www.bebka.org.tr

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

• Üç Ayda Bir Yayınlanır • Yıl 3 Sayı 11 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2014

Geleceğe
yatırım
‘YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ
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BEBKA’nın 2010’da başlattığı ilk mali
destek programının sonuçları, amaçlanan
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YATIRIMCININ GÜVENLİ LİMANI
BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGESİ
Dergimizin 11. sayısını, bölgemizdeki
yatırım ortamının tanıtımına ayırdık.
Bu sayıda, yabancı yatırımların görüşlerine ve bölgemizi daha cazip kılmak
için yapılan çalışmalara yer verdik.
Halihazırda yabancı yatırımcılar, neden Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i seçtiklerini ve yatırım sürecinde edindikleri deneyimlerini bizlerle paylaştılar.
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in uzun vadede kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmesi, yabancı yatırımcılar için bir
cazibe merkezi olması, sürdürülebilir
bir vizyon çerçevesinde verimlilik artışı ve sanayide dönüşüm süreçlerinin
tamamlanması ile mümkün olacaktır.
BEBKA olarak, bölgesel kalkınmaya
tabandan başlayan bir vizyon kazandırırken, uzun vadeli stratejik planlar
ortaya koymaya devam ediyoruz. Mali ve teknik desteklerimiz ve kurulan
uluslararası işbirlikleri ile bölgenin
cazibesini artırmaya katkı sağlıyoruz.
Ajansımız bünyesinde hizmet veren
Yatırım Destek Ofislerimiz hem yabancı yatırımcıları bölgemize çekmek
için uluslararası işbirlikleri geliştiriyor
hem de yatırımcılara teknik destek sunarak, bölgemizin yatırım potansiyelini güçlendiriyor.
Yine bu sayımızda, değerli Kalkınma
Bakanı’mız Cevdet Yılmaz’ın Ajansımıza yaptıkları ziyaret esnasında yapılan röportajı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bakan’ımız
Cevdet Yılmaz Türkiye’nin kalkınma

vizyonuna ve kalkınma ajanslarının
bu vizyondaki rollerine ilişkin önemli
bilgileri bizlerle paylaştı. Değerli Bakan’ımıza en içten teşekkürlerimizi
sunuyorum.
Bölgemizin yatırım imkânlarını değerlendirirken, yabancı yatırım denildiğinde ilk akla gelen kurum olan
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı
Sayın M. İlker Aycı ile olan röportajı
da bilgilerinize sunuyoruz. Sayın İlker
Aycı’ya da katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum.
BEBKA Haber’de bu sayı, 2010 yılında hayata geçirdiğimiz ilk mali destek
programı olan ‘Sanayi ve Turizmde
Rekabet Gücünün Artırılması Mali
Destek Programı’nın etki analizi sonuçlarını sizlerle paylaştık. Sanayide
verimliliği artırma amacı ile işletmeler arasında kaynakların ortaklaşa
kullanılarak optimize edilmesini hedefleyen ‘Endüstriyel Simbiyoz Projesi’ndeki gelişmeleri sizlere aktardık.
Sanayide verimliliği ve katma değeri
artırmak amacı ile kümelenme çalışmalarımızı, yaratıcı endüstriler ve
tasarıma yönelik gelecek planlarımızı
sizlerle paylaştık.
Derginin hazırlanmasında katkı veren
başta Kalkınma Bakanı’mız Cevdet
Yılmaz, TYDTA Başkanı İlker Aycı’ya
ve tüm yerel ortaklarımıza teşekkür
ederim.
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sayı
YARATICI ENDÜSTRİLER VE
TASARIMA
BEBKA’DAN TAM DESTEK

2014 yılı içerisinde yaratıcı tasarım ve
markalaşma için uluslararası deneyim
paylaşımını sağlamayı hedefleyen
BEBKA, sektörlerin yaratıcı tasarım
ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması
amacıyla 2015 yılında da bölgesi için
gelecek stratejisi belirleyici faaliyetleri
öncelikli gündemine aldı.
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297 66 62
TAMAMLANAN

PROJE

DESTEK ALMAYA

HAK KAZANAN PROJE

12 9,13
PROJELERE AYRILAN DESTEK

s6

17,95

KULLANILAN DESTEK

TEKNİK VE DOĞRUDAN FAALİYET
DESTEK PROGRAMLARI BAŞLADI
BEBKA, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik
Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği
programlarını başlattı. 2 programın toplam bütçesi
1 milyon 100 bin TL.

S8

İLK MDP’DE HEDEFLER TUTTU

BEBKA’nın, 2010 yılında hayata geçirdiği
ilk mali destek programı olan ‘Sanayi ve
Turizmde Rekabet Gücünün Artırılması Mali
Destek Programı’nın sonuçları amaçlanan
hedeflere ulaşıldığını ortaya koydu.

ENDÜSTRİYEL
SİMBİYOZ’DA
SEKTÖREL ANALİZ
ÇALIŞMASI BİTTİ

İşletmeler arasında kaynakların ortaklaşa kullanılarak
optimize edilmesini hedefleyen endüstriyel simbiyoz
uygulaması kapsamında derlenen veriler ışığında sektörel
analiz tamamlandı.
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10. KALKINMA KURULU’NDA
ULAŞIM MASAYA YATIRILDI

Eskişehir’de gerçekleştirilen BEBKA 10.
Kalkınma Kurulu toplantısında bölgenin
ulaşım imkânlarının daha da arttırılması
ile hava ulaşımına yönelik çalışmaların
yoğunlaştırılması üzerinde duruldu.

s28

IÇINDEKILER

BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK
YATIRIMCININ GÜVENLİ LİMANI
Kalkınma ajansları, Türkiye’nin ekonomik
kalkınmasında ihtiyaç duyulan uluslararası
yatırımların ülkemizde yapılması için önemli çalışmalara imza atıyor. TR 41 Bölgesi
de ekonomik potansiyeli, genç ve dinamik
nüfusu, nitelikli işgücü ve stratejik konumu
ile yabancı yatırımcılara güven veriyor.

Bütçesi: 600 bin TL
Verilen Destek: Asgari 25 bin,
Azami 75 bin TL

DESTEK
PROGRAMI

s10
Hedef
BÜYÜK Türkiye

s20
TR41 BÖLGESİ YATIRIMCININ GÖZDESİ

Bütçesi: 500 bin TL
Verilen Destek: 15 bin TL

DESTEK
PROGRAMI

‘YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ
ENGELLERİ
KALDIRIYORUZ’

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
kalkınmasına yönelik Bakanlığının
çalışmalarını BEBKA Haber’e anlattı. Bakan Yılmaz, kalkınma ajansları
ve bünyesinde kurulan YDO’lar
aracılığıyla yatırımların önündeki
engelleri kaldırdıklarını söyledi.

TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPMAK
İSTEYENLERİN İLK ADRESİ
TYDTA

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı M.
İlker Aycı, Türkiye’nin sunduğu yatırım
fırsatlarından faydalanmak isteyen yatırımcıların ilk adresi olduklarını söyledi.

Türkiye’nin bölgesel gelişmesi kalkınma ajanslarının
kurulmasıyla hız kazandı. Ajansların çalışmalarıyla
tabandan örgütlenen bölgesel gelişme, artık daha doğru
planlanıyor. BEBKA’nın sorumluluk alanındaki Bursa,
Eskişehir ve Bilecik’ten oluşan TR 41 Bölgesi de ulusal ve
küresel yatırımlar için bünyesinde önemli potansiyeller
barındırıyor.
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KÜMELER ESKIŞEHIR’DE
BULUŞTU

BEBKA’nın bölgedeki kümeler arasındaki
iletişimi artırmak için düzenlemeye başladığı
küme buluşmalarının 2.’si Eskişehir’de
gerçekleştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) tarafından, bölgedeki kümeler arasındaki iletişimi artırmak ve daha fazla bilgi alışverişinde
bulunmalarını sağlamak için düzenlenmeye başlanan bölgesel küme
buluşmalarının ikincisi Eskişehir’de
yapıldı.
Eskişehir Sanayi Odasında (ESO)
gerçekleştirilen 2’nci Bölgesel Küme
Buluşması’na BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci başkanlık
ederken, toplantıya 3 ildeki kümelerin
temsilcileri ile kümelenme potansiyeli
olan girişimlerin temsilcileri katıldı.
Açılışta konuşan Değirmenci, “Kümelenme potansiyeli açısından çok
zengin ve doğal kümelerin olduğu ve
belirli mesafeleri kat etmiş bir bölgedeyiz” dedi.
‘KAFA KARIŞIKLIĞI VAR’
Kümelenme çalışmalarında kafa
karışıklıkları veya gerçek hedeflerden
uzaklaşmaların görüldüğünü belirten
Değirmenci, kümelenme çalışmalarında, odak noktasına mali destekleri
koymanın yanlış olduğunu söyledi.
“Birtakım çalışmalar yapmak için

destekler şart ama hibe odaklı çalışılmaya başlandığında işin özü yitirilmiş oluyor” diyen Değirmenci, küme
ekiplerinin daha stratejik çalışmaları
gerektiğine işaret etti.
ULUSLARARASI KÜMELENME
ZİRVESİ DÜZENLENECEK
Toplantının ilk bölümü, BEBKA
uzmanları Yasin Dalgıç ve Elif Boz’un
‘Dünyada değişen kümelenme anlayışı’, ‘Stratejik analiz ve değişim yönetimi metodolojisi’ üzerine yapılan
sunumlarla sona erdi. İkinci bölümde
ise Eskişehir Havacılık Kümelenmesi
(ESAC) ve Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) yetkilileri, hem kümelerini tanıttı hem de diğer kümeler
ve küme girişimlerine tecrübelerini
aktardı. Toplantıda ayrıca, katılımcıların görüşleri alınarak, gelecek
dönem çalışmaları değerlendirildi.
Öte yandan, bu yıl ocak ayında
Bursa’da BEBKA tarafından gerçekleştirilen Kümelenme ve Rekabetçilik
Zirvesi’nin, uluslararası katılımlı bir
zirve olarak 2015’in Nisan veya Mayıs
ayı içerisinde Eskişehir’de yapılmasının hedeflendiği dile getirildi.

YÖNETIM KURULU
BAŞKANI BILECIK
VALISI NAYIR OLDU

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansının (BEBKA), bu dönem
Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini Bilecik Valisi Ahmet
Hamdi Nayir yürütecek. Nayir,
görevi Eskişehir Valisi Güngör
Azim Tuna’dan devraldı.
BEBKA’nın karar organı olan
Yönetim Kurulu’nda; bölge illerinin
valileri, belediye başkanları,
il genel meclisi başkanları ile
ticaret ve sanayi odası başkanları
yer alıyor. BEBKA’nın Yönetim
Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: Ahmet Hamdi Nayir - Bilecik
Valisi, Başkan Vekili: Münir Karaloğlu
- Bursa Valisi, Üyeler: Güngör Azim
Tuna - Eskişehir Valisi, Selim Yağcı Bilecik Belediye Başkanı, Recep Altepe
- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı,
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen - Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı, Serkan
Yıldırım - Bilecik İl Genel Meclisi
Başkanı, Fevzi Uzun - Bilecik Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı, İbrahim
Burkay - Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı ve Savaş M. Özaydemir
- Eskişehir Sanayi Odası Başkanı.

Makale

YARATICI ENDÜSTRILER VE TASARIMA
BEBKA’DAN TAM DESTEK
2014 yılı içerisinde yaratıcı tasarım ve markalaşma için uluslararası deneyim paylaşımını sağlamayı hedefleyen BEBKA, sektörlerin tasarım ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması amacıyla 2015 yılında da bölgesi için ge-
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lecek stratejisi belirleyici faaliyetleri öncelikli gündemine aldı.
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BEBKA olarak, bölgemizdeki potansiyeli ortaya çıkarmaya ve bölgemizin
ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığını artırmaya yönelik
programlarımıza devam ediyoruz.
Özellikle, önde gelen sektörlerimizde,
katma değeri artıracak dönüşümleri
sağlamak için yaratıcı gençlerimiz ve
girişimcilerimiz önemli role sahip.
Genç girişimcilerimizin daha etkin
girişim ortamlarına kavuşmasını
sağlayacak planlamalar yapmak, önceliklerimiz arasında yer alıyor.
Yaratıcı endüstriler; temel olarak
kişisel yaratıcılık, bilgi ve beceriler vasıtasıyla, kültürel zenginliği geliştiren
ve yeni meslek alanları oluşturan
alanlardır. 2008 yılında UNCTAD
tarafından yayınlanan ‘Yaratıcı Ekonomi Raporu’na göre; yazılım, yayın,
mimari, tasarım, medya, reklam,
film, müzik, sahne sanatları, görsel
ve grafik sanatlar, video ve bilgisayar
oyunları ve moda sektörleri yaratıcı
endüstrileri oluşturmaktadır. Küreselleşme ve yeni teknolojilerin gelişmesine paralel olarak son otuz yılda,
gelişmekte olan ülkelerde yaratıcı
endüstriler hızla gelişmektedir. Son
zamanlarda gelişmekte olan ülkeler,
kendi yaratıcılığını ve becerilerini
fark etmiş; böylece, yerel becerilerini
kârlı yaratıcı sektörlere dönüştürmek
için çalışmalara başlamıştır.
Küresel gelişmelere paralel olarak,

yaratıcı endüstriler Türkiye’de hızlı
bir gelişim göstermektedir. Yaratıcı
endüstriler İstanbul ve İzmir’de yoğunlaşmakla beraber, TR41 Bölgesi’nde: Bursa’da moda ve mobilya
tasarımı, Eskişehir’de animasyon ve
Bilecik’te seramik gibi sektörlerde
büyük bir potansiyel olduğu görülmektedir. Bununla birlikte görsel ve
grafik sanatlar, moda ve yazılım alanları da önemli potansiyele sahiptir.

BEBKA’NIN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ
Sektörlerin tasarım ihtiyaçlarının
daha iyi anlaşılması, buna yönelik
eğitim ve kapasite geliştirme, bilinç
oluşturma, uluslararası koordinasyon
ve bölgemiz için gelecek stratejisi belirleyici faaliyetler, BEBKA’nın 2015
yılında da öncelikli gündemindedir.
2014 yılı içerisinde BEBKA, kurduğu
ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile
bölgemizde, seramik, animasyon,

mobilya, ev tekstili/bebe tekstili ve
moda tasarım gibi önde gelen alanlarda yaratıcı tasarım ve markalaşma
için uluslararası deneyim paylaşımını
sağlamayı hedeflemektedir.
2015 yılı içerisinde, sözü geçen
sektörlerde beceri analizi yapılması,
yaratıcı tasarım alanında ihtiyaçların
belirlenmesi ve elde edilen bulgular
doğrultusunda tasarım ve markalaşmayı güçlendirmek için bölgesel
strateji geliştirmeyi hedeflemektedir.
Sözü geçen ihtiyaç analizi ve strateji
çalışmalarını; Bulgarian Association
for Regional Development Agencies
(Bulgaristan), Western Development
Commission (İrlanda), De Montfort
Unviersity (İngiltere), Design to Innovate (Danimarka) gibi uluslararası
ortaklar ile Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası, Eskişehir Sanayi Odası,
Anadolu Üniversitesi ve Faruk Saraç
Tasarım Meslek Yüksekokulu gibi
ulusal kurumlar ile işbirliği halinde
yürütecektir.
TASARIMA GELECEK STRATEJİSİ
Bu ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri
incelenirken, bölgemizdeki potansiyel de tanıtılarak geleceğe dönük
işbirlikleri kurulacaktır. Ülkeler
arası elektronik portal oluşturularak,
yaratıcı endüstrilere yönelik eğitim,
işbirlikleri, iyi uygulama örnekleri, girişimcilerin ve yatırımcıların
buluşarak sektörün gelişmesine yön
verecek çalışmaların yürütülmesi
planlanmaktadır. Analizlerde elde
edilen sonuçlar, bölgesel kalkınma
planına, sektörel kalkınma planlarına
katkıda bulunması beklenmektedir.
Proje, bölgede becerilerin gelişmesine
katkıda bulunmakla birlikte, yaratıcı
endüstrilere yönelik farkındalığın
artarak, gençlerin ve girişimcilerin
bu endüstrilere çekilmesine katkıda
bulunacaktır. Elde edilen bulgular
gelecek yatırımlara ve planlamalara
katkı sağlayacaktır.
2015 yılında yapılan ihtiyaç analizi

ve strateji çalışmaları doğrultusunda,
2016 yılında sektör temsilcilerinin
yaratıcılık kabiliyetlerinin ve yaratıcı
ürün tasarımlarının geliştirilmesine
mali ve/veya teknik destek sağlanması
öngörülmektedir.
BURSA: TASARIM ŞEHRİ
2015 yılı içerisinde; BTSO, ESO,
Bilecik TSO, UİB, İMOS; BEKSİAD
gibi kurumlar ile işbirliği halinde,
Bursa’nın tasarım markası bir şehir

2015 yılında yapılan ihtiyaç analizi
ve strateji çalışmaları doğrultusunda,
2016 yılında sektör temsilcilerinin
yaratıcılık kabiliyetlerinin ve
yaratıcı ürün tasarımlarının
geliştirilmesine mali ve/veya teknik
destek sağlanması öngörülüyor.

olarak tanıtılması amacı ile düzenlenecek ‘Tasarım Haftası’ etkinliklerinde BEBKA, yaratıcı tasarım alanında
çalıştaylar, bilgi paylaşımları, B2B
görüşmeleri ile genç girişimcilerin,
tasarımcıların, öğrencilerin ve yatırımcıların bir araya gelerek, geleceğe
dönük stratejilerin ortaya çıkmasını
hedeflemektedir.
Sektörlerin ihtiyaçlarının daha iyi
anlaşılması ve sektöre özgü planlama
yapmak amacı ile başta mobilya ve
bebe tekstili olmak üzere, odak grup
çalışmaları düzenlenmesi, ihtiyaca
özgü eğitim ve bilgilendirme programları ile B2B görüşmeleri ile tasarımcılar ile yatırımcıların bir araya
getirilerek, yeni yatırımların önünün

açılması hedeflenmektedir.
Bilim ve Teknoloji Merkezi ile işbirliğinde düzenlenmesi planlanan ‘Bilim
Şenliği’nde BEBKA, tasarım ile farklı
sektörlere yönelik çalıştay ve bilgilendirme seminerleri ile tasarımcıların
yatırımcılar ile buluşmasını, sektörlerin tasarım potansiyelinin artırılmasına destek olmayı planlamaktadır.
ESKİŞEHİR’DE BÜYÜK
POTANSİYEL: ANİMASYON
Animasyon sektörü dünya genelinde
son yıllarda büyük bir odak noktası
haline gelmiş, katma değeri yüksek
ve çok geniş bir sektör olarak görülmektedir. Bu alana yatırımlar gün
geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda,
özellikle Eskişehir’de potansiyeli olan
animasyon sektörünün gelişimine
katkı sağlamak amacı ile Anadolu
Üniversitesi Çizgi Film Bölümü ile
işbirliği halinde, animasyon film yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır. Çizgi film (animasyon) yarışması
ile ulusal ve uluslararası piyasada
bölgemizdeki nitelikli insan kaynağı
potansiyeline dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Yarışma beraberinde
festival düzenlenerek, animasyon alanında iş rehberliği desteği ve B2B’ler
ile yeni yatırımlara olanak sağlanması
planlanmaktadır.
YARATICI GİRİŞİMCİLERE
AVRUPA’DA DENEYİM
ERASMUS projesi kapsamında 2015
yılında, yaratıcı sektörler, turizm ve
yeni teknolojilerde, İspanya, Portekiz,
İtalya ve Fransa’daki yeni girişimciler
ile deneyimli girişimciler arasında
bir platform oluşturulması ve genç
girişimcilerin iş planlarını geliştirecekleri deneyim paylaşımı ortamları
sağlanması planlanmaktadır.

Makale

İLK MDP’DE HEDEFLER TUTTU
BEBKA’nın, 2010 yılında hayata geçirdiği ilk mali destek programı
olan ‘Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek
Programı’nın sonuçları, amaçlanan hedeflere ulaşıldığını ortaya koydu.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA), Haziran 2010’da ilk
Bölge Planı’nı oluşturarak, sonrasında
ilk proje teklif çağrısını 4 Kasım 2010
tarihinde ilan etmiş ve 2010 yılı Mali
Destek Programı’nı (MDP) uygulamaya başladı.
Ajans, ilana çıktığı 2010 yılı MDP
ile Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda
öne çıkarılan ‘Rekabet gücünün artırılması’ ve Bölge Planı’nda belirlenen
‘Sanayide verimlilik ve rekabetçilik’
ile ‘Turizmde çeşitlilik’ gelişme eksenlerine paralel olarak aldığı başvuruları
28 Ocak 2011 itibarıyla sonlandırdı
ve programın tamamlandığı 2012 yılı
Nisan ayına kadar MDP kapsamında
çalışmalarını yürüttü.
2010 Yılı Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek
Programı kapsamında 57’si kurumlara
(kâr amacı gütmeyen), 240’ı firmalara
(kâr amacı güden) ait olmak üzere toplam 297 adet proje başvurusu alındı ve
27’si kurumlardan ve 39’u firmalar-

dan olmak üzere 66 proje destek almaya hak kazandı. Program kapsamında
62 proje tamamlandı. Bu projeler için
ayrılan 12 milyon TL tutarındaki desteğin 9,13 milyon TL’si yararlanıcılar
tarafından kullanılmış olup, program
kapsamında desteklenen projelerin
toplam bütçesi, yararlanıcıların katkıları da dahil 17,95 Milyon TL olarak
gerçekleşti.
2010 yılı MDP’nin sonlandırılmasını
takiben, 2014 yılı başında BEBKA,
2010 yılı programının desteklediği
projelerin bölge kalkınması açısından etkisinin değerlendirilmesi için
danışmanlık hizmet alımı yaparak
‘2010 yılı Mali Destek Programı Etki
Değerlendirmesi’ çalışması yürütmeye
başladı.
Program Değerlendirmesi
Programın değerlendirmesi 6 temel
kritere göre yapıldı. Bunlar;
1.İlgililik
2010 yılı Mali Destek Programı rehberinde belirtilen hedef ve önceliklerin

66
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DESTEK ALMAYA

HAK KAZANAN PROJE

12 9,13
PROJELERE AYRILAN DESTEK

KULLANILAN DESTEK

PROJE

17,95

Bölge Planı’ndaki hedef ve öncelikler
ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilerek, program kapsamında desteklenen
proje faaliyetlerinin büyük bölümünün, başvuru rehberindeki önceliklerle doğrudan ilişkili olduğu ancak,
kurumlar tarafından gerçekleştirilen
bir kısım projelerin ise program öncelikleri ile doğrudan bağlantısı kurulamadığı dile getirildi.
2.Verimlilik
Verilen desteğin maliyet etkin kullanım durumunun anlaşılması için
projelerin hedeflerini gerçekleştirme
oranları, tahsis edilmiş olan destek
miktarını kullanma oranları ile karşılaştırıldı. Yapılan analizler sonucunda,
yararlanıcıların yarısından fazlasının
aldığı destekleri maliyet etkin şekilde
kullandıkları ve firmaların kurumlara
göre daha yüksek oranda maliyet etkin biçimde bütçe kullanım oranına
sahip oldukları görüldü.
3.Etkililik
Programın, Bölge Planı’nda belirtilen
göstergeler için ne kadar katkıda bulunduğu incelendi. 32 firmadan ve 26
kurumdan anket ile alınan bilgiler ile
yapılan analizler incelendiğinde firmaların yüzde 59’unun projelerdeki
hedeflerinin yüzde 70’i ve üzerinde
başarıya ulaştıkları, kurumların ise
yüzde 85’inin projelerdeki hedeflerinin yüzde 70’i ve üzerinde başarıya
ulaştıkları görüldü.
4.Etki
Mali Destek Programı’nın ekonomik,
sosyal ve çevresel orta vadeli etkileri,
beklenen ve beklenmeyen sonuçları
raporun etki bölümünde değerlendirildi.
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2010 yılı MDP kapsamında desteklenen 28 firmanın mali tablolarından
alınan veriler, Türkiye geneli KOBİ’ler
ve imalat sanayii verileri ile karşılaştırılması sonucunda, destek alan firmaların genel olarak rekabet güçlerini
artırdıkları tespit edildi. Destek alan
firmalar ile yapılan anket sonuçlarında da yararlanıcıların yarısından
fazlasında maliyetlerin düşürülmesi,
süreçlerde iyileştirme sağlanması, termin tarihlerinin kısalması ve hatalı/
defolu ürün oranlarında düşüş yaşanması sayesinde verimliliğin arttığı tespit edildi.
Yukarıda belirtilenlere ek olarak ilgili
MDP’nın; istihdam yaratmaya katkı
sağladığı, yararlanıcıların üretim kapasitesi kullanım oranlarına olumlu
etkiler yarattığı ve işletmelerin katma değer artışı yaratmasına katkıda
bulunduğu tespit edildi. Desteklenen
projeler kapsamında 4 adet müze ve
1 adet külliye geliştirildi veya restore
edildi, 7 yeni tesis kuruldu, 4 tesis ise
modernize edildi. Desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen eği-
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değerlendirilen) ‘kurulu’ düzeydeki
olgunluk seviyesi olarak tespit edildi.
Ajans’ın ilan ve proje değerlendirme
süreçlerinde olgunluk düzeyinin yüksek olduğu görüldü. Olgunluk düzeyi
‘kurulu’ seviyede olan izleme ve değerlendirme sürecine ilişkin başta satın
alma usulleri olmak üzere kimi prosedür ve uygulamaların ise yararlanıcılar için uğraştırıcı olduğu tespitinde
bulunuldu.
Sonuç
Etki Değerlendirmesi çalışmasında
değerlendirilen ‘Sanayi ve Turizmde
Rekabet Gücünün Artırılması Mali
Destek Programı’nın, Ajans’ın ilk
programı olmasına ve planlama ve
uygulamasında belirli zorlukların yer
almasına rağmen gerek hedeflediği,
gerekse hedeflediklerinin dışında olan
bazı alanlarda olumlu etkilerin ortaya
çıkmasına katkı sağladığı görüldü.
Genel olarak Ajans’ın ilgili dönemdeki
kurumsal olgunluğu yeterli düzeyde
bulunarak, Ajans’ın ilk mali destek
programındaki performansı buna paralel olarak olumlu değerlendirildi.
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timler ile çok sayıda bireye ulaşıldığı
görüldü. Ancak bu alanda yaratılan
etkinin hedef gruplar dışına sızdığı
anlaşıldı.
5.Sürdürülebilirlik
Yürütülen etki değerlendirme çalışması kapsamında yapılan incelemelerde,
desteklenen projelerin çoğunun çıktı
ve faaliyetlerini halen sürdürmekte
olduğu ve MDP kapsamında sürdürülebilirliğin kısmen sağlanabildiği gözlemlendi. Yapılan anket çalışmasına
katılan yararlanıcılardan 36 firmanın
tamamı ve 26 kurumdan 25’i, proje
kapsamında yaptıkları yatırımları ve
elde ettikleri çıktıları halen aktif olarak kullandığını ifade etti.
6.Uygulama
İncelenen kurum ve kuruluşlarda
kurumsal kapasite ve ilgili süreçlerin, emsalleri ile kıyaslanmasını ve
bu çerçevede kapsamlı şekilde değerlendirilmesini amaçlayan Olgunluk
Modeli Analizine göre, Ajans’ın ilk
Mali Destek Programı olmasına rağmen genel olgunluk düzeyi (uygulama kriterinde uygun bir seviye olarak
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TEKNIK VE DOĞRUDAN FAALIYET
DESTEK PROGRAMLARI BAŞLADI
BEBKA, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği programlarını başlattı. 2 programın toplam bütçesi 1 milyon 100 bin TL.

B

ursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınmaya ivme
kazandıracak çalışmalar
için, kâr amacı gütmeyen
kuruluşlara yönelik Teknik Destek ve
Doğrudan Faaliyet Desteği programlarını başlattı.
Teknik Destek Programı’nın bütçesi
500 bin TL olarak açıklandı. Bu
destek programı ile kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları
karşılanacak ve uzman/danışman
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desteği sağlanacak. Teknik Destek
Programı’nın öncelikleri ise şöyle
belirlendi: AR-GE ve yenilikçilik,
işgücü, üretim ve enerji verimliliği,
gıda güvenliği, endüstriyel tasarım,
faydalı model, patent ve markalaşma,
kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve
geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kullanımını
teşvik için bu alandaki mevzuata yönelik yaygınlaştırma ve bilinçlendirmenin artırılması, özel sosyal politika
gerektiren grupların yaşam kalitelerinin ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması, öncelikle eğitim ve

sağlık hizmeti sağlayan kurumların
insan kaynağı kapasitesinin ve hizmet
kalitesinin artırılması.
DOĞRUDAN ÖDEME YAPILMAYACAK
Teknik Destek Programı’nda proje
başına 15 bin TL’ye kadar destek
verileceği, ancak başvuru sahibine
doğrudan bir ödeme yapılmayıp,
talep edilen teknik desteğin Ajans
tarafından veya hizmet alımı yoluyla
sağlanacağı belirtildi.
BEBKA’nın 600 bin TL bütçeli

DESTEK
PROGRAMI

DESTEK
PROGRAMI

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
Programı’nda ise başta enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, temiz üretim,
endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi,
su, toprak ve hava kirliliği yönetimi,
sektörel çevre sorunları, turizm (sağlık turizmi, eko turizm, vb.), AR-GE
ve inovasyon kapasitesi ile bölgede
yapılması planlanan büyük ölçekli
yatırım kararlarına katkı sağlayacak
fizibilite çalışmaları öncelikli konular
olarak belirlendi. Bu destek için talep
edilebilecek destek tutarı asgari 25
bin TL ve azami 75 bin TL olarak
açıklandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Her iki programa da yerel yönetimler,
kamu kurum ve kuruluşları, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize
sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri,
teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri
bölgeleri, iş geliştirme merkezleri,
birlikler ve kooperatifler ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların
kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
başvurabilecek.

Bütçesi: 500 bin TL
Verilen Destek: 15 bin TL

Teknik Destek Programı, 2014 yılı
sonuna kadar açık kalacak ve başvurular temmuz-ağustos, eylül-ekim ve
kasım-aralık aylarını kapsayan ikişer
aylık dönemler halinde değerlendirilecek. Doğrudan Faaliyet Desteği
Programı ise 28 Kasım 2014 tarihine
kadar açık kalacak. Bu programa
başvuru geldikçe değerlendirme yapılacak. Programların başvuru rehberlerine ve daha ayrıntılı bilgiye
adresinden ulaşılabilecek.

ENDÜSTRIYEL SIMBIYOZ PROJESI’NDE
SEKTÖREL ANALIZ ÇALIŞMASI BITTI
İşletmeler arasında kaynakların ortaklaşa kullanılarak optimize edilmesini hedefleyen endüstriyel simbiyoz uygulaması kapsamında derlenen
veriler ışığında sektörel analiz tamamlandı.

B

ursa, Eskişehir ve Bilecik
illerinde kaynakların etkin
kullanımının sağlanarak,
bölgesel kalkınmanın
sürdürülebilirliği amacıyla
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) ve Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV) ortaklığında
yürütülen ‘Endüstriyel Simbiyoz’ Projesi kapsamında 3 ilin verileri derlenerek sektörel analiz tamamlandı.
Analiz kapsamında üç ildeki mevcut
sanayinin sektörel yapısı, dağılımlar,
OSB’ler, büyük sektörler, bölgesel
dağılımlar, vb. incelenmesi, sonuçların değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Bölgenin sektörel yapısı Bursa,
Eskişehir ve Bilecik özelinde; firma
sayılarına göre ve OSB bazında
değerlendirilirken, bölgede yoğun

olarak ortaya çıkan atıklar yine üç il
özelinde atık tiplerine göre toplam
atık miktarları ve OSB’ler bazında
üretilen atık miktarları baz alınarak
değerlendirildi.
Veriler üç ilin; Çevre ve Şehircilik
İl müdürlükleri, belediyeleri, su ve
kanalizasyon idareleri, organize sanayi müdürlüklerinden temin edildi.
Ayrıca sektörel analiz çalışması kapsamında gerektiğinde ulusal verilerden
projeksiyon yapılarak Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye
İstatistik Kurumu gibi ulusal veri
tabanlarından da faydalanıldı.
STRATEJİ BELİRLENECEK
Sektörel analizden elde edilen değerlendirmeler, atık bilgileri, simbiyoz
potansiyeli, vb. dikkate alınarak

potansiyelin belirlenmesi, önceliklerin değerlendirilerek bölge için odak
noktaların ve stratejinin belirlenmesi
çalışmalarına başlandı. TTGV ile
yapılan toplantı sonrası, belli kriterler
çerçevesinde bölgesel ve sektörel önceliklendirme ve odaklanmaya yönelik
önerilerin geliştirilmesi, stratejinin
belirlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.
Önümüzdeki günlerde BEBKA ve
TTGV yetkilileri, özellikle odaklanması planlanan sektör temsilcileri,
bölge kümeleri ve ihracatçı birlikleri ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Endüstriyel simbiyoz ağı sisteminin
altyapısının oluşturulması ile devam
edecek fizibilite ve altyapı çalışmalarının son aşamasında firma ziyaretleri
gerçekleştirilerek, bir bilgilendirme ve
sinerji toplantısı da düzenlenecek.

‘YATIRIMIN ÖNÜNDEKI
ENGELLERI KALDIRIYORUZ’
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kalkınma ajansları ve bünyesinde kurulan yatırım destek ofisleri vasıtasıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde yatırımların önündeki engelleri kaldırdıklarını söyledi.
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alkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz, Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik Bakanlığının çalışmalarını
BEBKA Haber’e anlattı. Türkiye’nin
uzun vadeli kalkınma hedeflerini
gerçekleştirebilmesi yolunda yüksek,
istikrarlı ve kapsayıcı bir ekonomik
büyüme vizyonu belirlediklerini
kaydeden Yılmaz, bu vizyon çerçevesinde hazırlanan 10. Kalkınma Planı
ile yeni ekonomik büyüme stratejisinin yapı taşlarını; verimlilik artışı ve
sanayileşme sürecinin güçlendirilmesinin oluşturduğunu söyledi. Yılmaz,
kalkınma ajanslarının daha önce
benimsenen bölgesel gelişme politikalarından farklı olarak tabandan
tavana bir yaklaşım ile bölgelerin
kendilerine özgü politikalar geliştirmesini sağladıklarını da vurgulayarak, kalkınma ajansları bünyesinde
kurulan yatırım destek ofislerinin de
yatırımın her aşamasında yatırımcıya
hizmet verdiğini söyledi.
- Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
kalkınma vizyonu hakkında neler
söylersiniz?
Kalkınma kavramı, bir ülke için
sadece üretim ya da gelir seviyesinin
artırılmasını değil; bir toplumun
iktisadi yönünün yanı sıra sosyo-kültürel yapısının geliştirilmesi çabasını
da içinde barındırmaktadır. Kalkınmanın özü, insanları içinde bulun-

dukları halden daha ileri bir duruma
taşıyabilmektir. Bu nedenle, ülkemizin kalkınmasına yönelik hazırladığımız tüm politikalarda ‘insan odaklı’
bakış açımız, kalkınma anlayışımızın
temelini oluşturmaktadır. Ülkemizin
uzun vadeli kalkınma hedeflerini
gerçekleştirebilmesi yolunda yüksek,
istikrarlı ve kapsayıcı bir ekonomik
büyüme vizyonu belirledik. Bu vizyon
çerçevesinde hazırlanan 10. Kalkınma Planı ile yeni ekonomik büyüme
stratejimizin yapı taşlarını verimlilik
artışı ve sanayileşme sürecinin güçlendirilmesi oluşturmaktadır. Özel
sektör öncülüğünde dışa açık ve rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesine
dayanan bu strateji ile orta-uzun
vadede büyüme hedeflerine ulaşarak,
gelişmiş ülkelerin gelir seviyelerine
daha hızlı yaklaşılması sağlanacaktır.
Bir yandan stratejik sektörlerde gelişme sağlayacak politikalarımızı hayata
geçirirken diğer yandan ülkemizin
potansiyelini artırmak ve refahın ülke
sathına daha dengeli yayılması için
bölgesel politikalar üretmekteyiz.
10. KALKINMA PLANI KİLOMETRE TAŞI
- 2023’te nasıl bir Türkiye hedefleniyor? Bir reform niteliğinde
değerlendirilen 10. Kalkınma Planı
bu hedeflere nasıl hizmet ediyor?
2023 yılında, uluslararası değer
zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara
çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler
arasına girmiş ve yoksulluk sorununu

çözmüş bir ülke konumuna ulaşmayı amaçlıyor ve çalışmalarımızı bu
doğrultuda sürdürüyoruz. Kalkınma
olgusunu 4 eksende değerlendiriyorum: Ekonomik gelişme, sosyal
adalet, sürdürülebilir bir çevre ve
temel haklar boyutu. 2023 yılında
tüm bu boyutlarda ciddi ilerlemeler
sağlamış bir ülke haline gelmek için
uğraş veriyoruz. Ülkemizin potansiyelini ve insanımızın yeteneklerini
harekete geçirerek kalkınma sürecinin
hızlandırılması amacıyla hazırlanan
ve 2014-2018 dönemini kapsayan
10. Kalkınma Planı, 2023 hedefleri
doğrultusunda, toplumumuzu yüksek
refah seviyesine ulaştırma yolunda
önemli bir kilometre taşı olacaktır.
Plan döneminde uygulanacak politikalar sonucunda, büyümeyi yıllık
ortalama yüzde 5,5 civarına yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Plan dönemi
sonunda ülkemizin 2023 hedefleriyle
de uyumlu olarak, cari GSYH’nın
1,3 trilyon dolara, kişi başına gelirin
ise 16 bin dolara ulaşması hedeflenmektedir. Ekonomideki başarılı
performansın işgücü piyasasına da
yansıyarak, Plan döneminde 4 milyon

yeni istihdam yaratılması, 2018 yılına
gelindiğinde ise işsizlik oranının
yüzde 7,2 seviyesine gerilemesi; ayrıca
işgücüne katılma oranlarının gelişmiş
ülkeler seviyesine doğru yükselmesi
öngörülmektedir. Önceki planlarda
politikaların tam olarak hayata geçirilememesi ve uygulamayı yeterince
yönlendirememesi, arzu edilen hedeflere ulaşılmasında sıkıntılara neden
olmuştur. Bu sebeple, planların daha
10. Kalkınma Planı dönemi
sonunda, cari GSYH’nın 1,3
trilyon dolara, kişi başına
gelirin ise 16 bin dolara
ulaşması hedeflenmektedir.

fazla uygulamaya aktarılması ve bu
sayede kalkınma çabalarımızın daha
etkin bir şekilde sürdürülebilmesi
amacıyla yeni bir yaklaşım benimsemeye karar verdik. Bu yaklaşım
çerçevesinde, daha önceki planlardan

farklı olarak ‘Öncelikli Dönüşüm
Programları’ adıyla özel uygulama
programları tasarladık. Hem 2023
hem de 10. Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından önem
taşıyan temel sorun alanlarına yönelik
olarak tasarlanan bu programlar;
genellikle birden fazla bakanlığın
sorumluluk alanına giren, kurumlar
arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. 5 yıl
içinde sonuçlandırılması öngörülen,
sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan bu programların
kapsamı, amacı, hedefleri, performans göstergeleri, sorumlu kurum
ve kuruluşlar ile temel bileşenleri
programlarda detaylı olarak ele alınmaktadır.
‘AJANSLAR SADECE HİBE DAĞITMIYOR’
- Kalkınma ajanslarının kuruluşlarından bu yana elde ettikleri başarılar ve yerel kalkınmaya, bölgeler
arası farklılıkların azaltılmasına
yönelik katkıları nelerdir?
Ajanslar, daha önce benimsenen bölgesel gelişme politikalarından farklı
olarak tabandan tavana bir yaklaşım
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‘YDO’LAR YATIRIMCININ YANINDA’
- Kalkınma ajansları yerli ve yabancı yatırımcılara ne gibi kolaylıklar
sunuyor?
Kalkınma ajansları bünyesinde,
illerde faaliyet gösteren yatırım
destek ofisleri, bire bir yatırımcı ile
muhatap olmakta ve yatırımcının
talep ettiği hizmetleri ücretsiz olarak
sunmaktadır. 81 ilde yatırım destek
ofisi kurulmuş olup, toplamda 220
personel ile faaliyetlerini yürütmektedir. Gelinen noktada yatırım destek
ofisleri, bölgelerindeki yatırımcı ve
paydaşların talep ettiği farklı alanlardaki hizmetleri cevapsız bırakmamış,
istenilen her türlü bilgi ve danışmanlık hizmetini imkânları elverdiği
ölçüde sağlamışlardır. Yatırım destek
ofisleri faaliyet gösterdikleri illerin iş
ve yatırım ortamını yerli ve yabancı
yatırımcılara tanıtmak üzere ulusal
ve uluslararası fuar ve etkinliklere
katılım sağlamaktadır. Yatırım destek
ofisleri, yatırımın her aşamasında
yatırımcıya hizmet vermektedir.
Yatırım destek ofisinin uzman ve dil

11.020
1,863 milyon TL

projeye

ile bölgelerin kendilerine özgü politikalar geliştirmesini sağlamaktadır.
Yüklendiği görevlerle sadece ‘hibe
dağıtan’ bir kamu kurumu olmayan
ajanslar; kamu kesimi, özel kesim ve
sivil toplum kuruluşları arasındaki
işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek
suretiyle bölgesel düzeyde ‘yönetişimi’
gerçekleştirmek, kaynakların yerinde
kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek gibi önemli
hedeflere odaklanmaktadır. Bu tür
bir çalışma düzeni içinde az gelişmiş bölgelerin kurumsal ve teknik
kapasitelerinin gelişimi için öngörüler
oluşturulabilmekte, İstanbul, İzmir
ve Ankara gibi gelişmiş bölgelerin
rekabetçiliğini artıracak yenilikçi
girişimler özendirilebilmektedir.
Kalkınma ajansları tarafından 20082014 döneminde toplam 11.020 proje
desteklenmiştir. Söz konusu projelere
sağlanan destek tutarı 1,863 milyon
TL olup söz konusu destek ile gerçekleştirilen eş finansman dahil toplam
yatırım tutarı 3,343 milyon TL’dir.

bilen personeli, yatırımcı ile ilişkiler
kurarak, bir işbirliği ağı tesis etmektedir. Bu kapsamda diğer ilgili kurum
ve kuruluşlardan da yatırım destek
ofislerinin gerçekleştirdiği faaliyetlere dair çok olumlu geri bildirimler
almaktayız. Yatırım destek ofisleri
genel teşvik belgeli yatırımlara
ilişkin gerekli belgeleri düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına iletmekte
ve illerinde verilen teşvik belgeli
yatırımların izlemesini, takibini ve
kapama işlemlerini yürütmektedir.
Kuruldukları günden bu yana yatırım
destek ofisleri; 75 binden fazla yatırımcıya çeşitli konularda danışmanlık
hizmeti sunmuş, 2 bine yakın tanıtıcı
broşür, CD, rapor hazırlamış, kurum
ve kuruluşlara 20 binden fazla ziyaret
gerçekleştirmiş, 6 bin kişiye girişimcilik, dış ticaret konularında eğitim
vermiş, 2.800’den fazla yurt içi ve
dışı tanıtım organizasyonuna katılım
sağlamıştır. Yatırıma uygun bir ortam
yaratmak ve yatırımın önündeki en-

destek ile
3,343 milyon TL’lik

gelleri kaldırmak ajanslarımızın asli
vazifelerindendir.
- Bölgesel gelişme ve planlama alanında kalkınma ajansları ile neler
değişti?
Bölgesel gelişme politikası uygulamalarında bir dönüşüm yaşanmaktadır. Kapsamlı kamu müdahaleleri
ile birlikte yerel potansiyeli harekete
geçirmeyi amaçlayan bu dönüşüm
sürecinde, aşağıdan yukarıya kalkınma ve planlama yaklaşımı, yukarıdan
aşağıya planlamayı tamamlayacak
şekilde hayata geçirilmektedir. Özetle; yeni bölgesel gelişme yaklaşımımızın anahtar kelimelerini yönetişim,
işbirliği, rekabet, sosyal politika
sürdürülebilirlik ve strateji kavramları
oluşturmaktadır. Ekonomik refahın mekânda dengeli dağılımının
sağlanması sosyal devlet anlayışının
bir gereğidir. Bilhassa bu noktada kalkınma ajanslarının önemli katkıları
bulunmaktadır. Yerel ve bölgesel
gelişme politikası ile her bölgede
yaşayan insanımızın yaşam standardının geliştirilmesi amaçlanmaktadır
ki kalkınma ajansları da bu amacın
araçlarından biri olmuştur.
‘EĞİTİMLERLE İNSAN SERMAYESİ
GELİŞTİRİLİYOR’
- Katma değeri yüksek ekonominin
gelişmesine kalkınma ajanslarının
katkıları nelerdir?
Kalkınma ajanslarımız, bölgelerinin
sektörlerini analiz ederek rekabet
gücünü geliştirme amacına odaklı
bir şekilde işletme bazlı destekler
vermekte, sektörler arası ve sektör içi
işbirliklerini; dolayısıyla üretim organizasyonunu geliştirmek üzere kümelenme çalışmalarını desteklemekte,
girişimcilik ve yenilik kültürünü
geliştirecek eğitim ve bilgilendirme
faaliyetleri gerçekleştirerek, en önemli
kaynağımız olan insan sermayesini
geliştirmeye çalışmaktadır.
- BEBKA’nın çalışmaları hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Ajanslar, kalkınma ve işbirliği ruhunun geliştirilmesi ve sürdürülebilir
kılınması için bölge düzeyinde bir
kurumsal çatı işlevi görmektedir.
BEBKA’nın da bu anlayış çerçevesinde bölgesine bir kalkınma vizyonu kazandırmak ve kaynakları, bu
vizyonun gerçekleştirilmesine yönelik
faaliyetlere yönlendirmek amacıyla
etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdür10. Kalkınma Planı, 2023
hedefleri doğrultusunda,
toplumumuzu yüksek refah
seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı
olacaktır.

düğünü görmekteyiz. Geniş katılımlı
bir süreç neticesinde ve ortak akılla
hazırlandığını gördüğümüz bölge
planlarının paydaşlarca sahiplenildiğini ve plan hedefleri çerçevesinde
başarılı faaliyetler gerçekleştiğini
görmek memnuniyet verici. Faaliyet bazında ifade etmek gerekirse,
BEBKA tarafından gerçekleştirilen
kümelenme çalışmalarını ilgili birimlerimiz yakından takip etmekte ve
katkı vermektedir. TR41 Bölgesi için
önem arz eden sağlık turizmi sektörü
alanında yine Ajans’ımızca gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Master Planı
çalışmasının, Bursa’nın sahip olduğu
imkânların değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını düşünmekteyim.
Son dönemde önemi artan endüstriyel
simbiyoz alanındaki çalışmaları ve
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
(TTGV) ile işbirliği de verimlilik
artışı ve yenilik potansiyeli taşıyan
bu alanda özel sektörün bilinçlendirilmesine yönelik önemli bir faaliyet
olarak göze çarpıyor. BEBKA’nın
yaptığı sektörel analizlerin kalitesinin

her geçen gün daha da yükseldiğini
görmekteyim. Çevre Durum Raporu;
Bursa, Bilecik ve Eskişehir illeri için
hazırlanan rehberler, yatırımcılara
yol göstermesi açısından çok önemli
gördüğümüz Devlet Destekleri ve
Teşvik Rehberi çalışmaları başarılı
uygulama örnekleri olarak ön plana
çıkıyor. Yine TR41 Bölgesi illerindeki
sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenebilmesi amacıyla bölgesel kalkınma
göstergelerinin oluşturulması ve takip
edilmesi de bölgesel kalkınmayı çok
boyutlu bir perspektifle takip etme
konusunda güzel bir yaklaşımı ortaya
koyuyor. 81 ili kapsamakta olan bu
çalışmanın 69 gösterge ve alt endeksler ile takibinin yapılıyor olması
yalnızca BEBKA için değil, diğer
bölgelerimiz için de güzel bir örnek
teşkil ediyor. Kalkınma ajansları sistemini ve ülkemizin kalkınma pratiğini
bir bütün olarak daha iyiye götürecek
bu tür çalışmalara verilen katkı için
de kalkınma ve yönetim kurullarımızla genel sekreterimiz ve tüm ajans
personeline teşekkür ediyorum.

75.000
2.000
6.000
2.800
yurt içi ve

organizasyonu

Haber

10. KALKINMA KURULU’NDA
ULAŞIM MASAYA YATIRILDI
Eskişehir’de gerçekleştirilen BEBKA 10. Kalkınma Kurulu toplantısında
bölgenin ulaşım imkânlarının daha da artırılması ile hava ulaşımına yö-
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B

ursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) 10. Kalkınma Kurulu toplantısı Eskişehir’de
gerçekleştirildi. Ajans
çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, bölgenin ulaşım imkânlarının daha da
artırılması ile hava ulaşımına yönelik
çalışmaların yoğunlaştırılması üzerinde duruldu.
BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı
Hasan Çepni, toplantının açılışındaki
konuşmasında, BEBKA’nın, bölgenin
ekonomik ve sosyal kalkınmasına
ivme kazandırdığını belirterek, “Ajan-

sımız; sanayi, turizm, kümelenme,
rekabetçiliğin artırılması, çevre, enerji
verimliliği, girişimcilik gibi öncelikli
alanlarda faaliyetlerini sürdürmekte-

dir. Bu alanlarda analizler ve araştırmalar yapma, stratejiler geliştirme ve
kurumları yönlendirme gibi konularda çalışmalar yapmaktadır” dedi.

71 YENİ PROJEYE DESTEK
BEBKA’nın mali destek çalışmaları
hakkında da açıklamalarda bulunan
Çepni, “Ajansımız, 2014 yılı mali
destek programlarıyla 50 milyon TL
bütçe ile 5 farklı başlıkta teklif çağrısı
açmıştır. Toplamda 200 başvuru
yapılmış, 71 tanesi destek almaya
hak kazanmıştır. Bu projelerin,
BEBKA’nın da desteğiyle başarılı bir
şekilde amacına ulaşıp, bölgemizin
ekonomik ve sosyal kalkınmasına
katkı sağlamasını diliyoruz” diye
konuştu.
Kalkınma Kurulu toplantılarının yanı sıra 3 ilde ayrı ayrı İl Danışma Kurulu toplantıları da gerçekleştirerek,
yerel sorunların daha detaylı biçimde
ele alındığını kaydeden Kalkınma
Kurulu Başkanı Hasan Çepni, bu dönemde bölgenin ulaşım imkânlarının
daha da artırılması ile hava ulaşımına
yönelik çalışmalar üzerinde yoğunlaşılacağını belirtti.
FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
3 ilden toplam 100 üyeden oluşan
BEBKA Kalkınma Kurulu’nun
toplantısında daha sonra BEBKA
tarafından verilen mali desteklerin
etki analizi sonuçlarına ilişkin rapor

sunulurken, faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.
Toplantının bu bölümünde konuşan BEBKA Genel Sekreteri Tamer
Değirmenci, Kalkınma Kurulu’nun
Ajans faaliyetleri için çok önemli
bir sinerji oluşturduğunu belirtti.
Değirmenci, BEBKA’nın başlayıp
devam eden projelerine ek olarak
önümüzdeki dönemde kümelenme ve

rekabetçilik, endüstriyel simbiyoz ve
tasarım-markalaşma-yaratıcı endüstriler alanlarındaki çalışmalarını
hızlandıracaklarını ifade etti.
Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş
ve katkılarıyla devam eden toplantının ardından Eskişehir’deki BEBKA
destekli projeler ve uygulamalar
yerinde ziyaret edilerek incelemelerde
bulunuldu.

Röportaj

TÜRKIYE’DE YATIRIM YAPMAK
ISTEYENLERIN ILK ADRESI TYDTA
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı
M. İlker Aycı, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarından faydalanmak is-
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Türkiye’nin yatırım imkânlarını diğer
ülkelere tanıtma ve bu yatırımlara destek amacıyla kurulan Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansının Başkanı
M. İlker Aycı, TYDTA’nın faaliyetlerini anlattı. Aycı, TYDTA’nın kalkınma ajansları ile işbirliği yaparak, Türkiye’nin yatırım imkânlarını küresel iş
dünyasına tanıttığını ve yatırımın her
sürecinde gerekli tüm desteği verdiğini kaydetti ve “Ajans olarak her projeyi
yeni bir tecrübe olarak görüyor ve o
projenin gerektirdiği hizmetler konusunda ‘tek-durak-ofis’ anlayışıyla her
seferinde bizi başarıya götürecek yeni
bir strateji oluşturuyoruz” dedi. Aycı,
Türkiye’nin son 10 yılda yakaladığı
ekonomik ve siyasi istikrar ile yabancı
yatırımcılara güvenli yatırım ortamı
sunduğunu da söyledi.
- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) önemini ve
sürdürdüğü çalışmaları anlatabilir
misiniz?
T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı (TYDTA), Türkiye’nin sunduğu yatırım imkânlarını
küresel iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara ülkemize yapacakları yatırımların her safhasında destek verme
görevini üstlenmiş ulusal çaptaki tek
resmi kuruluştur. Bu bağlamda resmi
kurum kimliğini, özel sektör yaklaşımıyla bir araya getiren Ajans’ımızın
sunduğu hizmetler ana hatlarıyla;

pazar araştırma ve analizi, sanayi ve
sektör raporları hazırlanması, yatırım
koşulları değerlendirmeleri, yatırım
yeri seçimi, muhtemel ortaklık ve
ortak girişimler için şirket eşleştirme,
şirket kuruluşu, teşvik başvuruları,
çalışma ve oturma izni gibi konularda
resmi kurum ve kuruluşlarla yazışma
ve görüşmelere destek sağlanması ve
süreçlerin kolaylaştırılması olarak
sıralanabilir. Ajans olarak her projeyi
yeni bir tecrübe olarak görüyor ve
o projenin gerektirdiği hizmetler
konusunda ‘tek-durak-ofis’ anlayışıyla
her seferinde bizi başarıya götürecek yeni bir strateji oluşturuyoruz.
Bu sebeple de hizmetlerimiz bahsi
geçen alanlarla sınırlı kalmıyor.
Ajans’ımız, Türkçe, İngilizce, Arapça
ve Çincenin yanı sıra birçok farklı
lisan konuşabilen uzman kadrosu
ile Türkiye’nin sunduğu yatırım
fırsatlarından faydalanmak isteyen
yatırımcıların ilk adresi konumundadır. Bunun yanında ABD, Almanya,
Çin, Fransa, Hindistan, İngiltere,
İspanya, Japonya, Kanada, Rusya
Federasyonu ve Suudi Arabistan’da
yerleşik danışmanlarımız faaliyet
göstermektedir. Yurt dışında ülkemizin yatırım imkânlarının tanıtılması
konusunda yurt dışı danışmanlarımızın yürüttüğü faaliyetlere ek olarak,
tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla
eşgüdüm halinde şirket ziyaretleri ve

yatırım ortamı tanıtım etkinlikleri
düzenlenmektedir.
‘TÜRKİYE İSTİKRARIYLA GÜVENLİ
YATIRIM ORTAMI SUNUYOR’
- Türkiye’nin küresel iş dünyasına
sunduğu hizmetler ve yatırım olanakları nelerdir?
Bugün Türkiye’de yatırım yapmak
için birçok sebep var: Genç nüfus,
stratejik konum, girişimcilik...
Bunların hepsi yıllar önce de mevcuttu, ama eksik olan bir şey vardı, o da
istikrardı. İşte son 10 yılda, Türkiye’de değişen en önemli şey, siyasi ve
ekonomik istikrardır. Siyasi ve ekonomik istikrar ile beraber, yatırımcılar
Türkiye’nin öngörülebilir bir ülke
olduğunu keşfettiler ve bu özelliği ile
Türkiye, uluslararası yatırımcılara
oldukça güvenli bir yatırım ortamı
sunmaktadır.
- Türkiye’nin yatırım çekme potansiyeli hakkında neler söyleyebilirsiniz? Uluslararası yatırımcılar
Türkiye’ye neden yatırım yapmalı?
Onları Türkiye’de ne gibi fırsatlar
bekliyor? Bizi, diğer ülkelerden
ayıran özellikler nelerdir?
Türkiye son dönemde yapılan yapısal
reformlar neticesinde bölgesinde en
cazip yatırım destinasyonu olarak
ortaya çıkmıştır. Ülkenin yatırım
ortamının iyileştirilmesi (ki bu süreç
devam etmektedir) ile birlikte 20032013 yılları arasında 135 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan
yatırım (UDY) çekilmiştir. 1990’larda
UDY yıllık ortalama sadece 1 milyar
dolar seviyelerindeyken, 2000’li
yıllarda ortalama 12 milyar dolar
seviyelerine yükselmiştir. Bu yükseliş,
Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı
sermayeli şirket sayısında da net bir
şekilde kendisini göstermektedir. 2003
yılında ülkemizdeki yabancı sermayeli
şirket sayısı 5 bin 600 seviyelerinde
iken bu rakam bugün 40 bine yaklaşmıştır. Türkiye, 2013 yılında 12,9
milyar dolar UDY çekmeyi başarmıştır ve 2013 yılında cari açığın yüzde

20’si UDY ile finanse edilmiştir.
Türkiye, dünyanın 17’nci, AB’nin ise
6’ncı büyük ekonomisidir. Bulunduğu
coğrafi konum itibarıyla etrafındaki
komşu ülkeler ile 1,5 milyarlık bir
pazara erişim sağlamaktadır. Türkiye,
aynı zamanda 76 milyonluk ve yaş ortalaması 30 yaşın altındaki nüfusu ile
kendi başına önemli bir pazar olarak
öne çıkmaktadır.
- Yabancı yatırımcılar, ülkemizde
yatırım yapmak için nelere dikkat
ediyor? Türkiye’nin hangi özellikleri yabancıları çekiyor?

bölgesindeki 1,5 milyarlık nüfusa ve
GSYİH’leri 25 trilyon ABD doları
olan çok sayıda pazara kolay erişim
imkânı sağlamaktadır. Ayrıca son 10
yılda gerçekleştirilen yapısal reformlar
neticesinde Türkiye’de, Kurumlar
Vergisi yüzde 33’ten yüzde 20’ye
düşmüş, uluslararası tahkim sisteminin bir parçası haline gelinmiş, yerli/
yabancı yatırımcılara eşit muamele
yapılan ve ortalama 6 günde şirket
kurulmasına imkân veren iş dostu bir
ortam ve son derece rekabetçi yatırım
koşulları yaratılmıştır.

Türkiye’deki mevcut teşvik sistemi,
yatırım yapılacak sektörün Türkiye’deki görünümü, yatırım bölgesindeki organize sanayi bölgelerinde
ihtiyaç duyulan büyüklükte arazi olup
olmadığı bilgisi ve kalifiye işgücüne
nasıl ulaşılacağı, yatırımcıların edinmek istediği öncelikli bilgiler arasında
yer alıyor. Sonraki aşamada ise şirket
kurulumu, mevcut vergi sistemi ve
teşvik başvuru süreci gibi konularda
Ajans’ımızdan destek talep ediliyor.
Stratejik coğrafi konumuyla, doğu-batı ve kuzey-güney arasında doğal bir
köprü işlevi gören ve önemli pazarlara
giden etkili ve uygun maliyetli bir
çıkış noktası olan Türkiye; Avrupa,
Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

EN FAZLA YATIRIM BANKACILIK
VE FİNANS SEKTÖRÜNE
- Türkiye’ye en fazla hangi alanda
yatırım yapılıyor? Yatırımların
az olduğu sektörlere olan ilgiyi
artırmak için ne gibi çalışmalar
yapılabilir? Sizin bu alanda yaptığınız çalışmalar hakkında bilgiler
alabilir miyiz?
2013 yılında en fazla yatırım yapan
ülkelere baktığımızda ilk sırada
Almanya’yı görüyoruz. Sonrasında
sırasıyla Hollanda, Rusya, Azerbaycan
ve Avusturya geliyor. Sektörel dağılıma baktığımızda ise 2013 yılında
en fazla yatırım 3,7 milyar dolar
ile bankacılık ve finans sektörüne
gelmiştir. Bu sektörü 2,5 milyar dolar
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ile enerji sektörü ve 2 milyar dolar ile
imalat sanayii takip etmektedir. 2012
ve 2013 yıllarında Türkiye’ye toplam
25,6 milyar dolar doğrudan yatırım
gelmiştir. Bu rakamın önemli bir
bölümünün imalat ve enerji sektörüne
gelmesi ülkemiz için sevindiricidir.
2013 yılında alınan sıfırdan yatırım
(greenfield) kararlarına baktığımızda,
durumun Türkiye için son derece
olumlu olduğunu görüyoruz. 2013
yılında Türkiye’ye bir önceki yıla
göre yüzde 8 artışla toplam 9,5 milyar
dolarlık sıfırdan uluslararası doğrudan yatırım yapılması kararı alınmıştır. Bu tutar ülkemize önümüzdeki
yıllarda peyderpey giriş yapacaktır.
Sıfırdan yatırımlarda Türkiye’nin
2013 yılında ilk 20 ülke arasına girmesi, ülke ekonomisine duyulan uzun
vadeli güveni teyit etmektedir.
- Yatırımların ülkeye çekilmesi
konusunda kalkınma ajanslarından
beklentileriniz nelerdir? Kalkınma
ajanslarının sürece katkısını değerlendirebilir misiniz?
Kalkınma ajanslarının Anadolu’nun
ekonomik potansiyelini ortaya koymak, bölgelerdeki yatırım fırsatlarını
tanıtmak ve girişimcileri desteklemek anlamında çok önemli işlevleri
bulunmaktadır. Özellikle yatırım
bağlamında Ajans’ımızın da kalkınma ajansları ile sıkı bir işbirliği söz
konusu. Bu işbirliğini daha kurumsal
hale getirebilmek için 2011 yılında
Kalkınma Ajanslarıyla İş Birliği Daire
Başkanlığı’mız kuruldu. Bu dairemize kanun ile ajanslarımız arasındaki
işbirliğini artırmak, yatırımların bölgesel yapılarca daha etkin bir şekilde
desteklenmesini sağlamak, kalkınma
ajanslarının uluslararası düzeyde
yürüttüğü yatırım destek ve tanıtım
faaliyetlerini koordine etmek gibi
görevler tevdi edildi. Ajans’ımız, kalkınma ajanslarının düzenlediği özellikle uluslararası iş dünyasına hitap
eden faaliyetlere ve toplantılara destek
vermek ve sunum, görüş beyan etme
vb. suretiyle bu toplantılara iştirak

etmektedir. Yatırımların desteklenmesi kapsamında kalkınma ajanslarına
ziyaretler düzenlemekte, pek çok yatırım projesine sunulan destek faaliyeti,
yatırım yeri olarak öngörülen bölgeye
istinaden ilgili kalkınma ajansı ile
birlikte yürütülmektedir. Bunun yanı
sıra kalkınma ajanslarının bölgenin
sosyo-ekonomik atmosferiyle iç içe
olması çok ciddi avantajlar sağlıyor.
Ülkemizin yatırım fırsatlarını uluslararası iş camiasına tanıtırken, pek çok
zaman kalkınma ajanslarından güncel
ve hızlı bir şekilde bilgiler alıyor ve

hem de rakamsal olarak artışını
sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı
sıra Ajans’ımızın stratejisine de paralel
olarak, ülkemiz nitelik olarak da artık
çok daha katma değerli ve teknoloji
odaklı yatırımları cezbedebilmektedir.
Son yıllarda açılan AR-GE merkezleri,
ilaç, otomotiv ve elektronik endüstrisi gibi alanlara yapılan yatırımların
artması, bunun en açık göstergesidir.
Ajans’ımız, Türkiye’nin yatırım ortamı hakkında yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, 2011 yılında 30 farklı
ülkede 52 ziyaret, 2012 yılında 38

bunları muhataplarımıza aktarıyoruz.
Yine Dünya Yatırım Ajansları Birliği
başkanlığına seçilme süreci ve sonraki
süreçte kalkınma ajanslarımızla birlikte hareket ettik, onların desteğini
aldık. Bundan sonraki süreçte mevcut
işbirliğimizi daha da güçlendirerek,
Anadolu’ya hem nicelik hem de nitelik
olarak daha çok yatırım çekmeye
çalışacağız.

ülkede 95 ziyaret ve 2013 yılında 39
ülkede 101 ziyaret gerçekleştirmiştir.
2011-2013 yılları arasında Ajans’ımız
enerji ve imalat sektörü yatırımları
ile yüksek teknolojili ve katma değeri
yüksek yatırımların çekilmesine öncelik vermiştir.
- Türkiye’ye son dönemde gelen yeni
yatırım projesi sayısı ve miktarı
nedir? Ve 2014 yılına gelindiğinde
nasıl bir mesafe kat edilmiş oldu?
Göreve geldiğimizde Sayın Başbakan’ımız önümüze çok büyük hedefler
koydu. Bu hedefler doğrultusunda
ithalatı azaltacak, ihracatı artıracak
ve katma değeri yüksek yatırımların
peşinden koşmaya başladık. Üç yılı aş-

‘YATIRIMLARIN NİTELİĞİNİ
ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ’
- TYDTA’nın kurulduğu 2006
yılından bu yana Türkiye’de neler
değişti ve gelişti?
Ajans olarak yatırımların hem nitelik

kın sürede katma değeri yüksek, cari
açığı azaltacak ve nitelikli istihdam
sağlayacak birçok yatırımı ülkemize
kazandırdık. Yürüttüğümüz projelere
birçok örnek verilebilir. Bu çerçevede basına da yansıyan Hintli dünya
devi Aditya Birla’nın Adana’daki 510
milyon dolar değerinde viskon elyaf
üretim tesisini; dünyanın en büyük
lastik üreticilerinden biri olan Japon
Sumitomo Rubber’ın Çankırı’daki
500 milyon dolarlık yatırımını ve
yine dünya devi İtalyan çikolata ve
şekerleme üreticisi Ferrero’nun Manisa’daki yaklaşık 150 milyon dolarlık
yatırımını sayabiliriz. Ayrıca, ABD
menşeli dünya inovasyon devi 3M’in
Çorlu’daki 500 milyon dolarlık yatırımını da örnek verebiliriz. Türkiye
2014 yılının ilk yarısında bir öneki
yıla göre yüzde 28 artışla 6,8 milyar
dolar UDY çekmiştir.
- Uluslararası doğrudan yatırım
(UDY) açısından Türkiye’nin
yerini değerlendirebilir misiniz?
Türkiye en fazla yatırım yapılan
ülkeler arasında hedeflenen noktada mı? Türkiye’yi 2023 yılında
hangi sırada görebileceğiz? Gelecek
hedefleriniz nelerdir?
Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılı için Türkiye; 500
Türkiye, uluslararası yatırımcılara oldukça güvenli
bir yatırım ortamı sunmaktadır.

milyar dolar ihracat, 2 trilyon dolar
gayri safi yurtiçi hasıla ve 25.000
dolar kişi başına düşen milli gelir ile
dünyanın ilk on ekonomisinden biri
olmayı hedeflemektedir. Doğrudan
yabancı yatırım girişinde her ne kadar
2000’li yılların başından itibaren
ciddi bir sıçrama yapmış olsak da

Türkiye, son dönemde
yapılan yapısal reformlar
neticesinde bölgesinde en
cazip yatırım destinasyonu
olarak ortaya çıkmıştır.
Siyasi ve ekonomik istikrar
ile beraber, yatırımcılar
Türkiye’nin öngörülebilir
bir ülke olduğunu keşfettiler.

hâlâ tam manasıyla potansiyelimizi
kullanamıyoruz. Bu bağlamda dünyanın önde gelen ekonomilerinden
biri olmak istiyorsak, en fazla yatırım
çeken ülkeler listesinde de ön sıralarda
olmalıyız. Bildiğiniz gibi ülkemiz, 10
Ağustos’ta yeni bir demokrasi sınavını
da başarıyla vermiştir ve Başbakan’ımız Recep Tayyip Erdoğan doğrudan
halkımızın seçtiği ilk cumhurbaşkanı
olmuştur. Seçim sonuçlarının açıklandığı gece yaptığı balkon konuşmasında yeni Cumhurbaşkanı’mızın
belirttiği gibi artık uzun vadeli planlar
yapan, kendi geleceğine kendisi karar
veren ve bunun için yatırımlar yapan
ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine
sağlam adımlarla koşan bir Türkiye
var. Söz konusu siyasi istikrarın sürecek olması da uluslararası doğrudan yatırım girişlerine pozitif katkı
sağlayacaktır. Zira, ekonomik ve siyasi
istikrarın ve büyümenin olduğu ülkelere yatırım her zaman gelir.
- Öte yandan 162 ülkeden 244 ulusal ve yerel yatırım-tanıtım ajansı
üyesine sahip olan Dünya Yatırım
Tanıtım Ajansları Birliğinin de
(WAIPA) Başkanı olarak; WAIPA
Türkiye’ye yabancı yatırım çekme
noktasında ne gibi bir katkı ortaya
koyacaktır.
Ülkemizin yatırım ajansının, Dünya
Yatırım Ajansları Birliğinin başkanı
pozisyonunda olması, ülkemiz için de
önemli bir gurur kaynağıdır. Kurulduğu 1995 yılından bu yana merkezi

Cenevre’de bulunan Dünya Yatırım
Ajansları Birliğinin merkez ofisi
Cenevre’den İstanbul’a taşınmaktadır.
Bilindiği üzere 2015 yılında G-20
dönem başkanlığı Türkiye tarafından
devralınacaktır. İlki Meksika G-20
toplantısı esnasında gerçekleştirilen
Dünya Yatırım ve Ticaret Promosyon
Ajansları zirvesinin, 2015 yılında
yapılması planlanan Türkiye ayağı
esnasında Ajans’ımızın aynı zamanda
‘WAIPA Başkanı’ unvanını taşıyor
olması ve İstanbul’un Dünya Yatırım
Ajansları merkezi olması, G-20 dönem
başkanlığımıza güç ve etkinlik katacaktır. WAIPA’nın İstanbul’da olması
bütün dünyada bulundukları ülkelerin
hükümetlerine doğrudan bağlı olarak
görev yapan ajanslara doğrudan erişim
imkânı sağladığından, aynı zamanda
bizim için ciddi bir güç aracı olacaktır. Ve tabii Türk yatırımcılarımız bu
sayede bütün dünyada görev yapan
yatırım ajanslarına en kısa yoldan
ulaşarak yurt dışındaki yatırımlarına
yön verebilecektir.
‘BEBKA’YA VE DİĞER AJANSLARA
MÜTEŞEKKİRİZ’
- WAIPA üyesi olan BEBKA’nın çalışmaları hakkındaki görüşlerinizi
de alabilir miyiz? BEBKA’nın bölgeye ve dolayısıyla da ülkeye katkısı
hakkındaki düşünceleriniz…
Bu süreçte desteklerini esirgemeyen
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) ve diğer kalkınma
ajanslarımıza müteşekkiriz. BEBKA,
bölgesinin ekonomik potansiyelini
ortaya koyarak, bölgelerdeki yatırım
fırsatlarını tanıtmakta ve bölgesindeki
girişimcileri desteklemektedir. Bu bağlamda bölge perspektifi ile stratejiler
oluşturan ve bölgesinin potansiyelini
ülke ekonomisi için kazanıma dönüştürmeye çalışan BEBKA ile her zaman
işbirliği içerisindeyiz. Gelecekte de bu
işbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum.
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TR41 Bölgesi
yatırımcının gözdesi
Türkiye’nin bölgesel gelişmesi kalkınma ajanslarının kurulmasıyla hız kazandı. Ajansların çalışmalarıyla tabandan örgütlenen bölgesel gelişme, artık daha doğru planlanıyor. BEBKA’nın sorumluluk alanındaki Bursa, Eskişehir ve Bilecik’ten oluşan TR 41 Bölgesi de ulusal ve küresel yatırımlar için bünyesinde önemli potansiyeller barındırıyor.

Bölge Yatırım / Bursa

BURSA KÜRESEL CAZIBE MERKEZI
Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulduğu Bursa, yıllar ilerledikçe sanayi kenti kimliğini perçinleyerek sadece yerli değil, yabancı yatırımcıların da öncelikli tercih ettiği iller arasında yerini aldı.
Bursa; gelişmiş endüstrisi, köklü
tarihi, halen bozulmamış doğası ve
Türkiye’nin 3 büyük iline yakınlığı
nedeniyle her sektörden yatırımcıya
önemli fırsatlar sunuyor. Ulusal ve

çekiyor. Bursa, bulunduğu coğrafi
konum itibarıyla ülkenin önemli
lojistik merkezlerinden biri. Gemlik
ve Mudanya limanları, Bursa Serbest
Bölgesi, Yenişehir Havaalanı ve yapım
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uluslararası ticarette yetkinliği, önemli
ulaşım güzergâhlarına ve lojistik
merkezlerine yakınlığı, tarihi ve doğal
güzelliklerinin harmanlandığı turizm
potansiyeli ile küresel bir cazibe merkezi durumunda. Bölgede orta vadede
geçekleştirilecek İstanbul-Bursa-İzmir
otoyol projesi ve Bilecik-Bursa-Balıkesir hızlı tren hattı gibi yatırımlar
da ilin ulaşım anlamında cazibesine
katma değer sağlayacak.
TÜRKİYE’NİN İLK OSB’Sİ
Türkiye’nin ilk organize sanayi
bölgesini barındıran Bursa, sahip
olduğu 12’si faal 14 OSB’de 1400’den
fazla firma faaliyet gösteriyor, 150
bine yakın çalışan istihdam ediliyor.
Bursa’daki OSB’lerin bu tablosu
yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini

aşamasında olan Bilecik-Bursa-Balıkesir hızlı tren hattı ve kurulması
planlanan lojistik merkezi projesi ile
uluslararası ve yerel yatırımcıların
gözbebeği durumunda.
Türkiye’nin işsizlik oranı en az metropolü olan Bursa’da üniversite-sanayi
işbirliği anlamında önemli kurum ve
kuruluşlar mevcut. Bursa’da faaliyet
gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji
Geliştirme Merkezi (BUTGEM),
Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge
Merkezi (BUTEKOM), Üniversite
Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM), Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi
(ULUTEK) ve Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kurulan Bilim
ve Teknoloji Merkezi (BTM) gibi
kuruluşlar, bu alanda sayılabilecek ilk

akla gelen kurumlar. Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA),
bahsi geçen bu kurumların projelerine destek olarak, ildeki kalifiye
işgücü ve girişimcilik potansiyelinin
artırılmasına büyük katkı sağlıyor.
Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik
Sistemi’nde 1. Bölge’de bulunan
Bursa, genel ve bölgesel teşvikler
kapsamında KDV ve Gümrük Vergisi
muafiyeti, vergi indirimi, sigorta
primi ve yatırım yeri tahsisi desteklerinden yararlanıyor. Bulunduğu
1. Bölge’deki destek oranları diğer
bölgelerin altında olmasına rağmen,
Haziran 2014 itibarıyla 988 adet
teşvik belgesi aktif durumda. İldeki
öne çıkan sektörlere paralel olarak
düzenlenen teşvik belgelerinde tekstil,
otomotiv ve makina-metal sektörlerinde yoğunlaşma görülüyor.
Bunlar haricinde gıda-tarım, mobilya
ve kent için gelecek vaat eden turizm
sektörleri de önemli yatırım alanları
olarak görülüyor.
ÇOK ULUSLU FİRMALARIN EV SAHİBİ
Dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımlardan Türkiye’nin aldığı yıllık
yaklaşık 13 milyar dolarlık paya Bursa, 620 uluslararası yatırımcı ile katkı
sağlıyor. Almanya ve İtalya başta
olmak üzere farklı ülkelerden yüzlerce
çokuluslu firmaya ev sahipliği yapan
Bursa, dinamik bir pazar ve küresel
bir yatırım destinasyonu durumunda.
Yatırım yapan faal firmalara bakıldığında, sektörel yoğunluğun otomotiv
ve gıdada olduğu görülüyor.

10. Kalkınma Planı (2014-2018)
döneminde yüksek büyüme hedefine
ulaşmak için yatırım ortamının daha
cazip hale getirilmesi yoluyla uluslararası doğrudan yatırımların artırılması
amaçlanıyor. Bu plan döneminde,
GSYH’ya oranla yıllık ortalama yüzde 2 oranında uluslararası doğrudan
yatırım girişi öngörülüyor.

görülüyor. Bu alanlardaki yatırımların bir an önce tamamlanması
Bursa’nın üretim ve ihracat yapısını
dönüştürerek, ihracat potansiyelini
artıracak. Özellikle Yenişehir Havaalanı’nın uçuş sayısı ve lojistik açıdan
etkinliğinin artırılması ve paralelinde gerçekleşecek ulaşım yatırımları
Bursa’nın, İstanbul egemen yapısını
kırarak küresel rekabette söz almasını
sağlayacak. Uluslararası doğrudan
yatırımlara bakıldığında Bursa’nın,
özellikle turizm sektöründe yatırımcı
çekmesi gereği ortaya çıkıyor. Bursa
Valiliği öncülüğünde BEBKA destekli
Dağyenice Turizm Merkezi Projesi,
uluslararası yatırımcı için fizibilitesi
yapılmış hazır bir fırsat olarak ön

TURİZM, TEKNİK TEKSTİL VE BİLİŞİM
İldeki yatırımlar kamu yatırımları,
uluslararası doğrudan yatırımlar ve
yatırım teşvikleri kapsamındaki özel
sektör yatırımları olarak sınıflandırıldığında, Bursa’da başta ulaşım,
altyapı, lojistik ve eğitim alanında
kamu yatırımlarının hız kazandığı
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planda. Ayrıca ilde ileri teknoloji
üretimini destekleyecek ve ülke
ihracatına katma değer sağlayabilecek
sektörler olan teknik tekstil ve bilişim
alanlarında yatırımlara ihtiyaç var.
Özel sektör yatırımları açısından ise
ildeki OSB’lerin doluluk oranının
yüzde 54 olması ve OSB‘lerde yapılan
yatırımlarda sağlanan teşviklerin 2.
Bölge desteklerinden yararlanılması,
yatırımı yoğun sektörlerde yapılacak
yeni yatırımların önünü açıyor.
Bursa’da yatırımcıların karşılaşabilecekleri engellerden en önemlileri,
yatırım yapılacak sektörün il ve ülke
bazında tanınmaması, kalifiye işgücü
eksikliği, yatırım süreçleri basamaklarının yeterince bilinmemesi, yereldeki
bürokratik engeller ve güven olarak
sıralanabilir.
Bu sorunların ve engellerin aşılmasında sırasıyla; ilin küresel anlamda
tanıtımının yapılması, AR-GE ve
eğitim merkezlerinin etkinliğinin
artırılması, yerel kamu kurumları
arasındaki işbirliğinin sağlanması ve
belli sektörle ilgili kurum/kuruluşlar
arası çok başlılığın giderilmesi çözüm
olabilir.

Bölge Yatırım / Eskişehir

ESKIŞEHIR YÜKSEK TEKNOLOJI ÜRETIYOR
Gelişmiş altyapısı ile organize sanayi bölgesinde katma değeri yüksek
olan birçok sektörün yer aldığı Eskişehir, yüksek teknoloji üretiminde de
Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri konumunda.
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Eskişehir; lojistik ağı ve limanlara
yakınlık bakımından önemli konumu,
organize sanayi bölgesinin gelişmiş
altyapısı ile yatırımcılar için bir cazibe
merkezi durumunda. Türkiye’nin en
önemli sanayi bölgelerinden biri olan
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
(EOSB), 17 milyon metrekaresi tahsis
edilmiş olmak üzere 32 milyon metrekare ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olma unvanını elinde
bulunduruyor. EOSB, 7 bin metrekareden 1 milyon metrekareye kadar
altyapısı tamamlanmış arsaları ile yeni
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yatırımcılarını bekliyor. Toplam parsel
sayısı 707 olan EOSB’de, tahsis edilen
parsel sayısı 613, boş parsel sayısı 94,
üretime geçen parsel sayısı ise 451.
EOSB dışında yapımı yakın zamanda
tamamlanacak olan Beylikova Besi
Organize Sanayi Bölgesi ve Sivrihisar
Organize Sanayi Bölgesi de Eskişehir’de bulunuyor.
Katma değeri yüksek birçok sektörün
yer aldığı Eskişehir, yüksek teknoloji
üretiminde de Türkiye’nin önemli
şehirlerinden biri konumunda. Eskişe-

hir Sanayi Odasına üye kuruluşların
sayısı 790’a, bu kuruluşların 2013
yılı toplam ciroları 8 milyar dolara,
ihracatları toplamı 2,2 milyar dolara
ve toplam çalışan sayısı ise 53 bin 450
kişiye ulaşmış durumunda. EOSB,
ileri düzeydeki altyapısı sayesinde her
geçen yıl yatırımcıların ilgisini daha
da fazla çekiyor. Ülkemizde doğalgazı
ilk kullanan organize sanayi bölgesi
unvanına sahip olan EOSB, yatırımcılara kombine çevrim doğalgaz santrali ile ucuz, kesintisiz ve kaliteli ener-

ji hizmeti sunuyor. Eskişehir sanayisi,
eğitime ve nitelikli işgücüne oldukça
önem veriyor. Bu bağlamda EOSB sınırları içerisinde meslek yüksekokulu,
Anadolu lisesi, CNC Eğitim Merkezi,
Endüstriyel Otomasyon Araştırma ve
Uygulama Merkezi, Kaynak Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
ve Kaynak Teknolojisi Tahribatlı ve
Tahritabatsız Muayene Araştırma ve
Eğitim Merkezi yer alıyor. Üniversite-sanayi işbirliği Eskişehir’de yoğun
bir biçimde yapılıyor. Bu bakımdan EOSB, teknolojik açıdan öncü
olacak firmaların araştırmalarına
katkı sağlamak amacıyla kurulmuş
olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni
bünyesinde bulunduran Türkiye’deki
sadece iki OSB’den biri. Ayrıca 2009
yılında da Çevre Bakanlığı tarafından
EOSB, Türkiye’nin en yeşil ve en
çevreci OSB’si seçildi.
KÜMELENMEDE ÖNCÜ
Eskişehir’de havacılık, raylı sistemler
ve seramik sektörlerindeki yoğunlaşma, kümelenme faaliyetlerini hızlan-

dırdı. ESO öncülüğünde Eskişehir
Havacılık Kümesi, Raylı Sistemler
Kümesi ve Eskişehir Bilecik Kütahya
Seramik İş Kümesi kuruldu. ESO,
yakın zamanda Otomotiv, Raylı
Sistemler, Lojistik İhtisas OSB’leri
ile Savunma ve Havacılık Sanayi Endüstri Bölgesi’ni Eskişehir’e kazandırarak, kümelerin gelişmesine öncülük
etmeyi ve aynı sektördeki firmaları
bir araya getirip rekabette avantaj
sağlanmasını da hedefliyor.
Eskişehir’in AR-GE potansiyeline
bakıldığında, Türkiye’nin teknolojik araştırmalar alanında kurulan
ilk bölgesi olan Anadolu Teknoloji
Araştırma Parkı (ATAP), Eskişehir’de
büyük önem taşıyor. ATAP’ın çatısı
altında 73 teknoloji ve AR-GE firması faaliyet gösteriyor.
TURİZM YATIRIMLARI
Turizm yatırımları göz önüne alındığında, Eskişehir’de Kızılinler ve
Ağapınar bölgeleri dikkat çekiyor. Kızılinler bölgesinin termal alanlarının
yatırıma açılması bakımından tüm
bürokratik süreçler tamamlanırken,
Kültür ve Turizm Bakanlığınca ‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’
hükümleri çerçevesinde yatırımcılara
tahsise ihale ile çıkartılması bekleniyor. Ağapınar jeotermal su kaynağı da
ihaleye çıktı. İhale sonuçlarına göre,
suyun çıktığı alanda termal amaçlı bir
işletmenin kurulması hedefleniyor.

ULAŞIM BÜYÜK AVANTAJ
Eskişehir’in Alpu ilçesinde 2017
yılında hizmete girmesi hedeflenen
Raylı Sistemler Test Merkezi’nin
proje aşaması tamamlandı ve yapım
çalışmaları devam ediyor. Dünyada
sadece Fransa, Çek Cumhuriyeti,
Rusya, Almanya, İngiltere, Çin ve
ABD’de de bulunan test merkezinin
Eskişehir’de yapılacak olması büyük
önem taşıyor.
Eskişehir’in konumuna bakıldığında
ulaşım ağlarında yapılan yeni geliş-

tirmeler doğrultusunda, yatırımcılar
açısından cazip bir konuma sahip
olduğu görülüyor. Eskişehir-İstanbul
ve Eskişehir-İzmir karayolunun modernizasyonu ve İstanbul-Eskişehir,
Ankara-Eskişehir ve Eskişehir-Konya yüksek hızlı tren projelerinin
tamamlanması, Eskişehir’i lojistik ve
ulaşım ağı bakımından Türkiye’nin
en önemli merkezlerinden biri haline
getirmiş durumda. Ayrıca Gemlik
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Limanı’nı Eskişehir’e bağlayacak
demiryolu projesi ile ilgili çalışmalar
sürüyor. Demiryolu taşımacılığında
Eskişehir, birçok rotanın kesişiminde
yer alıyor. Hasanbey Lojistik Merkezi, 1,4 milyon ton yıllık yükleme
kapasitesiyle, ili
oldukça değerli
bir noktaya taşıyor. Bu merkezin
OSB ile demiryolu bağlantısının da 2014 yılı
sonu itibarıyla
tamamlanması
bekleniyor. Ayrıca Eskişehir’de,
Anadolu Üniversitesi içerisinde
uluslararası bir havaalanı bulunuyor.
Bu havaalanı ile hem yolcu hem de
yük taşımacılığı yapılıyor.
Eskişehir, iki üniversite ve genç nüfusuyla işgücü bakımından Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri
konumunda. Tülomsaş, TEI, Arçelik,
ETİ, Sarar, Şişecam ve Ford gibi ana
sanayilerin oluşturduğu iş kültürü ve
bu sanayilerin etrafında gelişen yan
sanayi varlığı Eskişehir’de nitelikli
işgücü oluşmasında önemli bir role
sahip.
2012’de yenilenen Teşvik Sistemi
ile artık yatırımcılar daha kapsamlı
teşviklerden yararlanabiliyor. Yeni sisteme göre Eskişehir, bölgesel teşvikler
bakımından 1. Bölge’de yer alıyor.
Yatırımcılar genel teşviklerde KDV
İstisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti gibi desteklerden faydalanırken,
bölgesel teşviklerde bunların yanı sıra
vergi indirimi, sigorta primi işveren
hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi
gibi fırsatlarından yararlanıyor.

Bölge Yatırım / Bilecik

SANAYICININ YENI GÖZDESI BILECIK
6 OSB’de mermer ve seramik sektöründeki işletmelerin yoğunlukta faaliyet gösterdiği Bilecik, teşvik ve ulaşım avantajlarıyla son yıllarda farklı
sektörlerdeki yatırımcıların da gözdesi oldu.
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Marmara Bölgesi’ndeki komşularına
göre sanayi yatırımlarında oldukça
mütevazı bir kent olan Bilecik, teşvik
ve ulaşım gibi avantajlarıyla yeni
yatırımlara ve gelişmeye oldukça açık.
Bilecik’te toplam 6 organize sanayi
bölgesi bulunuyor. Bunlardan 1. ve
2. OSB şehir merkezinde, diğer 4’ü
ise Bozüyük, Osmaneli, Pazaryeri
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ve Söğüt ilçelerinde. 2014 Temmuz
ayı itibarıyla tahsisi yapılan parsel
sayısı açısından Bilecik’teki OSB’lerin
doluluk oranı yüzde 69,62. Ancak
üretime geçen ve inşaat halinde olan
sanayi parseli oranı ise yüzde 42,19.
Bu durum Bilecik’in yeni yatırımlara
açık bir bölge olduğunu gösteriyor.
Mermer, seramik, plastik, metal ve
benzeri sanayi kollarının Bilecik’teki
OSB’lere olan ilgisi her geçen gün
artıyor. OSB’lerde son 5 yılda yapılan
tahsislere ve teşvik belgeli yatırımlara
bakıldığında, sektörel anlamda çok

büyük bir çeşitliliğin olduğu gözleniyor. Bu kapsamda cam, çimento,
metal, makine gibi sektörlerden; gıda,
seramik, dokuma ve giyim, orman
ürünleri sektörlerine kadar çok farklı
sektörlerde yatırımlar gerçekleşiyor.
Ayrıca merkezdeki OSB’lerde tahsise
hazır parsel kalmaması nedeniyle
Bilecik merkezde 3. OSB çalışmalarına hız verildi. Yapımı süren
Yenişehir-Bursa otoyolu üzerinde,
Yenişehir Havaalanı’na 44 km,
Gemlik Limanı’na 97 km uzaklığında
8 bin 500 dönümlük sanayi parseli
üretme çalışmaları devam ediyor.
Bu OSB’nin, uzun vadede Bilecik
sanayisinin gelişimine önemli katkı
sağlaması bekleniyor.
LOJİSTİK MERKEZ
Bozüyük’te yapımı devam eden Lojistik Merkezi’nin de bölge sanayisi için
önemli bir avantaj sağlayacağı öngörülüyor. Bu merkez özellikle Bozüyük
OSB için ve bölgede mevcut seramik
kümelenmesi için kayda değer bir
öneme sahip olacak. Proje; depolama,
toplu tedarik ve sevkıyatta birleştirme ve ayrıştırma merkezi kurulması,
demiryoluna erişim, gümrükleme ve
benzeri daha birçok konuda seramik
sektörünün ihtiyaçlarına hizmet
edecek. Ayrıca 2014 yılı içerisinde
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faaliyete geçen yüksek hızlı tren hattı
da gerekli düzenlemelerin yapılması
halinde demiryolu taşımacılığı anlamında önemli bir avantaj sağlayacak.
Bilecik, sanayinin yanı sıra turizm
alanında da önemli bir yatırım noktası olabilir. Son yıllarda özel sektör ve
kamu eliyle yapılan otel ve butik otel
yatırımları ile benzeri diğer yatırımlar, bu konuda da bir hareketliliğe
işaret ediyor. Bilecik, 2007 yılında
kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi vasıtasıyla da işgücü ve insan
kaynağı konusunda ciddi bir atılım
yapıyor. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu
nitelikli personelin yetiştirilmesi
anlamında üniversitenin şehre katkısı
önemli bir artı değer.
TEŞVİK AVANTAJI
Mevcut teşvik sistemi içerisinde
bölgesel teşviklerde 3. Bölge’de yer
alan Bilecik, etrafındaki birçok ile
göre avantajlı konumda. Bu kapsamda
Bilecik’te yapılacak yatırımlara genel
teşvikler kapsamında KDV istisnası
ve Gümrük Vergisi muafiyeti desteği
sağlanıyor. Ayrıca organize sanayi
bölgeleri içerisindeki yatırımlar,
bölgesel teşvikler kapsamında bir alt

rımlar) alanında Bilecik, 2007-2011
yılları arasındaki toplam 17 yatırım
projesiyle 13. sırada bulunuyor.
Yatırım tutarına göre FDI verilerine
bakıldığında ise Bilecik yine 20072011 döneminde 405 milyon dolarlık
yatırım tutarı ile 18. sırada.

bölge desteklerinden faydalanabiliyor.
Bilecik’in teşvik sisteminde 3.
Bölge’de yer alması, 2012 ve 2013
yıllarında teşvik belgeli yatırımlarda
ciddi bir artış yaşanmasına neden
oldu. 2011 yılında sadece 15 olan
teşvik belgesi sayısı, 2012 yılında 19’a,
2013 yılında da 32’ye yükseldi. Bu rakamlar, iki yıldır uygulanmakta olan
mevcut teşvik sisteminin Bilecik için
ciddi bir yatırım avantajı sağladığını
gözler önüne seriyor.

MERMER VE SERAMİK AĞIRLIĞI
Bilecik’teki yatırımlar arasında öne
çıkan en önemli iki sektör; seramik
ve mermer. Halen sürmekte olan
yatırımlara bakıldığında da bu iki
sektörün ağırlığı devam ediyor.
Bunların yanı sıra ana metal sanayii,
kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı, cam ve
çimento sektörü, gıda sektörü gibi bir
çok sektör de yatırım yapıyor. Yine,
sanayi sicil kayıtlarına bakıldığında
en yüksek istihdamın da seramik
sektöründe olduğu göze çarpıyor.
İhracatta da mermer ve seramik

sektörü ön planda. Metal-makine
sektörünün üretim, istihdam ve dış
ticaret noktasında Bilecik için önemi
giderek artıyor.
YATIRIMLAR BİLECİK’E KAYIYOR
Bilecik, İstanbul ve hinterlandındaki
sanayinin desantralizasyonu çerçevesinde Marmara Bölgesi’nde ilgi odağı

TEKNOLOJİK YATIRIM BEKLENİYOR
Bilecik, öncelikle halihazırda mevcut
olan seramik ve mermer gibi önde
gelen ve yüksek katma değere sahip
sektörlerinde daha verimli ve teknolojik yatırımlara ihtiyaç duymakta.
Bu kapsamda seramik sektörü alt
sektörleri olan seramik sağlık gereçleri
ve teknik seramikler alanında yeni
yatırımlar Bilecik sanayisinin rekabet
gücünü artıracak. Öte yandan Bilecik-Yenişehir yolu üzerinde planlanan 3. OSB kapsamında otomotiv
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olan en önemli yatırım destinasyonlarından biri. Bu bağlamda İstanbul,
Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya gibi
birçok sanayi kentindeki firmanın
son yıllarda yatırımlarını Bilecik’e taşıdıkları gözleniyor. Bilecik organize
sanayi bölgelerine gelen yatırım arazisi tahsis başvurularına bakıldığında
da bu durum açıkça görülüyor. Öte
yandan uluslararası yatırımlara ilişkin
verilere bakıldığında ise Bilecik’te son
5 yıldaki yabancı yatırımların komple
yeni yatırımdan ziyade mevcut yatırımların genişletilmesi mahiyetinde
tevsi yatırımları olduğu göze çarpıyor.
FDI (Uluslararası Doğrudan Yatı-

yan sanayii yatırımları Bilecik için
dönüştürücü bir etkiye sahip olabilir.
Zira Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi
otomotiv sanayinin merkezi konumundaki illerin arasında kalan bu bölge,
Gebze-Bursa Körfez geçişi projesi,
Bursa-Bilecik hızlı tren bağlantısı,
Gemlik Limanı bağlantısı ve diğer
kamu yatırımlarıyla birlikte düşünüldüğünde orta vadede en önemli kavşak
noktalarından biri haline gelecek. Bu
da söz konusu bölgede metal-makine,
otomotiv yan sanayii, gıda gibi birçok
sektörde yeni yatırımların oluşturulmasına zemin hazırlıyor.
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Bursa, Eskişehir, Bilecik

yatırımcının
güvenli limanı

Kalkınma ajansları, Türkiye’nin
ekonomik kalkınmasında ihtiyaç
duyulan uluslararası yatırımların
ülkemizde yapılması için önemli
çalışmalara imza atıyor. TR 41 Bölgesi de ekonomik potansiyeli, genç
ve dinamik nüfusu, nitelikli işgücü
ve stratejik konumu ile yabancı yatırımcılara güven veriyor.

Bölge Yatırımcı

YAZAKI BURSA’YI SEVDI
Yazaki Otomotiv Yan. San. ve Tic. AŞ. Genel Müdürü Metin Türk, Türkiye’nin dinamik yapısı ile yatırım yapılacak ülkeler arasında olduğunu
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söyledi.
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Japon Yazaki, dünyanın en büyük
otomotiv yan sanayii şirketlerinden
biri. Asya ve Avrupa başta olmak
üzere dünyanın her yanında üretim
yapıyor. Şirket, Bursa’da da Gemlik
Serbest Bölge ve Mudanya fabrikalarında otomotiv kablo donanımı
üretimi gerçekleştiriyor.
Yazaki Otomotiv Yan. San. ve Tic.
AŞ. Genel Müdürü Metin Türk, Yazaki’nin, Toyota şirketinin 1990’larda
Türkiye’de yatırım yapma kararına
takiben, Türkiye’de yatırım yapmaya

Bölge Yatırımcı

karar verdiğini belirterek, “Tesisin
İstanbul’dan Bursa’ya gelmesinin sebebi, 2000’li yıllarda serbest bölgelere
sağlanan avantajlardır” dedi.
BURSA BEKLENTİLERİ KARŞILADI
Bursa’daki yatırımın ilk aşamada
beklentilerini karşıladığını kaydeden
Türk, “Bursa’daki fabrikalar, Türkiye
operasyonlarını Avrupa bünyesinde stratejik konuma getirmiştir.
Önümüzdeki yıllarda hedefimiz
Yazaki’nin lider fabrikalarından biri
olmak” diye konuştu.
Türk, Bursa’daki fabrikalar ve Türkiye’nin yatırım imkânları ile ilgili de
şu bilgileri verdi:
“Şirketlerimiz yaklaşık 100 milyon
TL yatırım maliyeti ile Serbest Bölge’de takribi 250 milyon TL ihracat,
toplamda da 350 milyon TL ciro
yapmaktadır. Gemlik fabrikamızda
2450, Mudanya fabrikamızda da
1000 kişi olmak üzere iki tüzel kişilikte toplam 3450 kişi istihdam edilmektedir. Tedarikçi zinciri ile beraber
Gemlik Serbest Bölgesi’nin ve Mudanya’nın en büyük işletmelerinden
biridir. Türkiye yurt dışından, yüksek
nüfusu ile potansiyel bir pazar, genç
ve dinamik yapısı ile de yatırım
yapılacak ülkeler arasında görünüyor.
Yabancı yatırımcılar, merkezi ve yerel
yönetimlerden bürokrasinin azaltılması ve eleman alımında şirketlere
kolaylık sağlanmasını bekliyor.”

Bölge Yatırımcı

ESKIŞEHIR’IN EN ‘TATLI’ YATIRIMI
Çikolata üretiminde dünya markası olan Barry Callebaut, Türkiye’deki ilk
entegre üretim tesisini 15 milyon Euro’luk yatırımla geçtiğimiz yıl Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde açtı.
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üzere, İstanbul’da açılışını yaptığımız
şirketin 17. Çikolata Akademisi ile
sektöre hizmet vermeye çalışıyoruz.
Aynı zamanda 2013 yılında EEMEA
(Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi) merkezi İstanbul seçildi. Böylelikle
firmanın 4 büyük merkezinden birisi
Türkiye’ye gelmiş oldu” diye konuştu.
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Barry Callebaut, dünyanın önde
gelen endüstriyel çikolata ve kakao
üreticilerinden. 1842 yılında Charles
Barry tarafından İngiltere’de kurulan
Cacao Barry ve 1850 yılında Callebaut Ailesi tarafından Belçika’da
kurulan Callebaut firmalarının, 1996
yılında bir araya gelmesiyle oluşan
Barry Callebaut (BC), özellikle kakao
üreten ülkeler başta olmak üzere, bugün 50’nin üzerinde üretim tesisi ve 9
bin çalışanı ile kakao hammaddeleri
ve endüstriyel çikolata üretiminde
dünyanın lider firmalarından biri.
Şirketin merkezi Zürih’te ve yaklaşık
5 milyar dolar ciroya sahip. 6 binden
fazla çikolata reçetesi ve 13 çikolata
akademisiyle endüstriyel çikolata sektörüne hizmet veriyor. 1998 yılından
bu yana Türkiye’de önce mümessillik
ardından kendi ofisi ile faaliyet gösteren firma, geçtiğimiz yıl Eskişehir
Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikasını kurdu.
Barry Callebaut’un Türkiye Direktö-

rü Ali Serdar Tülek, firmanın neden
yatırım için Eskişehir’i seçtiğini ve
Türkiye’ye ilişkin gelecek hedeflerini
BEBKA Haber’e anlattı.
Tülek, Barry Callebaut Group’un,
endüstriyel gıda üreticilerinden,
pasta şefleri, fırın, otel, restoran ya da
catering şirketleri gibi profesyonel çikolata kullanıcılarına kadar tüm gıda
sektöründe hizmet verdiğini belirterek, “Barry Callebaut Türkiye olarak;
hem yurt dışındaki tesislerimizden
hem de Eskişehir’deki tesisimizden
kakao, kakao türevleri ve endüstriyel
çikolata satışı; otel, restaurant cafe ve
pastahanelere yarı mamul olarak blok,
drop, callets çikolata satışı ve ayrıca
özellikle Avrupa başta olmak üzere,
kendi tesislerimizde kullanmak üzere
fındık alımı gerçekleştirdiğimiz bir
ekip ile faaliyet gösteriyoruz. Bunun
yanı sıra çikolatanın doğru kullanımı, aplikasyonu gibi konularda
destek veren bir teknik ekibimiz ile
başta Gourmet müşterilerimiz olmak

15 MİLYON EURO’LUK YATIRIM
1998 yılından beri ticari temsilci
aracılığıyla Türkiye’deki çalışmalarını
sürdürdüklerini, yatırım ve iş fırsatları nedeniyle 2005 yılında satış ofisi
açtıklarını anlatan Tülek, yatırım
konusunda neden Eskişehir’i tercih
ettiklerini ise şu sözlerle anlattı:
“Biz, endüstriyel çikolata üretimi gerçekleştiriyoruz. Hammadde tedariği
ile ilgili yerel bir yapının kurulmasında bizim için ana kriter, müşterilerimize olan mesafelerdir. Hammadde
ithalatımızda Eskişehir, Gemlik
Limanı’na çok yakın. Bu konum ayrıca, bizim yerel tedarikçilerimize de
yakın. Potansiyel müşterilerin yüzde
95’i, 400 kilometrelik bir yarıçap içerisinde bulunuyor. Eskişehir Sanayi
Bölgesi çok iyi organize edilmiş ve
yatırım masrafları çok makul. Ayrıca,
ben de Eskişehir Sanayi Bölgesi’ni
desteklemek istiyorum. Özellikle
geçtiğimiz son 5 yıl içerisindeki
ülkemizin stabil politik ve ekonomik
yapısı, düşük enflasyon seviyeleri ile
genel olarak gelir seviyesinin artması
çikolata tüketimini de artırmıştır.
Bu gelişmeler, şirketimizin yatırım
kararı almasındaki önemli etkenlerin
başında gelmektedir. Eskişehir’de

yapılan yatırımın maliyeti yaklaşık
15 milyon Euro. 14 bin ton üretim
kapasitesiyle kurulan tesisimiz, gelen
talepler üzerine bugün 28 bin tonluk
kapasiteye ulaşmış durumda. Yeni
organizasyonumuzla birlikte 35’i
Eskişehir’de olmak üzere toplam 60
kişiyi istihdam ediyoruz. Türkiye’nin
çeşitli yerlerinden gelen beyaz yakalı
çalışanlarımızı, aileleriyle birlikte
istihdam ediyoruz. Mavi yakalı çalışanlarımız da Eskişehir çevresinden.
Ayrıca depolama, lojistik, güvenlik
ve diğer hizmetler için taşerondan
hizmet alıyoruz. Tüm bunlar Eskişehir ekonomisine önemli ölçüde katkı
sağlıyor.”
‘YABANCI YATIRIMCI
YEREL DÜŞÜNMELİ’
Yabancı yatırımın önünün açılması
için en başta bürokrasinin azalması gerektiğinin altını çizen Tülek,
özellikle gümrükte Türkiye kaynaklı
olmayan ithal hammaddeler geldiğinde, kurumlardan düzgün organizasyon garantisi beklediklerini söyledi.
Türkiye’nin, genel olarak ekonomik
durumunun olumluluğu, iyi eğitimli
genç nüfusu, dinamik KOBİ sisteminin kombinasyonu, önemli bir lojistik
merkez olması ve bölgedeki stratejik
konumu nedeniyle çekici bir ülke
olduğunu bildiren Tülek, Türkiye’de
yatırım planları yapan uluslararası

şirketlerin başarılı olmak için yerel
alışkanlıklara adapte olmaları, yerel
düşünebilmeleri, pragmatik karar
verebilmeleri ve kısa sürede kararlarını uygulamalarının esas olduğunu
kaydetti. Tülek, “Türkiye, bölge için
önemli bir ekonomik merkez. Ülkenin gelecek ekonomik umutları çok
sağlam, genel büyüme potansiyeli son
derece umut verici. Ayrıca, komşu ülkelerin gelecekteki gelişimi Türkiye’yi
olumlu etkileyecektir” ifadelerini
kullandı.
‘ÇİKOLATA PAZARI HIZLI BÜYÜYOR’
Ali Serdar Tülek, Türkiye’de çikolata
pazarının çok hızlı büyüdüğünü ve
cazip hale geldiğini de vurgulayarak,

“Ülkemizde genel anlamda çikolata
tüketimi artmaktadır. Çikolata pazarımızın her yıl yaklaşık yüzde 10-14
arası büyüdüğünü söylemek mümkün. Önümüzdeki yıllar içerisinde
büyümenin devamının beklentisi
içindeyiz. Kişi başı genel çikolatalı
ürünler tüketimi yılda yaklaşık 2
kilograma ulaşmıştır. Genel olarak
yıllar içerisinde gelir seviyesinin
artması, ithal çikolataların raflarda
boy göstermesi nedeniyle çeşitliliğin
de artması ile birlikte tüketicimizin
de tercihleri değişiklik göstermiştir.
Büyük üreticilerimiz farklı kategorilerde çikolata çeşitleri ile farklı gelir
düzeylerine uygun çikolataları da raflara koyarken, orta ölçekli üreticilerimiz çikolata üretiminde kullandıkları
hammaddelerin kalitesini artırmak
sureti ile bu değişikliği takip ediyor
durumunda. Ülkemizdeki çikolata
kalitesi her geçen yıl memnuniyet
verici şekilde artmaya devam ediyor.
Bizim burada üretime başlamamız ile
birlikte, yenilikçi ürünlerin de üreticilerimizin ürün gamında yavaş yavaş
yer alacağına inancımız yüksek. Tüm
bu parametreler göz önüne alındığında, gelecek 5-10 yılda sadece çikolata
pazarının değil, bisküvi, şekerleme
ve dondurma pazarının da yenilikçi
ürünlerden pozitif yönde etkileneceğine inanıyorum” dedi.

Bölge Yatırımcı

PARK CAM AŞ. BILECIK’IN
KADERINI DEĞIŞTIRECEK
Park Cam Sanayi ve Ticaret AŞ. Bozüyük Cam Ambalaj Üretim Fabrikası,
tamamlandığında hem dünyanın en büyüğü olacak, hem de yaratacağı istihdam ve katma değer ile Bilecik ve ülke ekonomisinin gücünü artıracak.
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ve madencilik sektöründe yüksek kalitede hammadde üreten Sibelco gibi
firmaları da bölgeye çekmeye başladı.
Böylece dolaylı olarak da bölge
istihdamına ciddi oranda katkı koyan
Park Cam’ın Genel Müdürü Semih
Özbay, “Hedefimiz önce Türkiye
ardından da yakın coğrafyada cam
ambalaj pazarının lideri olmak” dedi.
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Ciner Grubu’nun Bozüyük Organize
Sanayi Bölgesi’nde her 1,5 yılda, bir
yeni fırını devreye almak suretiyle
4 fırın olarak planladığı Park Cam
Sanayi AŞ. Bozüyük Fabrikası tamamlandığında, aynı lokasyonda bulunan
dünyanın en büyük cam tesisi olacak.
4 etapta toplam 400 milyon Euro’luk
yatırım yapacak olan Park Cam,
öncelikle Bilecik ve çevresinden olmak
üzere yaklaşık olarak bin 200 kişinin
doğrudan, bin 500 kişinin ise dolaylı
olarak istihdamına katkıda bulunacak. Tüm yatırım tamamlandığında
2.000 ton/gün brüt cam şişe üretimini
yaparak, yıllık 628 bin ton net üretim
gerçekleştirecek olan Park Cam,
tedarikçileri cam kalıbı ve aksesuarları
yapan Set Mühendislik, hammadde
nakliyelerini sağlayan Silobas firması

‘TEŞVİK VE ULAŞIM NEDENİYLE
BOZÜYÜK’Ü TERCİH ETTİK’
Bugün Ciner Grubu’nun enerji ve
madencilik, medya ile ticaret, sanayi
ve hizmet adı altında 3 grup ve çeşitli şirketleri ile faaliyet gösterdiğini

hatırlatan Özbay, teşvik ve ulaşım
avantajından dolayı Bozüyük’ü tercih
ettiklerini vurguladı. Özbay şöyle
devam etti:
“Şişenin maliyetinin ciddi bir yüzdesini lojistik oluşturuyor. O zaman
diyorsunuz ki ‘Maden nerede, hammaddeyi nereden getireceğiz, ürettiğimiz mamulü nereye göndereceğiz?’
Bunun ortalama bir optimizasyonunu
çalıştığınız zaman bizim yaptığımız
iş kolunda karşımıza bu bölge çıkıyor.
Teşvik ile lokasyon da örtüşünce bu
anlamda Bilecik iyi bir şans olarak
çıktı karşımıza. Toplam 300 dönüm
arazi üzerinde planlanan yatırımı,
öncelikle müşterilere ve hammadde
kaynaklarına olan yakınlığı ile lojistik
nedenlerle Bilecik’e tereddütsüz getirmiş olduk.”
İLK HEDEF MADENSUYU SEKTÖRÜNÜN
İHTİYACINI KARŞILAMAK
Ülkedeki madensuyu tüketiminin
kişi başına yıllık 10 litrenin üzerine
henüz yeni çıktığına vurgu yapan
Özbay, şunları kaydetti:
“Her geçen sene pazar da hareketleniyor. 2023 yılında hedef; 20 litre. Ayrıca, bu ülkenin madensuyu kaynakları da çok güçlü. Sadece yüzde 10’u
şişeleniyor. Tüketicinin de bilinçlenmesi önemli. Madensuyu karşısında
önyargılar var. Bütün dünyada kişi
başı asgari 100 litre seviyelerinde

maden suyu tüketilmesi, sektörün
geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kaynağın, müşterinin olduğu ortamda şişe üretmek
zorundayız. İlk hedefimiz madensuyu
sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilmek ama mevcut yatırımlarımız
sadece madensuyu sektörüne yönelik
değil, tüm cam ambalaj sektörüne
üretim yapabilecek donanıma sahip.
Aynı lokasyonda dünyanın en büyük
cam tesisi olacak olan Park Cam, 1.
fırın sonuçları itibarıyla, kalite ve
performans açısından ulaşılan yüzde
90’lık üretim randımanı ile şu anda
dünyanın bir numarası. Fabrika tamamen faaliyete geçtiği zaman, yani
4 fırın tamamlandığında ortaya çıkacak üretim kapasitesi, Türkiye’deki
toplam cam ambalaj üretim kapasitesinin yüzde 40’ına denk gelecek.”
Ciner Grubu’nun vizyonu içinde
ifadesini bulan ‘50 BİN 50’, yani 50
bin kişilik işgücüne ulaşılması ile
50 eğitim kurumu hedefine dikkat
çeken Genel Müdür Özbay, “İnsana
değer veren bir firmayız. Logomuz
3 insan figüründen oluşuyor. İnsan
odaklı vizyonumuz çerçevesinde işçi
alımlarında da Bilecik ve Bozüyük ile
yakın coğrafyada ikametgâh şartımız
bulunmakta. Bu şart hem bölgeye
istihdam katkısı koyarken diğer
taraftan yetişmiş işgücünün muhafazasında fayda sağlıyor” dedi.

KALKINMA HEP BİRLİKTE OLUR
Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’ne ilk geldiklerinde doğalgaz ve
enerji altyapısının yetersiz olduğuna
vurgu yapan Park Cam Genel Müdür
Yardımcısı Selçuk Küçükseyhan ise
şunları anlattı;
“2010 yılında arsa seçimini yaptık. O
zamandan bu zamana özellikle Bilecik Valiliği, Bozüyük Kaymakamlığı
ile Bozüyük OSB Müdürlüğünün
çok büyük desteği oldu. Her konuda
önümüzü açtılar. Doğalgaz kapasitesi
yetmedi, kapasite artırıldı. Enerji
kapasitesi yetmedi, yeni trafolar
getirildi. Enerji hattı tek beslemeydi,
enerji kesintilerinin önüne geçmek
için çift hat besleme yapıldı. Arsa
genişlememiz gerekiyordu, müsaade
edildi. Arsa düzenlemeleri kapsamında döküm sahasına ihtiyaç duyuldu,
en uygun yere döküm yapılmasına
müsaade edildi. Organize Sanayi
Bölgesi’nin sağladığı olanaklardan
dolayı OSB’ye hizmet verecek olan

arıtma tesisini şimdi Park Cam yapıyor. Karşılıklı bu yardımlaşma doğal
bir süreç. Firmaların kalkınması, ülke
kalkınması ile paralel gitmeli. Tek
başınıza yatırım yaparak fazla bir şeyi
çözemezsiniz. Devletin, çevrenin, diğer sektörlerin de olayı görüp, ‘Burada
bir gelişim var. Buradaki gelişime biz
de ortak olalım’ yaklaşımı ile bölgeler
ve ülkemiz kalkınır.”

Haber

DÜNYANIN EN BÜYÜK SERAMIK VE
MERMER FUARLARINA ÇIKARMA
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’ten çok sayıda firma, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Cercaie ve Marmomacc seramik ve mermer fuarlarına katılarak
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ürünlerini sergiledi.

BEBKAHaber

36

Dünyanın en büyük seramik ve
mermer fuarları arasında yer alan
Uluslararası Cercaie ve Marmomacc
fuarları, İtalya’nın Bologna ve Verona
şehirlerinde 22-28 Eylül 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirildi. 2 fuara Türkiye’den çok sayıda firma katılırken,
TR41 Bölgesi illeri Bursa, Eskişehir
ve Bilecik’in önemli firmaları da bu
fuarlarda ürünlerini sergiledi.
Dünyanın en büyük uluslararası
seramik ve banyo ürünleri fuarı olan
ve Bologna’da gerçekleştirilen Cersaie

Fuarı’na, farklı ülkelerden 944 firma
katıldı. Seramik ve banyo ürünleri
firmalarının yanı sıra mimarların, iç
tasarımcıların ve büyük inşaat şirketlerinin de yer aldığı fuarda, seramik
sektörünün dünya çapındaki profesyonelleri bir araya geldi. Türkiye’den 36
firmanın temsil edildiği fuarda Bursa,
Eskişehir ve Bilecik’ten de çok sayıda
firma stant açtı. Fuarda yer ve duvar
seramikleri, seramik dışı yer ve duvar
kaplama ürünleri, sıhhi ürünler, banyo ürünleri, seramik ocak ve mutfak-

lar, hammadde ve teçhizatlar, döşeme
ve montaj için teçhizatlar, seramik
için hizmetler sektörü uygulamaları
gibi sektörün birçok değişik alanında
dünyada son teknoloji ve trendleri
yansıtan ürünler yer aldı.
İŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILDI
Katılımcı firmalar; seramik karo,
musluk, mobilya, banyo donanımları,
seramik ürünleri için ham maddeler
ve üniteler, seramik ürünleri teşhis
üniteleri ve malzemelerini sergiledi ve

yeni iş anlaşmaları ile pazar olanakları
konularında B2B görüşmeleri yaptı. Ülkemizden de birçok firmanın
prestijli seramik ve banyo ürünleri
fuarda sergilenerek, diğer firmaların
ve katılımcıların beğenisine sunuldu.
Mermer ve doğaltaş endüstrisinde
dünyanın en büyük fuarı olarak
bilinen ve bu yıl 49’uncu kez düzenlenen Verona Marmomacc Mermer
ve Seramik Fuarı’na ise 1550 firma
katıldı. Bu konuda son yıllarda dünya
pazarlarındaki payını hızla artıran
Türkiye’den de 115 firma fuarda stant
açtı. Mermer, taş, granit, yer kaplamaları, kimyasal ürünler, kesme ve
törpüleme işlemleri, süsleme teknikleri
ve tasarım, seramik makine imalatı ve
doğaltaş işleme teknolojileri alanlarda
birçok firmanın en son ürünlerini
sergilediği fuara, Bursa, Eskişehir ve
Bilecik illerinden de çok sayıda şirket
katıldı.

BEBKA HEYETİNDEN
STANTLARA ZİYARET...
BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı ve
Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir,

BEBKA Yönetim Kurulu üyelerinden
Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna,
Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı
Serkan Yıldırım, Bilecik Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Fevzi Uzun,
BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı
ve MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı
Hasan Çepni, BEBKA Kalkınma
Kurulu Üyesi ve Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi
Özcan, BEBKA Birim Başkanı Önder
Erdoğan, BEBKA uzman personeli
Yasin Dalgıç ve Bilecik’ten çok sayıda
sektör temsilcisi Bursa, Eskişehir ve
Bilecik illerinden katılan firmaların
standlarını ziyaret ederek, çalışmalar
hakkında bilgiler aldı.
Firma temsilcileri ile tek tek görüşen
heyet; sektörün durumu, bölgeden
katılan firmaların dünya pazarındaki
yeni ürün çeşitleri, ithalat ve ihracatları, tasarım çalışmaları, işbirliği
fırsatları, dünya firmaları ile rekabet
durumları gibi konularda ayrıntılı
bilgi edindiler. Heyet ayrıca Bursa,
Eskişehir ve Bilecik’ten fuara katılan
firmalara plaket vererek katılımcıları
teşvik etti.
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BEBKA
destekliyor

ekonomi
gelişiyor
Bölgesel kalkınmaya tabandan başlayan
bir vizyon kazandırırken, uzun vadeli
stratejik planlar ortaya koymaya devam
eden BEBKA, mali ve teknik destekleri
ve kurulan uluslararası işbirlikleri ile
bölgenin cazibesini artırmaya katkı
sağlıyor.

Başarı Hikâyesi

EVİNOKS DAHA VERIMLI DAHA REKABETÇI
EVİNOKS, ‘Daha Verimliyiz Daha Rekabetçiyiz’ projesine BEBKA’dan
aldığı destekle, otomatik boya zımpara makinesi ve fiber optik lazer
makinesini üretimine kattı.
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tel ekipmanlarının
projelendirilmesi ve
üretimi konusunda
faaliyet gösteren ve
her geçen yıl kendini
geliştiren EVİNOKS, yeni fabrika
yatırımı kapsamında boya süreçlerinin
kapasite ve kalitesini de iyileştirdi.
Bu konuda ‘Daha Verimliyiz, Daha
Rekabetçiyiz’ sloganıyla proje hazırlayan EVİNOKS, BEBKA’dan aldığı
destekle bu projesini hayata geçirdi.
Proje sorumlusu ve EVİNOKS Genel
Müdür Yardımcısı Barış Koyaş, süreç
hakkında açıklamalarda bulundu.
EVİNOKS olarak TÜBİTAK ARGE projeleri, KOSGEB projeleri gibi
birçok farklı kurum ile ortak çeşitli
proje yürütüp, başarı ile sonuçlan-

dırdıklarını anlatan Koyaş, “BEBKA
projelerinin duyurulması ile bilgilendirme toplantılarına katıldık ve
bir BEBKA projesi yapabileceğimizi
düşündük, ardından çalışmalarımıza başladık. Proje kapsamında

BEBKA’dan elektrostatik toz boya
ve ahşap boya süreçlerimizin ürün
kalitesi ve kapasitesinin artırılmasını
hedefleyen yeni makinelerin yatırımları için mali destekten yararlandık.
Proje kapsamında, elektrostatik toz

boya hattı, yeni kapasite ve teknolojilere uygun olarak projelendirildi.
Projelendirilme sonrası ihale dosyası
hazırlandı ve ihaleye çıkıldı. İhale
sonrası teklifler toplandı ve değerlendirmeler yapılıp, karar verildi. Karar
sonrası üretim süreci başladı. Bunun
takibinde boya hattının montajı
ile birlikte yeni fabrikamızda yeni
boya hattımız devreye alındı” diye
konuştu.
ULUSLARARASI STANDARTLAR
YAKALANDI
Barış Koyaş, projenin devreye alınması ile birlikte boya sürecinde ciddi

faydalar sağlandığını da ifade ederek,
“Boya kalitesinde iyileşmeyle birlikte,
uluslararası standartların yakalanması
da sağlandı. Kalite dışında aynı personel sayısı ile üretim kapasitesinde
büyük artışlar oldu. Önceki süreçte
günde tek vardiyada 300 sandalye boyanırken, şu anda tek vardiyada 900
sandalye boyama kapasitesine geçildi.
Bu iyileşme ürün fiyatlarında ciddi
bir düşüş yaratarak, daha rekabetçi
bir firma olmamızı sağladı. Fabrikamızın diğer bölüm ve süreçlerinde
yapılan değişikliklerin de katkısı ile
2013 yılında satış ciromuzda yüzde
50 ve onu takip eden bu yıl içerisinde

de yüzde 50’lik büyüme yakalamış
durumdayız” dedi.
Projenin hayata geçirilmesi noktasında BEBKA’nın satın alma sürecini
yürütmesi ve finansal desteğinin çok
önemli olduğuna vurgu yapan Koyaş,
“Yeni bir fabrika yatırımı içerisinde
proje ile ilgili ek yatırım, bize ek bir
maddi yük getirecekken, bunu BEBKA ile paylaşmak finansal açıdan çok
faydalı oldu. İkinci konu ise bu satın
alma süreci içerisinde ihale dosyasının
yönetilmesi, satınalma sonrası kabul
ve devreye alma konularında kabul
edilen iş yürütme sistemi bizim için
örnek oldu” ifadelerini kullandı.

Başarı Hikâyesi

YALITIMDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN
AZALTILMASINDA ÖNEMLI BIR PROJE
BEBKA desteğiyle Türkiye’nin en önemli yeraltı kaynakları arasında
gösterilen ‘perlit’ malzemesinden yapı malzemeleri imalatına başlayan
404 Kimya, projeyle yalıtım ve izolasyon sektöründe hammadde
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Bugün dünyada yeni enerji kaynaklarına olan ihtiyaç ve mevcut
kaynakların daha verimli kullanımı
için yapılan çalışmalar hız kazanmış durumda. Türkiye’de de enerji
tüketiminin yüzde 82’lik kısmının
ısınmak için kullanıldığı göz önünde
bulundurulduğunda, ısı ve ısının
korunması için gerekli olan ısı yalıtımının önemi bir kat daha artıyor.
Tam da bu noktada 404 Kimya San.
ve Tic. AŞ., Türkiye’nin önemli yeraltı zenginlikleri arasında gösterilen
perlitin, yapı malzemeleri sektöründe
kullanılmasıyla ilgili ciddi çalışmalar

yürütüyor. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA)
desteğiyle hayata geçirilen ve ‘İleri
Teknoloji Adaptasyonu ve AR-GE
Çalışmaları ile İnşaat Perliti İmalatı’
adı altında sürdürülen proje hakkında
bilgi veren Proje Koordinatörü Nevra
Gül, yalıtım sektöründe kullanılan
EPS’nin hammaddesi polistren ile bu
alanda kullanılan daha birçok hammaddenin ithal edildiğini vurguladı.
Gül projenin, bu sahadaki ithalatın
önüne geçmede önemli bir adım
olduğunu belirtti.

5,5 MİLYAR TON REZERV
Camsı volkanik bir kaya olan perlitin,
850-1150 derecedeki alev şokunda
bünye suyunu kaybederek patlaması
sonucunda, tane hacminin yaklaşık 20 misline kadar büyümesiyle
‘genleştirilmiş perlit’ elde edildiğini
anlatan Nevra Gül, genleştirilmiş
perlitin de hafif yapıda olması, ısı
geçirgenliğinin düşük olması ve
yangın dayanımından dolayı binalarda ısı izolasyonu malzemesi olarak
kullanıldığını anlattı. Maden Tetkik
ve Arama Genel Müdürlüğünün
2010 yılında yayınladığı rapora göre;
Türkiye’de değişik genleşme oranlarında 5,5 milyar ton perlit rezervi
bulunduğunu vurgulayan Gül, “Bu
rakam, dünyadaki rezervin yaklaşık
yüzde 70’idir. Türkiye’de yalıtılmayan tüm binalar genleştirilmiş perlit
ile yalıtılacak olursa, harcanacak
perlit miktarı, Türkiye’deki rezervin
sadece 500’de biri kadar olur” dedi.
Gül, şöyle devam etti:
“İleri Teknoloji Adaptasyonu ve
AR-GE Çalışmaları ile İnşaat Perliti
İmalatı’ başlıklı projemiz; alınan
makineler, kurulan laboratuvar ve
perlit tesisi sayesinde bir altyapı
oluşturulmuş, bu sayede perlit katkılı
ürünler geliştirilmiştir. Çeşitli bölgelerden alınan ham perlitlerin patlama
dereceleri araştırılmıştır. Silis miktarı,

ısıtma süresi, tane iriliği ve genleşme
sıcaklığına göre uygun olan perlite
karar verilmiştir. Proje kapsamında
alınan perlit tesisimiz sayesinde, 2
farklı yoğunlukta genleştirilmiş perlit
elde edilmiştir. Yine proje kapsamında alımını yaptığımız laboratuvar
cihazları ile ürünlerin kalite kontrolleri ve diğer testleri yapılmıştır.”
‘ÇALIŞMALAR, OPTİMUM SEVİYEYE
KADAR DEVAM EDECEK’
Projede gelinen nokta ve uygulama
sonrası ortaya çıkan tablo hakkında
da bilgiler veren Koordinatör Gül,
şunları kaydetti:
“Genleştirilmiş perlit, yoğunluğu çok
düşük olan (50 kg/metreküp gibi) bir
kayaçtır. Bu düşük yoğunluk özelliği sebebiyle perlit, hazırladığımız
karışımların toplam yoğunluğunu
düşürmede çok başarılı sonuçlar elde
etmemizi sağlamıştır. Ayrıca kararlı
kimyasal yapısı, silis oranının fazla
olması, gözenekli fiziksel özelliği ile
yüzey alanının fazla olması da ürün-

lerin yapı
malzemelerin yüzeyine yapışmasında
performansı
önemli
ölçüde
artırmıştır.
Geliştirilen
ürünlerden
biri olan
blok uygulamasında
(özellikle
empenye edilmiş) genleştirilmiş perlitin, ısı ve ses izolasyonu performansının çok yüksek olması, yanmazlık
özelliği (λ, ısı iletkenlik katsayısının
düşük olması) ve yine çok düşük
yoğunluğu, inşaat sektörüne yönelik
malzemelerimizin hazırlanmasında
önemli aşamalar kaydetmemizi sağlamıştır. Projemiz, bir AR-GE projesi
olduğundan, proje kapsamı içerisinde
elde edilen performanslar devamlı
olarak geliştirilecek ve optimum seviyelere gelinceye kadar
çalışmalar devam
edecektir.”
Hafif ve uygulama kolaylığı olan blok esaslı
ürünlerin performansının geliştirilmeye
devam ettiğini bildiren
Gül, “Yine perlitin
kimyasal kararlılığının, silis yapısının ve
hafifliğinin ön plana
çıktığı farklı ürünlerimiz de olacaktır. Proje
kapsamı içerisinde elde
edilen performansların
AR-GE çalışmalarımızla geliştirilmesi sürecektir” diye konuştu.
‘PROJEMİZ, İTHALATIN
ÖNÜNE GEÇMEDE ÇOK
ÖNEMLİ BİR AŞAMADIR’
Aynı zamanda çok

farklı kullanım alanı bulunan perlitin, Türkiye’nin en önemli yer altı
kaynaklarından biri olduğuna da
işaret eden Gül, şunları söyledi:
“Projemiz, perlitin özellikle yapı
malzemeleri alanında kullanımına
yönelik çalışmaların yürütüldüğü
bir projedir. Bilindiği gibi izolasyon
anlamında EPS’nin hammaddesi
olan polistiren gibi birçok hammadde
ithal edilmektedir. Perlitin AR-GE
projemizde kullanılması, ithalata
karşı ülkemizin imkânlarını kullanarak, izolasyon anlamında yeni ürünler
geliştirmek için yapılan çalışmalardan biri olması açısından son derece
önemlidir. İzolasyon haricinde genleştirilmiş perlit diğer kimyasal ve fiziksel özellikleri sebebiyle de projemizde
farklı ürünlerin geliştirilmesinde
kullanılmıştır. Bu konularda AR-GE
çalışmalarımız devam etmektedir.”
‘BEBKA, BİZDEN MANEVİ
DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ’
“BEBKA, projemize inanmış ve altyapının oluşturulabilmesi, makine ve
teçhizatların sağlanabilmesi için bize
maddi destek vermiştir” diyen Proje
Koordinatörü Gül, periyodik ziyaretleri ile BEBKA uzmanlarının, projeyi
sürekli incelediğini, takip edilmesi
gereken prosedürler hakkında da
detaylı bilgi vererek, tavsiyelerde ve
uyarılarda bulunduklarını aktardı.

Başarı Hikâyesi

ÇMS ÇETIN DÖKÜM, DEV
YERLI MIKSER ÜRETTI
Eskişehir’de kurulu bulunan ÇMS Çetin Döküm Makine Sanayi,
BEBKA’dan aldığı destekle dökümhanelerin ithal etmek zorunda kaldığı
yüksek kapasiteli mikser imal etti.
kapsamına alındığını ve bunun
yüzde 50’sinin hibe olarak verildiğini
kaydetti.
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ürk sanayicisinin üretim
yaparken ithal hammadde ve makine kullanması kârlılığı düşürürken,
rekabet gücünü de azaltıyor. Yerli makine üreticileri de dışa
bağımlılığı azaltma adına son yıllarda
önemli yol katetti. Eskişehir’de kurulu
bulunan ÇMS Çetin Döküm Makine
Sanayi Tic. Ltd. Şti. de bunlardan
biri. Dökümhanelere yönelik makine
imalatı yapan firma, büyük kapasiteli kum mikserlerinin Türkiye’de
üretilmemesinden hareketle yola çıktı.
BEBKA’nın 2011 AR-GE ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’na başvuran
ve destek almaya hak kazanan firma,

dökümhanelerde kullanılan 60 ton/
saat kapasiteli kum mikseri imal etti.
Koordinatörlüğünü merhum Mehmet
Arif Kaymaz’ın yaptığı proje hakkında bilgiler veren firma sahibi Çetin
Bingöl, projenin, büyük kapasiteli
kum mikserlerinin ithal edilmesinin,
Türk döküm sektörünün gelişmesinin
önünde engel olduğunu belirterek, bu
engeli ortadan kaldırmak amacıyla
böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini
söyledi. Projenin 2011 yılı sonlarında başladığını ve BEBKA ile 2012
yılında sözleşme imzaladıklarını
anlatan Bingöl, toplam bütçenin 440
bin TL olduğunu, personel giderleri
düşüldüğünde 210 bin liranın destek

‘BAŞARIYA ULAŞTIK’
Bingöl, projenin başarıyla sonuçlandığını ve makinenin çok verimli
şekilde çalıştığını da bildirerek, “Yeni
siparişler geliyor. Bunun sonucunda
bölgesel kalkınmamıza da katkıda
bulunmuş oluyoruz. Ürünün yurt içi
ve yurt dışında pazarlanması sayesinde ciro, müşteri üretim kapasitesi,
ihracat ve istihdamındaki artış ve
bölgenin rekabet gücünün artırılmasını sağlayacaktır. BEBKA’nın
desteği ve teşviği sayesinde imalatımız
başarılı oldu. BEBKA’ya çok teşekkür
ediyoruz” dedi.

Haber

HERSEK KALKINMA AJANSI
ILE IŞBIRLIĞI ANLAŞMASI
BEBKA ile Bosna-Hersek’in Hersek Bölgesi Kalkınma Ajansı (REDAH) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Avrupa ile işbirliği ve uluslararası işbirliği konularında ortaklaşa
çalışmalar yapmasını kapsıyor.

B

ursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Hersek
Bölgesel Kalkınma Ajansı
(REDAH) arasında işbirliği
protokolü imzalandı. Protokolü BEBKA Genel Sekreteri Tamer
Değirmenci ile REDAH Direktörü
Ivan Jurilj imzaladı. Saraybosna’da
Bosna ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) katkılarıyla
BİGMEV Merkezi’nde gerçekleşen
imza törenine, Türkiye Saraybosna
Büyükelçisi Cihad Erginay, BEBKA
Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilecik
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Saraybosna Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret
Ataşesi Sedat Yıldız, Bosna-Hersek
Dış Ticaret Odası Başkan Yardımcısı
Ahmet Ergliç, BİGMEV Yönetim
Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, BİGMEV Bosna-Hersek Ülke Sorumlusu
Selmo Cıkotiç, Bilecik TSO Başkanı
Fevzi Uzun, BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni, BEBKA
Kalkınma Kurulu Başkan Vekili

Hasan Öztürk
katıldı. DEİK
Yönetim
Kurulu Üyesi
Dr. Murat
Yalçıntaş ile
Bosna-Hersek Yabancı
Yatırımları
Teşvik Ajansı (FİPA) ve Bosna-Hersek
Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı
temsilcileri katıldı.
KOBİ’LER ARASINDA ORTAK ÇALIŞMA
Protokol, iki ajans tarafından uluslararası pazarların geliştirilmesinde
çok önemli görülen küçük ve orta
ölçekli işletmelerin Avrupa ile işbirliği
ve uluslararası işbirliği konularında
ortaklaşa çalışmalar yapmasını kapsıyor. Söz konusu protokolle oluşturulan işbirliği kapsamında iki ajans,
bölgelerinde çeşitli alanlarda faaliyet
gösteren firma temsilcilerine ikili
ticaret ve yatırım fırsatları konusunda
bilgilendirme, doğrudan iş bağlantıları kurma ve ekonomik işbirliği
profilinin geliştirilmesi konularında
çalışacak. İmzalanan protokolle ayrıca, Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Hersek
bölgelerindeki iş ortakları arasında
alım-satım, ticaret ve yatırımın bütün
sahalarında karşılıklı işbirliği desteğinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

BOSNA HERSEK TEMASLARI
Öte yandan imza törenine katılan
heyet, Saraybosna’da Saraybosna
Elçiliği’ni de ziyaret etti, protokolün
imzalanmasının ardından elçilikte
düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu toplantısına ve resepsiyonuna
katıldı. Heyet, Bosna-Hersek Dış
Ticaret Odasını da ziyaret ederek,
temaslarda bulundu. REDAH’ın bulunduğu Mostar şehrinde de Mostar
Başkonsolosluğu, Hersek Neretva
Kanton Başbakanlığını da ziyaret
eden heyet, REDAH’ın çalışma ortağı
olan INTERA teknoloji parkında
incelemelerde bulundu.
KISACA REDAH
REDAH (Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu), Bosna-Hersek’in
güney ve güneybatı bölümünde yer
alan Hersek Bölgesi’nin ekonomik
kalkınma ajansı olarak faaliyet gösteriyor. Bölge, ülke yüzölçümünün yüzde 24’üne, nüfusun ise yüzde 12’sine
sahip. Bölgenin en büyük şehri olan
Mostar’da bulunan REDAH, bölgede
yatırım olanaklarının geliştirilmesi ve yabancı yatırımcının bölgeye
çekilmesi için çalışıyor. REDAH’ın
sorumlu olduğu Hersek bölgesinde,
tarım, turizm, mobilya, metal ve
plastik sektörleri önde geliyor.

Haber

YARATICI FIKRINIZI IŞE DÖNÜŞTÜRÜN
BEBKA ve British Council, yaratıcı girişimcileri desteklemek amacıyla
aralıkta Bursa’da, dört günlük bir atölye çalışması düzenleyecek. Katılı-
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British Council, Yaratıcı Girişim
Programı’nı uluslararası platforma
taşımak ve eğitim metodolojisini
tüm dünyada yaygınlaştırmak üzere
NESTA ile ortaklık kurdu. İlk defa
2014 Şubat’ta İzmir’de gerçekleştirilen program, şimdi girişimciler ve
eğitmenler için Türkiye’nin farklı
şehirlerine yayılıyor. Yaratıcı Girişim Programı, yaratıcı girişimcilerin
iş konusundaki fikirlerini adım
adım geliştirmelerine ve işletmeleri
için önemli olan değer ve ilişkileri
keşfetmelerine yardımcı olmak için
tasarlandı.
18-21 Aralık 2014’de Bursa’da
düzenlenecek olan atölye çalışması,
yaratıcılık gerektiren sektörlerden
birinde (tasarım, moda, film, müzik,
el sanatları, sanat galeriler, mimarlık,
yayıncılık, görsel ve sahne sanatları,
vb.) yaratıcı bir fikri, ürünü ya da
hizmeti olan veya bu sektörlerden
birinde iş kurmuş ve 18 aydan kısa
süredir ticari faaliyet yürüten herkese
açık olacak. Programda, iş kurmada
ve sürekliliğini sağlamada karşılaşılan
zorlukların aşılmasını sağlayacak,
pratik araç ve teknikler sunulacak.
Katılımcılar girişimlerini başlatmayı,
geliştirmeyi ve sürdürmeyi sağlayacak hevesi, vizyonu ve planlamayı
geliştirme şansı bulacak. Yaratıcı

Girişimcilik Atölyesi’ne katılım 25
kişiyle sınırlı olacak. Detaylı bilgiye
ve katılım formuna British Council’ın ve BEBKA’nın web sitelerinden
ulaşılabilecek.
Sanat Direktörü Esra A. Aysun,
BEBKA işbirliğiyle Türkiye’nin farklı
şehirlerinden yaratıcı girişimcilere
ulaşma fırsatı buldukları için mutlu
olduklarını belirterek, Aralık ayında
Türkiye gelecek ve bu eğitimin
yaratıcısı Percy Emmet’in beceri ve
vizyon geliştirme alanlarında katılımcılara önemli katkılar sağlayacağını
vurguladı. Aysun, “Dört gün süren
bu çalışma, yenilikçi bir metodoloji kullanarak, katılımcılara pratik
girişimcilik becerileri kazandırıyor.
British Council, NESTA işbirliğiyle 2012’den beri Rusya, Brezilya,
Vietnam ve Nijerya gibi ülkelerde bu
program ile 311 girişimciye yaratıcı
sektörlerde girişimlerini ilerletmelerine, becerilerini ve bilgi birikimlerini
geliştirmelerine yardımcı oldu. Bursa’da düzenleyeceğimiz programın
sonunda katılımcılar, işletme planlarını, pazarlama stratejilerini ve mali
planlarını geliştirmek için gerekli
bilgileri edinmiş olacaklar” dedi.
YARATICI EKONOMİ PROGRAMI
Yaratıcı endüstriler dünyada en

hızlı büyüme gösteren sektörlerden bir
tanesi olup, ekonomilerin canlanmasında, istihdam yaratılmasında, gelir
artırımında, kazancın ihraç edilmesinde ve hem yaratıcı ve yenilikçi hem
de girişimci toplumlara ilham olma
konusunda önemli rol oynarlar. British
Council, Birleşik Krallık’ın bilgi ve becerilerinden yararlanarak Türkiye’deki
fırsat ve ihtiyaçlara cevap veren yaratıcı
endüstriler programı geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye
ve Birleşik Krallık’daki iş ortakları ile
çalışarak; politika belirleyiciler, kültür
ve yaratıcı sektör liderlerine ilham olacak ve yaratıcı girişimcileri geliştirecek
projeler geliştiriyor.
PERCY EMMETT
Emmett, 20 senedir KOBİ’lerle
çalışıyor. Beş tane işletmenin başında
bulunmuş (her biri için yıllık 1,2 milyon GBP gelir elde ederek) ve 700’ün
üstünde girişimci ve KOBİ için işletme
müdahale programı yürüttü. Birleşik
Krallık ve dünyada içlerinde EEUK,
HEEF ve Futurising’in de bulunduğu
birçok etkinlikte işletme politikaları ve
başarılı uygulamalar üzerine konuşma
yapmak üzere davet edildi. Birleşik
Krallık ve İrlanda’da birçok işletme
programı yürüterek, 30’dan fazla üniversite ile işbirliği yaptı. Emmet aynı
zamanda, Ulusal Diplomalı Girişimci
Merkezi’nde (NCGE) Endüstri Uzman
Danışmanı. Yaptığı çalışmalardan
dolayı birçok ödül kazandı. Emmet
tüm bunların yanında NESTA Yaratıcı
Girişimci Programı’nın yaratıcısı ve
eğiticilerinden biri.

Haber

MARMARABIRLIK’E ZIYARET
BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, BEBKA desteklerinden de faydalanan Marmarabirlik’i ziyaret ederek çalışmalar ve projeler hakkında
bilgi aldı.

BEBKA Genel Sekreteri Tamer
Değirmenci ve beraberindekiler,
bölgenin en önemli dinamiklerinden
Marmarabirlik’i ziyaret etti. Ziyaret
sırasında Marmarabirlik Yönetim
Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Genel
Müdür İbrahim Minareci ve şirket
çalışanları, üretim süreçleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.
Marmarabirlik’in hayata geçirmeyi
planladığı projeleri anlatan Genel
Müdür Minareci, “Zeytin atıklarının
gazlaştırma metoduyla değerlendirileceği proje ile oluşan atık ısı, zeytin
karasuyunun buharlaştırılmasında
kullanılacak. Aynı zamanda pirina
kurutma ve atıklardan kompost gübre
elde edilmesi üzerine çalışmalarımız

devam ediyor” dedi.
BEBKA destekleri hakkında bilgi
veren Genel Sekreter Değirmenci de
Marmarabirlik’in atıkların değerlendirilmesi hususunda gösterdiği hassasiyetin memnuniyet verici olduğunu
ve BEBKA’nın yürüttüğü Endüstriyel
Simbiyoz Projesi kapsamında da birlikte çalışılabileceğini ifade etti.
MARMARABİRLİK, BEBKA
DESTEKLERİNDEN FAYDALANDI
Tam adı S.S. Marmara Zeytin
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
olan Marmarabirlik, kaliteli zeytin
yetiştirilmesi, hasadı ve pazarlanması
amacıyla, 1954 yılında bölge zeytin
üreticilerinin karşılıklı yardım ve da-

yanışmasıyla kurulmuş bir tarım satış
kooperatifleri birliği. Birlik, dördü
Bursa ili dahilinde; toplam 8 kooperatifi, Bursa ili Başköy Entegre Tesisleri’ndeki zeytin-zeytinyağı-zeytin
ezmesi işleme ve ambalajlama entegre
tesisleri ve Başköy Entegre Tesisleri’ndeki perakende satış mağazası ile
alım-üretim ve pazarlama faaliyetini
sürdürüyor.
BEBKA’nın 2014 yılı Çevre Dostu
Üretim Mali Destek Programı kapsamında Marmarabirlik bünyesinde
yer alan S.S.699 Sayılı İznik Zeytin
Tarım Satış Kooperatifi ve S.S.189
Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım Satış
Kooperatifi, destek almaya hak kazanarak projelerini hayata geçirdi. İznik
Kooperatifi’nin ‘Zeytin Sektöründe
Sürdürülebilir Temiz Üretim Yöntemi
ile Kirliliğin Kaynağında Azaltılması’ Projesi, geleneksel sistem yerine
havalı sistem zeytin deposu yapımını
kapsıyor. Orhangazi Kooperatifi’nin
projesi ise ‘İleri Temiz Teknolojilerle
Çevre Dostu Sofralık Zeytin Üretimi’
adını taşıyor ve bu proje kapsamında
da Orhangazi’de kurulacak Atık Su
Arıtma Tesisi, Gemlik Kooperatifi’ne
de hizmet verecek.
Ayrıca Marmarabirlik’in AR-GE
birimi tarafından geliştirilen ve
TÜBİTAK tarafından onaylanan 3
milyon lira bütçeli projeyle, yılda 2
milyon kilowatsaat elektrik üretilebilecek. Pilot uygulama için enerji tesisi
çalışmalarının başladığı Marmarabirlik Entegre Tesisleri’nde deneme
üretimine aralık ayında geçilecek.

Haber

BEBKA DESTEKLİ BILECIK PROJELERINE
TEKNIK INCELEME
BEBKA heyeti, Bilecik ziyaretinde hem BEBKA desteğiyle hizmete giren
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yatırımları hem de ilin tarihi ve turistik yerlerini inceleme fırsatı buldu.
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EBKA Bursa Merkez Ofisi
görevlileri, Genel Sekreter
Tamer Değirmenci ile
birlikte Bilecik’e teknik
bir gezi düzenledi. Geziye
katılan BEBKA çalışanları, Ajans
desteğiyle hizmete giren yatırımları
inceledi, aynı zamanda Bilecik’in
tarihi ve turistik güzelliklerini görme
imkânı buldu.
Gezinin ilk durağı Pelitözü ilçesiydi.
Bilecik’in turizm potansiyelini artırmak amacıyla BEBKA’nın desteğiyle
hayata geçirilen Pelitözü Göleti’ni
gezen BEBKA heyeti, Yörük çadırında kahvaltı yaptı, bisiklete bindi.

Pelitözü Göleti’nde; 100 metrekare olmak üzere 2 tane kafeterya, kıl çadır,
yel değirmeni, seyir terası, 20 tane
piknik kameriyesi, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, göletin ortasında
ışıklı su fıskiyesi, iskele, yüzen havuz
ve sandallar ile Şeyh Edebali’nin ve
Osman Gazi’nin sözlerinin bulunduğu abideler bulunuyor.
Pelitözü’nün ardından Şeyh Edebali
Türbesi’ni ziyaret eden BEBKA heyetinin bir sonraki durağı ise yaşayan
Osmanlı Köyü olarak da adlandırılan

ve 1308 yılında Osman Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katılan
Osmaneli oldu. Burada rehber eşliğinde yapılan turda; Hagios Georgios
Rum-Ortodoks Kilisesi, tarihi Osmaneli evleri ve Rüstem Paşa Camii ziyaret edildi. Heyet, Osmaneli Belediyesi
Seyir Terası’ndan ilçeyi izledi.
KINIK KIRSAL TURİZM KÖYÜ
BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ve çalışanlar, Osmaneli’nin
ardından Pazaryeri ilçesine bağlı
Kınık Köyü’ne geçerek, yine BEBKA
desteğiyle hayata geçirilen ve Kınık
Kırsal Turizm Köyü Projesi’ni yerinde

inceledi. Yöresel yemeklerin tadına
bakan heyet, çömlek atölyelerini
ziyaret etti. Çömleklerin yapım süreçleri hakkında ustalardan bilgi alan
BEBKA heyeti, çömlek yapımını da
uygulamalı olarak öğrendi. BEBKA
yetkilileri Kınık’ta ayrıca Kınık Köyü
Eko Turizmi Konaklama alanlarını
da inceledi.
Heyetin son durağı ise yine Bilecik’te
turizmin gelişmesine katkı sağlayacak
5 hektarlık alanı kapsayan Küçükelmalı Göleti oldu. Heyet, burada da
incelemeler yaparak Bursa’ya döndü.
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Kaynak: TÜİK Enflasyon
ve Fiyat İstatistikleri, 2014
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Ağustos ayında, TR41 Bölgesi’nde
enflasyon ve ihracat rakamları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
Enflasyon göstergeleri:
2014 yılı Ağustos ayında 2003 Temel
Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi, bir
önceki aya göre ülke genelinde yüzde
0,09 artarken, TR41 Bölgesi’nde
yüzde 0,03 azaldı. Yıllık en fazla artış
yüzde 14,73 ile lokanta ve oteller
grubunda oldu. TÜFE’de bir önceki
yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz
içecekler (yüzde 14,44), ev eşyası
(yüzde 9,64), ulaştırma (yüzde 9,45),
sağlık (yüzde 9,08) artışın yüksek
olduğu diğer ana harcama grupları

oldu. Aylık en yüksek artış yüzde
1,64 ile lokanta ve oteller grubunda
gerçekleşti. Ana harcama grupları
itibarıyla 2014 yılı Ağustos ayında
endekste yer alan gruplardan; gıda
ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,89,
eğitimde yüzde 0,75, çeşitli mal ve
hizmetlerde yüzde 0,65, eğlence ve
kültürde yüzde 0,59 artış yaşandı.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup
yüzde 4,92 ile giyim ve ayakkabı
oldu. Ana harcama grupları itibarıyla
2014 yılı Ağustos ayında endekste
yer alan gruplardan alkollü içecekler
ve tütünde yüzde 0,46, ulaştırmada
yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 0,61
ile TR81’de (Zonguldak, Karabük,
Bartın) oldu. İstatistiki Bölge Birim
Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de
bulunan 26 bölge içinde, bir önceki
yılın aralık ayına göre en yüksek
artış yüzde 7,08 ile TR21 (Tekirdağ,
Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde, bir
önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 10,71 ile TR31 (İzmir)
Bölgesi’nde ve 12 aylık ortalamalara
göre en yüksek artış yüzde 9,28 ile
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
Bölgesi’nde gerçekleşti.

16%
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TR41
Türkiye

10%
8%
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4%
2%
Lokanta ve Oteller

0%

TR41 Bölgesi’nde ana harcama gruplarında bir önceki yılın aynı ayına göre en
yüksek artış yüzde 14,19 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

Endekste yer alan diğer
gruplardan sağlıkta
yüzde 13,91, lokanta ve
otellerde yüzde 12,56,
çeşitli mal ve hizmetler
grubunda yüzde 10,78,
eğlence ve kültürde
yüzde 9,86, ulaştırmada
yüzde 9,62, ev eşyasında yüzde 8,37, giyim
ve ayakkabıda yüzde
5,94, alkollü içecekler
ve tütün yüzde 4,49,
eğitimde yüzde 3,50,
konut, su, elektrik,
gaz ve diğer yakıtlar
grubunda yüzde 3,25,
haberleşmede ise yüzde
1,72 artış yaşandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,42 arttı

12

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE), 2014 yılı Ağustos
ayında bir önceki aya göre yüzde
9,88 ve 12 aylık ortalamalara
göre yüzde 9,55 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt
sektörler; gıda ürünleri (yüzde
1,59), deri ve ilgili ürünler (yüzde 1,54), ağaç ve mantar ürünleri -mobilya hariç- (yüzde 1,47)
oldu. Buna karşılık ham petrol
ve doğalgaz (yüzde -3,10), diğer
ulaşım araçları (yüzde -2,76),
kok ve rafine petrol ürünleri
(yüzde -2,00) bir ay önceye göre
endekslerin en fazla gerilediği
alt sektörler oldu. Ana sanayi
gruplarında en yüksek artış da
dayanıksız tüketim mallarında
gerçekleşti.

İhracat Göstergeleri
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TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da 2014 yılı
Ağustos ayında 750 milyon dolara yakın ihracat
gerçekleştirildi. 2013 yılı Ocak-Ağustos dönemi
ile kıyaslandığında 2014 Ocak-Ağustos döneminde Bursa ihracatında yaklaşık 29 milyon dolara
yakın bir artış yaşandı. 2014 yılı Ocak-Ağustos
döneminde, 2013 Ocak-Ağustos dönemine göre
Eskişehir ihracatında da 90 milyon dolarlık bir artış oldu. Göreceli olarak Bursa ve Eskişehir illerine
göre daha az ihracata sahip olan Bilecik’te, 2014
yılının Ocak-Ağustos döneminde 9,65 milyon
dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. 2013 yılı ile
kıyaslandığında Bilecik’te, 2014 yılının Ocak-Ağustos döneminde yaklaşık 3,4 milyon dolar
dolayında bir azalma yaşandığı ortaya çıktı.

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2014
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2014 yılı Ağustos ayında sanayi ürünleri ihracatı Eskişehir ilinde
toplam ihracatın yaklaşık yüzde 82’sini oluşturdu.
7.577..000 $

9.157.000 $

2.007.000 $

4.823000 $

Sanayi

Sanayi

Madencilik

Madencilik

57.557.000 $

6.398.000 $

Madencilik

Sanayi

1.240.00 $

685.082.000 $

BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

Bu dönemde, bir önceki yıla göre
Bursa’dan Almanya ve Fransa’ya
yapılan ihracatta artışlar yaşanırken, Birleşik Krallık ve İtalya’ya
ihracat azaldı.

Eskişehir’de en fazla ihracat
yapılan ülkelerden Avusturya ve
Fransa’ya yapılan ihracatta azalış
görülürken, ABD, Almanya ve
Romanya’ya ihracat arttı.

Bilecik’in ihracat rakamları incelendiğinde ise 2013 yılı Ağustos
ayına kıyasla 2014 yılı Ağustos
ayında Finlandiya’ya yapılan
ihracatın arttığı görülüyor.

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2014

54.536.000 $

Bebka Haber in English

FULL SUPPORT BY BEBKA TO CREATIVE
INDUSTRIES AND DESIGN
BEBKA, which aimed in 2014 to provide the international exchange of experience for
creative design and branding in the leading fields of ceramics, animation, furniture
and fashion design, also in 2015, for the better understanding of the sectoral needs of
creative design, put future strategy determining activities for the region, into its priority
agenda.
As BEBKA, we are continuing to uncover
the potential of our region and our programs
to increase its recognition in the national
and international platforms. In particular,
in our leading sectors, in order to ensure the
conversions that will increase the added value, our creative and entrepreneurial young
people have an important role. It is among
our priorities to make plans of providing
more efficient enterprise environments for
our young entrepreneurs. Parallel with
global developments, in Turkey fast-growing

creative industries being focused in Istanbul
and Izmir, it is also seen that in the region
TR41: in Bursa, fashion and furniture design, in Eskişehir, animation and in Bilecik
ceramics industries have great potential. In
addition to this, visual and graphic arts,
fashion and software also carries a significant potential.
BEBKA, which aimed in 2014 to provide
the international exchange of experience for
creative design and branding, for a better

understanding of the creative design needs
of the sectors, has put developing training
and capacity towards that goal, creating
awareness, international coordination and
future strategy determining activities, into
the priority of the agenda in 2015 also. In
line with the needs analysis and strategy
work that will be done in 2015, in 2016,
it’s been expected to provide financial and/
or technical support in order for the development of creative ability and creative product
design of industry representatives.

SECTORAL ANALYSIS IS COMPLETE IN
INDUSTRIAL SYMBIOSIS PROJECT
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The sectoral analysis is complete which was held in the light of the data collected in
scope of the application of industrial symbiosis, which targets the optimization of the
resources by allowing them to be used jointly between the enterprises.
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The sectoral analysis is complete which was
held with the cooperation between Bursa
Eskişehir Bilecik Development Agency
(BEBKA) and Turkey Technology Development Foundation (TTGV) in scope of the
“Industrial Symbiosis” project, by gathering
data from the cities Eskişehir, Bursa and
Bilecik with the aim to efficiently use the
resources and ensure the regional sustainable
development. Analysis included the study of
sectoral structure, distributions, organized
industrial zones, large sectors, regional distributions, etc. and evaluation of the results.
Sectoral structure of the region, especially in
Bursa Eskişehir and Bilecik; was evaluated
on the basis of the number of firms in the

region and industrial zones, and also the
waste, which is intensely created in the
region, was also evaluated especially for
these three cities, based on waste quantities
regarding waste type and waste quantities
regarding industrial zones.
In the coming days representatives from
TTGV and BEBKA will conduct interviews
with the planned to focus industry representatives, regional clusters and with exporters
associations. It will continue with the
creation of the infrastructure for industrial
symbiosis network system and company visits
will be held in the final stages of feasibility
and infrastructure work and an informational synergy meeting will be held also.

“WE ARE ELIMINATING THE OBSTACLES IN
FRONT OF INVESTMENTS”

The Minister of Development, Cevdet Yılmaz, has said that they are aiming to eliminate
obstacles that undermine investments by the ongoing works in collaboration with the
development agencies and investment support offices, which were formed within the
body of the Ministry.
Minister of Development, Cevdet Yılmaz,
has told BEBKA News, about the work his
Ministry is doing on economic and social development of Turkey. Yılmaz, who stated that
they have determined an economic growth
vision which is high, stable and inclusive for
Turkey’s long-term developmental goals, has
also said that with the 10th Development
Plan which was developed witin framework
of this vision, the building blocks of the new
economic growth strategy are determined as
productivity growth and strengthening the
industrialization process.
The Minister of Development, Yılmaz, who
stated that in 2023, they aim to be among the
countries which are raised higher in international value chain hierarchy, joined among
the countries with high income rates and

solved the problem of poverty, he also stated
that in achieving this objectives, development
agencies has very important roles. Yılmaz
also emphasized that as differently from the
agencies previously adopted regional development policy, there is a new approach which is
bottom-up that allows regions to form their
own unique policies, and said that investment
support offices established under the development agencies also serve investors at each stage
of their investment. Minister Yılmaz, also said
the following:
“I think, turning economic development into
social welfare and distributing it to the society
is a must in becoming a developed country.
We have adopted a high, stable and inclusive
economic growth vision to perform long-term
developmental objectives of our country. The

building blocks of the 10th Development
Plan prepared in accordance with this vision,
consists of increase in productivity and strengthening the industrialization process. Led by
the private sector, with this strategy which is
based on the development of outward-oriented
and competitive production structure, it will
be more rapid to reach the income levels of
developed countries by achieving the mediumto-long-term growth goals.”

FIRST ADDRESS FOR THE INVESTORS WILLING
TO INVEST IN TURKEY, TYDTA

Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency of Turkey (TYDTA) President M. İlker Aycı, said that TYDTA, with expert staff, is the first address for investors
who want to benefit from the investment opportunities in Turkey.
M. İlker Aycı, the president of Investment
Support and Promotion Agency of Turkey
which was established to promote investment
opportunities of Turkey to other countries,
and support them, told about the activities of
TYDTA. He said that TYDTA cooperates
with development agencies and promotes
Turkey’s investment opportunities to global
business market and gives all the support it
can throughout the investment process, and
added “As an agency, we see every project as a
new experience, and form a strategy every time
that will take us to success, with the understanding of “one-stop-office “ for the required

services by the project. Aycı also stated that the
achieved economic and political stability of
Turkey in the last 10 years has offered foreign
investors a secure investment environment,
and said “Turkey with the recent structural

reforms, resulted in being the most attractive
investment destination in its region. With the
improvement of the investment climate in the
country, over $ 135 billion dollars of Foreign
Direct Investment (FDI) has been taken
between the years of 2003-2013. Today, Turkey is a country that makes long-term plans,
decides its own future, and makes investments
for these, and runs to its goals for years 2023,
2053, and 2071 with solid steps. The political
stability will also be a positive contribution
to FDI inflows; because investments always
come to the countries of economic and political
stability and growth.”

Bebka Haber in English

BURSA, A GLOBAL CENTER OF ATTRACTION

Bursa, as the city to have the first organized industrial zone in Turkey, as years pass,
reinforcing its identity as an industrial city, is not only chosen by domestic but also foreign investors.

Bursa, with its advanced industry, long
history and still unspoiled nature and its
proximity to Turkey’s three largest cities,
offers significant opportunities to investors
from every sector from every angle. With
its competence in national and international trade, proximity to logistics centers
and major transportation routes, with its
tourism potential blended with the history
and natural beauty, Bursa is a global center

of attraction. With mid-term investments
like Istanbul-Bursa-Izmir highway project
and Bilecik-Bursa-Balıkesir high speed train
line, the city will also earn more value in
terms of transportation. As hosting Turkey’s
first Organized Industrial Zone, with 11
operative of total 13 industrial zones, more
than 1,400 employees are employed in close
to 150 thousand companies. This table of
industrial zones in Bursa also attracts the

attention of local and foreign investors.
Bursa, with its geographical position is one
of country’s major logistics centers. With
Gemlik and Mudanya ports, Bursa Free
Zone, Bursa-Yenişehir airport and Bilecik-Bursa-Balıkesir-speed train line under
construction and the planned logistics center
project it is the apple of the eye of international and local investors.

ESKIŞEHIR IS MANUFACTURING HIGH TECH

Eskişehir is an important city in Turkey in the field of high tech manufacturing, with its
developed infrastructure, and many different sectors with high added value in its organized industrial zone.
Eskişehir is a center of attraction for
investors, with its logistics network and
location in proximity to the important ports,
and with its developed infrastructure of
organized industrial zones. As being one of
Turkey’s most important industrial regions,
Eskisehir Organized Industrial Zone
(EOSB), with its allocated 17 million square
meters out of 32 million square meters,
holds the title of being the largest organized
industrial area in Turkey. EOSB is awaiting
its new investors with its lands starting from

7 thousand square meters up to 1 million
square meters. With a total number of 707
parcels, the allocated number of parcels
is 613, and vacant parcel count is 94.
Production of 451 new parcels is going on.
Apart from EOSB, there are also Beylikova
Livestock Organized Industrial Zone and
Sivrihisar Organized Industrial Zone which
will be completed shortly. Hosting many high
value-added sectors, Eskişehir is one of the
important cities of Turkey in the production
of high-tech. Eskişehir Chamber of Industry

member organizations have 790 member
organizations, these organizations have a
total turnover of $ 8 billion in 2013, and $
2.2 billion total exports and the total number of employees has reached 53 thousand
450 people. EOSB, thanks to its advanced
infrastructure, attracts more and more
attention of investors each year. In EOSB,
in 2012, 449 thousand square meters of
land is allocated for 21 new investors and in
2013, t 670 thousand 747 square meters of
land allocated for 39 new investors.
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BILECIK, THE NEW FAVORITE
SPOT FOR THE INDUSTRIALISTS
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Bilecik, in which the establishments of marble and ceramics industry are quite intensely
active in the 6th organized industrial zone, has become a favorite spot for the investors
of various sectors in the past years, with its incentives and transportation advantages.
Bilecik, as being a relatively modest city regarding industrial investments among the cities
around it, is quite open for new investments
and development with new incentives and
its transport advantage. In Bilecik, a total of
6 organized industrial zones are operating.
The 1st and second one of these are in city
center, the other 4 are in Bozüyük, Osmaneli, Pazaryeri and Söğüt towns. As of July
2014, according to the number of allocated
parcels, the occupancy rate of the industrial
zone is 69.62%. However the newly opened

and under construction industrial parcels are
42.19%. This shows how open Bilecik is to
new investments. The industrial branches of
marble, ceramics, plastics, metal and alike, are
increasingly interested in the industrial zones
in Bilecik. When looked at the allocations
and investments for industrial zones with
incentives in the last 5 years, it is possible to see
a huge variety of sectors. In this regard, lots of
investments are being made in glass, cement,
metal, machinery, food, ceramics, textile and
clothing and forestry sectors. Also because there

is no space left in the industrial zones in city
center, a third organized industrial zone is
being set up in there. It will be close to the
Yenişehir-Bursa highway, which is currently
being built, and in 44 kilometers of distance
from Yenişehir Airport, in 97 kilometers of
distance from Gemlik Port, over an area of
8 thousand 5 hundred acres of industrial
parcels. This organized industrial zone is
expected to contribute a lot to the development
of industry in Bilecik, in the long run.

YAZAKI LOVED BURSA
Yazaki Otomotiv Yan. San. ve Tic. AŞ. director general Metin Türk said that Turkey,
with its dynamic structure, is among the countries to invest in.
The Japanese Yazaki, is among the biggest
automotive sub-industries in the world. It
manufactures for the whole world, particularly for Asia and Europe. It manufactures
automotive cable equipment in the factories
in Gemlik Free Zone and Mudanya in
Bursa.

Yazaki Otomotiv Yan. San. ve Tic. AŞ.
director general Metin Türk has stated that
Yazaki decided to invest in Turkey after
they have decided to invest in the company
Toyota in 1990s, and said “the reason for the
investment to shift from İstanbul to Bursa,
is the advantages provided for the free zones

in 2000s.”
Türk, who said that the investment in Bursa
has met the expectation in the short run, also
added “the factories in Bursa, have brought
the operations in Turkey to the strategic level
of Europe. Our goal for the coming years is to
be one of the leading factories of Yazaki.”

THE SWEETEST INVESTMENT OF ESKIŞEHIR
A global brand in chocolate production, Barry Callebaut, opened its first integrated
production facility, with 15 million euros worth of investment, in Eskişehir Organized
Industrial Zone, last year.
Barry Callebaut, is the world’s leading
industrial chocolate and cocoa manufacturer. Established by a merger made in 1996,
between Cacao Barry, founded in England
in 1842 by Charles Barry, and Callebaut,
which was established by Callebaut family
in Belgium in 1850, The company Barry
Callebaut (BC), is a leading company in the

field of cocoa raw materials and industrial
chocolate production, operating with over
50 facilities and 9 thousand employees in
total. The headquarters of the company is
in Zurich and its capital is approximately
5 billion Euros. It serves to the industrial chocolate industry with more than 6
thousand chocolate recipes and 13 chocolate

academies. The company, operating in
Turkey since 1998, with first an agency and
then its own office, also set up a new factory
in Eskişehir Organized Industrial Zone last
year. Barry Callebaut’s director in Turkey
branch, Ali Serdar Tülek, has told to
BEBKA News, why the company has chosen
Eskişehir for investment and its future goals
regarding Turkey.

PARK CAM INC. WILL CHANGE THE FATE
OF BILECIK
Park Cam Sanayi ve Ticaret AŞ. Bozüyük Glass Container Manufacturing Factory, when
completed, will be the world’s biggest, as well as with the employment and added value
it will generate, it will increase the power of the national economy and Bilecik.
Park Cam Sanayi A.Ş. which is planned by
Ciner Group to be in Bozüyük Organized
Industrial Zone, as 4 furnaces in total by
commissioning 1 furnace each 1.5 years,
when completed, will be the world’s biggest
glass manufacturing facility in the same
zone. Park Cam, which will make 400
million Euros of investment in 4 phases,
will contribute to the employment of 1200

people directly, and 1500 people indirectly,
with Bilecik and its premises being the first.
Park Cam, which, with all the investments
are done, will produce 2,000 tons / day
gross glass bottles and annual 628 thousand
tons of net production, also started to entice
its suppliers to the area, including Set
Engineering, which does glass molding and
accessories, Silobas company which provides

raw material transportations, and Sibelco,
producing high quality raw materials in the
industry of mining, Thus, also contributed
significantly to the employment of the area
indirectly, Park Cam’s director general Semih Özbay said “Our goal is to first be the
leader in the glass packaging market in Turkey and then the neighboring geography.”

Bebka Haber in English

LANDING ON THE WORLD’S BIGGEST
CERAMICS AND MARBLE FAIR
Many companies from Bursa, Eskişehir and Bilecik, showcased their products in the International Cercaie and Marmomacc Ceramics and Marble Fairs.
Among the biggest ceramics and marble fair
of the world, International Cercaie and
Marmomacc fairs were held in Bologna and
Verona cities of Italy, between 22 and 28th
of September 2014. While many corporations from Turkey joining both the fairs, also
important companies from cities from TR41
region, including Bursa, Eskişehir and Bilecik, have showcased their products in the
fairs. Participating companies have made
business interviews regarding new business

deals and market opportunities.
BEBKA COMMITTEE VISITS THE
STANDS...
BEBKA Chairman and Bilecik Governor
Ahmet Hamdi Nayir, BEBKA Board
member and Eskişehir Governor Güngör
Azim Tuna, Bilecik Provincial General
Assembly President Serkan Yıldırım,
Bilecik Chamber of Commerce President
Fevzi Uzun, BEBKA Development Foundation Chairman and MÜSİAD Bursa

Branch President Hasan Çepni, BEBKA
Development Foundation Board member
and Bilecik Şeyh Edebali University Rector
Prof. Dr. Azmi Özcan, BEBKA Head of
Unit, Önder Erdogan, BEBKA expert staff
members Yasin Dalgıç and many industry
representatives from Bilecik, visited the
stands of participants from Bursa, Eskişehir
and Bilecik and got information regarding
their work.

EVİNOKS IS MORE EFFICIENT AND
COMPETITIVE
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EVİNOKS has added automatic paint sander machine and fiber optic laser machine
to its production repertoire, with its BEBKA funded project: “We are more efficient and
more competitive”.
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EVİNOKS, working in the field of Hotel
equipment projecting and manufacturing,
improving itself each and every year, in
scope of the new factory investment, has
also improved the capacity and quality of
the paint process. Preparing a project in
this regard with the slogan “We are more
efficient and more competitive”, EVİNOKS
has turned it into practice with the support
of BEBKA.
Project Officer and Assistant General
Manager of EVİNOKS, Barış Koyaş, gave
information about the process. He told that
as EVİNOKS they are already conducting
and successfully completing various projects
with TÜBİTAK R & D and KOSGEB and

many different institutions, and they were
informed about BEBKA in the informational meetings and decided that they can
join with a new project, and so they started
to work. He said, “In scope of this project,
we have benefited from financial support
from BEBKA, to invest in new machinery
aiming to improve our product quality
and capacity regarding electrostatic powder
coating and wood paint process. In regard to
the project, electrostatic powder coating line
was designed according to the new capacity
and technologies. Tender documents were
prepared after the completion of the project
and it was put up for tender. Bids were
collected and assessments made after the
tender is over, and a decision was reached.

After the decision, the production phase has
begun. Following that, with the assembly of
the new paint line, in our new factory, the
new manufacturing line was commissioned.”

IT IS AN IMPORTANT PROJECT TO REDUCE
THE DEPENDENCE IN FOREIGN RESOURCES
REGARDING INSULATION

404 Kimya, which started to manufacture with the support of BEBKA, construction materials made of perlite which is deemed to be among the most important minerals in
Turkey, is preparing to take an important step to prevent the raw material import for
insulation / isolation industry.
In today’s world, the need for new energy
sources and the effort to make the current
energy sources more efficient is on the rise.
Considering that the 82% of the total
energy consumption in our country is for
heating, the importance of insulation for
the protection of heat is clear. Right at this

point, 404 Kimya San. ve Tic. A.Ş, is performing the work for perlite, which is one
of the most important minerals in Turkey,
to be used in construction industry. Carried
out with the support of Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency (BEBKA), under
the title “Manufacturing of Construction

Perlite through Technology Adaptation and
R&D Studies”, Nevra Gül, the project coordinator, has shared that the raw material of
EPS, polystyrene and many other raw materials used in this field are currently being
imported. Gül has stated that this project is
an important step taken towards reducing
the need of import in this industry.

ÇMS ÇETIN DÖKÜM MANUFACTURED A
TURKISH MADE GIANT MIXER

ÇMS Çetin Döküm Makine Sanayi, which was established in Eskişehir, with the support
of BEBKA, manufactured a high capacity mixer which they used to have to import.
The use of imported raw materials and
machinery for production by the Turkish
industrialists, reduces the profitability
and weakens their competitive power.
Turkish machinery manufacturers have
gained ground recently, in reducing foreign

dependency. ÇMS Çetin Döküm Makine
Sanayi Tic. Ltd. Şti. which was established
in Eskişehir is one of them. The company
which manufactures machines that are used
in foundries, has started out with the idea of
manufacturing high capacity sand mixers in

Turkey. The company applied for the 2011
R&D and Innovations Financial Support
Program of BEBKA, entitled to get funds,
and has manufactured a sand mixer of 60
tons/hour capacity which is to be used in the
foundries.

COOPERATIVE AGREEMENT WITH
HERZEGOVINA DEVELOPMENT AGENCY

A cooperation protocol was signed between BEBKA and Bosnia Herzegovina, Herzegovina Region Development Agency (REDAH). The protocol covers the partnership of
small and medium sized enterprises being in cooperation with Europe and international collaboration subjects.
Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency
and Herzegovina Regional Development
Agency (REDAH) have signed a cooperation
protocol. The protocol was signed by BEBKA
secretary general Tamer Değirmenci and
REDAH director Ivan Jurilj. The signing
ceremony was held in BİGMEV Center, with
the support of the Foundation to Develop

Relationships with Bosnia (BİGMEV) in Sarajevo, and the protocol itself covers the partnership of small and medium sized enterprises being
in cooperation with Europe and international
collaboration subjects. In scope of the agreement
formed by this protocol, two agencies will inform
the company representatives in their regions,
regarding the bilateral trade and investment

opportunities, and will try to form direct
business connections and also work on the
subject of developing the cooperation profile.
With the protocol signed, apart from what
was mentioned, it is also aimed to increase
the support for mutual cooperation for the
business partners in Bursa-Eskişehir-Bilecik
and Herzegovina, regarding all areas of
sales-purchase, trade and investment.
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