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Geçmişin mirası
geleceğe taşınıyor

‘YEREL SORUNLARA YEREL ODAKLI
ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETECEĞİZ’
Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı
Güngör Azim Tuna, ulusal kalkınmanın sağlanması
için öncelikle bölgesel kalkınmanın desteklenmesi
gerektiğine vurgu yaparak, yerel sorunlara, yerel
odaklı çözümler üretme ve uygulama yoluna
gideceklerini söyledi. s4
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BEBKA 2014’TE 50 MİLYON
LİRA ‘MALİ DESTEK’ VERECEK

BEBKA, 2014 yılında da kalkınmaya yönelik
projeleri desteklemeye devam edecek. Açıklanan
2014 Yılı Mali Destek Programı’na göre; 5 ayrı
mali destek programı için 50 milyon TL bütçe
ayrıldı. s8
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2014’e merhaba...
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı olarak
2013 yılını dolu dolu geçirdik. Katılımcı bir anlayışla ve paydaşların katkılarıyla; bölgemizin vizyonunu, sektörel ve stratejik hedeflerini belirleyen 20142023 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planını
hazırladık. Sektörel analizler, özel ihtisas komisyonu
toplantıları, çalıştaylar, anket çalışmaları gibi faaliyetlerle oluşturulan Bölge Planı’nın 10 yıllık süreçte
bölgenin kalkınmasına ilişkin konularda tüm kurumlara yol gösterici bir çalışma olmasını temenni
ediyoruz. Sürdürdüğümüz diğer faaliyetlerimiz ve
desteklerimizle de bölgesel gelişme ve kalkınmada
yönlendirici ve destekleyici bir kurum olmaya çalıştık.
Geçtiğimiz üç yılda 7 ayrı başlıkta 48 milyon TL
hibe verilirken, bu yıl 5 ayrı mali destek programı
için 50 milyon TL bütçe ayrıldı. Kasım ayında açıkladığımız 2014 Yılı Mali Destek Programları ile
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı,
Kırsalda Ekonomik Gelişim, İşbirliği ve Gelişim,
Çevre Küçük Ölçekli Altyapı ve Çevre Dostu Üretim başlıkları altında destek verilecektir. Programlar
hakkında bilgilendirme toplantıları il merkezleri ve
33 ilçede gerçekleştirildi. Proje yazma eğitimleri ve
teknik yardım masaları ile proje hazırlama sürecine
katkı sağlamaya çalışıyoruz. Destek programlarının tüm ayrıntılarını BEBKA Haber’in bu sayısında bulabilirsiniz. Ayrıca BEBKA Yönetim Kurulu
Başkanı Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim Tuna
da gerçekleştirdiğimiz röportajda hem BEBKA faaliyetleri hem de Destek Programları hakkında görüşlerini aktardı.
Kalkınma Ajansı olarak ilk kez uygulamaya geçirilen Güdümlü Proje Desteği kapsamında gerçekleştirilecek Bursa ve Eskişehir için hazırlanan 2
proje, 2014 Çalışma Programı ile birlikte Kalkınma

Bakanlığı tarafından onaylandı. Fizibilite çalışmaları başlatılan bu projeler hakkında bilgileri de sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Dergimizin bu sayısında kapak konusu olarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in yerel ve kültürel değerlerini sizlerle paylaştık. Ancak köklerine, değerlerine
sahip çıkarak, geçmişi unutmadan geleceğe sağlam
adımlarla ilerleme ile gerçek anlamda kalkınma
mümkün olacaktır.
Bu sayıda öne çıkan bir diğer başlık da sağlık turizmi
çalışmalarımız… Bursa açısından önemli bir potansiyel barındırdığı tespitinden hareketle, ajansımız
tarafından ilgili paydaşların yer aldığı çalışma ekibi oluşturularak Bursa Sağlık Turizmi Strateji
Belgesi hazırlanmaktadır. Ayrıca 22. Kiev Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı ve İstanbul’da
gerçekleşen VI. Uluslararası Sağlık Turizmi
Kongresi’ne ilgili kurumlarla ortak olarak katılan
BEBKA uzmanları, sağlık turizmi temsilcilerine
bölgemizin sağlık turizmi potansiyelini anlattı.
Bölgedeki kümelenme faaliyetlerini de desteklemeye
devam etmekteyiz ve bu konuda da çalışmalarımızı
önümüzdeki dönemde yoğunlaştıracağız.
Ajans 2014 yılında; bilgi, strateji ve proje merkezi
olma yolunda araştırma, tespit, analiz ve değerlendirme çalışmalarına hız verecektir. Özellikle kümelenme, girişimcilik, çevre, enerji, turizm, lojistik ve
sosyal kalkınma alanlarında bilgi üreten, proje geliştiren ve analiz raporları yayınlayan bir kurum olma
hedefi ile çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam
ediyoruz.
2014’ün Türkiye ve bölgemiz için her alanda başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.
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BEBKA 2014’TE 50
MİLYON LİRA ‘MALİ
DESTEK’ VERECEK

BEBKA, 2014 yılında da kalkınmaya yönelik projeleri desteklemeye
devam edecek. Açıklanan 2014 Yılı
Mali Destek Programı’na göre 5
ayrı mali destek programı için 50
milyon TL bütçe ayrıldı.

YÖRESEL DEĞERLERİ
YAŞATACAK PROJELERE
BEBKA’DAN TAM DESTEK

Geçmişten güç alarak, geleceği planlayan BEBKA; Bursa, Eskişehir ve
Bilecik illerini kapsayan TR 41 Bölgesi’nde yerel değerlerin yaşatılması için
ortaya konan pek çok projeye
destek verdi.
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‘YEREL SORUNLARA, YEREL
ODAKLI ÇÖZÜM YOLLARI
ÜRETECEĞİZ’

Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim
Kurulu Başkanı Güngör Azim Tuna,
ulusal kalkınmanın sağlanması için
öncelikle bölgesel kalkınmanın planlanması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, yerel
sorunlara yerel odaklı çözümler üretme ve uygulama yoluna gideceklerini
söyledi.

s40

BURSA’NIN LEZZETLERİ
GASTROFEST’TE TANITILDI

Bursa’ya has lezzet ürünlerinin coğrafi
işaretlemesi alınarak menşeisinin sadece Bursa olduğunu tasdikleme çalışmalarıyla gerçekleştirilen ‘Menşei Bursa
Projesi’ kapsamında Bursa Gastronomi
Festivali düzenlendi. BEBKA’nın desteklediği proje kapsamında, 150 turizm
meslek lisesi öğrencisi ve 110 profesyonel şef, festivalde hünerlerini sergiledi.

BAŞARI HİKÂYELERİ
BEBKA, Türkiye’yi sağlam köklerinin kalkındıracağı
inancıyla yerel değerleri yaşatmaya yönelik projeleri
desteklemeye devam ediyor.
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Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma
Ajansı’nın
(BEBKA) 9. Kalkınma
Kurulu Toplantısı, Bursa’da
gerçekleştirildi.
Toplantıda 2014 yılı Mali
Destek Programları hakkında bilgi verildi.
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BEBKA HEYETİ ÇİN’DE LOJİSTİK MERKEZ VE
KÜMELENME ÖRNEKLERİNİ İNCELEDİ

Çin çalışma ziyareti kapsamında Hong Kong ve Guangzhou kentlerine giden BEBKA heyeti, lojistik merkez ve kümelenme konuları ile
ilgili örnekleri inceledi.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN YOL HARİTASI ÇIKARILIYOR

BEBKA, son yıllarda sağlık turizminde atağa kalkan Bursa’nın bu
çalışmalarına destek olmak amacıyla Sağlık
Turizmi Master Planı çalışmasını başlattı.

s44
BEBKA MERKEZ
OFİSİ’NDE ÇOCUK
SESLERİ

BEBKA Merkez Ofisi çalışanlarının
çocukları, iç iletişim kapsamında
gerçekleştirilen ‘Haydi Çocuklar
İşe’ etkinliği kapsamında 1
günlüğüne anne-babalarının
çalıştığı işyerine giderek hem
ebeveynlerinin nasıl bir ortamda
çalıştıklarını gördüler hem de
keyifli bir gün geçirdiler.
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Güdümlü Projeler

BEBKA
destekli proje
Avrupa’da
birinci oldu
Gürsu Belediyesi’nin BEBKA’dan aldığı hibeyle hayata geçirdiği “Sınırsız Temiz Enerji ile Kalkınan bir
Gürsu” Projesi, Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen yarışmada zirveye çıktı.
Gürsu Belediyesi Stratejik Planlama Birimi’nin, Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan
(BEBKA) aldığı hibeyle hayata
geçirdiği “Sınırsız Temiz Enerji
ile Kalkınan bir Gürsu” Projesi,
yılın girişimcilik ödülü için jürinin karşısına çıktı. Kendi ülkelerindeki yarışmada birinci olmuş
en iyi 58 proje, 6 ayrı kategoride
liderlik için yarıştı. Gürsu Belediyesi, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nden finale kalan diğer
projeyi geride bırakarak “Çevre
ve Yeşil Enerji” alanında birinci
oldu.

TÜRKİYE’Yİ GURURLA
TEMSİL ETTİK
Avrupa Konseyi tarafından Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen ödül gecesinde Gürsu
Belediye Başkanı Orhan Özcü
alkışlar eşliğinde proje koordinatörü Hüseyin Özmen ve BEBKA
Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ile birlikte sahneye çıktı.
Tarihi gecede konuşan Başkan
Özcü, “Avrupa ülkeleri içerisinde,
AB’ye aday Türkiye’nin bir ferdi
olarak ülkemizi burada gururla

İlk Lisanssız
Yüksek Gerilim
Projesi

• Proje ile Gürsu Belediye binasının
enerji ihtiyacını karşılamak üzere
96 KWp gücünde fotovoltaik güneş
enerjisi sistemi kuruldu.
• Belediye binası önündeki parka
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

temsil ettik. Temiz çevre ve yenilenebilir enerji dalında Gürsu
Belediyesi adına yarıştık ve birinci olduk. Çok mutluyum” diye
konuştu.
Başta ev sahibi Litvanya’nın Ekonomi Bakanı Evaldas Gusdas
olmak üzere birçok ülke bakanlarının katıldığı gecede birincilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca
komisyonda yarışan her ülke birincilerine de sertifikaları verildi.

ENERJİNİN YÜZDE 40’I
GÜNEŞTEN
Yenilenebilir enerji projesiyle
elektrik dağıtım şirketi ile mahsuplaşma yapılarak Türkiye’de
bir ilki gerçekleştiren Gürsu Be-

lediyesi, 30 Ocak’tan bu yana ihtiyacı olan elektriğin yüzde 40’ını
güneşten karşılıyor. Bu alandaki
mevzuat düzenlemelerine de
imkân veren proje kapsamında
hayata geçirilen mobil güneş evi
ile diğer tesisleri şu ana kadar 5
binin üzerinde ziyaretçiye örnek
oldu.
BEBKA’nın 2011 yılı Çevre ve
Enerji Mali Destek programı
kapsamında Gürsu Belediyesi’nin
“Sınırsız Temiz Enerji ile Kalkınan bir Gürsu” projesi dahil 22
proje hayata geçirilerek bölgede
çevre kirliliğinin kontrol altına
alınması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve enerji
verimliliğinin artırılmasının teşvik edilmesi amaçlandı.

Avrupa
Girişimciliği
Teşvik Ödülleri

İşletmeleri ve girişimciliği en başarılı
şekilde teşvik edenleri belirlemek, en
iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin
katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşıyan 2013
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri;
1. Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi
2. Yeteneklere yatırım yapmak
3. Girişimcilik ortamının geliştirilmesi:
4. İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi
5. Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi
6. Sorumlu girişimcilik
olmak üzere 6 kategoride gerçekleştiriliyor.

örnek olmasını sağlamak için güneş
enerjisini kullanan su pompaj sistemi ve güneş evi kuruldu.
• Ayrıca güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmak ve bilinci arttırmak amacıyla toplantılar düzenlendi
ve tanıtım materyalleri hazırlandı.
• Proje TEDAŞ tarafından onaylanan
ilk lisansız yüksek gerilim projesi

olma özelliği taşıyor.
• UEDAŞ ile yapılan anlaşma gereği
aylık yaklaşık 6.000 TL tasarruf sağlanacak
• Projeyle Belediye’nin park ve
rekreasyon alanları için harcamış
olduğu elektrik giderlerinin yüzde
40’lık bölümünün karşılanacağı düşünülüyor.
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Röportaj / Vali Güngör Azim Tuna

‘Yerel sorunlara yerel odaklı
çözüm yolları üreteceğiz’
Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Azim Tuna, ulusal kalkınmanın sağlanması
için öncelikle bölgesel kalkınmanın planlanması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine vurgu
yaparak, yerel sorunlara yerel odaklı çözümler üretme ve uygulama yoluna gideceklerini söyledi.
Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Güngör
Azim Tuna, BEBKA Haber’e
değerlendirmelerde
bulundu.
Kalkınma ajanslarının verdikleri
mali ve teknik destek programları ile nitelikli projelerin hayata
geçirildiğini belirten Tuna, bu
projelerin Bölge Planı’nda ortaya
konan strateji ve öncelikler çerçevesinde, bölgedeki sektörel ve
tematik sorunlara çözümler sunduğunu söyledi. BEBKA’nın gerçekleştirdiği faaliyetler, mali ve
teknik destekleri ile yatırım destek ve tanıtım imkânlarıyla bölgesindeki il ve ilçelerin kalkınmasına yön veren kritik değere sahip
olan bir kurum olduğunun altını
çizen Tuna, özellikle 2014 Yılı

Mali Destek Programı kapsamında yer alan Kırsalda Ekonomik
Gelişim Programı’nın çok önemli
olduğunu bildirdi. Tuna, “Bölge
içi gelişmişlik farklarını en aza
indirgeyecek olan bu program;
ilçelerde, köylerde geri planda
kalmış nice potansiyelin değerlendirilmesi ve öne çıkmasında,
üretime dönüştürülmesinde ve
kırsalın tanıtımında, dolayısıyla
ekonomik gelişiminde önemli rol
oynayacağı kanaatindeyim” dedi.
Tuna, gelecek planlarını yaparken
Eskişehir’in TR41 Bölgesi’nde
Bursa ve Bilecik illeriyle birlikte
yer aldığı gerçeğinden hareket
edeceklerini de kaydederek, “Var
olan potansiyellerimizin üzerine
inşa edeceğiz geleceğimizi. Ve ye-

Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Azim Tuna
4

rel sorunlara, yerel odaklı çözümler üretme ve uygulama yoluna
gideceğiz” diye konuştu.
-İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan Danışmanlığı ve Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları Piyasası Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcılığı, Çanakkale Valiliği
gibi önemli görevlerde bulunarak en son Eskişehir Valiliği’ne
atandınız. İlk kez geldiğiniz
Eskişehir’i nasıl buldunuz? Ve
sahip olduğunuz bu tecrübelere
dayanarak Eskişehir’le ilgili gelecek planlarınız nelerdir?
-Eskişehir bazı yönleriyle bilinen,
tanınan bir il olsa da aslında Ana-

dolu’nun bağrında gizli bir hazine. Tarihin her dönemine tanıklık
eden bir şehir. Farklı zamanlarda
farklı yerlerden göç almış bu şehirde, birlikte yaşama kültürü
gelişmiş. Bu anlamda örnek bir
şehir diyebilirim. Yunus Emre’nin
memleketi olan bir şehirden de
bu beklenirdi zaten. Eskişehir’le
ilgili plan yapmadan önce onun
genel durumu hakkında bilgi
edinmek için bazı çalışmalarımız
oldu; ayrıca yapılan çalışmaları
inceledik. Bunları paylaşmak isterim evvela izin verirseniz.
Bilindiği üzere Eskişehir yaşam
kalitesi bakımından yaşanabilir iller arasında yer almaktadır. “İllerin Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Sıralaması” demek
olan Kalkınma Bakanlığı “SEGE
2011” çalışmasında 7. sıradadır.
BEBKA tarafından yapılan genel
kalkınma endeksinde ise şehrimiz yine 7. sıradadır. Bu endeks;
beşeri gelişmişlik, sosyo-kültürel
gelişmişlik, ekonomik gelişmişlik, yenilikçilik, yaşam kalitesi
ve erişilebilirlik gibi beş bileşeni
kapsıyor. Tabii bunlar, ilimizin
Türkiye’deki yeri bakımından
önemli göstergelerdir. Üretim
bakımından ele alacak olursak ki
bu; ilin performansı, gelişmişliği
açısından önemli fikirler vermektedir. Mesela Eskişehir; Bilecik’le
birlikte ülke geneli seramik sektörü istihdamının yüzde 25’ini
oluşturmaktadır. Havacılık ve
raylı sistemler sektöründe önemli
bir yere sahip ilimizde önde gelen elektrikli makina ve teçhizat
üretiminin ana ve yan sanayisi ile
birlikte ciddi bir katma değer ve
istihdam kaynağı oluşturduğunu
da görüyoruz. Yine ilimiz gerek
gıda gerek hayvancılık konusunBebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

da önemli potansiyele sahip. Mesela TR41 Bölgesi’nde et tavuğu
varlığının yüzde 44,43’ü ilimizdedir. Bunlar da aslında önemli
verilerdir. Yine bilindiği üzere
Eskişehir; atçılık konusunda da
Türkiye’de önemli işletme ve tesislere sahip bir ildir. Mahmudiye Harası yanında Mahmudiye
Pansiyon Haraları, Türk atçılığı
adına önemli işletmelerdir. Eskişehir’de de önemli bir potansiyeli olan mobilya sektöründe ise
markalaşma konusunda önemli
aşama kaydettiğini sevinerek
görmekteyiz. Yapılan istatistik
çalışmalarında inşaat sektörünün
çalışan sayısı bakımından Eskişehir’deki payının yüzde 14 olduğunu biliyoruz. İnşaat sektörünün
önümüzdeki yıllarda yurtiçi ve
yurtdışı pazarlarda büyük gelişme göstermesi beklenmektedir.
Gelecek planlarımızı yaparken
Eskişehir’in TR41 Bölgesi’nde
Bursa ve Bilecik illeriyle birlikte
yer aldığı gerçeğinden hareket
edeceğiz elbette. Var olan potansiyellerimizin üzerine inşa edeceğiz geleceğimizi. Ve yerel sorunlara yerel odaklı çözümler üretme
ve uygulama yoluna gideceğiz.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜNE
İHTİYAÇ VAR
-Bölgenizin en önemli sorunları
ve bunlara çözüm önerileriniz
nelerdir?
-İlimizde başta imalat sanayii olmak üzere birçok sektörde ortaya
çıkan başlıca sorunlardan biri nitelikli işgücü ihtiyacıdır. Sektörel
ihtiyaçlara cevap veren ve sektör
dinamiklerine uygun şekilde kendini yetiştiren işgücü çok önemlidir. Aslında Eskişehir’de mesleki
ve teknik eğitim okullaşma oranı
2012 yılında yüzde 44,6’dır. Bu
değer, aynı dönemde yüzde 35,6
olan ülke ortalamasının bir hayli
üzerindedir. Bu, sevindiricidir;
ancak mesleki ve teknik eğitimde
sektörel ihtiyaçların tam anlamıyla karşılanamaması bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
sorunu başta özel sektör olmak
üzere eğitim kurumları da dile
getirmektedir. Tabii bu durum;
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

bize ilgili alanda yapısal dönüşüm ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Bu ihtiyaç başta sanayi
sektörü olmak üzere turizm, tarım ve hayvancılık ile hizmetler
sektöründe de karşımıza çıkıyor.
Birçok alanda vasıflı işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır aslında. Bu
hususta ön plana çıkan temel gereksinimleri sıralayacak olursak
şunları söyleyebiliriz: Öncelikle
bölgede eğitim kurumlarının
teknolojik altyapısı geliştirilmeli,
sektörel ihtiyaçlar sürekli analiz
edilerek buna paralel olarak eğitim programları sürekli yenilenmeli. Bu, çok önemli… Sektörün
ihtiyacına cevap vermeyen eğitim
programı; istenilen vasıfta işgücü yetiştirilmesine büyük
engel. Yine tabii ki uygulamalı ve işbaşında eğitim;
sektörün ihtiyaçlarına göre
şekillendirilmeli, bunun
için de uygulama
merkezleri yaygınlaştırılmalı,
özellikle eğiticilerin ve mevcut
işgücünün
de
kendilerini sürekli yenilemeleri
gerekiyor.İnşaat sektörünün önümüzdeki yıllarda yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyük gelişme
göstermesi bekleniyor. İnşaat sektörünün çalışan sayısı bakımından Eskişehir’deki payının yüzde
14 olduğunu görüyoruz yapılan
istatistik çalışmalarında. TR41
Bölgesi, Türkiye maden, taşocağı
ve inşaat makinaları ihracatından
yüzde 13’lük bir pay almaktadır.
Toplam yapı ve inşaat malzemeleri ihracatından aldığı pay ise
yüzde 4’tür. Eskişehir’in mermer
ve seramikte daha yüksek oranda
ihracat yaptığını biliyoruz. Sektörde kayıt dışı istihdam önemli
bir sorunumuz… Bu sorun aynı
zamanda iş güvenliği alanındaki
sorunları da doğuruyor maalesef.
Bunun çözümü kanaatimizce hayati önem taşımaktadır. Havacılık
ve raylı sistemler sektörlerinin
de, özellikle savunma sanayii,
taşımacılık ve ulaşım açısından
önümüzdeki yıllarda önemli bir
atılım yapması bekleniyor. Bu
kapsamda Eskişehir’in Alpu ilçesinde raylı sistemler sektörüne
yönelik bir mükemmeliyet mer-

Kültür Başkentliği gibi
tanıtım fırsatlarını

bölgemiz değerlendirmeli
-BEBKA HABER’in yılın son sayısının teması ‘Yerel Değerler’. Türk
dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak,
ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırarak ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıcı kılmak amacıyla başlatılan “Türk Dünyası Kültür Başkentliği” uygulaması için Eskişehir bu yıl başkent
seçildi. Bu kapsamda Eskişehir’de neler gerçekleştirildi, ülkemize
ve Türk dünyasına katkıları neler oldu?
-Eskişehir çifte başkentlik ile 2013 yılında dünyanın kültür merkezi olmuştur. Bu kapsamda etkinliklerimizin
2 ana ayağı vardır. Birinci ayakta; etkinlikler Eskişehir’de gerçekleşmiştir. Bunlar bilimin, sanatın, sporun çeşitli dallarında ve Türkvizyon Şarkı Yarışması
ile Türk dünyasını bir araya getiren etkinliklerdir.
Yine müze, kitap, restorasyon çalışmaları da bu
ayağa dahildir. 2. ayağı ise yurtdışına, Türk dünyasına uzanıyor. Yaklaşık 6000 lise
öğrencimizin yer aldığı Türk dünyası ziyaretleri ve ilimizde farklı
disiplinlerde ve kurumlarda görevli
yaklaşık 400 kişinin yer aldığı Özbekistan gezisi organizasyonun 2.
ayağına dahildir. Her bir etkinliğin
ayrı kazanımları olmakla birlikte temelde Türk dünyasında şimdiye kadar
hiç olmadığı kadar yakınlık ve dostluk tesis edilmiştir. Her disiplinde iletişim ve işbirliği içine girilerek gerçekleştirilen bu etkinlikler, gelecekte de
devam edecektir inancındayız. Yani maksat hâsıl olmuştur. Türkvizyon’da
bunu daha iyi idrak ettik. Kardeşlerimizde “dilde, fikirde, işte birlik” sağladık. En önemlisi gönülde birlik sağlandı. Bu birlik, gelecekte hayatın
hemen her alanına yayılacaktır, inancındayım. Sadece Türkvizyon, ekran
başında 300 milyon kardeşimizi bir araya getirdi. Yıl boyunca aralıksız ve
birbirine paralel uzanan etkinliklerle çok sayıda bölge ve ülkeden farklı
mesleklerden kardeşlerimizi, yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarını ağırladık. Kültür Başkentliği; hayatın her alanında Türk dünyasını birbirine
bağlayan temeller atarken şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına önemli katkılar sağlamıştır. Bu bakımdan bu potansiyeli hem şehrimiz hem TR41
Bölgesi ve BEBKA çok iyi değerlendirmelidir.
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kezi kurulması planlanmaktadır.
Eskişehir’de mevcut olan araştırma ve geliştirme merkezlerinin
altyapılarının yenilenmesi ve geliştirilmesi çok önemli. Bu şekilde özellikle seramik, havacılık ve
raylı sistemler başta olmak üzere
belli başlı sektörde var olan potansiyelin üst düzeyde değerlendirilmesine büyük imkân tanıyacaktır inancındayım.
Bütün bunların dışında Eskişehir’de önde gelen elektrikli makina ve teçhizat üretimi ana ve
yan sanayisi ile birlikte ciddi bir
katma değer ve istihdam kaynağı
oluşturuyor. Eskişehir’de özellikle
beyaz eşya ana ve yan sanayisinin
sektörü önemli bir yoğunlaşma
göstermektedir. Bölge genelinde
özellikle elektrik motoru, jeneratör, transformatörler ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
ithalatının ihracat miktarlarına
kıyasla oldukça yüksek olduğunu
görüyoruz. Dolayısı ile bu alanda
yapılacak AR-GE ve üretim çalışmalarının yapılması büyük önem
arz etmektedir.

ESKİŞEHİR TURİZMDE
HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL

Kalkınma ajansları bir
proje yazma okuludur
-Kalkınma Ajansları bir yönüyle proje hazırlama kültürüne de hizmet ediyor. İyi proje hazırlayabilen kurum ve kuruluşlar aynı zamanda bu alışkanlıklarını tüm iş süreçlerine yansıtabilir. Ajanslar
sadece mali destek değil aynı zamanda kurumsallaşma açısından
da rehberlik etme misyonu üstleniyor, diyebilir miyiz?
-Öyle de zaten. Kalkınma Ajansları aynı zamanda kurumların proje yazması ve yürütmesinde bir okuldur. Mesela BEBKA’nın proje yazma eğitimleri ve bilgilendirme toplantıları var. Bunun dışında Kalkınma Ajansları,
kurumları işbirliğine sevk
ediyor. Özellikle akademisyenlerle işbirliği içinde çalışan kurumlar, çalışmalarına
akademik bir disiplin ve
akademik bir boyut kazandırıyorlar. Proje yazmak ve her
işi proje mantığı ile yürütmek, kurum kültürünün bir
parçası haline geliyor böylece. Yine yazılan bir projenin
kabul görmesinin çalışanlarda motivasyonu güçlendiren
bir etkisi vardır.
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-Bütün bu sorunlardan daha
önemlisi ise Eskişehir’in turizm
alanında hak ettiği yerde olmadığını söyleyebiliriz. Turizm açısından şehrimize baktığımızda
Eskişehir’in doğa turizmi, kültür,
tarih ve inanç turizmi ile termal
ve sağlık turizmi alanlarında
önemli potansiyele sahip olduğunu görürüz. Üstelik ziyaretçi
sayısı bakımından ülke genelinde Eskişehir 25. sırada yer alıyor.
Ancak Eskişehir önemli sayıda
tarihi eseri barındırmakla birlikte
ücretli ziyaretçi sayısı Türkiye ortalamasının gerisindedir.
Bu konuda FRİGKÜM (Frigya
Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği) olarak Frig Vadisi
ile ilgili; üç ili -Afyon, Eskişehir
ve Kütahya’yı- ilgilendiren bir
çalışma yürütüyoruz. Yıllar itibarıyla devam edecek ve etki alanı
geniş bir proje olan bu çalışma
300-400 km’lik bir gezi güzergâhını kapsıyor. Bu güzergâhta tabi

Bölge
Planı
çalışması
çok başarılı

-Şu günlerde Kalkınma Ajansları 2014-2023 Bölge planlarını hazırlamaktalar. Önümüzdeki 10 yıl için yol haritası
niteliğinde olan bu dokümanların uygulamaya geçirilmesi
anlamında ne tür çalışmalar
yapılmasını öngörüyorsunuz?
-BEBKA’nın 2014-2023 Bölge
Planı’nı arkadaşlarımızla inceledik ve analiz çalışmalarını
başarılı bulduk. Kapsamlı bir
rapor özelliğini taşıyor; farklı
disiplinlerden veriler bulunmakta. Sorunlar, bire bir belirtilmiş,
çözümler de detaylandırılmış.
Bu plan bizim için önümüzdeki
10 yılda yol haritamızdır bir bakıma. Uygulama aşamasında da
hazırlanışı gibi iyi bir AR-GE çalışması gerekmektedir. Malumunuz Eskişehir 2013’te hem Türk
Dünyası Kültür Başkenti ve hem
de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti’dir.
Bu başkentlikler uluslararası
platformda bir merkez haline
getiriyor Eskişehir’i. Bu potansiyel TR41 Bölgesinde fırsata
dönüştürülmeli. Yine bu planda
kanaatimce bu potansiyel de
değerlendirilmeli ve bu eksende
plana eklemeler yapılmalı.

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

ki birtakım altyapı çalışmaları,
konaklama tesisleri vs. bunlar yapılarak hiç olmazsa ziyarete gelen
turistlere bir hizmet sunulması
gerekiyor. Bu projeyle ilimize dışarıdan çok turist geleceğini düşünüyoruz.
İlimizin turizm açısından değerlendirilememiş potansiyelleri var.
Mesela termal kaynaklar. Bu bakımdan Eskişehir’de önümüzdeki
dönemde bir fırsatlar bölgesi diyebileceğimiz bir potansiyel bizi
bekliyor. Dolayısıyla önümüzdeki
dönemde Eskişehir’in turizmini;
özellikle kongre turizmini, kaplıca turizmini, genel anlamda sağlık turizmi olarak potansiyelini
değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

NİTELİKLİ PROJELER
HAYATA GEÇİYOR
-Ülkemizde bölgeler arası gelişmişlik farklarının dengeli bir
yapıya kavuşturulması, bölgesel
ve yerel kalkınmanın hızlandırılması ve sürdürülebilir dengeli gelişmenin sağlanması açısından ‘Kalkınma ajanslarının rolü
nedir?
-Öncelikle NUTS’tan bahsetmek
gerek. Bir sınıflama… Türkçe
açılımı “İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması” demek…
Avrupa Birliği tarafından bölgesel istatistikleri uyumlaştırmak
ve sosyo-ekonomik analizlerinin
yapılmasına olanak veren bir sınıflama. Avrupa Birliği’ne aday
ülkelerce hazırlanması gerekiyor
bu sınıflandırmanın. Türkiye de
hazırlamıştır bu sınıflandırmayı.
Karşılaştırılabilir bölgesel istatistikler üretmek için… İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
(İBBS) olarak adlandırılan bu sınıflama 2001 yılı içerisinde Devlet İstatistik Enstitüsü (şimdiki
adı Türkiye İstatistik Kurumu) ve
Devlet Planlama Teşkilatı (şimdiki adı Kalkınma Bakanlığı) tarafından hazırlanmıştır ve Bakanlar
Kurulu’ndan geçmiştir. İBBS’de,
iller Düzey 3 olarak alınmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi olarak
benzerlik gösteren komşu iller ise
Düzey 2 bölgesi olarak alınmıştır.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

Düzey 2 bölgeleri de gruplanarak
Düzey 1 bölgeleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 81 ili kapsayan
26 İBBS Düzey 2, 12 Düzey 1 bölgesi oluşturulmuştur. Şimdi bu
kısa açıklamadan sonra şunu söyleyebiliriz artık; Düzey 2 seviyesinde oluşturulmuş 26 bölgeden
biri TR41 Bursa Eskişehir Bilecik
Bölgesi’dir. Düzey 1 Bölgesi olarak Güney Marmara Bölgesi’nde,
TR42 (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) Bölgesi’yle beraber
bulunuyor TR41 Bölgesi ve ülkenin gelişmiş bölgeleri arasında
bağlantı kuran bir koridor konumunda, Marmara Denizi’ne ulaşıyor. Bu kapsamda Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı kuruluyor. Bursa, Eskişehir ve Bilecik
illerinde kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek

sürdürülebilir kalkınmaya hizmet
eden Kalkınma Ajansları, Ajans’ın
çalışmaları arasında bölgenin
analizleri, zayıf ve güçlü yönleri, fırsatları, potansiyeli bilimsel
araştırmalarla ortaya konuyor.
Bizim çalışmalarımıza bu araştırmalar; yerel sorunlara yerel odaklı çözümler üretmede yön veriyor.
Yine Kalkınma Ajanslarının verdikleri mali ve teknik destek programları; nitelikli projelerin hayata
geçirilmesini sağlıyor. Bu projeler, Bölge Planı’nda ortaya konan
strateji ve öncelikler çerçevesinde
bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje
ve faaliyetlerdir. Bu bakımdan çok
önemlidir.
-Başkanlığını da üstlendiğiniz
BEBKA, yerel değerleri korumak ve yeni nesillere aktara-

Kırsaldaki potansiyel
değerlendirilecek

-BEBKA, 2014 yılı Mali Destek Programı’nı açıkladı. 5 ana başlıkta
hazırlanacak projelere toplamda 50 milyon lira destek verilecek.
Siz bu desteği, kalkınmaya katkısı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle “Kırsalda Ekonomik Gelişim” anlamında.
-Ulusal kalkınmanın sağlanması için öncelikle bölgesel kalkınmanın planlanması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu bakımdan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA); gerçekleştirdiği faaliyetler, mali ve teknik destekleri ile yatırım destek ve tanıtım
imkânlarıyla bölgemizdeki il ve ilçelerin kalkınmasına yön veren kritik
değere sahip olan bir kurumdur. BEBKA, 2009 yılında kurulmuş genç bir
ajans olmasına rağmen organizasyon yapısı ve donanımlı uzmanları ile
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını proje yazmaya, koordinasyon ve işbirliğine teşvik etmektedir.
Özellikle Kırsalda Ekonomik Gelişim programı çok önemlidir. Böylelikle
kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği ile bölge içi gelişmişlik farkları
azalırken, diğer yandan kurumların kendi içinde gelişmesi de sağlanmaktadır. Bölge içi gelişmişlik farklarını en aza indirgeyecek bu program;
ilçelerde, köylerde geri planda kalmış nice potansiyelin değerlendirilmesi
ve öne çıkmasında, üretime dönüştürülmesinde ve kırsalın tanıtımında,
dolayısıyla ekonomik gelişiminde önemli rol oynayacaktır, kanaatindeyim.

bilmek adına bölgedeki birçok
kurum ve kuruluşa destek verdi. Kalkınma ajanslarının yerel
değerleri koruma konusunda
verdiği destekler hakkında ne
düşünüyorsunuz?
-Tabii kent müzesi, el sanatları,
yöresel lezzetler gibi yerel değerlere verilen destekler önemlidir.
Ancak önümüzdeki dönemde
dünyamıza yön ve şekil veren değerlerimizle ilgili projeler de dikkate alınmalı. Nasreddin Hoca,
Mehmet Kaplan, Yunus Emre
gibi, Osmanlı’nın temelinin atıldığı Karacaşehir ile ilgili projeler
de üretilmeli. Mesela Mehmet
Kaplan’ın Sivrihisar’da çocukluğunun geçtiği evle ilgili bir çalışma yapılabilir. Böylelikle yerel
değerlerin öne çıkarılması kültür
turizmine de katkı sağlayacaktır.
Üstelik adını saydığımız bu değerler, sadece Eskişehir’in değil,
Türk dünyasının önemli değerleridir. Yani bir dünya değeridir.
Yine eğitim tarihi müzelerine de
ağırlık verilmeli. Şehrin hafızasını koruyan bu tür çalışmalar
Ajans desteği ile artırılmalı ve geliştirilmelidir.
-Eskişehir, yerel değerlerini koruyabilmiş mi? Koruması için
neler yapılıyor ve yapılabilir?
-UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti kapsamında
çalışmalarımız var. Taramalar,
derlemeler, bilimsel çalışmalar…
Nihayetlendiğinde Eskişehir’in
kültür havuzu da tamamlanmış oluyor. Bu başkentlik; Türk
Dünyası Kültür Başkentliğini
tamamlamış olacak böylelikle. Öncesinde yapılan münferit
çalışmalar olsa da Eskişehir, bu
başkentliklerle uluslararası boyuttaki çalışmalara sahne olmuştur. Konuyla ilgili büyük bir
farkındalık oluşmuş; hatta hemen
her kurumda konuyla ilgili bir iş
kültürü oluşmuş durumda. Yine
de çok iyi bildiğimizi sandığımız
değerlerimizi gerçekten tam manasıyla tanıyor muyuz? Mesela
Yunus Emre hakkında neler biliyoruz? El sanatlarımızı yeterince
tanıtabildik mi? Zengin bir kültür
mirasının varisiyiz. Bu konuda
daha spesifik projelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
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Proje Destek Çağrısı

BEBKA 2014’te
50 milyon lira
‘mali destek’ verecek
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BEBKA, 2014 yılında da kalkınmaya yönelik projeleri
desteklemeye devam edecek. Açıklanan 2014 Yılı Mali
Destek Programı’na göre 5 ayrı mali destek programı
için 50 milyon TL bütçe ayrıldı.

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

9

Proje Destek Çağrısı

Toplamda 50 milyon
TL bütçe ayrılan yeni
proje teklif çağrısı;
“Sosyal Kalkınmaya
Yönelik Küçük
Ölçekli Altyapı”,
“Kırsalda Ekonomik
Gelişim”, “İşbirliği
ve Gelişim”, “Çevre
Küçük Ölçekli
Altyapı” ve “Çevre
Dostu Üretim”
olmak üzere 5 mali
destek programı
içeriyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA), 2014 Yılı Mali
Destek Programlarını açıkladı.
Toplamda 50 milyon TL bütçe
ayrılan yeni proje teklif çağrısı;
“Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı”, “Kırsalda
Ekonomik Gelişim”, “İşbirliği ve
Gelişim”, “Çevre Küçük Ölçekli
Altyapı” ve “Çevre Dostu Üretim”
olmak üzere 5 mali destek programı içeriyor.
50 milyon TL’lik bütçe, Sosyal
Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı programına 10 milyon TL, Kırsalda Ekonomik Gelişim programına 11 milyon TL,
İşbirliği ve Gelişim programına
10 milyon TL, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı programına 9 milyon TL ve Çevre Dostu Üretim
programına 10 milyon TL olmak
üzere tahsis edildi.
Çevre Dostu Üretim programı,
KOBİ’lere, proje başına yüzde
50’ye kadar, diğer programlar ise
kamu kurumları, sanayi ve ticaret
odaları, dernekler, vakıflar gibi
kâr amacı gütmeyen kuruluşlara
proje başına yüzde 75’e kadar destek vermek üzere tasarlandı. Tüm
programlar için değerlendirme
aşamasında, projelerin üniversite
işbirliği içermesine ve başvuru
sahibi kurumun Ajans’tan proje
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teklif çağrıları kapsamında daha
önce destek almamış olmasına ek
puanlar verilecek.

DEZAVANTAJLI
GRUPLAR SOSYAL
HAYATA KATILACAK
Programlardan ilki, hizmet ve
erişim altyapısını geliştirerek dezavantajlı grupların yaşam kalitesini ve sosyal hayata katılımlarını
artırmayı hedefleyen “Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek Programı”.
Bu programda dezavantajlı gruplara yönelik altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor. Program
öncelikleri ise,
•

Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam, eğitim, sağlık

ve sosyal alanlarda altyapının güçlendirilmesi, hizmet
kalitesinin
yükseltilmesi,
yeni hizmet modellerinin
geliştirilmesi
•

Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata
katılımlarını ve kamu hizmetlerine erişebilirliklerini

artıracak
uygulamaların
yaygınlaştırılması, altyapı
eksikliklerinin giderilmesi
olarak belirlendi.
Proje başına 250.000 TL ile
1.500.000 TL arasında destek
verilecek olan bu program kapsamında, engelli bakım evleri
vb. hizmet merkezlerinin oluşturulması, engellilere meslek kazandırılması için kurs ve eğitim
merkezlerinin kurulması, ihtiyaç
sahibi bireylere gıda, eşya, giysi
vb. yardımları sağlayan sosyal
merkezlerin oluşturulması, erişilebilirliği artıracak engelli yolu,
asansör vb. mekânsal düzenleme ve iyileştirmelerin yapılması,
kırsal alanlarda yaşlılar, kadınlar,
çocuklar ve engelliler için sosyal
aktivite mekânlarının oluşturulması gibi ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

KIRSAL KALKINMAYA
ÖZEL ÖNEM
Kâr amacı gütmeyen kurumlara
yönelik son mali destek programı
ise “Kırsalda Ekonomik Gelişim
Mali Destek Programı”. Program
kapsamında kırsalda turizm, tarıma dayalı sanayi vb. gibi alanlarda ekonomik gelişime yönelik
projeler desteklenecek. Programın öncelikleri ise,
•

Kırsalda tarım ürünlerinin
ulusal ve uluslararası pazar
standartlarına uygun olarak
işlenmesinin, paketlenmesinin, etiketlenmesinin ve
depolanmasının desteklenmesi

•

Kırsalda tarım (bitkisel ve
hayvansal üretim) dışı eko-

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

nomik çeşitliliğin sağlanması ve rekabetçi bir yapıya
kavuşturulması
•

ekonomik gelişim sağlanması
amaçlanıyor.

Kırsalda turizm potansiyelinin geliştirilmesi olarak
belirlendi.

Proje başına 250.000 TL ile
1.000.000 TL arasında destek verilecek olan bu program kapsamında bölgede üretilen tarımsal
ürünlerin kalite ve verimliliğinin,
katma değerinin artırılmasına
yönelik projeler, bölgede üretilen
yerel ürünlerin coğrafi etiketleme
ve tanıtımına yönelik projeler,
kırsaldaki tarım dışı işletmelerin
kapasite kullanım oranlarının
veya kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler ile kırsaldaki
turistik konaklama imkânlarını
geliştirmeye yönelik projeler gibi
projeler desteklenerek kırsalda

SANAYİDE İŞBİRLİĞİ
GELİŞECEK
Üçüncü olarak, ortak çalışma
kültürü ve işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla desteklenecek
“İşbirliği ve Gelişim Mali Destek
Programı”. Bölgenin yenilik ve
verimlilik odaklı gelişmesine, bilgi ve teknoloji üretimine ve/veya
transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması ve
geliştirilmesini hedefleyen program, kâr amacı gütmeyen kurum
ve kuruluşlara yönelik olacak.

Proje başına 250.000 TL ile
1.500.000 TL arasında destek
verilecek olan bu program kapsamında, yenilik ve teknoloji
transfer merkezlerinin kurulmasına ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler, enerji verimliliği
danışma ve destek merkezlerinin
kurulmasına yönelik projeler ile
işbirliği ağlarının kurulması ve
geliştirilmesine yönelik projeler
ve benzeri projeler desteklenecek.

Program öncelikleri
•

Bölgenin yenilik ve verimlilik odaklı gelişmesine, bilgi
ve teknoloji üretimine ve/
veya transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması ve geliştirilmesi

•

Ortak kullanım amacıyla iş
güvenliği, enerji verimliliği,
üretim verimliliği ve lojistik
merkezlerinin kurulması ve
geliştirilmesi

•

İşbirliklerini artırıcı platformların kurulması ve geliştirilmesi olarak belirlendi.
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Proje Destek Çağrısı
istasyonlarının kurulmasına yönelik projeler ve sanayi tesisleri,
madenler ve taşocaklarının oluşturduğu hava kirliliğinin kontrol
altına alınmasına yönelik projeler
gibi projeler desteklenmek suretiyle çevre alanındaki küçük
ölçekli altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

KOBİ’LERE TEMİZ
ÜRETİM DESTEĞİ
2014 yılı mali destek programlarının beşincisi ise KOBİ’lere
yönelik olarak hazırlanan “Çevre
Dostu Üretim Mali Destek Programı”. Bu programda KOBİ’lerin
çevre yatırımları ve temiz üretim
projeleri desteklenecektir.
Bu programın öncelikleri

ve bertaraf edilmesi için atık
yönetim sistemlerinin kurulması, gerekli tesislerinin
inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi

ÇEVRE PROJELERİNE
TAM DESTEK
2014 yılı proje teklif çağrısı kapsamında desteklenmesi planlanan bir diğer konu ise “Çevre
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”na yönelik projeler.
Planlanan proje teklif çağrısında
kâr amacı gütmeyen kuruluşların (kamu kurumları, belediyeler,
sanayi ve ticaret odaları, dernek
ve vakıflar vb.) arıtma, katı atık,
içme suyu vb. altyapı problemlerine yönelik projeler desteklenecek. Program özelindeki öncelikler de
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•

Endüstriyel atıksu kaynaklı
kirliliğin önlenmesine yönelik sanayi alanlarında kanalizasyon ve atıksu arıtma
sistemlerinin inşa edilmesi
ve/veya iyileştirilmesi

•

Katı atıkların toplanması,
taşınması, geri kazanılması

•

Hava kirliliği yoğun sanayi ve yerleşim bölgelerinde
hava kalitesi izleme sistemlerinin kurulması olarak
belirlendi.

Proje başına 250.000 TL ile
1.500.000 TL arasında destek verilecek olan bu program kapsamında, organize sanayi bölgeleri
ve küçük sanayi sitelerinin atıksu
altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına veya iyileştirilmesine yönelik
projeler, bölgede katı atık depolama ve bertaraf kapasitesinin artırılması, gerekli bölgelere transfer

•

Tarımsal üretim ve sanayi
kaynaklı çevre kirliliğinin
azaltılmasına yönelik ölçüm, kontrol ve izleme sistemlerinin kurulması

•

Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su ve
enerji tüketimini azaltmaya
yönelik uygulamalarla temiz
üretime geçişin sağlanması;
çevre dostu teknolojilerin
geliştirilmesi

•

Atıklardan katma değerli
ürün ve/veya enerji üretimi

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

zeme/ekipman değişikliklerini
kapsayan projeler, çıkan atıkların
başka bir proseste veya üretim
bandında kullanılmasına yönelik
projeler ile ısı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesine yönelik
projeler gibi çevre dostu üretime
geçişi sağlayacak projeler desteklenecek.

BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARI
YAPILACAK

•

Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılması
olarak belirlendi.

Proje başına 200.000 TL ile
400.000 TL arasında destek verilecek olan bu program kapsa-

mında ise atıksu arıtma tesisleri,
katı atık toplama, depolama ve
bertaraf tesislerinin teknolojik
altyapısının geliştirilmesi yeni
yöntemlerin uygulanması, kapasitelerinin artırılmasına yönelik
projeler, su tüketimini azaltmaya
yönelik proses, teknoloji, mal-

Program Adı

Sosyal Kalkınmaya
Yönelik Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek
Programı

Kırsalda Ekonomik
Gelişim Mali Destek
Programı

İşbirliği ve Gelişim
Mali Destek Programı

Program
Bütçesi (TL)

10.000.000

11.000.000

10.000.000

Asgari-Azami Destek
Tutarlar(TL)

250.000-1.500.000

250.000-1.000.000

250.000-1.500.000

2014 Yılı Mali Destek Programlarını tanıtmak amacıyla Bursa,
Eskişehir ve Bilecik’te bilgilendirme toplantıları ve proje yazma
eğitimleri düzenlenecek. Bu toplantılarda, mali destek programları hakkında bilgiler verilerek,
projelerin nasıl hazırlanması gerektiği ve başvuru süreci anlatıla-

Asgari-Azami
Destek Oranı

% 25- % 75

% 25- % 75

% 25- % 75

cak. Bilgilendirme toplantıları ve
eğitimlerin takvimi www.bebka.
org.tr BEBKA internet sitesinde
yayınlanıyor.
Mali destek programlarına başvurmak için BEBKA internet
sitesinde yer alan başvuru rehberlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemi (KAYS) vasıtasıyla internet üzerinden başvuru
formlarının 14 Şubat 2014 Cuma
günü saat 17.00’ye kadar eksiksiz
bir şekilde doldurularak, 21 Şubat
2014 Cuma günü saat 17.00’den
önce ajansa teslim edilmesi gerekiyor.

Azami Proje
Süresi (Ay)

!

Son
başvuru
tarihi

Kimler Başvurabilir
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• Yerel Yönetimler
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
• Birlikler ve Kooperatifler
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• Yerel Yönetimler
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
• Birlikler ve Kooperatifler

12

• Yerel Yönetimler
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
• Birlikler ve Kooperatifler

Çevre Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek
Programı

9.000.000

250.000-1.500.000

% 25- % 75

18

• Yerel Yönetimler
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
• Birlikler ve Kooperatifler

Çevre Dostu Üretim
Mali Destek Programı

10.000.000

200.000-400.000

% 25- % 50

10

• KOBİ’ler

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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Destek programı tanıtımları

Mali Destek Programları
3 ilde tanıtıldı
BEBKA’nın 5 ana başlıkta 50 milyon lira hibe vereceği 2014 yılı Mali Destek Programları Bursa, Eskişehir ve
Bilecik’te düzenlenen toplantılarla kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine tanıtıldı.
üç proje teklif çağrısına çıkmıştır.
Bu programla birlikte BEBKA’nın
kuruluşundan bu yana en büyük
mali destek verilecektir. 50 milyon liralık mali destek bugüne
kadar verilenlerin toplamından
daha fazladır” dedi.

İLLER DEĞİL PROJELER
YARIŞIYOR

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2014 yılı
Mali Destek Programları Bursa,
Eskişehir ve Bilecik’te yapılan
toplantılar ile tanıtıldı.

Bursa’daki toplantı Merinos AKKM’de gerçekleştirildi. Buradaki
toplantıda konuşan Bursa Valisi
Münir Karaloğlu, “BEBKA bugüne kadar değişik başlıklarda

Vali Karaloğlu, “Bu mali destek programında özellikle kırsal
kalkınma ve sosyal olarak dezavantajlı grupların toplum içindeki yaşamlarını kolaylaştıracak
projelerin desteklenecek olması
önemlidir. Burada iller değil projeler yarışmaktadır. Bu nedenle

BEBKA’dan
rekor destek
BEBKA, 2014 mali destek programlarını açıkladı. 5 ana başlık
altında hazırlanacak projelere
toplam 50 milyon lira destek verilecek.
Bursa ve Eskişehir’de gerçekleşen
basın toplantılarında BEBKA’nın
tarihçesi ve yapısı hakkında bilgi
vererek, destek mekanizmasını anlatan BEBKA Genel Sekreteri Tamer
Değirmenci, sürdürülebilir kalkınma
anlayışını hayata geçirmek amacıyla Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren
BEBKA’nın, 2014 Yılı Mali Destek
Programı kapsamında beş alanda
projelere destek vereceğini açıkladı.
DEĞİRMENCİ’NİN AÇIKLAMALARI
Değirmenci, “BEBKA tarafından
2014 yılında desteklenecek “Sosyal
Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli
Altyapı” Programında Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde hizmet ve
erişim altyapısını geliştirerek dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin
ve sosyal hayata katılımlarının artı14

rılması amaçlanıyor. ‘Kırsalda Ekonomik Gelişim’ programında ise Bursa,
Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal
alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin
güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması
hedefleniyor” dedi.
BEBKA Genel Sekreteri, diğer programların amaçlarını ise şöyle özetledi;
‘İşbirliği ve Gelişim’ programının
amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde ortak çalışma kültürü ve
işbirliklerinin geliştirilmesi; “Çevre
Küçük Ölçekli Altyapı” programının
amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde çevresel kirliliğin azaltılması
ve çevrenin korunması için gerekli
altyapının inşa edilmesi veya iyileştirilmesi yoluyla bölgenin yaşam

kalitesinin artırılmasına katkı sağlanması; ‘Çevre Dostu Üretim’ programıyla da, Bursa, Eskişehir, Bilecik
bölgesinde üretim faaliyetlerinden
kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla
çevre dostu üretime geçişe katkı
sağlanması amaçlandı.”
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük
Ölçekli Altyapı programına 10 milyon TL’lik bir hibe olacağını söyleyen
Değirmenci, “ Kırsalda Ekonomik
Gelişim programına 11 milyon TL, İşbirliği ve Gelişim programına 10 milyon TL, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı
programına 9 milyon TL ve Çevre
Dostu Üretim programına 10 milyon
TL olmak üzere, 2014 yılı proje teklif
çağrılarında toplam 50 milyon TL’nin
hibe olarak projelere tahsis edildi”
şeklinde konuştu.

Bursa Valisi Münir Karaloğlu
projenin çok iyi yazılması önemlidir. Ayrıca kurumlar ve şirketler
bazen proje yazıp da destek alamadığında kırılıp küsebiliyorlar.
Bu konuda ısrarcı olunması gerekiyor” diye konuştu. Konuşmasında kurumlar arası işbirliğinin
önemine değinen Vali Karaloğlu,
“Özellikle ilçelerde yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları ve
ticaret borsalarının işbirliği büyük önem taşıyor. 50 milyon TL
iyi bir imkân. Buna öz kaynaklar
da eklendiğinde bölge için yaklaşık 80 milyonluk bir yatırım demek. 1 yılda 80 milyonluk yatırım
büyük bir değerdir” dedi.

GELİR DAĞILIMI DENGELİ
OLMALI
Bursa’daki toplantıda konuşan
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Burkay da şunları söyledi:
“Ekonomik kalkınmanın tüm
toplum kesimleri, iller ve bölgeler
arasında dengeli gelir dağılımını
sağlamak sosyal devlet ilkesinin
gereğidir. Gelişmişliğin göstergesi
sadece büyüme oranları değildir.
Milli gelirin hangi kesimlerin katkısı ile üretildiği ve kimler arasında nasıl dağıtıldığı gelişmişliğin
belirleyici unsurlarıdır. Yerel aktörlerin fırsatları ve fırsatlardan
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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Eskişehir Valisi ve BEBKA
Yönetim Kurulu Başkanı
Güngör Azim Tuna

en üst düzeyde faydalanılması da
önemli başka bir konusudur. Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik
farkının azaltılması kamu, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek
anlamında önemli bir sinerji yaratmaktadır. Ulusal kalkınmayı
yerelden başlatmamız Türkiye’yi
büyütmek için kentlerimizi büyütmemiz gerekiyor. Artık ülkelerin değil kentlerin rekabeti daha
önemli hale geldi.”

MALİ DESTEKLER
BÜYÜYEN TÜRKİYE İÇİN
ÖNEMLİ
BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni ise, BEBKA’nın 5
başlıkta açıkladığı mali desteğin
büyük ilgi görmesinden büyük
memnuniyet duyduklarını belirterek, “BEBKA’nın mali destekleri, aslında büyüyen Türkiye’nin,
büyüyen Bursa, Eskişehir, Bilecik’in daha da gelişmesi için ve
bilhassa 2023’e giden yolda sadece KOBİ’lerin değil sosyal içerikli
kurum ve kuruluşları da ilgilendirmektedir” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR’İN PROJE
SAYISI ARTACAK
Eskişehir’deki tanıtım toplantısında konuşan Eskişehir Valisi ve
BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı
Güngör Azim Tuna, Eskişehir’in
bugüne kadar BEBKA’nın açtığı teklif çağrılarına 197 başvuru
yaptığını, bunlardan da 46’sının
destek almaya hak kazandığını
belirterek, “Bu sayının daha da
artacağını umuyorum. 2014 yılı
mali destek programı kapsamında, Eskişehir’in daha fazla destek
alması için proje hazırlığına yönelik olarak kurumlara yardımcı
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

olacağız. Eskişehir’in daha fazla
proje hazırlaması konusunda
arkadaşlarımızla sürekli istişare
halindeyiz. Kurum, kuruluşlarımız ve STK’larımızı proje yazma
anlamında teşvik ediyoruz. 2014
mali destek programı kapsamında 5 başlık belirlenmiş durumda
ve 50 milyon TL’lik bir destek verilecek. Bu destek tutarı, bugüne
kadar verilen mali desteklerden
daha fazladır” dedi.

ESKİŞEHİR, PROJE
YAZMAYI DA ÖĞRENDİ

Edebali Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda
konuşan Bilecik Vali Yardımcısı
Ekrem Ballı, “BEBKA’nın önceki
dönemlerde verdiği mali destek
programları kapsamında Bilecik’ten 81 proje başvurdu ve 16’sı
başarılı olarak destek almaya hak
kazandı. Ayrıca doğruda faaliyet
ve teknik destek programları da
dahil edildiğinde, Bilecik’ten destek alan proje sayısı 42’ye çıkmaktadır. Bu projelerin aldığı mali
destek tutarı ise 7 milyon TL’ye
yaklaşmıştır. Bu proje sayısı ve
mali destek tutarının yeni destek
programlarında artmasını bekliyoruz” dedi.
Bilecik’teki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile özel
sektör kuruluşları yetkililerinin
bilgilendirilmesine yönelik düzenlenen toplantıda konuşan
Bilecik Belediye Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Selim
Yağcı ise, “BEBKA bizleri proje
yapmaya yönlendirerek, projeleri
yarıştırarak bize Bursa ve Eskişehir ile yarış yapma imkânı sunuyor. BEBKA’nın mali destekleri
Bilecik için büyük bir fırsat. Bundan sonra proje konularımızı iyi
belirleyip, koordineli bir çalışma
ile çok sayıda proje hazırlayabilmeliyiz. Hayaller olmazsa sonuçlara gidilemez. Onun için biz de
Bilecik olarak çok sayıda proje
hazırlamalıyız. Böylece ilimiz ve
Bölgemiz daha çok kazanacaktır”
şeklinde konuştu.

İlçelerde de
tanıtım
yapıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2014
Yılı Mali Destek Programlarını
ilçelerde de tanıttı.

BİLECİK İÇİN BÜYÜK
FIRSAT

Kâr amacı gütmeyen kurumlara
ve KOBİ’lere yönelik 2014 Yılı
Mali Destek Programları kapsamında toplam 50 milyon Türk
lirası hibe desteği sağlayacak
olan BEBKA, mali destek programlarını aralık ayı boyunca ilçelerde düzenlediği toplantılarla
tanıttı. BEBKA uzmanları, kötü
hava koşullarına rağmen aralık ayı boyunca ilçeleri ziyaret
ederek bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirdi. Bursa’da Yenişehir, Orhangazi, Karacabey,
Mustafakemalpaşa, Orhaneli,
Büyükorhan, Keles, Harmancık,
Gemlik, İznik ve İnegöl, Eskişehir’de İnönü, Sivrihisar, Günyüzü,
Sarıcakaya, Mihalgazi, Beylikova, Mihalıççık, Çifteler, Han,
Alpu, Mahmudiye, Tepebaşı ve
Odunpazarı, Bilecik’te ise Bozüyük, Söğüt, İnhisar, Yenipazar,
Pazaryeri, Osmaneli ve Gölpazarı
ilçelerinde programların tanıtımı
yapıldı. 27 Aralık Cuma günü
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan son Bilgilendirme
Toplantısı ile il merkezlerinde
ve bütün ilçelerde Bilgilendirme
Toplantısı yapılmış oldu.

BEBKA’nın, 2014 yılı mali destek
programlarının açılış toplantısı
Bilecik’te de yapıldı. Bilecik Şeyh

2014 Yılı Mali Destek Programları’nın ilan edildiği tarihten itibaren toplam 36 bilgilendirme
toplantısına 1097 kişi katıldı.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı
Savaş Özaydemir ise, “Kalkınma
ajansları, kurum ve kuruluşlar bir
yerden bir yere gelsin diye kuruldu. Bizim asıl hedefimiz, 2023
büyüme hedeflerini yakalamak
olmalıdır. Bu hedefleri yakalamak için de epey yol almak lazım.
BEBKA’nın 2014 yılı mali destek
programları kapsamında verdiği
50 milyon TL’lik hibe belki çok
fazla bir rakam olmayabilir fakat
hiç olmazsa çekirdek, maya oluşturacak kısmı sağlamış olur” dedi.
Toplantıda konuşan BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanvekili Hasan Öztürk de, “Bölgemizin 2023
hedeflerine ulaşabilmesi için,
2014 mali yılı destek programı
hayırlı olsun. Ajansımız mali ve
teknik desteklerle şehrimizde kâr
amacı güden veya gütmeyen bütün kuruluşların kalkınma adına
bu desteklerden faydalanmasını
dilerim. Eskişehir’de bu kapasite
zaten bulunuyor” dedi.

Toplantılarda BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci de 2014
yılı mali destek programı hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Burkay
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Güdümlü projeler

2014’te 2 güdümlü proje
fikri hayata geçecek
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından ilk kez uygulamaya
geçirilen Güdümlü Proje Desteği kapsamında gerçekleştirilecek 2 proje, 2014
Çalışma Programı ile birlikte Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, yeni bir desteğe daha
imza atıyor. BEBKA tarafından
ilk kez uygulamaya geçirilen
Güdümlü Proje Desteği kapsamında gerçekleştirilecek Bursa
ve Eskişehir’deki 2 proje, 2014
Çalışma Programı ile birlikte
Kalkınma Bakanlığı tarafından
onaylandı.
2013 yılı içerisinde yürütülen
TR41 Bölgesi 2014-2023 Bölge
Planı hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen ihtisas komisyonlarında ve Bölge Planı Çalıştayı’nda TR41 Bölgesi’ni temsil
eden paydaşlarla görüşüldü ve
bölgenin öncelikli sorun ve hedefleri ile ilgili fikir alışverişinde
bulunuldu. Yapılan görüşmeler
neticesinde bölgeyi bir adım ileri
taşıyacak proje fikirleri tartışıldı
ve etki alanları göz önünde bulundurularak bir öncelik sırasına
konuldu. Tespit edilen mevcut
ve olası yeni proje fikirlerini değerlendirmek üzere bölgede yer
alan üniversiteler ve özel sektör
temsilcileri ile bir dizi toplantı
yapıldı ve söz konusu proje fikirlerinin Güdümlü Proje Desteği
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusu tartışıldı.

GÜDÜMLÜ
PROJE
NEDİR?

Güdümlü projeler, proje teklif
çağrısı yöntemi
uygulanmadan
doğrudan destek
sağlamaya yönelik
olarak; bölge planında öngörülen
öncelikler doğrultusunda, konusu
ve koşulları ajans öncülüğünde
ve yönlendirmesinde belirlenen
özel nitelikli model projelerdir. Bu
projelerde genel olarak özel sek-
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DESTEKLENECEK
PROJELER
2013 yılında yapılan bu toplantıların sonucu olarak Bursa ve
Eskişehir illeri için aşağıdaki güdümlü projeler öngörülmektedir.
Bursa: Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) ve Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
işbirliğinde, Teknik Tekstil alanına yönelik olarak Akredite Test
Merkezi yapılması planlanıyor.
Bu proje fikri ile ilgili olarak
UTİB ve BTSO detaylı fizibilite
raporu ve hazırlık çalışmalarını
sürdürüyor. Oluşturulacak merkez ile tekstil ve konfeksiyon
sektörleri için, yine sektörün
kendisinin kurmuş olduğu bir
ortak laboratuvar oluşturulması; Teknik Tekstil üretimi yapan
firmaların üretim aşamasını
tamamladıktan sonra ilgili testlerde istenen sonuçlara ulaşamaması riskinin azaltılması; ilgili

tör işletmeciliğini güçlendirecek
şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama
örneklerinin oluşturulması, sektörel
çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın
desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve
teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni
finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin
desteklenmesi, yeni hizmet ve
üretim organizasyonlarının geliştiril-

testlerin yurtdışına gönderilmesi
ile hem zaman yönünden hem
de mali yönden firmalara avantaj sağlanması; Teknik Tekstil
üretimine geçiş yapmak isteyen
firmalar için teşvik edici ve yönlendirici bir kurumun mevcut
olması; Teknik Tekstil konusunda AR-GE çalışmaları yaparak işletmelerin Teknik Tekstil Ürünleri dönüşümüne katkı sağlamak;
bölgede etkin bir araştırma ve
mükemmeliyet merkezi olarak
alt sektörlerde (bebe, ev tekstili
vb.) kümelenmelerin oluşumuna
katkı sağlamak gibi çok sayıda
ihtiyacın karşılanması amaçlanıyor.
Eskişehir: 2013 yılında ilgili kurumlar ile çeşitli güdümlü proje
fikirleri geliştirme çalışmaları
yapıldı. Eskişehir’in sahip olduğu
ulaşım avantajı ışığında ticari altyapısının tamamlanması ve Eskişehir ve bölge illerde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının,
uluslararası düzeyde rekabetçi ve
etkin pazarlama faaliyetleri yürütebilmesine katkı sağlanması
amacıyla kentte Fuar ve Kongre
Merkezi yapımı projesi ön plana çıktı. Bu projeyle ilgili detaylı
fizibilite ve diğer hazırlık çalışmaları devam ediyor. Eskişehir
mesi, işbirliği ağları ve değer zinciri
oluşturulması, kümelenmelerin
desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı
ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin
ihtiyaç duyacağı alanlarda insan
kaynaklarının geliştirilmesi esastır.
Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini
ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya
getirir. Bu projelerde üniversite,

Ticaret Odası tarafından BEBKA
desteğiyle hayata geçirilecek olan
projede ileri teknolojiye yatırım
yapan özel sektör kuruluşlarının
pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla Eskişehir’in
2023 ihracat rakam hedeflerinin
gerçekleşmesine katkı sağlanması planlanıyor. Ayrıca bu proje
ile birlikte Eskişehir’de var olan
kümelenmelerin desteklenerek
ihtisaslaşmaya katkı sağlaması
hedefleniyor. Toplam maliyeti 13
milyon 400 bin TL olan projenin
10 milyon TL tutarının BEBKA
tarafından finanse edilmesi planlanıyor.
Önümüzdeki dönemde BEBKA
Yönetim Kurulu’nun kararları,
potansiyel uygulayıcı kurumlar
ve Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonuyla söz konusu taslak
projelerin detaylı fizibilite çalışmaları yapılacak ve uygun projelerin uygulanmasına başlanacak.
kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplum kuruluşlarının ortaklıkları
teşvik edilir.
Ajans güdümlü projelerde toplam
proje maliyetinin en fazla yüzde
yetmiş beşi oranında mali destek
sağlayabilir. Güdümlü projelerde
proje ortaklarının da nakdi destek
sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak
taahhütlerde bulunmaları esastır.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

14. Dünya Tekstil Konferansı

Dünya Tekstil Konferansı
bu yıl Bursa’da yapılacak
AUTEX Dünya Tekstil Konferansı’nın 14.’sü 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

14. Dünya
Tekstil
Konferansı
Ana
Konuları;

masına, bilimsel işbirlikleri için
ilişkilerin oluşturulmasına, endüstride çalışan mühendislerin
konferans aracılığı ile güncel konuları takip edebilmesine önemli
bir katkı sağlayacak.

2000 yılından beri mayıs veya
haziran aylarında bir üye üniversite tarafından organize edilen
AUTEX Dünya Tekstil Konferansı’nın 14.’sü, bu yıl Uludağ
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
Bölümü tarafından, 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bursa
Merinos Atatürk Kongre Kültür
Merkezi’nde düzenlenecek.
Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün uluslararası düzeyde gerçekleştireceği en
büyük organizasyon olan Autex
2014 Dünya Tekstil Konferansı;
Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün uluslararası düzeyde tanınırlığının art-

Konferansa yaklaşık yüzde 6570’i yurtdışından olmak üzere
300-400 katılımcının gelmesi
bekleniyor.

AUTEX 1994 YILINDA
KURULDU
AUTEX (Association of Universities for Textiles), 1994 yılında Avrupa’da tekstil eğitimi
veren üniversiteler birliği olarak
kuruldu. Kuruluş amacı, üye
üniversiteler arasında ve diğer
üniversitelerle yüksek seviyede
tekstil eğitimi ve araştırma gerçekleştirebilmek için işbirliği
ortamı ve olanakları oluşturmaktır. AUTEX, üye üniversitelerde,
araştırma enstitülerinde çalışan

bilim adamlarına, araştırmacılara, sanayicilere, uzmanlara, mühendislere ve öğrencilere, tekstilin her alanına yönelik güncel,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
tartışabilecekleri bir ortam sağlıyor.
28 ülkeden 34 üyesi bulunan
AUTEX’in faaliyetleri arasında,
kongre düzenlemek, üye üniversitelerle yüksek lisans ve doktora
programları organize etmek, bilimsel içerikli uluslararası birim
indekslerince taranan AUTEX
Research Journal isimli dergi
çıkarmak ve AB Tekstil araştırmaları konusunda politikalar
üretmek de bulunuyor.

• Yeni Lifler ve Malzemeler
• Teknik ve Koruyucu Tekstiller
• Akıllı ve Fonksiyonel Tekstiller
• Tıbbi Tekstiller ve Doku Mühendisliği
• Ekolojik ve Çevre Dostu Tekstiller, Geri Kazanım
• Tekstil Membranları
• Kompozitlerde Kullanılan Tekstiller
• Nanoteknoloji, Nanotekstiller
ve Elektrospinning
• Biyopolimerler ve Biyoteknoloji
• Tekstil Proseslerindeki Gelişmeler
• Bitim İşlemleri, Boyama, Kaplama ve Yüzey Modifikasyonu
• Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerindeki Gelişmeler
• Çevre ve Enerji
• Tekstil ve Konfeksiyonda Kalite
Kontrol Sistem ve Cihazları
• Tekstil Endüstrisinde Moda ve
Tasarım
• Tekstil İşletmeciliği ve Ekonomisi
• Tekstil Eğitimi
• Tekstilde Modelleme ve Simülasyon

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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Kalkınma Göstergeleri

Kalkınma
göstergeleri
bu kitapta
BEBKA, kalkınma göstergeleriyle ilgili yayınlara
bir yenisini daha ekleyerek, ‘Kalkınma
Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 20072012’ çalışmasını yayınladı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA), ‘Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir
Bilecik 2007-2012’ çalışması ile
takip ettiği kalkınma göstergeleri
setinden oluşan yayınlara, bir yenisini daha ekledi. Ulaşılabilen yıl
itibarıyla en güncel göstergeleri
yansıtmaya çalışan yeni kalkınma
göstergeleri yayını, tematik bölümlerden oluşuyor.

NEDEN KALKINMA
GÖSTERGELERİ?
Bölge içi gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütmekle görevli olan
kalkınma ajansları açısından, iller
arası gelişmişlik farklılıklarının
belirlenmesi ve kalkınmanın zaman içindeki gelişiminin ölçülmesi için bölgesel kalkınma gösterge-

leri büyük rol oynuyor. Kalkınma
gibi ekonomik, sosyal ve çevresel
bir dizi farklı bileşene sahip bir
kavramı açıklayabilecek göstergeler, kalkınmanın çoklu perspektifini yansıtacak derecede kapsamlı
oluyor.

çalıştay sonucu ortaya çıkan kalkınmanın ölçülmesinde önemli
olan göstergelere ulaşılması ve
ardından, düzenli üretilebilecek ve
takip edilebilecek diğer göstergelerle de gösterge setinin genişletilmesiyle devam ediyor.

2011 yılında Bölgesel Kalkınma
Göstergeleri Çalıştayı ile başlayan
kalkınma göstergeleri çalışması,

Bölge kalkınmasında anahtar niteliğinde olan istatistik ve göstergelerin bölge kullanıcılarına toplu

Seçilmiş Kalkınma Göstergeleri (Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007-2012 yayınından)
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Yıl

Türkiye

TR41

Bursa

Eskişehir

Bilecik

Şehirleşme Oranı (%)

2012

77,28

88,75

89,35

90,01

75,91

Ortaokullarda Net Okullaşma Oranı (%)

2012

93,09

95,59

95,54

95,80

95,63

Ergen (Adolesan) Doğurganlık Oranı (%)

2012

29,22

18,66

19,81

14,91

17,60

Yüz Bin Kişi Başına Uzman Hekim Sayısı

2011

88,41

84,21

80,54

103,55

57,89

Kadın Okuryazarlık Oranı (%)

2012

93,00

94,64

94,28

95,70

95,20

Kişi Başına Bitkisel Üretim Değeri (TL)

2012

1162

1055

930

1175

2235

Abone Başına Düşen Doğal Gaz Tüketimi
(m3)

2012

1189

1121

1073

1307

899

Yüz Bin Kişi Başına Marka Tescil Sayısı

2012

69,27

71,86

78,60

63,82

14,21

Kişi Başına Tasarruf Mevduatı (TL)

2012

3866

3300

3369

3454

1792
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

KALKINMA
GÖSTERGELERİNDEN,
KALKINMA ENDEKSİNE
Kalkınma göstergeleriyle kalkınmanın çeşitli alanlarında bölge
illerinin yansıtılmasının yanında,
birçok alandaki göstergelerin bir
araya getirilmesi ile kalkınmanın
çeşitli yönlerinin bütünsel bir
şekilde ortaya konulduğu endeks
konusunda da BEBKA çalışmalar
yürütmüştür. Bu kapsamda, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Ekonometri
Bölümü’nden Doç. Dr. Kadir Yasin Eryiğit’in danışmanlığı ve BEBKA Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Birimince ‘BEBKA
Kalkınma Endeksi’ çalışması gerçekleştirilmiştir.

olarak sunulduğu çalışma ile BEBKA, kalkınmanın çok yönlü özelliğini göstergelerle sunuyor, bölge
kullanıcıları için yol gösterici olmayı amaçlıyor.
Kurulduğundan bu yana bölgede,
bölgeyle ilgili bilgi ve istatistik birikimi oluşturup, bölge hafızasını
güçlendirmeye çalışan ve bu birikimi planlama faaliyetlerinde
kullanan BEBKA; bu çalışması ile
bu amaca yönelik çalışmalarını
sürdürüyor.

KALKINMA
GÖSTERGELERİYLE
TR41 BURSA ESKİŞEHİR
BİLECİK 2007-2012
BEBKA, bu yayınla bölge illerinin
Türkiye ve kendi bölgesi içindeki
konumlarını, farklı kaynaklardan
oluşturduğu göstergelerle kıyaslamalı olarak sunuyor. BEBKA,
takip ettiği kalkınma göstergeleri
setine, yeni göstergeler ekleyerek
ve ulaşılabilen yıl itibariyle en
güncelini yansıtmaya çalışarak,
tematik bölümlerden oluşan ‘Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa
Eskişehir Bilecik 2007-2012’ yayınını oluşturdu.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

22 TEMATİK BAŞLIK
YER ALIYOR...
2012 yılında BEBKA tarafından
göstergelerle ilgili ilk yayının ardından hazırlanan ‘Kalkınma
Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007-2012’, yıllar
itibarıyla karşılaştırmalara imkân
tanımak için 2007-2012 yılları arasındaki dönemde ulaşılabilen Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları
Genel Müdürlüğü, Türk Patent
Enstitüsü, Türkiye Bankalar Birliği, Enerji Piyasalarını Düzenleme

Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu gibi kurumlardan sağlanan göstergelerden ve bu
kurum kaynaklı veriler kullanılarak BEBKA tarafından hesaplanmış göstergelerden oluşuyor. 22
tematik başlık altında yaklaşık 240
gösterge ile Türkiye, TR41 Bölgesi,
Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri
aynı yayında bir arada yer alıyor.
Yayına BEBKA’nın internet sitesi
olan http://www.bebka.org.tr sayfasında Yayınlar kısmından ulaşılabiliyor.

2008-2011 yılları için ayrı ayrı
aynı gösterge seti kullanılarak
oluşan endeksin hesaplanmasıyla,
bölge illerinin kalkınma açısından konumu, diğer illerle birlikte
yıllar itibarıyla ortaya konulmuştur. 81 ili kapsayan ‘BEBKA Kalkınma Endeksi’, kalkınmanın alt
bileşenleri analiz edilmek üzere,
Ekonomik Gelişmişlik (13 gösterge), Beşeri Gelişmişlik (29 gösterge), Yenilikçilik (5 gösterge),
Yaşam Kalitesi ve Erişilebilirlik
(7 gösterge), Sosyo-Kültürel Gelişmişlik (5 gösterge) başlıklarıyla
beş altendeksten ve toplamda 69
göstergeden oluşmaktadır. Endeksin oluşturulmasında çok değişkenli istatistik tekniklerinden
temel bileşenler analizi ve faktör
analizi kullanılmıştır. Endeksin
her yıl güncellenmesi hedeflenmektedir.

Kişi Başına Tasarruf Mevduatı (TL)
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9. Kalkınma Kurulu Toplantısı

Kalkınma Kurulu
Bursa’da toplandı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 9. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Bursa’da
gerçekleştirildi. Toplantıda 2014 yılı Mali Destek Programları hakkında bilgi verildi.
BEBKA’nın 9. Kalkınma Kurulu
Toplantısı Bursa’da yapıldı. Toplantıya, BEBKA Kalkınma Kurulu

Başkanı Hasan Çepni, Kalkınma
Kurulu üyeleri, BEBKA Genel
Sekreteri Tamer Değirmenci ile
Genel Sekreterlik çalışanları katıldı.
Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan
Çepni’nin başkanlığında yapılan
BEBKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantısı, geçen kurul toplantısında
alınan kararların okunması ile
başladı. Ardından, BEBKA Program Yönetimi Birim Başkanı Erhan Öztürk, 2014 yılı Mali Destek
Programları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

DEĞİRMENCİ
SUNUM YAPTI

BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı
Çepni, İzgören’’e sunumundan dolayı
teşekkür plaketi takdim etti
20

gündem maddelerinin gerçekleştirilmesinin ardından geçilen
kısımda İzgören Akademi’den

Ahmet Şerif İzgören ‘Liderlik ve
Takım Çalışması’ konulu konuşmasını katılımcılara aktardı.

BEBKA Program Yönetimi Birim
Başkanı Erhan Öztürk’ün sunumunun ardından BEBKA Genel
Sekreteri Tamer Değirmenci ise
2014 yılı Çalışma Programı ve Faaliyetleri hakkındaki sunumuyla kurul üyelerine 2014 yılında
yapılacak çalışmalar hakkında
açıklamalarda bulundu. BEBKA
Kalkınma Kurulu’nun olağan
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

Haberler

BEBKA,
İktisat Kongresi’nde
Ana teması “Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olan ve 30 Ekim-1 Kasım 2013
tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonunda gerçekleştirilen 5. İzmir İktisat Kongresi,
yurtiçi ve yurtdışından geniş bir katılımla düzenlendi.
Kongrede, ülkemizin başta 2023
yılı olmak üzere, önümüzdeki
dönem bölgesel ve makro politikaları ele alındı.
Küresel ekonomik gelişmeler
ışığında Türkiye ekonomisi,
yüksek ve istikrarlı büyüme, finans, sanayileşme, girişimcilik,
Ar-Ge ve yenilik, nitelikli insan
kaynağı, bölgesel gelişme, rekabetçi ve yaşanabilir kentler,

kapsayıcı kalkınma politikaları, işgücü piyasası ve istihdam,
sürdürülebilir kalkınma ve yeşil
büyüme, tarım ve gıda, hizmetler sektörü, kamu ekonomisi,
kamu yönetimi reformları, bilişim politikaları, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret
ve benzeri konu başlıkları kapsamında yürütülen tartışmaların 2014-2023 Dönemi Bölge

Planlarına katkı sağlaması hedefleniyor.
Kongreye Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Tamer Değirmenci, Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Birim Başkanı
Jülide Alan, Mali ve İdari İşler
Birim Başkanı Öner Erdoğan ve
Planlama Uzmanı Yasin Dalgıç
katıldı.

BEBKA’dan
İstatistik Kongresi’nde sunum
BEBKA, 8. Uluslararası İstatistik Kongresi’ne katılarak ‘TR41 Bölgesi İlçe
Kalkınma Endeksi’ başlıklı bildiri sundu.
yelpazesinde yapılmış olan bilimsel çalışmaları üniversite,
kamu ve özel sektör temsilcileri
ile paylaşılarak, her alanda yer
alan istatistik biliminin ileriye
yönelik olarak çok daha bilinçli
bir şekilde kullanımının sağlanması hedeflendi.

KALKINMA BAKANLIĞI
ÖZEL OTURUMU
Türk İstatistik Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin
düzenlediği Uluslararası İstatistik Kongresi’nin sekizincisi,
27-30 Ekim 2013 tarihleri arasında Antalya Kemer’de gerçekleştirildi. Uluslararası 8. İstatistik Kongresi’nde, istatistik
biliminde çok geniş bir konu
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası İstatistik Kongresi’nin bu
yılki programı için Kalkınma
Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları’ndan istatistikle ilgili çalışmalarının sunulduğu ‘Kalkınma
Bakanlığı Özel Oturumu’ düzenlendi. 3’ü Kalkınma Bakanlığı’na, 1’i üniversiteye ve 7’si
Kalkınma Ajansları’na ait top-

lam 11 bildirinin yer aldığı özel
oturumda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
adına Planlama, Programlama
ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Emine Arslan Pauli, ‘TR41
Bölgesi İlçe Kalkınma Endeksi’
başlıklı bildiri sundu.
TR41 Bölgesi İlçe Kalkınma
Endeksi, TR41 Bölgesi’nin Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerine
bağlı toplam 39 ilçe düzeyinde,
2010-2012 yılları dönemi için
ulaşılabilen güncel veriler kullanılarak hazırlanan 24 göstergeden oluşuyor. Temel Bileşenler
Analizi (TBA) kullanılarak hazırlanan endekste, 39 ilçe endeks değerlerine göre incelendi,
çalışma TR41 Bursa Eskişehir
Bilecik Bölge Planı 2014-2023’te
kullanıldı.
21

22

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

Geçmişin mirası
geleceğe taşınıyor
Bir kenti var eden en önemli unsurların başında sahip olduğu kültürel
değerler geliyor. Bu değerleri özümseyen kentler, gelişmesini sağlam
temeller üzerine kuruyor.

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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Bursa’nın
değerleri
Türkiye’nin
hazinesi
Osmanlı’ya başkentlik yapan ve İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden olan Bursa, bu özellikleri
sayesinde inanılmaz zengin bir kültüre sahip durumda. Ancak sanayileşmenin üst düzeye çıktığı kentte
özellikle geleneksel el sanatları yok olmak üzere.
Bir kenti var eden en önemli unsurların başında sahip olduğu
kültürel değerler geliyor. Bu değerleri özümseyen kentler, gelişmesini sağlam temeller üzerine
kuruyor. Bursa da bunun en güzel
örneklerinden. Osmanlı’nın ilk
başkenti Bursa, tarihi İpek Yolu’nun da önemli merkezlerinden
biri olması dolayısıyla çok zengin bir kültüre sahip durumda.
Göçle kente gelenler de Bursa’nın
değerlerine değer katmış. Kent,
hızla büyürken, bu değerlerinden
faydalanmış ancak sanayileşmeye
paralel olarak özellikle geleneksel el sanatlarından bazıları yok
olmuş. Yine de bu el sanatlarını
gelecek nesillere tanıtmak adına
kentte önemli işler yapılıyor. Kent
Müzesi’ni gezenler Bursa’nın el
sanatlarını tanıma imkânı buluyor.
Bursa’nın bazıları halen günümüze gelen bazıları ise yok olan geleneksel el sanatlarına yakından
bakalım.
Geçmişte el tezgâhlarında ipek
kumaşlar, ipek halı, kilim, çuval
ve heybe dokunmaktaydı. Günümüzde bu dokumalar fabrikalarda veya büyük atölyelerde yapılıyor. Bursa’da ipekböcekçiliğinin
çok yaygın olması ipekçiliği de
geliştirmiş, ipekli dokumaların
24

merkezi olmuştur. Bursa’da dokumalardan başka urgancılık,
saraçlık, bıçakçılık, demircilik,
tenekecilik, köfüncülük, çarıkçılık, semercilik gibi el sanatları
yapılmaktadır.

BIÇAKÇILIK
Bursa’ya bıçakçılık “93” savaşından sonra Balkan göçmenleri tarafından getirilmiştir. Bu tarihten
itibaren göçmen ustalar ve yetiştirdikleri çıraklar aracılığı ile bıçakçılık mesleğini geliştirerek bu
günkü düzeyine getirmişlerdir.

sel yöntemlerle elişi ile yapılan
bıçaklar kullanım alanlarına göre
ortalama 150 çeşit bıçak olduğu
bilinmektedir. Bel bıçağı, et bıçağı, kıyma bıçağı, kaymak bıçağı, pastırma bıçağı, börek bıçağı,
bekçi bıçağı, kasap bıçağı gibi çeşitlerini sayabiliriz.

Bursa el zanaatları arasında geçmişten günümüze kadar özel bir
yeri olan bıçakların ünü günümüzde de sürmektedir. Gelenek-

Bursa bıçakçılığı içinde Arnavut
çakısının da ayrı bir yeri vardır.
Bu çakıların sap kısmı boynuzdan yapılmaktadır. Genelde koç

boynuzu kullanılmaktadır. Bu
boynuzlara kesteki adı verilen
bıçak ile kazınarak şekil veriliyor.
Kullanılan koç boynuzları kemik
fabrikalarından, bıçak kısmında ise Karabük çeliği kullanılıyor. Arnavut çakıları daha çok
Trakya bölgesinde alıcı buluyor.
Genellikle hayvancılıkla uğraşan
çiftçiler, tırnak ve hayvan kesmek için kullanıyorlar. Bıçakların
üzerindeki yıldız sayıları bıçağın
büyüklüğünü gösteriyor. Bunun
yanı sıra bıçağı yapan usta üzerine ismini işliyor.

İPEKÇİLİK
Şer’i Mahkeme sicilleri Bursa’daki
ipekli dokumacılığın XlV. yy. sonlarında oldukça gelişmiş olduğunu göstermektedir.
1845 yılında Bursa’da 40 ipek iplik fabrikası varken 1860 yılında
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

zi kurulmuştur. Ayrıcı Uludağ
Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokulu’nda çini ve seramik
konusunda eğitim verilmektedir.
Günümüzde İznik’te çini atölyeleri ve İznikli sanatçıları toplayan
Süleymanpaşa Medresesi restore
edilerek turizme açılmıştır.

iplik üreten imalathane sayısı
85’e yükselmiştir. Ancak 1856
yılında Fransa’da ortaya çıkan
(Karataban) hastalığının 1860
yılında Bursa’da yayılmasıyla ipek
üretiminde gerileme olmuş. Pastör üretimi adı verilen yöntemle
tohum üretiminin başlaması ile
1888 yılında Torkomyan Efendi tarafından Darülharir adlı ilk
İpekböcekçiliği okulu Bursa’da
hazırlanmış ve hastalıksız tohum
üretimine başlanmıştır.
Bursa’da ipekçiliğin merkezi durumunda bulunan Kozahan, ipek
kozalarının satıldığı ve dokunan
ipekli kumaşların satıldığı yer
olma özelliğini günümüze kadar
korumuştur. İpekböceğinin temel gıdası olan dut ağaçlarının
zamanla azalması ve ipekböcekçiliği üretiminin maliyetinin
artması nedeniyle Bursa’da ipek
böceği üretimi azalmıştır. İpek ve
farklı sentetik kumaşların bulunmasında Bursa ipekçiliğini etkileyen faktörlerdendir. Tarihinde
Bursa Atlasları ipeklileri ve kadifeleri ile dünyada ün yapmış olan
Bursa, son yıllarda araştırmacı
ve uzmanların bu konuya dikkat
çekmeleri ile gündeme gelmiştir.
Gün geçtikçe azalan ipekböceği
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üretimi ile yok olmak üzere olan
Bursa ipeklileri tarihteki tozlu
raflarda yerini almadan önce bu
konuda çalışmalar yapılmaktadır.

İZNİK ÇİNİCİLİĞİ
İznik çiniciliği İznik ve çevresinde yapılan kazılarda prehistorik
çağlardan kalan seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır. Bu kazılar sonucunda İznik’te İ.Ö.
7000’li yıllarda
seramik üretiminin Osmanlı mimari
ürünlerinde
yaygın olarak
kullanılmıştır. İznikli çini
ustaları
Osmanlı Sarayı’nın
himayesindeki kaşici başı tarafından
bir locada örgütlendiler
ve İstanbul ile diğer yerlerdeki bütün büyük yapıları çini ile
süslemişlerdir. İznik çinilerinin
desenleri ve renkleri Venedik
ve Cenovalı tüccarların dikkatini çekmiş, çini ustaları bu talebi
karşılamak için İznik surları dışında çini fırınları kurmuşlardır.
17.yy.’dan sonra Osmanlı Devleti’nin askeri ve ekonomik olarak
zayıflaması ile çini fırınları da
kapanmaya başlamıştır. İznik’te
geleneksel çini atölyeleri 1985
yılında Faik Kırımlı tarafından
açılmış Eşref Eroğlu usta ile devam etmiştir. Rasih Kocaman,
Adil Cangüven gibi ustalar dışında 1995 yılında İznik Eğitim
ve Öğretim Vakfı çatısı altında
İznik çini ve araştırma merke-

Renklerini ve desenlerini İznik
doğasından alan İznik çinileri yapımında kuvars, cam tozu ve kil
kullanılmaktadır. Bu malzemeleri fırınlanıp öğütüldükten sonra
hamur haline getiriliyor kalıplarda şekil verdikten sonra bir hafta
kurumaya bırakılıyor daha sonra
astarlama yapılarak tekrar kurutuluyor ve 930 derecede fırınlanıyor bir gün süreyle bu ısıda kalan
plakalar fırın kapatıldıktan sonra
kapağı açılmadan soğumaya bırakılıyor. Desenleme kısmında
parşömen kâğıdının üzerine
çizilen motifin
üzerinde
iğneye

işlemler ve kullanılan malzemeler genellikle ustalar tarafından
saklanıyor. Boyama işleminden
sonra plakalar sırlanarak 1000
derecelik fırında pişiriliyor. İznik

çinilerinde en çok Çin temani,
hatai, haliç işi, narlı desen, minyatürler, İznik kuşu, gül , karanfil
motifleri kullanılmaktadır.

KÖFÜNCÜLÜK

delinip kömür
tozu dökülerek desenin plakanın üzerine çıkması
sağlanıyor. Boyama kısmında
İznik kırmızısı adı verilen kırmızının bulunması için yapılan

Köfün, kestane ağacından yapılan, boyutlarına göre kullanım
alanları da değişebilen bir çeşit
sepettir. Bursa’da günümüzde bu
zanaatla uğraşan bir köfün ustası
vardır. Bu zanaat işgücü ve ekonomik yetersizlikten dolayı kaybolmak üzeredir.
Köfünün boyutlarına göre kullanım alanları da değişmektedir.
Büyük boy köfün kavun ve karpuz taşımada, orta boy köfün
elma, portakal, küçük boy köfün
de ise çilek, zeytin gibi meyveler
taşınmaktadır.
Köfün yapımında kestane ağacı
ve fındık ağacından yararlanılmaktadır. Bu ağaçların köfün
yapımında kullanılmak üzere
seçilmesinin sebebi dayanıklı olmasından ileri gelmektedir.
Malzemeleri ise İznik’ten temin
edilmektedir.
25
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Bir köfün yapımda ortalama 20
tane ağaçtan kesilen ince ve uzun
parça kullanılıyor. Elde edilen bu
parçaların boyu yaklaşık 2 metredir. Köfün yapımında kullanılacak parçalar tezgâhta sıyırgı ve
ortak ile inceltiliyor. İnceltilmiş
ve örülmeye hazır olan ağaçlara
“Yarma” adı veriliyor. Örme işlemi köfünün dip ve ağız kısmında
kullanılan ağaç parçaları kalınlık
ve ebat olarak farklıdır. Köfünleri ölçmek ve boyutları arasındaki
farklılıkları ortadan kaldırmak
için 50-70-80 cm’lik sopalar ölçü
için kullanılmaktadır.
Elde edilen köfün ve sepetler
tarlada meyve toplama ve taşıma
maksatlı kullanımı dışında çeşitli
mesleklerde de çok amaçlı olarak
kullanılmaktadır.

SARAÇLIK
Saraçlık; binek ya da çeki hayvanlarının takımlarının yapımı, süsleme ve onarma işidir.
Bursa’da saraçlık geçmiş yıllarda geleneksel zanaatlar arasında
önemli bir yer tutmaktaydı. Ancak teknolojinin gelişmesi, mo-

torlu taşıtların artması ile birlikte
koşum atına ve yük atına gereksinim her geçen gün azalmaktadır.
Bursa’da saraç ürünlerine ilçe ve
köylerde alıcı bulmaktadırlar.
Günümüzde Bursa’da saraçlık zanaatını sürdüren iki atölye bulunmaktadır. Bu atölyelerde hamut
ve koşum malzemeleri yapılmaktadır.
Atın boynuna geçirilen ve koşum
takımlarının bağlanarak atın arabayı çekmesini sağlayan parçaya
hamut denir. Hamut, iki ağaç parçasının birleştirilerek sırayla üzerine simit, fitil, dolma ve kabak
konularak oluşturulur.
Hamut yapımında kullanılan
malzemeler; ağaç, keçi derisi,
manda derisi ve keçedir. Deri
parçalarının kesilerek koşum
takımlarının yapılmasına ise koşumculuk denir.

SEMERCİLİK
Bursa’ da semercilik giderek yok
olmaktadır. Semerin kullanım
alanlarının daralma semere olan
ihtiyacı da azaltmaktadır. Bursa’da iki semer ustası bulunmak-

tadır. Semer hem eşya taşımak
hem de binek olarak kullanılıyor.
Semer yapılırken kullanılan malzemeler çevre ilçelerden temin
ediliyor.

ÇARIKÇILIK

olduğunu göstermektedir. Bursa
merkezde çarıkçılık mesleği ile
uğraşan bir tane çarık ustası kalmıştır. Çarıkçılık mesleğinin bu
duruma düşmesinde kazancının
az olması ve buna bağlı olarak da
çırak yetiştirilmemesi bu mesleğin bitmesine neden olmuştur.

Anadolu insanının tarlada, bahçede giydiği çarık kullanım alanın
daralmasıyla günümüzde artık
halk oyunlarında ve evlerin şark
köşelerinde bir süs eşyası olarak
kullanılmaktadır.
Çarık 1960’lı yıllara kadar tarlada
çalışan köylülerin yaygın olarak
kullanıldığı, günlük yaşamında
da giydiği temel bir ihtiyaçtır.
Daha sonraki yıllarda tarımda
makineleşmeyle birlikte insan
gücünün ve karasabanın yerini
tarım makinelerinin almasıyla
birlikte çarığın kullanımı da yok
olmaya yüz tutmuştur. Bunun
yanında köyden kente göç sonucunda insanların şehirleşmesi,
ayakkabı sanayinin gelişmesi de
çarıkçılığın yok olması nedenlerindendir.
Bursa’da çarıkçılığın son durumu
ise bu mesleğin yok olmak üzere

KARAGÖZ VE HACIVAT
Geleneksel kültürümüzün ortaoyunu ve meddah ile birlikte en
önemli köşe taşlarından biri olan
gölge oyunu KARAGÖZ HACIVAT, günümüzden yüz yıllarca
önce ortaya çıkmış, insanları eğlendirirken düşündürmüş, zaman
zaman toplumsal bilinç oluşmasında öncü bir rol oynamıştır.
Karagöz ve Hacivat taklide ve
karşılıklı konuşmaya dayanan,
iki boyutlu tasvirlerle bir perdede
oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayalbaz denir. Yardımcıları çırak,
yardak, dayrezen, sandıkkâr’dır.
Oyunda konuşmaların değişmesi
baş hareketleriyle yapılır.
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Bursa’nın Meşhur Yemekleri

Mustafakemalpaşa ilçesinde üretilmeye başlanmış ve bütün yurda
yayılmıştır. Bu tatlı koyun peynirinden yapılmaktadır. Peynir, un,
irmik ve yumurta yoğurularak
3-4 cm. çapında kurabiyeler haline getirilip fırında pişirilir. Daha
sonra torbalar halinde satışa sunulur. Kaynayan şekerli şerbete
atılarak tatlı haline dönüştürülür.
Bursa bulunduğu iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması nedeniyle her türlü sebze ve meyve
çeşidi bulunmaktadır. Bu da Bursa mutfak kültüründe çok zengin
bir yemek kültürü yaratmıştır.
Türkiye’de Bursa denince ilk akla
gelen İskender kebap, kestane şekeri, İnegöl köfte ve Kemalpaşa
tatlısı dışında zeytinyağlılardan
etli yemeklere, balık türlerinden
tatlı ve çorbalar Bursa mutfağındaki yerini almıştır. Bursa yemek
kültürünü tanıtmak ve kaybolmak üzere olan yemek çeşitleri
ortaya çıkarmak için son yıllarda
yöresel yemek yarışmaları düzenlenmektedir.
Bursa mutfağındaki yemek çeşitliliği yanında modern yaşamla
birlikte kaybolmakta olan geleneksel mutfak araç gereçleri, yemek yeme kültürü, özel gün ve
bayramlarda yapılan yemekler ve
bu yemeklerin özelliklerinin de
ortaya çıkarılması gerekmektedir.
Çorbalardan: Tarhana çorbası,
sütlü oğmaç çorbası, yeşil mercimekli oğmaç çorbası, düğün
çorbası, balık çorbası, ekşili baş
çorbası, yabani otlardan; kaygana, yaban pırasası, melki, balıkotu vb.
Sebze yemeklerinden: Kurutulmuş yeşil fasulye yemeği, kestaneBebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

li etli lahana dolması (zeytinyağlısı da yapılıyor), kereviz dolması,
patlıcan silkmesi.

lezzetli bir yemektir. Bursa’ya,
sonra tüm Türkiye’ye yayılmıştır.

Etli yemeklerden: Yörük kebabı,
keşkek, av hayvanlarından yapılan yahni, ekşili köfte, İnegöl köfte, ciğer sarması, mumbar dolması, pide kebabı, şipit.

İnegöl Köftesi

Hamur İşleri: Mantı (nohutlu,
sade ve kıymalı) cevizli lokum,
kuru yufka böreği, mısır böreği,
hamur bamyası, asude, pırasa böreği, dızmana.
Özel günlerde düğün ve bayramlarda: keşkek, yumurta dolması,
patates köftesi, zeytinyağlı yaprak
sarması.

XIX. yüzyılda Balkanlar’dan gelen
göçmenlerin getirdikleri küçük
ızgara köfte, 1930’larda Bursa’da
Mustafa Besler tarafından açılan
dükkânda “İnegöl köftesi” adıyla
satılmaya başlanmıştır. Bu lezzetli
köfte Bursa ve İnegöl ile özdeşleşmiştir.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde
üretilen bu peynir, koyun ve inek
sütünün karıştırılıp pişirilmesi ile
imal edilir. Çok gözenekli, çok
tuzlu ve kendine özgü tattadır.

Kestane Şekeri

Tatlılar: Cennet köşkü, dilber dudağı, cevizli baklava, peynir tatlısı, incir dolması, zerde.

Uludağ eteklerinin ünlü kestanesinden yapılan kestane şekeri,
Şekerli şerbette kaynatılan kestaneden yapılmaktadır. Kestane
şekerlerinin çeşitleri Bursa’nın
karakteristik tatlılarındandır.

İskender Kebabı
Türkiye’nin dört bir yanında tanınan kebaplardan biridir. XIX.
yüzyılın sonlarına doğru Bursalı
İskender Usta tarafından yapılmaya başlanmıştır. Döner kebap,
diğer ızgara etlerle, küçük küçük
kesilen ince pidelerin üzerine yayılarak yoğurt, tereyağlı salça ile
servis edilmesinden oluşan çok

Mihaliç Peyniri

Kemalpaşa Tatlısı
Önceleri peynir tatlısı olarak
bilenen bu tatlı 1930’lu yıllarda
27
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Yerel değerleriyle
büyüyen kent:

Eskişehir

Porsuk Çayı’nın ikiye böldüğü ve Anadolu’nun batıya açılan kenti Eskişehir, metropol olma
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kentin kültürel zenginlikleri de sayılamayacak kadar çok.
Beyaz altın lületaşı kadar, Kafkas, Kırım ve Balkan göçmenlerinin yoğun olduğu ilin mutfağı da
bir o kadar zengin ve meşhur.
Tarihi Frig Uygarlığı’nın diyarı
olan Eskişehir; uzak tarih ve yakın Anadolu tarihini bir kültür
mirası şeklinde günümüze taşımayı başarmış bir şehir. Şehirde
geleneksel el sanatlarının çoğu
korunarak günümüze kadar ulaşmış. İşte onlardan öne çıkanlar:

LÜLETAŞI İŞLEMECİLİĞİ
1940’lı yıllarda gelişmeye başlayan lületaşı işlemeciliği 1950’li
yıllardan başlayarak bir el sanatı
olarak kendini göstermeye başlar.
Önceleri yalnızca pipo yapımı ko-
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nusunda gelişme kaydeden lületaşı zamanla kolye, bilezik, küpe ve
biblo gibi süs eşyalarında da aranılan bir taş olmaya başlamıştır.
Lületaşı ustalarının lületaşının
bulunuşu ve ilk kuyunun açılışı
ile ilgili anlattıkları bir hikâyeye
göre bir gün çobanın biri koyunlarını otlatırken dinlenmek için
bir ağacın altına oturur. O sırada
bir köstebeğin topraktan beyaz
taş parçalarını çıkarmaya çalıştığını görür. Çoban taş parçasını
eline alır, çakısıyla yontmaya başlar ve bir peri kızı çıkarır ortaya.
Kız dile gelir “Yaktın beni insanoğlu” diye bağırarak delikten

içeri girip kaybolur Çoban da
arkasından gider ve kızı ararken
derin bir çukurun içinde ölür.
Böylece ilk kuyu açılmış olur. Bu
hikâyeye göre lületaşı ustaları da
kendi pirlerinin köstebek olduğuna inanırlar.
Toprağın 1 metre altından başlayarak 140-150 metre altına inen
kuyulardan oldukça güç koşullarda çıkarılan lületaşının, diğer
adıyla Eskişehir taşının beyaz
renkte gözeneksiz ve hafif olması
aranan özellikleridir. İyi nitelikte taşlar “boz” ve “devetüyü” adı
verilen topraktan çıkarılır. Eskişehir’in Sarısu, Yenişehir, Türkmentokat, Gökçeoğlu, Karaçay,
Söğütçük, Margı, Sepetçi, Nemli,
Kümbet, Yeniköy, Kepeztepe, Karahöyük ve Başören köylerinden
çıkarılan lületaşı büyüklüğüne
göre sıralanarak yapılacak eşyanın türü seçilir. Yalnızca kolye ve

tespih yapılabilen en küçük boy
lületaşına “dökme” denir. Küçük
boy pipo yapımında “orta”, orta
boy pipo yapımında ise “daneli”
kullanılır. Büyük boy pipolar “pamuklu”dan yapılır. Taşın büyüklüğü on pamuklu boyuna eriştiğinde “birimbirlik” adını alır. En
büyük boy taşa ise “sıramalı” adı
verilir. Ancak nadiren bulunan
ve 30 ile 80 pamuklu boyları arasında değişen taşlara da rastlanır.
Bunlara ise “omuzlama” ve “budama” denir.
Taş işlemesinde “tahra” adı verilen keski ile taşın dış yüzeyi temizlenir. “Kaba bıçak” ile pürüzler giderilir ve yapılacak eşyaya
göre taş yontulur. Bu işleme “saykalı” adı verilir. İşlemeyi kolaylaştırmak için ıslatılan taş üzerinde
“iş bıçağı” ile taslak çıkarılır.
“Sıyırgı” ile yüz düzeltilir, gözler
açılır. “Sakal tarama bıçağı” ile
sakal taranır. “İskarpile” ile piponun tütün konulacak yeri oyulur.
Pipo elektrikli fırına kurutulmaya
konur. Kuruma süresi iki saattir.
Kurutulduktan sonra, matkapla
piponun ağız deliği delinir. “Kılavuz” ile ucuna sap takmak için
diş açılır. Zımparalanıp düzeltiBebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

len taş, eritilerek beyazlatılmış
kaynar haldeki balmumu cilaya
atılır. Taşın cinsine göre birkaç
dakika bekletilir. Ciladan alınan
pipo soğuyunca bezle kurulanır,
rötuşlanıp kadife bezle parlatılır
ve sap takılır.
Pipolar üzerindeki desenler ve
figürler çok çeşitlidir. Baş figürlü pipolardan Osmanlı başları
(Sarıklı, Barbaros, Betaşi, Sultan, Fesli, Efebaşı ve Mihrace...),
Arslan Başı, Baküs Başı, Genç
Kız Başı en çok kullanılanlardır.
Bunların yanı sıra stilize hayvan
figürleri, soyut şekiller üzerinde
değişik desenler, Romalı Asker,
Denizkızı, Fil, At, Kartaltırnağı
ve el figürleri ile birlikte tanınmış
kişilerin başlarına da rastlanır.
Lületaşı işlemeciliği alanında son
yıllarda verilen önem doğrultusunda 1989 yılında açılan Lületaşı
Meslekokulu’nun da bu sanata
katkılarını unutmamak gerekir.

DOKUMACILIK
Yerleşik yaşama geçmiş olan Yörük ve Türkmen köylerinde kilim,
cicim, zili, sumak ve pala dokumacılığı ile heybe, çuval, yastık
yapımı oldukça önemli bir yer
tutmaktadır. Özellikle Sivrihisar
ilçesi Kuzuören, İlyaspaşa, Yörme, Holanta Köyü Türkmenleri,
Günyüzü Türkmenleri, Han Kasabası ile Seyitgazi-Kırka Karakeçili Türkmenlerinin kilim dokumaları ilginçtir.
Kilim dokumacılığı son derece özgürdür. Türkmen deyişiyle
“Halı işi deli işi, kilim işi kimin
işi” sözü, kilim dokumacılığının
özgürlüğünü vurgulamaktadır.
Kilim dokumacılığında önceden

ALPU GÜMÜŞ
İŞLEMECİLİĞİ
Alpu ilçesinde son yıllarda gün
ışığına çıkarılan bu önemli el
sanatı, evlerde aileler arasında
sürdürülmektedir.
İşlemelerde geleneksel Türk ve Osmanlı
desenlerinin yanı sıra Osmanlı
padişahlarına ait tuğra ve mühürlerin illüstrasyonları da kullanılmaktadır.
Gümüşten yapılan eşyalar arasında kama, tütün tabakası, kamçı,
enfiye kutusu, at koşum takımları
süsleri, ağızlık, bilezik, muskalık,
kemer, kolye, yüzük, küpe, kravat iğnesi, tabanca kabzası, yaka
iğnesi, kol düğmeleri, çeşitli rozetler bulunmaktadır. Bu eşyalar
üzerinde işlenen desenleri oluşturma işine “SAVAT” adı verilir.
savat kurşun, gümüş, bakır ve
kükürt karışımından oluşan bir
çamurdur. Cilalanarak parlatılan gümüş eşya üzerine oyma
kalemleriyle işlenerek oyulan
desenlerin üzerine savat çamuru
doldurularak eşya ateşe tutulur.
soğuduktan sonra eğe ve zımpara
ile tesviyesi yapılıp keçe cilası ile
parlatılarak satışa sunulur.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

hazırlanan bir model bulunmaz.
Ancak gelenek kalıpları içerisinde
ve dokuma esnasında, desenlerin
özelliğine göre dik ve yan taşmalar yapılıp boşluklar doldurularak
çalışılır. Halıda olduğu gibi sıra
takibi yapılmaz.
Yörede kilim benzeri el dokumaları arasında yer alan cicim, zili,
sumak... gibi değişik biçimlerdeki süsleme teknikleri de geliştirilmiştir. Cicimde, gergin çözgü
iplik sistemi üzerine bezayağı
zemin örgüsü işlenirken, renkli
ekstra iplikler çözgü üzerinden
belirli atlamalarla desenleri mey29
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Bunun dışında, Dağküplü bez dokumacılığı ve İnönü’de geleneksel
kıyafet olarak adlandırılan sarka
işçiliği halen sürdürülmektedir.

ÇÖMLEKÇİLİK

dana getirirler. Zili dokumada,
bezayağı zemin örgüsü üzerine
renkli iplikler, deseni oluşturacak
biçimde, belirli atlamalarla işlenir. Yüzeyde deseni işleyen iplik,
dokumanın arka yüzüne geçer ve
o renk motifi yüzeyde tekrar işleyinceye kadar bağlantısız durur.
Sumak, gergin çözgü iplikleri
üzerine renkli ipliklerin dolanarak desenleri oluşturduğu bir
dokuma çeşididir. Bu dokumalardan ihtiyaca göre de çuval, yastık
yüzü, hurç, heybe, yatak örtüsü
ve sedir örtüsü hazırlanır. Bu dokumaların üzerlerindeki desenler
de değişik adlar alırlar: İskambilli,
Karakilim, Gülbudağı, Gelintaşı,
Elibelinde, Atkaçtı, Akrep, Koçboynuzu, Kocabaş, Parmak, Merdiven, Ejder, Pençe, Çomça, Top,
Ayna ve Bıtrak... gibi. Son yıllarda
ilimizde kilimciliğin geliştirilmesi
amacıyla Seyitgazi-Kırka, Çifteler-Han ve Sivrihisar-Kayakent’te
kilim dokuma okulları açılmıştır.

İŞLEMECİLİK

75 dizi gibi şaşırtıcı düzeylere
varır. Sümbül, karanfil, gül, lale,
domates, biber gibi meyve ve
sebze motifleri biçiminde işlenen oyalar, yerel olarak çok çeşitli
adlar alırlar: Arap küpesi, müren
kirpiği, çitirik, tırtıl kurdu, mini
etek, saray süpürgesi, piliç ayağı,
barak oya, hanım çantası, altmış
akıl yetmiş fikir, saat kordonu,
maydanoz yaprağı, peri bacaları,
gelin tacı, subay sırması gibi. Bu
oyaların her birinin de yöredeki
genç kızlar tarafından yapılmış
ayrı ayrı manileri vardır. Oya
işlemeciliğinin yanı sıra dantel,
kanaviçe, sarma, gergef, hesap işi,
Türk işi, iğne ucu işlemeleri, yöre
genç kızlarının el hünerlerinin
ürünleridir.
Eskişehir ve yöresinde çorap işlemeciliği de yaygındır. Yörede
işlenen çoraplara, motiflerine ve

işleme biçimlerine göre değişik
adlar verilir. Bunlar sümbül, karanfil, lale, papatya, su yolu, gibi
çiçeklerin yanı sıra özellikle gül
motiflerinin işlendiği çoraplardır.
Bu çoraplar özellikle Sivrihisar
yöresinde oldukça değer taşır. “Ak
çoraplar” özelliği taşıyan bu çoraplar beyaz ya da krem renginde
olup genellikle ajurların konçlarda yer aldığı çoraplardır. Bu çorapların ajurlu olmasının nedeni
çorabı tekdüzelikten kurtarma
amacını taşır. Böylece çorap desenli ve dekoratif bir görünüme
sahip olur. Üzerindeki desenlerde
bulunan işlemelerin biçimlerine
göre; arpalı, baklava dilimi, sığır
suyu, sıçandişi, sineli, terleme,
elmas eli, düz örgü, kestane kabuğu, İngiliz iğnesi, süpürge sapı, bal
peteği, fincan göbeği, sarhoş yolu,
bıçak burnu gibi adlarla anılırlar.

Atalardan kalma çömlekçilik
mesleğini sadakatle yürüten insanı sayesinde Eskişehir iline bağlı
Mihalıççık ilçesi Sorkun Köyü,
çömlekçilik adına önemli bir yerdedir. Sorkunlular çömlekçilik
mesleğine karşı ilgilerini tarih
boyunca hiç azaltmadan devam
ettirmişlerdir. Endüstri çağının
etkisi altına girmeyerek ellerindeki değerin farkına varmışlar
ve neolitik dönemde uygulanan
teknikle yöresinden çıkarıp, kızıl
ve ak topraktan oluşturdukları
çamuru şekillendirerek ve aynı
dönemin yöntemiyle açıkta pişirerek, toprağı altın ışıltılı çömleklere dönüştürmüşlerdir. Patates
ve büyükbaş hayvan yetiştirerek
geçim kaynaklarını çeşitlendiren

Sorkun köylüsü, en gencinden
en yaşlısına kadar çömlekçilikle
uğraşmaktadır. Atölye ev diyebileceğimiz bu hanelerin hemen
tümünde çömlek yapımına tanık
olabilirsiniz. Karasal bir iklimin
hâkim olduğu bu köyde, sadece
yaz aylarında çömlekçilik yapılır.
Köylerine gelen yerli ve yabancı
turistlere alışık olan Sorkunlular
gelen konukları Türk misafirperverliğine yakışır şekilde ağırlarlar.

Eskişehir’de işleme sanatı oldukça ileri düzeydedir. Seyitgazi ve
yöresindeki boncuk oyaları, tığ
oyaları ve mekik oyaları anılmaya değer niteliktedir. Bu oyalara
harcanan boncuk sayıları bazen
30
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Eskişehir’in Yöresel Lezzetleri

Eskişehir yeme içme konusunda
Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biri. 19.yy ortalarında Kırım,
Balkanlar ve Kafkaslar’dan yoğun göç alan Eskişehir’de yemek
kültürü bu göçlerden etkilenmiş.
Eskişehir’deki birçok ünlü yöresel yemeğin geçmişi bu göçlere
dayanıyor. Çibörek, balaban köfte ve met helva Eskişehir’in en
ünlü yöresel yiyecekleri. Bunlar
dışında; halkalı şeker, Sivrihisar
baklavası, kuzu sorpa, bamya çorbası, toyga çorbası, göbete, tabak
böreği ve Mihallıççık kirazı şehre
özgü diğer yiyecekler.
Ayrıca eskiden beri Anadolu’nun
buğday ambarı olarak bilinen
Eskişehir’de hamur işi yiyecekler son derece yaygın. Haşhaşlı,
cevizli ekmek, haşhaşlı bükme,
Dızmana ve Eskişehir simidi şehirdeki ünlü hamur işleri.

Kıpçak lehçesindeki lezzetli börekten alan çibörek yarım ay şeklini alacak şekilde açılan yufkaya
eklenen kıyma, soğan ve baharat
karışımının yağda kızartılması ile
yapılıyor. Eskişehir’e ilk yerleşen
Tatar ve Kırım kültürünün eseri
olan çiböreği şehirde yiyebileceğiniz birçok adres var. Çiböreğin
yağ oranı ve kıyma tadı restorandan restorana değişiklik gösterebiliyor.

çalarının et suyu ile ıslatılarak
hazırlanıp üzerine yoğurt, sos ve
tereyağın eklenmesinin ardından
son olarak ızgarada pişirilen balaban köftelerin eklenmesi ile hazırlanır. Yerine göre tabağa domates
ve közlenmiş biber eklenerek servis edilir. Porsiyonlarından dolayı
Tatarca’da “çok” anlamına gelir.

Balaban Köfte

Eskişehir’in bir diğer ünlü lezzeti
olan met helva; un, yağ, şeker, su,
limon vs. karışımından hazırlanıyor. 6 cm uzunlukta, 2-3 cm kalınlıkta yuvarlak şekilde kesilerek
yapılır. Genellikle vanilyalı ve ka-

Balaban köfte, Eskişehir’e ait
bir diğer lezzetli yöresel yemek.
Minik minik kesilen pide par-

Met Helva

kaolu olarak 2 çeşitte üretilen met
helvayı şehrin birçok noktasında
bulabilirsiniz. Ayrıca çok uygun
fiyatlara satılan helvalar sevdiklerinize alabileceğiniz çok güzel
birer hediyelik alternatifidir.

Çibörek
Eskişehir yemekleri denilince
akıllara ilk olarak çibörek gelir.
Yazılımı birçok yerde yazdığı gibi
çiğbörek değil çibörektir. Adını
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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Bilecik kültürü
tarih kokuyor
Osmanlı’nın temellerinin atıldığı topraklar olan Bilecik, buram buram tarih kokan yöresel değerlerini
günümüze taşımayı başarmış kentlerin başında geliyor.
Marmara Bölgesi’nin küçük şehri
Bilecik, tarihte birçok uygarlığın
hüküm sürmesinin yanı sıra Osmanlı’nın temellerinin atıldığı
önemli bir coğrafya. Bu özellikleri Bilecik’in kültür dünyasını faz-

lasıya zenginleştirmiş. El sanatları
başta olmak üzere Bilecik’in yerel
değerlerinde bu tarihin izlerini
görmek mümkün. Birçok şehirde
bu değerler zamanla yok olmaya
yüz tutarken, Bilecik bunları ya-

şatmak adına önemli işler yapıyor.
Kentte en önemli el sanatları olarak çömlekçilik, ağaç ve mermer
işleri ile dokumacılık öne çıkıyor.
Bunların içinde en önemlisi ise
çömlekçilik. Pazaryeri ilçesinin
Kınık Köyü’nde yaklaşık yüzyıldan beri süregelen toprak ürünleri eşya yapımcılığı “çömlekçilik”
gittikçe yaygınlaşarak gelişmiştir.
Önceleri yalnızca su kabı, sürahi
ve testi gibi ürünler yapılırken,
zamanla ürün çeşitleri çoğalmış,
çanak çömlek yapımıyla uğraşan atölye ve insan sayısında da
önemli artışlar olmuştur. Yapım
sürecinde, Kınık Köyü yatakla-

32

rından çıkan kırmızı kil çeşitli işleme aşamalarından geçirildikten
sonra karıştırılarak kalitesinin
artması sağlanır ve helezondan
geçirilerek vakumlanır. Daha
sonra şekillendirilmeye hazır hale
gelen çamur el ile işlenip fırınlanır. Kınık Köyü’nde yapılan el sanatları başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerde
büyük rağbet görmektedir.
Ayrıca Bilecik El Sanatları Eğitim
Merkezi Müdürlüğü’ndeki usta
öğreticiler ve öğrenciler tarafından ağaç ve mermer işlerinin en
güzel örneği olan eserler üretilmekte ve sergilenmektedir. Bu
ağaç ve mermer ürünler yöreye
özgü görseller ve sözlerle de süsBebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

lenerek hediyelik eşya şeklinde
isteyenlerin beğenisine sunulmaktadır.

EL EMEĞİNİ SANATA
DÖNDÜREN KÖY: KINIK
Kınık Köyü de her Anadolu köyü
gibi, göç dalgası ile bir yerlere
savrulmuş insanlar yetiştirmiştir.
Köyde yaşayanlar ise geçimini
çiftçilik ve el sanatlarından kazandıkları ile temin etmektedir.
Genellikle tek katlı, ahşap ve
kerpiçten örülü evlerde yaşayan
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halk, gün boyunca bazen tarlada,
bazen de atölyeye çevirdiği avlusunun bir köşesindeki tezgâhlarda çalışmaktadır. Köyün hemen
girişinde sizi duvarları kerpiçten,
çatısı kırmızı kiremitli ahşap bir
ev karşılar. Evin hemen önüne
yapılmış sergi alanındaki el sanatı eserlerini görünce biliniz ki “el
emeğini sanata döndüren köye”
gelmişsiniz demektir.
Bu şaheserler ortaya çıkmadan
önce köylüler yakın civardan
“kırmızı toprak” diye adlandırılan ve çömlekçilikte kullanılan
kil hammaddesini getiriyor ve
bir gün dinlendiriyorlar. Ardın-

dan bu toprağa aktarma usulü
ile homojenlik kazandırıyorlar.
Makineden geçirdikten sonra
elle çalışılacak duruma gelen
hamur ile vazo, amfora, saksı,
küllük, güveç, dekoratif büyük
vazo, sürahi, ibrik, fincan, çömlek, çaydanlık, darbuka, … ve en
çok da kiremit adıyla anılan balık tavaları ve diğer süs eşyaları
yapıyorlar. Yüksek ısıda taş fırında pişirilen bu toprak eserler,
çeşitli renk ve desenlerle boyanıp
sırlandıktan sonra yüksek ısılı
fırında yeniden pişirilerek satışa
sunuluyor.

OSMANLI EL SANATLARI
MERKEZİ’NDE
YAŞATILIYOR
Bilecik’in geleneksel el sanatları
BEBKA desteğiyle kurulan Osmanlı El Sanatları Merkezi’nde
yaşatılıyor. Kursiyerler özellikle
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gerekli teorik dersleri aldıktan
sonra uygulamalı olarak tezgâhlarda dokumalarını yapıyorlar,
kişisel dokumalarının yanı sıra
yöreye ait peşkirler, keseler ve Osmanlı tuğrasının bulunduğu çantaları çeşitli desenler kullanarak
işliyorlar. Yine kadın kursiyerlerimiz, kurslarımızda zamanlarını
verimli geçirmenin yanı sıra bir
nevi meslek sahibi oluyorlar ve
bu uğraştan da büyük bir zevk
alıyorlar.’’

KÜLTÜR YOK
OLMAYACAK
Dokumalarda, yüzde 100 saf pamuk ipi ve ipekten yararlandıklarını vurgulayan Durak, şöyle
devam etti:

yok olmaya yüz tutmuş Bilecik
Bezi’ni dokuma tezgâhlarında
üretiyor. Merkez ile ilgili bilgi
veren Belediye Başkanı Selim
Yağcı, Bilecik tarihini yeniden
canlandırmak için yola çıktıklarının altını çizerek, kollektif bir
çalışmanın güzelliğini sergilediklerini söyledi. Başkan Yağcı,
Bilecik Belediyesi olarak Bilecik

bezi ve Bilecik poşusu için izin ve
patent başvurularını yaptıklarını
kaydetti.
Bilecik Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Gülay Durak da, Osmanlı El Sanatları Merkezi’nde
gerçekleştirilen kursun, 2 yıldır
sürdürüldüğünü ve el dokumaları
konusunda çok güzel sonuçlar aldıklarını söyledi.

Kurs merkezindeki 10 adet el
dokuma tezgâhı bulunduğunu
söyleyen Durak, boş vakitlerini
değerlendirmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla
meslek öğrenmeye gelen kadınlara, el dokuması, dikiş-nakış gibi
eğitimler verdiklerini vurguladı.
Kursiyerlerle, dokuma tezgâhlarında, yıllar öncesinde kullanıla
gelen meşhur “Bilecik bezi” üzerine çeşitli motifleri işleyerek,
görsel açıdan beğenilen ürünler
meydana getirdiklerini bildiren
Durak, şunları kaydetti:

“Kursta asıl amacımız, ata yadigârı ürünleri tekrar gün yüzüne
çıkarmak. Osmanlı El Sanatları
Merkezimizde ayrıca orijinal el
dokuması, Bilecik poşusu, iğne
oyalı süslemelerin bulunduğu
peşkirler yapıyoruz. Burada atalarımızın yadigârı olan bir kültürü
ve geleneği yeniden gün yüzüne
çıkarmakla birlikte yok olmaya
yüz tutmuş kültürü yaşattığımız
için kendimizi mutlu hissediyoruz. Ayrıca, yapılan eserlerle
Bileciğimizi, Türkiye ve dünyaya
tanıtmaya çalışıyoruz.’’

‘’Kursumuzun diğer bir amacı,
Bilecik el dokuma bezinin tanıtılması ve yeniden canlandırılmasıdır. Bilecik el dokumacılığı, 50-60
yıl öncesine kadar yapılıyordu
ancak günümüzde bu yaşatılmıyordu. Kursiyerlerimiz, burada
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Bilecik’in Yöresel Lezzetleri

Bilecik ili geleneksel beslenme
yöntemleri etkinliğini sürdürmektedir. Beslenmede, tahıl türleri ilk sırayı alır. İle özgü yemeklerin çoğunluğunu hamur işleri
oluşturur. Yöre halkının bir bölümü ekmeğini
kendisi pişirir.
Pide, bükme,
hodalak fırında
pişirilen ekmek
türleridir.
Ayrıca
yeni
sönmüş ocağın
kıvılcımlı küllü ateşine gömülerek
yapılan kömme diye adlandırılan
bir tür ekmek de yapılmaktadır.
Yöre halkı makarna, tarhana,
kuskus, erişte gibi yiyecekleri de
kendisi hazırlar. Bilecik’te, kent-

sel beslenme biçimleri giderek
etki alanını genişletmektedir.
Ancak, geleneksel beslenme düzeni ve özgün yemekler, ağırlığını
korumaktadır. Büzme, nohutlu
tavuklu mantı, keşkek, ovmaç
çorbası, mercimekli mantı,
kesme hamur,
saçta yufka böreği, yağlı yufka, su böreği,
keklik kebabı
güveç, kuru fasülye, kuskus
pilavı, piruhi, samsı, pancar pekmezi, saç kebabı, köpük helvası,
kıtırcı helvası, karacaoğlu helvası,
cevizli üzüm sucuğu, mantı, kavurma Bilecik’e özgü yemeklerin
başlıcalarıdır.

Osmaneli avya lokumu imalatı
Osmaneli ilçesinde belediye tarafından üretilmeye başlandığı
günden bu yana namı hemen
hemen birçok ilde duyulmuştur.
Osmaneli ayva lokumu artık sadece bir gıda maddesinden hariç
hediye olarak da alınmaktadır.
Osmaneli köylerinde üretilen
ayvalardan meşhur ayva lokumu
yapılarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağıtım yapılmaktadır.
Öte yandan nar meyvesinin sayısız yararıyla lokumun geleneksel formülü birleşmiş ve ortaya
“narlı Türk lokumu” çıkmıştır. Bu
lokum, Bilecik’in “nar diyarı” olarak anılan şirin ilçesi İnhisar’da
üretilmektedir.

AYVA VE
NAR LOKUMU
Kendine has birçok ürüne sahip
olan Bilecik’te Osmaneli ayva lokumu, İnhisar narı gibi birçok
meşhur lezzetler de tadılmaktadır.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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Yöresel değerleri
yaşatacak projelere
BEBKA’dan tam destek
Geçmişten güç alarak geleceği planlayan BEBKA, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini
kapsayan TR 41 Bölgesi’nde yerel değerlerin yaşatılması için ortaya konan pek çok projeye
destek verdi. İşte bunlardan bazıları;

BURSA
Köy kadınları, BEBKA
desteğiyle girişimci oluyor
Bursa Valiliği’nin Termal Tatil
Köyü Projesi’ni hayata geçireceği
Dağyenice ve sınır komşuları Atlas ve Doğancı’ya gelecek turistlere yöreye özgü birtakım hediyelik
eşyalar sunabilmek için yola çıkan
Bursa İl Özel İdaresi, BEBKA’nın
desteğiyle ‘Geçmişin Motifleri
Gelecekle Buluşuyor’ Projesi’ni
uygulamaya soktu. BEBKA’nın
2010 yılı Mali Destek Programı
kapsamında köy kadınları, 600700 yıllık Osmanlı dönemine ait
çok eski desenleri alıp günümüzde kullanılabilecek materyallerin
üzerine işleyerek yöreye özgü
ekonomik değere dönüştürebilen
hediyelik eşyalar üretmeyi öğrendi. Bir başka proje kapsamında
girişimcilik alan kadınlar ürünlerini şehir merkezindeki stantlarda
satışa çıkardı.

Karagöz- Hacivat,
Orhaneli’nden dünyaya
açılıyor
Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne
çıkan ama turizmde bugüne kadar
istenilen seviyeyi yakalayamayan
Orhaneli, kadın kursiyerlerin yaptığı Karagöz-Hacivat oyuncaklarıyla kabuğunu kırmaya ve dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Orhaneli
Kaymakamlığı, BEBKA desteğiyle
hayata geçirdiği ‘Orhaneli’nin Turizm Hamlesi’ projesiyle, ilçenin
turizm pastasından aldığı payı
yükseltmeyi hedefliyor. 77 bin 399
TL bütçeli proje kapsamında yapılan faaliyetlere kadın ve gençlerin
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edilip, geçmişin ihtişamı korunarak modern
bir mekân oluşturuldu. Bu projeyle Yenişehir ilçesinde unutulmuş
olan Osmanlı mutfağı, gün yüzüne çıkarıldı ve folklorik ürünlerin
üretimiyle de yöresel zanaatlar
yeniden canlandırıldı.

Orhaneli’nin Turizm Hamlesi’ projesi
de dâhil edilerek, sosyal hayata
katılmalarına destek olmak amaçlanıyor.

‘Menşei Bursa’ ile kentin
yerel değerleri dünyaya
tanıtılacak
Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler
Koordinasyon Merkezi tarafından
BEBKA’dan 198 bin lira bütçe alarak başlatılan ‘Menşei Bursa’ projesiyle kente özgü yerel ürünlerin
coğrafi işaretleme çalışmasının
yapılması ve bunların dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Bursa’nın
sadece coğrafi işaretlemeleri tamamlanan
Mustafakemalpaşa
tatlısı, Mustafakemalpaşa peynirli
tatlısı, İnegöl köftesi, Gemlik zeytini ve İznik çinisi gibi değerlerden ibaret olmadığını göstermeye
yönelik olarak başlatılan çalışma
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile
Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği işbirliğiyle yürütülüyor.

‘Bursa’nın Yöresel
Lezzetleri’ kitap ve CD ile
arşivlendi
Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Oda-

ları Birliği’nin (BESOB), 82 bin
791 TL bütçeli ‘Bursa’nın Yöresel
Lezzetleri’ projesi kapsamında,
kente özgü yemeklerin tespiti yapıldı. Belirlenen
yemeklerin
yapımı konusunda eğitimler
verilirken, eğitim sırasında
yemeklerin
yapımı için gerekli malzemeler temin edildi ve lokanta
esnafının söz
konusu yemekler konusunda bilgilendirilmesi sağlandı.
Yemeklerin yapımı esnasında
video kaydı yapıldı, tariflerin yer
aldığı bir de kitap hazırlandı.

Kestelli kadınlar, BEBKA
ile “Ben de Varım” dedi
BEBKA tarafından 2011 yılı
mali destek projeleri kapsamında destek almaya hak kazanan
76 kurumdan biri olan Kestel
Belediyesi, “Ben De Varım Toplumsal Dayanışma Projesi” ile ev
kadınları ve engellilerin
meslek edindirilmesini
hedefledi. Proje kapsamında Kestel Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü, ilçede Belediye Kültür Merkezi’nde kurulan atölyede,
kaybolmaya yüz tutan Keçecilik el sanatını yeniden
canlandırabilmek için keçe
ve atık deri işleme üzerine,
40 kadına mesleki beceri
eğitimi vererek, ekonomiye katılımlarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçladı.

Yenişehir’de unutulmuş
zanaatlar canlandı
Yenişehir Kaymakamlığı’nın ‘Yerelin Turizmle Tanışması ve Unutulmuş Zanaatların Canlanması’
projesi sayesinde tarihi Sinan
Paşa Külliyesi’nin (Kurşunlu Han)
etnik yapısı bozulmadan restore
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

ESKİŞEHİR

Hanlı kadınlardan,
bölgeye özgü motiflerle
ekonomiye katkı
Eskişehir Han Belediyesi, ‘Yöreyi
Tanıtan Turistik Ürünlerle Han
Kadınının Ekonomiye Kazandırılması’ Projesi ile çok yönlü
fayda sağladı. BEBKA’nın da
desteğiyle 68 bin 720 TL bütçe
ile hayata geçirilen proje kapsamında, çalışmayan ve Han’da
yaşayan bayanlara, proje ortağı
Kız Teknik Öğretim Eskişehir
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından
bölgeye özgü motiflerden oluşan
hediyelik eşya üretebilmesi için
el sanatları eğitimleri verildi.
Üretilen hediyelik eşyalar, belediye tarafından tahsis edilen sergi
odasında ve yurtiçinde gerçekleştirilecek fuarlarda sergilenirken,
oluşturulan internet sitesinde de
tanıtımı yapıldı.

Eskişehir, Türkiye’nin
‘Cam Merkezi’ olacak

ürünleri
Eskişehir
turizmine kazandırıldı.

Eskişehir’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 bölgesinde imalathaneleri,
tasarım ofisleri, sergi salonları
ve borsasının yer alacağı camın
bir merkezini oluşturmak için de
kolları sıvadı. 281 bin TL’lik bütçenin yüzde 75’ini karşılayan BEBKA sayesinde hayata geçirilen
projeyle yetenek sınavı sonucu
seçilen cam sanatçısı adaylarına eğitim verilerek, kaliteli cam

Yeşil ve sanat ‘Park’ta
buluştu
Odunpazarı Belediyesi ve BEBKA işbirliğiyle ile yapılan Çağdaş
Seramik Eserleri Parkı, yeşil ve
sanatın buluştuğu çok özel bir
mekân haline geldi. 18 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen
anfi tiyatrodan yürüyüş yollarına ve oturma birimlerine kadar
geleneksel motiflerle tasarlanmış
mozaik çalışmaları ile görsel bir
zenginlik kazandırılan parkın,
kültürel bir miras olarak gelecek
nesillere bırakılması hedef olarak
konuldu.

Osmanlı dönemi
kültürü doğduğu yerde
tanıtılacak

Söğüt’ün kültür turizmi
potansiyeline katkı
Turizmde gelecek talepleri ve
canlılığı artıracak, günümüz yaşantısına renk katacak projeleri
bir bir uygulamaya geçen BileBebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

Faaliyete geçtiğinden bu yana
bölgede yöresel değerleri yaşatmaya yönelik önemli projelere destek veren BEBKA, 2023
Bölge Vizyonu’nu da “Kuruluştan
Kurtuluşa Geçmişin Mirasını
Değer Katarak Geleceğe Taşıyan,
Uluslararası Düzeyde Rekabetçi;
Sürdürülebilir Üretim, Yenilik ve
Yaşam Merkezi” olarak belirledi.
Bursa Eskişehir Bilecik illerinin
potansiyelinden hareket ederek
belirlenen bölgenin geleceğine
ilişkin başarı hedefi doğrultusunda doğal ve kültürel miras,
uluslararası rekabet ve sürdürülebilir yaşam temaları bir araya
getirildi.
Bölgedeki paydaşların geniş ve
etkin katılımıyla hazırlanan ve
Kalkınma Bakanlığı’nın onayına
sunulan 2014-2023 Bursa
Eskişehir Bilecik Taslak Bölge
Planı için 3 temel gelişme ekseni belirlendi. Bunlardan ilkini
oluşturan ‘Uluslararası Alanda
Yüksek Rekabet Gücü’ gelişme
ekseninde destinasyon bazlı
planlama yaklaşımı ile turizm
gelirlerinin kırsal bölgelere yayılması ve doğa tarihsel miras
tahribatının engellenerek turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması öngörüldü. Bu kapsamda
gölge oyunları, ipekböcekçiliği,
çömlekçilik, ahşap oymacılığı
gibi el sanatları ile yerel ürün
ve faaliyetlerin markalaşmasına
yönelik bilinçlendirme yapılması
hedef olarak konuldu.

BİLECİK

Bilecik Belediyesi’nin dönem
mimarisine uygun inşa ettirdiği
Osmanlı Kültür ve El Sanatları
Merkezi’nde, hat, tezhip, ebru,
minyatür, çini, seramik, nakkaşlık, vitray, sedefkâr, kündekâri,
telkâri, mürekkepçilik, kâğıtçılık,
bakırcılık, hokkacılık, oymacılık,
kakmacılık, keçecilik gibi yöreye
özgü el sanatlarının eğitimi ve
üretimi yapılıyor.

Geçmişin mirası
2023 Bölge
Vizyonu ile
geleceğe taşınacak

cik’in Söğüt Belediyesi de ‘Kadın
El Sanatlarını Kazandırma ve
Çevre Düzenlemesi’ Projesi ile
tarihi önem taşıyan Ertuğrulgazi
Mescit’i ve çevresinde yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde öncelikle bölgeyi ziyaret eden turist
sayısında artış sağladı.

BEBKA’nın katkısıyla 85 bin 500
TL bütçe ile hayata geçirilen projede ayrıca, bölge halkının bireysel olarak üretim yapıp satarak
aile bütçesine katkıda bulunabilecek düzeye ulaşması, istihdam
sayısı ve istihdam seçeneklerinin
artırılması amaçlandı.

Dengeli Mekânsal Gelişme ve
Sürdürülebilir Çevre Gelişme
Ekseni’ne göre ise turizm talebini
geliştirmek ve kırsal ekonomik
altyapıyı güçlendirmek için ticari
değeri olan el sanatları ürün üretimi ve ürünün doğrudan tüketiciye ulaştığı agro turizmin öncelikli
olarak ele alınması hedeflendi.
Dolayısıyla “Kırsal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
kırsal kalkınma” TR41 Bölgesi
için 2023 yılı hedefleri arasında
öncelikli bir yere kondu.
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Çalışma Ziyareti

BEBKA heyeti Çin’de lojistik merkez ve
kümelenme örneklerini inceledi
Çin çalışma ziyareti kapsamında Hong Kong ve Guangzhou kentlerine giden BEBKA heyeti, lojistik
merkez ve kümelenme konuları ile ilgili örnekleri inceledi.
BEBKA’nın çalışma alanı içinde
yer alan lojistik merkez ve kümelenme konuları ile ilgili başarılı
örnekleri inceleyerek, muhtemel
işbirliklerinin araştırılması amacıyla Çin’e giden BEBKA heyeti,
Hong Kong ve Guangzhou’da
önemli temaslarda bulundu.
BEBKA heyeti 7-13 Aralık tarihleri arasında Türkiye’nin Hong
Kong Ticari Ateşeliği ile Guangzhou Başkonsolosluğu’nu ziyaret
edip, Hong Kong Limanı, ATL
Lojistik Merkezi, China Council
For The Promotion of International Trade (CCPIT, Çin Uluslararası Ticareti Destek Konseyi), Huadu Otomobil Endüstrisi
Üssü, Guangdong-Turkish Business Association/Guangdong
Türk İş Adamları Derneği (GUTİAD), Guangzhou Kalkınma
Bölgesi’nde incelemeler yaptı.

KNOW-HOW TRANSFERİ
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR
Eskişehir Valisi Güngör Azim
Tuna, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bilecik Valisi Halil İbrahim
Akpınar, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Genel
Meclis Başkanı H.Hüseyin Çelik,
Bilecik TSO Başkanı Fevzi Uzun,
Bursa İl Genel Meclis Başkanı
Nedim Akdemir, Eskişehir İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Yapıcı
ve BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni’nin yanı sıra
BEBKA Genel Sekreteri Tamer
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Değirmenci ve Birim Başkanı
Önder Erdoğan’dan oluşan heyetin temasları sonucunda, Hong
Kong’taki lojistik merkezi uygulamasının aynısı ya da benzerinin
bölgemizde de uygulanabileceği,
gerekirse yap-işlet-devret modeliyle yabancı lojistik firmalarının
bölgede yatırım yaparak knowhow transferinin gerçekleştirilebileceği belirlendi.
BEBKA heyetinin temaslarında
ayrıca, Çin’deki yatırım olanakları ile ilgili olarak illerimizdeki
işadamlarına yönelik toplantılar
organize edilerek Çin’deki muha-

Limanı 30 bin dönüm alanda faaliyet gösteriyor. 36 geminin aynı
anda limana yanaşarak boşaltma
işleminin gerçekleştirilebildiği
limanda yılda 23 milyon konteyner elleçlemesi gerçekleşiyor.
Limanda özel şirketler işletmecilik yaparken limanda vakit kaybı
olmaksızın tahliye ve yükleme
işlemlerinin yapılabilmesi için
gelişmiş bir yazılım sistemi kullanılıyor.
ATL Lojistik Merkezi ise dünyanın ilk ve en büyük akıllı çok katlı
drive-in kargo lojistik merkezi.
ATL Lojistik Merkezi, depo ve

BEBKA heyeti, Hong Kong ziyaretinden öne çıkan izlenimler şu
şekilde özetlenebilir:

ofis kiralamanın yanı sıra kargo
taşıma, konteyner yük istasyonu
ve dağıtım hizmetleri sunuyor.
Merkezin toplam alanı 9.329.000
metrekare, kiralanabilir alanı ise
5.940.909 metrekare. Kat sayısı A
Merkezi için 7 kat, B Merkezi için
13 kat. Trafik akışı günde ortalama 8000 araç.

Hong Kong’ta düzenlenen çok sayıda uluslararası fuar bulunuyor.
Çin’de üretilen ürünlerin büyük
kısmı Hong Kong’tan dünyaya
pazarlanıyor. Dünyanın en büyük
limanlarından olan Hong Kong

Buradaki lojistik merkezi uygulamasının aynısı ya da benzerinin
bölgemizde de uygulanabileceği,
gerekirse yap-işlet-devret modeliyle yabancı lojistik firmalarının
bölgede yatırım yaparak know-

tapların bu toplantılara çağrılması ve bilgilendirme yapılabileceği
kararı da alındı.

HONG KONG
İZLENİMLERİ

how transferinin gerçekleştirilebileceği düşünülüyor.

GUANGZHOU
İZLENİMLERİ
Guangzhou, Çin’in dünyaya açılan merkezi olarak tasarlanmış ve
şehir komple bir üretim üssü olarak düşünülmüş. Çin mallarının
büyük bir kısmı bu şehirde üretiliyor ve Hong Kong Limanı’ndan
dünyaya pazarlanıyor.
Bursa heyeti bu kentteki gezisinde
China Council For The Promotion of International Trade (CCPIT), Huadu Otomobil Endüstrisi Üssü, Guangdong-Turkish
Business Association/Guangdong
Türk İş Adamları Derneği (GUTİAD), Guangzhou Development
District (Guangzhou Gelişme
Bölgesi) ziyaretleri gerçekleştirdi.
Guangzhou’daki temaslarda, Türk
işadamlarının Çin’de yatırım yapmaları ya da Çin işadamlarının
bölgemizde yatırım yapmaları
konusunda temaslarda bulunuldu. Yatırım yapılabilecek alanlar
müzakere edildi. Özellikle gıda
alanında Türk firmalarının Çin
pazarına girebilmeleri söz konusu. Türkiye’nin Çin pazarını
bugüne kadar değerlendiremedikleri, Türk işadamlarının Çin’de
yatırım yaparak gereken ısrarın
gösterilmesi neticesinde yatırımın çok kısa sürede fazlasıyla geri
dönüşünün gerçekleşeceği değerlendirildi.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

BEBKA Destekleri

32 projeye eğitim ve
danışmanlık hizmeti
BEBKA’nın 2013 Yılı Teknik Destek Programı’na Eylül-Ekim döneminde yapılan 43 başvurudan 32’si
destek almaya hak kazandı. Kâr amacı gütmeyen bu kurumlar, bölgesel kalkınma adına önem taşıyan
konulara ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak.
yanı sıra öğretim üyeleri ve üniversite personelinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup 17020
Standartı ve İşletme Hijyen, Sanitasyon Eğitimi alacak. Öğrencilerin müfredatında olmayan bu
sistemi öğrenerek çalışma hayatlarına hazırlanmaları için önemli
bir avantaj olacak.

BEBKA’nın 2013 Yılı Teknik
Destek Programı kapsamında
Eylül-Ekim dönemi için 32 proje
destek almaya hak kazandı. Başarılı bulunan projeler için talep
edilen destek tutarı 2013 Yılı Teknik Destek Programı’nın toplam
bütçesi olan 400 bin TL’yi aştığı
için Kasım-Aralık döneminde başvuru alınmadı. Program
kapsamında bölgede bulunan
TSO’lar, kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşları başta olmak
üzere birçok kâr amacı gütmeyen
kurum, bölgesel kalkınma adına
önem taşıyan konulara ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık
hizmeti alacak.

nik Destek Sözleşmesi imzalandı.
Finansmanının tamamının BEBKA tarafından karşılanacağı proje
kapsamında, Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne
bağlı 16 Devlet Hastanesi, 2 Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 3
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden
yaklaşık 800 sağlık çalışanına ‘İş
Sağlığı ve Güvenliği’ konusunda
eğitim verilecek.
Benzer içerikte bir proje ile Gemlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi de
destek almaya hak kazandı. Proje
kapsamında okulda öğrenim gö-

ren 250 öğrenci ve 50 personel iş
sağlığı ve güvenliği konusunda
eğitim alacak.

ÜNİVERSİTELERE DE
EĞİTİM DESTEĞİ
2013 Yılı Teknik Destek Programı’ndan bölgedeki üniversiteler de faydalanacak. Programa
başvuran Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi’nde, Gıda İşleme Bölümünü, Gıda Teknolojisi Programının son sınıfında bulunan, mezun durumundaki 50 öğrencinin

Bursa Orhangazi Üniversitesi
idari personeli ve öğrencileri de,
“Profesyonel Çalışan Modülü
Eğitimi”nde takım çalışması, zaman yönetimi, problem çözme
becerileri, avucunuzdaki kelebek
ve beden dili konularında eğitim
alarak, sunulan hizmet kalitesinin
daha da artmasına zemin hazırlayacak.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik projesi ile de, turizm
sektöründe iş hayatına atılacak
öğrencilere, çalıştıkları tesise gelebilecek veya günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri işitme engelli vatandaşlarla temel düzeyde
de olsa iletişim kurabilmeleri ve
engelli vatandaşların sıkıntılarıyla
ilgili farkındalık yaratılması amacıyla işaret dili öğretilecek.

KAMU HASTANELERİNE
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
2013 Yılı Teknik Destek Programı’na, Bursa Kamu Hastaneleri İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Projesi ile katılım sağlandı. BEBKA
tarafından başarılı bulunan proje
için, Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Yavuz
Baştuğ ve BEBKA Genel Sekreteri
Tamer Değirmenci arasında TekBebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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Gastronomi Festivali

Bursa’nın lezzetleri
Gastrofest’te tanıtıldı
Bursa’ya has lezzet ürünlerinin coğrafi işaretlemesi alınarak menşeisinin sadece Bursa olduğunu
tasdikleme çalışmalarıyla gerçekleştirilen ‘Menşei Bursa’ Projesi kapsamında Bursa Gastronomi
Festivali düzenlendi. BEBKA’nın desteklediği proje kapsamında, 150 turizm meslek lisesi öğrencisi ve
110 profesyonel şef, festivalde hünerlerini sergiledi.
mut, kestane, zeytin ve İnegöl
köftesi) tanıtımının da yapıldığı
festival Bursa Aşçılar Derneği
Başkanı Reşat Kahrıman’ın konuşmasıyla başladı. Kahrıman
“Bursa Aşçılar Derneği olarak
böyle bir organizasyonda bulunmak bizim için büyük gurur
sebebi. Düzenlediğimiz etkinliklerin amacı güzel Bursamızın sahip olduğu değerleri, yemek kültürünü öne çıkarmak ve kendine
has lezzetlerini tanıtarak gelecek
nesillere aktarmak” dedi.

Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler
Merkezi’nin gerçekleştirdiği ve
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı’nın (BEBKA) desteklediği
Menşei Bursa Projesi kapsamında gerçekleştirilen Bursa Gastronomi Festivali 16-17 Kasım 2013
tarihlerinde Bursa Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Bursa ile özdeşleşmiş 6 yöresel
ürünün (siyah incir, şeftali, ar40

ZENGİN LEZZET
KÜLTÜRÜ GÖZLER
ÖNÜNDE
Bursa’yı ulusal ve uluslararası
alanda tanıtmak için yola çıktıklarını belirten Bursa Vali
Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta
gastro-turizm alanında Bursa’nın
bir numara olması gerektiğini belirtti. Usta, “Bu festival Bursa’nın
zengin lezzet kültürünü gözler
önüne seriyor. 2 gün sürecek olan
Bursa Gastronomi Festivali, yetenekli genç aşçıları, usta şefleri ve

dünyaca tanınmış yemek ustalarını bir araya getiriyor. Festivalimizde yöresel ürünlerden ilginç
yemekler yapılırken çeşitli yarışmalar düzenleniyor” dedi.

BURSA DEĞERLERİNE
SAHİP ÇIKIYOR
Bursa ile özdeşleşmiş ürünlerin
2 gün boyunca tanıtıldığı ‘Bursa Gastronomi Festivali’ Hilton
Otel’de gerçekleştirilen gala yemeğiyle son buldu. Vali Münir
Karaloğlu gecede yaptığı konuşmasında, “İki gündür Bursamıza
renk katan önemli bir etkinliğin
final gecesindeyiz. Bu çalışmaların amacı maksadı öncelikle
menşei Bursa projesi ile Bursamızın değerlerine coğrafi işaret alarak onları koruma altına almak,
onları daha bilinir kılmak, onların ticari değerlerini artırmak
hedeflenmişti. Bugün ilçe stantlarını gezerken gördüm ki her ilçe
kendi değerine sahip çıkıyor. Bu
gösteriyor ki Menşei Bursa Projesi şu anda hedefine yaklaşmış
durumdadır.”

BURSA TURİZMİNE
DESTEK
Bursa Valiliği’nin hazırladığı ve
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı’nın (BEBKA) 2012 Turizm
Tanıtım Mali Destek Programı
kapsamında desteklediği Bursa Gastronomi Festivali’nde 150
Turizm Meslek Lisesi öğrencisi
ve 110 profesyonel şef gerçekleştirilen yarışmalarda hünerlerini sergiledi. Festivalde 17 ilçe
kaymakamlığı ve 20 özel firma
da ürünlerini sergileme imkânı
buldu.

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

İnegöl Mobilya Müzesi

Türkiye’nin ilk
mobilya
müzesinin
temeli atıldı
Mobilyanın en önemli merkezlerinden İnegöl’de, BEBKA’nın desteğiyle
kurulacak olan mobilya müzesinin temeli törenle atıldı.
Türkiye’nin önde gelen mobilya
üretim merkezlerinden Bursa’nın
İnegöl ilçesinde kurulacak olan
mobilya müzesinin temeli, 1 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen
törenle atıldı.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) yaklaşık
1 milyon TL’lik desteği ile kurulacak olan ve 2014 yılı içerisinde
bitmesi hedeflenen İnegöl Mobilya Müzesi’nin temel atma törenine; İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Ali
Akça, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Bülent Temelli, İnegöl Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Metin
Anıl, BEBKA Program Yönetimi
Birim Başkanı Erhan Öztürk ile
BEBKA İzleme ve Değerlendirme
Birim Uzmanı Resul Kaan Onaç
katıldı.

AKTAŞ’TAN BEBKA’YA
TEŞEKKÜR
Temel atma töreninde konuşan
İnegöl Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, “İleriki yıllarda değeri
daha çok anlaşılacak olan bir
projeye imza atıyoruz. İnegöl
mobilya sektörüyle özdeşleşmiş
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

göl Mobilya Müzesi İnegöl’e çok
yakışacak. Tüm İnegöl’e hayırlı
olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından İnegöl Mobilya
Müzesi’nin temeli atıldı.

MÜZENİN LOGOSU
SEÇİLDİ

bir ilçedir. Mobilya müzesi sayesinde, çocuklarımıza mobilyanın
bizim tarihimiz olduğunu gösterme ve öğretme fırsatını yakalamış
olacağız. Başta desteğinden ötürü
BEBKA’ ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.

Bu arada, ‘Mobilya Müzesi’ için
açılan logo yarışmasında İstanbul’dan Ahmet Tecik’in eseri birinci oldu. Belediyeden yapılan
açıklamaya göre başvurusu kabul
edilen 114 farklı müracaat sahibinden toplam 244 farklı logo yarışmaya gönderildi.

MÜZELER ZAMAN
MAKİNASI
İnegöl Kaymakamı Ali Akça ise
“Müzeler geçmişimizi bugüne,
bugünümüzü yarına taşıyan zaman makinalarıdır. Aynı zamanda tarihin sessiz odalarıdır. İne41

Bursa Merkez Ofisi’nde Çocuk Sesleri

BEBKA Merkez Ofisi’nde
çocuk sesleri
BEBKA Merkez Ofisi çalışanlarının çocukları, iç iletişim kapsamında
gerçekleştirilen ‘Haydi Çocuklar İşe’ etkinliği çerçevesinde bir günlüğüne
anne ve babalarının işyerine giderek hem ebeveynlerinin nasıl bir ortamda
çalıştıklarını gördüler hem de keyifli bir gün geçirdiler.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı’nın BUTTİM’de bulunan
Merkez Ofisi, çocuk sesleriyle
şenlendi. 8. sınıf öğrencilerinin
28 Kasım’daki liseye giriş sınavı
nedeniyle okullar tatil olunca,
BEBKA çalışanlarının çocukları 1
günlüğüne anne-babalarının çalıştığı işyerinde zaman geçirdiler.
Anne ve babalarının çalıştıkları
ortamı ve iş arkadaşlarını tanıma fırsatı bulan minikler, resim,
boyama gibi etkinlikler yaptılar.
Gün sonunda okuma bilenlere
kitap, bilmeyenlere boyama ki42

tabı hediye edilen etkinlikte, büyükleriyle BUTTİM Plaza’nın 26.
katına çıkan çocuklar, Bursa’yı
kuşbakışı seyretmenin de keyfini
yaşadılar.
İç iletişim kapsamında ‘Haydi
Çocuklar İşe’ adı altında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan
BEBKA Genel Sekreteri Tamer
Değirmenci, çocukların anne ve
babalarının işyerlerini görmekten büyük mutluluk duyduklarını
belirterek, ileride bu etkinliği genişleterek ailelerin de katılımıyla
yapacaklarını söyledi.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

Bursa’nın Turist Çekim Gücü

Bursa’nın
turist
çekim gücü
artırılıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin BEBKA desteğiyle hayata geçireceği “Tarihi Kent Merkezinde Turizm
Altyapısının İyileştirilmesi” Projesi ile Bursa’nın turist çekim gücü ve turistlerin kentte kalma süresinin
artırılması hedefleniyor.
kadar olan alanda altyapı çalışmalarının gerçekleştirileceğini
belirten Fidan, ‘Proje kapsamında yaya yönlendirme tabelaları ve
kent haritası, bina bilgilendirme
tabelaları, bina isim tabelaları ve
turizm danışma noktaları oluşturulacak’ dedi.

Değirmenci, projenin turistik
getirinin yanında yeni turizm
alanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağını anlattı. Bunu kent
ve bölge turizmi açısından çok
önemli bulduklarını belirten Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi
yetkililerine teşekkür etti.

BEBKA’NIN DESTEĞİ
1 MİLYON TL
Büyükşehir Belediye Başkanvekili
Atilla Ödünç, BEBKA desteği ile
birlikte başlattıkları projenin Bursa’nın turizm potansiyelini ve turistlerin şehirde kalma sürelerini
artırmaya yönelik olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin turizm göstergelerin
sürekli yükseltilmesi noktasında
önemli atılımlarda bulunduklarını kaydeden Ödünç, yapılan tüm
çalışmaların başta kongre turizmi
olmak üzere turizmin her alanında ciddi hareketliliğin yaşanmasıBebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

na neden olduğunu söyledi.

YÖNLENDİRME
TABELALARI
Büyükşehir Belediyesi Etüd Projeler Daire Başkanı Nalan Fidan
ise, projenin Bursa’da tarihi bölgelere olan ulaşımı daha mümkün hale getireceğini söyledi.
Proje kapsamında batıda Hüdavendigar Külliyesi’nden doğuda
Yıldırım ve Emirsultan Külliyelerine, güneyde Hünkar Köşkü’nden kuzeyde Hanlar Bölgesi’ne

Yaya yönlendirme tabelaları ve
kent haritasıyla turistlerin tescilli bölgelere daha pratik şekilde
ulaşacağını kaydeden Fidan, tescilli 300 eserin önünde Türkçe
ve İngilizce bilgilendirme tabelalarının bulunacağını bildirdi.
Fidan, 1 milyon 250 bin TL bütçeye sahip olan ve 2014 yılında tamamlanması öngörülen projenin
1 milyon lirasının BEBKA’dan
hibe alındığını belirtti.
BEBKA Genel Sekreteri Tamer
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Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi için
yol haritası
çıkarılıyor

BEBKA, son yıllarda sağlık turizminde atağa kalkan Bursa’nın bu çalışmalarına
destek olmak amacıyla Sağlık Turizmi Master Planı çalışmasını başlattı.
Bursa İl Çevre Düzeni Planında
yer alan termal alanlar ve turizm
bölgeleri haritası

1/100.000
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Bursa, sağlık turizminden pay
alabilmek için son yıllarda önemli
çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalara başından beri destek olan
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı, Bursa İli Sağlık Turizmi
Master Planı çalışmasını başlattı.
Bursa İli Sağlık Turizmi Master
Planı çalışması kapsamında, öncelikle Bursa’nın sahip olduğu imkânlar tespit edilerek, sağlık turizmi açısından bu imkânların nasıl
değerlendirilmesi gerektiğinin belirlenmesi amaçlanıyor. Bu hedef
doğrultusunda ilk olarak mevcut
durum analizi yapılarak, ardından

derinlemesine sektör anketleri gerçekleştiriliyor. Bu çalışma ile sağlık
turizmi alanında öncelikle pazarlamada Bursa’nın nasıl fark yaratacağı ve kentin gerek termal tesisleriyle gerekse sağlık kuruluşlarıyla
sağlık turizminde nasıl marka haline getirileceğine yönelik yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

ÇALIŞMA EKİBİ KURULDU
Master planı çalışmalarına katkı
sağlamak amacı ile Ajans koordinasyonunda, Bursa Valiliği, Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO),
Bursa Sağlık Turizmi Derneği
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

Sektör paydaşlarıyla yüz yüze
anketler gerçekleştirildi.

(BUSAT) ve sağlık kuruluşları
temsilcilerinden oluşan bir çalışma
ekibi kuruldu. Sağlık Turizmi Master Plan Çalışma Grubu toplantıları düzenli olarak gerçekleştiriliyor ve yürütülen çalışmalar grup
üyeleriyle paylaşılarak görüşleri
alınıyor.

YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMALAR
Çalışmalar kapsamında, Bursa
ilinde sağlık turizmini geliştirilmesi amacı ile mevcut durum
analizi tespiti için sektör paydaşlarıyla yüz yüze görüşmeler
şeklinde anketler gerçekleştiril-

di. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve
Kamu Hastaneleri Birliği başta
olmak üzere Bursa Halk Sağlığı
Müdürlüğü ve BUSAT üyeliği
bulunan hastaneler, tıp ve tedavi
merkezleri, oteller, seyahat acenteleri, tur şirketleri ve organizasyon firmaları üst düzey yetkililerinden oluşan toplam 35 paydaş
ziyaret edildi.
Anket kapsamında sektörün girdi
koşul ve piyasaları, ilgili ve destekleyici sektörler, firma stratejileri, yerel rekabet ve işbirliği ortamı ile talep koşulları ve talebin
yapısı üzerine sektörün gelişimi
için öncelikli olan dinamiklerin
belirlenerek Bursa’nın bu alanlardaki mevcut durumunun tespit edilmesi amaçlanıyor.Mevcut

durum analizi çıktıları Değer
Zinciri Analizi ve Elmas Modeli
için girdi sağlayacak olup güçlü
ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin belirlendiği GZFT analizinin gerçekleştirilmesi için de yol
gösterici olacak.
Ayrıca yapılan çalışmaların sektör temsilcileriyle paylaşılacağı
Sağlık Turizmi Arama Konferansı
düzenlenmesi planlanıyor. Sağlık
Turizmi Master Planı ile, Bursa’da sağlık turizminin geliştirilmesine istinaden, güçlü ve zayıf
yönler ile fırsat ve tehditleri içeren GZFT analizine yer verilecek
ve yol haritası olarak kısa-orta-uzun dönemli öncelikler ve stratejiler belirlenecek.

Sağlık Turizmi Master Planı
toplantıları sürüyor
BEBKA’nın hazırladığı Bursa İli Sağlık Turizmi Master Planı çalışması ile
ilgili toplantılar devam ediyor. Çalışmalar, 19 Aralık 2013’te BEBKA’da
düzenlenen toplantıyla ele alındı. Toplantıya BEBKA Genel Sekreteri
Tamer Değirmenci’nin yanı sıra BEBKA uzmanları, Bursa Valiliği, Bursa
Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT), Uludağ Üniversitesi ve Bursa Sağlık
İl Müdürlüğü’nün ilgili personeli katıldı. Toplantıda sağlık turizmi için
Bursa’nın imkân ve ihtiyaçları ele alınırken ayrıca kurulması planlanan
Sağlık Serbest Bölge projesi için de bir çalışma grubu kuruldu.

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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Sağlık Turizmi

Bursa’nın
sağlık turizmi
potansiyeli
Kiev’de anlatıldı
22. Kiev Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı’na Bursa Valiliği ile birlikte katılan BEBKA uzmanı Özge Yıldız,
sağlık turizmi temsilcilerine Bursa’nın sağlık turizmindeki potansiyelini anlattı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de
düzenlenen 22’inci Kiev MTEC
(Medical and Health Tourism Exhibition) Fuarı 22-25 Ekim 2013
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Rusça konuşan ülkelerin bölge
fuarı ve kongresi, 21 ülkeden 132
heyetin katıldığı kongrede sağlık
turizmi kuruluşları tarafından
ikili görüşmeler yapılarak önemli
anlaşmalara imza atıldı.
Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Health Technologies
Coalition GHTC)’nin ilk kez düzenlediği ve ilerleyen dönemlerde
Türkiye başta olmak üzere GHTC’nin üyesi olan dünyanın birçok ülkede tekrarlanacak MTEC
Fuarı’nın açılışı, Türkiye’nin
Ukrayna Büyükelçisi Mehmet
Samsar, Dünya ve Türkiye Sağlık
Turizmi Konseyi (GHTC / THTDC) Başkanı Emin Çakmak ve
Ukrayna Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin, Ukrayna’nın önemli

üniversitelerinin yöneticilerinin
katılımıyla yapıldı. Açılışta Türk
Hava Yolları’nın Ukrayna Genel
Müdürü Hakan Yılmaz, GHTC
Genel Sekreteri Yunus Gürkan,
THDTC Danışmanı Emekli Başbakanlık Müsteşarı Kâmil Yüceoral da yer aldı.

YÜKSEK KALİTEDE
HİZMET
Açılışta konuşan Türkiye’nin Kiev
Konsolosu Evren Müderrisoğlu,
“Sağlık turizmi Türk turizminde
önemli yer tutmaya başladı. Sağlık turisti tedavi için başka ülkelere seyahat ediyorlar. Sağlık turisti
dünyada iyi tedavi, ekonomik
fiyat arıyor. Türkiye dünyanın
aradığı önemli ve başarılı sağlık
kuruluşlarına sahiptir. Türkiye’de
yapılan önemli operasyonlar dünyanın dikkatini çekiyor. Turist
artık Türkiye’yi sadece güneş ve

deniz için ziyaret etmiyor. Geçtiğimiz yıl 200 bin turist sağlık
turizmi için Türkiye’ye geldi. Türkiye sağlık turizminde yüksek kalitede hizmet sunuyor” dedi.

numda, Rusça konuşan ülkelere
Bursa’nın sağlık turizmi potansiyelini anlatan Yıldız, yatırımcılara
bölgeyi tanıttı.

Büyükelçi Mehmet Samsar ise
Türkiye’ye giden Ukraynalı turist
artışının yüzde 20 oranında artarak 700 bine ulaştığını belirterek
Türkiye’nin sağlık turizminde gelişmesini tüm dünyanın izlediğini
ve bu yıl Türkiye’ye 1 milyon turistin sağlık turizmi için geldiğini
ifade etti.

BURSA HEYETİNDEN
ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

BEBKA UZMANI
YILDIZ’DAN SUNUM
Açılış konuşmalarının ardından
BEBKA Planlama Uzmanı Özge
Yıldız, Bursa’yı ve Bursa’daki sağlık turizmi potansiyelini anlatan
bir sunum gerçekleştirdi. Su46

Bursa Vali Yardımcısı Samet
Ercoşkun başkanlığında Bursa
heyeti, Kiev’de önemli bağlantılar kurdu. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
başkanlığında Ukrayna’dan bir
heyetin Bursa’da ağırlanmasına
yönelik girişimde bulunuldu. Vali
Yardımcısı Ercoşkun, Ukrayna’da
güzel bir pazar edinildiğini ve
bundan sonraki dönemde de kurulan ilişkilerin güçlendirilerek
Ukrayna’daki her türlü çalışmada
var olmaya gayret edileceğini ifade etti.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

Sağlık turizmine BEBKA tanıtımı
BEBKA, 22-25 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen VI. Uluslararası Sağlık
Turizmi Kongresi’ne katılarak, bölgenin sağlık turizmi alanındaki potansiyelini sektörün önde gelen
temsilcilerine tanıttı.
VI. Uluslararası Sağlık Turizmi
Kongresi, 22-25 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Wow Otel’de düzenlenen
kongreye, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı sıra
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ahmet
Gülle, Mozambik Sağlık Bakanı
Dr. Alevsandre Maguele, TÜMSİAD Başkanı Dr. Hasan Sert ve
Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Baç başta olmak üzere 31 ülkeden
davet edilen sağlık bakanları ve
alanında uzman hekimler katıldı.

MÜEZZİNOĞLU BEBKA
STANDINDA
Davetlilerin yaptığı konuşmaların ardından kürsüye davet edilen
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye’de sağlık alanın-
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da yapılan reformlar ve süren
projeler hakkında bilgiler verdi.
Müezzinoğlu, “Sağlıkta serbest
bölge uygulamasına da geçmek
suretiyle, ilk 5 yılda bugün yakaladığımız sağlık turizmindeki rakamları en az ikiye katlayacak bir
hedefi başaracağımıza inanıyorum” dedi. Konuşmasının ardından BEBKA standını ziyaret eden
Bakan Müezzinoğlu’na Bursa’daki
sağlık turizmi potansiyeli ve termal turizm hakkında bilgi verildi.

KALİTE,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİK
VE İNSAN KAYNAĞI
Bu yılki ana teması “Sağlık turizminde kalite, sürdürülebilirlik ve
insan kaynağı” olan kongrede,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ve sağlık turizmi
sektörünü temsilen birçok firma
yetkilisi sunumlar gerçekleştirdi.
Bu sunumlar ekseninde yapılan
tartışmalarda sektörün mevcut
durumu, 2023 Türkiye vizyonunda Sağlık Turizmi, dünya
trendleri ve Türkiye, tamamlayıcı
tıp alanındaki gelişmeler, organ

naklinde Türkiye’nin durumu,
dünyadaki örnek uygulamalar;
sağlık turizmi destinasyon ve
inovasyonları, Türkiye’nin hedef
pazarları ve stratejileri, termal
zenginliğimiz, yatırım imkânları ve sağlık turizminde yükselen
konseptler, sağlık turizminde
devletin rolü; şehir hastaneleri ve
başka ülke uygulamaları, sağlık
turizminde markalaşma ve sosyal
pazarlama ve sağlık turizminde
aracı kurumlar, seyahat acenteleri
ve asistan firmalar / standartlar ve
kalite konuları görüşüldü. BEBKA’nın yanı sıra Bursa Valiliği ve

Bursa Sağlık Turizmi Derneği’nin
(BUSAT) de katıldığı kongrede,
yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda
sektör temsilcisi Bursa standını
ziyaret etti. BEBKA adına kongreye katılan Bursa Yatırım Destek
Ofisi Koordinatörü Turgut Akşehir, Eskişehir Yatırım Destek
Ofisi Koordinatörü Engin Yüksel
ve Bilecik Yatırım Destek Ofisi
Koordinatörü Adem Bölükbaşı
bölgemizde termal turizm, sağlık
turizmi ve medikal tedavi imkânlarıyla ilgili ziyaretçilere bilgi
verdi.
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Başarı Hikayeleri
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Başarı
hikâyeleri
BEBKA, Türkiye’yi sağlam köklerinin kalkındıracağı
inancıyla yerel değerleri yaşatmaya yönelik projeleri
desteklemeye devam ediyor.

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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Bu çiftlikte
çini üretiliyor
Ünü Türkiye sınırlarını aşan İznik çinisi, seramik
sanatçısı Şebnem Tuna’nın BEBKA’dan aldığı
destekle Yeniceabat’ta kurduğu ‘Çini Çiftliği’nde
hayat bulacak.
Çini sanatı asırlardır duvar süslemelerinde kullanılıyor. Bunların içinde İznik çinisinin yeri ise
çok ayrı. Çini sanatının tarihi ilk
Müslüman Türk devletlerinden
Karahanlılar’a kadar dayanıyor.
Bu da çini sanatının bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu
gösteriyor. Büyük Selçuklular
ve Anadolu Selçukluları çiniyi
mimari süslemelerde sıkça kullanmış. Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra ise
çini sanatında Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla yeni bir dönem
başlamıştır. XV-XVII yüzyıllar
arasında Osmanlı mimarisinde
İznik Çinisi önemli bir dekoratif
unsur olarak kullanılmış ve büyük bir gelişme göstermiştir.

Şebnem Tuna
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Günümüzde de hem Türkiye’de
hem de yurtdışında büyük rağbet
gören İznik çinisinin yaşatılması
için önemli çalışmalar yapılıyor.
Bunlara en güzel örnek de ‘Elxsir Çini Atölyesi’ atılımı ile oldu.
İznik’teki atölyesi kendisine yetmeyen seramik sanatçıları Turgut Tuna ile eşi Şebnem Tuna,
BEBKA’nın 2010 yılı Mali Destek
Programı’ndan yararlanmak için
‘Çini Çiftliği’ projesi hazırladı ve
destek almaya hak kazandı.

Turgut Tuna

Alınan destekle Yeniceabat’ta kurulan Elxsir Çini Çiftliği’nin proje
yöneticiliğini üstlenen Şebnem
Tuna, proje ile bilgi verdi. 2005
yılında İznik’te kurdukları atölyelerinin fiziki kapasitesinin kısa
zamanda yetersiz kalması nedeniyle, 2010 yılında Yeniceabat’ta
bulunan arazilerinde bir “Çini
Çiftliği” kurma çalışmalarına
başladıklarını kaydeden Tuna,
yıl sonunda BEBKA’nın 2010 yılı
Mali Destek Programı’na başvurduklarını söyledi.

BURSA’NIN
ÇİNİLİ YÜZÜ
Bursa’nın çinili yüzüne dikkat
çekmeye çalıştıklarını, ancak
bunu sistematik olarak Çini Çiftliği projesiyle yapmaya başladıkBebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

larını anlatan Tuna, şöyle devam
etti:
“Bölge çinilerini; içerikleri, sırları, desenleri, renkleri, dayanımları, formları, aidiyetleri gibi özellikleri ile kimlikleri tanımlanarak
ve orijinal özellikleri korunarak
yeniden tasarlayıp, üretmek amacıyla projeyi hazırladık. Bölgemizdeki turistik eşyalar arasında
çini yeterince yer almıyor. Mevcut olanlar da malzeme, form,
desen, renk, dayanım, kullanım
ve kalite yönleri ile bölgeye ait
özellikleri taşıma ve yansıtma konusunda yeterli değil. Oysa çini;
geçmişe ait kültürel dili taşıyan
ve bugünün yaşamına giren bir
eşya, hayatımızda yaşayan bir tarih, geçmişin anısını hatırlatacak
bir rozet gibi kültürün kalburüstü
verilerini taşır. Bu anlamı taşıdığı
için önemlidir. Her ürünün bir
tarihi, bir anlamı, bir manifestosu
vardır. Müşteri ürünü, ona yüklü

anlamı ile alacaktır. Çiniyi, bugünün beğenisine ve kullanımına
sunabilmek için Çini Çiftliğimizde yoğun AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Hazır yarı mamul satın
almıyoruz. Model ve kalıplarımızı kendimiz hazırlıyor, reçetesi
bize ait kuvarslı hamur, boya, sır
ve astar ile üretim yapıyor, yarı
mamul ve mamulleri kendi fırınlarımızda pişiriyoruz. Bu proje
kapsamında olan, kendi tasarım
stüdyomuzda gelişen, konuları
Bursa’ya özgü etnografik, mimari, giyim-kuşamla ilgili ve masal
kahramanlarını içeren 100 yeni
ürün, 2012 Nisan ayında Şefik
Bursalı Sanat Galerisi’nde davetlilerin beğenisine sunuldu. Atölyemizde 3 genç eleman işe alınarak
eğitildi. Geleneksel sanatlar eğitimi alan öğrenciler yaz stajları için
bize geliyor. Ayrıca okullardan
çiniyi tanımak amaçlı atölye ziyaretleri oluyor.”

KALİTEMİZ ARTTI,
PAZARIMIZ
GENİŞLEDİ

üretim yapabilir seviyeye getirdiklerini belirterek, “Yeni atölyemize yerleşmek, eleman alıp
yetiştirmek, kaynak temini, model ve kalıp hazırlama sürelerinin
hızlanması, kontrollü, verimli ve
başarılı olması BEBKA tarafından
denetlenen süreçte yanlış yapmamaya aşırı dikkat etmemizi sağladı. Kazanılan ivme ile kalitemizi
yükseltip, pazarımızı genişletip,
üretimimizi ve eleman sayımızı
artırdık; çalışma koşullarını da
daha da yukarı çektik.
Bilindiği gibi Bursa doğal ve kültürel zenginliklerle donanmış
dünyanın ender tarihi kentlerinden birisidir. Bilhassa Osmanlı’ya ait seçkin Türk kültürünün
önemli belgelerinin de açıkhava
müzesidir. Ne yazık ki bu kadar
zengin kültürü yansıtacak, anımsatacak hatıra eşya tasarım ve
üretimi yapılmamaktadır. Geleneksel ruhu taşıyan yöreye özgü
prestij hediyeliğe yani tasarım
ürünlerine talep gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, projemizle
bize şans verdiği için BEBKA’ya
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Şebnem Tuna, BEBKA’nın sağladığı destek ile Çini Çiftliği’ni
1 yıl gibi kısa bir süre içinde seri
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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2 dakika ile
hayata
döndüler!
Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi, ‘Hayata
Dönüyorum Projesi’ni teslim süresine
2 dakika kala BEBKA’ya yetiştirerek
destek almaya hak kazanınca, onlarca
ev hanımı meslek sahibi oldu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı’nın (BEBKA) verdiği mali
destekler bölgenin kalkınmasında büyük rol oynamaya devam
ederken, destek almaya hak kazanan projeler ekonominin yanı
sıra sosyal yaşama da büyük katkı
sunuyor. Bunlardan biri de Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi’nin
hazırlayıp teslim tarihine 2 dakika kala BEBKA’ya sunup destek
aldığı ‘Hayata Dönüyorum’ Projesi... Proje kapsamında kurulan
çini, dokuma, bilgisayarlı makina
nakışı ve hediyelik eşya atölyelerinde kurs gören kadınlar meslek
sahibi oldu.
Projenin mimarlarından Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Mehmet Ali Eryılmaz, proje fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve sonra
yaşanan gelişmeleri BEBKA Haber’e anlattı.
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Halk eğitimi merkezlerinin yapısı
ve işleyişi bakımından çok etkili
eğitim kurumları olduğunu belirten Eryılmaz, şunları söyledi:
“Bakanlığımızın uyguladığı modüler sistem sayesinde her meslek
alanından her kademede eğitim
verme imkânına sahibiz. Ancak
bu etkenliği sağlayabilmeniz için
girişimci olmanız, fırsatları değerlendirmeniz gerekir. Yoksa
biçki dikiş kursu olmaktan öteye
gidemezsiniz. Seyitgazi, Eskişehir
merkeze paralel olarak turizm
sektöründe bir ivme yakaladı. Yörenin turizm açısından tanınmaya başlaması bu yörede yaşayan
insanlar için bir ekonomi yaratacaktı. Onlara fırsatlar sunacaktı. İşte bu fikre dayanarak bunu
projelendirme ve kaynak arama
çalışmalarına başladık. Bu çalışmayı yaparken işin ekonomik
yönüyle beraber sosyal boyutunu

da ele aldık. Yöredeki kadınların
eğitim seviyeleri, aile yapıları, becerileri, demografik yapı hepsini
masaya yatırdık. Elde ettiğimiz
profil başlangıçta düşündüğümüz
ekonomik fırsatlardan ziyade sosyal desteğin gerekliliğini ortaya
koydu. Bu yönüyle karşımızdaki
grubun dezavantaj sayılabilecek
eğitim, aile yapısı, ekonomik katkı, sosyal ilişkiler gibi alanlarda
ihtiyaçlarına cevap verebilecek
şekilde projemizi temellendirdik”.

REVİZYONA GİRMEDEN
KABUL EDİLDİ
Projeyi kendisi ve iki öğretmenle
birlikte yürüttüklerini anlatan Eryılmaz, şöyle devam etti:
“BEBKA’ya başvuru sürecinde
önce proje gereği grubun eğitim

ihtiyaçlarını, amaçlarını, eğitim
süreçlerini ve sürdürülebilirlik
yönlerini ortaya koyduk. Gerekli
bilgileri tasnifledik. Çok zorlandığımız zamanlar oldu. Projeyi
ilçeden Eskişehir’e son gün saat
16.58’de götürebildik. En son biz
teslim ettik. 2 dakika daha geciksek olmayacaktı. BEBKA tarafından kabul edilen projemiz hemen
hemen hiç revizyona girmeden
ana taslağı ile kabul edildi. Projemizde çini, dokuma, bilgisayarlı
makina nakışı ve hediyelik eşya
atölyeleri kurulması planlanmıştı. BEBKA tarafından sağlanan
yaklaşık 133 bin TL destekle bu
atölyeler eksiksiz olarak kuruldu.”

KENDİ İŞİNİ
KURANLAR OLDU
Eryılmaz, projenin uygulama sürecini de şöyle anlattı:
Mehmet Ali Eryılmaz

“Proje kapsamında önce eğitim
süreçleri yer aldı. Projede yer
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

Hayata Dönenler
Projeden faydalanan kadınlar ise şunları söylediler:

Burcu Cevizli

Öğretmen Aylin Keskingöz

alan bayanlara üniversite ile işbirliği içerisinde kişisel gelişim,
girişimcilik ve çevre konularında
dersler verildi. Yine sosyal destek anlamında BEBKA tarafından sağlanan hibe ile Eskişehir
merkezde tiyatro faaliyetlerine
katılım sağlandı. Atölyelerin kurulumu tamamlandıktan sonra
çini, dokuma, bilgisayarlı makina
nakışı eğitimlerini tamamladılar.
Yine BEBKA tarafından sağlanan
malzemelerle hediyelik çini, dokuma ve çeyiz ürünleri hazırla-

sonra hediyelik eşya ve çeyiz dükkânı açtı. Kredi ve hibe için müracaatta bulundu. Tüm bu süreçte
başta Sayın Valimiz olmak üzere,
ilçe Kaymakamımız, il ve ilçe
milli eğitim müdürlerimiz, Kırka,
Seyitgazi ve Odunpazarı Belediye
başkanlarımıza projeye olan desteklerinden dolayı çok teşekkür
ediyoruz.”

DONANIMLI
ATÖLYELER
KURULDU
Projenin tamamlanmasıyla birlikte donanımlı atölyelere sahip
olduklarını dile getiren Eryılmaz,
“Bundan sonra pek çok insan bu
atölyelerden eğitim alacak.

dılar. Yapılan ürünlerin tanıtımı
ve kazanca dönüşmesi için Eskişehir merkezde büyük alışveriş
merkezlerinde sergiler düzenlendi. On iki aylık proje süresinin
bitiminden sonra ikinci adımda
KOSGEB işbirliği ile bayanlarımıza girişimcilik eğitimi aldırdık.
Bir kursiyerimiz bu eğitimlerden

Fadime Güler

Projeye katılanlar kendilerini
daha iyi hissetmeye, hayata yeni
bir pencereden bakmaya başladılar. En önemlisi gerek aile
içerisinde gerekse toplum içerisinde daha özgüvenli oldular. Bir
anneyi eğitmek aynı zamanda bir
sonraki kuşağı da eğitmek demek.
Kişisel anlamda bu proje ile biz
de yaptığımız işten, öğretmenlikten mutluluk duyduk” dedi.
Eryılmaz, desteğinden dolayı
BEBKA’ya da çok teşekkür etti.

Fadime Güler; 41 yaşında ilkokul mezunu: “Ben
burada çok güzel şeyler öğrendim. Önceden pek toplum içine
çıkmazdım. Şimdi çok şey değişti. Çini yapıyorum, mesela
önceden dikiş bilmezdim şimdi bilgisayarlı makinada işler
yapıyorum. Hevesle geliyorum.”
Burcu Cevizli; 25 yaşında lise mezunu: “Ben buraya
annemle birlikte geliyorum. Annem 56 yaşında. Birlikte tiyatroya
gittik. Birlikte çalışıyoruz.”

Nazmiye Kalın; 31 yaşında ilkokul mezunu: “Ben
burada öğrendiğim eğitimle kendi işimi kurdum. Hediyelik eşya
ve çeyiz dükkânı açtım. Çok mutluyum. Şimdi hibe ve kredi için
müracaat ettik. Ben de kendime bilgisayarlı nakış makinası aldım.
Para kazanıp aileme, çocuklarıma destek oluyorum.”
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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Başarı Hikâyeleri / Bilecik

Tohumda marka olmak için
BEBKA’dan destek aldılar
Bilecik Söğüt’te faaliyet gösteren Dikmen Tarım, “Anadolu Popülasyonundaki Domates ve Patlıcan
Çeşitlerinde Haploid Kültür ile Islah Materyali Üretimi” Projesi’ni BEBKA’dan aldığı destekle hayata geçirdi.
Firma, yürüttüğü çalışmalarla tohumculukta marka olmayı hedefliyor.

Serdar Dikmen
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Önemli bir tarım ülkesi olan Türkiye, son yıllarda tohumda dışa
bağımlı olmanın sıkıntısını yaşıyor. Kamu ve özel sektör yerli
tohum üretimi konusunda çalışırken, BEBKA da bu konudaki
çalışmaları destekliyor. Bunun en
güzel örneği de Dikmen Tarım
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti’ne 2011 Yılı Mali Destek Programı kapsamında verilen yardım.
Tohum konusunda Türkiye’nin
lider firmalarından olan Dikmen
Tarım, BEBKA desteğini “Anadolu Popülasyonundaki Domates
ve Patlıcan Çeşitlerinde Haploid
Kültür ile Islah Materyali Üretimi Projesi” ile aldı. 1994 yılında
kurulan Dikmen Tarım’ın önce
sebze fidesi üretiminde ardından

doku kültüründe ve tohumculuk alanlarında yatırım yaptığını
kaydeden firma sahibi Serdar
Dikmen, özellikle marul tohumu
ve fidesi üretimlerinde Türkiye’de
lider firma olduklarını söyledi.
Dikmen, in vitro sebze ıslahında
özel sektörde tek olduklarını da
belirterek, “Sebze tohumu ticareti
firmamızda öncelikli. Üstün çeşitlerin bulunabilmesi uzun çalışmalar gerektiriyor. Ancak in vitro
ıslah çalışmaları çok daha kesin
ve kısa süreli sonuç veriyor. Fakat
bunu yapabilmeniz için teknolojik altyapı gerekli. Bu ihtiyaçtan
dolayı da “Anadolu Popülasyonundaki Domates ve Patlıcan Çeşitlerinde Haploid Kültür ile Islah
Materyali Üretimi Projesi”ni yaz-

dık ve BEBKA’ya başvurduk. 237
bin lira bütçeli projemize 110 bin
lira destek almayı başardık” dedi.

YERLİ ÜRETİM OLARAK
PİYASAYA SÜRECEĞİZ
Dikmen, şöyle devam etti:
“Projede patlıcan ve domateste
anter kültürü çalışıldı. Yetiştirilen donör bitkilerden çiçek tomurcuklarından anterlerin izole
edilerek ön uygulamalardan geçilmesiyle inkubasyonu alınması,
oluşan bitkiciklerin büyütülmesi,
dış ortama alıştırılmaları, ploidy seviyelerinin belirlenerek
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

kromozomların katlanması ve
kimliklendirmeyle sonuçlandı.
Patlıcanda başarılı olduk. Domateste ise belli bir seviyeye gelindi. Ulaşılan bu sonuç dünyadaki
akademik çalışmalarla paraleldir.
Sonuç olarak yıllar sürecek olan
saf hatlar eldesi bir yılda gerçekleşmiş oldu. Bunlardan yapılacak
melezler önümüzdeki yıllarda

yeni çeşitler olarak, yerli üretimimiz olarak piyasada olacaktır.
Piyasadaki önemli ticari varveteler ithal gelmektedir. Çalışmamız
sonucunda bu yabancı firmalarla
rekabet edebilen, ülkemizde ve
yurtdışında hat ve melez çeşitler
satabilen bir firma olabileceğiz.”

BU ÖRNEKLER
ARTMALI
Serdar Dikmen, sadece patlıcanda başarılı olmanın yetersiz
olduğunu, tahıllardan meyveciliğe kadar bu gibi teknolojilerle
çalışılması gerektiğini de vurgulayarak, “Monoküler labotuvarların oluşturularak DNA parmak
izlerinin hastalık dayanımlarının
çalışılması gerekmektedir” diye
konuştu.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013
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TR41 Bölgesi’nde enflasyon,
yüksek ihracat rakamları
yüz güldürüyor
Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin oluşturduğu TR41
Bölgesi’nde enflasyon rakamları ağustos ayından
itibaren ülke ortalamalarının üzerinde çıktı. İhracat
ise artış gösterdi.
TR41 Bölgesi’nde enflasyon
Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım
aylarında Türkiye ortalamasının üzerinde çıktı. Kasım ayında

yüzde 7,51 olarak gerçekleşen
tüketici fiyatları artışı, yüzde 7,32
olan ülke genelinin üzerinde gerçekleşti.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE):

Kaynak: TÜİK
Enflasyon ve Fiyat
İstatistikleri, 2013

TÜFE’de Türkiye geneli yıllık
enflasyon yüzde 7,32, TR41 Bölgesi’nde ise yüzde 7,51 olarak gerçekleşti. 2013 yılı Kasım ayında
2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları
Endeksi bir önceki aya göre ülke
genelinde yüzde 0,01, TR41 Bölgesi’nde ise yüzde 0,02 arttı.
Ülke geneli yıllık en yüksek artış
yüzde 13,55 ile alkollü içecekler
ve tütün grubunda gerçekleşti.
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı
ayına göre eğitim (yüzde 10,06),
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gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde
9,77), lokanta ve oteller (yüzde
9,40), ulaştırma (yüzde 8,28) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.
Aylık en yüksek artış yüzde 3,27
ile giyim ve ayakkabı grubunda
gerçekleşti. Ana harcama grupları
itibariyle 2013 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan
sağlıkta yüzde 0,76, eğlence ve
kültürde yüzde 0,65, lokanta ve
otellerde yüzde 0,64, ev eşyasında

yüzde 0,52 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren
grup yüzde 1,34 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama
grupları itibariyle 2013 yılı Kasım
ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde
yüzde 0,64, haberleşmede yüzde
0,41 ve ulaştırmada yüzde 0,08
düşüş gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 0,97
ile TRC3 Bölgesi’nde (Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt) oldu. İs-

tatistiki Bölge Birim Sınıflaması
(İBBS) Düzey 2’de bulunan 26
bölge içinde, bir önceki yılın
Aralık ayına göre en yüksek artış
yüzde 7,96 ile TR71 Bölgesi’nde
(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir), bir önceki yılın
aynı ayına göre en yüksek artış
yüzde 9,28 ile TRC1 Bölgesi’nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
ve 12 aylık ortalamalara göre en
yüksek artış yüzde 8,89 ile TRC1
Bölgesi’nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) gerçekleşti.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

TÜFE Ana Harcama Grupları

Kaynak: TÜİK
Enflasyon ve Fiyat
İstatistikleri, 2013

TR41 Bölgesi’nde ana harcama
gruplarında bir önceki yılın aynı
ayına göre en yüksek artış yüzde 13,75 ile alkollü içecekler ve
tütün grubunda gerçekleşti. En-

dekste yer alan diğer gruplardan
eğitimde yüzde 10,85, gıda ve
alkolsüz içeceklerde yüzde 9,96,
ulaştırmada yüzde 9,38, lokanta
ve otellerde yüzde 9,16, giyim ve

ayakkabıda yüzde 6,10, ev eşyasında yüzde 6,06, çeşitli mal ve
hizmetler grubunda yüzde 4,74,
eğlence ve kültürde yüzde 4,02,
konut, su, elektrik, gaz ve diğer

yakıtlar grubunda yüzde 3,95,
sağlıkta yüzde 3,31, haberleşmede
yüzde 2,46 artış yaşandı.

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE):

Kaynak: TÜİK
Enflasyon ve Fiyat
İstatistikleri, 2013

ÜFE’de yıllık değişim yüzde 5,67,
aylık değişim ise yüzde 0,62 artış
olarak gerçekleşti. 2013 yılı Kasım
ayında 2003 Temel Yıllı Üretici
Fiyatları Endeksi’nde bir önceki
aya göre yüzde 0,62, bir önceki
yılın Kasım ayına göre yüzde 5,67
artış gerçekleşti.
Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

Aylık değişim; tarımda yüzde
0,87, sanayide yüzde 0,57 olarak
gerçekleşti. Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,56
artış ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 2,29 düşüş gerçekleşti. Sanayi sektörü endeksinde

ise bir önceki yılın Aralık ayına
göre yüzde 5,97, bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 5,89 ve on
iki aylık ortalamalara göre yüzde
5,42 artış gerçekleşti.
Sanayide en yüksek aylık artış
basım ve yayım sektöründe gerçekleşti. Sanayinin üç sektörünün

bir önceki aya göre değişimleri;
madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,32 düşüş, imalat
sanayi sektöründe yüzde 0,76 artış, elektrik, gaz ve su sektöründe
yüzde 0,86 düşüş olarak gerçekleşti.
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İhracat Göstergeleri
İhracat (ABD Doları, Kanuni Merkez Bazında):
Kasım (2013)

Ocak-Kasım (2013)

Ocak-Kasım (2012)

1.158.680.000

11.829.246.000

10.888.509.000

ESKİŞEHİR

75.098.000

729.959.000

750.306.000

BİLECİK

5.005.000

70.013.000

BURSA

57.105.000
Not: Rakamlar yuvarlamaya tabi tutulmuştur.
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TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da
2013 yılı Kasım ayında 1 milyar
160 milyon dolara yakın bir ihracat gerçekleştirildi. 2012 yılı
Ocak-Kasım dönemi ile kıyaslandığında 2013 Ocak-Kasım döneminde Bursa ihracatında 940
milyon doların üzerinde bir artış
yaşandığı görülüyor. Eskişehir
ise 2013 Kasım ayında 75 milyon
dolar düzeyinde bir ihracat yaptı.
2013 Ocak-Kasım döneminde,
geçen yılın aynı dönemine göre
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0

Eylül 13

milyon $

Aralık 12
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Eskişehir ihracatında yaklaşık 20
milyon dolarlık bir azalış yaşandı.
Göreceli olarak Bursa ve Eskişehir illerine göre daha az ihracata
sahip olan Bilecik’te, 2013 yılının
Kasım ayında 5 milyon doların
üzerinde bir ihracat gerçekleşti. Bir önceki yılın Ocak-Kasım
dönemi ile kıyaslandığında, Bilecik’te 2013 yılının aynı döneminde 13 milyon dolara yakın bir
ihracat artışı gerçekleştiği ortaya
çıkıyor.

Ülkeler Bazında İhracat
BURSA
Ocak-Kasım 2013
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Ocak-Kasım 2012

ALMANYA

1.765.673.000

ALMANYA

1.756.002.000

FRANSA

1.294.566.000

İTALYA

1.164.842.000

İTALYA

1.121.001.000

FRANSA

1.144.505.000

BİRLEŞİK KRALLIK

919.758.000

BİRLEŞİK KRALLIK

637.510.000

RUSYA

527.960.000

RUSYA

577.109.000

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

ESKİŞEHİR
Ocak-Kasım 2013

Ocak-Kasım 2012

ABD

208.755.000

ABD

198.438.000

ALMANYA

83.870.000

ALMANYA

85.906.000

FRANSA

64.968.000

FRANSA

85.879.000

AVUSTURYA

46.779.000

AVUSTURYA

48.834.000

ROMANYA

23.537.000

BELÇİKA

27.794.000

BİLECİK
Ocak-Kasım 2013

Ocak-Kasım 2012

KANADA

10.328.000

BREZILYA

11.541.000

ÇİN

6.607.000

ÇİN

6.169.000

FİNLANDİYA

4.376.000

ALMANYA

4.722.000

IRAK

4.169.000

ABD

3.806.000

FRANSA

3.848.000

FRANSA

3.483.000
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

İhracat Yapılan Ülkeler:
2013 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracat verilerine göre bölge illerinden en fazla ihracat yapılan 5 ülke
arasında Almanya, Fransa ve İtalya önde geliyor. Bu dönemde, bir
önceki yılın aynı dönemine göre

Bursa’dan Almanya, Fransa ve
Birleşik Krallık’a yapılan ihracatta
artışlar yaşanırken İtalya ve Rusya’ya ihracat azaldı. Eskişehir’de
de aynı dönemde en fazla ihracat
yapılan ülkelerden ABD’ye yapı-

lan ihracatta artış gerçekleşirken,
Almanya, Fransa ve Avusturya
yapılan ihracat azaldı. Bilecik’in
ihracat rakamları incelendiğinde
ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla özellikle Kanada’ya yapılan

ihracat dikkat çekerken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
Çin’e ve Fransa’ya ihracatta artış
yaşandığı görüldü.

2.079.000 $

11.158.000 $

2.728.000 $

56.950.000 $
1.090.573.000 $

5.310.000 $

199.000 $
5.229.000 $

64.560.000 $

Bursa

Bilecik

Eskişehir

Bursa’nın 2013 yılı
Kasım ayı ihracatının yaklaşık yüzde
94’ünü sanayi ürünleri
oluştururken; tarım,
hayvancılık ve ormancılık ürünleri ihracatı
ise toplam ihracatın
yüzde 5’i kadar oldu.
Madencilik sektöründen yapılan ihracat ise
yüzde 1 dolaylarında.

Bilecik’te yüzde 54’lük
ihracat payına sahip
olan sanayi sektörünü, yüzde 42 ile
madencilik sektörü
takip etti. Tarım,
hayvancılık ve ormancılık sektöründen
bu dönemde yapılan
ihracatın toplam ihracat içindeki payı da
yüzde 4 dolaylarında.

2013 yılı Kasım ayında
sanayi ürünleri ihracatı
Eskişehir’in toplam ihracatının yaklaşık yüzde
86’sını oluşturdu. Tarım,
hayvancılık ve ormancılık
sektöründe bu oran yüzde 7 olarak gerçekleşti.
Madencilik sektörüne ait
olan ihracat ise toplam
ihracatın yine yüzde 7’si
dolaylarında.

Bebkahaber Ekim Kasım Aralık 2013

Sanayi
Tarım, Hayvancılık ve
Ormancılık
Madencilik

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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‘We shall generate locally focussed
solutions for local problems’
The Governor of Eskişehir and Chairman of the BEBKA Executive Board Güngör Azim Tuna emphasized that the
planning, guiding and supporting regional development was a priority for ensuring national development.
Tuna said that they would generate and apply locally focussed solutions for local problems.

The Governor of Eskişehir and
Chairman of the BEBKA Executive Board Güngör Azim Tuna
made some assessments to BEBKA
News. Tuna indicated that eligible
projects were incepted with the financial and technical support programs provided by the development
agencies and that these projects
presented solutions to the sectoral
and thematic problems in the region within the framework of the
strategy and priorities laid out by
the Regional Plan. Tuna underlined
that the activities done by BEBKA,
the financial and technical support
as well as investment support and
promotion opportunities had critical value in directing the development of the provinces and districts
in the region and that the Economic
Development Program in the Rural
Area within the scope of the Finan-
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cial Support Program for 2014 was
especially important. Tuna said,
“I believe that this program which
will minimize the disparities between inter-regional development will
play a significant role in the assessment of numerous potentials which
have remained in the background
of villages to become prominent
and turned into production and
a promotion of the rural area and
thus have an impact on its economic development”. Tuna also mentioned that in the planning of the
future, they would be acting on the
basis that Eskişehir was in the TR41
Region together with Bursa and Bilecik provinces and said, “We shall
establish our future on our existing
potential. And we shall endeavour
to generate and to apply locally focussed solutions to local problems”.

Bebkahaber
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BEBKA supported
project awarded first
place in Europe
The project incepted by Gürsu Municipality with the grant received from BEBKA titled “A Gürsu developing
with unlimited Clean Energy” reached the summit at a competition organized by the Council of Europe.
The project “A Gürsu developing
with unlimited Clean Energy” incepted by the Strategic Planning
Department of Gürsu Municipality
with the grant received from Bursa Eskişehir Bilecik Development

Agency (BEBKA) faced a jury for
the entrepreneurship award for the
year. The best 58 projects in which
had been awarded first prizes in 6
different categories competed with
each other for leadership. Gürsu

The flavors of Bursa were
introduced at Gastrofest

Municipality was awarded first prize in the field of ‘the Environment
and Green Energy’. The Mayor of
Gürsu, Orhan Özcü, attended the
evening event organized by the
Council of Europe in Vilnius, the

capital city of Lithuania. The mayor
took the stage to receive the award
together with project coordinator
Hüseyin Özmen and BEBKA General Secretary Tamer Değirmenci.

Bursa will attract
more tourists
The objective of the ‘Project for the Enhancement of the
Tourism Infrastructure in the Historical City Center’ of
the Bursa Metropolitan Municipality which is supported
by BEBKA is to enhance the tourist attraction potential of
Bursa and to convince tourists to stay in the city longer.

The Bursa Gastronomy Festival was organized with
the support of BEBKA to acquire geographical marking of the delicacies pertaining to the city within the
scope of ‘Originated in Bursa Project’ which included
the verification of some flavors uniquely to Bursa.
The project “A Gürsu developing with
unlimited Clean Energy” incepted by
the Strategic Planning Department
of Gürsu Municipality with the grant
received from Bursa Eskişehir Bilecik
Development Agency (BEBKA) faced
a jury for the entrepreneurship award
for the year. The best 58 projects in
which had been awarded first prizes
in 6 different categories competed
with each other for leadership. Gürsu

Municipality was awarded first prize
in the field of ‘the Environment and
Green Energy’. The Mayor of Gürsu,
Orhan Özcü, attended the evening
event organized by the Council of
Europe in Vilnius, the capital city of
Lithuania. The mayor took the stage
to receive the award together with
project coordinator Hüseyin Özmen
and BEBKA General Secretary Tamer
Değirmenci.

Bursa Metropolitan Municipality
which has realized significant breakthroughs in terms of continuous enhancement of the tourism
indicators of the city shall carry
out infrastructure works within
the scope of a project in the area
comprising the Hüdavendigar
Complex in the west, Yıldırım and
Emirsultan Complexes in the east,
Hünkar Mansion in the south and
up to Hanlar Region in the north.

In addition pedestrian guide signs
and a city map, building information signs, building name signs and
tourism information points shall
be established. The project has a
budget of 1 million 250 thousand
TL out of which 1 million TL was
received from BEBKA as a grant
and its completion is foreseen in
2014; in addition to tourist revenue
input, the project will provide opportunities in new tourism areas.

BEBKA support for the first furniture museum in Turkey
The foundation of the furniture
museum was established with a ceremony held on the 1st of November 2013 in Inegöl district which is
one of the major furniture manufacturing centers in Turkey. The Inegöl Furniture Museum which shall

Bebkahaber

Temmuz Ağustos Eylül 2013

be established with approximately 1
million TL of support from BEBKA
is expected to be completed within
2014.

61

BebkaHaber in English

A road map for health tourism to
be prepared

BEBKA has started to work on a Health Tourism Master Plan to support Bursa which has launched an initiation
in terms of health tourism during the past years.
Bursa is carrying out significant
works during the past years to get
its share from health tourism. Bursa Eskişehir Bilecik Development
Agency (BEBKA) which has supported these works from the start
has launched a project on a Health
Tourism Master Plan for Bursa Province. Within the scope of the work
for a Health Tourism Master Plan
for Bursa Province the objective is
to first determine the available opportunities in Bursa and then decide how these opportunities can be
used to benefit health tourism. In
order to realize this objective first
a status quo analysis has been made
to be followed by in-depth sectorial
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surveys. With this study the objective is to establish a road map for how
Bursa can create a difference primarily in marketing and how Bursa
can become a brand in health tourism with both its thermal facilities
as well as its health organizations.

A WORK GROUP WAS
ESTABLISHED
A group consisting of representatives from Bursa Governor’s Office, Bursa Chamber of Trade and
Industry (BTSO), Bursa Health
Tourism Association (BUSAT) and
health organization representatives
was organized under the coordination of the Agency to contribu-

te to the master plan project. The
Health Tourism Master Plan Work
Group meet on a regular basis and
the executed works are shared with
the members of the group and their
opinions are sought.

EXECUTED WORKS
Face to face interviews were held
with sector stakeholders within the
scope of the study in order to carry out a present status analysis for
the development of health tourism
in Bursa. A total of 35 stakeholders
consisting of high level authorities
starting with the Province Health
Directorate of Bursa and Union
of Public Hospitals, members of
BUSAT (hospital, medical and
treatment centers), hotels, travel
agencies, tour companies and organization companies were interviewed. The scope of the survey
intended to determine the present
status of Bursa in the areas of input
and market conditions of the sector,
relevant and supporting sectors,
company strategies, local competitiveness and cooperation environment as well as demand conditions

and the primary dynamics for the
development of the sector in line
with the structure of the demands.
The present status analysis output
will provide input for the Value
Chain Analysis and Diamond Model and will be a guide for the realization of the SWOT analysis which
depicts the strong and weak points
as well as the opportunities and threats. Furthermore, a Health Tourism Research Conference is being
planned to share the results with the
representatives of the sectors. The
Health Tourism Master Plan for
Bursa shall be developed on the basis of the SWOT analysis containing
the strong and weak points as well
as the opportunities and threats and
short-medium-long term priorities
and strategies shall be determined
as a road map.
Bebkahaber
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BEBKA promotion for Health Tourism
BEBKA attended the 6th International Health Tourism Congress held in Istanbul between the dates 22-25 November
2013 to introduce the health tourism potential of the region to the prominent representatives of the sector.
The 6th International Health Tourism Congress was organized in
Istanbul on 22-25 November 2013.
The congress which was organized
at the WOW Hotel was attended by
Minister of Health Mehmet Müezzinoğlu in addition to the Health
Minister of the Turkish Republic
of Northern Cyprus Dr. Ahmet
Gülle, Minister of Health from Mozambique Dr. Alevsandre Maguele,
Head of TÜMSİAD Dr. Hasan Sert
and Congress Chairman Prof. Dr.
Mustafa Baç as well as health ministers and expert doctors in their various fields invited from 31 countries.

MÜEZZİNOĞLU AT THE
BEBKA STAND
After the opening speeches made by
the guests Minister of Health Mehmet Müezzinoğlu was invited to the
stand to provide information on the
reforms made in the field of health
in Turkey as well as information in
terms of ongoing projects. Müezzi-

noğlu said, “By the application of a
free zone in health, I believe we can
achieve the minimum of doubling
the figures pertaining to health tourism which we have reavhed in the
first 5 years today”. After his speech
Minister Müezzinoğlu visited the
BEBKA stand and was given information about the potential of health
tourism in Bursa as well as thermal
tourism.

QUALITY,
SUSTAINABILITY AND
HUMAN RESOURCES
This year the main theme of the
congress ‘Quality, sustainability and
human resources in health tourism’
and authorities from the Ministry
of Culture and Tourism, the Ministry of Health and the Ministry of
Economy as well as representatives
from many companies representing
the health tourism sector made presentations. The discussions evolving
around the central issues of these

presentations these presentations
were about the current situation of
the sector, Health Tourism in the vision of 2023 in Turkey, world trends
and Turkey, the developments in
the area of complementary medicine, the status of Turkey in terms of
organ transplants, exemplary worldwide applications, destinations
and innovations in health tourism,
target markets and strategies in

Turkey, our thermal endowments,
opportunities for investment and rising concepts in health tourism, the
role of the state in health tourism,
city hospitals and applications in
other countries, becoming a brand
in health tourism and social marketing and agencies in health tourism,
travel agencies and assisting companies/standards and quality issues.

which was organized for the first
time by Global Health Technologies
Coalition GHTC shall be repeated

in many countries in the future
which are members of the GHTC
including Turkey.

The health tourism
potential of Bursa was
introduced in Kiev
Özge Yıldız of BEBKA attended the 22nd Kiev International Health Tourism Fair together with Bursa Governor’s
Office and gave a presentation on the health tourism
potential of Bursa.
The 22nd Kiev MTEC (Medical and
Health Tourism Exhibition) Fair
took place in the capital of the Ukraine on 22-25 October 2013. Bilateral discussions were held at the regional fair and congress of Russian
speaking countries attended by 132
delegations from 21 countries. BEBKA Planning Specialist Özge Yıldız
also gave a presentation at the fair to
introduce Bursa and its potential for
health tourism to investors.
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ESTABLISHED RELATIONS
WILL BE STRENGTHENED
The delegation from Bursa under
the leadership of Deputy Governor
of Bursa Samet Ercoşkun established significant connections in Kiev.
Deputy Governor Ercoşkun indicated that a market had been achieved
in Ukraine and that efforts would be
made to strengthen the relationship.
On the other hand the MTEC Fair
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With its silks and painted tiles, Bursa
is a city of unique beauty
Bursa which served as the capital of the Ottoman Empire and was a significant centre
along the Silk Road has been endowed with an unbelievably rich culture because of
these characteristics.
One of the most important elements
that make up a city are the cultural
values it possesses. The cities which assimilate these values establish
their development on solid foundations. Bursa is one of the best
examples of such cities. Bursa has
accumulated a rich culture because
it was the first capital of the Ottoman Empire and because of its position as one of the important centres
along the historical Silk Road. The

migrants who came to the city added value to Bursa. As the city rapidly grew, it benefited from these
values; however, in parallel with
the industrialization some traditional handiworks have been lost.
Nowadays, significant works are
ongoing in the city to ensure that
future generations get to know these handiworks. Those who visit the
City Museum have the opportunity
to view the traditional handicrafts

of Bursa. Silkworm breeding is very
widespread in Bursa and it has developed in this area to become the
centre of silk fabrics. In addition to
weaving, Bursa is also involved in
handiworks such as rope weaving,
saddle making, cutlery, iron working, tinwork, basket weaving, rawhide sandals, pack saddle making
and tile painting.
On the other hand, climate and
geographical location of Bursa are

ideal for agriculture which is why all
sorts of vegetables and fruit are available in the city. This has provided
Bursa with a very rich food culture.
When Bursa is mentioned in Turkey
the first things that come to mind
are Iskender Kebab, chestnut candy,
Inegöl meatball and Kemalpaşa
dessert. In addition olive oil dishes,
meat stews, fish varieties, sweets
and soups have come out on top in
Bursa’s kitchen.
22
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A city growing with local values: Eskişehir
Eskişehir, the city that is cut in half by the Porsuk River and is considered the gate of Anatolia to the west, is advancing with firm steps towards becoming a metropolis. The city has a lot of cultural richnesses / a wide range of cultural richness to mention. It is well known for the “white gold” meerschaum as well as the rich and famous kitchens of
the Caucasus, Crimea and the Balkans where the migrants in the city are originated from.
Eskişehir is the land of historical
Phrygia, a city that managed to the
distant history and the recent history
of Anatolia into the present day in
the form of a cultural heritage. Most
of the traditional handiworks in the
city have been preserved to date. Eskişehir is known for the processing
of meerschaum and silver as well as
rugs, wall rugs and various spreads
such as zili, sumak, and pala, which

all have different ways of weaving in
addition to the manufacture of saddlebags, sacks and pillows. Embroidery work is quite advanced in Eskişehir as well. The bead embroidery,
crochet and needlepoint embroideries of Seyitgazi and its vicinity are
worth mentioning. On the other
hand because of the people faithfully
continuing the ancestral profession of pottery, the village of Sorkun

in Mihalıççık district of Eskişehir
holds a significant place in terms of
pottery.
In terms of food and drinking, Eskişehir is one of the most famous/
richest/ cities in Anatolia. The culinary culture of Eskişehir has been
influenced by the intense migration
from Crimea, the Balkans and Caucasus that took place in the mid-19th
century. Many of the renowned local

foods of Eskişehir are based on these migrations. Çibörek (deep fried
water thin dough with raw minced
meat filling), balaban meatball and
Met halva are the most famous delicacies of Eskişehir. In addition to
these foods, the city is known for ringed candy, Sivrihisar baklava, lamb
soup, okra soup, toyga soup, göbete
(sauced chicken pieces in multilayer
dough) and Mihallıççık cherries.

The culture of Bilecik bears the glory of history
Bilecik, the cradle of Ottoman civilization, has man aged to carry its values into the present day.
Bilecik, which is a small city in the
Marmara Region, is an important
geographical area that has hosted
many civilizations in history in addition to being the place where the
Ottoman Empire takes its origins
from.. These characteristics have
enormously enriched the cultural
world of Bilecik. It is possible to see
the signs of history in the local values of Bilecik and particularly in the
64

handiworks. While many cities have
started to lose such values in time,
Bilecik is taking significant steps to
keep them alive.
The main handiworks in the city are
pottery, wood and marble works and
weaving. Pottery is the most significant handicraft among them. While
the traditional handicrafts of Bilecik
are conserved by the Ottoman Handicrafts Center established with the

support of BEBKA. The Bilecik Cloth which has started to disappear is
produced with handlooms.
Most of the foods particular to the
province consist of pastry dishes. A
part of the local population bakes
their bread themselves. Pita, bükme, hodalak, kömme are among
the bread varieties while main foods
particular to Bilecik can be listed as
büzme baklava, chickpea and chic-

ken manti (a type of ravioli), keşkek
(a dish of mutton or chicken and
coursely ground wheat), ovmac soup
(rubbed noodle soup), lentil manti,
partridge kebab casserole, piruhi (a
ravioli-like dish served with yogurt),
beet molasses, foam halva. Bilecik
which has many unique products
presents such wellknown flavors as
Osmaneli quince Turkish delight
and Inhisar pomegranate.
Bebkahaber
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Painted tiles are manufactured at this farm
The Iznik Tiles, the fame of which has gone beyond the borders of Turkey shall come to life at ‘China Tile Farm’ with
the support received from BEBKA.
Ceramic tile art has been used to
decorate walls for centuries. The
place of Iznik Tiles is unique among
them. The history of tile art exceeds
one thousand years. Today significant works are ongoing in order
to give life to Iznik Tiles which are
popular in Turkey as well as abroad. One of the best examples is the
breakthrough achieved with ‘Elxsir Tile Workshop’. Ceramic Artist
Turgut Tuna and his wife Şebnem

Tuna prepared a ‘Tile Farm’ project
to benefit from the Financial Support Program of BEBKA in 2010
and were awarded the support.
Tuna explained that they had endeavoured to draw attention to the
painted tile face of Bursa and had
been able to do so systematically
with the Tile Farm project and said,
“100 new products which have been
developed in our own design studio
within this project consisting of et-

hnographical and architectural subjects pertaining to Bursa as well as
clothes-apparel and fairy tale heroes
were presented to the guests at the
Şefik Bursalı Art Gallery in April
2012. We hired 3 young personnel
for our workshop and trained them.
Students who are studying traditional arts come to us for summer
internship. We also receive visits
from schools for introduction tours
for tiles”.

They were saved by 2 minutes!

The ‘Coming back to Life ‘ project of Seyitgazi Public Training Centre, in which tens of housewives were trained to
become professionals, made it to BEBKA 2 minutes before the deadline.

While the financial supports given
by Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency (BEBKA) continue to
have a major role in the development
of the region the projects which are
awarded support have an impact on
the economy as well as the social life.
One of such projects is the project titled ‘Coming back to Life’ which was
prepared by Seyitgazi Public Education Centre and was submitted to BE-

BKA 2 minutes before the deadline...
The women who were trained within
the scope of the project in tile painting, weaving, computer aided stitching and in the giftware workshops
became professionals.
With the completion of the project
Seyitgazi Public Education Center
Manager Mehmet Ali Eryılmaz indicated that they now had well equipped workshops and said, “From now

on many more people will be trained
in these workshops. Those who participated in the projects have started
to feel better about themselves and
they look at life through a new perspective. The most important thing
is that they are now more self-confident in the family as well as in society.
Educating a mother means the education of the next generation. On a
personal level we are happy with the

work achieved by the project and are
happy to teach”. Eryılmaz thanked
BEBKA very much for their support.

They applied to BEBKA for support to become a brand in seed production
Dikmen Agricultural which operates in Bilecik Söğüt applied to BEBKA for support to actualize its project titled, “Haploid
Culture in the Tomato and eggplant varieties of the Anatolian Population and the Production of Improvement Material’.
BEBKA supports the public and private sectors in their endeavours to
generate a domestic seed production in Turkey which is an important
country in terms of agriculture. The
best example of this is the support
granted to Dikmen Agricultural
Products Industry and Trade ComBebkahaber
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pany within the Financial Support
Program of 2011. Dikmen Agricultural which is a leading company
in seed production in Turkey was
granted support for its project titled, “Haploid Culture in the Tomato
and eggplant varieties of the Anatolian Population and the Production

of Improvement Material’. Dikmen
Agricultural was established in 1994
and company proprietor Serdar
Dikmen indicated that the company had first invested in vegetable seedling production which was
followed by tissue culture and seed
production and said, “Significant

commercial varieties on the market are imported. At the end of our
work we will be a company which
can compete with foreign companies and will sell lines and hybrids
in our country as well as abroad” .
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