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TEKNOFEST 2022 İçin Takım Lideri Öğretmenler

BEBKA Binasında Kampa Girdi

BEBKA; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi
iş birliğinde, proje geliştirerek teknolojik üretim hamlesi yolunda çalışmalara imza atan
öğretmenleri 3 günlük TEKNOFEST Kampı kapsamında bir araya getirdi.

B

EBKA, Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji
festivali TEKNOFEST’e katılmak isteyen gençlerin
takım liderleri olacak öğretmenleri 3 günlük
TEKNOFEST Kampı’nda ağırladı.

DURAK: GENÇLERİMİZİ TEKNOFEST’E
DAVET EDİYORUZ
TEKNOFEST Kampı’nın festivale hazırlık amacıyla
takım liderlerine ve gençlere büyük katkılar
sağlayacağını belirten BEBKA Genel Sekreteri
M. Zeki Durak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonunda görev yapan Kalkınma Ajansları
olarak TEKNOFEST’in gelecek odaklı ve yenilikçi
bakış açısının ülkemizin uzay, havacılık ve savunma
sanayiinde rekabet edilebilirliğini artıracağına
inanıyoruz. Bölgemiz için de kritik öneme sahip
bu sektörlerde gelişim sağlayacak ve stratejik iş
birlikleri için ortam oluşturacak platformda yer alan
gençlerimizi destekliyoruz. Bu kapsamda Bursa’nın
ilk DENEYAP’ını Ajans binamızda faaliyete geçirdik.
2022-2023 “Genç İstihdamı” temamız çerçevesinde,
Bursa’dan çıkan proje sayısını ve niteliğini artırmak
amacıyla gerçekleştirdiğimiz kampta ise 3 gün
boyunca TEKNOFEST 2022 çalışmalarına yönelik
hazırlıklar ve eğitimler yer alacak” diye konuştu.
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KILAVUZ: NİCE BİLİM İNSANLARI
YETİŞECEK
Türkiye’nin çok köklü bir medeniyete ev sahipliği
yaparak geleceğini inşa ettiğini söyleyen Bursa Uludağ
üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz da
“Köklerimize dönmemizin icap ettiği bu dönemde, Milli
Teknoloji Hamlesi ile bu ruha yeni nitelikler katarak
şanlı mazimizi geleceğe taşımalıyız. TEKNOFEST’te
geçen 5 yıl içerisinde 50 yıllık çalışmalar yapıldı
ve bu kapsamda gençlerimizin zihnine bu güç ve
özgüven aşılandı. Bizler de üniversite olarak bu
festivale katılmaları için öğrencilerimizi teşvik etmeye
gayret ediyoruz. Geleceğimizi daha üst kademeye
taşımak için çalışan BEBKA’nın bize yakın olması
hem üniversitelerimize hem de öğrencilerimize katkı
sağlıyor” dedi.

KARADEMİR: ÖĞRENCİLERE KARİYER
OLANAĞI YARATIYOR
TEKNOFEST’in üniversite-sanayi iş birliklerine
entegre şekilde ilerleyerek öğrencilere kariyer
olanakları yarattığının altını çizen Bursa Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise
“Öğrencilerimizin bir drone yapması, teknolojik bir
üretim gerçekleştirmesi ve buna yönelik heyecan
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duyması gençlerin geleceğini olumlu etkileyecektir.
TEKNOFEST, yeri geldiğinde 4-5 dersin kapsamını
içerebiliyor. İletişim becerilerini geliştiren, üniversitesanayi iş birliği kapsamında sponsor olabilecek
kişiler ile bir araya gelen ve kriz yönetimi yapabilen
öğrencilerimizin
başarılı
olacağına
yürekten
inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜR: ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM
TEKNOFEST’in ülke adına çok değerli bir kazanım
olduğunu vurgulayan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü
Serkan Gür de “2022’de Milli Teknoloji Hamlesine
Bursa’nın katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.
Eğer güçlü ülke olmak istiyorsak, üretimi de
güçlendirmeliyiz. Bu kapsamda TEKNOFEST çok
önemli bir mesajla başladı ve Milli Teknoloji Hamlesi
dediğimiz sürece de kaynaklık etti. Gençlerimizin
üretim kabiliyetiyle yetişmesini ve o duygularla
hayatlarına devam etmesini sağlaması açısından bu
organizasyonun ülkemizin son yıllardaki gelişimine
çok önemli katkıları oldu. Biz de bu teknoloji hamlesine
bütün ekibimizle destek vereceğiz. Öğretmenlerimizin
de bu etkinliklere katılım sağlayarak öğrencilerimizi
teşvik etmesi önemli bir bilinç oluşturacak. Hem ilimize
ilk DENEYAP’ını kazandıran hem de gençlerimize ve
öğretmenlerimize böyle bir imkân sunan BEBKA’ya
teşekkür ederiz.” diye konuştu.

TÜZGEN: TEKNOFEST’İ HIZLICA
SAHİPLENMEMİZ, BAŞARIYI GETİRDİ
TEKNOFEST’in başarısının gençlerin ve teknoloji
hamlelerinin etkisiyle teşvik edildiğini belirten T3
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve İstanbul Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen de
“BEBKA’nın TR41 Bölgesi’ne yönelik kalkınma yolunda
birçok projesi var ve hepsi bölgemize ve ülkemize
katkı sağlayan çalışmalar. Ülkemizde Milli Teknoloji
Hamlesi ve TEKNOFEST’i hızlıca sahiplenmemiz,
çok kısa sürede başarı yakalamamızı sağladı”
değerlendirmesini yaptı.
Program açılışın ardından lise ve ortaokul takımlarına
danışmanlık yapacak öğretmenlere yönelik eğitim
programları ile devam etti.

KÖKÇAM: HAYALLERİ
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
TEKNOFEST’in dünyaca ses getirmesinin yankılarının
Türkiye’de oldukça sahiplenildiğini kaydeden T3 Vakfı
Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam
ise “Gelişmek istiyorsak, aynı paralelde girişimciliğe
ağırlık vermeliyiz. Genç nüfusa sahip olan bir ülke
olarak, girişimcilik konusunda kamu desteklerinden
faydalanmalı ve yenilikçi fikirler geliştirmeliyiz.
TEKNOFEST kapsamında çok büyük girişimleri ortaya
çıkarmalı ve değiştirmemiz dönüştürmemiz gereken
alanları güncellemeliyiz. Çünkü bizim için TEKNOFEST,
bir hayalin gerçekleştirilmesidir” ifadelerini kullandı.
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BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma
Mali Destek Programı Süreci Devam Ediyor
BEBKA 2022 yılı için toplam 15 milyon TL bütçeye sahip olan Kırsal Kalkınma Mali Destek
Programı’nı ilan etti.

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 proje
başvuruları 20 Mart tarihinde sona erdi.

2021 yılı Ekim ayında bölgedeki 3 ilde gerçekleştirilen,

Başvuru süreci boyunca ilan edilen destek programı
kapsamında Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı,
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Eğitimleri
ve Teknik Yardım Masası düzenlendi, Sıkça Sorulan
Sorular www.bebka.org.tr Ajans internet sitesi
üzerinden ilan edildi.

ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışının
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paydaşların

hangi

konularda

desteğe

ihtiyaç

duyulduğu konusunda görüşlerinin alındığı çalıştaylar
sonucunda programda bölgedeki kırsal alanlarda
tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine,
sağlanmasına ve 2022 yılı Kalkınma Ajansları teması
olan “Genç İstihdamı”na odaklanıldı.
Program sonuçlarının Haziran ayı içerisinde ilan
edilmesi planlanıyor.
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BEBKA, Gençlik Buluşmaları İl İstişare Toplantılarında
Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
BEBKA, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te üniversite öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla ‘Gençlik
Buluşmaları İl İstişare Toplantıları düzenledi. Genç istihdamı kapsamında yapılacak faaliyetleri
de kapsayan buluşmalar için yol haritası belirlendi.

B

EBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak,
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te üniversite
öğrenci kulüp başkanlarıyla görüştü. Bursa Uludağ
Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi,

Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla
yapılan görüşmelerde, gençlere Ajans faaliyetleri
hakkında bilgi verilirken bölgede genç istihdamına
yönelik yapılabilecek faaliyetler masaya yatırıldı.
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BÜTÜN İMKANLAR, GENÇLER İÇİN
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 ve 2023
yılları temasını ‘Genç İstihdamı’ olarak belirlediğini
kaydeden M. Zeki Durak, “BEBKA olarak birlikte
neler yapabileceğimizi konuşmak için gençlerle bir
araya gelmek istedik. Bu etkinliklerde atacağımız
somut adımlarla genç istihdamına katkı sağlayarak
işverenle öğrenciler arasında köprü kurmak
istiyoruz. Gençlerin önünü açarak istihdamın
artırılması amacıyla girişim sermayesi fonu üzerine
çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte gençlerle
buluşmalarımızdan çıkacak sonuçlarla ilgili daha
hızlı ve somut adımlar atmak için Teknoloji Transfer
Ofisleri ile birlikte çalışmalar yapılabileceğini
düşünüyoruz. Gençlerden gelecek fikirler bizim için
çok önemli. Gençlerin projelerine elimizden gelen
desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.
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Üniversitelilerle bir arada olmaktan çok keyif
aldığını belirten Durak, “Gençler için neler yapabiliriz
sorusuna birlikte cevap bulmak amacıyla bu
etkinlikleri düzenliyoruz. SeedUP ve TechUP gibi
programlarımızı gençlerimize daha fazla duyurmak,
bu konularda çalışmaları olan gençlerimize destek
vermek istiyoruz. Ajans olarak gençlere yönelik
yazılım ve kodlama eğitimleri düzenliyor, çocuk ve
genç girişimciliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
yürütüyoruz. Ajans hizmet binamızda üniversiteli
gençlerimiz için de ön kuluçka ve kuluçka altyapısı
kurabilmek için iş birliği içinde olduğumuz kurumlarla
görüşüyoruz. Gençlerimizi bu alanlara yönlendirmek
istiyoruz. Çok ciddi genç nüfusumuz var. TEKNOFEST
gibi süreçlerle de bu gençlere ulaşmaya çalışıyoruz”
diye konuştu.
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STAJ VE İSTİHDAM PROBLEMİNE
ODAKLANILDI
Gençlerin istihdama kazandırılması ve girişimcilik
ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmalarının
sürdüğünü de belirten Durak, “Gençlere ihtiyaçları
sorulmadan onlar için bir şeyler yapabilmek çok
mümkün değil. Yaptığımız araştırmalarda e-ticaret
sektöründe eksiklikler olduğunu gördük, bu
konuda KOBİ’lere eğitim verdik. Şimdi de üniversite
öğrencilerine bu eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz.
Bu eğitimlerimiz öğrencilerimize ücretsiz olarak
veriliyor. BEBKA TV projemiz de var. Bölgemizde
yer alan üniversitelerdeki kulüplerle organize
olarak iş dünyasından görüşmek istedikleri iş
insanları ile öğrencileri buluşturmayı planlıyoruz.
Gençler staj konusunda zorluk yaşıyor. Öğrenci
ile sanayi arasında yaşanan kopukluğu gidererek
öncelikle staj problemini, sonrasında da gençlerin
istihdam sorununu çözmek istiyoruz. Sanayicilerin

ihtiyaçlarıyla gençlerin taleplerini ortak bir noktada
buluşturabilirsek bu sorunu çözmek adına önemli
bir adım atmış oluruz. Yürüteceğimiz faaliyetler ile
gençlerimiz, birçok büyük firmanın yöneticileriyle
yakın temas kurma imkânı bulacak. Üniversite, kamu
ve özel sektörü bir araya getirerek genç istihdamına
katkı
sağlamak
amacındayız.
Gençlerimize
inandığımız için kurulacak şirketlerine yatırımcılar
bulmayı hedefliyoruz. Fikirlerine, heyecanlarına
ortak olmak istiyoruz. Bunun dışında Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 2022 ve 2023
yılları ‘Genç İstihdamı’ teması ilan edildiğinden dolayı
bölgede yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu yarışmaları
sektör bazlı olarak düzenleyeceğiz ve gençlerimize
istihdam alanı oluşturacak eğitimler vereceğiz”
ifadelerini kullandı.
Etkinlik yıl içinde her üniversitede gerçekleştirilecek
olan “Gençlik Buluşmaları” ile devam edecek.
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Bilecikli Kadınlar,
BEBKA ile E-Ticaret Sahnesine Çıkıyor
BEBKA, Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi ile iş birliğinde kentteki kadın üreticilerin pazarlama
ve e-ticaret alanında donanımlı olmaları amacıyla eğitim ve danışmanlık seferberliği başlattı.

B

EBKA tarafından düzenlenen Bilecik Üretici Kadın
Topluluklarına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık
Programı Tanıtım Toplantısı’na Bilecik Valisi Dr. Kemal
Kızılkaya’nın yanı sıra Bilecik Belediye Başkanı,
İl Genel Meclisi Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı ve BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ile
Bilecik’te faaliyet gösteren 8 kadın üretici dernek ve
kooperatifi temsilcileri katıldı. Toplantıda üreticiler
üretim ve pazarlama stratejileri geliştirmek amacıyla
bilgilendirildi.

48 SAAT EĞİTİM ALACAKLAR

Toplantının açılış konuşmasını yapan BEBKA Genel
Sekreteri M. Zeki Durak, “Kırsal Kalkınma ve Turizm
Tanıtım Sonuç Odaklı Programı adı altında 3 yıllık bir
çalışma yürütüyoruz. Ajansımız, geçtiğimiz yıllarda
4 mali destek programıyla kırsal kalkınma özelinde
75 projeye destek verdi ve toplamda 35 milyon TL’lik
bir yatırım bu sayede hayata geçti. Desteklerimiz ile
bölgedeki kırsal alanlarda tarım-sanayi iş birliğini
güçlendirecek ve ekonomik çeşitliliğin sağlanmasıyla
gelir artışına katkı sunacağız. Bilecik Belediyesi ile iş
birliğinde yürüttüğümüz bu programda katılımcılar
stratejik planlamadan e-ticarete, marka ve ürün
tasarımından stok yönetimine birçok konuda toplam
48 saat eğitim alacaklar. Ayrıca, eğitimlerden sonra
her bir kadın üretici dernek kooperatif, kendi belirlemiş
olduğu 2 eğitim konusunda 12 saat danışmanlık hizmeti
de alacak. Eğitim ve danışmanlıkların tamamlanması
sonucunda katılımcılarımızın en az bir e-ticaret
mecrasında satış yapar duruma bekliyoruz” dedi.
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PROFESYONELLİK KAZANACAKLAR

Programın, üreten kadınların emeklerinin katma
değere dönüşmesini sağlayacağını dile getiren
Bilecik Belediye Başkanı ise “BEBKA iş birliğiyle
düzenlediğimiz program sayesinde Bilecikli üretici
kadınlar, üretimden pazarlama aşamasına kadar
olan bütün süreçleridaha profesyonel bir şekilde
yönetebilecekleri
eğitimleri
alacaklar.
Kırsal
kalkınmada
karşılaştıkları
zorlukları
pratikte
çözebilecekleri,
kendilerini
geliştirebilecekleri
ve üretim döngüsünde kendilerine kalıcı bir yer
edinebilecekleri eğitim ve danışmanlık hizmetleri
sayesinde gelişim gösterecekler. Kırsal kalkınma ve
turizm kavramlarını ön planda tutarak, yerel aktörler
olarak iş birliği yaptığımızda ortaya güzel işler çıkacak”
ifadelerini kullandı.
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MALİ DESTEKLERDEN YARARLANIN

Kentin tarım ve kültürel zenginlikler açısından çok
değerli bir konumda olduğunu belirten Bilecik Valisi Dr.
Kemal Kızılkaya da “Bu program kapsamında Bilecikli
üreten kadınlarımız, artık yetiştirdikleri ürünleri
dijital mecralarda pazarlayabilecek bilgi birikimine
kavuşacaklar.
İçinde
bulunduğumuz
pandemi
sürecinde ortaya çıkan tabloda kadın üreticilerimize
ve kırsal kalkınmaya yönelik birçok fırsat doğdu. Bu
fırsatı bir değere dönüştürebilmek için programımız
bu yolda rehberlik edecek. Ürettiğimiz değer kadar
kentimizin kıymetinin artacağı düşüncesiyle bu alanda
çalışmamız ve ürün geliştirmemiz lazım. Kırsal
kalkınmada Bilecik, çok dinamik bir kent ve bu nedenle
daha fazla kadın üreticimizle ilerleme kaydetmeliyiz.
Bu amaçla BEBKA’nın 20 Mart 2022 tarihine kadar
başvurularını açtığı 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali
Destek Programı desteklerinden faydalanmalı ve
başvurularımızı gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.
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Eskişehir’e Dijital Dönüşüm Merkezi Dijital
Kurulacak, Dijital Dönüşüm Hızlanacak
BEBKA 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Dijital
Dönüşüm Merkezi ile sanayi kuruluşlarının düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişini
sağlamak, mevcut dijital dönüşümlerini hızlandırmak, dijital dönüşüm uygulamalarının
yaygınlaştırılmasını sağlamak ve kuruluşların dijitalleşme stratejileri belirlemelerine öncülük
etmek amaçlanıyor.

B

EBKA desteği ile Türkiye’de ilk kez bir sanayi
bölgesinde kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi;
32 milyon metrekare alana sahip Eskişehir Organize
Sanayi bölgesinin tamamını kapsayacak şekilde,
tüm kuruluşların ortak kullanabileceği, yenilikçi bir
teknoloji olan LPWAN kablosuz iletişim ağı ve bu
sistemin yönetimini sağlayacak bir yazılım katmanı
kurulmasına olanak verecek. Sanayi kuruluşları
sadece ilgili uygulama için gerekli sensör donanımını
alarak bu platformda düşük maliyetler ile birden çok
alanda prototip denemeler başlatabilecek.
Kurulacak sistemin ilk kullanıcısının Eskişehir
OSB Müdürlüğü ve OSB içerisindeki 100 adet KOBİ
olacağı pilot uygulama ile; OSB üyesi 100 adet KOBİ
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üzerinden doğalgaz sayaçlarının uzaktan okunması
gerçekleştirilecek. Firmaların dijitalleşme sürecinde
yaşayacağı problemler tespit edilerek uygulama
süresince buna yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.
Ayrıca kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi ile
firmaların bu alandaki analizleri yapılacak, ihtiyaçları
belirlenecek, uygulama geliştirmelerine öncülük
edilecek, strateji geliştirmelerine ve birbirleri arasında
bilgi paylaşımı yapmalarına olanak sağlanacak.
Firmalara yönelik düzenlenecek eğitim, seminer
ve konferanslar ile dijital dönüşüm ile ilgili vizyon
geliştirme, farkındalık ve yaygınlaştırma çalışmaları
yürütülecek.
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ENHANCER Projesi Basın Toplantısı
BEBKA Binasında Gerçekleştirildi
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi
(ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik
Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” ile geçim kaynağı ve istihdam imkanları
aracılığıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Ev sahibi Topluluklara katılımına katkıda
bulunulması hedefleniyor.

P

roje kapsamında farklı başlıklar altında verilen
hibelerden “İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif
Hibe Programı” basın toplantısı Bursa’da BEBKA
Binasında gerçekleştirildi. Toplantıda program ve hibe
koşullarının ayrıntıları hakkında bilgi verildi.

“ENHANCER,
girişimcilik
güçlendirecek”

iklimini

BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak’ın
açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda Durak,
konuşmasında program ile ilgili genel bilgiler vererek
Ajansın yeni ilan ettiği Mali Destek Programından ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen
“Genç İstihdamı” teması kapsamında yürütülen
faaliyetlerden bahsetti. Bursa’nın bu programdan
azami derecede faydalanması dileğiyle tamamlanan
açılış konuşması sonrasında başlayan basın
toplantısında ilk sözü Uluslararası Göç Politikaları
Geliştirme Merkezi (ICMPD) Batı Balkanlar ve Türkiye
Bölge Ofis Başkanı Tamer Kılıç aldı. Türkiye’deki
mülteciler için mali yardım programı FRIT bünyesinde
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde yürütülecek
ENHANCER Projesi’nin girişimciliğin güçlendirilmesini
ve
ekonomik
kalkınmayı
desteklemesinin
hedeflendiğini belirten Kılıç, en az 10 kooperatife
destek verileceğini söyledi. Kılıç kooperatiflerden çok
sayıda proje beklediklerini belirtti.

istihdam yaratma amaçlı girişimcilere destek
programlarını bütçesinin Türkiye genelinde 32 milyon
500 bin Avro olduğunu bildirdi. Kalkınma Ajanslarının
bulunduğu illerde girişimcilik ikliminin gelişmesi için
her türlü çabayı sarf ettiklerini ifade eden Şimşek,
ajansların ülke genelinde çok sayıda AB destekli
projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

“Temel hedef; ekonomik kalkınma”
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye’deki
Mülteciler için Mali Yardım Programı Bölüm Başkanı
Libor Chlad, AB’nin Türkiye’ye Suriyelileri ev sahipliği
konusunda destek vermeye devam ettiğini hatırlatarak,
“Gerek Suriyeliler, gerekse Türk girişimciler,
finansmana erişim sorunu yaşıyorlar. ENHANCER gibi
projeler, bu sorunu çözmeyi ve girişimcilik iklimini
geliştirmeyi hedefliyor. Temel hedef ise ekonomik
kalkınmaya destek” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel
Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ise konuşmasında
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Model Fabrikalar İçin
Eğitmen Yetiştirilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Milli Teknoloji Hamlesi"nin en önemli unsuru olarak gördüğü
insan kaynağına yatırıma devam ediyor.

T

ürkiye'nin imalat sanayisinin verimlilik artışına
önemli katkı sağlayan yetkinlik ve dijital dönüşüm
merkezlerindeki eğitmen ihtiyacını karşılamaya yönelik
"Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı" hayata
geçirildi.
Bakanlık koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi iş birliğinde
kurulan "model fabrikalar", sunduğu eğitim ve danışmanlık
hizmetleriyle işletmelerde verimlilik artırıcı teknikleri
uygulayıp, yalın felsefeye dayalı verimlilik artışının ve
dijital dönüşümün sağlanması ile işletmelerin rekabet
gücünün yükseltilmesini hedefliyor.
İşletmelerde verimlilik artışını sağlamak amacıyla yalın
üretim alanındaki sorunları tespit ederek bunlara çözüm
getirebilecek düzeyde teorik ve uygulama temelli bilgilere
sahip model fabrika eğiticilerinin yetiştirilmesiyle eğitici
havuzunun genişletilmesi amaçlanıyor.
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Bu kapsamda hayata geçirilen "Model Fabrika Eğitmeni
Yetiştirme Programı"nı başarıyla tamamlayanlar,
Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Mersin
ve Adana'da yer alan 8 model fabrikanın faydalanacağı
eğitmen havuzunda yer alacak.

HERKESİN KATILIMINA AÇIK
Program katılımcılarının imalat sanayisi veya hizmet
işletmelerinde üretim aşamaları, iş süreçleri, 5S,
Kaizen, Toplam Kalite Yönetimi, verimlilik, israf, problem
çözme, kalite ve yalın düşünce felsefesi konularında
bilgi sahibi, mühendisler, sektör uzmanları, yönetici ve
çalışanlar, danışmanlar veya bu konularda araştırma
yapan/eğitim veren akademisyenlerden oluşuyor.
Gerekli şartları taşıyan adaylar, yetkinlik değerlendirme
aşamasına geçti. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan
adaylar, eğitmen eğitimi programına davet edilecek.
Eğitim programı, teori, hazırlık ve uygulama amaçlı
olmak üzere 3 modülden oluşacak.
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DENEYAP Atölyelerinde Öğrenciler Geleceğin

Teknolojilerini Geliştirecek

DENEYAP Türkiye öğrenci seçme sınav sonuçları açıklandı. 27 ilde toplam 4 bin 380 öğrenci,
DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmeye hak kazandı. “Geleceğin teknoloji yıldızı
adayları” için ders zili 19 Mart’ta çaldı.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı
Vakfı iş birliğiyle Türkiye’de gençlerin, özellikle
teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlanması
amacıyla “DENEYAP Türkiye Projesi” hayata geçirildi.
Şu anda Bursa’nın da aralarında olduğu 55 ilde 66
atölyede faaliyetler sürerken, 81 ilde 100 DENEYAP
Teknoloji Atölyesi kurulması hedefleniyor.

11 FARKLI BAŞLIKTA EĞİTİM
BEBKA binasının Bursa’da ev sahipliği yaptığı
DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl
boyunca ücretsiz olarak Tasarım, Üretim, Elektronik
Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım, Siber
Güvenlik, Enerji, Havacılık ve Uzay, Yapay Zeka,
Nanoteknoloji Ve Malzeme Bilimi, İleri Robotik ve
Kodlama, Mobil Uygulama gibi 11 farklı başlıkta
eğitim verilecek. Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik,
yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık
problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması
gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

İKİ AŞAMALI SEÇME
3. faz kapsamında 27 ilde faaliyete geçecek 36
atölyeye öğrenci kabulü için iki aşamalı seçme süreci
tamamlandı. Sürecin ilk aşaması olan e-sınava 36

bin 103 başvuru alındı. E-sınav, 11 Ekim-31 Ekim
tarihleri arasında seanslar şeklinde gerçekleşti.
İkinci aşama olan uygulama sınavına katılma hakkı
kazanan 11 bin 538 aday, 12-13 Şubat tarihlerinde
yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgâr
enerjisi ile elektrik enerjisi üretecek bir tasarım
yapmak üzere uygulama sınavına katıldı.

EĞİTİMLER 19 MART’TA
Sürecin sonucunda adayların e-sınav sonuçlarının
yüzde 70’i ve uygulama sınavı sonuçlarının yüzde
30’u alınarak, 27 ilde toplam 4 bin 380 öğrenci
eğitim almaya hak kazandı. 10-16 Mart tarihlerinde
kayıt işlemlerini tamamlayan “Geleceğin Teknoloji
Yıldızları” 19 Mart tarihinde DENEYAP Teknoloji
Atölyelerinde eğitime başladı.

3 YIL SÜRECEK
Programa katılan öğrenciler 3 yıllık bir süreçte hem
temel teknoloji yetkinlikleri kazanma hem de özel ilgi
alanlarında derinleşme imkanı elde edecek. Atölye
programları ortaokul düzeyinde hali hazırda 4. ve
5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde
ise 8.,9. ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören
öğrencilere hitap ediyor.
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Sanayi Üretimi Beklentileri Aştı,
Yüzde 14.4 Arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2021 döneminde sanayi üretiminin
beklentileri aştığını belirterek, "En büyük artış da yüksek teknolojili ürünlerde gerçekleşti."
ifadesini kullandı.

Y

üksek teknolojili ürün üretimindeki artışa dikkati
çeken Varank, şunları kaydetti: "Aralık 2021
döneminde sanayi üretimimiz beklentileri aşarak aylık
bazda yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 14,4 arttı. En
büyük artış da yüksek teknolojili ürünlerde gerçekleşti.
Sanayi öncülüğünde üreterek büyüme hedefimizde
kararlılıkla ilerliyoruz."
Varank’ın belirttiği Aralık 2021 döneminde teknoloji
seviyesine göre üretim endeksindeki aylık ve yıllık
değişimine göre yüksek teknoloji üretiminde yıllık
bazda yüzde 49,2'lik artış dikkati çekti. Bunu, yüzde
15,1 ile düşük teknoloji, yüzde 12 ile orta-düşük
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teknoloji ve yüzde 11,5 ile orta-yüksek teknoloji izledi.
Endeksteki aylık değişime bakıldığında ise Aralık
2021'de yüksek teknolojide yüzde 28,3, orta-düşük
teknolojide yüzde 0,9, orta-yüksek teknolojide yüzde
0,6 ve düşük teknolojide yüzde 0,3'lük artış dikkati
çekti.
Varank, Şubat ayı verileri için ayrıca "Sanayi üretimi
şubat ayında yıllık yüzde 13,3, aylık ise yüzde 4,4 artış
gösterdi. Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve
yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş de memnuniyet
verici. Türkiye üretimle büyüyor." değerlendirmesinde
bulundu.
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Kalkınma Ajansları
Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun
katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

B

akan Varank, bugüne kadar ajansların, kamu,
sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden
fazla kalkınma odaklı projeye 15 milyar liranın
üzerinde destek sağladığını belirtti. Genç istihdamı
konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için odak
alan olarak belirlediklerine de dikkati çeken Varank,
“Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin
gencimizi istihdama dahil etmeyi planlıyoruz.” dedi.

ORTAK İŞ YAPMA PLATFORMU
Bu işin ana aktörü, bizden çok siz değerli yerel paydaşlarımızın hizmetinde olan Kalkınma Ajanslarıdır. Yönetim ve kimi yerlerde danışma kurullarıyla bölgelerindeki
tüm paydaşları bir araya getirdikleri için ajansları birer
ortak iş yapma platformu olaraktanımlarsak herhalde
yanlış olmaz.

Buradaki
konuşmasında,
bölgesel
kalkınma
yaklaşımını temel politika alanlarından biri olarak
belirlediklerini anlatan Varank, şunları kaydetti:
“Ulusal kalkınma sürecimizin ayrılmaz parçası
olan bu bölgesel kalkınma anlayışını uygularken iki
önceliğimiz bulunuyor. Bir yandan tüm illerimizin,
ilçelerimizin, bölgelerimizin rekabet güçlerini
geliştirerek ulusal ekonomiye katkılarını artırmak
istiyoruz. Diğer yandan da bölgeler arasındaki
gelişmişlik farklarını azaltarak topyekün kalkınmış
bir Türkiye inşa etmeyi amaçlıyoruz.”
17
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YERELİN KURUMSAL HAFIZASI
Üstlendikleri planlamacı ve analist rolleriyle
adeta yerelin kurumsal hafızasını oluşturduklarını
söyleyebiliriz. Sağladıkları finansal ve teknik
desteklerle,
bölgelerindeki
yatırımcıların,
girişimcilerin hamisi konumundalar. Bu özellikleri
sayesinde ajanslar, kısa sürede pek çok konuda
yenilikçi çalışmaların ve uygulamaların öncüsü oldu.

önümüzdeki dönemde ajansların vizyonunun ne
olması gerektiğini tartışacağız. Ülke olarak yatırım,
üretim, ihracat ve istihdamı odağına alan yeni bir
ekonomik atılım içerisindeyiz. Bölgelerinin öncü
kurumları olan ajanslara da bu süreçte önemli
vazifeler düştüğü aşikâr. Bugün, ajansların yeni
dönemde sunacağı katkıları nasıl artırabiliriz onu
konuşacağız.

YOL HARİTASI

15 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE DESTEK

Ülkemizde ilk defa bölgeler için kalkınma yol
haritası niteliğinde olan bölge planları ajanslarımız
tarafından hazırlandı. Her bölge için farklılaşan
sektör ve temalarda binlerce nitelikli analiz ve strateji
çalışması yine ajanslar tarafından ortaya konuldu.

Bugüne kadar ajanslar; kamu, sivil toplum ve özel
sektörden gelen 24 binden fazla kalkınma odaklı
projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladı.
Bu desteklerle bölgelerinin üretim ve ihracat kapasitelerinin arttırılmasına ön ayak oldular. Teknolojik
gelişim ve dijitalleşme süreçlerine paralel olarak
insanlarımızın iş becerilerini geliştirdiler, böylece
ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını
sağladılar.

ETKİN TANITIM
Kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil
toplumu bir araya getiren ajanslar sayısız ulusal
ve uluslararası iş birliğinin gelişmesine de vesile
oldular. Bölgelerinin yatırım imkanlarını tespit edip
ulusal ve uluslararası platformlarda etkin şekilde
tanıtımını yaptılar. Bölge planlarında belirlenen
öncelikler çerçevesinde çok kapsamlı mali ve teknik
destekler verdiler.

EKONOMİK ATILIM
Bu toplantı çerçevesinde hem geçmiş dönem
uygulamalarımızı gözden geçireceğiz hem de
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DEVLET DESTEKLERİ TEK PLATFORMDA
Tüm devlet desteklerini www.yatirimadestek.gov.
tr platformu çatısı altında birleştirip yatırımcının
hizmetine sunarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdiler.
İllerin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak
yatırım fırsatlarına yönelik Ön Fizibilite Raporları
hazırlayıp bu platform aracılığıyla yatırımcıların
kullanımına açtılar. Birçok yatırımcı da bu ön fizibilite
raporlarını değerlendirip yatırım süreçlerini başlattı.

BAKANLIKLARLA İŞ BİRLİKLERİ
Son üç yılda farklı Bakanlıklarla yürüttüğümüz önemli
proje ve faaliyetleri kalkınma ajanslarımız eliyle
hayata geçirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı başta olmak üzere pek çok Bakanlığımızla
etkili çalışmalara imza attık.

ÇALIŞAN VE ÜRETEN GENÇLER
PROGRAMI

Birliği başta olmak üzere uluslararası fonlardan
da yararlanıyoruz. Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğümüz bünyesinde son 2 yılda yaklaşık 80
milyon Avro’luk uluslararası fonu bölgelerimize
kazandırdık. Kalkınma ajanslarımız da geliştirdikleri
projelerle son 5 yılda yaklaşık 300 milyon Avro’luk
uluslararası fon kullandı.

YEŞİL BÜYÜME
İklim değişikliğinin etkilerini giderek hissettirmesi
nedeniyle yeşil büyüme konusunda her zamankinden
daha fazla seçici olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız,
yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınma konularını ülkemizin
kalkınma gündeminin merkezine yerleştirdi. Bu
nedenle biz de bölgesel kalkınma alanındaki tüm
faaliyetlerimizde bu vizyona destek olacağız.

100 BİN TL FAİZSİZ DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile gençlerin
kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, gençleri
istihdam imkanına kavuşturmak amacıyla Çalışan
ve Üreten Gençler Programını devreye aldık. 2021
yılında ilk defa başlattığımız bu program ile farklı il
ve ilçelerdeki 100 projeye yaklaşık 632 milyon lira
destek sağlayacağız.

KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere yönelik
hızlı destek programı ile ilgili bir bilgilendirmeyi de
yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız 3 Ocak’ta
genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren
bu programın ikinci fazını duyurmuştu. Son 12 aydaki
çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite
mezunu gençleri en az 12 ay boyunca istihdam etme
taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira faizsiz
destek veriyoruz.

175 FABRİKA

İŞLETMELERE SESLENDİ

Belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri
paydaşlığında yapacağımız emek yoğun sektörlere
dönük 175 fabrika binası ve spor alanını özel sektöre
tahsis ederek yaklaşık 65 bin gencimizi istihdam
edeceğiz. Yapımı tamamlanan fabrikaların tahsis
süreçleri başladı bile. İnşallah bu yıl bu 175 fabrikanın
tamamının üretime geçmesini bekliyoruz.

İstihdamı odağına alan bu programımız, yoğun
ilgiyle karşılandı. Bugüne kadar 53 bin yeni istihdam
için taahhüt aldık. Firmalara ödemelerini yapmaya
başladık. Cumhurbaşkanımız hedefi 75 bin yeni
istihdam olarak koydu. Henüz başvuru yapmamış
uygun işletmelere buradan tekrar sesleniyorum.
Başvurular, 31 Mart’a kadar sürecek. Gelin siz de
başvurunuzu yapın ve bu cazip destekten faydalanın.

100 BİN GENCE İSTİHDAM
Genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını
ajanslar için odak alan olarak belirledik. Bu dönemde
sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi
istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz. Gençlik ve
Spor Bakanlığımızın öncülük ettiği üreten ve çalışan
gençler programı bu konuda çok büyük katkılar
sunacak.

ULUSLARARASI FON
Merkezi

bütçe

imkanlarının

yanında,

Avrupa

GÜÇLÜ DÖNEMDEYİZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üretim alanında
yapılanlara değinerek, Orta Anadolu’nun üretim
merkezi olacağını kaydetti. Soylu, “Hiç merak etmeyin,
tarihimizde olmadığımız kadar güçlü bir dönemdeyiz.
Alt yapımızın en güçlü olduğu dönemdeyiz. Batı'nın
'biz ne yapacağız' diye kendi kafası karıncalanırken
hedefi ve istikameti belli olan bir dönemdeyiz.”
değerlendirmesinde bulundu.
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MİLLİ POLİTİKAYA DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
Türkiye'nin mücadelesinin kalkınma mücadelesi
ve bu kalkınma için gereken üretimi, gereken
yatırımı ortaya koymanın ayrım gözetmeksizin
herkesin vazifesi olduğuna dikkati çekerek, “Kurum
ve kuruluşlarla önemli iş birliklerine imza attık.
Bakanlık olarak Türkiye’nin mücadelesinde kendimizi
sorumlu ve bu konunun mesullerinden görüyoruz.
Milli politikaya destek vermek için tüm imkanlarımızı
seferber ediyoruz. Kalkınma Ajanslarımızın herkese
dokunmak ve kılavuzluk etme noktasındaki çabalarını
da taktirle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TÜM BÖLGELERİN POTANSİYELİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları
Genel Müdürü Barış Yeniçeri de kalkınmanın çok
boyutlu ve çok sektörlü bir kavram olduğunu
belirterek, her bölgeye ve sektöre özel stratejiler
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geliştirdiklerini, bu çalışmalarla tüm bölgelerin
potansiyelinin hayata geçtiğini anlattı.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Konuşmaların ardından, Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü ile TÜBİTAK SAGE arasında “Kalkınma
Ajansları Personel Performans Değerlendirme
Sistemi” kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü,
Yeniçeri ile TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan
Okumuş tarafından imzalandı.
Program, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem
İnce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma
Şahin, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ve
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu
Üyesi Hakan Yurdakul'un katılımıyla gerçekleştirilen
"Türkiye'nin Kalkınma Ajansları Deneyimi ve Yeni
Ekonomi Modeli Çerçevesinde Gelecek Vizyonu"
paneliyle devam etti.
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BEBKA Desteği ile
Bölgede E-Ticaret Alanı Güçleniyor
BEBKA’nın destekleri ile hayata geçen e-ticaret ve e-ihracat konularında 6 gün süren eğitim,
bölgenin dijital dönüşümünü hızlandıracak.

B

EBKA; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve WORLDEF
işbirliğinde E-Ticaret Eğitimi’ne ev sahipliği yaptı. 6
gün süren eğitim, hem teorik hem uygulamalı şekilde
yürütüldü.

YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZILACAK
Dijital teknolojiler çerçevesinde gelişen ve pandemi
ile birlikte büyüyen e-ticaret hacminin yetişmiş ve
donanımlı işgücü ihtiyacını artırdığını dile getiren
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Ticaret
Bakanlığı istatistiklerine göre 2021 yılı ilk 6 ayı
itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın
aynı dönemine göre %75,6’lık artışla 161 milyar TL
olarak gerçekleşti. Aynı dönemde e-ticaretin genel
ticarete oranı ise %17,6 olarak gerçekleşti. E-ticaretin
%91,9'u yurt içinde gerçekleşirken %4,3'ünü diğer
ülkelerin ülkemizden yaptıkları alışverişler, geri
kalanını ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı
alımlar oluşturdu. E-ticaret faaliyeti yürüten iller
sıralamasında %4 ile 4. sırada yer alan Bursa’mızın
ve potansiyeli yüksek olan Eskişehir ve Bilecik
illerimizin oluşturduğu bölgemizde e-ticaret ve
e-ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik birçok
faaliyet düzenledik. BTSO ve Eskişehir Sanayi Odası
(ESO) iş birliğinde 120 firmaya dijital pazarlama

konusunda katkı sağlamak için 30 saatlik çevrimiçi
eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik. Bursa’da Oylat
Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde
de desteklerimizle yöresel ürünlerin satışı e-ticaret
ile gerçekleştirmesine olanak sağladık. Bursa Teknik
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa TTO) ile
yürüttüğümüz SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı
kapsamında ise bir girişimcimiz, WORLDEF e-ticaret
seminerine katılarak pandemi döneminde e-ihracata
başladı. Bu programda da yeni başarı hikâyelerine
imza atacağımıza inanarak; güç birliği yaptığımız
paydaşlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkürlerimi
sunuyoruz” dedi.

GLOBAL PAZARDA BAŞARININ
ANAHTARI DİJİTALLEŞME
Etkinlikte katılımcılara e-ticaret ve e-ihracat
alanlarının işleyişlerine yönelik bilgiler veren
E-Ticaret Direktörü ve WORLDEF Eğitimcisi
Mustafa Levent Elmas, uluslararası pazarda
faaliyet göstererek başarılı olmanın dijitalleşme
entegrasyonuyla mümkün olduğunu söyledi. 6 gün
süren eğitimde; e-ticarete giriş, ekip oluşturma,
e-ticaret sitesinin kurulumu, tedarikçi yönetimi,
dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri ve
e-ihracat temel bilgileri olarak belirlenen eğitim
içeriğinde katılımcıların dijital dönüşümü yakalaması
hedeflendi.
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BEBKA Faaliyetleri ve Destekleri
Basın Mensupları ile Paylaşıldı
BEBKA’nın genç istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları yoğunlaştı. Genel Sekreter M. Zeki
Durak, istihdam garantili meslek kursları ve özel buluşmalarla bölgede girişimcilik ekosisteminin
güçlendirileceğini ve bu sayede sanayicinin nitelikli personel ihtiyacını karşılamada önemli
katkılar sağlanacağını söyledi. Durak, ulusal ve uluslararası fonları bölgeye çekerek gençleri
ekosisteme dâhil edeceklerini de vurguladı.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
faaliyetlerini sürdüren BEBKA, gelecek dönem
faaliyetleri ve planlanan destekleri basın mensupları
ile paylaşıldı. Genel Sekreter M. Zeki Durak, Bursa
basını ile gerçekleştirilen buluşmada genç istihdamı
ile bölgenin girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi
hedeflediklerini dile getirdi. Basın İlan Kurumu Bursa
Şube Müdürü Ebubekir Günel’in de katıldığı toplantıda
Durak, ajansın bölgede girişimcilik ekosisteminin
geliştirilmesi, genç istihdamının desteklenmesi,
iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kaynak
verimliliğinin artırılması ve kırsal kalkınma
konularında önemli çalışmalar yapmakta olduğunu
belirtti.

mesleki eğitim kursları, mesleki eğitim çalıştayları
ve genç girişimcilere yönelik yazılım-kodlama
programımız da bu vizyona hizmet ediyor. Bu yıl
tüm Ajansların üzerinde çalışacağı ‘Genç İstihdamı’
teması kapsamında yarışmalar, programlar ve
kurslar düzenleyeceğiz. Yine önümüzdeki süreçte
başlayacağımız BEBKA Gençlik Buluşmaları ile de
her üniversitede organizasyonlar gerçekleştirerek
gençlerimizi başarılı iş insanları ile bir araya
getirecek, gelecekleri için önemli bir fırsat sunacağız.
Bu sayede sanayicinin nitelikli eleman ihtiyacının
karşılanması noktasında da katkı sağlayacağız” diye
konuştu.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan TR41
Bölgesi’nde girişimcilik ve proje ekosisteminin
oluşturulması için yaptıkları çalışmalarla genç
projeciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten
Durak, “Gençlerin, girişimcilik projelerine daha fazla
dâhil olmasını hedefliyoruz. Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarımızın 20222023 teması da ‘genç istihdamı’ olarak belirlenmiş
durumda. Bu vizyon doğrultusunda gençlerin
geleceğimiz olduğu bilinciyle genç istihdamını
artırmaya yönelik kapsamlı faaliyetler yapacağız.
TR41 Beceri Geliştirme Programı, istihdam garantili

hızlandırılması için strateji oluşturulmasını sağlayan
çalıştaylar düzenlediklerini de kaydeden Durak,
“Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik kırsal
kalkınma mali destek programını sürdüreceğiz.
Bunların yanı sıra Bölgesel Girişim Sermayesi
kapsamında girişimcilerimizin fikirlerini hayata
geçirmelerinin
yolunu
açacağız.
Bölgenin
dinamiklerini ivmelendirecek projeler geliştirenleri
destekleyeceğiz” diye konuştu. Toplantı sonunda
basın mensupları, BEBKA’nın Nilüfer’deki yeni hizmet
binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar
hakkında bilgi aldı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR
NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACINA KATKI BURSA’YA ÇEKİLECEK
SAĞLAYACAK
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te kalkınmanın
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KALKINMA AJANSLARI İÇİN 2022-2023 YILLARI
TEMASI ‘GENÇ İSTİHDAMI’ OLARAK BELİRLENDİ

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022 ve 2023 yılları
teması olarak ‘Genç İstihdamı’ konusu belirlendi.

‘Genç İstihdamı’ teması kapsamında Kalkınma Ajansları tarafından 2022-2023 döneminde yürütülecek
faaliyetler ile genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğin sağlanması amaçlanıyor.

GENÇLERE YÖNELİK PROGRAMLAR
Genç nüfusun 15-34 yaş olarak tanımlandığı tema kapsamında bölgelerde; Beceri Geliştirme Programı,
İstihdam Garantili Eğitim Programı, Çalışan ve Üreten Gençler Programı, E-spor Programı, Kalkınma Ajansları
Destek Programları, Kırsal İstihdamı Artırma Programı ve Genç Girişimcilik Destek Programı arasından bölge
dinamiklerine uygun olanlar yürütülecek.

GENÇLER BECERİLERİNE UYGUN İŞLERDE İSTİHDAM EDİLECEK
Tema kapsamında yürütülecek programlar ile gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma bilincinin
oluşturulması, gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması, gençlerin becerilerine
uygun işlerde istihdam edilmesi ve gençlerin üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması hedefleniyor.
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