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Endüstriyel Simbiyoz Programı’na
Avrupa’dan En İyi Uygulama Ödülü
BEBKA’nın Endüstriyel Simbiyoz Programı, Avrupa Kalkınma Ajansları Örgütü EURADA
tarafından 2022 yılı ‘En İyi Uygulama Örneği Ödülü’ne layık görüldü.
BEBKA, Türkiye'de endüstriyel simbiyoz çalışmalarına
öncülük etmiş bir kurumdur. Endüstriyel simbiyoz,
Türkiye'de uygulanan ikinci bölgesel program ve
kalkınma ajansları arasında ilk program olması
nedeniyle ayrıca bir önem taşıyor. Uluslararası
alanda büyüyen sektörler ve organizasyonlar arası
bir yaklaşımın ödüllendirilmesi, çabalarımızın
meyvelerini toplama noktasında sevindirici bir
gelişme. Ajansımızın bu alandaki tecrübesinin diğer
kalkınma ajanslarına da örnek olmasını ve diğer
bölgelere öncülük etmesini diliyoruz. Emeği geçen
Ajans personeline ve paydaşlarımıza teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

H

er yıl bölgesel ve yerel kalkınma ajanslarının
çalışmalarını ödüllendiren Avrupa Kalkınma
Ajansları Birliği EURADA’nın ödül töreni, Belçika’nın
başkenti
Brüksel’de
düzenlendi.
Kalkınma
ajanslarının, bölgelerindeki şirketlerin büyümesi ve
rekabet gücünü destekleme amaçlı uyguladıkları
projeleri değerlendiren EURADA temsilcileri, Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA)
Endüstriyel Simbiyoz Programı’nı 2022 yılının ‘En İyi
Uygulama Örneği’ ödülüne layık gördü.

‘ÖNCÜLÜK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’
Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen törende
En İyi Uygulama Örneği Ödülü’nü BEBKA Yatırım
Destek Ofisi Uzmanı Nalan Tepe Şençayır, EURADA
Başkanı Roberta Dall’olio’nun elinden aldı. Ödülden
dolayı çok gururlu olduklarını kaydeden BEBKA Genel
Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Bölgede uzun yıllar
yürüttüğümüz programımızın EURADA tarafından
ödüle layık görülmesinden dolayı çok mutluyuz.

4

YEŞİL MUTABAKAT İLE UYUMLU
EURADA’nın En İyi Uygulama Örneği Ödülü’ne layık
görülen BEBKA’nın Bölgesel Endüstriyel Simbiyoz
Programı, 2014 yılından bu yana titizlikle
yürütülürken
analizler, etkinlikler, eğitimler,
fizibiliteler, yurt dışı çalışma ziyaretleri ve firma
ziyaretleri ödülün kazanılmasında önemli rol oynadı.
Program kapsamında desteklenen 9 proje ile yıllık
16 bin ton atık, yeni veya yan ürünlere dönüştürüldü.
Döngüsel ekonomi yaklaşımının uygulanmasını
sağlayan programın Avrupa Yeşil Mutabakatı ile
uyumlu olması da jürinin dikkatini çekti. Endüstriyel
süreç sonucunda ortaya çıkan atıkların veya yan
ürünlerin bir başkası için hammadde haline geldiği
bir süreci konu alan program ile hem çevresel
performansın, hem de rekabet gücünün artırılmasıyla
uzun vadeli ortaklıkların kurulması ve dayanışma
içinde çalışma imkânına olanak sağlanması
amaçlandı.
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Bursa’nın Turizm Tanıtım Fabrikası
Marka Stratejisi Açıklandı
Bursa’nın uluslararası cazibe merkezine dönüşmesi için BEBKA iş birliğinde hazırlanan Bursa
Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi, lansman toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Tanıtım
çalışmaları için kapsamlı yol haritasının paylaşıldığı toplantıda şehrin sloganı ‘Gelenekten
Geleceğe Akan Şehir’ olarak belirlendi.

B

ursa Valiliği koordinasyonunda, BEBKA, Bursa
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve
Tanıtma Birliği iş birliğinde hazırlanan Bursa Turizm
Tanıtım ve Marka Stratejisi, lansman toplantısıyla
kamuoyuna açıklandı. Ekonomik, sosyal ve çevresel
dengeler dikkate alınarak Bursa için belirlenen
turizm tanıtım ve marka stratejisi ile turizmde
sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

VALİ’DEN CUMALIKIZIK İÇİN
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Lansman toplantısındaki konuşmasında UNESCO
Dünya Miras Listesi’nde yer alan Cumalıkızık’ın, Dünya
Turizm Örgütü tarafından başlatılan En İyi Turizm Köyü
oylamasında açık ara önde olduğu müjdesini veren
Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Saymakla bitmeyecek
değerlere sahip şehrimizde 2021’de konaklayan
yabancı turist sayısı 170 bin 640 iken 2022’nin ilk 4
ayında 81 bin 230 olarak gerçekleşmiştir. Pandemiyi
geride bırakmakla birlikte 2022’de turizm sektörü,
ciddi bir ivme yakalayacaktır. 2022 Türk Dünyası
Başkenti seçilen Bursa’mız tanınırlığını artırmıştır. 2

yılı aşkındır titizlikle sürdürülen Bursa Turizm Tanıtım
ve Marka Stratejisi çalışmalarının neticelenmiş
olması, oldukça önemli bir fırsattır. Bu çalışma,
ilimizin hak ettiği noktaya gelmesinde önemli katkılar
sağlayacaktır” dedi.

‘MOTİVASYONU YÜKSEK TUTMALIYIZ’
Çok farklı kültürlere, doğal güzelliklere ve tarihi
mirasa sahip Bursa’nın turizm pastasından gereken
payı alması için çalışmaların düzenli şekilde
sürdüğünü belirten Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş da “Şehir olarak çok büyük
avantajlara sahibiz ama turizmle alakalı elde
ettiklerimiz, Bursa için yeterli değil. Turizm, bir
motivasyon meselesi ve şehrin paydaşlarının buna
inanarak koordineli hareket etmesi çok önemli.
Şehrimizin tanıtımı ve turizmde hak ettiği noktaya
ulaşması için herkesin taşın altına elini koyması
gerekiyor. Motivasyonumuzu yüksek tutarak,
tüm zamanların en güzel şehri Bursa’nın turizm
alanında gereken değeri bulacağına inanıyorum. Bu
çalışmaya hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğini
düşünüyorum” diye konuştu.
5
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‘ODAKLANMA PROBLEMİ AŞILACAK’

önemde bir adım” dedi.

2019 yılından bu yana turizm ve tanıtım faaliyetlerinin
profesyonel bir vizyon ve plan dahilinde hazırlandığını
belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak,
“Şehrimiz tarih, kültür, doğa, sağlık, kış, gastronomi
ve daha birçok turizm türünde sayısız değer
barındırmaktadır. Bu değerlerin zenginliği, turizm
tanıtımında odaklanma problemini de beraberinde
getirmektedir. Tamamlanan ve kamuoyu ile
paylaştığımız çalışmanın belki de en önemli çıktısı, bu
tanıtım çalışmalarının daha odaklı ve planlı bir şekilde
yürütülmesine zemin oluşturmasıdır” ifadelerini
kullandı.

5 TEMA BELİRLENDİ,
SU KİMLİĞİNE VURGU YAPILDI

‘GÜÇLÜ BİR İMAJ ŞART’
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu
Üyesi Muhsin Koçaslan da “Kendini diğerlerinden ön
plana çıkaran şehirler, bölgeler hızla zenginleşmekte,
yüksek katma değerle refah seviyesi yüksek bir nitelik
kazanmaktadırlar. Bursa’mızın da sahip olduğu sosyal,
kültürel, tarihsel ve ekonomik değerlerin kendine has
biçimde bütünleştirilerek pazarlanması ve güçlü bir
imaja kavuşturulması oldukça önemli. Bursa Turizm
Tanıtım ve Marka Stratejisi de bu açıdan stratejik
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Tarih, doğa, sağlık, gastronomi ve spor temaları
üzerine şehrin ‘su’ kimliğine vurgu yapılan; mottosu
da ‘Gelenekten Geleceğe Akan Şehir’ olarak belirlenen
Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi kapsamında
mevcut durum analizi, Bursa değerler haritası, Türkiye
genelinde bin kişiye, Bursa çapında bin kişiye ve
Türkiye’ye gelen bin yabancı turiste Bursa konusunda
algı anketi, 30 kanaat önderi ile birebir mülakat,
turizm sektörünün bütün paydaşlarını kapsayan
8 tema çerçevesinde 100’den fazla katılımcı ile
odak grup toplantıları, sosyal medya analizi, Bursa
genelinde profesyonel fotoğraf çekimi, uluslararası
kıyaslama, Bursa alt destinasyonlarının belirlenmesi,
Bursa tur rotalarının oluşturulması, görsel tasarım
ve iletişim kimliği oluşturulması, strateji, eylem
planı ve yol haritası geliştirilmesi çalışmaları
tamamlandı. Bursa’nın en detaylı turizm raporunu
içeren Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi’nin
detaylarına www.bursamarkalasiyor.com adresinden
ulaşılabiliyor.
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BEBKA Kurslarıyla
Gençler Meslek Sahibi Oluyor
BEBKA'nın Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) ve MEGEM iş birliğiyle hayata
geçirdiği ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ programını başarıyla tamamlayan 48
genç sertifikalarını aldı.

K

alkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 20222023 teması “genç istihdamı” odaklı çalışmalarına
devam eden BEBKA, Eskişehir Organize Sanayi
Bölgesi (EOSB) ve Meslek Edindirme ve Geliştirme
Merkezi (MEGEM) iş birliğiyle gerçekleştirdiği İstihdam
Garantili Meslek Eğitim Kursları sonunda 48 kursiyere
sertifika verildi.

NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
Eğitim programlarının ilkini Eskişehir OSB’ye
bağlı olarak faaliyet gösteren MEGEM iş birliğiyle
uyguladıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç.
Dr. M. Zeki Durak, “Eğitimlerimizi Eskişehir sanayisinin
ihtiyaç duyduğu CNC tezgâh operatörlüğü, CMM
destekli kalite kontrol operatörlüğü ve gaz altı kaynak
operatörlüğü alanlarında verdik. Yoğun ilgi gösteren
adaylar arasından seçilen 50 kursiyer arkadaşımızla
başlayan; toplamda 2,5 ay ve 400 saat süren yoğun
eğitim faaliyetinin sonunda gençlerimize sertifikalarını
vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yerel ihtiyaçları
yerinde tespit eden Kalkınma Ajansımız, önümüzdeki
dönemde de genç istihdamının artırılmasında önemli
roller üstlenecektir” dedi.

verilen eğitimler istihdama çok hızlı katkı sunuyor.
Birçoğunuz şimdiden işini bulmuş, birçok arkadaşınız
da iş görüşmeleri yapıyormuş. Bu güzel sonuçların
alınmasında emeği geçen tüm eğitimcilerimize
ve özellikle BEBKA’ya teşekkür ediyorum. İhtiyaç
dâhilinde bu eğitimler yinelenecektir” diye konuştu.

‘BİN 290 KİŞİYİ İŞ SAHİBİ YAPTIK’
Merkezlerinde bugüne kadar bin 290 kişinin istihdam
edildiğini belirten MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı
Samet Özkaya ise “27 dönemdir tüm mezunlarımız
sanayi sektöründe önemli bir eksikliği giderdi. BEBKA
desteğiyle 28. dönem kursiyerlerimize de sertifikalarını
veriyoruz. BEBKA sayesinde devletimizin desteğini
hissettiğimizi belirtmek istiyorum. Sanayi sektörünün
nitelikli eleman ihtiyacını karşılayıp, gençlerimize
istihdam imkânı sağlayan eğitimler sonucu kursu
başarıyla tamamlayan 19 arkadaşımız CNC, 16
arkadaşımız kalite ve 13 arkadaşımız ise kaynak
alanında istihdam edilecek. Kendilerine MEGEM’i
tercih ettikleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki
yaşamlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘İŞ HAYATINDA SEBAT EDİN’
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli
ise eğitimi tamamlayan gençlere kariyer yolculuğunda
temkinli hareket etmeleri tavsiyesinde bulunarak
“Yaşça sizlerden büyük ve tecrübeli biri olarak sebat
etmenizi öneriyorum. İşe girdikten sonra kısa sürede
kimse belli bir makama ya da konuma gelemez ama
sizler sebat ederseniz emin olun, iş hayatınızda
ömrünüzün sonuna kadar başarılı olacaksınız. Burada
7
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BEBKA’dan
CNC Tezgâh Operatörlüğü Eğitimi
BEBKA, İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında gerçekleştirdiği eğitim
zincirine yeni halkayı Eskişehir’de ekledi. CNC tezgâh operatörlüğü eğitimleri, önümüzdeki
günlerde başlayacak.
için hizmet vermeye başladı. Amacımız Eskişehir
sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan
kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak.
Bunun için ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. İşsiz
gençlerin istihdam edilebilirliklerinin amacıyla
mesleki eğitimlere derhal başladık. Hedefimiz
kademeli olarak yıllık en az 2.000 kişiyi eğitmek. Genç
istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA
ile ortak çalışmalarımız devam edecek” dedi.

EĞİTİM SONUNDA
SERTİFİKA VERİLECEK

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 20222023 yılları için belirlenen ‘Genç İstihdamı’
teması kapsamında Bölgede projelerine devam eden
BEBKA, ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’
kapsamında Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğiyle
düzenlenecek CNC tezgâh operatörlüğü eğitimlerine
13 Haziran’da başladı.

TEMEL VE MESLEKİ
YETKİNLİKLER KAZANDIRILACAK
Genç istihdamına çok önem verdiklerini kaydeden
BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak,
“Bölgemizde sanayi ve diğer sektörlerdeki nitelikli
eleman ihtiyacının karşılanması ve gençlere istihdam
konusunda destek verilmesi amacıyla hayata geçirilen
İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarımız devam
ediyor. Eskişehir Sanayi Odası iş birliğiyle Eskişehir’de
hayata geçireceğimiz proje ile 18-35 yaş arası
gençlerden seçilen 20 kursiyerimiz programa dâhil
edilecek. Eğitim tamamen ücretsiz olup 2 ay boyunca
toplam 364 saat sürecek. Bu eğitim sonucunda
kursiyerlerimize temel ve mesleki yetkinlikler
kazandırarak, istihdam edilmelerini amaçlıyoruz.
Başvurular devam ediyor” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ NİTELİKLİ İNSAN
Eskişehir sanayisinin en önemli ihtiyaçlarının başında
nitelikli eleman konusunun geldiğini belirten Eskişehir
Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “BEBKA
tarafından desteklenen Eskişehir Sanayi Odası Mesleki
Eğitim Merkezi, kısa adıyla ESO-Akademi Eskişehir
sanayisinin nitelikli eleman sıkıntısını çözmek
8

BEBKA ve ESO Akademi iş birliğiyle Eskişehir
sanayisinin CNC tezgâh operatörlüğü alanındaki
nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek için
düzenlenecek eğitim sonucunda başarılı kursiyerlerin
ESO Akademi’den sertifika almaya hak kazanacağını
belirten Zeki Durak, “Bölgede genç istihdamına yönelik
olarak eğitim programlarının ikincisine başlıyoruz.
Bu eğitimlerle sanayi ve diğer sektörlerde ihtiyaç
duyulan niteliklerin karşılanmasını amaçlıyoruz.
BEBKA olarak Ticaret Sanayi Odaları, Mesleki Eğitim
Merkezleri, Organize Sanayi Bölgeleri gibi kurumlarla
ve buralardaki firma temsilcileriyle ihtiyaç duyulan iş
gücünün tespit edilmesi için çalışmalarımızı yürüttük.
Görüşme yapılan kuruluşlarla ihtiyaca uygun beceri
kazandırma ve mesleki eğitim programlarını tasarladık
ve hayata geçiriyoruz. CNC tezgâh operatörlüğü eğitimi
sonrasında bölgeye nitelikli iş gücü kaynağı yaratırken
gençlere de istihdam imkânı sağlamış olacağız”
ifadelerini kullandı.
İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları, önümüzdeki
günlerde Bursa ve Bilecik’te de düzenlenecek.
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Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve
Bölge Planları Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği çalıştay ile BGUS ve Bölge Planları
hazırlık sürecinde, merkezi ve yerel düzeydeki bölgesel gelişme politikaları arasındaki uyumun
güçlendirilmesi ve kurumlarla iş birliğini tesis ederek bölgesel gelişme politikaları ile sektörel
ve tematik politikaların uyum ve tamamlayıcılığının sağlanması amaçlandı.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma
ajansları iş birliğiyle, Bölgesel Gelişme Ulusal
Stratejisi (BGUS) ve 26 Bölge Planının yenilenmesi
çalışmalarına başlandı. Hazırlanacak BGUS ve bölge
planları ile bölgesel gelişme çalışmalarına yeni ve
bütüncül bir perspektif kazandırılması, mekâna
özgü stratejilerin üretilmesi, 2023 yılı sonrası için
ülke sathında bölgesel kalkınma uygulamalarının
etkinliğinin artırılması, kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının bu alandaki faaliyetlerine
yön verilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun
güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede 2123 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları
Hazırlık Çalıştayı’na; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma
Ajansları personelinin yanı sıra pek çok merkezi
kurumun temsilcisi katıldı. BGUS’un genel vizyonunun,
hedef ve stratejilerinin ortaya konması için Kalkınma
Ajansları Genel Müdürlüğü uzmanlarından oluşturulan
genel politika grubunun sunumuyla başlayan program;
sanayi, lojistik ve ulaşım, girişimcilik, Ar-Ge ve
yenilikçilik, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm, kentsel
gelişme, kırsal politikalar ve sosyal politikalar tematik
konularından oluşan çalışma gruplarının çıktılarının
paylaşıldığı paralel oturumlar ile devam etti. Tematik
çalışma gruplarının oturumlarında ise ilgili temadaki
küresel eğilimler, Türkiye’deki mevcut durum, analiz
çalışmalarının sonuçları ve yeni dönem BGUS ve bölge
planı stratejilerine ilişkin istişarelerde bulunuldu.
Oturumların ikinci bölümünde ajanslar tarafından

ilgili temada gerçekleştirilen faaliyetlerden elde
edilen çıkarımlar ve tecrübeler paylaşıldı. BGUS’un
birçok tema ve sektörü kapsaması dolayısıyla hazırlık
çalışmalarının tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın iş
birliği içinde yürütülmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda,
çalıştayda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım
ve Orman Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Geliştirme
Ajansı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu temsilcilerinin
katılımı ile Sanayi-Lojistik-Ulaşım, Mekânsal Gelişme,
Çevre ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm ile Tarım
ve Kırsal Kalkınma oturumları gerçekleştirildi; Türkiye
İstatistik Kurumu temsilcilerinin katıldığı oturumda
ise bölgesel istatistikler, bölgesel düzeyde yapılacak
analizlerde kullanılabilecek veriler ve verilere erişim
konuları tartışıldı.
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Bursa’nın Bilimle Buluşması:
Science Expo 2022
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda, BEBKA’nın
desteği ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi,
BTSO, GUHEM, İŞKUR ve BİKO işbirliği ile hayata geçirilen Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo,
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katıldığı törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

B

ilimi ulaşılmaz ve zor olmaktan çıkarıp, toplumun
tüm kesimlerini bilimle buluşturmak amacıyla Bursa
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında küçük
bir bilim şenliği olarak başlatılan, bugün Türkiye’nin
en büyük ve dünyanın sayılı bilim festivallerinden biri
haline gelen Science Expo, bu yıl ziyaretçilerini ‘Uzay
ve Havacılık’ temasıyla ağırladı. Türk Hava Yolları isim
sponsorluğunda, BEBKA desteği ile Bursa İl Millî Eğitim
Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik
Üniversitesi, BTSO, GUHEM, İŞKUR ve BİKO işbirliği ile
hayata geçirilen festival, bu yıl TÜYAP Fuar Merkezi ile
GUHEM ve BTM bahçesinde gerçekleştirildi. Türkiye
Uzay Ajansı, Aselsan, Roketsan, THK, Solotürk, Türk
Havacılık ve Uzay Sanayi, Uçuş Okulları, Bursa Orman
Bölge Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl
Jandarma Komutanlığı ve AFAD gibi yerel ve ulusal
birçok kamu kurumu, özel şirket, okul ve sivil toplum
kuruluşunun yer aldığı 9. Science Expo’nun açılışı
TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen törenle yapıldı.
Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Valisi
Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, Bursa Milletvekilleri, BEBKA Genel Sekreteri
M. Zeki Durak, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda
davetli katıldı.
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2.2 MİLYAR LİRALIK EĞİTİM YATIRIMI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen yıl Kasım
ayındaki ziyaretinde Bursa’ya 1.1 milyar liralık ilave
bütçe verdiklerini hatırlatarak, bu bütçenin hızlı
bir şekilde kullanıldığını ve yaklaşık maliyetlerin
de Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi.
Bursa’nın 2022’de 500 milyon liralık bir yatırımı
varken, bugün de bu rakama 1.7 milyar lira ilave
yaptıklarını müjdeleyen Bakan Özer, “Böylelikle bu yıl
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Bursa’nın eğitim yatırımını 2.2 milyar TL’ye çıkarmış
oluyoruz. 10 tane ilkokul, 15 tane ortaokul ve lise en
önemlisi de 64 tane okul öncesi eğitim için bağımsız
anaokulu. Bakanlık olarak bizim en öncelik verdiğimiz
alanlardan bir tanesi bu dönem okul öncesi eğitime
erişimi artırmak. Okul öncesi eğitim sadece eğitimde
fırsat eşitliğini güçlendirme anlamında değil, aynı
zamanda öğrencilerimizin bilişsel olmayan becerilerini
geliştirme anlamında da en kritik eğitimlerden bir
tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah
bu sene 3000 tane yeni anaokulunu, 40.000 tane yeni
anasınıfını eğitim sistemine dâhil ederek okul öncesi
eğitimdeki okullaşma oranını OECD ortalamalarına
yaklaştıracağız. Dolayısıyla Bursa'ya verdiğimiz bu
yeni yatırımların Bursa’mıza hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. İnşallah bir sonraki gelişimizde, Bursa'nın
artık eğitimde sorunların hiç konuşulmadığı, yeni
projelerin, yeni açılımların, yeni başarı hikâyelerinin
konuşulduğu bir Bursa ile karşılaşacağız. Bakanlık
olarak bu bağlamda her türlü desteği verdiğimiz gibi,
bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam
edeceğiz” diye konuştu.

BİLİM ATEŞİ BÜYÜYOR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da
bilimin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla 2012
yılında başlayan bilim ateşinin 2017 yılından itibaren
daha da büyüdüğünü ve Türk Hava Yolları'ndan
aldıkları destekle yola devam ettiklerini vurguladı.
Bilim festivaline destek veren tüm kurum ve firmalara

teşekkür eden Başkan Aktaş, bu yıl festival kapsamında
yapılacak Meslek Liseleri İstihdam Buluşması’nın
(MESLİB) önemine dikkat çekti. Bursa’nın 18 tane
Organize Sanayi Bölgesi ile her geçen gün teknolojisini
yükselten bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Aktaş,
“MESLİB ülkemizde ilk ve tek olma özelliğine sahip.
Amacımız ilimizin önde gelen firmaları ile meslek
ve teknik liselerinin tüm branşlarındaki öğrenci ve
mezunlarını, iş arayan ve staj olanakları ile kariyer
gelişimi hedefleyen gençlerimizi buluşturmak. Aynı
zamanda işletmelerimiz ile ilimizdeki tüm mesleki ve
teknik liselerin iletişimlerini güçlendirerek projelerde
işbirliklerinin önünü açarak sürdürülebilirlik bakış
açısını ülkemizin işgücüne kazandırmak. Atölye
çalışmaları, meslek liseleri yarışıyor etkinliği,
tasarla-yap-uçur yarışması gibi ödüllü birçok etkinlik
sayesinde bilimle dolu 4 gün geçireceğiz” dedi.

BURSA’NIN MARKASI
Bursa Valisi Yakup Canbolat da Büyükşehir Belediyesi
tarafından 2012 yılından beri düzenlenen Bilim
Festivali’nin, Bursa’nın önemli bir markası haline
geldiğini söyledi. Bilim festivaline Türk Hava Yolları'nın
akıl ve isim ortaklığı yapması ile festivalin marka
değerinin daha da yükseldiğini ifade eden Canbolat,
“Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin
ziyaret ettiği, farklı firma ve kurum katılımıyla 550
binin üzerinde atölye çalışmasının yapıldığı Science
Expo’nun
9’uncusunu
yapmanın
mutluluğunu
yaşıyoruz” dedi.
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Science Expo Yarışmalarında
Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi
Science Expo kapsamında düzenlenen Zeka Oyunları, Meslekler Yarışıyor ve Tasarla-YapUçur yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de festival kapanışında düzenlenen törenle
ödüllerine kavuştu.

B

ursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
da festivalin son gününde GUHEM bahçesine
kurulan stantları gezdi. Sergilenen teknoloji harikası
ürünleri yakından inceleyen Başkan Aktaş, bilim
meraklıları ile de sohbet etti. Science Expo’nun 2012
yılında bir şenlik olarak başladığını hatırlatan Başkan
Aktaş, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın ve
gençlerimizin açıkçası yoğun ilgisiyle her geçen gün çığ
gibi büyüyen bir organizasyona dönüştü ve bu yıl 250
bini aşkın ziyaretçiye ulaştı. Daha yüksek katma değerli
ihracat için, daha yüksek teknoloji için, ülkemizin
daha güzel yarınları için ben bu organizasyonu çok
önemsiyorum. Ülkemizin muhakkak surette uzay ve
havacılıkla alaka çok önemli hedefleri var ama Bursa
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özelinde biz bunun altını doldurmak, daha güzel
şeylere imza atmak için çok heyecanlıyız, gayretliyiz.
Bunun teminatı da 9. Science Expo’dur, GUHEM’dir,
Bilim Teknoloji Merkezi’dir. Emeği geçen herkese çok
teşekkür ederim” dedi.
Ödül töreninde konuşan BEBKA Genel Sekreteri Doç.
Dr. Muhammed Zeki Durak da 2015 yılından itibaren
böylesi önemli bir etkinliğin parçası olmaktan gurur
duyduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren
öğrencilerin ödüllerini Başkan Aktaş ve BEBKA Genel
Sekreteri Durak verdi.
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BEBKA Genç İstihdamına Yönelik Projeleriyle
Science Expo'ya Damga Vurdu
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak, 2022-2023 için belirlenen 'Genç
İstihdamı' teması kapsamında çalışmalarımıza devam ederken Bursa Büyükşehir Belediyesi
koordinasyonunda desteklerimizle düzenlenen Science Expo Bilim Şenliği’nde Ajans
çalışmalarımız yoğun ilgi gördü.

İŞ DÜNYASININ
BEKLENTİLERİ ANLATILDI
BEBKA'nın destekleriyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda; Bursa
İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi,
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi,
İŞKUR ve Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) iş
birliği ile hayata geçirilen Bursa Bilim Festivali 9.
Science Expo'da BEBKA'nın genç istihdamına yönelik
projeleri ele alındı. TÜYAP Bursa Fuar Alanı'nda
düzenlenen 'Gençler Geleceğe Nasıl Hazırlanmalı?'
panelinde, Bursa'nın önde gelen firma yetkilileri, iş
dünyasının gençlerden beklentilerini anlattı.

KARİYER PLANLAMASI KONUŞULDU
Moderatörlüğünü BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki
Durak'ın
yaptığı panelde; BOSCH Bursa İnsan
Kaynakları Sorumlusu Gizem Köksal Kaya, Renault
Yetenek Kazanım Sorumlusu Elif Tayan, BİSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Fidanlıgül, ERMETAL
Teknolojik Eğitimler Vakfı Kurucu Müdürü İpek Özge
Dinçel konuşmacı oldu. Gençlerin istihdamını artırma
amacıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören oturumda,
geleceğin meslekleri, iş dünyasının gençlerden
beklentileri, gençlerin istihdam edilmesinde görülen
eksiklikler ve hangi becerilerini geliştirmeleri
gerektiğine dair konular mercek altına alındı.

birinin üniversite mezunu gençlerin istihdam edilmesi
olduğunun altını çizdi. Durak, "Ülkemizde iş arayan
öğrencilerimiz kadar nitelikli elemana ihtiyacı olan
sanayicilerimiz, firmalarımız ve kurumlarımız da var.
İşveren ve gençlerimizin iş odaklı buluşması noktasında
çok mesafe kat etmeliyiz. Mezun öğrencilerimiz, kariyer
planlamasında nasıl hareket edecekleri konusunda
büyük sıkıntılar yaşıyor. Gençlere yol gösterici bilgiler
veriyoruz ancak sanayicimizin, gençlerimizi geleceğe
hazırlamadaki ipuçları ve yol göstericiliği çok daha
önemli" ifadelerini kullandı. Gençlerin daha nitelikli
eğitim alabilmeleri ve iş hayatına adapte olabilmeleri
adına projeler ürettiklerini de belirten Durak, yakın
zamanda Girişimcilik Merkezini hayata geçireceklerini
açıkladı.

"İLK İŞİNİZ HAYATINIZI BELİRLİYOR"
Gençlere tavsiyelerde bulunan BİSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi Cemil Fidanlıgül de "Akademik olarak
gençlerimize hangi kapıdan gideceği konusunda
yönlendirmelerde bulunuyoruz. Burada asıl önemli
görev, hangi yolu seçeceklerine karar verecek
öğrencilerimize düşüyor. Severek ve isteyerek
yapacağınız bir işi seçmeniz en önemlisi. Çünkü
kariyerinizin ilk işi aslında hayatınızı belirliyor" dedi.
Renault Yetenek Kazanım Sorumlusu Elif Tayan da, iş
dünyasının bilenden çok yapabilen gençlere ihtiyaç
duyduğunu belirterek bilgiye bir telefon kadar yakın
olduğumuz bir dönemde bunu kullanabilecek bilgi
becerisine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Kariyer
planlamasında teknik ve sosyal yetkinliği güçlü
adaylar görmek istediklerini aktaran BOSCH Bursa
İnsan Kaynakları Sorumlusu Gizem Köksal Kaya da
mülakata gelen adaylarda her şeyi bilmesinden ziyade
ne kadar donanımlı olduğuna baktıklarını söyledi.
ERMETAL Teknolojik Eğitimler Vakfı Kurucu Müdürü
İpek Özge Dinçel ise iş hayatında yabancı dil eğitiminin
birçok kapıyı araladığının altını çizdi.

"SANAYİCİMİZİN İPUÇLARI
YOL GÖSTERİCİ"
BEBKA olarak istihdam odaklı eğitim çalışmalarına
önem verdiklerini ve bu kapsamda projeler
ürettiklerini belirten BEBKA Genel Sekreteri M.Zeki
Durak, ülkemizde yaşanan en önemli sorunlardan
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337 İlçeye
Avantajlı Destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, iller arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldıracak, illerin daha
az gelişmiş ilçelerini kalkındıracak önemli bir adım attı. 39 ilin 74 ilçesi daha Resmi Gazete’de
yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile alt bölge desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Böylece
Türkiye genelinde 337 ilçe bu imkâna kavuşmuş oldu.

S

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Bilecik’te yaptığı açıklamada, yatırım teşviklerini
sosyoekonomik
gelişmişlik
endeksine
göre
verdiklerini belirterek “Geçen sene ilçe bazlı teşvik
sistemini devreye almıştık. Dezavantajlı olanlara
teşvikte ayrıcalık yapıyoruz. Şimdi İlçe SEGE’de bir
güncelleme yaptık. 74 yeni ilçemizin yatırım teşvik
sistemindeki bir alt bölge desteklerinden faydalanması
ile ilgili kararnameyi Sayın Cumhurbaşkanımız bugün
yayınladı.” dedi.

SIRALAMA GÜNCELLENDİ
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da
Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı
Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan imzalı karar ile İlçelerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’nın
(İlçe SEGE - 2022) sonuçları esas alınarak ilçelerin
gelişmişlik sıralaması güncellendi.

DEZAVANTAJLI OLANLARA AYRICALIK
Bilecik’te temaslarda bulunan Bakan Varank, Bozüyük’te
bulunan Vitra Karo Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Varank, törende yaptığı konuşmada, “Bir müjdeyi
de bu kürsüden tekrar ifade etmek istiyorum. Biz
teşviklerimizi sosyoekonomik gelişmişlik endeksine
göre veriyoruz. İlleri ve ilçeleri sosyoekonomik
gelişmişliklerine göre sıralıyoruz. Daha dezavantajlı
olanlara teşvikte ayrıcalık yapıyoruz. Bir alt bölge
teşviklerinden faydalanmasını sağlıyoruz.” dedi.

74 YENİ İLÇE
Bu bağlamda ilçe bazlı teşvik sistemini geçen sene
devreye aldıklarını kaydeden Varank, “Anadolu’nun
her tarafından bize teşekkür edenler olmuştu. Şimdi
SEGE’de bir güncelleme yaptık. İlçelerimizi yeniden
sıraladık. 74 yeni ilçemizin SEGE’de bir alt bölge
teşviklerinden faydalanması ile ilgili kararnameyi
Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yayınladı. Bu
ilçelerden bir tanesi de Bilecik’te bulunuyor. Artık,
Pazaryeri’nde yatırım yaptığınızda bir alt bölge
teşviklerinden faydalanabileceksiniz. Bu da şehrimize
ilçemize hayırlı olsun diyorum.” diye konuştu.
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OSB’LER DAHA AVANTAJLI
Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile alt bölge
desteğinden yararlanabilen ilçelerin sayısı 263’den
337’ye çıktı. Listeye 39 ilden toplam 74 ilçe daha
eklendi. Yapılan düzenleme ile 6 bölgeli teşvik
sisteminde bağlı olduğu ilin gelişmişlik seviyesine
kıyasla daha az gelişmiş durumda olan ilçeler bir alt
bölge desteğinden, bu ilçelerin OSB’leri ise iki alt bölge
desteğinden yararlanacak.

GELİŞMİŞLİK FARKLARI
ORTADAN KALKACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin topyekûn
kalkınması amacıyla kullandığı bu destek modeli,
il içindeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklarını
ortadan kaldırmayı; az gelişmiş bölgeleri daha hızlı
kalkındırmayı amaçlıyor.
Resmi Gazete’de yayınlanan kararla alt bölge
desteğinden yararlanan TR41 Bölgesi ilçeleri
Bursa’dan Orhaneli, Eskişehir’den Beylikova, Çifteler,
Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya,
Seyitgazi ve Bilecik’ten Pazaryeri oldu.
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BEBKA Başarılı Projeler
Anketi Başladı
BEBKA’nın ‘Başarılı Projeler Anketi’ için oylama süreci Ajansın internet sitesinde başladı. Sonuçlar,
kamuoyu ile paylaşılacak.

2

010 yılından bu yana TR41 bölgesinde Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA)
750 milyon liralık projeye destek sağladığını belirten
BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak,
“Bölgemizde 390 projeye destek verdik. Bu projelerle
bölgemizin kalkınmasına katkı sunduk. Bu projeleri
ödüllendirerek toplumun Ajans faaliyetleri hakkında
bilgilendirilmesini amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

PROJE YAZMA KÜLTÜRÜNÜ
GELİŞTİRECEK
BEBKA’nın hayata geçirdiği başarılı projeleri
ödüllendirme anketiyle bölgeye ayrı bir değer katmayı
amaçladıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç.
Dr. M. Zeki Durak, “Bugüne kadar 24 mali destek
programı ile toplam 390 projeye destek verdik. Destek
verdiğimiz projelerle bölgemiz önemli kazanımlar elde
etti. Şimdi bu projeler içinden en başarılılarını seçerek
gündem oluşturmak istiyoruz. Böylelikle bölgeye
hizmet sunan proje sahiplerini onurlandırmayı, proje
yazma kültürünü geliştirmeyi ve Ajans faaliyetlerimiz
hakkında toplumu daha fazla bilgilendirmeyi
amaçlıyoruz” diye konuştu.

BU ANKET BİR İLK OLACAK
BEBKA’nın 2010 yılından bu yana TR41 bölgesine
önemli katkılar sağladığını da vurgulayan M. Zeki
Durak, “Desteklerimizle hayata geçen projelerin bugün
geldiği noktalar, bizim için gurur kaynağı oluyor. Biz
bu projelerin en başarılılarını seçerek ödüllendirip,
içerikler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.
Düzenlediğimiz anket bir ilk olacak ve bölgeye değer
katacak. Yeni projeler için de örnek teşkil edecektir”
dedi.

OYLAMA, AJANS İNTERNET SİTESİNDE
Projelerin oylanacağı anket, https://destekler.bebka.
org.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bahsi geçen
linkte bugüne kadar BEBKA’nın destek verdiği projeler
il ve tema bazlı kategorize edilerek kamuoyunun
görüşlerine sunuluyor. Kullanıcılar istedikleri projeye
girerek puan verebiliyor, dilerse yorum yapabiliyor.
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Türkiye'ye Çağ Atlatacak TOGG'a
Yerinde İnceleme
Görünümüyle herkesi kendine hayran bırakan Türkiye’nin otomobili, performans ve konforuyla
da adından çok söz ettireceğe benziyor. Togg’un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki
bakanı ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, Togg’un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı.

GEMLİK TESİSİNE ZİYARET

B

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg’un Gemlik
tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette
bakanlara
Bursa
Valisi
Yakup
Canbolat,
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali
Taha Koç, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu,
Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Emine Yavuz
Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik
Özen, Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Bakan
Varank’ın yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali
Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş Gemlik Belediye
Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile Bursa İl Başkanı
Davut Gürkan da eşlik etti.

TESİSİN YÜZDE 76’SI TAMAMLANDI
Varank ve Nebati ile beraberindekiler Togg Gemlik
16

tesisinin
inşaatında
incelemelerde
bulundu.
İncelemeler sırasında bin 491 personelin çalıştığı
Togg’un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları
hariç yüzde 76’sının tamamladığı bilgisi verildi.
Tesiste inşa edilen test pistinde de sona yaklaşıldı.
İncelemelerin ardından iki bakan sırasıyla Togg’un
ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun
kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti.
İlk olarak Togg’un koltuğuna oturan Bakan Nebati,
“Türkiye’de Bursa’da Gemlik’te kendi üretimimiz olan
ToggSUV modelinin en üst versiyonunda
genel
müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz.
Bu müthiş bir duygu.” dedi. Togg CEO’su Gürcan
Karakaş’ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan
Nebati’ye Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik
Özen ile Atilla Ödünç de eşlik etti. Bakan Nebati, test
pistinde iki tur attı.
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84 MİLYON GURUR DUYACAK
Daha sonra Bakan Varank, Togg CEO’su Karakaş
eşliğinde şoför koltuğuna oturdu. Togg’un arka
koltuğunda Bakan Varank’ın sosyal medya üzerinden
yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci yer
aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban,
Varank’ın test sürüşüne eşlik etti.
Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan
Bakan Varank, “Dışardan da içeriden de albenisi var.
İnsan içine girince kendini güvende hissediyor. Son
teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu
Türkiye’den mühendislerin, teknik insanların yapmış
olması bunun baştan sona Türkiye’den çıkmış olması
çok değerli bir iş gerçekten. Araç piyasaya çıktığında
sadece bizim değil 84 milyon gurur duyacak.” dedi.
Varank’ın sürüş sonrası ilk yorumu, “Uçtuk gerçekten.
İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

Bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir
otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici.”
şeklinde oldu.

DÖNÜŞEN ENDÜSTRİYE CEVAP
Mobilite ekosisteminin çok hızlı dönüştüğünü ifade
eden Varank, “Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor.
İşte bu araç, aslında Türkiye'nin dönüşen endüstriye
verdiği cevap. Biz Togg’la birlikte Türkiye'deki
özellikle tedarikçileri, yan sanayiyi, bütün üreticileri
de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş
olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde
arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur
verici.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
tarafından 27 Aralık 2019’da lansmanı yapılan 18
Temmuz 2020’de fabrikasının inşasına başlanan
Togg’da geri sayım sürerken, 2023’ün ilk çeyreğinde
satışa sunulması planlanıyor.
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