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BEBKA Çalıştayları,
Kırsal Kalkınmanın Merkezi Oldu
BEBKA, 3 ilde düzenlediği Kırsal Kalkınma Strateji Geliştirme Çalıştaylarında sektörel
uzmanları ve paydaşları aynı masada buluşturdu.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
faaliyetlerini sürdüren BEBKA, bölgenin yerel
kalkınma vizyonuna katkı sağlamak amacıyla 25
Ekim’de Bursa, 26 Ekim’de Eskişehir ve 27 Ekim’de
Bilecik’te Kırsal Kalkınma Strateji Geliştirme Çalıştayı
gerçekleştirdi.

‘KADINLARI VE GENÇLERİ
ÖNCELİKLENDİRİYORUZ’
Bursa’da BEBKA’nın yeni hizmet binasında
gerçekleştirilen ilk çalıştaya Bursa Milletvekili
Emine Yavuz Gözgeç, Ticaret İl Müdürü İsmail
Aslanlar ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu Bursa Koordinatörü Bilal Tunç ve ilgili
kurumların temsilcileri katıldı. Bölgenin kırsal
kalkınma açısından önemli bir potansiyele sahip
olduğuna dikkati çeken BEBKA Genel Sekreteri
M. Zeki Durak, “Bölgemizde kır-kent dengesinin
gözetilerek
kırsalda
ekonomik
faaliyetlerin
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çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesiyle sürdürülebilir
kırsal kalkınmanın sağlanması; yerel zenginliklerin
ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek turizmde
rekabet gücünün artırılması amacıyla Kırsal
Kalkınma ve Turizm Tanıtım Sonuç Odaklı Programı
adı altında 3 yıllık bir program yürütüyoruz. Bu
program özelinde 75 proje destek alırken toplamda
35 milyon TL’lik yatırım Ajansımız sayesinde hayata
geçti. Bunun 11 milyon TL’si Bursa özelindeki projeler.
Bugün kırsal kalkınmayı, kadınları ve gençleri
önceliklendirerek tasarlıyor ve desteklerimizi buna
göre şekillendiriyoruz Kırsal kalkınma yatırımlarının
artması noktasında BEBKA’nın ağırlığı her geçen gün
daha da artacak” dedi.

İSTİHDAM VE ÜRETİME KATKI ARTACAK
Bursa’nın ardından Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO)
gerçekleştirilen Kırsal Kalkınma Strateji Geliştirme
Çalıştayı’na, ESO Yönetim Kurulu Başkanı ve BEBKA
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Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Kesikbaş, Eskişehir
Vali Yardımcısı Akın Ağca ve kurum temsilcileri katıldı.
Çalıştayı değerlendiren Zeki Durak, “35 milyon TL’lik
bütçenin 10,4 milyon TL’si ile Eskişehir’deki projeler
desteklendi. Önümüzdeki dönemde de bu destekler,
artarak devam edecek. Kırsalda hibe projelerimiz
sürecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma
Ajansları Genel Müdürlüğü, 2022’yi ‘genç istihdamı
yılı’ olarak belirledi. Hem kadın kooperatiflerimiz,
hem de gençlerimiz için istihdam ve üretime katma
değer sağlanması noktasında projelerimizi hayata
geçirmeye devam edeceğiz. Bursa, Eskişehir
ve Bilecik’i kapsayan çalıştaylarımızda BEBKA
uzmanlarımızın yanı sıra Tarımsal ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ticaret ve Tarım
İl müdürlüklerinin uzmanları ile paydaşlarımızı bir
araya getirmekten dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

BÖLGEYE 35 MİLYON TL
KAYNAK AKTARILDI
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde düzenlenen
Bilecik Kırsal Kalkınma Strateji Geliştirme Çalıştayına
ise Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu,
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mustafa Koyun ve Prof. Dr. İlhami Yurdakul,
kaymakamlar ve sektör paydaşları katıldı. BEBKA’nın
hayata geçirdiği 35 milyon TL’lik 75 projeden 12
milyon TL’sinin Bilecik’teki projelere aktarıldığını
kaydeden Durak, “Ajans olarak Bursa, Eskişehir ve
Bilecik’te düzenlediğimiz çalıştaylarda, kadınları ve
gençleri gözeterek istihdamının önündeki engelleri
kaldırma sürecine katkı sağlamayı amaçladık.
Çalıştaylarda uzmanlarımızın sektörel paydaşlarımıza
sağlayacakları katkılar, geliştirilen stratejilerden
sonra daha da artacak” ifadelerini kullandı.
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Türkiye'nin İlk Yerli ve Milli
Şanzımanı Eskişehir'de Üretildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın 58 milyon avroluk yatırımıyla 220
Türk mühendisin Türkiye'de ilk kez sıfırdan geliştirip ürettiği TÜBİTAK destekli yerli ve milli
otomatik şanzımanı tanıttı.

B

akan Varank, Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda,
Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve
tek yerli şanzımanı tanıttı. 6 yıldır ihracat şampiyonu
olan Ford Otosan’ın Türkiye'nin bugününe ve yarınına
yatırım yapmayı sürdürdüğünü belirten Varank,
firmanın salgına rağmen hız kesmeden hatta vites
yükselterek yoluna devam ettiğini anlattı.

58 MİLYON AVRO'LUK YATIRIM
"TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Ecotorq motorundan
sonra şimdi de 58 milyon avro yatırımla Ford Otosan
mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli
şanzıman yeni gururumuz oldu" diyen Varank, "Biz
de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Ford Otosan'a
verdiğimiz desteklerle bu gurura ortak olduğumuz
için mutluluk duyuyoruz. Son 19 senede Ford Otosan'a
Ar-Ge çalışmaları sebebiyle güncel rakamlarla
yaklaşık 1,6 milyar liralık destek sağladık. Şanzıman
projesi özelinde de kendilerine takribi olarak 15
milyon lira destek aktardık.” ifadelerini kullandı.
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KÜRESEL KAMYON ÜRETİCİSİ
Fabrikanın şanzıman üretimini gerçekleştirebilmesi
amacıyla 900 milyon liralık yatırım teşvik belgesi
düzenlendiğini anlatan Varank, “Şanzıman üretimiyle
birlikte Ford Otosan, motor, aks ve şanzımanın
üçünü de kendi geliştirebilen sayılı küresel kamyon
üreticilerinden biri haline gelecek. Ayrıca şanzıman
yatırımıyla Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabetçi
gücüne büyük katkı sunacak. Yan sanayi ve tedarik
ekosistemi bu sayede gelişecek." diye konuştu.

220 MÜHENDİS İŞ BAŞINDA
Bakan
Varank,
sıfırdan
bir
şanzımanın
geliştirilmesinin kolay olmadığını kaydederek,
söz konusu projede 220’nin üzerinde mühendisin
görev yaptığını aktardı. Tasarım, test ve geliştirme
aşamalarının tamamlanmasının 5 yıl sürdüğünü
kaydeden Varank, “Geliştirilen şanzıman 1 milyon
kilometreyi aşkın yolda, farklı koşullarda birbirinden
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zorlu testlere tabi tutuldu. Bu şanzımanlar
Avrupa’nın yıldızı F-MAX kamyonlarında ve diğer
kamyonlarda kullanılacak. Böylelikle tasarımı ve ArGe'si Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilen
kamyonların yerlilik oranları yüzde 90'ları bulacak.”
şeklinde konuştu.

40’I AŞKIN ÜLKE
Üretilen şanzımanların, kamyonların içerisinde 40'ı
aşkın ülkeye ihraç edileceğini belirten Varank, “Hem
Ford Otosan hem yerli otomotiv sanayi hem de Türkiye
kazanacak. Bu ve bunun gibi yüksek katma değerli
yatırımlarla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası emin
adımlarla gerçekleşecek. Ben bu vesileyle projede
emeği geçen Ford Otosan ailesine teşekkürlerimi
sunuyor, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanının
vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
Elektrikli araçların ihtiyaç duyacağı altyapılar
konusunda da gerekli adımları atmaya gayret
gösterdiklerini dile getiren Varank, “Halihazırda
ilgili bakanlıklarla birlikte özellikle şarj istasyonları
konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Batarya
teknolojilerinin, elektrikli araçlar için ne ifade
ettiğinin de gayet bilincindeyiz. Batarya, modül,
paketleme ve hücre yatırımlarına ağırlık veriyoruz.
TÜBİTAK
destekleriyle
otomotiv
sektöründe
malzeme teknolojileri, gömülü sistemler, elektrikli ve
hibrit araç teknolojileri ile alternatif yakıtlar üzerine
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ
Sektörün en rekabetçi firmalarından olan Ford
Otosan’ın Bakanlık destekli üç devasa Ar-Ge
merkezine sahip olduğunu anlatan Varank, “Globalde
ciddi oyuncu olmaya çalışan markaların hepsi
kendi Ar-Ge merkezleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu
bağlamda bizim büyük ya da küçük bütün firmalara
çağrımız inovasyonsuz bir gün bile geçirmemeleridir.

Önemli muafiyetler sağladığımız Ar-Ge ve
tasarım merkezlerini kurmak için Bakanlığımıza
başvurmalarıdır.” dedi.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN ESERİ
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yerli
şanzımanla beraber ürettikleri ağır ticari araçların
yerlilik oranının yüzde 90'a çıktığını aktararak,
“Ülke olarak pek çok endüstride yerlilik oranına
öncelik veriyoruz. Bu kamyon da gerçek anlamda
Türk mühendisliği ve işçiliğinin bir eseridir. Yani
sizlerin arkadaşlar. Üreteceğimiz ilk aracı inşallah
Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023
yılında hattan indireceğiz.” şeklinde konuştu.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün,
şanzımanın geliştirilmesine 13,5 milyon lira tutarında
Ar-Ge teşviği sağlayan, ülkenin teknoloji anlamında
öncü kurumlarından TÜBİTAK'a teşekkür etti.
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak,
“Daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok
istihdam diyor. Bu gelişmelerden büyük bir mutluluk
duyuyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız,
Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan
Emine Nur Günay ve Jale Nur Süllü'nün katıldığı
törende Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda,
Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek
yerli şanzıman tanıtıldı.

YERLİ VE MİLLİ ŞANZIMAN KULLANILAN
İLK KAMYONU TEST ETTİ
Bakan Varank, yerli ve milli şanzıman kullanılan ilk
kamyon olan ve yerlilik oranı yüzde 90'ı geçen F-MAX
kamyonu test etti. Direksiyona geçen Varank'a, test
sürüşü sırasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç,
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford
Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan İlkbahar eşlik
etti.
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BEBKA'da
'DENEYAP' Gururu
Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde '81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji
Atölyesi'nin kurulması hedefi kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrimiçi olarak 27 il ile
birlikte, DENEYAP Bursa Nilüfer Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

M

illi teknoloji hamlesi doğrultusunda geleceğin
bilim insanlarını yetiştirecek ve BEBKA binasında
hizmet verecek olan DENEYAP Bursa Nilüfer
Atölyesi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

kaldığı günümüzde, ülkemizdeki gençlerin teknoloji
üretebileceği atölyelere kavuşması çok önemli” dedi.

‘AYAK UYDURAMAYAN OYUN DIŞI
KALACAK’

11. Kalkınma Planı’nda DENEYAP ile 50 bin teknoloji
yıldızı gencin yetiştirilmesi hedeflendiğini de belirten
Zeki Durak, “Bursa ilimizdeki öğrencilerimizin Robotik
ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin
İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık
ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36
ay boyunca atölyemizden ücretsiz eğitim alacak
olması hem Bursa’yı hem de bölgemizi teknoloji
üretiminde daha da ön plana çıkaracaktır. Gençlerin
temel teknoloji bilgilerini harmanlayarak, proje
üretme kabiliyetlerini geliştirecekleri bu atölyeler
ile öğrencilerin takım çalışmasını öğrenmesini,
araştırma becerisi kazanmasını ve prototip üretmesi
hedeflenerek geleceğin yüksek teknoloji üretimine
katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bursa’nın ilk DENEYAP
Atölyelerinden birinin Ajansımızın hizmet binasında
hizmete girecek olmasından dolayı mutlu ve
gururluyuz.” ifadelerini kullandı.

DENEYAP
Bursa
Nilüfer
Atölyesi’nin
de
açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
gerçekleştirilmesi dolayısıyla gururlu olduklarını
belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak,
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın öncülüğünde
TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
ortaklığında kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyesi,
Bursa’da yenilikçi teknoloji üretimine zemin
hazırlamak amacıyla yeni hizmet binamızda
faaliyete geçti. Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerimizin
bulunduğu bölgeyi kalkındıracak ve teknoloji üretim
iklimi oluşturacak her türlü gelişmeyi yakından takip
ediyor, gençlerimizin bu konularla daha yakından
ilgilenmesini sağlamak için yoğun çaba gösteriyoruz.
Dijital dönüşüme ayak uyduramayanların oyun dışı
8

50 BİN TEKNOLOJİ YILDIZI
YETİŞTİRECEK
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BEBKA'dan
Üreten Kadınlara Destek
BEBKA, desteklediği proje ile kırsal alanda kadın girişimcilerin katma değerli üretim
gerçekleştirmesini sağlarken, bölgede kadın istihdamını da artıracak.
markalaştırması ve doğrudan satmaları yolunda
kilometre taşı oluşturacak” ifadelerini kullandı.

‘KALKINMAYA İVME KAZANDIRACAK’

B

EBKA tarafından desteklenecek proje ile Kestel
Belediye Başkanlığı, Bursa’da kırsal kalkınmaya
katkıda bulunmak amacıyla kurulan Aksu Köyü
Kadınları Derneği ortaklığında Tarımda Yenilikçi
Çözümler Projesi’ni hayata geçirdi. Projenin
Kestel’deki kırsal mahallelerde üretim ve pazarlama
konusunda motivasyon oluşturacağını söyleyen
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Üretime
yönelik çözümler ile kadın girişimcilerimizin tarımsal
üretim kapasitelerini geliştirerek bölgemizde kırsal
kalkınmayı sağlayacağız” dedi.

DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ
ALACAKLAR
Kırsal alanda yaşayan girişimci kadınların geleneksel
yöntemler ile ürettikleri tarımsal kaynaklı gıda
ürünlerinin proje sayesinde artırılacağını kaydeden
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Projemiz
kapsamında Bursa ilimizde kırsal kalkınmada önemli
bir görev üstlenen Aksu Köyü Kadınları Dayanışma
Derneği'nin ürettikleri ürünlerin çeşitlenmesini
amaçlıyoruz. Bu doğrultuda alınacak olan makine
ve ekipmanlar ile kadınlar, derneğin işleteceği
üretim tesisinde çevre köylerin de yöresel ürünlerini
işleyerek eskisinden daha fazla üretim yapacak ve
gelirlerini artıracak. Satış ağını genişletmek için dijital
pazarlama eğitimi alacak olan kadınlar, günümüz
teknolojilerine uyum sağlayarak ürünlerinin çevrim içi
platformlarda satılması için teşvik edilecek. İlçedeki
kırsal mahallelerin kooperatifleşmesinin önünü
açacak olan proje, Kestel Belediyesi’nin kuracağı
yöresel ürün pazarı ile köylülerin kendi ürünlerini

Kadın istihdamını teşvik eden projelerin sadece
bölgeye değil ülke ekonomisine de olumlu
yansıyacağını belirten Durak, “Kadınların sosyal
ve ekonomik hayata katılım oranını artırmaya
yönelik projeleri hayata geçirmek, öncelikli
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kadınların işgücü
potansiyellerinin güçlendirilmesi ve emeklerinin
desteklenmesi
noktasında
gerçekleştirdiğimiz
projemiz, bölgemizin sosyoekonomik koşullarının
iyileştirilip canlandırılmasını sağlayacak. Kırsal
alanda yaşayan ve üreten kadınları farkındalıkları
açısından bilinçlendirmek ve eğitim süreçleriyle
işgücü piyasasında nitelikli hâle getirmek hedefiyle
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Aynı
zamanda
iş hayatında iletişim ve liderlik becerilerini de
geliştirmeyi amaçladığımız projemizde kadınların
aktif rol alması bölgemizde ekonomik kalkınma
çalışmalarına ivme kazandıracak” diye konuştu.

“KADINLARIN GİRİŞİMCİ YÖNLERİ
ARTACAK”
Projenin ilçede bulunan diğer köylere de örgütlenme
konusunda yol haritası oluşturacağını belirten Kestel
Belediye Başkanı Önder Tanır ise “Kadınlarımızın
iş dünyasına kattığı değeri her zaman takdir
ediyoruz. Ülkemizde bulunan çeşitli iş kollarında
kadın istihdamının artırılmasına yönelik projeler,
ekonomimize önemli bir güç katacak ve toplumumuza
farklı
değerler
kazandıracaktır.
Kadınların
ekonomiye katılımını kolaylaştıracak olan bu proje
de kadınlarımızın girişimci yönlerini artıracak ve
dijital alandaki yetkinliklerini geliştirecek. Kırsal
alanda kadınlarımızın sosyal etkileşimini artırırken,
aile bütçelerine de katkı sağlayacak projedeki iş
birliklerinden dolayı BEBKA’ya teşekkür ediyoruz.”
dedi. Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği
Başkanı Aysel Şenman ise “Derneğimizde geleneksel
üretimimizi teknoloji ile buluşturan projeden dolayı
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yöresel kültürümüzü
yaşatarak geleceğe taşımaya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
9
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BEBKA Destekleriyle
Girişimci ve Yatırımcılar Buluştu
BEBKA, girişimci ile yatırımcıyı buluşturan önemli bir etkinliğe imza attı. Anadolu Üniversitesi
ev sahipliğinde gerçekleştirilen SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı kapsamında düzenlenen
Demo Day etkinliği ile 7 girişimci, projelerini yatırımcılara sunma imkânı buldu.

B

EBKA ile Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO), Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Eskişehir Teknik Üniversitesi ARİNKOM TTO ve
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TTO iş birliğinde
yürütülen SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı
kapsamında düzenlenen Demo Day etkinliği
Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Girişimcilik ekosistemine ivme kazandırılması,
Eskişehir ve Bilecik'te firmasını kuran girişimcilerin
desteklenmesi, iş fikrinin olgunlaştırılması ve
yenilikçi girişim sayısının artırılması amacıyla
hayata geçirilen programdan 8 ay boyunca 15
girişimci yararlandı. Programı başarıyla tamamlayan
girişimcilerden 7’si, iş fikirlerini yatırımcılara sundu.

YENİLİKÇİ İŞ FİKİRLERİ HAYAT BULACAK
Programın açılış konuşmasını yapan BEBKA Genel
Sekreteri M. Zeki Durak, “Yenilikçi iş fikirlerinin
hayata geçirilmesi
için
iş kurmak isteyen
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girişimcilere destek vermeyi amaçlayan ‘SeedUP
İnovatif Girişimcilik Programı’ bölgemizdeki Teknoloji
Transfer Ofisleri ile yapılan görüşmeler neticesinde
ortaya konan ihtiyaç doğrultusunda tasarlandı.
Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ilk SeedUP Programı
ile 14 girişimci, 10 ay boyunca 56 saat eğitim ve
110 saat mentorluk hizmeti aldı. Bu girişimciler,
program sonunda yatırımcılara iş fikirlerini sunma
imkanına sahip oldu. Bu süreçte 3 firmanın kuruluşu
tamamlandı ve programa katılan girişimciler, 1
milyon TL’nin üzerinde satış gerçekleştirip, istihdama
ve ihracata katkı sunmaya başladı. Yürüttüğümüz
ilk SeedUP Programı’na katılan girişimcilerimizin
yakaladığı bu başarılar bizi SeedUP Programını
Eskişehir ve Bilecik illerinde de uygulamaya teşvik
etti. Toplam 8 ay süren SeedUP Programı, Eskişehir
ve Bilecik illerinde ikamet eden ve inovatif iş fikirleri
olan girişimcilerin eğitim ve mentorluklar ile
desteklenerek iş fikirlerini hayata geçip ürünlerini
ticarileştirecekleri ya da firmalarını kuracakları,
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yatırımcılar ile bir araya getirilecekleri ve belirli süre
aralıkları ile takip edilecekleri bir program olarak
tasarlandı” dedi.

MELEK YATIRIMCI AKADEMİSİ
KURULACAK
Programda konvansiyonel girişimcilik eğitimlerinden
farklı olarak inovatif girişimcilerin hedef kitle olarak
belirlendiğini de kaydeden Zeki Durak, “Girişimlerin
sürdürülebilirliğini
sağlamak
için
program
kapsamında mentorluk desteği verilmiş olup,
mentorluklarla, iş kurma hedefi olan veya işini yeni
kuran girişimcilere başarılı olmaları için öğrenme
ve deneyim aktarılması hedeflendi. Girişimciliğin
finansmanı konusunu Ajans olarak çok önemsiyoruz.
Ajansımızın yürütmekte olduğu ve planladığı çeşitli
faaliyetler ile bölgemizdeki girişimcilik ekosistemine
olan desteğin daha da artmasını, girişimcilik
programlarımıza katılan girişimcilerin finansmana
erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda,
bölgemizde yüksek katma değer üreten, teknoloji
odaklı ve yenilikçi girişimlere yatırım yapılması
sağlanarak girişimlerin finansmana erişiminin
artırılması amacıyla bölgesel girişim sermayesi fonu
kurmayı planlıyoruz. Melek yatırımcılık konusunda

ise bölgemizde iş insanları arasında farkındalık ve
bilinirliğin artırılması için Melek Yatırımcı Akademisi’ni
yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Böylece bugüne kadar hızlandırıcı programlarla
girişimcilere destek olurken bölgedeki sermayenin
girişimcilik ekosisteminde değerlendirilmesinin
önünü açacağız.” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR, GİRİŞİMCİLİĞİ
ELE ALDILAR
Girişimci sunumlarından önceki bölümde LabX
Melek Yatırım Ağı’nın kurucusu ve Genel Müdürü Fuat
Sami’nin moderatörlüğünü yaptığı “Yatırımcı Paneli”
gerçekleştirildi. Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı
Başkanı Mehmet Buldurgan, DCP Girişim Sermayesi
Partneri Alper Karagöz, Fon Bulucu Kitlesel
Fonlamanın Kurucusu ve ReINVeS Capital ve Melek
Yatırım Ağının CEO’su Hakan Yıldız, TRANGELS Melek
Yatırım Ağı Yatırım Kurulu Başkanı Hale Umul’un
katıldığı panelde yatırımcıların gözünden girişimcilik
konusu ele alındı.
SeedUP Demo Day etkinliği, programı başarı ile
tamamlayan girişimcilerden 7’sinin gerçekleştirdiği
yatırımcı sunumları ve soru-cevap bölümleri ile sona
erdi.
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BEBKA, SOGEP Başarı Oranında Türkiye 2.si
SOGEP'te 8 proje destek almaya hak kazandı
2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteğe hak
kazanan projeler açıklandı. Program kapsamında uygulanacak projeler ile bölgede istihdam
çalışmalarına ivme kazandırılması, yenilikçiliğin artırılması ve sosyal içermenin sağlanması
amaçlanıyor.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda
bölgemizde BEBKA tarafından yürütülen 2021 Yılı
SOGEP kapsamında desteğe hak kazanan projeler
açıklandı. TR41 Bölgesi adına SOGEP çerçevesinde
sunulan 11 projeden 8’i başarılı bulundu. Bakanlık
değerlendirmesi sonucunda bölgemizden seçilen
projeler 12,7 milyon TL tutarında hibe desteği almaya
hak kazandı. Başvuru sahiplerinin katkılarıyla birlikte
yaklaşık 19,3 milyon TL’lik kaynak bölgede harekete
geçirilerek, uygulanacak projeler ile sosyal kalkınmaya
ivme kazandırılması hedefleniyor.

BÖLGEYE ÖNEMLİ İSTİHDAM KATKISI

2021 yılı SOGEP kapsamında desteklenmesi uygun
görülen projeler sayesinde, 1.228 kişiye mesleki bilgi
ve becerilerin artırılmasına yönelik eğitimler verilerek
istihdam edilebilirlik artırılacak. Projelerle, 39’u kadın
olmak üzere toplamda 64 kişi doğrudan istihdam
edilirken, aynı zamanda 3 âtıl binaya da işlerlik
kazandırılacak.
Desteklenmesi uygun görülen projeler arasında;
Bursa’dan “İpek Şehri Bursa: Kırsal Kalkınma
Projesi”, “Engelsiz Tarım”, “Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası (BTSO) Mutfak Akademi ‘Gelecek Mutfakta’;
Eskişehir’den “Bağımsız Yaşam; Mesleki Eğitim,
12

Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi”, “İnönü Manda
Oteli ile Girişimcilik Destekleniyor”, “Üretim ve Beceri
Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi” ve Bilecik’ten
“Gölpazarı’nda Ürünleri Değerleniyor Çiftçiler
Kazanıyor” projeleri bulunuyor.

SOSYAL İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR
Yerel dinamiklerin harekete geçirilerek yoksulluk, göç
ve kentleşmenin doğurduğu sorunlara çözüm bulmayı
amaçlayan program çerçevesinde, bölgede sosyal
yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilecek.
Sosyal gelişmenin sürdürülebilir kalkınmanın en
önemli bileşenlerinden biri olduğunu kaydeden BEBKA
Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Ajansımız öncülüğünde
vatandaşlarımıza sosyal anlamda yüksek nitelikte
hizmetler sunacağız. Programımız ile uyumlu bir
şekilde sürdürülebilir iş modellerini desteklemeyi,
ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirmeyi
hedefliyoruz. SOGEP ile bölgemizdeki dezavantajlı
kesimin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını
artırmayı, istihdam niteliklerini güçlendirmeyi ve
bölgemizdeki diğer sosyal sorunların çözümüne
katkı sağlamayı amaçlayan kurumların projelerini
destekliyoruz” açıklamasını yaptı.
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BEBKA, Gençlerin Geleceğini
Üretim ve Tasarımla Aydınlatacak
BEBKA tarafından desteklenen, ‘Geleceği Tasarım ve Üretim ile Aydınlatan Gençler’ projesi ile
Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi’nde 3 boyutlu animasyon, robotik/algoritma ve yazılım olmak
üzere üç atölyede yenilikçi teknolojiler aracılığıyla eğitimler verilecek.
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

440 GENÇ, TEKNOLOJİYLE BULUŞACAK

B

EBKA desteği ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
Bilecik’te kuracağı atölyelerde 440 genç, yenilikçi
teknolojilerle eğitim alacak. Katılımcıların, teknoloji
üretim sahasının farkında olmalarını ve bu sahada
yer almalarını sağlamak istediklerini belirten BEBKA
Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Hedefimiz, teknolojik
altyapı ve hizmet kalitesini iyileştirerek üretim
kapasitesini artırmak ve bu kapasiteyi en iyi şekilde
değerlendirecek nesillerle buluşturmak“ dedi.

HEDEF, REKABET GÜCÜ YÜKSEK
NESİLLER
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’un
katıldığı projenin imza töreninde konuşan BEBKA Genel
Sekreteri M. Zeki Durak, özellikle gençlerin analitik
düşünme ve problem çözme kabiliyetlerini artırmaya
destek olmak istediklerini belirterek “Projemizin
genel amacı, Bilecik’te teknolojik altyapı ve donatıları
geliştirerek Müdürlüğe bağlı eğitim kademelerinde
öğrenim gören tüm istekli öğrencilerin dijital hayata ve
teknoloji odaklı gelişmeye entegrasyonunu sağlamak,
dijital dönüşüm ile tasarım, üretim ve yazılım
teknolojisinde ülkemize katma değer sağlayacak
bilgilerle donatılmış, rekabet gücü yüksek nesiller
yetiştirmek. Bu amaçları gerçekleştirmek için Bilecik
Bilim ve Sanat Merkezi’ne 3 boyutlu animasyon,
robotik /algoritma ve yazılım atölyeleri kuracağız.
Bilgi ve tecrübesi yüksek, analitik düşünebilen bireyler
yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya devam

Analitik
düşünebilen
bireyler
yetiştirmenin,
kalkınmada önemli bir kilometre taşı olduğunu da
kaydeden Durak, “Teknolojik gelişmeler, tüm dünyada
pandemi süreciyle beklediğimizden çok daha büyük bir
hız kazandı. BEBKA olarak bu hıza ayak uydurmanın
yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, takım
çalışması gibi becerileri olan bireyler yetiştirmek
istiyoruz. Bu istek doğrultusunda her geçen gün yeni
adımlar atmayı da sürdürüyoruz. ‘Geleceği Tasarım ve
Üretim ile Aydınlatan Gençler’ projemiz kapsamında
Bilecik’te açılacak üç atölyemizde, bölgede bulunan 30
öğretmene eğitim vererek, 440 gencimizi teknoloji ile
buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

BİLECİKLİ GENÇLERE YENİLİKÇİ
TEKNOLOJİ
BEBKA’nın mesleki eğitime verdiği desteklerden
dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok memnun
olduklarını belirten Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Sami Akyol, proje sayesinde yenilikçi
teknolojilerle eğitim alacak gençlerin geleceğe daha
emin adımlarla koşacağını ifade etti. Projenin Bilecikli
gençler için önemini vurgulayan Akyol, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Kalkınma Ajansları
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BEBKA’ya verdiği
proje desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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BEBKA, Atıksuları Arıtarak
Yatırımların Önünü Açıyor
BEBKA, Bursa’da Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde desteklediği projede atıksuların
arıtılması yoluyla yeşil dostu üretimi sağlarken, bölgeye yatırımların da önünü açıyor.

B

EBKA desteği ile yürütülen Kayapa Organize
Sanayi Bölgesi’nin (Kayapa OSB) 2. Etap Altyapı
Eksikliklerinin Tamamlanarak Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Projesi, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından
olan atıksuların toplanarak arıtılmasını, proses ve
yağmur suyu hatlarının kurulmasını sağlayacak. Proje
kapsamında bölgede yer alan firmaların işletme
maliyetlerini de düşüreceklerini söyleyen BEBKA Genel
Sekreteri M. Zeki Durak, “Çevreye duyarlı üretim odaklı
projemiz ile firmaların yeni yatırımlar bulmalarının
yolu açılmış olacak” dedi.
BEBKA’da düzenlenen sözleşme imza törenine;
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Kayapa OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, Kayapa Sanayici ve
İş Adamları Derneği (KSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Güler ve Kayapa OSB Bölge Müdürü Recai Akıncı
katıldı.

GELİŞMİŞLİK FARKLARINI AZALTACAK
Bursa’da Kayapa OSB civarındaki atık suların
arıtılmadığı takdirde tarım alanlarından geçen su
kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirten BEBKA
Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Ajans olarak bölgesel
rekabet gücünü artırmak, bölge içi gelişmişlik
farklarını en aza indirgemek ve sosyal kalkınmayı
desteklemek amacıyla yürütülen projelere kaynak
tahsis etmeye devam ediyoruz. Bursa’nın önemli
sanayi bölgelerinden biri olan Kayapa OSB’deki atık
suları, bölgede çok yakın mesafede bulunan Hasanağa
OSB’ye ait Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılmasını
sağlayarak bölgenin en acil ihtiyacını karşılamayı
hedefliyoruz. Bölgeyi cazibe merkezi haline getirerek

yeni yatırımları da beraberinde getirecek projeye
yüzde 50 oranında olmak üzere 4 milyon lira tutarında
destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE DOSTU KALKINMA HAMLESİ
Kanalizasyon, yağmur suyu ve proses suyu altyapı
çalışmaları ve terfi merkezlerinin yapılmasına yönelik
hazırlanan proje ile altyapı sorunlarının yüzde 95’inin
giderileceğini de kaydeden Durak, “Proje sonucunda
daha iyi bir hizmet kalitesi sunulmasının yanı sıra
daha fazla yatırımcı Kayapa OSB’mize gelme imkânı
bulacak. 2021 yılı sonunda yüzde 100 doluluk oranına
ulaşmayı amaçladığımız proje, yatırımların hayata
geçirilmesi için öncelikli gereksinim durumunda.
Sanayicimizin arıtma bedeli, proses suyu maliyeti
gibi işletme giderlerinin azaltılacağı projede, proses
suyunda yüzde 50, arıtma maliyetlerinde ise yüzde
10’luk bir iyileşme bekliyoruz. Bölgesel kalkınmaya
hız kazandırırken ülkemizin farklı bölgelerinde
çıkarak içimizi yakan yangınlar gibi doğamıza zarar
veren etkenleri de engellemiş olacağımız için mutluluk
duyuyoruz” dedi.
Konuyla ilgili değerlendirme yapan Kayapa OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy da, “BEBKA’yı
bölge olarak yanımızda hissetmemiz çok önemli. Bu
ekonomik şartlarda böyle destekler bizi motive ediyor,
bizlere güç veriyor. Destekleri için BEBKA’ya çok
teşekkür ediyoruz” dedi.
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BEBKA Desteğiyle Girişimcilere
Hızlı Prototipleme Merkezi
BEBKA, ULUTEK Hızlı Prototipleme Merkezi’nin kurulmasına katkı sağlayarak bölgede yenilik
odaklı gelişmeyi, bilgi ve teknoloji üretimini artıracak.

B

EBKA, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof.
Dr. İrfan Karagöz ile ULUTEK Hızlı Prototipleme
Merkezi’nin kurulması amacıyla iş birliği protokolüne
imza attı.

tüm girişimciler ve işletmeler, startuplar, KOBİ ve
Mikro KOBİ’ler, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, bölgedeki
üniversiteler ve meslek liseleri projemizdeki hedef
gruplarımız arasında bulunuyor” diye konuştu.

BÖLGEDEKİ İŞLETMELERE
KATKI SAĞLAYACAK

TEKNOPARK İÇİN ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI’

ULUTEK Hızlı Prototipleme Merkezi’nin Teknopark’ta
yer alan firmaların prototipleme ihtiyaçlarına cevap
vereceğini söyleyen BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki
Durak, “ULUTEK Teknopark, bünyesinde barındırdığı
159 firma ile Bursa’da yazılım, bilişim, mühendislik,
makine, otomotiv ve elektronik gibi sektörlerin
kalkınmasında önemli bir konumda bulunuyor.
Prototipleme Merkezi’nin ULUTEK’te bulunmaması,
firmaların
Teknopark
dışından
ihtiyaçlarını
gidermesine neden oluyor. Bu düşünceden hareketle
işletmelerin taleplerinin karşılanmasını amaçlayan
ULUTEK’in Hızlı Prototipleme Merkezi projesinin
1,2 milyonluk bütçesine yüzde 75 oranında
destekleyeceğiz. Kurulacak merkezde orta ve büyük
boy olmak üzere 2 adet 3 boyutlu yazıcının yanı sıra,
torna ve freze tezgâhları, CNC dik işleme merkezi,
çeşitli makine teçhizatlar yer alacak. Bölgemizdeki

BEBKA desteğiyle hayata geçirilen merkezin
teknolojik kalkınma yolunda değerli bir hizmet
olduğunu kaydeden ULUTEK Teknopark Genel
Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de “BEBKA’nın Yenilik
ve Verimlilik Mali Destek Programı ile çıktığı çağrı,
adeta Teknopark’taki firmalarımızın ihtiyacına yetişti.
Prototipleme merkezinde üretimin ilk aşaması için
gerekli olan elektronik ve mekanik alt yapıyı proje
desteği ile sağlayacağız. Nisan 2022’de faaliyete
geçecek olan merkezde, ilerleyen zamanlarda
gelişmeye bağlı olarak bulunan cihazlarımızı da
genişleteceğiz.
Teknoparkımızda
geliştirilecek
fikirler için düşük maliyette prototip ve model üretim
hizmeti de sunulmuş olacak. BEBKA’ya prototipleme
merkezi ile bölgedeki girişimcilik ekosistemini
güçlendirdiği ve yeni fikir oluşumlarına sağladığı
hizmet için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini
kullandı.
15
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BEBKA, İnovatif Girişimcileri
Buluşturdu
BEBKA ve Bursa TTO iş birliğiyle gerçekleştirilen SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı
kapsamında iş fikirlerini hayata geçiren katılımcılar, Girişimcilik Toplantısı’nda buluştu.

B

EBKA’nın, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde
faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi
(Bursa TTO) ile ortaklaşa yürüttüğü SeedUP İnovatif
Girişimcilik Programı’nda iş fikirlerini hayata geçiren
girişimciler, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ve
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif
Karademir ile Girişimcilik Toplantısı’nda bir araya
geldi.

‘KALKINMA İÇİN ÜNİVERSİTELER
DESTEKLENMELİ’
Toplantıda, SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı
ile eğitim ve mentorluk desteği alan girişimciler,
program öncesi ve sonrası gelişim durumları ile
başarı hikâyelerini paylaştı. Programa devam eden
girişimcilerden bazılarının şirket kurulumlarının
gerçekleştiği ve prototip geliştirme noktasında
gelişme kaydettiği ifade edildi.
Üniversitelerin
ve kalkınma ajanslarının başarılı birer paydaş
olduklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki
Durak, “Üniversitelerimizin eğitim ve girişimcilik
anlamında güçlenmesi, gençlerimizin de güçlenmesi
demektir.
Üniversitelerimizin
gelişmesi
ise
bölgemizin kalkınması için büyük önem teşkil
etmektedir. Bu nedenle üniversitelerimizi BEBKA’dan
ayrı tutmuyoruz. Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğümüz 2022 yılını kalkınma ajansları için
“Genç İstihdamı Yılı” ilan etti, biz de bu kapsamda
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gençlerin istihdam
olanaklarını artırmak için destek vermeye her zaman
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hazırız. Toplamda 90 saatlik eğitimlerin verildiği,
çeşitli seminerlerin düzenlendiği SeedUP İnovatif
Girişimcilik Programı’mızın 15 girişimci için verimli
bir destek olması çok önemli. Biz bu programın
destek kısmındayız, icraat kısmında olanlar
girişimcilerimiz ve üniversitelerimiz. Bundan sonraki
süreçte desteklerimiz ile iş fikirleri olgunlaşan ve
yatırımcılarla buluşan girişimciler, bizlere gelecek
çalışmalarımızda yol gösterici olacak” ifadelerini
kullandı.

9 KASIM’DA YATIRIMCILAR İLE
BULUŞACAKLAR
SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’nın, iş
fikirlerinin ürüne dönüştürülmesi noktasında büyük
katkılar sağladığını söyleyen BTÜ Rektörü Prof.
Dr. Arif Karademir de “Üniversite olarak girişimci,
üretici, genç ve sanayi dostu bir yapıya sahibiz.
Bursa'da faaliyet gösteren startuplara yönelik
eğitim, akademik ve sektörel mentorluk veren
programımız, uluslararası konferanslarda örnek
gösterilecek çapta büyük başarılara imza attı.
Geçtiğimiz programdan mezun olanlar, şimdiki
girişimcilerimize mentorluk desteği veriyor. Gelecek
yılda da bu yılın girişimcileri eğitim verecek.
Program ile farklı sektörlerden girişimcilerimiz için
mentor eşleştirmeleri yapıldı ve girişimcilerimiz
9 Kasım’da yatırımcılarla buluşacak. Yenilikçi
girişim sayısının artırılmasını ve gençlerimizin
istihdama kazandırılmasını ivmelendiren BEBKA’ya
desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye
konuştu.
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Marmara Kalkınma Ajansları
BEBKA'da Buluştu
BEBKA ev sahipliğindeki Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları Ortak Proje/Program Geliştirme
Toplantısı’nda, ortak yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

B

EBKA'nın Bursa’daki hizmet binasında gerçekleşen
Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları Ortak Proje/
Program Geliştirme toplantısına, İstanbul Kalkınma
Ajansı (İSTKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı
(GMKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) katıldı.

BÖLGEMİZDE BULUNAN DİĞER
AJANSLARLA GÜÇLERİMİZİ
BİRLEŞTİRECEĞİZ
Toplantının açılış konuşmasını yapan BEBKA Genel
Sekreteri M. Zeki Durak, katılım sağlayan Ajanslara
teşekkür ederek “Bölgelerimizde yenilikçi ve yaratıcı
girişimciliğe hizmet edecek yerel çözümlere uygun
altyapıyı sağlamak amacıyla gereken programları
hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. Marmara
Bölgesi’nin Türkiye’nin sosyal ve ekonomik
kalkınmasında önemli bir merkez olduğunu da
vurgulayan M. Zeki Durak, “Marmara bölgemizde
bulunan diğer ajanslarımızla güç birliği yaparak
ortak projeler üretmek hedeflerimizin arasında yer
almaktadır. Bu sayede projelerimizin gücüne güç

katarak bölgemizde bulunan ihtiyaçlara daha kolay
çözümler üretmek ve fikir alışverişlerinin sağladığı
imkânlardan yararlanmak istiyoruz” dedi.

‘DEĞİŞİM, YERELDEN BAŞLAR’
Ajansların, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda çok
önemli projeler geliştirerek kritik roller üstlendiğini
de vurgulayan Durak, “Teknolojisi, sanayisi ve
nitelikli istihdam potansiyeli ile sürdürülebilir
ve etkin çalışmalar üretmeyi amaçlıyoruz. Genç
girişimcilerimizin yerli üretim ile ekonomimize
değer katmalarının önünü açmak için üniversitesanayi iş birliklerini güçlendiriyoruz. Programlarımız
kapsamında verdiğimiz eğitimlerimiz ile genç
istihdamını
artırmayı ve onları geleceğin
mesleklerine hazırlamayı hedefliyoruz. Değişimin
yerelden başlaması gerektiği düşüncesinden
hareketle, ülkemizin geleceği adına büyük önem
teşkil eden projelerimizi sürdüreceğiz. Tüm kalkınma
ajansları olarak oluşturduğumuz yeni sinerjiyle
önemli atılımlara imza atmayı hedefliyoruz”
ifadelerini kullandı.
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