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2022 Yılı Kırsal Kalkınma
Mali Destek Programı İlan Edildi
2022 yılı için toplam 15 milyon TL bütçeye sahip olan Kırsal Kalkınma Mali Destek
Programı ilan edildi.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
faaliyetlerini sürdüren BEBKA, 2022 Yılı Kırsal
Kalkınma Mali Destek Programı’nı ilan etti. 15
milyon TL hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için
projelerin son başvuru tarihi 20 Mart 2022 olarak
belirlendi.
Bölgenin kırsal kalkınma açısından önemli bir
potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken BEBKA
Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Kırsaldaki
zenginliklerin, turizm potansiyelinin artırılması ve
rekabete dönüştürülmesi noktasında bölgemizde
kırsal kalkınma odaklı çalışmalar yürütüyoruz.
Geçtiğimiz Ekim ayında 3 ilimizde gerçekleştirdiğimiz
çalıştaylarda paydaşlarımızın da görüşlerini alarak
hangi konularda desteğe ihtiyaç olduğunu belirledik.
Bütçesi 15 milyon TL olan Kırsal Kalkınma Mali
Destek Programı’nda bölgedeki kırsal alanlarda
tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ile
ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına ve
2022 yılı temamız olan “Genç İstihdamı”na katkı
sağlayacağız” dedi.
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Mali Destek Programı hakkında açıklamalarda
bulunan BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak
“Önümüzdeki günlerde 2022 Yılı Kırsal Kalkınma
Mali Destek Programı’nı tanıtmak amacıyla
başvuru sahiplerine internet üzerinden çevrimiçi
bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Ayrıca
proje hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla
yine çevrimiçi ücretsiz proje yazma eğitimleri
gerçekleştirilecek ve teknik yardım masaları
oluşturulacak. Bu toplantı ve eğitimlerde başvuru
koşulları, mali destek programı hakkında bilgiler
verilerek, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği ve
başvuru süreci anlatılacak. Bilgilendirme toplantıları,
eğitimler ve teknik yardım masalarının takvimi
BEBKA’nın internet sitesinden ve sosyal medya
hesaplarından ayrıca duyurulacak ve çevrimiçi kayıt
alınacak” ifadelerini kullandı.
Durak, 2022 yılı hibe desteğinden faydalanabilmek
için proje başvurularının 20 Mart 2022, saat 23:59’a
kadar yapılabileceği, söz konusu program hakkında
detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamının
www.bebka.org.tr adresinde yer aldığını belirtti.
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Türkiye'nin İlk Otomobil Batarya
Fabrikası Bursa'da Kurulacak
Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir
adım attı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis’in ortaklığında
kurulan SiRo, Gemlik’te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuracak. Türkiye’nin ilk otomobil
batarya fabrikası olacak tesis, 2 bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacak.

S

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal
medyadan bir değerlendirmede bulunarak
“Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor!
2 milyon araç üretme kapasitesine sahip
30 milyar $’dan fazla ihracat yapabilen otomotiv
endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis
ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi
ve modül üretimi yapacak.” ifadelerini kullandı.
SiRo heyeti, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek batarya ürünlerinin
geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda bilgi verdi.
Heyet, Bakan Varank’a da yatırım planı ve teşvik
başvuru dosyasını sundu.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN
EN BÜYÜK İHTİYACI
30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv
endüstrisinin, en büyük ihtiyacı olan batarya üretimi
konusunda TOGG ile Farasis Energy, Türkiye’de ortak
batarya üretim tesisi kurmak için anlaştı. İki şirket,
Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin
gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi İpek Yolu'nun
İngilizcesi olan Silk Road’un kısaltılması olan SiRo ile
güçlerini birleştirdi.
Mobilite ekosisteminin Türkiye’deki teknolojik
dönüşümüne katkı sağlaması düşünülen SiRo,
Gemlik’teki fabrikasında otomotiv ve otomotiv dışı
uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirecek.
TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek olan

SiRo, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve
verimli bir enerji sistemi gelişimini hızlandırmayı
amaçlıyor.

2 BİN 200 YENİ İSTİHDAM
SiRo’nun proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar ile SiRo’nun
batarya hücresi ve modül üretimi yatırımının proje
bazlı olarak desteklenecek. Bu yatırım ile TOGG’un en
önemli bileşenlerinden olan ve stratejik nitelik taşıyan
batarya modülü ve hücresi Gemlik’te üretilecek.
30 milyar liralık 15 GWs kapasiteli batarya hücresi
ve 19,8 GWs kapasiteli batarya modülü yatırımı,
Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin
teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak. Yatırımda
400’ü nitelikli olmak üzere 2 bin 200 kişilik istihdam
öngörülüyor.

AVRUPA’NIN DOĞUŞTAN
ELEKTRİKLİ İLK SUV’U
Türkiye’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip
olduğu TOGG, 2022’nin son çeyreğinde banttan
indiğinde Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV’u
olacak. TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı model ile
tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli,
bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik’te 1,2 milyon
metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.
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SeedUP Girişimcileri
Yatırımcılar ile Buluştu
BEBKA ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa TTO) iş birliğiyle ikincisi
gerçekleştirilen SeedUP 2021 İnovatif Girişimcilik Programı’nda girişimciler, yatırımcılar ile
bir araya gelerek iş fikirlerini anlattı.

B

EBKA, Bursa TTO ile birlikte yürüttüğü SeedUP
2021 İnovatif Girişimcilik Programı kapsamında
girişimcileri, iş fikirlerine can suyu sağlamak için
yatırımcılarla buluşturarak Demo Day etkinliği
düzenledi.

SEEDUP GİRİŞİMCİSİ 300 BİN DOLAR
YATIRIM ALDI
Türkiye’nin
girişimcilik
ekosisteminin
güçlendirilmesinde çok önemli bir eşikten geçtiğini
söyleyen BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak,
“StartupMarket’in hazırladığı Ekosistem 2021 3.
Çeyrek Değerlendirme Raporu’una göre geçen
yılın ilk 9 ayında ülkemizde 123 girişim yatırım
alırken, bu yılın aynı döneminde 203 girişim yatırım
almış bulunmaktadır. Böyle bir ivmenin yaşandığı
dönemde, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak
ve girişimciliği geliştirmek gün geçtikçe önem
kazanıyor. Bu çerçevede ilkini 2019 yılında Bursa
TTO ile gerçekleştirdiğimiz SeedUP Programı’nda
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14 girişimci, 10 ay boyunca 56 saat eğitim ve 110
saat mentorluk hizmeti aldı. 3 firmanın kuruluşu
tamamlandı ve programa katılan girişimciler 1 Milyon
TL’nin üzerinde satış gerçekleştirip, istihdama ve
ihracata katkı sağlamaya başladı. Eskişehir ve Bilecik
SeedUP Programı’nı da 15 girişimcinin katılımı ile
yakın zamanda tamamladık. Bursa 2021 SeedUP
İnovatif Girişimcilik Programı’nda 15 girişimcimize
yönelik olarak 90 saat eğitim ve 160 saat mentorluk
hizmeti sunduk ve girişimcilerimiz, iş fikirlerini
yatırımcılara sunmak üzere Demo Day etkinliğine
dâhil oldu. Etkinlik öncesi programa katılan bir
girişimcimizin 300 bin dolar yatırım almış olması da
bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

BEBKA, MELEK YATIRIMCILIK
AKADEMİSİ KURUYOR
Bölgedeki girişimcilik ekosistemine olan desteğinin
daha da artmasını, girişimcilerin finansmana
erişimi kolaylaştıracak bölgesel girişim sermayesi,
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kazandırılmasını istiyoruz. Bu düşünceden hareketle,
ülkemizin uluslararası pazarda daha rekabetçi bir
yer edineceğine inancım tam” ifadelerini kullandı.

112 SAATLİK MENTORLUK EĞİTİMİ

melek yatırım ve kitlesel fonlama gibi finansman
modellerinin geliştirilmesi üzerine BEBKA’nın
çalışmaları olduğunu belirten Durak, “Bölgemizde
girişimcilerin yolunun açılabilmesi için planladığımız
bir diğer projemiz olan melek yatırımcılık konusunda
da farkındalık ve bilinirliğin artırılması için
kuracağımız Melek Yatırımcı Akademisi’ni yakın
zamanda hayata geçireceğiz” diye konuştu.

‘YENİ EKONOMİK DEĞERLER
KAZANDIRILACAK’

Programda girişimcilerin 112 saat boyunca
akademik ve sektörel mentorluk destekleri aldığını
vurgulayan Bursa TTO Genel Müdürü Cihan Kaboğlu
ise “Programımızda, girişimcilerin en riskli dönemi
olarak adlandırılan ilk bir yıllık süreçte mentorluk
faaliyetleri ile destekleyerek sürdürülebilirliklerinin
sağlanabilmesini amaçladık. 90 saatlik girişimcilik
eğitimlerimiz içerisinde; iş modeli atölyesi,
girişimcilik müşteri analizi, temel finans, stratejik
yönetim, rekabet stratejileri, pazarlama yönetimi,
liderlik, ekip yönetimi, fon kaynakları ve proje yazma
kategorileri bulunuyor. Etkinlikte, geliştirdikleri
prototiplerle yatırım almak için sunum yapacak olan
girişimcilerimize başarılar diliyorum” dedi.
SeedUP Demo Day etkinliği, programı başarı
ile tamamlayan 10 girişimcinin gerçekleştirdiği
yatırımcı sunumları ve soru-cevap bölümleri ile sona
erdi. Bundan sonraki süreçte yatırımcı görüşmeleri
devam edecek.

Girişimciler ve yatırımcılar arasında iş birliklerinin
doğması için SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı
Demo Day’inin kritik değerde bir buluşma olduğunu
kaydeden Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü
Prof. Dr. Arif Karademir de “Üniversite olarak,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve BEBKA’nın
destekleriyle çok başarılı işler gerçekleştiriyoruz.
Bu anlamda programımızın olgunlaşmasına destek
olan kurumlarımıza, çalışanlarımıza ve projelerin
canlanması için katılım yapan yatırımcılarımıza
teşekkür
ediyorum.
Programımız
sayesinde
ülkemize yeni girişimciler ve ekonomik değerler
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BEBKA, Animasyon Sektörüne
Yeni Soluk Getirdi
BEBKA tarafından Animasyon sektörüne yönelik bölgeye katma değer sağlayacak projelerin
istişare edildiği Animasyon Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi.
görüş ve önerileri doğrultusunda plan ve programlar
hazırlıyoruz. 2014 yılından bu yana sektöre yönelik
birçok festival, yarışma, toplantı ve çalıştaylar
gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de yurtdışı iş
birliği çalışmalarına odaklanmak istiyoruz” dedi.

“BEBKA’NIN VİZYONU, ÖRNEK
NİTELİKTE”

Ç

evrimiçi toplantıya; BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi
ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin
Güler, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Anadolu
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı M. Selçuk Yavuzkanat, TRT
Çocuk Kanalı Koordinatörü Bora Durmuşoğlu ve
animasyon sektörü temsilciler katıldı. Toplantıda,
sektörün yerel gücünün uluslararası pazardaki payının
artırılacağı ve sektörel ekosistemin geliştirileceği
bilgisi verildi.

DURAK: YURT DIŞI İŞ BİRLİKLERİNE
ODAKLANACAĞIZ
Animasyon sektörüne yönelik ticari faydaların
artırılması
amacıyla
yapılan
bilgilendirme
toplantılarının önemli etkileşimler yarattığını belirten
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “30 yıllık mazisi
ile animasyon sektörünün merkezi olan Anadolu
Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde
verilen eğitimler, sektörü güçlendirmeye devam
ediyor. Sahip olduğu konum, sosyokültürel altyapısı
ve sektöre uygun yatırım ortamı ile Eskişehir’in yıldızı
giderek parlamakta. Ajans olarak iş birliği fırsatlarını
artırmak hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, üniversiteler, ETO
ve sektör temsilcilerinin katılımı ile düzenli olarak
her yıl danışma kurulu toplantısı gerçekleştiriyoruz.
Uluslararası düzeyde önemli bir ticaret hacmine
sahip olan animasyon sektörünün Eskişehir’deki
gücünü artırarak, ülkemizdeki ekonomik kalkınma
hamlelerini ivmelendirmek istiyoruz. Bu düşünceden
hareketle çalışmalarımızda, sektör paydaşlarının
8

ETO Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Metin
Güler de Eskişehir’in animasyon sektöründe bir üs
olduğunu vurgulayarak, önemli bir potansiyele sahip
olduğunu söyledi.
Animasyon sektörünün ticaret hacminin büyümesi
için çekilecek filmlere verilen desteklerin sektörü
zenginleştirdiğini kaydeden Sinema Genel Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı M. Selçuk Yavuzkanat, “Kültür ve
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak
animasyon sektörünün gelişmesini önemsiyor ve
bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu nedenle
sektöre yeni adım atan filmleri artırmak amacıyla
destekliyoruz. Uzun metraj sinema filmlerinden
gelen başvurularda da animasyona ağırlık vererek,
ülkemizde bu sektörü yaygınlaştırarak, çıtasını
yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.
TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu
da “TRT Çocuk kanalı, animasyon sektörümüzün
lokomotiflerinden biridir. Buna bağlı olarak biz de
üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.
Bu
noktada BEBKA’nın ortaya koyduğu vizyonun sadece
Bursa, Eskişehir ve Bilecik üçgeninde değil; diğer
şehirlerdeki kalkınma ajanslarına da örnek niteliği
taşıyabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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YER-SİS Projesi'nin
Sonuçları Değerlendirildi
Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Çalışması (YER-SİS) ile ilgili bilgilendirme
toplantısı yapıldı. Toplantıda, katılımcılara, 81 il merkezi 973 il merkezi ve yaklaşık 38 bin köy,
kırsal mahalle ve beldede yapılan çalışmaya ilişkin elde edilen verilere ilişkin bilgi verildi.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları
Genel Müdürlüğü’nün bugüne kadar yaptığı
en değerli çalışmaların başında yer alan YER-SİS
projesine ilişkin elde edilen verileri BEBKA Planlama
Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Elif Boz
Ulutaş ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü İzleme,
Değerlendirme ve Analiz Dairesi Uzmanı Zeyneb
Ersayın paylaştı.

81 İLİ KAPSAYAN ÇALIŞMA
YER-SİS, Ajansların bugüne kadar yaptığı projeler
içinde en değerlileri arasında olduğunu belirten Elif
Boz Ulutaş, şunları söyledi: "Proje için çok büyük
emek sarf edildi. 81 ili kapsıyor ve verilerle tüm
köylere kadar inildi. Proje öncesi anketörlere ve Ajans
uzmanlarına eğitim verildi. Kentsel ve kırsal alandaki
ilişkiler, bu ilişkilerin yoğunluğu, yönü gibi detaylar
analiz edildi. BEBKA olarak saha çalışmalarına
koordinasyon sağladık, anketörlere eşlik ettik,
toplantılar düzenledik. Bizim bölgemiz 3 ili, birçok ilçe,
belde ve köyü kapsayacak şekilde 1387 anket yaptık,
toplam 29 işgünü sürdü. Çalışmalarımıza desteklerini
esirgemeyen Valilerimize ve Kaymakamlarımıza
şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu değerli projenin
bir parçası oldukları için belediye başkanlarına ve
muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye belirtti
ve TR41 Bölgesi için hazırlanan analiz çalışmasını
katılımcılarla paylaştı.

Ersayın da yaptığı sunumda, çalışma sonucu elde
edilen verileri detaylandırdı. Bu konudaki öncü
çalışmanın 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı
tarafından yapıldığını ifade eden Ersayın, Türkiye'deki
yerleşim sistemlerinin güncel yapısının ortaya
çıkarılması için bu çalışmayı güncel yöntemlerle ve
kapsamlı bir şekilde tekrarlamayı uygun gördüklerini
anlattı. Çalışma ile elde edilen sonuçların pek çok
alana katkısının bulunacağına işaret eden Ersayın,
"Bu çalışmanın çıktılarını içeren 3 rapor hazırlandı.
Çalışma için hem kentsel hem de kırsal kesim
verileri merkezi kurumlardan ve düzenlenen saha
çalışmasıyla elde edildi. Raporlar dışında hazırlanan
YER-SİS Karar Destek Sistemi canlı, sürdürülebilir
ve güncel bir sistem. Herkesin üye olup kullanmasını
diliyorum." diye konuştu. YER-SİS internet sitesinin
kullanımı hakkında bilgi verdi.
YER-SİS Karar Destek Mekanizması internet sitesine
https://yersis.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.
Toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

3 RAPOR HAZIRLANDI
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü İzleme,
Değerlendirme ve Analiz Dairesi Uzmanı Zeyneb
9
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TechXtile Start-Up Challenge 2021'in
Kazananları Ödüllerini Aldı
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge, genç girişimcileri sektöre
kazandırırken, Türkiye genelindeki sektör paydaşları ve ihracatçı birlik başkanlarını da bir
araya getirerek, sektörün “güçbirliği” oluşturmasını sağladı.

U

ludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği’nin (UHKİB) BEBKA ve BTSO iş birliğinde bu yıl
üçüncüsünü gerçekleştirdikleri girişimcilik programı
TechXtile Start-Up Challenge, tekstil ve hazır giyim
sektörünü buluşturan zirveye dönüştü. UTİB Başkanı
Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir,
TİM Başkanı İsmail Gülle, BTSO Başkanı İbrahim
Burkay ve BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak’ın
yanı sıra Türkiye genelindeki Tekstil ve Hazır Giyim
İhracatçı Birliklerinin başkanlarının yer aldığı gecede
dereceye girenler ödüllerine kavuştular.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN KARİYERLERİNE
YÖN VERİLİYOR
On iki yıldır genç girişimcilerin kariyerlerine yön
vermesine destek olduklarını belirten UTİB Başkanı
Pınar Taşdelen Engin, “TechXtile Start-Up Challenge,
gelecek güzel günler için tohumları toprağa ektiğimiz
bir platform. Toprağın veriminden hiç şüphemiz yok.
10

Eğer hava şartları da uygun olur, üzerine bir de
sulamasını iyi yaparsak bu tohumlardan nefis çiçekler
açacağına yürekten inanıyorum” dedi. Törende
konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BEBKA
bünyesinde oluşturulacak fon ile girişimcilere destek
olacaklarını açıklarken, TİM Başkanı İsmail Gülle ise
girişimcilerin projelerini sanayiciler ile buluşturma
ve ortak bulmaları açısından destek vereceklerini
vurguladı.
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GİRİŞİMCİLERE FİNANSMAN
SAĞLANACAK
Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi adına
verilen desteklerin kritik öneme sahip olduğunu
belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak,
“Planlayan, uygulayan, iş birlikleri geliştiren ve
destekleyen bir kurum olarak Ajansımız, yıllardır
sektöre yönelik hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu
çerçevede Bursa’daki tekstil sektörü paydaşlarımız
ile gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birliği ile TechXtile
Start-up Challenge’ı hayata geçirmekten büyük
mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz
programa katılan iki girişimcimizden biri melek
yatırım ağından, diğeri ise sektörün önemli bir
temsilcisinden olmak üzere toplamda 10 milyon
doların üstünde bir değerleme ile yatırım aldılar.
Benzer yatırım hikâyelerini bölgemizde çoğaltmak
ve girişimcilerimizin finansman ihtiyacını karşılamak
amacıyla bölgesel girişim sermayesi fonunun
kurulması, girişim sermayesi fonlarına ortak
olunması, melek yatırımcılık ağının kurulması,
kitlesel fonlama platformları üzerinden Ajansımızın
girişimlere yatırım yapması gibi çeşitli konularda
güçlü adımlar atacağız” diye konuştu.

yarıştığı Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi’nin
(Level-Up) birincisi On Of Out isimli projesiyle Bora
Mert Tığlı ve ekibi oldu. Bu kategoride ikinciliği SES
(Sustainable Energy Services) isimli proje ile Göksel
Güler ve ekibi kazanırken, üçüncülüğü ise Robocam
Textile projesiyle Doğa Nalcı ile Yama isimli projesiyle
Mahmure Nur Bayram ve ekibi paylaştı.

Scale-Up Birincisi Reyhan Miray Reyhan iki
ödül birden aldı
Girişimleri fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve
ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti
geliştirmiş girişimcilerin yarıştığı Hizmet Geliştirmiş
Girişimci Kategorisi’nin (Scale- Up) galibi ise En
Güzel Günüm Her Günüm isimli projesi ile Reyhan
Miray Reyhan oldu. İş ve akademi dünyasının
önemli isimlerinden oluşan jürinin değerlendirmesi
sonucunda Yapay Zeka Tabanlı Desen ve Doku
Yazılım Teknolojisi isimle proje ile Özgecan Üstgül
ikinci sırada yer alırken, Virtual Try isimli projesi ile
Melih Ünsal ve Nazife Nur Köksal üçüncülük ödülünü
kazandı.

Bahar Korçan adına özel ödül
Gecede yakın zamanda hayatını kaybeden
Moda Tasarımcısı Bahar Korçan adına verilen
“Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nü Greensus Projesi ile
Emrah Özbakır kazanırken, bu yıl ikinci kez verilen
Kadın Girişimci Özel Ödülünü kazanan Reyhan Miray
Reyhan’a ise ödülünü UTİB Başkanı Pınar Taşdelen
Engin, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcıları Adalet
İnanç, Jale Tunçel, Nilgün Özdemir, Sultan Tepe ve
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Bursa Şube Başkanı
Sevgi Saygın birlikte verdiler.

Level-Up birincisi Bora Mert Tığlı ve ekibi
İki kategoride toplam 16 projenin yarıştığı finalde,
girişimleri henüz fikir aşamasında olan projelerin
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Bursa Artık
Çini ve İpekle de UNESCO'da
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne giren Bursa, şimdi de çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu ‘zanaat ve halk sanatları’
dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil oldu. Böylelikle Bursa, dünya gelinde UNESCO
Yaratıcı Şehirler Ağı’na üye 295 şehir arasında yer aldı.
tarafından da desteklenen çalışmaların ardından
‘zanaat ve halk sanatları’ dalında hazırlanan başvurusu
dosyası, Sivas’ın dosyası ile birlikte UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu tarafından UNESCO’nun Paris’teki
merkezine gönderilmişti.

TÜRKİYE’DEN SADECE BURSA

B

ursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda
hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı
İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli adaylık dosyasıyla
2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren
ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’ı
evrensel miras haline getiren Büyükşehir Belediyesi,
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olabilmek için
yaptığı çalışmalarda hedefe ulaştı. ‘Gelenekselden
Evrensele’ sloganıyla Büyükşehir Belediyesi’nce
başlatılan, BEBKA ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na 2021 yılında dahil
olacak kentlerin belirlendiği toplantı önceki gün
UNESCO’nun Paris’teki merkezinde yapıldı. Dünya
genelinde 49 şehrin Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil
edildiği toplantıda, Türkiye’den Bursa’nın da ‘zanaat
ve halk sanatları’ dalında üye olması kararlaştırıldı.
Bu kararla UNESCO Yaratıcı Şehir Ağı’ndaki 295 şehir
arasına giren Bursa, Türkiye’den de Gaziantep, Hatay,
İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırşehir’in
ardından Ağ’a dahil olan 7’inci şehir oldu.

Instagram Fenomenleri
Bilecik'te
BEBKA tarafından düzenlenen foto safari ile sosyal medyada toplamda 1,5 milyon takipçisi
olan fotoğrafçılar Bilecik’te ağırlandı.

B

ilecik’in kırsal değerleri ve turizm potansiyeli
odağında markalaşmasının sağlanması, marka
değerlerinin tanınırlığının arttırılması ile bölgeye
nitelikli ziyaretçi ve yatırımcı çekilmesini sağlamak
amacıyla, toplamda bir buçuk milyon takipçileri olan
2 Instagram fenomeni ile Bilecik'te üç günlük bir foto
safari programı gerçekleştirildi.
Program kapsamında Bilecik’in Merkez, Pazaryeri,
Osmaneli, Söğüt ve İnhisar ilçeleri gezilerek, ilin
sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikler çekilen
fotoğraf ve hikayeler aracılığıyla takipçilerle buluştu.
Fenomenlerin paylaşımları 3 milyondan fazla kişiye
ulaştı.
Bununla beraber, interaktif bir çalışma olan foto
safari organizasyonu sayesinde çekilen fotoğraflar
12

ile Bilecik'in bilinen ve keşfedilmeyi bekleyen tüm
güzelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve ilin fotoğraf
envanterinin zenginleşmesi sağlanarak turizm
tanıtımında önemli bir görsel kaynak oluşturuldu.
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2021 Verimlilik Proje Ödülleri
Sahiplerini Buldu
2021 Verimlilik Proje Ödülleri ile TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni, Bilişim Vadisi’nde
gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Varank’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, DEİK Başkanı Nail Olpak, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile UNDP Türkiye
Mukim Temsilcisi Louisa Vinton katıldı.

kez, dijitalleşme devriminde adımlarımızı hızlı ve
kararlı bir şekilde atarak, verimliliği en üst düzeye
taşıyacağız.

T

örende bir konuşma yapan Varank özetle şunları
söyledi:

REKOR BAŞVURU: Proje ödülleri için bu yıl 53 farklı
ilden 279 büyük ölçekli, 77 orta ölçekli, 51 mikro
ve küçük ölçekli ve 61 kamu işletmesi olmak üzere
toplam 468 proje başvurusu aldık. Ayrıca 60 ilden 288
bağımsız değerlendirici başvuru yaptı. Bu rakamlar
yedincisini düzenlediğimiz Verimlilik Proje Ödülleri
için bir rekordur.
ENERJİ VERİMLİ MOTORLAR: Dünyada artan enerji
fiyatlarını da dikkate alırsak enerji verimliliği
işletmelerin rekabetçiliğinde en önemli hususlardan
bir tanesi oldu. Bu nedenle biz de kısa adı TEVMOT
olan, KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik
Edilmesi projesi ile önemli bir çalışma başlattık. 7
OSB’mizde faaliyet gösteren 33 KOBİ’nin kullandığı
eski motorları yeni nesil verimli motorlarla
değiştirdik.

Bakan Varank’tan önce kürsüye gelen Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi
Louisa Vinton ise “UNDP, Türkiye sanayisinin özellikle
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin eski, verimsiz ve
çevreyi kirleten elektrik motorlarından yeni ve enerji
verimli motorlara geçişi için Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile iş birliği yapmaktan onur duyuyor.
Bu geçiş işletmelerin enerji faturalarını azaltarak
rekabet gücünü artıracak. Enerji verimli motorlara
geçişin daha büyük bir dönüşümün başlangıcı
olduğundan eminiz. Daha yalın, daha yeşil bir gelecek
için birlikte çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Bakan Varank, projeleriyle
başarı kazanan firmalara ödüllerini verdi. Ödül
alanlar arasında Bilecik Demir Çelik ve Bursalı Tekstil
de vardı.

VERİMLİ, DİJİTAL, YEŞİL SANAYİ: Milli Teknoloji
Hamlesi Vizyonu ile daha verimli, daha dijital ve
daha yeşil bir sanayi oluşturuyoruz. Bundan önceki
buhar devrimi, elektrik devrimi ve otomasyon
devrimi sırasında aksiyon almakta geç kalmıştık.
Eski ve verimsiz teknolojilerle yoluna devam eden
sanayicimiz rekabetçiliğini kaybetmişti. Ancak bu
13
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“Gelecek Mutfakta” Projesine
1 Milyon TL’lik BEBKA Desteği
BTSO Mutfak Akademi tarafından hazırlanan “Gelecek Mutfakta” projesi Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı koordinasyonunda BEBKA tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandı.

B

ursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından
yiyecek-içecek ve konaklama sektörlerinin
talepleri doğrultusunda hayata geçirilen BTSO
Mutfak Akademi, işletmelerin nitelikli istihdam
ihtiyacına yönelik projeler geliştirmeye devam ediyor.
BTSO Mutfak Akademi’nin dezavantajlı gruplardaki
bireylere mesleki eğitim verilerek yiyecek-içecek
sektöründe istihdama katılmalarının kolaylaştırılması
hedefiyle hazırladığı Gelecek Mutfakta projesi 2021
Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ndan
yaklaşık 1 milyon TL’lik destek almaya hak kazandı.
ler ve Kayapa OSB Bölge Müdürü Recai Akıncı katıldı.

11 MESLEKTE EĞİTİMLER VERİLECEK

“PROJE ROL MODEL OLACAK”

Gelecek Mutfakta projesi ile 18-40 yaş arası
dezavantajlı gruptaki kadınlar, genç işsizler,
denetimli serbestliğe sahip ve madde bağımlılığı
tedavisi görmüş kişilere yiyecek-içecek sektöründe
11 meslek dalında mesleki eğitim verilmesi
hedefleniyor. Psikososyal destek faaliyetlerinin
de sağlanacağı proje ile 410 kişinin istihdam
edilebilirliğinin artırılması ve sektöre eğitimli, nitelikli
işgücü kazandırılması amaçlanıyor. Proje sayesinde
aynı zamanda TR41 Bölgesi’ndeki işletmelerin
hizmet kalitesini artırmak amacıyla sektördeki 100
çalışana iş geliştirme eğitimleri ile destek olunması
planlanıyor. Gelecek Mutfakta projesinde sosyal
kalkınmaya katkı sağlamak üzere de çalışmalar
gerçekleştirilecek. Proje ile Bursa’da faaliyet
gösteren kadın kooperatiflerine yönelik iş geliştirme
eğitimleri de verilecek. Söz konusu eğitimlerden 40
kadın kooperatif üyesinin faydalanması amaçlanıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, BTSO
Mutfak Akademi’nin 2018 yılında faaliyetlerine
başladığını söyledi. Mutfak Akademi’nin yiyecekiçecek sektörüne yönelik Türkiye’deki oda ve
borsalar arasında hayata geçirilen ilk proje olduğunu
vurgulayan Aslan, “BTSO Mutfak Akademi projesi
ile yiyecek-içecek ve konaklama sektöründe eğitim
almak isteyen kişilere eğitimler vererek meslek sahibi
olmalarına destek olurken, sektörümüze nitelikli,
profesyonel ve eğitimli iş gücü kazandırıyoruz.
Aşçılık, pastacılık, pizzacı, dönercilik, baklavacılık
ve servis görevlisi gibi 11 ayrı meslekte ücretsiz
eğitimler düzenleyeceğimiz projemizin diğer illere
de model olacağına inanıyoruz.” dedi.
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EN BÜYÜK UYGULAMALI
MUTFAKLARDAN BİRİ OLACAK
SOGEP ile toplamda 7 projeye 11,3 milyon TL’lik
hibe desteği sağlanacağını belirten BEBKA Genel
Sekreteri M. Zeki Durak da “Pandemi sürecinden en
çok etkilenen sektörlerden biri olan yiyecek-içecek
sektörüne, profesyonel ve eğitimli işgücü potansiyeli
oluşturacak olan ‘Gelecek Mutfakta’ projesi ile
desteklerimiz kapsamında teknik donanımlara sahip
5 yeni eğitim mutfağı BTSO Mutfak Akademi’de
hayata geçirilecek. Proje kapsamında genç ve kadın
işsizlerin, aynı zamanda dezavantajlı grupların
eğitimleri, Türkiye’nin gastronomi alanındaki en
büyük uygulamalı mutfaklarından oluşan BTSO
Mutfak Akademi’de gerçekleştirilecek” dedi.
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Türkiye'nin Geleceğini
Kodlayacak Gençler Yarıştı
BEBKA ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kurulan Bursa İnovasyon Merkezi
tarafından gençlerin kodlama yeteneklerini sergileyebilmeleri hedefiyle KODFEST yarışması
yapıldı.
paydaşlarla stratejik iş birlikleri yapılması önem arz
ediyor" dedi.
Durak, 2019 Girişimcilik Mali Destek Programı
kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün
"Çocuk Girişimcilik Merkezi"ne destek verdiklerini
vurgulayarak, şunları söyledi:

B

ursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yürütülen Erasmus+ Code is Loading Projesi
kapsamında Bursa İnovasyon Merkezi'nin düzenlediği
Kodlama Yarışmasına (KODFEST) BEBKA ev sahipliği
yaptı.
BEBKA binasında gerçekleşen yarışmada öğrencilerin
kodlama yeteneklerini sergilemelerine yardımcı olmak,
yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlamak hedefiyle İl
Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel öğretim
ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmaya 3'er
öğrenciden oluşan 20'si lise olmak üzere toplam
50 takım katıldı. 5 ila 8'nci sınıflarda eğitim gören
öğrencilere blok kodlama ile oyun tasarımı, 9 ila 12'nci
sınıf arasındaki lise öğrencilerine ise geliştirme kartı,
devre tasarımı, geliştirme tasarımı ve web tasarımı
hazırlamaları istendi. Verilen görevleri 3,5 saatlik gibi
bir süre içinde tamamlayan öğrencilere, daha sonra
ortaya koydukları çalışmayla ilişkin uzman isimlerden
oluşan jüriye sunum gerçekleştirdi.

"Daha sonra bu proje büyüyerek 'Bursa İnovasyon
Merkezi'ne dönüştü ve BEBKA binasında Ağustos
2021 yılında faaliyete geçti. Öğrenci ve öğretmenlerin
yaratıcı fikirlerinin desteklenerek katma değerli ürün
ve hizmetlere dönüştürüldüğü, girişimcilik ekosistemi
oluşturulmasına fırsat veren bir Merkez kurmayı
hedefledik. Bu kapsamda inovatif düşüncelere açık
öğrenci ve öğretmenlerimize proje mentorluğu,
girişimci becerileri, dijital tasarım ve kodlama benzeri
eğitimler vermeyi planlıyoruz. Böylece bölgede
sürdürülebilir ve inovatif bir girişimcilik ekosistemi
oluşturarak, bölgeyi bir çekim merkezi haline getirmeyi
amaçlıyoruz.
Bursa İnovasyon Merkezimiz tarafından düzenlenen
Bursa KODFEST Yarışmasına BEBKA olarak ev sahipliği
yapıyoruz. Etkinlikte öğrenciler kodlama yeteneklerini
sergileyerek, yeni projeler ortaya çıkaracak. Hedefimiz
ise öğrencilerin etkinliğin sonuna kadar işlevsel bir
ürün yapmak amacıyla kullanılabilir yazılım veya
donanım oluşturması. KODFEST yarışmasında emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, etkinliğimizin bölgemiz
ve gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
ediyorum."

Etkinliğe ilişkin bilgi veren BEBKA Genel Sekreteri M.
Zeki Durak, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin çok
önemli bir eşikten geçtiğini söyledi. Ülkemizden çıkan
girişimcilerin dünyada adından bahsedildiğini ifade
eden Durak, "Böyle bir ivmenin yaşandığı bu dönemde
ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak,
ekosistem güçlendirmek ve girişimciliği geliştirmek
gün geçtikçe önem kazanıyor. Dolayısıyla, kamunun
düzenleyici, yol gösterici ve izleyici bir rol üstlenmesi,
gerekli durumlarda uygulamalarda yer alması,
girişimcilik desteklerinin uygulanmasında bölgedeki
15
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Atıl Durumdaki Tarım Arazileri
BEBKA Desteği İle Hayat Bulacak
BEBKA tarafından desteklenen, Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesi'nin başvuru sahibi olduğu
"Toprağın Bereketi Sofralarda" projesinde sona yaklaşılıyor. BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki
Durak, projenin hayata geçirileceği ilçede incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Zeynep
Akgün ile görüştü.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
faaliyetlerini sürdüren BEBKA'nın desteklediği
Mihalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilecek
"Toprağın Bereketi Sofralarda" projesiyle ilçedeki
işlenmeyen arazi işlenerek tarımsal üretime
kazandırılacak. BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak,
uzman bir ekip ile birlikte Mihalgazi'de projenin
hayata geçirileceği yerlerde incelemelerde bulundu.
Durak, Mihalgazi'de toprağın proje adında geçtiği
gibi "bereketli" olduğunu söyledi. BEBKA olarak
üretim, büyüme ve istihdama katkı sağlayacak, iyi
hazırlanmış projelere gerekli desteği verdiklerini
dile getiren Durak, özellikle tarımsal üretime yönelik
projelere ayrı bir önem gösterdiklerini belirtti.
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
kapsamında Mihalgazi'de turşu fabrikası kurulacağını,
proje ile âtıl durumdaki arazilerin tarıma açılacağını
aktaran Durak, bu sayede hem bereketli toprakların
işleneceğini hem de yaklaşık 5 bin nüfuslu ilçede
istihdamın destekleneceğini, özellikle gençlere yeni
iş kapılarının açılacağını söyledi.
Toprakları bereketli Mihalgazi'de hayata geçecek
projenin sadece ilçeye değil ülkeye ciddi katkılarının
bulunacağını ifade eden Durak, "Mihalgazi'de üretilen
ürünler başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin
pek çok noktasına gidecek. Doğrudan üreticiden
tüketiciye ulaşacak sebze ağırlıklı ürünler, uygun

fiyatı sayesinde diğer kentlerdeki vatandaşların aile
bütçelerine de olumlu yansıyacak" dedi.
"Ajans olarak ülkemizin büyüme, üretim ve istihdam
stratejisini destekliyoruz" diyen Genel Sekreter
Durak, bu hedef ve strateji doğrultusunda olan, iyi
hazırlanmış projelerin mutlaka desteklendiğini
sözlerine ekledi.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün de ilgi ve
desteklerinden dolayı BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki
Durak ile ekibine teşekkür etti. Yerel yönetim olarak
alt ve üstyapı yatırımları kadar istihdam ve üretimi
arttırıcı projeleri hayata geçirmeyi kendilerine
görev edindiklerini anlatan Akgün, bu çerçevede
hazırladıkları tarımsal üretim projesiyle İstanbul'da
4 ilçeye roka, havuç, maydanoz, marul, salatalık vb.
sebze ve meyveleri satmaya başladıklarını aktardı.
BEBKA'nın üretmek isteyen her kişi ve kuruma
önemli katkılarının bulunduğuna dikkati çeken Akgün,
"Bizim hazırladığımız 'Toprağın Bereketi Sofralarda'
projesi de destekleniyor. Bu projeyle kullanılmayan
tarım arazileri üretime kavuşacak. BEBKA sayesinde
proje hazırlamayı öğrendik. Ve şu bir gerçek ki iyi
hazırlanmış her proje mutlaka karşılık buluyor" diye
konuştu.
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Sarıcakaya'da Bitkisel Atıklar
Ekonomiye Kazandırılacak
BEBKA tarafından desteklenen Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan
"Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürüp Katma Değer Yaratıyoruz" projesinin imzaları atıldı.

S

arıcakaya Belediyesi'nin hazırladığı ""Bitkisel
Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürüp Katma
Değer Yaratıyoruz" projesi hayata geçiyor. Proje
ile ilgili sözleşme BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki
Durak ile Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam
tarafından imzalandı.
İmza töreni sonrası konuşan Genel Sekreter Durak,
ajans olarak destekledikleri 7 projeden 3'ünün
Eskişehir'den olduğunu söyledi. Son dönemde
yerel yönetimlerin hem üretimi hem de istihdamı
destekleyecek çok önemli projeler ürettiğini ifade
eden Durak, "Sarıcakaya Belediyesi de çok önemli
bir proje geliştirdi. Bu projeyle bitkisel atıklar
gübreye dönüşecek. Bu proje sayesinde hem atıklar
ekonomiye kazandırılacak, hem toprağın verimi daha
da fazla artacak hem de sağlanacak istihdamla kırsal
kalkınmaya destek verilmiş olacak" dedi.
Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam da
BEBKA'nın bölge için çok önemli bir değer olduğunu
vurguladı. BEBKA uzmanları ile yaptıkları her

görüşmenin kendileri için proje üretimi anlamında
verimli geçtiğini anlatan Çam, "Artık yatırım
planlarına daha kapsamlı bakıyoruz, projelendirme
konusunda da daha iyi bir konuma geldiğimizi
düşünüyoruz. Projemize her aşamasında ciddi
katkıları bulunan BEBKA'ya ve uzmanlarına çok
teşekkür ediyoruz. Umarım üretim, istihdam ve
büyümeyi destekleyecek daha çok projeye birlikte
imza atacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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Dijital Verimlilik Kütüphanesi
Yayında
Verimlilikle ilgili 700’den fazla yayına ücretsiz ulaşmayı sağlayan "Dijital Verimlilik
Kütüphanesi" erişime açıldı.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı, verimlilikle ilgili
farkındalığı artırmak amacıyla konu hakkındaki
yayınların tek çatı altında toplandığı "Dijital Verimlilik
Kütüphanesi"ni hayata geçirdi. Stratejik Araştırmalar
ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından
oluşturulan Dijital
Verimlilik
Kütüphanesi,
"verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr"
adresi
üzerinden erişime açıldı. Verimlilikle ilgili farkındalığı
artırmanın amaçlandığı dijital kütüphanede, süresiz
yayınların yanı sıra Bakanlığın ilgili yayınları da
ücretsiz olarak sunuldu.

700’DEN FAZLA YAYIN
Dijital platformda "Süresiz Yayınlar" başlığı altında,
1963 yılından bu yana basılan, verimlilik konulu 700'ü
aşkın kitap ve yayın yer alıyor. Bu yayınlar, kitaplar,
çeviriler, kongre, konferans ve sempozyum kitapları,
araştırma ve inceleme sonuçları, sektör raporları ve
kılavuzlar gibi birçok türde eseri kapsıyor.
18

ANAHTAR VE VERİMLİLİK DERGİLERİ
Bakanlığın aylık yayımladığı "Anahtar" ile üç ayda
bir yayımladığı "Verimlilik" dergileri de dijital
kütüphanede erişime açılan kaynaklar arasında
bulunuyor.

ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez birimleriyle
bağlı, ilgili ve koordinasyonundan sorumlu olduğu
kuruluşlar tarafından verilen teşvik, yatırım ve
desteklerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri,
Etki Analizi çalışmalarında değerlendiriliyor.
Böylelikle hem kullanılan kamu kaynaklarının hesap
verebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi hem
de programların gözden geçirilerek geliştirilmesi
amaçlanıyor. Bu kapsamdaki çalışmaların özet
raporları da "Dijital Verimlilik Kütüphanesi"nde yer
alıyor.

BASINDA
BEBKA
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