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BEBKA, Yeni Girişimcilerle İnovatif
İş Fikirlerini Hayata Geçiriyor
BEBKA ile Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, girişimcilerin önünü açmak için
el ele verdi. SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’na dahil edilen 15 girişimcinin fark yaratan
çalışmalara imza atması amaçlanıyor.

B

ursa Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
(BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi’nin (Bursa TTO) ortaklığı ile Mart ayında
duyurulan SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı
kapsamında başlangıç girişimcilik eğitimi ve sunum
eğitimine katılan 26 girişimci arasından 15’i programa
devam etmeye hak kazandı.

AMAÇ, İŞ FİKİRLERİNİN TİCARİLEŞMESİ
BEBKA SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’na
katılan 26 girişimci, 2 gün süren başlangıç girişimcilik
ve sunum eğitimlerini tamamlayarak Değerlendirme
Kurulu’na iş fikirlerini sundu. Tanıtım sunumlarında
girişim fikrinin odaklandığı sorun ve çözüm önerisi,
iş fikrinin yenilikçi yönü ele alındı. BEBKA ve Bursa
TTO temsilcileri ile iş insanları ve akademisyenlerden
oluşan Değerlendirme Kurulu, çevrim içi ortamda
süreci tamamladı. İş fikirlerinin dayandığı ihtiyaç ve
problemlere yönelik çözüm önerileri detaylı olarak
ele alındı. İş fikirlerinin yenilikçi yönleri ve ticarileşme
potansiyeli de göz önünde bulundurarak programa
devam edecek 15 girişimci belirlendi.

7 AY EĞİTİM ALACAKLAR
Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 15
girişimci, 7 ay boyunca toplam 90 saat eğitim ve
160 saat akademik ve sektörel mentörlük hizmeti
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alacak. Girişimciler, bu süreçte yatırımcılara iş
fikirlerini sunma imkânı da bulacak. BEBKA, SeedUP
İnovatif Girişimcilik Programı ile girişimcilerin firma
kurmalarına destek olacak. Eğitimler ile iş fikirlerinin
olgunlaştırılması ve şirket kurulum süreçlerinde
yol haritası çizilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl 14
girişimci ile tamamlanan SeedUP programında 4 firma
kuruluşu tamamlanmış, firmalar ihracat yapmaya
başlamış ve çok kısa bir sürede 1 milyon TL üzerinde
ciro elde edilmişti. Bursa’da girişimcilik ekosistemini
canlandırması hedeflenen programın iş dünyasında
yeni ufuklar açması ve rol model olarak kent
ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
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Mobilite Çağrısı İle Yerli İmkan
ve Kabiliyetlerle Üretime Destek
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında
açıklanan Mobilite Çağrısı sayesinde mobilite araçlarında en az %75 yerlilik oranı ile üretimin
hedeflendiğini söyledi.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Odaklı
Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Mobilite
Çağrısı’nı açıkladı. Stratejik açıdan öneme sahip
ürünlerin yerli ve milli imkânlarla üretilmesini
amaçlayan çağrının çok önemli olduğunu vurgulayan
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Toplumsal refah
artışı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için
hayata geçen Hamle Programı, yeni üretim imkan
ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasını
amaçlamaktadır.” açıklamasını yaptı.

TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE BÜYÜK KATKI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarca
sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek
teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasını
amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
kapsamında açılan Mobilite Çağrısına başvurular
için geç kalınmaması gerektiğini kaydeden BEBKA
Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “2023 Sanayi ve
Teknoloji Stratejisi ve 11. Kalkınma Planı hedefleri
doğrultusunda ‘Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji
Yol Haritası’ çalışması hazırlandı. Bu yol haritasında
ortaya konan ihtiyaçlara binaen oluşturulan çağrı,
firmaların teknolojik ürün üretimine katkı sağlayacak.
Mobilite sektöründe ihracat payının yüzde 20’ye
ulaşmasına destek olacak çağrı, yatırımların çok
daha hızlı ve stratejik olmasını sağlayacak. Tamamen
elektronik ortamda yürütülecek başvurular ‘www.
hamle.gov.tr’ portalı üzerinden 8 Haziran’a kadar
yapılabiliyor” dedi.

KAPASİTEYİ DE YÜKSELTECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Mobilite Çağrısının
büyük kazanımlar sağlayacağını da dile getiren
M. Zeki Durak, “Çağrı; ulaşım araçları, elektronik,
elektrikli teçhizat ve makine sektörlerinden seçilen
ürünleri içeriyor. Bakanlığın bu yıl için ilk çağrısı olan
programda desteklenecek ürün listesi ilgili Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarına ve
Yenilikçi Teknoloji Alanlarına göre belirlendi. Çağrı

bünyesinde teknolojik üretime verilecek yerli ve milli
destekler ile üretim kapasitesi yükselecek ve ülke
ekonomimize muazzam katma değerler sağlanacak.
Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG)’nun
Bursa Gemlik’te devam eden inşaatının yanı sıra
bölgemizde ulaşım araçları bakımından ana ve
yan sanayinin dönüşümü oldukça önemli. Özellikle
Mobilite çağrısının ardından açıklanan olacak
Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri
ve Dijital Dönüşüm çağrılarından da ulaşım araçları
üretiminin yoğun olduğu bölgemizdeki firmaların
azami ölçüde faydalanmasını temenni ediyorum. ”
ifadelerini kullandı.
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Liseli Genç Girişimciler,
BEBKA’nın Radarında
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle Bursa, Eskişehir ve Bilecik İl
Milli Eğitim Müdürlükleri ve Genç Başarı Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen GençBizz Lise
Öğrencileri için Girişimcilik Programı Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak
gerçekleştirilen toplantıda program süreçleri, çıktıları ve örnek başarı hikâyeleri paylaşıldı.

BEBKA GİRİŞİMCİLİK SERÜVENİNİN HER AŞAMASINDA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

G

irişimciliğin çok önem verdikleri bir alan
olduğunu vurgulayan BEBKA Genel Sekreteri M.
Zeki Durak, “Hâlihazırda girişimcilik ekosisteminin
geliştirilmesine yönelik sonuç odaklı bir program
yürütüyoruz. Gençlerin erken yaşlardan itibaren
girişimcilik ekosistemine dâhil edilmesi ve iş
kurma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bu
yıl bölgemizde GençBizz Lise Öğrencileri İçin
Girişimcilik programını geliştirdik. Hem Bursa’da
hem Eskişehir’de düzenlediğimiz SeedUP İnovatif
Girişimcilik Programı’nda inovatif iş fikirlerini hayata
geçiriyoruz. Bu program kapsamında birçok firmanın
kurulmuş olması ve yeni kurulmuş olmasına rağmen
ihracat yapıyor olması bizi gerçekten oldukça
memnun ediyor. Yine bölgemizde yüksek büyüme
potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimciler için
6

TechUP - Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı iki
defa Eskişehir’de ve bir defa da Bursa’da hayata
geçirdik. Bu programlara 28 girişimci dahil oldu ve
Eskişehir’de bir firmamız yatırım aldı. Diğer taraftan
ekolojik tekstil, yapay zekâ gibi tekstil ve tekstille
bağlantılı sektörlerde faaliyet göstermek isteyen
girişimcileri geliştirmek için eğitim ve mentorlukların
sağlandığı TechXtile Start-Up Challenge programının
da başından beri destekçisiyiz. Aynı zamanda
melek yatırımcılığın bölgemizde geliştirilmesi,
yürüttüğümüz girişimcilik programları kapsamındaki
girişimcilere bölgemizden yatırım yapabilecek
melek yatırımcı sayısının artırılması amacıyla melek
yatırımcı akademisini hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek” diye
konuştu.
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Konuşmasında ayrıca özel ödül duyurusuna da yer
veren Genel Sekreter Durak, “Program kapsamında
öğrencilerimize verilen eğitim ve mentorlukları
tamamlamak ve daha ileri düzeyde devamını
sağlamak amacıyla; ARİNKOM TTO, Bilecik Şeyh
Edebali TTO, Bursa Çocuk Girişimci Merkezi,
BursaTTO, Bursa Uludağ Üniversitesi TTO, ETTOM
desteği ile ön kuluçka merkezi kullanımı, 3 boyutlu
modelleme ve animasyon gibi atölye eğitimleri,
mentorluk ve diğer tamamlayıcı ileri düzey eğitimleri
özel ödül olarak sunacağız” dedi.

‘ONLARCA ÖĞRETMEN FAYDALANDI’
BEBKA tarafından yürütülen girişimcilik programını
en büyük destekçisi olduklarını kaydeden Bursa
İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger de, “Bu
organizasyonumuz, BEBKA’nın Mali Destek Programı
kapsamında yapılan çalışmaların bir yansıması.
BEBKA’nın desteğiyle Bursa Çocuk Girişimci
Merkezi’ni geçen yıl hayata geçirdik. Pandemi
sürecinde belki istediğimiz noktaya ulaşamadı ama
önümüzdeki yılbaşından itibaren ilkokuldan lise son
sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerin girişimcilik
becerilerinin geliştirilmesine güçlü bir katkı
vereceğini düşünüyorum. GençBizz Lise Öğrencileri
İçin Girişimcilik Programı kapsamında Bursa’da 38
ortaöğretim kurumumuzdan 85 öğretmenimiz bu
süreçte eğitimden faydalandı ve her biri okullarında
meslektaşlarıyla iletişim kurmak suretiyle o kültürü
yaygınlaştırmaya çalışacak” dedi.

‘GENİŞ BİR KİTLEYE ULAŞACAĞIZ’
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit de bu tür
çalışmaların girişimcilik için fırsatlar oluşturacağını
kaydederek “Geleceğin girişimcilerine yol açmak,
bunun için de gerekli ortam oluşturmasını sağlamak
amacıyla bu girişimcilik merkezlerinin çok önemli bir
yeri var eğitim-öğretimde. BEBKA’dan 314 bin TL hibe

desteği alarak 8-17 yaş aralığındaki öğrencilerimiz
için Eskişehir Milli Eğitim Girişimcilik Merkezi’ni
kurduk ve eğitimlerimize burada devam ediyoruz.
Ayrıca teknoloji odaklı girişimcilik yarışmaları ve
etkinlikleri de yapıyoruz. Sertifikalı girişimcilik
programları ve geniş bir hedef kitleye eğitim hizmeti
sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA İÇİN TEMSİL EDECEKLER
Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Feyyaz Ünal da GençBizz Lise Girişimcilik Programını
BEBKA desteğiyle yürüttüklerini belirterek “Bu eğitim
döneminde genç girişimcilerimiz, okullarında 250’yi
aşkın girişimlerini öğretmenlerinin öncülüğünde
hayata geçirdi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te toplamda
54 GençBizz şirketi ile başladık. Yarı final sonrasında
ise 3 ilimizde 13 okuldan 141 öğrencinin kurduğu 18
GençBizz şirketi yoluna devam ediyor. 11 Haziran’da
GençBizz Türkiye Finali yapacağız. Birinci, Avrupa
Yılın Şirketi Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek”
ifadelerini kullandı.

PROGRAM ÇIKTILARI PAYLAŞILDI
Kapanış toplantısında yapılan sunumda ayrıca
program
çıktılarının
detayları
katılımcılarla
paylaşıldı. Toplamda 6 ay süren program 176 rehber
öğretmenin eğitici eğitimi ile başladı. Öğrenci eğitimi
sürecinde üç ilden 382 öğrenci toplam 1.146 saat
eğitimi aldı. 2. aşamaya geçen 141 öğrenci 9 başlıkta
toplam 705 saatlik girişimcilik eğitimini tamamladı.
1. aşamada 54 öğrenci şirketi kurulurken 18 şirket
2. aşamaya geçti. Program süresince 34 öğretmen
öğrenci ekiplerine rehberlik etti. Öğrencilere ayrıca
2. aşamada 18 adet gönüllü mentorden 162 saatlik iş
dünyası mentorlüğü ve 18 adet akran mentorden 162
saatlik akran mentorlüğü verildi.
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BEBKA,
Yeşil Verimliliği Anlattı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
(MAM) iş birliğinde yürütülen Yeşil Verimlilik Programı için seminer gerçekleştirdi. Programın
özellikle ihracatçı firmalara pazarlarda büyük avantajlar sunduğu kaydedildi.

DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMALIYIZ’

E

tkinliğin moderatörlüğünü yapan BEBKA Planlama
Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, “Avrupa’ya ihracat
yapan firmaların yeşil ve dijital dönüşüme ayak
uydurabilmesi için çalışmalarını tamamlaması,
ihracatlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem
arz ediyor. Biz de BEBKA bölgesi olarak 14 milyar dolar
ihracat hacmi ve 156 adet Ar-Ge merkezi ile oldukça
gelişmiş olan bölgemizin ihracat pazarını sürdürmesini
arzu ederek çalışmalarımızı yereldeki ihtiyaçlara göre
belirledik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma
Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 yılları
için ‘Kaynak Verimliliği’ teması olarak belirlenmişti. Bu
kapsamda bizler de BEBKA olarak enerji verimliliği ve
yeşil verimlilik konularında çalışmalar yürüteceğiz.

‘PAZARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
DEMEK’
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları
Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal da yeşil verimlilik
metodolojisini geliştiren ve ülkemizin üye olduğu
Asya Verimlilik Teşkilatı’nın çalışmalarına dikkat
çekerek “Teşkilatın odak alanları, yeşil verimlilik,
iş mükemmelliği, enerji verimliliği ve üretim
mükemmelliği üzerine şekilleniyor. Gündemimizde olan
yeşil verimlilik konusunda teşkilatın internet sitesinde
bulunan yayınlardan ve eğitim programlarından
faydalanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Yeşil verimliliğin çevreye daha az negatif etkide
bulunarak ve kaliteden ödün vermeden üretim
yapılması anlamına geldiğini söyleyen TÜBİTAK
8

MAM Uzman Araştırmacısı Dr. Emrah Şık da “Çevre,
üretim ve kalite olmak üzere üç ana kriteri bulunan
yeşil verimlilik, üretkenliğin iyileştirilmesi, çevrenin
korunması ve kalitenin artırılmasına odaklanır.
Günümüzde pazarlar, yeşil ve çevre dostu özellikler
içeren ürün ve hizmetlere karşı daha fazla duyarlı hâle
gelirken, fırsatı değerlendiren şirketler kârlılıklarını
artırıp aynı zamanda daha sürdürülebilir olmaktadır”
diye konuştu.

‘REKABETÇİ ORTAMA YARDIMCI
OLACAK’
Yeşil verimliliğin kurumsal iyileştirme, verimlilik
artırma, çevre koruma ve kalite geliştirme gibi birçok
faydası olduğunu vurgulayan BEBKA Planlama
Uzmanı Nalan Tepe Şençayır ise “Yeşil Verimliliğin
sürekli iyileştirme doğası bir şirketin pazarda daha
rekabetçi olmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda
sürdürülebilir kalkınmayı kolaylaştıracaktır. Programın
değerlendirme kriterleri arasında işletmenin yıllık
enerji ve su tüketimi, firma büyüklüğü ve sektörü,
uygulamanın diğer firmalara örnek olabilirliği ve
firmanın yeşil verimlilik konusunda çalışma isteği
bulunuyor. Yeşil Verimlilik Programı kapsamında
30 kişiye ücretsiz uygulamalı eğitim verilecek ve 1
işletmeye ücretsiz yeşil verimlilik etüdü yapılacak.
Başvurular Ajansın internet sitesi www.bebka.org.tr
üzerinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar alınacak.” dedi.
Programda katılımcılara yeşil verimliliğin algısının
ölçülmesi ve programa potansiyel başvuruların
belirlenmesi için mini-anket uygulandı.
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Otomotivde
Dönüşüm Rüzgarları
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle birlikte
sanayide büyük dönüşüm rüzgarlarının estiğini söyledi. Türkiye’nin bu sektörde 30 milyar
doların üzerinde ihracat yaptığını hatırlatan Bakan Varank, rekabetçiliğin önemine işaret etti.
Varank, Türkiye’nin bu değişim karşısında kendini uyarlaması gerektiğini vurgulayarak “İşte
biz "Türkiye'nin Otomobili" projesiyle aslında bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir
projeyi başlatmış olduk.” dedi.

V

arank, Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Kanca
Dövme Çelik firmasını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları
Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Albert Saydam Bakan Varank’a ziyaretinde
eşlik ederken şirketin genel müdür yardımcısı Taner
Makas da yürüttükleri çalışmalar ve gelecek planları
hakkında Varank’a bilgi verdi.

EL ALETLERİ MÜZESİ
Üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet eden
Varank, burada bulunan bir matkap mengenesi boyadı.
Kurulum çalışması devam eden El Aletleri Müzesi
için toplanan objelerin bulunduğu alanı da inceleyen
Varank, bu müzenin Türkiye’nin üretim ve kültür
tarihine de katkı sağlayacağını söyledi.

İLK ENDÜSTRİYEL KESER
Daha sonra açıklamalarda bulunan Varank, TOSB'un
otomotiv yan sanayisine hizmet veren fabrikaların
yer aldığı çok nitelikli bir organize sanayi bölgesi
olduğunu belirterek, el aletleriyle üretime başlayan
ve Türkiye'nin ilk endüstriyel keserini üreten Kanca
Dövme Çelik'in köklü bir aile firması olduğunu söyledi.

40 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Firmanın çok kaliteli el aletleri üretimi yapan ve aynı
zamanda otomotiv ana sanayisine yüksek teknolojili
sıcak ve soğuk dövme çelik ürünler ürettiğini ifade
eden Varank, "Yaklaşık 40 milyon dolar doğrudan
ihracatı var, bunun yanında Türkiye'de üretilen
otomobillere sağlanan parçalarla da aslında
üretiminin çoğunluğunu yurt dışına gönderen, katma
değer sağlayan bir firmamız." dedi.

KENDİNİ UYARLAMALI
Varank, otomotiv endüstrisinin büyük bir dönüşüm
içerisinde olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
Özellikle elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle

birlikte hem yan sanayi hem de ana sanayide büyük
değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Tabii ki Türkiye
dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi için 30
milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için
bu dönüşen otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması
gerek. İşte biz Türkiye'nin otomobili projesiyle aslında
bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir
projeyi başlatmış olduk. Burada Kanca gibi firmalarımız
bu değişim dönüşüm sürecinde imalatlarını hem
eskiden beri ürettikleri ürünlerle devam ettirerek hem
de yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
üretimlerini dönüştürüyorlar.

TOGG İLE TEMASTAYIZ
Kanca Dövme Çelik Genel Müdür Yardımcısı
Makas, dünyada araçların elektrikliye dönmesiyle
birlikte Ar-Ge çalışmalarını elektrikli motorlara
yoğunlaştırdıklarını anlatan Makas, "Krankı ikame
edecek olan elektrikli motorlardaki, elektrikli motorun
kalbi olarak tabir edilen rotor parçasını üretmek için
çalışmalarımız devam ediyor. Klasik motorlardaki
rekabetçiliğimizi koruduğumuz gibi burada da
yarışta olma arzusundayız. Dünyada bunu birkaç
firma üretebiliyor. Rakibimiz Almanya. TOGG'la da
temastayız." diye konuştu.
9
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BEBKA’dan Yenilenebilir Enerji ve
Kaynak Verimliliği Semineri
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Türkiye Sürdürülebilir Enerji
Finansman Programı (TurSEFF) iş birliğinde Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği
Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri gerçekleştirildi. Seminerler, yerel yönetimler ve özel
sektör temsilcilerinin yüksek katılımıyla gerçekleşti.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
faaliyet gösteren BEBKA ve TurSEFF tarafından
organize edilen Yenilenebilir Enerji ve Kaynak
Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri’nin
birinci kısmında, yerel yönetimler tarafından
uygulanacak olan “Yenilenebilir Enerji ve Kaynak
Verimliliği” yatırımları için finansman araçları hakkında
yerel yönetim yetkililerine bilgi verildi. Seminerin
ikinci kısmında ise BEBKA bölgesinde yer alan
ticaret ve sanayi odalarına, organize sanayi bölgeleri
müdürlüklerine ve özel sektöre yönelik finansal ve
teknik destekler hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

“İKLİM-NÖTR OLMAK,
BELEDİYELERİN DE GÖREVİ”
Etkinliğin moderatörlüğünü yapan BEBKA Planlama
Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş yapılan iş birliğinin
kaynak verimliliğinde finansmana erişimin artırılması
konusunda atılan bir adım olduğunu kaydetti. Ulutaş,
“Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, yeşil dönüşüm
ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi çevresel
konular üzerine özel sektör çeşitli hazırlık çalışmaları
yürütüyor. 2050 yılında Avrupa’nın iklim-nötr yani
iklime zararsız olma hedefini gerçekleştirmek sadece
10

sanayicilerin değil kent yönetimlerinin de görevi.
Kent yöneticileri de bu doğrultuda iklim değişikliğinin
etkilerini azaltmak üzerine çözümler üretmeye
çalışarak sorumluluklarını yerine getirmek istiyorlar.
Projelerini geliştiren yerel yönetimler hem ulusal
da hem de uluslararası alanda iş birlikleri kurmaya
çalışıyorlar. Bu iş birlikleri içerisinde bölgemizden
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi ve ilçe belediyelerimizden de Tepebaşı
Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi “İklim ve Enerji İçin
Belediye Başkanları Sözleşmesi”ni (Covenant of Mayor)
imzaladı ve verdikleri taahhütleri yerine getirmek için
çalışıyorlar. Bakanlığımız kalkınma ajansları için 2020
ve 2021 yılları temasını Kaynak Verimliliği ilan ederken
biz BEBKA olarak her zaman olduğu gibi “Üretirken,
Tüketirken Verimlilik” mottosuyla çalışmalarımızı
sürdürüyor olacağız. Yerel yönetimler ve özel sektörün
kaynak verimliliği projeleri için finansman araçları ile
ilgili detaylı bilgilendirme yapan TurSEFF programı
yürütücülerine teşekkür ediyoruz” dedi.

PROJELERE REHBERLİK EDİYORLAR
Çevreci ekonomi projelerinin finansmanı hakkında
konuşan TurSEFF Proje Müdürü Yardımcısı Alican
Özden, “TurSEFF olarak su verimliliği, hammadde
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kullanımı, atık yönetimi ve sürdürülebilir enerji
alanında yatırım yapan başta KOBİ’ler olmak üzere, özel
sektör işletmelerine ve yerel yönetimlere finansman
desteği ve teknik destek sağlıyoruz. Programımız
kapsamında verilen teknik destek ve danışmanlık
hizmeti Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte
ve kurumlara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Güneş
enerjisi santralleri, kamu araçları, su şebekeleri ve
atık su alanı, atık yönetimi, belediyelerin sorumluluğu
altında olan yerlerde dış aydınlatma sistemleri,
belediye hizmet binalarında kaynak verimliliği gibi
yapılar üzerinden yapılacak projeler kredi ve kiralama
imkanlarından
faydalanabilmektedir. Kaynak
verimliliğine ve sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak
için projeniz hazırsa veya sadece fikir aşamasında bile
olsanız ekibimiz size fikrinizin projelendirilmesinde
rehberlik hizmeti verecektir ve finansmanı sağlayacak
kurumla sizi buluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİMLERE DE
SORUMLULUK DÜŞÜYOR
Enerji finansmanında iş birliği yapılan kurumların
işleyişi ile ilgili bilgiler veren Finans Kurumları İlişkileri
Müdürü Seyran Hatipoğlu da “Karbonu sıfırlamak
mümkün değil ama yine de bu yolda ilerleyebilmek için
yerel yönetimlere ve özel sektöre büyük sorumluluklar
düşüyor. Biz bu noktada Türkiye’de enerji verimliliğine,
temiz enerjiye, çevreci iklim değişikliğine ve döngüsel
ekonomiye katkı sağlamanın bir paydaşı olarak
finansman arayışındaki yerel yönetimler ve özel sektör
ile finans kurumunun arasında bir aracı oluyoruz.

Anlaşmalı olduğumuz finansman kuruluşlarıyla birlikte
ihtiyacı olan özel sektör ve kamu kurumlarımızın
finansmana erişimini sağlıyoruz. Anlaşmalı finans
kurumlarımız şube ağlarıyla Türkiye’nin her yerine
ulaşabilecek kadar geniş ağlara sahip. KOBİ’ler,
ESCO modeli ile proje geliştiren büyük işletmeler,
belediyeler, belediye iştirakleri, belediyelere hizmet
sağlayan firmalar finansman kullanımında bizler için
uygun faydalanıcılardır” şeklinde konuştu.

KAYNAK VERİMLİLİĞİ
4 BİLEŞENDEN OLUŞUYOR
Yerel yönetimler ve özel sektör için kaynak verimliliği
proje uygulamalarından söz eden Proje Mühendisi
Meriç Bulak, “Kaynak verimliliği dediğimizde enerji
verimliliği, hammadde verimliliği, su verimliliği
ve atık yönetimi olmak üzere 4 bileşenden söz
ediyoruz. Bu bileşenlerde verimlilik sağlanabilmesi
için projelerin uygulanabileceği noktalar arasında
kamu araçları, sanayide kullanılan elektrik motorları
ve pompalar, enerji ve su izleme kontrol sistemleri
ve binalarda enerji verimliliği bulunmaktadır” diye
konuştu. Türkiye’deki enerji yatırımlarını anlatan Proje
Mühendisi Elif Karaman ise güneş enerjisi, rüzgar
enerjisi ve biyokütle enerjilerinin kullanım alanları
ve projeleri hakkında bilgi verdi. Programın sonunda
katılımcıların soruları cevaplanarak seminerler
tamamlandı. soru-cevap bölümü ile tamamlandı.
Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının
Finansmanı Seminer kayıtlarına BEBKA YouTube
kanalından ulaşılabilir.
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Yatırımların Sayısı
Yüzde 86 Arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teşvik belgesi düzenlenen yatırımların sayısının
bir önceki yıla göre yüzde 86 artarak 10 bin 478’e ulaştığını belirterek, “Bu belgelerde
öngörülen sabit yatırım tutarı yüzde 45 artarak 249 milyar liraya, istihdam ise yüzde 49
artarak 302 bine ulaştı.” dedi.

B

akan Varank, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi
Mermerciler Organize Sanayi Bölgesinde
(OSB) gerçekleştirilen “Duraline Alüminyum Profil
Sistemleri Temel Atma Töreni”ne katıldı. Yeni
fabrika yatırımının alüminyum sektörünün önemli
firmalarından olan ve Duraline markası ile faaliyet
gösteren “ABB Metal Alüminyum” tarafından
gerçekleştirileceğini kaydederek, özetle şunları
söyledi:

YÜZDE 80 ARTIŞ:
Firmamız başarılı üretim ve ihracat performansını
yeni bir yatırımla taçlandırıyor. ABB metal alüminyum,
30 farklı ülkeye yaklaşık 15 milyon dolar ihracat
yapıyor. Yıllara sari 100 milyon liraya ulaşması
beklenen bu yatırımla da üretimini yüzde 80, ihracat
ve istihdamını ise yüzde 75 artırmayı hedefliyor.
Türkiye’nin ekonomisine ve geleceğine güvenin bir
göstergesi olan bu yatırım kararı dolayısıyla firma
yetkililerini tebrik ediyorum.

VİZYONER YATIRIM:
Alüminyum, hafifliği, kullanım kolaylığı, iletkenliği ve
yüksek korozyon direnci ile talebi giderek artan bir
12

ürün. Bugün dünyada çelikten sonra en çok üretilen
malzeme ve giderek büyüyen bir pazarı var. İnşaattan
otomotive, havacılıktan savunma sanayiine birçok
alanda yoğun bir şekilde kullanılıyor. Talebi görerek bu
vizyoner yatırıma imza atan firmamızın bu yatırımın
karşılığını hızlı bir şekilde alacağını görebiliyorum.

SANAYİ ÜRETİMİ:
Sanayi üretimimiz haziran ayıyla birlikte pandemi
öncesi seviyesini hızla yakaladı. Yılın ikinci yarısında
bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artarak G-20 ülkeleri
arasında en ön sıralarda yer aldı. Yüzde 94’ü imalat
sanayi ürünlerinden oluşan ihracatımız da 2020
yılının ikinci yarısında bir önceki yıl seviyesini aşmayı
başardı.

YATIRIM TALEBİ:
En önemlisi ise pandemi koşullarının hâkim olduğu
bu dönemde, onca belirsizliğe rağmen yatırım
talebi hız kesmedi. Bırakın hız kesmeyi son yılların
en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Teşvik belgesi
düzenlediğimiz yatırım sayısı bir önceki yıla göre yüzde
yüzde 86 artarak 10 bin 478’e ulaştı. Bu belgelerde
öngörülen sabit yatırım tutarı yüzde 45 artarak 249
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milyar liraya, istihdam ise yüzde 49 artarak 302 bine
ulaştı. Temelini attığımız bu tesis de artan yatırım
iştahının en somut göstergesi.

TAHMİNLERİ AŞAN BÜYÜME:
Sanayi üretimimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,3
düzeyinde artış kaydetti. İhracatımız ise ilk dört ayda
68,8 milyar dolara ulaşarak, tüm zamanların rekorunu
kırdı. 2021 yılını salgınla mücadeleyi kazandığımız ve
orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir
yıl olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızı da bu
doğrultuda yapıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen
bu olumlu tablo bizleri ziyadesiyle motive ediyor.
Böyle devam edersek, 2021 yılında da tahminleri aşan
bir büyüme performansını yakalayacağız.

hazırlığımız sürüyor. Yakın zamanda tamamlayıp
kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz.

ARAŞTIRMA MERKEZİ KURUYORUZ:
Sektörün daha katma değerli üretim yapmasını
sağlamak temel önceliğimiz. Bu kapsamda test
ihtiyaçlarını karşılamak üzere Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi bünyesinde “Alüminyum Test Eğitim
ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasını destekledik.
Aynı üniversite bünyesinde Alüminyum Sanayinin
Dijital Dönüşümü için bir ortak araştırma merkezi
kuruyoruz. Bakanlığımız ve Avrupa Birliğinin 60 milyon
liralık eş finansmanı ile kurulan merkez alüminyum
sanayinin dijital dönüşümünün hızlandırılması için
gerekli altyapı ve teknik desteği sağlayacak.

ÇAĞRIMIZI İLAN ETMEYİ PLANLIYORUZ:
2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji belgemizde
savunma sanayi için alüminyum, nitelikli çelik ve
zırh çeliği üretimini stratejik önceliklerimiz arasına
aldık. Bu ürünlerin de yer alacağı, sektöre uçtan
uca destek vereceğimiz Üretimde Yapısal Dönüşüm
Hamle programı çağrımızı yakın zamanda ilan etmeyi
planlıyoruz.

YATIRIMCIYA ÇAĞRI:

İHRACATÇI KONUMUNDAYIZ:
İmalat sanayimiz içinde önemli bir yere sahip olan
alüminyum üretim sektörünün de bu performansa
katkısı büyük. Sektörde bine yakın girişimde 30 bine
ulaşan istihdam ve 3 milyar doları aşan bir ihracat
söz konusu. Hadde ve ekstrüzyon ürünlerine yönelik
yapılan yeni yatırımlar sayesinde dünya pazarlarında
rekabet edebilir bir kapasiteye ulaştık. Alüminyum
çubuk ve profil ürünlerinde dünyanın dördüncü büyük
ihracatçısı konumundayız. ABB Metal Alüminyum
firması da bu alandaki önemli aktörlerden birisi.

Ülkemiz, sahip olduğu nitelikli insan kaynağı, teknolojik
yetkinlikler ve altyapı imkanları ile yatırımcılar için
oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Yerli ve yabancı tüm
yatırımcılarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum.
Gelin ülkemizin sunduğu fırsatları değerlendirin,
kapsamlı ve cazip yatırım teşvik sistemimizden istifade
edin. Hem siz kazanın hem de ülkemiz kazansın.
Törene, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı
Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli
Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy ile Dura Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuz da katıldı.

ULUSAL EYLEM PLANI:
Tesis ettiğimiz yatırımcı dostu iş ortamı ve sunduğumuz
cazip desteklerle sektörün her zaman yanındayız.
Metal sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların
varsa sorunlarının belirlenmesi ve tabi ki çözümüne
ilişkin Metal Sanayi Teknik Komitemiz çalışmalarına
devam ediyor. Avrupa Birliği’nin sınırda karbon
düzenlemesinin, metal sanayi sektörü üzerindeki
muhtemel etkilerini fırsata çevirmek istiyoruz. Bu
doğrultuda bir ulusal eylem planı ve strateji belgesi
13
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Bilecik TSO'yu Ziyaret Etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile 1. Organize Sanayi
Bölgesi'ndeki otomotiv yan sanayi parçaları üreten Durden Plastik fabrikasını ziyaret etti.

O

smaneli ilçesindeki Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hayata
geçirilen projelerin açılış törenine katılan Varank,
daha sonra Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi
Yöresel Ürün Satış Merkezinde incelemelerde
bulundu.
Burada ürünler hakkında üreticilerden bilgi alan
Varank, kooperatif tarafından üretilen lokumdan
kendisini takip eden gazetecilere de ikramda bulundu.
Ardından geleneksel yöntemlerle Lefke bezi üreten
kadınları ziyaret eden Bakan Varank, yöresel el
dokuma tezgahının başına geçerek kooperatifte
çalışan kadınlarla beraber kumaş dokudu.
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Buradaki programın ardından Bilecik 1. Organize
Sanayi Bölgesi'ndeki otomotiv yan sanayi parçaları
üreten Durden Plastik fabrikasına giden Varank,
fabrikanın çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi
aldıktan sonra üretim tesisini gezdi.
Daha sonra Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına geçen
Bakan Varank'ı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Şükrü Keskin ve yönetim kurulu üyeleri
karşıladı.
Varank, burada iş adamlarıyla bir araya geldi. Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şeyh Edebali'nin
türbesini de ziyaret etti.
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Bakan Varank, Bilecik'teki
Fabrikalarda İncelemelerde Bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'te fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.

B

akan Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen "Topraktan
Sofralara Kadın Eli SOGEP Projesi" kapsamında
Pazaryeri ilçesine kurulan konserve ve kurutma
üretim tesisini gezdi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, proje ve
tesiste yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Varank'a bilgi
verdi.

ziyaret eden Varank'a yetkililer, üretim aşamalarıyla
ilişkin bilgi aktardı.
Varank'ın ziyaretlerine Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih
Kadiroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK
Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, BEBKA Genel
Sekreteri Zeki Durak, ilçe belediye başkanları, kurum
müdürleri ve yetkililer eşlik etti.

Ardından konteyner üretimi yapan MEVA KİO Makine
firmasını ziyaret eden Varank, firmanın sahibi İbrahim
Köse'den tesisteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bozüyük ilçesine de geçen Varank, Türkiye ve
Avrupa'nın en büyük seramik üretim tesislerinden
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Fabrikası'nda incelemelerde
bulundu.
İnovasyon ve Ar-Ge merkezi de olan fabrikada
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi (CEO) Özgen
Özkan, Varank ve beraberindekilere sunum yaptı.
Daha sonra Akgün Group'a ait seramik üretim
tesislerine giden Varank, fabrikada yetkililerden bilgi
aldı.
Son olarak Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki
demir üretimi yapan İstikamet Döküm Fabrikası'nı
15
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TUBİTAK Deprem Platformu
İlk Seferine Başladı
30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından, Kuşadası Körfezi'ne
karadan uzanan fayların depremselliğini araştırmak üzere kolları sıvayan TÜBİTAK’ın başlattığı
"Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek
Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi” kapsamında görev alan TÜBİTAK
MAM Gemisi, İzmir Alsancak Limanı’ndan demir alarak 10 gün sürecek seferine başladı.

T

ÜBİTAK MAM Gemisi’ni seferine Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır
ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal uğurladı.
30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi’nde meydana
gelen depremde 117 vatandaşın vefat ettiğini, 1034
vatandaşın da yaralandığını hatırlatan Kacır, “Bu
vesileyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet diliyorum, tüm Türkiye’ye, İzmir’e bir
kez daha geçmiş olsun” dedi.
TÜBİTAK’ın, son dönemde yürüttüğü çalışmalarda,
ülkemizin aynı alanda çalışan, farklı üniversitelerde
görev yapan araştırmacılarını bir arada desteklemeye
gayret ettiğine dikkati çeken Kacır, bunun son
örneğinin, 20’ye yakın bilimsel araştırma projesinde
500’e yakın araştırmacının bir araya getirildiği
COVID-19 Platformu’nda gözlendiğini ifade etti. Hali
hazırda Antarktika seferlerimizde de ülkemizin
farklı üniversitelerindeki bilim insanlarının bir
araya getirildiğini belirten Kacır, şöyle devam
etti: “Şimdi bugün burada bu seferde de 4 farklı
üniversitemizden; İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden araştırmacılarımız,
AFAD ve Deniz Kuvvetlerimizin de destekleriyle, bu
araştırmayı gerçekleştirecekler. Jeoloji, jeofizik ve
su altı araştırmalarında çalışmalarını sürdüren bilim
insanlarımızı bir araya getirmiş olacağız.”
TÜBİTAK MAM Gemisi’nin bugüne kadar pek çok
çalışmada, özellikle çevre ile ilgili araştırma
projelerinde önemli sorumluluklar üstlendiğine
işaret eden Kacır, “Bu sefer vesilesiyle, deprem
araştırmalarına da bu gemimizle nitelikli gelişmiş
cihaz ve ekipmanlarımızla katkı vermeye çalışacağız”
dedi.
Bu sefer neticesinde elde edilecek bilimsel çıktıların
uluslararası platformlarda da paylaşılacağını ve
ülkemizin bu alanlardaki yetkinliğinin tüm uluslararası
platformlarda incelenme, gözlenme şansına sahip
olacağını ifade eden Kacır, “Bu seferin sonrasında
da 2 yıla yakın bir süre bu çalışmaları sürdüreceğiz.
Ülkemizin depreme hazırlık anlamındaki bilimsel
çalışmalarına katkılar sunmaya devam edeceğiz.
Seferin ülkemize milletimize hayırlı olmasını temenni
ediyorum” diye konuştu.
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Üniversitesine, İstanbul Teknik Üniversitesine, Orta
Doğu Teknik Üniversitesine, TÜBİTAK MAM’daki
arkadaşlarımıza, sponsor olarak sürece katkılarını
sunan TÜRKSAT’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

DEPREM ÇALIŞMALARINI KENDİ
KAYNAKLARIMIZLA YÜRÜTECEĞİZ

DEPREME KARŞI DA
GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, TÜBİTAK
MAM Gemisini seferine uğurlarken yaptığı konuşmada,
bugün güçlük olarak gördüğümüz deprem sürecinin,
birlikte çalışma ve birlikte başarma yaklaşımıyla,
tıpkı COVID-19 Türkiye Platformu aşı ve ilaç
geliştirme çalışmalarındakine benzer bir yöntemle
ele alınacağını ifade etti. Türkiye’de bu konuda yetkin
üniversitelerimizin, ilgili kurumlarımızın (AFAD, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi
Dairesi Başkanlığı) birlikte çıkacakları seferin, 10
gün boyunca devam edeceğini kaydeden Prof. Dr.
Mandal, sefer ekibinin gece gündüz hem kendi
karasularımızda, hem uluslararası kara sularında
çalışma yapacaklarını belirtti.

DEPREMİN DENİZDEKİ
İZLERİNİ DE BULACAĞIZ
Depremin karadaki izlerini takip etme konusundaki
yetkinliğimize işaret eden Prof. Dr. Mandal, “Biz,
aktif faylarımızı, depremin karadaki izlerini iyi takip
ediyoruz. Bu bölgeyi iyi tanıdığımızı düşünüyoruz.
Ama denizden gelen süreçte, bu boyutta yeterli bir
bilgiye sahip değiliz. Bu konudaki hedefimiz, öncelikle
birinci seferde, denizdeki aktif fay hatlarının, karadan
başlayan Kuşadası’ndaki aktif fay hatlarının denizdeki
izlerini bulacağız. Hem jeofizik alanındaki hocalarımız,
hem jeoloji alanındaki yetkin hocalarımız, süreçte
birlikte yer alacaklar” diye konuştu.

Seferde 11 araştırmacının, 12 de mürettebatın
olduğunu belirten Prof. Dr. Mandal, bunun dışında
sahada, üniversitelerde, laboratuvarlarda bu
sonuçları bekleyip, onları hemen hızlıca irdeleyip,
kamuoyuyla paylaşmak üzere görev alan toplamda
40 kişilik bir proje ekibinin, 2 yıl boyunca çalışacağını
kaydetti. Prof. Dr. Mandal, “Ülkemizin bu alandaki
çalışmaları başka ülke kaynaklarından değil, kendi
ülkemizin ürettiği verilerle sağlanacak ve gelecekte
karşılaşabileceğimiz depremlere çok daha hazırlıklı
olmamız için bilimsel temelli bir çalışma gerçekleşmiş
olacak” dedi.

ARAŞTIRMALARIMIZIN SONUÇLARINI
YUNAN BİLİM İNSANLARIYLA DA
PAYLAŞACAĞIZ
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yöneltilen
soru üzerine, deprem projesi ile ilgili Yunanistan’a
da teklif götürüldüğünü, bu aşamada Dışişleri
Bakanlığı’nın katkı verdiğini ancak, pandemi
sürecinin de etkisiyle Yunan makamlarının hızlı
aksiyon alamadıkları bilgisinin kendilerine ulaştığını
ifade etti. TÜBİTAK MAM Gemisinde Yunanistan’dan
araştırmacıların da olmasını dilediklerini kaydeden
Prof. Dr. Mandal, “Sonuçları Yunanistan’daki bilim
insanlarıyla da paylaşacağız çünkü deprem, bölgenin
ortak bir sorunu. Bilim temelli yaklaşımla iş birliği
olsun istedik ama ne yazık ki yetişemediler” diye
konuştu.

TÜBİTAK MAM Gemisi’ni, seferinden dönüşte Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın karşılayacağını
belirten Prof. Dr. Mandal, gemi seferden döndüğünde,
hem deneyimlerinin hem de elde ettikleri erken
aşama bilgilerin paylaşılacağını ifade etti.
Sürece katkı sağlayan pek çok kurum bulunduğuna
dikkat çeken Prof. Dr. Mandal, “AFAD’a, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığımıza, Dokuz Eylül Üniversitesine, İstanbul
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Bursa'nın ilk DENEYAP'ı
BEBKA Binasında
Türkiye’nin teknolojik gelişimini ivmelendirmek amacıyla başlatılan Deneyap Teknoloji
Atölyeleri’nde yeni bir aşamaya geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geleceğin
teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği teknoloji atölyeleriyle ilgili bir
müjde verdi. Ücretsiz olan bu atölyeleri daha önce 30 ilde kurduklarını anımsatan Bakan Varank,
“Şimdi ise 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz. İlk aşama olan yazılı
sınav başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 4 Temmuz’a kadar devam edecek.” dedi.

HEDEF 50 BİN TEKNOLOJİ YILDIZI

İNSANA YATIRIM:

S

Burs ve araştırmacı programlarımızla, TEKNOFEST
gibi organizasyonlarla, Deneyap Türkiye gibi
projelerimizle her yaştan insanımıza yatırım
yapıyoruz. Bu noktada, huzurlarınızda bir müjdeyi
vermek istiyorum. Biliyorsunuz 2023 hedeflerimizden
biri de 81 ilin tamamında 100 Deneyap Teknoloji
Atölyesi kurmaktı. 4. sınıftan 9. sınıfa kadar olan
öğrencilerimize 3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji
eğitimleri verdiğimiz bu atölyeleri şimdiye kadar 30
ilimizde hizmete aldık.

anayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde
Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu
başlatılan Deneyap Türkiye, 11. Kalkınma Planında
yer alıyor. Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü
oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç
bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap
Teknoloji Atölyeleri’nden 50 bin teknoloji yıldızı
gencin yetiştirilmesi hedefleniyor.

ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR
Türkiye genelinde 30 ilde devam eden Deneyap
Teknoloji Atölyeleri, ülke geneline yayılıyor. Verimlilik
Teknoloji Fuarı’na katılan Bakan Varank, gençler
tarafından ilgiyle takip edilen atölyelerle ilgili yeni
gelişmeyi duyurdu. Varank, ATO Congresium’daki
toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
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EĞİTİMLER EKİMDE: Şimdi ise 27 ilimizde 36
yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz.
Ekim ayında başlayacak eğitimlere katılacak
öğrencilerimiz, yazılı ve uygulamalı iki aşamalı bir
sınavla belirlenecek. İlk aşama olan yazılı sınav
başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 4 Temmuz
tarihine kadar devam edecek. Ben tüm gençlerimize
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ve ailelerine bu fırsatı değerlendirmeleri,
başvurularını son güne bırakmadan yapmaları
çağrısında bulunuyorum.

İŞTE O 27 İL
Bakan Varank’ın açıkladığı 27 il şöyle: Ankara,
Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay,
İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis,
Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak,
Tekirdağ, Van.

36 AY SÜRELİ ÜCRETSİZ EĞİTİM
Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde, iki farklı yaş
grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı
düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri
çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri
kazanmaları amaçlanıyor. Ortaokul ve liseye başlangıç
çağındaki gençlere Tasarım ve Üretim, Robotik ve
Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin
İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık
ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36
ay süreli ücretsiz eğitimler veriliyor. Bu 3 yıllık bu
süreçte gençlerin; temel teknoloji yetkinlikleri, özel

ilgi alanları ve proje üretme kabiliyetleri konusunda
gelişme göstermeleri bekleniyor.

30 İLDE DEVAM EDİYOR
Deneyap Türkiye’de ilk sınıflar, Adana, Ankara,
Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir,
Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere
12 ilde açıldı. Teknoloji atölyelerinin ikinci fazı;
Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale,
Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş,
Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun,
Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere toplam 18 ilde
hayata geçirildi. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde
toplamda 5 bin 630 öğrenci eğitim alıyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Ortaokul seviyesi için 4 ve 5. sınıflar, lise seviyesi için
de 8, 9 ve lise hazırlık sınıfları başvuru yapabilecek.
Başvuruların 4 Temmuz’da tamamlanmasının
ardından 2-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında
sınavlar gerçekleştirilecek. Konuya ilgi duyan
gençler, deneyap.turkiye.org adresinden ayrıntılı
bilgilere ulaşabilecek.
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Bilecik Artık Daha Girişimci
BEBKA Projelerini Bakan Varank Hizmete Açtı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
desteğiyle girişimciliği odağına alan 6 projenin hayata geçirildiğini belirterek, “Toplam yatırım
bedeli 8,5 milyon lira olan ve her biri birbirinden önemli bu projeler, kadın ve gençlerimiz
başta olmak üzere tüm girişimcilerimize, üreticilerimize hizmet edecek. Bilecik ekonomisinin
gücüne güç katacak" dedi.

B

akan Varank, Bilecik‘in Osmaneli ilçesinde, Bursa
Eskişehir Bilecik Kallkınma Ajansı (BEBKA)
tarafından hayata geçirilen projelerin açılışını yaptı.
Konuşmasına, başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin
birçok noktasında devam eden yangınlarda hayatını
kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başlayan
Bakan Varank, şunları kaydetti:

6 PROJENİN AÇILIŞINI YAPTI: Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata geçirilen,
toplam yatırım bedeli 8,5 milyon lira olan 6 projenin
resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Her biri birbirinden
önemli bu projeler kadın ve gençlerimiz başta olmak
üzere tüm girişimcilerimize/üreticilerimize hizmet
edecek. Bilecik ekonomisinin gücüne güç katacak.
İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ: Açılışını yaptığımız
projelerin ilki, Osmaneli Belediyesi ile birlikte
sürdürdüğümüz, İş Geliştirme Merkezi Projesi. Proje
kapsamında, 7 konak restore edilerek toplamda 3 bin
metre kare kullanım alanı olan 10 işlik oluşturuldu.
İşletmelerimize işyeri, ortak ofis, ekipman,
danışmanlık, eğitim ve finansa erişim gibi hizmetler
veriyoruz. Böylece işletmelerimizin ilk yıllarını sağlıklı
bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini destekliyoruz.
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UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK: Şu ana kadar 271
girişimci adayının katıldığı uygulamalı girişimcilik
eğitimleri
düzenlendi.
Titiz
değerlendirmeler
sonrasında 7 girişimci buraya yerleştirilmiş durumda.
Burayı işletmelerimiz için adeta bir medrese gibi
düşünebilirsiniz. Kendi ayakları üzerinde durana kadar
burada olgunlaşan firmalar zamanı geldiğinde mezun
olacaklar. Sonra yerlerine yenisi gelecek.
GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ: İkinci projemiz yine
girişimciliğin geliştirilmesi ile ilgili bir proje. Burada
teknoloji tabanlı girişimciliği daha ön planda tutuyoruz.
Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Transfer
Ofisi bünyesinde bir Girişimcilik Merkezi kurduk. Proje
ile Bilecik’te teknolojik girişimciliği yaygınlaştırmayı
ve nitelikli bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz.
Merkezde genç girişimcilerimiz ve akademisyenlerimiz
iş fikirlerini hayata geçirme sürecinde ihtiyaç
duyacakları her türlü hizmeti alabilecek.
TEKNOLOJİ
TEDARİKÇİSİ
GİRİŞİM:
Merkezde
eğitimlerini tamamlayan ve projelerini olgunlaştıran
girişimci adaylarımızı TÜBİTAK’ın ve KOSGEB’in
girişimcilik programlarına yönlendireceğiz. Böylece
teknoloji tedarikçisi girişimlerin sayısını ve hayatta
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kalma oranlarını artırmış olacağız.

KALİTELİ GİRİŞİMCİ-GÜÇLÜ REKABET: Üçüncü
projemiz de girişimcilik odaklı bir proje. Bu projede
kadınları önceliklendiriyoruz. “Kaliteli Girişimci-Güçlü
Rekabet” ismini verdiğimiz proje kapsamında, Osmaneli
Belediyemiz ile birlikte yine bu konaklar içinde bir
başka girişimcilik merkezi kurduk. Bu merkez, kadın
girişimciler kooperatifi koordinasyonunda kendi işini
kurmak isteyen kadınlarımıza hizmet ediyor.
UYGULAMALI EĞİTİM VE MENTORLUK: Diğer
girişimcilik merkezlerinde olduğu gibi burada da
girişimcilerimize ofisler tahsis edip uygulamalı eğitim
ve mentorluk hizmetleri sağlıyoruz. Şimdiye kadar
15 girişimcinin iş planlarını hazırlanmasına katkı
vererek KOSGEB’in yeni girişimcilik desteklerinden
yararlanmalarını sağladık. Önümüzdeki dönemde
bu sayıların katlanarak artacağını ve hep birlikte
kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer edineceğini
göreceğiz.
MODERN SERALAR KADIN ELİ İLE FİLİZLENİYOR:
Dördüncü projemiz, “Osmaneli Kadın Girişimi
Üretim ve İşletme Kooperatifi” ile iş birliği içerisinde
geliştirdiğimiz “Modern Seralar Kadın Eli ile
Filizleniyor” projesi. 3,1 milyon lira bütçeli bu proje ile
Osmaneli’nde 6 bin 600 metre karelik modern bir sera
kuruyoruz. Burada alanlar tahsis ederek kadınların
fide yetiştiriciliği yapmalarını ve ürünlerini kooperatif
aracılığıyla satmasını sağlayacağız. Böylece hem
kadınların iş hayatına katılımını destekleyeceğiz hem
de bölgemizdeki üreticilerin fide ihtiyacını gidereceğiz.
Bu projenin uzun vade bir model olmasını ve 27 köye
yaygınlaşmasını öngörüyoruz.

kadın, genç ve engelli vatandaşlarımıza önce teorik ve
uygulamalı eğitimler veriyoruz. Başarılı olanları tesiste
istihdam ederek onların ekonomik ve sosyal hayata
dahil olmalarını sağlıyoruz. Proje, istihdam yönünün
yanında Pazaryeri ilçesinde üretilen mahsulün daha
geniş kitlelere ulaştırılması konusunda da önemli bir
işlev görecek.

SÖĞÜT ALP KIYAFETLERİ DİKİM ATÖLYESİ: Son
projemiz ise, Bilecik-Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği
ile beraber geliştirdiğimiz “Söğüt Alp Kıyafetleri
Dikim Atölyesi” Projesi. 2 milyon lira bütçesi olan bu
projeyle, Söğüt turizmine katkı sağlarken geleneksel
kültürümüzün ve kimliğimizin korunmasını amaçlıyoruz.
Daha önce Söğüt Halk Eğitim merkezinde bir kurs
açılarak, kostüm tasarımları yapılmış ve yaklaşık
100 takım Alp kıyafeti üretilerek bu işe başlanmıştı.
Bu kıyafetler meşhur Diriliş Ertuğrul dizisinde de
kullanıldı. Oluşturulacak dikim atölyesinde önce 200
kişiye mesleki eğitim verilecek. Sonrasında aralarından
seçilecek 80 kişi ile alp kostümü, aksesuarları ve diğer
yöresel kıyafetlerin üretimi yapılacak.
Açılış törenine, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı,
Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik
Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ile BEBKA Genel
Sekreteri Zeki Durak katıldı.

TOPRAKTAN SOFRALARA KADIN ELİ: Beşinci
projemiz, Pazaryeri Belediyesi ile birlikte geliştirdiğimiz
“Topraktan Sofralara Kadın Eli Projesi”. Proje
kapsamında 1,1 milyon lira yatırımla Pazaryeri ilçesinde
bir konserve ve kurutma tesisi kurduk. Bu tesiste
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BEBKA,
12'nci Yılında Yeni Binasında
Bölgesel kalkınma hedeflerinde sürdürülebilirliğe yön veren BEBKA, 12’nci yılında yeni hizmet
binası ile TR41 Bölgesi’nde ekonomik ve sosyal gelişmeyi artırma yolunda çalışmalarını
yoğunlaştırdı.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı BEBKA, TR41 Bölgesi’ni (Bursa,
Eskişehir, Bilecik) inovasyon odaklı girişimcilik
merkezi haline getirmek ve bölgede kalkınmada öncü
bir politika çerçevesi oluşturmak amacıyla projeler
üretmeye ve desteklemeye devam ediyor. Bölgede
gelişmişliği artırmak adına Bursa Nilüfer’deki yeni
binasında hizmet vermeye başladıklarını belirten
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Önümüzdeki
süreçte yeni binamızda bölgemizi kalkındıracak ve
değer katacak çalışmalarımızı daha kaliteli ve başarılı
bir şekilde sunacağız” dedi.

TR41 BÖLGESİ,
MARKA HALİNE GELECEK
BEBKA, bölgede yürüttüğü katma değerli projeler
sayesinde vatandaşların refah düzeyini artırma
hedefiyle çalışmalarını yürütürken, bölgesel kalkınma
vizyonunu da yayarak 12’nci yılını tamamladı.
Türkiye’de bulunan 26 kalkınma ajansından biri olan
BEBKA’nın kalkınma dinamiklerini güçlendirerek,
bölgenin sahip olduğu potansiyeli artırmada kritik
öneme sahip olduğunu söyleyen BEBKA Genel
Sekreteri M. Zeki Durak, “Yeni hizmet binamızda, idari
bölümlerimizin yanı sıra meslek lisesi öğrencileri için
inovasyon merkezi, gençler için girişimcilik merkezi
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ile toplantı ve etkinlik salonları da bulunuyor. Bursa
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün de yer aldığı
binamız, hedeflerimize giden yolda emin adımlar
atarak yürüyebilmemiz için gerekli tüm doneleri
içeriyor. Ajansımızın bölgemizde kalkınma amaçlı
kapılar açan projeleri ile insanı merkeze alarak,
insana yatırım yapmayı kendimize görev biliyoruz. Bu
motivasyonla Ajansımız olarak 12 yıldır bölgemizin
marka haline gelmesi için idealist ve yaratıcı çıktıların
oluştuğu, yenilikçi ve ilham veren projeler hayata
geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GÜÇLENECEK
BEBKA’nın 12’nci yılında yeni hizmet binasıyla
buluşmasının bölgede girişimciye ve endüstriye
büyük imkânlar sağlayacağını belirten Durak, “Bursa
Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) tarafından
tahsis edilen arsa üzerinde 2 bini kapalı, 7 bin 500
metrekarelik alanda kurulan hizmet binamız, adeta
bölgemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek
adına tasarlandı. Özellikle teknoloji, inovasyon, çevreci
üretim ve girişimcilik konuları kapsamında yürütülen
çalışmalar noktasında vatandaşlarımıza Ajans olarak
geniş etki yaratacak katkılar sunacağız. Yenilikçi
projelere odaklanacağımız bu dönemde bölgemizin,
ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınması için
potansiyelini artırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BASINDA
BEBKA

MAYIS / HAZ İ RAN / T EMMUZ 2021
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BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI
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