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BİLECİK TURİZMİ 
DEĞERLENDİRİLDİ
Bilecik Belediyesi ve Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 
işbirliğinde gerçekleştirilen Marka 
Değerleriyle Bilecik Sempozyumunda 
Bilecik’in turizme ilişkin kaynakları 
ve yapılması gereken çalışmalar ele 
alındı. s30

ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON 
SEKTÖRÜNÜN KALBİ 
ESKİŞEHİR’DE ATTI
BEBKA tarafından, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda 
düzenlenen ve animasyon sektörünün ülkemizdeki 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen Anadolu Animasyon ve Dijital İşler 
Festivali sektörün bütün taraflarını buluşturdu. s32 

KOSGEB BAŞKAN YARDIMCISI 
AKDAĞ: KOBİ’LERİMİZ 
ÜLKEMİZİN İTİCİ GÜCÜDÜR
KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, 
ülkemizdeki KOBİ’lerin ticari anlayış, üretim 
modelleri, istihdam ve ihracata yönelik çalışmaları, 
finansman ihtiyaçları, ekonomiye katkıları ve genel 
durumları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. s22

GİRİŞİMCİLİKGİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE BÜYÜME İÇİNSÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE BÜYÜME İÇİN



Ekonomik hayatın gelişmesi açısından olmazsa 

olmaz durumdaki girişimcilik, sürdürülebilir 

kalkınma ve büyüme için de önemli...

HEDEFE ULAŞMAK 

IÇIN GİRİŞİMCİLİK
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Ulusal ve bölgesel kalkınmanın temel 
dinamiklerinden olan girişimcilik, ekonomik 
hayatın gelişmesi açısından olmazsa olmaz 
unsurlar arasındadır. İş fırsatlarının çoğaltılması, 
işgücünün artırılması, istihdam olanaklarının 
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve farklı 
kesimlerin de iş piyasasına dâhil olması 
girişimciliğin sağladığı temel katkılar arasında 
yer almaktadır. Girişimcilik, yerel kalkınmaya da 
olumlu etki ederek göçün azaltılmasına katkıda 
bulunmaktır. Yeni işletmelerin kurulması ile 
yerel ürün ve hizmet tedarikinde sağlanan artış, 
gelirin yerleşim yerinde kalmasına yardımcı 
olmaktadır. 
BEBKA bölgemizdeki girişimcilik ekosisteminin 
gelişmesi ve girişimcilik kültürünün yayılması 
konusunda çalışmalarına devam etmektedir.  
Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem 
Planı’nda geçen “Teknogirişimciler 
desteklenmesi” Ajansımız tarafından da 
uygulamaya alınan faaliyetler arasındadır. Bu 
doğrultuda, yenilikçi ve teknoloji tabanlı üretim 
yapan, hızlı büyüme potansiyeli olan işletmelere 
TechUP (Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı 
Programı) ile mentorler desteklenmiştir. 
Geçtiğimiz yıl Eskişehir’de uygulanan program, 
bu yıl Bursa’da uygulanmaktadır.   
Ajansımız girişimcilik kültürünün 
geliştirilmesine yönelik KOSGEB ve İŞKUR 
ortaklığında inovatif girişimcilere yönelik 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” 
düzenleyecek, eğitim sonunda KOSGEB 
sertifikasına sahip olacak olan girişimciler 
KOSGEB hibelerinden faydalanacaktır.
Yine aynı strateji çerçevesinde bireysel katılım 
sermayesi sistemine ilişkin farkındalık artırılması 
planlanmaktadır. Ajansımız daha önce “Melek 
Yatırımcılık Tanıtım Seminerleri” düzenlemiş ve 
Bireysel Katılım Sermayesine yönelik teşvikler 
konusunda bilgilendirme yapmıştır. 2018 
yılında bu faaliyetlere devam edilecektir.  
Ajansımız 2012 yılında itibaren Kalkınma 
Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütmekte, 
Bölgesel Girişim Sermayesi Modeli’ni 
önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu modele göre, iyi bir iş 
kurma fikrine ve girişimcilik kabiliyetine 
sahip, ancak finansman imkânı olmayan 
girişimcilere gerekli finansmanı sağlayacak olan 
bu finansman yöntemi ile Ajanslar firmaların 

ve yatırımcıların eşleşmesinde kolaylaştırıcı 
bir arayüz olması ilk etapta hedeflenmektedir. 
İlerleyen aşamalarda ise bölgesel girişim 
sermayesi fonları kurulması ve Ajanslar bu 
fonlara mali ve teknik açıdan katkı sağlaması 
beklenmektedir.
Dergimizin ana teması olarak işlediğimiz 
girişimcilik ve finansman mekanizmalarını 
ele aldığımız bu sayıda KOSGEB Başkan 
Yardımcısı Ahmet Akdağ’ın röportajının yanı 
sıra girişim sermayesi üzerine bir makale ile 
TÜİK verilerinden derlenmiş bir istatistiki 
değerlendirme yazısına yer verdik.
Ayrıca BEBKA, bölgede yer alan kurum 
ve kuruluş, KOBİ, üniversitelerin Avrupa 
Birliği fonlarından daha fazla yararlanması 
ve projeler üretebilmesi amacı ile çeşitli 
faaliyetler yürütmeyi planlamaktadır. Bu amaçla 
KOSGEB Bursa ile Ajansımız arasında imza 
edilen protokol çerçevesinde KOSGEB’in 
konsorsiyumunda bulunduğu Avrupa 
İşletmeler Ağı araçlarının kullanımı konusunda 
işbirliği yapılacak, açılan AB proje çağrılarına 
bölgemizden katılımın teşviki yönünde 
birlikte çaba gösterilecektir. BEBKA’nın Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik Yatırım Destek Ofislerinde 
bu kapsamda birer iletişim noktası oluşturulacak 
ve KOBİ’lerimize yerinden hizmet sunulacaktır.  
Ayrıca, söz konusu çalışmalar doğrultusunda 
BEBKA tarafından Aralık 2017’de Ufuk 
2020 ve EUREKA Programları Bilgilendirme 
Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Ocak ayında 
da KOSGEB işbirliğinde COSME Programı 
tematik eğitimi düzenlenecektir.
Aralık sonunda ilan ettiğimiz 2018 Yılı 
Mali Destek Programları kapsamında, kar 
amacı güden işletmelere yönelik “Sektörel 
Rekabetçiliğin Artırılması” ve “Endüstriyel 
Simbiyoz”; kar amacı gütmeyen kuruluşlara 
yönelik “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” 
alanlarında toplam 16 milyon TL hibe 
verilecektir. Bölgemizdeki işletmeler ve 
kurumların bu destek programlarından azami 
derecede faydalanması ve nitelikli projelerle 
ilimizin kalkınmasına destek olmak en büyük 
temennimizdir.
Bölgemizde katma değerli üretimin artmasını 
ve girişimcilik ekosisteminin daha verimli 
işlemesini umuyor 2018 yılının herkese sağlık, 
mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.
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İÇİNDEKİLERsayı

s3
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BEBKA’DAN TEKNOLOJİ 
GİRİŞİMCİLERİNE DESTEK

AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİNDE BEBKA VE 
KOSGEB BURSA İŞBİRLİĞİ

s9

s6

s26

“GİRİŞİMCİLERİMİZİN GLOBAL DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR”
Ekonominiz açısından büyük önem taşıyan girişimciliğin yaygınlaştırılması ve özellikle orta 
ve yüksek teknoloji üretiminin artırılmasına yönelik faaliyetler devam ederken, bazı firmalar 
da yaptıkları çalışmalarla rol model oluyor. Bu firmalardan birisi olan Entekno Genel 
Müdürü Oktay Uysal Genel Müdürü Oktay Uysal değerlendirmelerde bulundu. 

MASALLAR CANLANIYOR 
PROJESİ TÜRKİYE 3.SÜ SEÇİLDİ
2017 yılında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri tarafından ilk kez düzenlenen “Geleceğin Eğitimine 
Katkı ödülleri” yarışmasında, Bursa’dan BEBKA Teknik Destek 
Programı kapsamında alınan eğitim sonucu hazırlanan Masallar 
Canlanıyor projesi 3. lük ödülü aldı.

OTOMOTİVE SEKTÖRÜ OTOMOTİV 
BULUŞMALARI İLE BURSA’DA BULUŞTU
Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Bursa Organize Sanayi himayelerinde düzenlenen Oto-
motiv Buluşmaları Bursa 2017 etkinliği, 14-16 Kasım 2017 
tarihlerinde Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. Etkinlik 120 yerli firma ve 75 yabancı firma olmak 
üzere dünyanın önde gelen firmalarını bir araya getirdi. 

s45
s46

s40 TRAVEL TURKEY’E ESKİŞEHİR VE BİLECİK DAMGASI
7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen 11. Travel Turkey Fuarı’na, Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Eskişehir ve Bilecik Valilikleri koordinasyonunda bölgedeki turizm 
paydaşları ile işbirliği içerisinde hazırlanan Eskişehir ve Bilecik illerimizin stantları damga vurdu. 

ÖĞRETMENLERE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, ortaöğretim kurumlarında 
görevli öğretmenlerin proje yazma kapasitelerini geliştirmek amacıyla Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik’te düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri 
tamamlandı. 

s8

BEBKA’DAN 2018 İÇİN 3 
BAŞLIKTA MALİ DESTEK 
PROGRAMI
BEBKA’nın 2018 Yılı Mali Destek 
Programları 29 Aralık 2017 
tarihi itibariyle açıklandı. “Sektörel 
Rekabetçiliğin Artırılması”, 
“Endüstriyel Simbiyoz” ve 
“Kırsalda Ekonomik Kalkınma” 
alanlarında toplam 16 milyon TL 
hibe verilecek olan proje teklif 
çağrısı için projelerin son başvuru 
tarihi 22 Mart 2018 Perşembe saat 
18:00’dir. 
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2018 Yılı Mali Destek 
Programlarını 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle açıkladı. “Sektörel Rekabetçiliğin 
Artırılması”, “Endüstriyel Simbiyoz” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” alanlarında 
toplam 16 milyon TL hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için projelerin son 
başvuru tarihi 22 Mart 2018 Perşembe saat 18:00’dir. 

Toplam 8 milyon TL bütçeli “Sektörel 
Rekabetçiliğin Artırılması” programının 
amacı, bölgede ön planda yer alan ve 
büyük gelişme potansiyeline sahip 
olan Havacılık, Savunma Sanayi, Raylı 
Sistemler, Teknik Tekstil, Kompozit 
sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin 
üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma 
değerin artırılması, ithalat bağımlılığının 
azaltılması olarak belirlendi. Bu amaç 
doğrultusunda desteklenecek projeler için 
öncelik alanları şunlardır:
1. Program kapsamında ele alınan 
sektörlerde rekabet gücünü artırmaya 
yönelik teknik altyapının, kurumsal 
kapasitenin, üretim teknolojisinin 
geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması
2. İlgili sektörlerde katma değeri ve 
rekabetçiliğini artıracak, ithalat bağımlılığını 
azaltacak ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, 

tanıtılması ve markalaşmasının sağlanması. 
Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali 
Destek Programı çerçevesinde verilecek 
destekler asgari 100.000 TL ve azami 
600.000TL arasında olacaktır. Ajans 
tarafından sağlanacak destek, proje 
toplam uygun maliyetinin en az %25’i, 
en fazla %50’i oranında olacaktır. Proje 
süresi en az 9 ay, en fazla 24 ay olacaktır. 
Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca 
imzalandığı günden bir sonraki gün 
itibarıyla başlanacaktır. Bu destek programı 
kar amacı güden kuruluşlara yönelik 
olup uygun başvuru sahipleri aşağıda 
sıralanmıştır.
• Limited Şirketler
• Anonim Şirketler
• Komandit Şirketler
• Kolektif Şirketler
• Şahıs İşletmeleri
• Kar Amacı Güden Kooperatifler

SEKTÖREL REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

2018 YILI MALİ DESTEK 
PROGRAMLARI AÇIKLANDI…

Haber
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3 milyon TL bütçeli “Endüstriyel 
Simbiyoz” programının amacı, 
bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir 
ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji 
vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya 
getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel 
problemlerin önüne geçerek ekonomik 
getiri de sağlamak olarak belirlendi.  
Bu amaç doğrultunda desteklenecek 
projeler için öncelik alanları şunlardır:
1. Firmaların atıksuyunun, geri 
dönüştürülemeyen atık ve yan 
ürünlerinin başka firmalarda girdi/
hammadde olarak kullanılması
2. Atıklardan yüksek katma değerli ürün 
ve/veya enerji üretimi 
3. Atık ısının su buharı veya 
enerji olarak diğer işletmelerde 

değerlendirilmesi.
Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek 
Programı çerçevesinde verilecek destekler 
asgari 100.000 TL ve azami 600.000TL 
arasında olacak. Ajans tarafından 
sağlanacak destek, proje toplam uygun 
maliyetinin en az %25’i, en fazla %50’si 
oranında olabilecektir. Proje süresi en az 9 
ay, en fazla 24 ay olabilecektir.
Bu destek programı kar amacı güden 
kuruluşlara yönelik olup uygun başvuru 
sahipleri aşağıda sıralanmıştır.
• Limited Şirketler
• Anonim Şirketler
• Komandit Şirketler
• Kolektif Şirketler
• Şahıs İşletmeleri
• Kar Amacı Güden Kooperatifler

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ MALİ DESTEK PROGRAM



SON BAŞVURU TARİHİ 22 MART 2018

2018 yılı hibe desteklerinden 
faydalanabilmek için son başvuru tarihi 
22 Mart 2018’dir. Mali destek programlarına 
başvurmak için Ajansın www.bebka.org.
tr adresinde yer alan başvuru rehberlerinin 
detaylı bir şekilde incelenmesi ve rehberlerde 
belirtilen proje başvuru şekline uygun 
hareket edilmesi gerekmektedir.

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Son olarak da toplam 5 milyon TL 
bütçeye sahip “Kırsalda Ekonomik 
Kalkınma” programının amacı ise, 
Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal 
alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin 
güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler 
ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir 
artışına katkı sağlanmasıdır.
Bu amaç doğrultunda desteklenecek 
projeler için öncelik alanları şunlardır:
1. Kırsalda üretilen tarım ürünlerinin 
katma değerlerinin ve pazarlama 
imkânlarının artırılması,
2. Kırsalda kurulu tarım işletmelerinde ve 
tesislerinde yürütülen tarımsal faaliyetlerde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının yaygınlaştırılması,
3. Kırsalda turizm ve yöreye özgü 
el sanatlarının geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi.
Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali 
Destek Programı çerçevesinde verilecek 
destekler asgari 100.000 TL ve azami 
400.000TL arasında olacak.   Ajans 
tarafından sağlanacak destek, proje toplam 
uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla 
%75’i oranında olabilir.  Proje süresi en az 
9 ay, en fazla 24 ay olabilir.
Bu destek programı kar amacı gütmeyen 
kuruluşlara yönelik olup uygun başvuru 
sahipleri aşağıda sıralanmıştır.

Yerel Yönetimler 
• Büyükşehir Belediyeleri
• İl, İlçe, Belde Belediyeleri
• İl Özel İdareleri 
• Mahalli İdare Birlikleri
Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Valilikler • İl Müdürlükleri
• Bölge Müdürlükleri • Kaymakamlıklar
• İlçe Müdürlükleri • Diğer Kamu 
Kurumlarının İlde Bulunan En Üst 
Birimleri • Üniversiteler 
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşları
• Ticaret ve/veya Sanayi Odaları
• Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
• Meslek Odaları (Bursa, Eskişehir, Bilecik 
illerindeki Şube Başkanlıkları)
• Ticaret Borsası 
• Diğer Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları
• Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinde 
merkezleri veya yasal şubesi bulunan 
Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, 
Federasyonlar, Konfederasyonlar.
Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 
Birlikler ve Kooperatifler.

Ocak ayında 2018 Yılı Mali Destek Programlarını tanıtmak 
amacıyla BEBKA tarafından Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te 
bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Ayrıca proje 
hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla ücretsiz proje 
yazma eğitimleri gerçekleştirilecek ve teknik yardım masaları 
oluşturulacak. Bu toplantılarda, başvuru koşulları, mali 
destek programları hakkında bilgiler verilerek, projelerin nasıl 
hazırlanması gerektiği ve başvuru süreci anlatılacak. Başvuruda 

bulunmak isteyen proje sahiplerinin, sunacakları projeyle ilgili 
Ajansta ilgili uzmanlarla görüşebilmeleri için teknik yardım 
masaları kurulacak. Her bir proje sahibi için azami 1 saatlik süre 
ayrılacak olup, başvuru sahipleri aşağıdaki bağlantıdan randevu 
alarak söz konusu hizmetten faydalanabilecek. 
Bilgilendirme toplantıları, eğitimler ve teknik yardım masalarının 
takvimi BEBKA’nın internet sitesinden ayrıca duyurulacak ve ön 
kayıt alınacak.

EĞİTİMLER YAKINDA BAŞLAYACAK
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TechUP ile Bursa’da faaliyet gösteren 
ve alanında yenilikçi ve teknolojik 
bir ürünü/hizmeti olan, fakat söz 
konusu atılımı finansal kısıtlar veya 
tecrübe eksikliği gibi sebepler ile 
gerçekleştiremeyen, en az 3 ay önce 
kurulmuş, tercihen ciro elde etmiş 
firmaların büyüme hedeflerinin 
mentorlar gözetiminde desteklenmesi 
ve firmanın yatırım yapılabilir hale 
getirilmesi hedefleniyor.

“YENİLİKÇİ ÜRETİM, İSTİKRARLI 
YÜKSEK BÜYÜME HEDEFİ”
BEBKA’nın Uludağ Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi ortaklığında, 
BTSO ile Uludağ Üniversitesi ve 
ULUTEK işbirliğinde düzenlenen 
TechUP’ın tanıtım toplantısında konuşan 
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, 
“Ülke olarak son yıllarda ekonomik 
ve ticari anlamında gittikçe gelişen 
bir süreç yaşıyoruz. 2023 hedeflerine 

ulaşabilmemiz için de 10. Kalkınma 
Planı’nda belirtildiği gibi ‘yenilikçi 
üretim, istikrarlı yüksek büyüme 
hedefi’ gelişme ekseni doğrultusunda, 
rekabet gücümüzün artırılması, Ar-Ge, 
patent ve ileri teknoloji sektörlerinde 
ilerlenmesi, üretimde yerli katma 
değerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir 
üretime imkân veren yüksek teknolojili 
ürün desenine geçilmesi gerektiğine 
inanıyoruz” dedi.  

BEBKA’DAN TEKNOLOJİ 
GİRİŞİMCİLERİNE DESTEK
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından bölgedeki girişimcilik 
altyapısının güçlendirilmesi, diğer kurumların vermiş oldukları desteklerle 
tamamlayıcılığın sağlanması ve bölgedeki teknoloji tabanlı firmalarının 
güçlendirilerek katma değerli üretime geçişin yapılması amacıyla önümüzdeki 
günlerde Bursa’da başlayacak olan ‘Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı – 
TechUP’ın tanıtımı ULUTEK’te yapıldı.
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“7 AYLIK BİR SÜREÇTE 24 SAAT 
EĞİTİM VE 157 SAAT MENTORLUK 
HİZMETİ”
Toplum olarak teknolojiye kolay 
uyum sağlanıldığını ancak teknolojik 
ürün üretme konusunda yetersiz 
kalındığını vurgulayan Gerim sözlerini 
şöyle noktaladı: “Teknolojiye kolay 
uyum sağlamak güzel ancak bunun 
da bir bedeli var. Ülke olarak gelişmek 
istiyor, sosyal ve beşeri olarak da bir 
kalkınma hedefliyorsak milli gelirimizi 
artırmalıyız. Bunun için de teknolojik 
ürünler üretmeliyiz. Maalesef ileri 
teknolojik ürünler anlamında yeterli 
düzeyde değiliz. Biz de bu çalışmalara 
katkı vermek için TechUP (Teknoloji 
Odaklı Hızlandırıcı programı) olarak 
önemli bir adım atıyoruz. Bu programla 
teknoloji ürünü geliştirmiş ancak fazla 
yol alamamış girişimcilerimize 7 aylık 
bir süreçte 24 saat eğitim ve 157 saat 
mentorluk hizmeti verilecek.”
Toplantının açılışında konuşan 
ULUTEK TEKNOPOARK Genel 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık 
da “Girişimci koşmak ve hızlanmak 
zorunda. Geçmezseniz geçilir, 
büyümezseniz durumunuzu korusanız 
bile size göre büyüyenlere oranlara 
küçülmüş olursunuz. Bizim bölgemize 
de son zamanlarda sıfırdan gelen 
girişimcilere profesyonel eğitimlerle 
önemli katkılar sağlanıyor. Mevcut 
girişimcileri işlerini daha iyi büyütecek 
ve uluslararası piyasaya açılacak şekilde 
düzenlenen programlar arasında en 
geniş kapsamlısı olan TechUP’tan 

faydalananlar şanslı olacaklar” diye 
konuştu.

“DÜNYA EKONOMİSİNDE BÜYÜK BİR 
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR”
Toplantının açılış bölümünde konuşan 
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Uludağ TTO Yönetim Kurulu Üyesi 
İlker Duran da şunları söyledi: “Dünya 
ekonomisinde büyük bir değişim ve 
dönüşüm yaşanıyor. Bilgiyi üreten 
ve yenileyerek dönüştüren ülkeler 
ekonomide söz sahibi oluyorlar. 
Teknoloji ve teknoloji odaklı yeni 
fikirler geliştirmek ekonomik zenginliğin 
anahtarı durumunda. Ülke olarak bu 
dönüşüme ayak uydurabilmek, rekabet 
gücümüzün ve dünya ticaretindeki 
payımızın artması anlamında önemlidir. 
Sahip olduğumuzu potansiyelimizi 
zenginliğe çevirmek adına hamlelerimizi 
sürdürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda 
girişimcilerimizi teşvik edecek yeni bir 
uygulama daha hayata geçiriliyor. Bu 
program, girişimcilerimizin ihtiyaçlarına 
cevap verilmesi açısından çok önemli.”

“BAŞVURULAR YAPILDI”
BEBKA Birim Başkanı Jülide Alan ise 
girişimcilik ekosistemi ve Teknoloji 
Odaklı Hızlandırıcı Programının bu 
ekosisteme yapacağı katkı konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi. Hızlı 
büyüyen veya büyüme potansiyeline 
sahip girişimciler ile ürün, hizmet ve iş 
modelleri açısından yenilikçi KOBİ’lerin 
hedeflendiğini de ifade eden Alan, proje 
başvurularının yapıldığını söyledi.

TechUP programı kapsamında 
mentorluk hizmetleri verecek Viveka 
kurucu ortağı Barış Okur da TechUP’da 
neler yapılacağına dair sunum yaparken 
programın detayları hakkında da 
konukları bilgilendirdi. BE

BK
A

H
ab

er

7



BE
BK
A

H
ab

er
20

17

8

HaberHaber

Ortaöğretim kurumlarında görev yapan 
farklı branşlarda 30’ar gönüllü öğretmenin 
katıldığı eğitimlerde, kalkınma ajansları, 
Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası fon 
kaynaklarının kullandığı Proje Döngüsü 
Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 
(PCM) katılımcılara anlatıldı.
İki günlük eğitim programında bir fikrin 
projeye dönüşmesi için gerekli analiz ve 

planlama aşamaları hakkında eğitim verildi. 
Katılımcılar, kendi proje fikirleri üzerinden 
çeşitli takım çalışmaları yürütürken, proje 
döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, 
paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, 
mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı 
ve bütçe hazırlama konularında bilgi 
sahibi oldu. Eğitim sonunda katılımcılara 
sertifikaları takdim edildi.

BEBKA’DAN ÖĞRETMENLERE PROJE 
DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ…
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin proje yazma 
kapasitelerini geliştirmek amacıyla Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te düzenlenen Proje Döngüsü 
Yönetimi Eğitimleri tamamlandı. 
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Protokolü BEBKA adına Genel Sekreter 
İsmail Gerim, KOSGEB Bursa adına 
Müdür Erkan Güngör imzaladı. 
İmzalanan protokol ile BEBKA’nın 
faaliyet gösterdiği Bursa, Eskişehir ve 
Bilecik illerindeki KOBİ’lerin dünyanın 
pek çok ülkesinden gönderilen araştırma 
projeleri ya da ticari ve teknolojik 
alanlarda işbirliği tekliflerine daha kolay 
ulaşabilmesine imkan verilecek. 
Avrupa Birliği’nin COSME 
(İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği) Programı kapsamında 
oluşturulan dünyadaki en büyük iş ağı 
olan, 50’den fazla ülkede 600 civarında 
KOBİ’lere destek amaçlı kuruluşların 
birbirlerine bağlandığı bir proje olan 
Avrupa İşletmeler Ağı; KOBİ’lerin 
bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, 
uluslararası piyasalara açılmalarının 
kolaylaştırılması, geliştirdiği 
teknolojinin pazarlanması yada ihtiyaç 
duyduğu teknolojilere erişmede yardım 
sağlanması için hizmet vermektedir. 
Avrupa işletmeler Ağı kapsamında 
Türkiye’de 11 konsorsiyum hizmet 
vermekte olup, Bursa ve çevre illerin 
yer aldığı Doğu Marmara bölgesinde 
KOSGEB Bursa Müdürlüğü’nün 
koordinatörlüğünde oluşturulan Doğu 
Marmara İşletmeler Ağı (East Marmara 
Network) Konsorsiyumu ile proje 
faaliyetleri sürdürülmektedir. 2017-
2018 döneminde bölgemizde 1 milyon 
Euro bütçesi olan projenin devamına 
yönelik AB Komisyonu ve KOSGEB 
Bursa arasında 2020 yılına kadar çerçeve 
anlaşması yapılmıştır. 
KOSGEB Bursa ile BEBKA arasında 
gerçekleştirilen işbirliği protokolü 
çerçevesinde bölgemizde faaliyet 
gösteren KOBİ’lerimize daha nitelikli 
ve çok boyutlu hizmet sunmak için 

işbirliği yapılacak, KOBİ’lerimizin 
dünyanın pek çok ülkesinden 
gönderilen araştırma projeleri yada 

ticari ve teknolojik alanlarda işbirliği 
tekliflerine daha kolay ulaşabilmesi ve 
kendi taleplerinin oluşturularak Avrupa 
İşletmeler Ağı araçları ile duyurulması 
için ortaklaşa hareket edilecek, 
COSME, UFUK 2020 gibi başlıklarda 
açılan AB proje çağrılarına bölgemizden 
katılımın teşviki yönünde birlikte çaba 
gösterilecektir. BEBKA’nın Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik Yatırım Destek 
Ofislerinde bu kapsamda birer iletişim 
noktası oluşturulacak ve KOBİ’lerimize 
yerinden hizmet sunulacaktır.
Söz konusu çalışmalar doğrultusunda 
BEBKA tarafından 27 Aralık 2017 
tarihinde Ufuk 2020 ve EUREKA 
Programları Bilgilendirme Toplantısı, 19 
Ocak tarihinde KOSGEB işbirliğinde 
COSME Programı tematik eğitimi 
düzenlenecektir.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve KOSGEB Bursa arasında Avrupa 
İşletmeler Ağı Projesi çerçevesinde işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİNDE 
BEBKA VE KOSGEB BURSA İŞBİRLİĞİ
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Girişimciliğin finansmanı için günümüzde birçok farklı modeller 

ortaya çıkmış, birlikte iş yapma kültürünün gelişmesi ile finansman 
modelleri de konvansiyel banka kredilerinden öte; birlikte büyüme 

ve gelişmeye dayalı, yalnızca sermaye değil, network imkânlarının da 
sağlandığı modellere doğru bir geçiş belirmiştir. Bu durum girişimcilik 

ekosisteminin gelişmesini de sağlamaktadır.

GİRİŞİMCİLİĞİN
FİNANSMANI

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE BÜYÜME İÇİN,



GİRİŞ 
Girişimciliğin finansman modelleri 
incelenirken internet çağı ile birlikte 
çok farklı finansman modelleri ortaya 
çıkmış, sosyal ve toplumsal hayatta 
farklılıklar meydana getirmiştir. Birlikte iş 
yapma kültürünün gelişmesi ile birlikte, 
finansman modelleri de konvansiyel 
banka kredilerinden öte; birlikte 
büyüme ve gelişmeye dayalı, yalnızca 
sermaye değil, network imkânlarının 
da sağlandığı modellere doğru bir geçiş 
belirmiştir. Bu doğrultuda, dergimizin bu 
sayısındaki konumuz Girişim Sermayesi 
Finansman Modelidir. Birçok farklı 
tanımı bulunan girişim sermayesi, kısaca 
fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme 
potansiyeli yüksek olan küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyete 
geçmesi için yaptıkları uzun vadeli bir 
yatırım olarak nitelendirilebilir. Hedef 
gruptaki bu işletmeler için olmazsa olmaz 
kriterler yenilikçilik ve hızlı büyüme 
potansiyelidir. Girişim sermayesi (Venture 
Capital), yeni girişimler için en önemli 
finansman kaynaklarından biridir ve 
günümüzün önde gelen yüksek teknoloji 
şirketlerinin birçoğunun gelişimini ve 
başarısını teşvik eder . TÜİK Yenilik 
Araştırması 2016 yılı verilerine  göre, 
ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyeti 
gerçekleştiren (sonuçsuz kalan ve devam 
eden faaliyetler dâhil) girişimlerin 2014-
2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 
%27,6’sı finansal destek almıştır. Finansal 
destek alan girişimlerin %94,3’üne 
merkezi kamu kurum/kuruluşları 

tarafından finansal destek verilirken, 
%12,6’sına yerel veya bölgesel kamu 
kuruluşları, %2,8’ine ise Avrupa Birliği 
kurumları destek vermiştir. Kamunun 
finansal desteğinin yanı sıra hızlı büyüme 
potansiyeline sahip girişimcilere girişim 
sermayesi yolu ile finansman sağlanması 
firmaları mali ve teknik anlamda 
geliştirmektedir. 
Girişimciliğin finansman 
yöntemlerinden biri olan girişim 
sermayesi ile projenin hemen her 
aşaması finanse edilebilmektedir. Bu 
aşamalar aşağıda sunulmuştur: 
1. Ar-Ge aşaması (prototip aşaması)
2. Ürün geliştirme/pazara sunma 
aşaması 
3. Gelişme ve büyüme aşaması

4. Yerine koyma/şirket kurtarma aşaması 
Bir projenin araştırma geliştirme 
aşamasında finanse edilmesi en bilinen 
finansman şekli olmakla birlikte, 
yüksek belirsizlik içermesi nedeniyle 
en riskli finansman aşamasıdır. Zira 
bu devrede ortada henüz hiçbir fiziki 
ürün olmayıp yalnızca bir fikir ve 
bunun gerçekleştirilmesine ilişkin 
maliyetler söz konusudur. İkinci en riskli 
finansman aşaması ise, ürün geliştirme 
veya pazara sunma aşamasındaki 
finansman aşamasıdır. Bu aşamada 
ürünün ticarileşmesi ve firmanın tam 
kapasiteye ulaşması için gerekli fon 
sağlanır. Diğer bir aşama ise, firmanın 
büyümesi ve halka açılması için ihtiyaç 
duyulan ek kaynaklar girişim sermayesi 

Dosya

GİRİŞİM SERMAYESİ 
FİNANSMAN MODELİ
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Elif BOZ ULUTAŞ 
BEBKA Planlama Programlama 
Koordinasyon Birimi Uzmanı

Kaynak: Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Rüzgâr Enerji Sektöründeki Uygulaması – Türkiye’den Örnek Bir Çalışma, 
Ali Çolak, s.24



yolu ile sağlanır. Son olarak ise halka 
açılma öncesi ortaklıktan çıkmak isteyen 
ortakların paylarının satışına yönelik 
“Yerine Koyma” ve zarar eden bir 
firmanın karlı duruma getirilmesi için 
“Şirket Kurtarma” finansman aşamasıdır.
Girişim sermayesi yatırımlarında 
beklenti, hisse senedi pazar 
ortalamasının üstünde bir karlılığa 
ulaşmak olduğundan, küçük ölçekteki 
şirketlerin teknolojik fikir/ürün/hizmete 
ve hızlı büyüme potansiyeline sahip 
olmaları beklenmektedir. Yatırım süreleri 
açısından girişim sermayesi yatırımları 
ve süre-risk verileri üstteki tabloda 
gösterilmektedir. 
Avantajları 
1. İşletme Uzmanlığı: Girişimciye 
finansal desteğin yanı sıra rehberlik ve 
danışmanlık verilmesi, finansal yönetim 
ve insan kaynağı yönetimi gibi önemli 
karar alma süreçlerinde destek verilmesi
2. Ek kaynaklar: Yasal, vergisel ve kişisel 
konular gibi önemli alanlarda destek 
verilmesi
3. Bağlantılar: Yatırımcıların 
networkünden faydalanma
Dezavantajları 
1. Kontrol kaybı: Yatırımcıların nakit 
para ve profesyonel danışmanlık sunarak 
girişimci firmaya ortak olması, firmaya 
istenmeyen bir doğrultuda yön verilmesi
2. Azınlık durumuna düşme: 
Yatırımcının girişimci firmadaki 
payının %50’in üzerinde olması halinde 
girişimcinin söz sahipliğini kaybetmesi  

GİRİŞİM SERMAYESİ VE 
ÖZEL SERMAYE FONLARI 
(Venture Capital vs. Private Equity) 
Literatürde birbiriyle çok karıştırılan 
girişim sermayesi fonları (Venture 
Capital Funds) ile özel sermaye fonları 
(Private Equity Funds) birçok yerde 
birbirinin yerine kullanılmaktadır. 
Aşağıdaki şekilden de görüldüğü 
üzere, girişim sermayesi daha çok 
yolun başındaki girişimcilere yatırım 
yapmaktadır. Girişim sermayesinde 
alınan risk diğer gruba göre daha 
fazla olurken, kuruluş aşamasında 

henüz gelir elde etmemiş firmalara 
da yatırım yapılabilmektedir. Özel 
sermaye fonlarında ise, daha çok mevcut 
ürünü, geliri olan şirketlere yatırım 
yapılmaktadır. 

GİRİŞİM SERMAYESİ MODELİ 
NASIL İŞLER? 
Girişimcilik sosyal ve çevresel birçok 
probleme çözüm sunan sürdürülebilir 
ürünler, süreçler ve yeni girişimler için 
büyük bir kanal olarak kabul edilir. 
Girişim sermayesinin girişimciliği ve 
yeni girişimleri besleyici kilit bir rolü 
vardır. Girişim sermayesi sürdürülebilir 
işletmeler için önemli bir katalizör 
olarak görüldüğünden, kar elde ederken 
çevreye ve topluma da olumlu bir 
katkı sağlamaktadır. Aslında girişim 
sermayesi yatırımcıları riskli bir işe para 
yatırmaktan daha fazlasını yapmaktadır. 
Girişim sermayesi yatırımcıları firmanın 
yönetimine dahil olarak firmayı aktif 
olarak yönlendirmektedir. Yatırım 
gerçekleşmeden önceki firma değerleme 
(due-diligence) aşamasında girişim 
sermayesi şirketlerinin dikkat ettiği 
hususlar arasında kurucular, yönetici 
takımı, iş modeli, pazar, gelir modeli, 
firmanın katma değer potansiyeli, işi 
büyütmek için gerekli sermaye miktarı 
ve tüm bunların fonun amaçları ile uyup 
uymadığı konuları yer almaktadır. Üç 
yıldan sekiz yıla kadar girişim sermayesi 
yatırımcısı firmanın hedeflerine 
ulaşmak için kurucu ortakla beraber 

çalışmaktadır. Beklenen kazanç ancak 
şirket satılırsa veya halka arz edilirse 
elde edilmektedir. Her ne kadar yatırım 
yapılan tüm şirketlerin büyümesi 
ve satılması veya halka arz edilmesi 
beklense de istatistikler göstermektedir 
ki, yatırım yapılan her altı firmadan biri 
halka arz edilmekte, her üç firmadan 
ise biri satılmaktadır. Bu nedenle, 
girişim sermayesi firmalarına hitap 
eden bir işletmeden, dünya pazarlarına 
hitap eden bir iş modeli, mükemmel 
ölçeklenebilirlik, makul bir zaman 
diliminde başarılı olma ve gerçekten 
de yenilik yaratması beklenmelidir. İş 
modelinin getiride %10 veya 20’lik bir 
iyileşme önermesi, girişim sermayesi 
firmalarının dikkatini çekmek için 
yeterli değildir. 

DÜNYADAKİ DURUM
Girişim sermayesi uygulamalarının 
ülke ekonomilerine; finansman arzında 
çeşitlilik yoluyla artış, deneyimli 
ve profesyonel takımlar aracılığı ile 
dünya pazarlarında rekabet edebilecek 
uluslararası standartlarında iyi yönetişim 
uygulamalarının yaygınlaşması ve kaliteli 
istihdamda artış sağlayarak katkıda 
bulunduğu tespit edilmiştir . Ernst 
& Young Küresel Girişim Sermayesi 
Trendleri Raporu’na göre, 2015 yılında 
girişim sermayesi alanında dünyada 
bir önceki yıla göre %54’lük bir artışla 
toplam 148,8 milyar dolarlık yatırım BE
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yapılmıştır. 2015 yılı verilerine göre 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
72,3 milyar dolarlık girişim sermayesi 
yatırımı ile lider ülke konumundadır. 
ABD’yi 49,2 milyar dolar ile Çin, 14,4 
milyar dolar ile Avrupa, 8 milyar dolar 
ile Hindistan, 2,6 milyar dolar ile İsrail, 
1,5 milyar dolar ile Kanada ve 0,8 
milyar dolar ile Japonya izlemektedir. 
Yatırımcılar tüketici hizmeti sektörüne 
doğru eğilim göstermektedir. 
Yatırımcıların profili incelendiğinde, 
en çok kazananlar daha çok seyahat 
ve eğlence, tüketici bilgi sistemleri, iş 
destek sistemleri ve yazılım alanında 
yatırım yapmıştır. En çok kaybeden 
yatırımcılar ise, ev ve ofis malzemeleri, 
yenilebilir enerji, yarı-iletkenler ve 
medikal cihazlar alanında yatırım 
yapanlar olmuştur. 

ÜLKEMİZDEKİ DURUM
Deloitte 2016 Yılı Birleşme ve Satın 
Almalar Raporu’na göre 2016 yılında 
Türkiye’de 5.07 milyar $ toplam yatırım  
yapılmıştır. Yatırım yapılan sektörler 
arasında enerji sektörü ilk sırada yer 
alırken, bunu eğlence ve finansal 
hizmetler sektörleri izlemiştir. 
Navara Üniversitesi’nin oluşturduğu 
Girişim Sermayesi ve Özel Sermayesi 
Ülke Cazibe Endeksi’ne göre 2016 

yılında Türkiye toplam 67,2 puanla 
33.sırada yer almaktadır. Benzer 
çerçevedeki ülkelerle karşılaştırıldığı 
endeksin alt bileşeni ekonomik canlılık, 
vergilendirme ve sermaye piyasalarının 
derinliği yönünde Doğu Avrupa grubu 
ülkelerinde iyi durumda iken, girişimci 
kültürü ve yatırım fırsatları, insan 
kaynakları ve sosyal ortam ile yatırımcı 
koruması ve kurumsal yönetişim alt 
bileşenlerinde gruptaki ülkelerden daha 
zayıf bir performans sergilemektedir.

GİRİŞİM SERMAYESİ MODELLERİ
Girişim sermayesi finansmanı SPK’ya 
tabi olarak girişim sermayesi yatırım 
fonları ve yatırım ortaklıkları şeklinde 
gerçekleştirilebileceği gibi girişim 
sermayesi yatırımının bir yatırım kararı 
olduğu ve bunu kişiler ya da herhangi 
bir şirketin de SPK aracı olmaksızın 
gerçekleştirebileceği unutulmamalıdır. 
SPK’ya tabi olmayan girişim 
sermayesi modeli esnekliği ve daha az 
prosedür gerektirmesi sebebiyle tercih 
edilmekte iken, SPK bünyesindeki 
girişim sermayesi yatırım fonları ve 
yatırım ortaklıkları modelleri aşağıda 
detaylandırılmıştır.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu 
diğer yatırım fonlarından ayıran en 
temel husus, fonun toplam değerinin 
en az %80’inin bir veya birden fazla 
girişim sermayesi yatırımından oluşması 
zorunluluğudur. Fonlar sadece anonim ve 
limitet şirketlere yatırım yapabilmektedir. 
Girişim sermayesi yatırımı olarak kabul 
edilebilecek yatırımlar ise Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca belirlenmiştir. 
Aşağıda listelenen yatırımlar girişim 
sermayesi yatırımı olarak kabul 
edilmektedir: 
a) Girişim şirketlerine doğrudan veya 
Tebliğde tanımlanan yurtiçinde kurulu 
özel amaçlı şirketler ve yurtdışında 
kurulu kolektif yatırım kuruluşları 
vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye 
aktarımı veya pay devri yoluyla ortak 
olabilir veya girişim şirketlerinin 
kurucusu olabilirler.
b) Girişim şirketlerinin ihraç ettiği 
borçlanma araçlarına yatırım yapabilirler.
c) Yatırımlardan kaynaklanan riskin 
yatırıma yönlendirilen anapara miktarı 
ile sınırlı olması kaydıyla sadece bu 
Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine 
sermaye yatırımı yapmak üzere 
yurtdışında kolektif yatırım amacıyla 
kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım 
yapabilirler.
d) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları 
tarafından ihraç edilen sermaye piyasası BE
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araçlarına ve diğer girişim sermayesi 
yatırım fonlarının katılma paylarına 
yatırım yapabilirler.
e) Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler 
Piyasasında işlem gören şirketlerin 
paylarına yatırım yapabilirler.
f ) Girişim şirketi niteliğindeki halka 
açık şirketlerin borsada işlem görmeyen 
paylarına yatırım yapabilirler.
g) Girişim şirketlerine borç ve 
sermaye finansmanın karması olarak 
yapılandırılmış finansman niteliğinde 
finansman sağlayabilir.
h) Esas sözleşmelerinde belirlenen 
faaliyet alanları münhasıran Tebliğde 
tanımlanan girişim şirketlerine yatırım 
yapma amacı ile sınırlandırılmış olan 
yurtiçinde kurulu özel amaçlı anonim 
şirketlere ortak olabilirler.
Ülkemizde SPK verilerine göre ihraç 
belgesi onaylanan 7 adet girişim 
sermayesi yatırım fonu bulunmaktadır. 
Bu fonlar aşağıda listelenmiştir:  
• Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
• Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Gaziantep 
Entegre Sağlık Kampüsü PPP Girişim 
Ser. Yat. Fonu
• Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Logo 
Ventures Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu
• Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi 
Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonu
• İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
• Troya Portföy Yönetimi A.Ş. 
Yenilenebilir Enerji Birinci Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonu
• Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Buket 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Bu fonlardan Mükafat Portföy Yönetimi 
A.Ş. Buket Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu, risk algısı ve getiri beklentisi 
yüksek ve uzun vadeli yatırım düşünen 
yatırımcılara faizsiz olarak Türkiye’deki 
KOBİ’lere yatırım yapma imkânı 
sağlayan nitelikli yatırımcılara özel bir 
fondur . Faizsiz yatırım enstrümanı 
tercih eden yatırımcılar için farklı bir 
alternatif olarak sunulmuştur. Farklı 

olarak diğer bir fon ise Actus Portföy 
Yönetimi A.Ş. Gaziantep Entegre 
Sağlık Kampüsü PPP Girişim Ser. Yat. 
Fonudur. Bu fon da paylarının tamamını 
nitelikli yabancı yatırımcılara tahsis 
edilmiştir. SPK mevzuatı çerçevesinde 
kurulan ve altyapı yatırımını finanse 
eden ilk girişim yatırım fonudur. Payları 
yabancı emeklilik fonlarına (pension 
funds) tahsis edilmiş ilk fon özelliği 
taşımaktadır. Türkiye’nin en uzun vadeli 
(29 yıl) yatırım fonu olmakla birlikte, 
bir altyapı projesini sermaye piyasaları 
aracılığı ile finanse eden ilk fon özelliğini 
taşımaktadır . Troya Portföy Yönetimi 
A.Ş. Yenilenebilir Enerji Birinci Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonu ise Türkiye’nin 
sadece yenilenebilir enerji odaklı ilk ve 
tek girişim sermayesi fonu olma özelliği 
taşımakta, fonun amacı yatırımcılarına 
orta ve uzun vadede, riski düşük, ABD 
doları bazında getirisi öngörülebilir 
ve yüksek getirili bir yatırım ürünü 
haline gelmektir. Fon sayesinde, 
Devlet garantili elektrik satış fiyatları 
ile faaliyetlerini sürdüren yenilenebilir 
enerji tesislerinden sağlanan faydaların 
finansal yatırımcılar ile paylaşılmasına 
olanak sağlayacak bir platform 
oluşturulması ve aynı zamanda ülkemiz 
ve gelecek nesiller için son derece büyük 
önem arz eden yenilenebilir enerji 
tesislerinin finansmanının sağlanması 
hedeflenmektedir.

GİRİŞİM SERMAYESİ 
YATIRIM ORTAKLIĞI 
Girişim sermayesi yatırım ortaklığı 
kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve 
çıkarılmış sermayelerini esas olarak 
girişim sermayesi yatırımlarına yönelten 
ortaklıklardır. Girişim Sermayesi 
Yatırım Ortaklığı (GSYO) aynı 
zamanda bir kurumsal yatırımcı ve 
bir sermaye piyasası kurumudur. Bu 
sebeple GSYO’ların faaliyetlerinde 
sermaye piyasası mevzuatına uygunluk 
aranmaktadır. GSYO’nın portföy 
değerlerinin en az %50’si oranında 
girişim sermayesi yatırımlarına 
yatırım yapma şartı bulunmaktadır. 
Bu şart yerine getirilmediğinde 
SPK’ya başvurularak bir defaya 
mahsus olmak üzere ortaklığa bir yıl 
süre tanınabilir. GSYO’lar, girişimci 
firmaların yönetimine katılabilir ve 
bu şirketlere danışmanlık hizmeti 
verebilir. Girişim sermayesi yatırımları 
dışında portföylerini çeşitlendirmek 
adına ikinci el piyasalarda işlem gören 
sermaye piyasası araçları ile para piyasası 
araçlarına yatırım yapabilir. Türkiye’deki 
girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik 
olarak danışmanlık hizmeti vermek 
üzere yurtiçinde ve yurtdışında kurulu 
danışmanlık şirketlerine ortak olabilir. 
Yurtiçinde kurulu portföy yönetim 
şirketleri ile yurtdışında kurulmakla 
birlikte faaliyet kapsamı sadece 
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yurtiçinde kurulu girişim şirketleri 
olan portföy yönetim şirketlerine ortak 
olabilir. Belirli şartları sağlayarak girişim 
sermayesi portföyüne yönelik portföy 
yöneticiliği hizmeti verebilir. Borsa 
İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında 
piyasa danışmanlığı hizmeti verebilirler. 
GSYO’ları paylarının satış süresinin 
bitimi sonrasında çıkardıkları payların 
Borsa kotuna alınması için gerekli 
belgenin verilmesi istemiyle Kurula 
başvurmak zorundadırlar. Bu belgenin 
alınmasını takiben 15 gün içinde de 
payların kote edilmesi isteği ile Borsaya 
müracaat edilmesi zorunludur. 

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM 
ORTAKLIKLARININ PİYASA 
DEĞERİ (TL) 
SPK verilerine göre, girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarının değeri yıllar 
bazında artış göstermiştir. İlk olarak 
2000 yılında kurulan girişim sermayesi 
yatırım ortaklığı sayısı 2017 yılı Eylül 
ayına gelindiğinde 8 yatırım ortaklığı 
olarak piyasada faaliyet göstermektedir. 
Yaklaşık 17 yıllık süreçte ortaklık sayısı 
artarken, piyasa değeri de 2,8 milyon 
TL’den 1,8 milyar TL’ye yükselmiştir. 
Halka açık olup borsada işlem 
görmeyenler de dahil edildiğinde 2016 

yılı sonu için 12 girişim sermayesi 
yatırım ortaklığı ve 2,3 milyar TL’lik 
aktif değeri hesaplanmıştır. Girişim 
sermayesi yatırım ortaklıklarının sayı 
ve piyasa değeri olarak artması fon 
piyasasının derinliği açısından olumlu 
görülmektedir.  
Net aktif değeri, tebliğ değişikliği 
nedeniyle 31.12.2013 tarihinden 
itibaren portföy tablosu hazırlama 
yükümlülüğün kalkmasından dolayı 
hesaplanmayan girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarının 2013 yılı 
Aralık verisi 769 milyon TL olarak 
hesaplanmıştır. Piyasalarda işlem 
gören tüm yatırım fonlarının aktif 
değeri karşılaştırıldığında, ülkemiz 
11,35 milyon Euro ile en az aktif 
büyüklüğe sahip ülkeler arasındadır . 
Yatırım fonu aktif değerinin GSYH’ye 
oranı incelendiğinde ise, Türkiye 
%0,02’lik oran ile yatırım fonu 
piyasasında geliştirilmesi gereken 
yönlerin olduğu görülmektedir. SPK 
verilerine göre, girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarının isimleri ve 2017 
yılı 3.çeyrek dönemi için piyasa değeri 
aşağıda listelenmiştir: 

GİRİŞİMCİ SERMAYESİ 
VERGİ TEŞVİKLERİ 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1 
no’lu fıkrasının (d) bendi uyarınca, 
GSYO’larının kazançları kurumlar 
vergisinden istisnadır. KVK’nun 
15’inci maddesinin 3 numaralı 
fıkrasında girişim sermayesi yatırım 
ortaklığı kazançlarından, dağıtılsın 
veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde 
%15 oranında vergi kesintisi yapılacağı 
hükme bağlanmış olmakla birlikte, 
2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile bu kazançlar üzerinden 
yapılacak olan (bu kazançlar dağıtılsın 
dağıtılmasın) stopajın oranı da %0 
olarak belirlenmiştir. GSYO’ları 
halka açılma yolu ile yatırımlarının 
finansmanında sermaye piyasalarından 
yararlanma imkânı elde etmektedirler. 
Ayrıca, GSYO’larına yatırım BE
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yapanlar paylarının Borsada işlem 
görmesi sayesinde girişim sermayesi 
yatırımlarını likidite etme imkânı 
elde ederler. Ayrıca, şirketin piyasa 
değerinin belirlenmesi objektif 
olarak gerçekleşmektedir. SPK 
düzenlemelerine uyum sayesinde daha 
kurumsal, şeffaf ve hesap verebilir 
bir yönetim anlayışına geçiş yapar 
ve finansal raporlama üretiminde 
uluslararası bir standarda ulaşırlar. 
Böylece, girişim sermayesi yatırım 
ortaklıkları, yurt içi ve yurt dışı iş 
ortaklıkları ve ticari işlemler tesis 
edilmesinde halka açık şirket olmanın 
sağladığı itibardan yararlanırlar.

SONUÇ 
Küresel Girişimcilik Endeksi 2018  
verilerine göre ülkemiz girişimcilik 
endeksinde 137 ülke içerisinde 37. 
sırada yer almaktadır. Endeksin 
alt bileşenleri incelendiğinde en 
zayıf olduğumuz mecra risk kabulü  
bileşenidir. Ülke olarak girişimcilik 
alanında en güçlü olduğumuz 
alan ise ürün inovasyonudur. Risk 
sermayesi alanı ise %80 oranla güçlü 
olduğumuz alanlar arasındadır. Aynı 
raporda girişimcilik ekosistemini 
geliştirmek için neler yapılabilir 
sorusu 14 alt bileşen kapsamında 
araştırılmıştır. Bu alt bileşenlerden 
biri olarak risk sermayesi alanında 
bireysel ve kurumsal yatırımcılardan 
girişimcilere aktarılan sermayenin 
yeterli düzeyde olup olmadığı 
konusu gündeme gelmiştir. Raporda 
yorumlarına yer verilen uzmanlar 
bu sorunun cevabını girişimci, 
büyük işletme ve politika yapıcı 
bakış açısından cevaplandırmıştır. 
Rapora göre cevaplayıcı eğer girişimci 
olsaydım, diğer girişimcileri çekirdek 
sermaye ile destekleyebilirdim; 
büyük işletme konumunda olsaydım, 
girişimcileri kurumsal yardım, etki 
ve sosyal sorumluluk inisiyatifleri ile 
destekleyebilirdim; politika yapıcı 
konumunda olsaydım, girişim 
sermayesi ve özel sermaye finansmanı 

sağlanmasının önündeki engelleri 
azaltırdım şekilde cevap verilmiştir. Bu 
sonuçlar da göstermektedir ki, politika 
yapıcıların girişim ve özel sermayeye 
erişim konusunda hem fonlara 
katkı sağlayan yatırımcıları hem de 
fonların hedef kitlesi girişimcilerin 
önünün açılması ve erişimin 
kolaylaştırılması gerekmektedir. 
Politika yapıcıların bu alandaki rolü 
piyasa düzenleyici ve kolaylaştırıcı 
olmalıdır. Özetle, hem genel anlamda 
yatırım fonu piyasasının, hem de 
sermaye piyasasının derinliği ve 
çeşitlendirilmesi açısından girişim 
sermayesi finansman modelinin 
geliştirilmesi önem arz etmektedir.  
2023 hedeflerine ulaşmada orta-
yüksek teknolojili üretimini ve 
uluslararası pazarlarda rekabet 
gücünü artırmayı hedefleyen ülkemiz, 
girişimci sermayesi finansman 
modelini sürdürülebilir kalkınma 
ve büyüme anlamında destekleyici 
politikalar geliştirmelidir. 
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entrepreneurial traits, fear of failure is 
one of the most important obstacles to a 
startup. Aversion to high-risk enterprises 
can retard nascent entrepreneurship. BE
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
yapılan çalışmalardan biri olan 
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması ile ilgili 
istatistikler, bilgi toplumunda son 
yıllarda meydana gelen gelişmeleri 
anlamak, bu konuda uygulanan 
politikaları takip etmek ve piyasaların 
etkin çalışmasını sağlamak gibi 
nedenlerle büyük önem kazanmıştır. 
Bu araştırma, girişimlerin bilgisayar, 
internet ve diğer bilişim teknolojileri 
kullanımları, teknolojik yeterlilik 
ve entegrasyonları hakkında bilgi 
derlemek amacıyla 2005 yılından 
itibaren yürütülmekte olup, 
girişimlerde söz konusu teknolojilerin 

kullanımı hakkında bilgi veren temel 
veri kaynağıdır. Diğer bir çalışma 
olan Yenilik (İnovasyon) Araştırması 
ile girişimlerin üç yıllık döneme 
ilişkin yenilikleri ve yenilik faaliyetleri 
ile ilgili bilgi toplanmaktadır. Bu 
çalışmadan elde edilecek sonuçlar 
yeniliği ve yeniliğin ekonomik büyüme 
ile ilişkisinin daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca, karar alıcılar 
bilim politikası, sanayi politikası ve 
bunlara bağlı olarak genel ekonomik 
politikaların oluşturulmasında 
girişimlerin yenilik yaratma 
kapasitelerini etkileyen faktörler 
hakkında bilgi edinecekler ve benzer 
konularda uluslararası karşılaştırma 

yapma imkanına sahip olacaklardır. 
Girişimleri teknolojik açıdan 
değerlendirdiğimizde ilginç sonuçlarla 
karşılaşılmaktadır. Her ne kadar 
ülkemizdeki işveren girişimler genelde 
genç ve işverenler olarak ilkokul 
mezunları çoğunluğu oluştursa da 
bilgisayar ve internet kullanımı oldukça 
yaygın görünmektedir. Araştırma 
sonuçlarına göre 10 ve daha fazla 
çalışanı olan girişimlerin İnternete 
erişim oranı 2017 yılında %95,9 oldu. 
Bu oran, 2016 yılında %93,7 idi. 
Çalışan sayısı büyüklük gruplarına 
göre İnternet erişim oranları ise; 10-
49 çalışanı olan girişimlerde %95,4 
iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde 

TÜRKİYE’DE GİRİŞİMLER ÜZERİNE 
İSTATİSTİKİ BİR DEĞERLENDİRME

Dosya

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yakın zamanda bilişim teknolojileri kullanımı 
ve yenilik (inovasyon) yapma istatistikleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Cemalettin YILDIZ
TÜİK Uzmanı / Türkiye İstatistik Kurumu
Bursa Bölge Müdürlüğü



%97,8, 250 ve üzeri çalışanı olan 
girişimlerde ise %99,7 oldu. Bilgisayar 
kullanım oranı 2017 yılında 10 ve 
daha fazla çalışanı olan girişimler için 
%97,2 iken 2016 yılında %95,9 idi.
Girişimlerin %72,9’u 2017 yılında 
web sayfasına sahip iken, bu oran bir 
önceki yıl %66 olarak hesaplandı. 
Web sayfası sahiplik oranı %87 ile 
en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan 
girişimlerde iken, bunu %82,1 ile 50-
249 çalışanı olan girişimler ve %70,5 
ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip 
etti.
Günümüzün vazgeçilmezleri arasına 
giren sosyal medya artık girişimlerin 
de göz ardı edemediği bir yönelim 
olmaya başlamış gözükmektedir. 
Araştırma sonuçlarına göre 10 ve 
daha fazla çalışanı olan girişimlerin 
%45,7’si 2017 yılında sosyal medya 
uygulamalarını kullandı. Bu oran 
2016 yılında %38,1 idi. İki yıl 
arasındaki farkın bu denli yüksek 
olması girişimlerin hızlı bir şekilde 
sosyal medyaya ağırlık verdiklerini 
göstermektedir. Sosyal ağlar, %95,6 ile 
sosyal medya uygulamalarını kullanan 
girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal 
medya uygulaması oldu.

İNTERNET KULLANMA ORANLARI
Girişimlerin kamu kurum ve 
kuruluşları ile iletişimde İnternet 
kullanma oranı 2016 yılında 
%86,2 oldu. Yaklaşık on girişimden 
dokuzunun e-devlet hizmetlerini 
kullandığı görülmektedir. Kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde 
İnterneti kullanan girişimler, %91,3 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının web 
sayfasından bilgi almak, %78,1 ile web 
sayfasından form almak/indirmek, 
%73,2 ile web üzerinden resmi 
formları doldurmak, %53,5 ile KDV 
beyannamesi vermek ve %55,8 ile 
SGK beyanları vermek için İnterneti 
kullandı.
Girişimlerin bilgisayar ve internet 
kullanımının bu denli yüksek 
olmasının online satışlara yansımadığı BE
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görülmektedir. Girişimlerin 
%10,9’u 2016 yılında İnternet (web 
siteleri, online mağazalar ve mobil 
uygulamalar) üzerinden ve/veya 
Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile 
mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı.  
Kısaca girişimlerin %10,9’u online 
satış yaptı diyebiliriz. Çalışan sayısı 
büyüklük gruplarına göre bu oran 
250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde 
%20,9 iken, 50-249 çalışanı olan 
girişimlerde %12,9 ve 10-49 çalışanı 
olan girişimlerde ise %10,1 oldu.
Girişimlerin bilişim teknolojileri 
kullanım oranı bu durumdayken 
araştırma - geliştirme faaliyeti yapma 
durumlarına ayrıca bakmak gerekiyor. 

Son araştırmaya göre Gayrisafi Yurtiçi 
Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki 
oranı 2015 yılında %0,88 iken, 2016 
yılında %0,94’e yükselmiştir. 
Ar-Ge harcamalarına ayrıca değinmek 
gerekiyor. Sektörlere göre ve harcama 
gruplarına göre Ar-Ge harcamaları 
grafiklerde gösterilmektedir. Buna göre 
mali ve mali olmayan şirketler en çok 
Ar-Ge harcamasında bulunurken en 
çok harcamanın personel harcamasına 
yapılıyor olması da dikkat çekicidir. 
Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 
2016 yılında toplam 136 bin 953 
kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir 
önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge 
personeli sayısındaki artış %12 oldu. 

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel 
sayısı, 43 bin 48 kişi ile toplam Ar-
Ge personel sayısının %31,4’ünü 
oluşturdu.

YENİLİK İSTATİSTİKLERİ
Araştırma - Geliştirme faaliyetlerinde 
durum bu iken yenilik (inovasyon) 
faaliyetlerinde girişimlerin durumu 
incelediğinde çalışan sayısı 10 ve daha 
fazla olan girişimlerin %61,5’inin 
2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık 
dönemde yenilik faaliyetinde bulunduğu 
görülmektedir. Çalışan sayısı 10-49 
olan girişimlerin %60,4’ü, 50-249 
çalışanı olan girişimlerin %65’i, 250 ve 
daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise 
%70,4’ü yenilik faaliyetinde bulundu. 
Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin 
oranı %64,5 iken; hizmet sektöründe 
bu oran %57,7 oldu.
Yıllar itibariyle yenilik faaliyetinde 
bulunma durumları incelediğinde 
son döneme kadar bir durgunluk, son 
dönem ise gözle görülür derecede bir 
artış olduğu görülmektedir.
Yenilik yapan girişimleri 
incelediğimizde pazarda rekabet 
edebilme gücü oluşturacak 
ürün yeniliklerinin diğer yenilik 
faaliyetlerine göre düşük kaldığı 
görülmektedir. Girişimlerin %47,3’ü 
2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık 
dönemde ürün ve/veya süreç yeniliği 
faaliyetinde (sonuçsuz kalan ve devam 
eden faaliyetler dahil) bulunurken, 
girişimlerin sadece %31,8’inin ürün 
yeniliği yapmış olması dikkat çekicidir. 

Dosya

Genel Devlet

Mali ve Mali 

Yatırım

Personel

Yıllar itibariyle çalışan sayısına göre yenilik yapma oranları, 2008-2016



Girişimlerce en çok tercih edilen 
yenilik faaliyeti ise %42 oran ile 
pazarlama yeniliği olmuştur.
Pazarlama yeniliği en çok ürün 
ve hizmetlerin fiyatlandırmasında 
yapıldı. Girişimlerin %42’si 2014-
2016 yıllarını kapsayan üç yıllık 
dönemde pazarlama yeniliği yaptı. 
En çok uygulanan pazarlama yeniliği 
%63,7 ile ürün ve hizmetlerin 
fiyatlandırmasında yapıldı. Bunu 
%57,7 ile ürün tasarımı veya 
ambalajının estetiğinde önemli 
değişiklik yapılması, %57 ile ürün 
tanıtımı için yeni ortam veya reklam 
tekniklerinin kullanılması ve %49,9 ile 
yeni bir satış veya dağıtım yönteminin 
uygulanması takip etti. 
Girişimlerin %38,5’i 2014-2016 
yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 
yenilik faaliyetinde bulunmadı. Yenilik 
faaliyetinde bulunmayan girişimlerin 
%82,2’si yenilik yapmaya zorlayan bir 
neden olmadığını belirtirken, %17,8’i 
ise yenilik faaliyetini engelleyen 
faktörlerin fazlalığını en önemli neden 
olarak gösterdi.
Görüldüğü gibi ülkemiz girişimcilik 
açısından kendine temel atmaya 
çalışmaktadır. Girişimler açılıyor 
ancak uzun ömürlü olamıyor. 
Bilişim teknolojisi kullanımına önem 
veriyoruz ancak ar-ge ve yenilik 
konusunda rekabet edebilir seviyelere 
henüz gelememiş bulunuyoruz. Ar-
Ge ve yenilik faaliyetlerinin belli bir 
süreç gerektirmesi ve ülkemizdeki 
girişimlerin de genelde genç olması 
neden Ar-Ge ve yeniliğe önem 
veremediğimiz konusunda fikir 
verebilmektedir. Bu nedenle dünya 
çapında rekabet edebilir bir seviyeye 
gelmek istiyorsak girişimciliğin 
yukarıdaki veriler ışığında yeniden 
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki çalışmada geleceğin 
sektörleri olarak anılan üç sektör 
üzerine bir Ar-Ge analizi yapılmaya 
çalışılmıştır. Veriler Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun yayımlamış olduğu veriler 
olup yorumlar ve analizler yazara aittir. BE
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KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, ülkemizdeki girişimcilerin yüzde 99’unu 
oluşturan KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını ele aldığımız dergimizin bu sayısında 
sorularımızı cevaplandırdı.

“KOBİ’LERİMİZ ÜLKEMİZİN 
  İTİCİ GÜCÜDÜR”

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet 
Akdağ, Dergimize yaptığı açıklamada, 
ülkemizdeki KOBİ’lerin ticari anlayış, 
üretim modelleri, istihdam ve ihracata 
yönelik çalışmaları, finansman ihti-
yaçları, ekonomiye katkıları ve genel 
durumları ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunurken, “KOBİ’ler ülkemizdeki 
işletmelerin yüzde 99,83’ünü oluştur-
maktadır. Diğer bir ifadeyle ülkem-
izdeki yaklaşık 3,6 milyon işletmenin 

sadece 6.052 tanesi büyük ölçekli 
işletmedir, geri kalan tüm işletmeler 
KOBİ’dir. KOBİ’ler ülkemiz ekonomisi 
açısından hayati öneme sahiptir ve 
ekonomimizin gerçekten lokomotifi 
konumundadır” dedi. 
KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet 
Akdağ sorularımızı şöyle cevaplandırdı:
Ülkemizde girişimcilerin yüzde 99 
oranında KOBİ statüsündeki firma-
lardan oluştuğunu biliyoruz. Bu an-

lamda bize, ülkemizdeki KOBİ’lerin 
ticari anlayış, üretim modelleri, isti-
hdam ve ihracata yönelik çalışmaları, 
finansman ihtiyaçları, ekonomiye 
katkıları ve genel durumları ile ilgili 
bir değerlendirme yapar mısınız?
Sizin de belirttiğiniz gibi KOBİ’ler 
ülkemizdeki işletmelerin yüzde 
99,83’ünü oluşturmaktadır. Diğer 
bir ifadeyle ülkemizdeki yaklaşık 3,6 
milyon işletmenin sadece 6.052 tanesi 
büyük ölçekli işletmedir, geri kalan 
tüm işletmeler KOBİ’dir.
KOBİ’ler ülkemiz ekonomisi açısından 
hayati öneme sahiptir ve ekonomim-
izin gerçekten lokomotifi konumun-
dadır. Ülkemizdeki istihdamın yüzde 
72,7’si KOBİ’ler tarafından karşılan-
maktadır. Sadece bu veri KOBİ’lerin 
önemini ortaya koymak açısından 
yeterlidir. Ülkemizdeki işsizlik 
sorununun azaltılması ve bu konuya 
kalıcı çözüm getirilmesi güçlü KO-
Bİ’lerle mümkündür.
KOBİ’lerin ihracatımızdaki payları 
yüzde 55,1 seviyesindedir. İhracat 
yapan işletme sayılarına bakıldığında 
ise büyük işletmelerin neredeyse yarısı 
ihracat yapmasına rağmen KOBİ’lerde 
bu oranın sadece yüzde 1,7 olduğu 
görülmektedir. Ülkemizin ihracatının 
artırılması ve 2023 hedeflerimizin 

Dosya

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet AKDAĞ:
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yakalanabilmesi için ihracatçı KOBİ 
sayısının artırılması gerekmektedir.
Ülkemizde elde edilen cironun yüzde 
61,7’si KOBİ’lere aittir. Yatırımlarda 
KOBİ’lerin payı ise yüzde 58,3’tür. 
KOBİ’lere ilişkin bu olumlu verilerin 
yanında bazı alanlardaki olumsuz veril-
er de dikkat çekicidir.
Teknoloji düzeyi arttıkça işletme başına 
düşen ortalama yatırım, katma değer, 
ciro ve istihdam rakamları artmaktadır. 
Örneğin imalat sektöründe; yüksek 
teknoloji seviyesindeki bir işletmenin 
ürettiği katma değer, düşük teknoloji 
seviyesindeki bir işletmenin ürettiği 
katma değere göre çok daha yüksek 
olmaktadır. Bu nedenle bir ülkedeki 
işletmelerin teknoloji düzeylerinin 
yüksek olması, ülkenin büyüme potan-
siyelini ve rekabet gücünü doğrudan 
etkilemektedir. Ülkemizde orta-yüksek 
ve yüksek sektörlerde faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin oranı yüzde 10’un altın-
dadır. KOBİ’lerimizin yüzde 59,66’sı 
düşük teknoloji sektörlerde faaliyet 
göstermektedir. Tüm işletmeler içinde 
oldukça yüksek orana sahip olan KO-
Bİ’lerin bu konudaki durumları ülke-
mizi oldukça olumsuz etkilemektedir.
Günümüzde işletmelerin karlılıklarını 
ve varlıklarını devam ettirebilmel-
erinin ön koşulu farklılaştırılmış 
mal ve hizmet üretebilmeleridir. Bu 
durum Ar-Ge ve inovasyon çalışma-
larının büyük önem kazanmasına 
neden olmuştur. Ancak ülkemizde 
ticari kesim tarafından yapılan Ar-Ge 
harcamalarında KOBİ’lerin payı yüzde 
35,3’tür. Maalesef KOBİ’lerimiz Ar-Ge 
ve inovasyon faaliyetlerine yeterince 
kaynak ayıramamaktadır.
KOBİ’lerimizin büyük çoğunluğu 
sınırlı sermaye ile çalışmaktadır ve 
finansmana ihtiyaç duymaktadır. Ticari 
hayattaki değişimin sonucu olarak 
vadeli çalışmanın yaygınlaşması ve 
vadelerin uzaması bu ihtiyacı daha da 
artırmıştır. Bununla birlikte, bankalar 
tarafından kullandırılan ticari kredil-
erde KOBİ’lerimizin payı yüzde 32 
seviyesindedir.

KOBİ’LERİMİZ AR-GE VE İNOVASYONA 
YETERİNCE KAYNAK AYIRAMIYOR
Ülkemizdeki girişimcilerin durum-
larını gelişmiş ülkelerdekiler ile 
karşılaştırmanızı, kuvvetli ve zayıf 
yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini 
nasıl ifade edebilirsiniz?
Gelişmiş ülkelerdeki büyük işletme 
ve KOBİ oranları ülkemizle benzer-
lik göstermektedir. Ülkemizde KO-
Bİ’lerin istihdamdaki ve ihracattaki 
payları ABD, Almanya, Fransa ve 
İngiltere’den daha yüksektir. İtalya’da 
ise KOBİ’lerin istihdamdaki oranı ve 
katma değerdeki payları ülkemizden 
yüksektir. KOBİ’lerin yatırımlardaki 
payları ülkemizde gelişmiş ülkelere göre 
daha yüksektir. Tüm bu veriler diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemiz 
KOBİ’lerinin ekonomimiz açısından 
ciddi performans gösterdiğini orta-
ya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle 
gelişmiş ülkelerin çoğunun ekonomileri 
daha çok büyük işletme odaklıdır.
Girişimcilerimizin sahip oldukları 
müteşebbis ruhun en önemli avanta-
jımız olduğunu düşünüyorum. Bizim 
girişimcilerimiz fırsatları algılama 
konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe 
sahipler. Girişimcilerimizin değişik-
liklere uyum sağlayabilme ve risk 
alabilme becerileri KOBİ’lerimizin en 
önemli avantajlarıdır.
Bununla birlikte, ülkemizdeki KO-
Bİ’lerin teknoloji kullanımları ye-
terli düzeyde değildir. Bildiğiniz gibi 
teknoloji; ürün ve hizmetin daha az 
kaynak ve maliyet ile yüksek miktarda 
ve daha kaliteli bir şekilde üretilmesini 
sağlamaktadır. Dolayısıyla işletmelerin 
verimlilikleri ve karlılıkları teknolo-
ji kullanımlarına bağlı olmaktadır. 
10 kişiden az çalışan istihdam eden 
imalatçı KOBİ’lerde orta-düşük ve 
düşük teknoloji kullanımı yüzde 91,5 
seviyesindedir. Bu durum, KOBİ’lerim-
izde teknoloji düzeyinin geliştirilmesine 
yönelik kapsamlı çalışmaların yapılması 
gerektiğini göstermektedir.
KOBİ’lerimizde geliştirilmesi ger-
eken diğer bir alan yenilikçiliktir. 

KOBİ’lerimiz Ar-Ge ve inovasyona 
yeterince kaynak ayıramamaktadır 
ve Ar-Ge harcamalarındaki payları 
oldukça düşüktür. Örneğin Almanya’da 
KOBİ’lerin %54’ü piyasa yeni ürünler 
sunmaktadır. 
KOBİ’lerimizin birçoğu yoğun olarak 
işletme ve yatırım sermayesi sıkıntısı 
yaşamaktadır. Bu sıkıntılarının çözümü 
için finans kuruluşlarına başvurduk-
larında ise daha çok yüksek faizli ve 
kısa vadeli kredilere ulaşabiliyorlar. 
Gelişmiş ülkelerin birçoğunda KO-
Bİ’ler uzun vadeli ve uygun koşullu 
kredilere erişebilmektedir. KOSGEB 
olarak uyguladığımız kredi faiz desteği 
programlarıyla bu sorunlara çözüm 
arıyoruz.
Bununla birlikte ülkemiz ve KO-
Bİ’lerimiz bazı önemli fırsatlara da 
sahiptir. Girişimcilerimizin bu fırsat-
ları kullanma potansiyelleri oldukça 
yüksek. Ülkemizde genç nüfusun 
varlığı ekonomimiz açısından olduğu 
kadar KOBİ’lerimiz için de bir fırsat. 
Genç insan kaynağımızı eğiterek ciddi 
bir rekabet avantajı kazanacağımıza in-
anıyorum. Bununla birlikte, ülkemizde 
KOBİ’lere verilen önem, KOBİ Bank-
acılığı alanındaki çalışmalar ve sunulan 
devlet destekleri önemli fırsatlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
Küreselleşmenin getirdiği yeni ekono-
mik ortam, sıkça ifade edildiği üzere 
dünyayı küçük bir köye çevirmiştir. 
Uzak bir ülkedeki küçük bir işletmenin 
ürünü binlerce kilometre mesafedeki 
pazarlarda kolayca yer bulabilmektedir. 
Bu durum KOBİ’lerimizin daha ver-
imli, yenilikçi ve rekabetçi olmalarını 
zorunlu kılmaktadır. Bilgi teknolojileri 
ve ulaşım alanlarında yaşanan değişim-
ler şu anda bizim için tehdit olarak 
görünse de bunları fırsata çevirecek 
dönüşümü sağlamamız gerekmektedir.
Ülkemizde girişimcilere verilen 
destekleri değerlendirir misiniz? 
KOBİ’lere yönelik finansman başta 
olmak üzere genelde devlet destekleri 
ve özelde KOSGEB’in uygulamaları 
hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?
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Ülkemizdeki devlet destekleri daha 
çok işletmelere yönelik olarak uygulan-
maktadır. Yeni bir iş kurmak isteyen 
girişimcilere yönelik destek veren 
başlıca kurumlar Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, TÜBİTAK, İŞKUR ve KOS-
GEB’dir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan Kredi Kefalet Kooperatiflerin 
Aracılık Ettiği Krediler ile genç girişim-
ci esnaf ve sanatkârlara, usta girişimci 
esnaf ve sanatkâra, kaybolmaya yüz 
tutmuş meslek erbaplarına ihtiyaç 
duydukları finansman sağlanmaktadır. 
Sıfır faizli ya da düşük faizli kredi 
olarak 30.000 – 100.000 TL destek 
sağlanmaktadır.
TÜBİTAK tarafından uygulanan 
Teknogirişim Sermayesi Desteği Pro-
gramında girişimcilerin, teknoloji ve 
yenilik odaklı iş fikirleri desteklenme-
ktedir. Program ile uluslararası rekabet 
gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi 
yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen 
başlangıç firmalarının oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Makine-teçhizat, 
personel, hizmet alımları konularında 
toplam 150.000 TL destek sağlanmak-
tadır.
İŞKUR tarafından sağlanan Kendi 
İşini Kurma Desteği ile engellilerin ve 
eski hükümlülerin, üretime katkıda 
bulunarak öncelikle kendi geçimlerini 
sağlamak sonra da yeni istihdamlara 
aracılık etmeleri amaçlanmaktadır. 
Kuruluş işlemleri, makine-teçhizat ve 
işletme giderleri için 50.000 TL destek 
sağlanmaktadır.
KOSGEB tarafından, Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişim-
ci Desteği, İş Geliştirme Merkezi 
(İŞGEM) Desteği ve İş Planı Ödülü 
olmak üzere dört konuda girişimcilere 
destek sunulmaktadır.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
ile ülkemizde girişimcilik kültürünün 
yaygınlaştırılması ve başarılı işletmeler-
in kurulması hedeflenmektedir. Eğitim 
sonunda girişimcilerin iş kurma ve 
yürütme konularında bilgi ve beceri 

sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol 
ve sorumluluklarının farkına varma-
ları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş 
planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim 
kazanmalarını amaçlıyoruz.

KOSGEB OLARAK BİR 
DEĞİŞİM SÜRECİNDEYİZ
Yeni Girişimci Desteğinden Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya 
da İŞGEM’de yer alacak girişimciler 
yararlanabilmektedir. Girişimcinin 
kuracağı işletmenin, Türk Ticaret 
Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel 
kişi statüsünde olması gerekmektedir. 
Destek kapsamında işletme kuruluş 
giderleri için 2.000 TL; makine-teçhizat, 
yazılım ve ofis donanımı için 18.000 TL 
ve işletme giderleri için 30.000 TL ol-
mak üzere 50.000 geri ödemesiz destek 
sağlanmaktadır. Sabit Yatırım Desteği ile 
de makine, teçhizat ve yazılım alımları 
için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 
100.000 TL destek verilmektedir.
KOBİ’lere yönelik destekler birçok 
kurum tarafından uygulanmaktadır. Bu 
durum ülkemizde KOBİ’lere verilen 
önemi göstermektedir. Bununla birlikte 
sunulan desteklerin verimliliğini ve 
etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. Ülkemizde KO-
Bİ’lere Ar-Ge, inovasyon, endüstriyel 
uygulama/ticarileşme, yatırım, istih-
dam, pazarlama, verimlilik, kurumsal-
laşma ve uluslararasılaşma konularında 
destekler sunulmaktadır.
KOSGEB tarafından 10 destek 
programı uygulanmaktadır. Destek 
programları aracılığıyla, az önce ifade 
ettiğim alanların tamamına yönelik 
destekler sunarak KOBİ’lerimizin bu 
konulardaki ihtiyaçlarını çözümler ge-
tiriyoruz. Desteklerimiz, Genel Destek 
Programında olduğu gibi başvur-al 
yöntemiyle ya da Ar-Ge, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek Pro-
gramında olduğu gibi proje yöntemiyle 
uygulanabilmektedir. Belirttiğim iki 
program yıl boyu açık programlardır. 
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Programı 
gibi bazı programlarımız ise çağrı esaslı 



olarak uygulanmaktadır ve başvuru 
dönemi, proje süresi, desteklenen 
giderler ve destek bütçesi gibi hususlar 
çağrılarda belirlenmektedir.
Rekabetçi, teknoloji tabanlı ve ihra-
cat odaklı KOBİ’lere desteklerimizi 
artırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle 
KOSGEB olarak bir değişim sürecind-
eyiz. Destek programlarımızın geliştir-
ilmesinde imalat sanayinin öncelikle 
desteklenmesi, sektöre ve bölgeye özgü 
destekler sunulması, büyük işletme-KO-
Bİ işbirliğinin artırılması, teknoloji 
üretiminin tabana yayılması, yerli ve 
milli üretim, ölçek büyütme, katma 
değerli üretim ve ihracat gibi alanları 
öncelik olarak benimsedik. Bu çalışma-
lar meyvesini vermeye başladı ve iki yeni 
destek programını uygulamaya aldık. 
Ülkemizdeki girişimciler bu 
desteklerden ne kadar faydalanabili-
yorlar? Daha çok faydalanabilmeleri 
için sizce neler yapmaları gerekiyor?
Ülkemizde çok sayıda kurum tarafın-

dan destekler verilmektedir. Bu 
destekler hibe, düşük faizli 

kredi ve kredi faiz desteği 
şeklinde olabilme-

ktedir. 

Zaman içerisinde kurumlar yeni 
destekleri uygulamaya alabildikleri gibi 
mevcut desteklerle ilgili revizyonlar da 
yapabilmektedir. Bu nedenle girişimcil-
erin ve KOBİ’lerin desteklerden daha 
çok yararlanabilmeleri için düzenli 
olarak bilgiye erişmeleri gerekmekte-
dir. Bu noktada bilginin güncelliği ve 
doğruluğu önemli olduğundan, bilgiye 
destek veren kurumun internet adresin-
den, yayınlarından ve birimlerinden 
ulaşılması önem taşımaktadır. Devlet 
desteklerini kullanarak vatandaşlarımızı 
dolandıran kişilere karşı dikkatli olun-
ması gerekmektedir.
Desteklerden faydalanabilmenin püf 
noktaları, pratik yöntemleri nelerdir?
Aslında bütün desteklerin belli bir 
hedef kitlesi vardır ve o hedef kitleye 
yönelik olarak uygulanmaktadır. Ayrıca 
desteklere ilişkin yararlanma koşulları 
ilgili mevzuatlarda açıkça belirtilmekte-
dir. Dolayısıyla desteğin hedef kitlesini 
oluşturan girişimciler ve KOBİ’ler için 
bir püf nokta ya da pratik yöntem ifade 
etmek gerekirse bu, desteğin mevzuatını 
iyi okumak ve mevzuatta belirtilenleri 
uygulamak olacaktır. Çünkü karşı 
tarafta destek uygulamalarından sorum-

lu olan kurumların personelleri 

uygulamalarını mevzuata göre yürütme-
ktedir. Bu nedenle mevzuatın iyi okun-
ması ve oluşan tereddütlerin giderilmesi 
için ilgili kurumdan doğrudan bilgi 
alınması yararlı olacaktır.
Son olarak girişimcilere, KOBİ’lere 
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Dünya hızlı bir değişim içerisindedir ve 
değişim giderek süreklilik kazanmaktadır. 
Ülkemizin gelecek hedefleri ve içinde 
bulunduğu coğrafyanın koşulları dikkate 
alındığında hepimizin çok çalışmamız ve 
görevimizi en iyi şekilde yapmamız ger-
ekmektedir. Bu noktada girişimcilerimize 
ve KOBİ’lerimize de önemli görevler 
düşmektedir. Ülkemizin büyük, rekabet 
gücü yüksek ve güçlü bir ekonomiye sa-
hip olması girişimcilerimizin ve KOBİ’le-
rimizin katkısıyla mümkündür.
KOBİ’lerimizin esneklik, yeniliğe 
açıklık, risk alabilme, karar alma ve 
uyum becerileri ile girişimci ruhlarını 
ortaya koymaları ve katma değeri, 
teknoloji düzeyi ve ihracat potansiyeli 
yüksek ürün ve hizmetlere yönelmel-
eri ülkemizin itici gücü olacaktır.
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Sayın Uysal, öncelikle sizi ve Entek-
no’yu kısaca tanıyabilir miyiz?
İsmim Oktay Uysal. ENTEKNO fir-
masının Genel Müdürü ve ortağıyım, 
Metalurji ve Malzeme mühendisiyim, 
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Bilimi 
Mühendisliği bölümünden mezunum. 
Şirketimizde de 2009 yılından bu 
yana bu görevi icra ediyorum. Şirke-
timiz 2008 yılında Eskişehir Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nde kuruldu. Fir-
mamız o dönemde SIEMENS AG için 
geliştirdiği özgün, farklı bir ürün olan 
kurşunsuz piezoseramik malzemenin 
ticarileştirilebilmesi  ihtiyacına binayen 
kuruldu.  Kuruluş şekliyle tam Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi şirketlerinin ku-
ruluş amacına uygun yapıda bir şirket 
olarak doğduk. Bir teknoloji var,  bu 
teknolojinin ticarileştirilebilmesi için 
de burada bir şirket kurulması lazım, 
işte bu kavramın canlı bir örneğiyiz. 
Firmamız Türkiye’de önemli bir 
yerdedir. Türkiye’de üretilmeyen bazen 
de dünyada bile üretilmeyen ya da çok 
az üretilen bazı ürünler bizim ürün 
gamımızın içindedir. Örneğin elektro 
seramik malzemenin içinde kullanılan 
özel bir malzeme olan Baryum Titanat 
malzemesi. Dünya’da bizden başka çok 
az yerde bulabilirsiniz Baryum Titanat 
malzemesini. Bu malzeme 5 kıtaya 
ihraç ettiğimiz bir malzemedir. Onun 
dışında alev geciktirici malzemeler 
sayabiliriz. Maalesef ülkemizde ham-

maddesi olmasına rağmen Türkiye bu 
hayatımız için elzem malzemeyi nere-
deyse tamamıyla ithal etmektedir. Alev 
geciktirici malzemelerde  Türkiye’de  te-
knolojii ve bilgi birikimine sahip olup, 
üretebilen 1 veya 2 kuruluş  vardır, 
birisi bizizdir. Nano malzemeler al-
anında da Entekno’nun önemli bir yeri 
vardır. Dünyada nano malzeme üreti-
cilerinin listelendiği   bir harita vardır. 
Bu haritada  ülkemizden listelenmiş 
çok az sayıda  firma bulunmaktadır, bir 
tanesi yine ENTEKNO’dur. . Nano 
teknoloji ile ilgili yayınlanan raporlarda 
ENTEKNO’nun adı görülmektedir. 
Özel ürün üretilen durumlarda sıklıkla  
talep sahipleri  bizi bulur.  Biz üretem-
esek bile bu konuda ülkemiz üreti-
cilerine yol açmaya çalışırız. . Bizim 
amacımız ülkede herkesin üretebildiği 
şeyleri üretmek değil, biz gerçek anlam-
da katma değeri yüksek ürünler üret-
mek üzere kurulduk. Standart ürünlerle 
bu anlamda ilgilenmeyiz.  Çok  çeşitli 
ürün üretebilecek ve geliştirebilecek bir 
bilgi birikimine  sahibiz.  Entekno’yu 
bu anlamda doğurgan bir ana gibi 
düşünebiliriz. Ülkemize ve insanlığa 
faydalı olabilecek çocukları doğuru-
ruz. Bunları özenle büyütürüz, yeri 
geldiğinde evlendiririz (Başka firmalar-
da üretime geçmesini sağlarız) bazıları 
da yanımızda kalır ve bizimle birlikte 
büyür. Hepsinin yeri ayrıdır.  Geliştird-
iğiniz tüm ürünleri kendi içinizde 

büyüteceğim demek için  büyük maddi 
kaynak lazım, biz ürünün durumuna 
göre birlikte işbirliği içinde olduğumuz 
firmalara bilgiyi sağlayıp onların üre-
timine de yol açmayı düşünebiliyoruz. 
Türkiye de birlikte işbirliği yaptığımız  
çok büyük firmalar var. . Know-how 
da sattığımız oluyor, üretim modelini 
sattığımız da oluyor. Biz aslında bilgi 
üretiyoruz. 
Kurucumuz  Prof. Dr. Ender SUVACI 
ancak Entekno tipik bir akademisy-
en kuruluşu da değil. 2008 yılının 
sonlarında Ender hoca beni Entekno’ya 
davet etti  Ender hoca  sevdiği ve güçlü 
olduğu labaratuvarında kalarak  idari 
ve mühendislik kısmını yönetmem 
için de benimle çalışarak  2009 yılında 
profesyonel  bir yapıya geçişin ilk ham-
lesini yapmış oldu.  Uzun yıllara dayalı  
kurumsal  tecrübemi  2009 yılından 
bugüne Entekno’nun kurumsallaşması 
için kullandık. Entekno içinde farklı 
bir yapı vardır. AR-GE işleri hoca veya 
hocalarla beraber yürütülür, üniversite 
içerisinde olduğumuz için pek çok hoca 
ile iletişimimiz vardır. Bütün ekibimiz 
neredeyse ya yüksek lisans ya da dok-
tora programları içerisine dahildir. Ben 
dahil 9 kişilik bir ekibiz. Çalıştığımız 
konu hangi alan bilgisi gerektiriyor-
sa  o iş için  en iyi hoca kimdir bunu 
araştırırız, yakınımızda ise direk 
danışman hocamız olarak içimize alır 
projeyi geliştirirken beraber yürürüz. 

Ekonominiz açısından büyük önem taşıyan girişimciliğin yaygınlaştırılması ve 
özellikle orta ve yüksek teknoloji üretiminin artırılmasına yönelik faaliyetler devam 
ederken, bazı firmalar da yaptıkları çalışmalarla rol model oluyor.

“GİRİŞİMCİLERİMİZİN GLOBAL 
DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR”

Entekno Genel Müdürü Oktay Uysal:
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Biz bilim temelli iş yapmaya çalışıyoruz 
, bilimi günlük hayatımızın vazgeçil-
mez bir parçası olarak yaşatıyoruz. . 
Bu da bizim farkımızı ortaya koyuyor. 
Türkçede de bir söz vardır bir elin nesi 
var iki elin sesi var.
Peki Oktay Bey, bu yaklaşımla 
sürdürdüğünüz çalışmalar kapsamın-
da geliştirdiğiniz MicNo isimli 
ürününüzü tanıyabilir miyiz? 
MicNo isim olarak Dünya  tescil 
başvurusu yapılmış bir markadır. MİC 
kısmı mikron dan geliyor bir boyut 
ifadesidir, NO da nano’dan geliyor 
‘’MicNo’’.  Mikron milimetrik olarak 
küçük ama nano teknoloji çalışan bir 
firma için büyük bir boyut aslında 
yani mikron büyük bir parça demek, 
nano ise çok küçük bir boyut deme-
ktir. Biz bu teknoloji için kullanım 
alanı olarak güneş kremleriyle yola 
çıktık. Hocamız  güneş kremleri nasıl 
iyileştirilebilir, nasıl yapılabilir soru-
larından yola çıkarak ihtiyaçları tespit 
etmek istedi.  . Çinko oksit güneş 
kremlerinde kullanılan ve bizim de iyi 
tanıdığımız bir malzeme. Çinko oksit 
için güneş kremlerinde ne yapılabilir 
diye araştırdığımızda önümüze tekno-
lojik bazı geliştirme ihtiyaçları çıktı. Bu 
ihtiyaçlardan yola çıkarak çinko oksit 
ürünümüzü MicNo teknolojimiz ile 
özelleştirdik.   Teknolojik ihtiyaçların 
belirlenebilmesi için global düşünerek 
Amerika’dan büyük bir kozmetik üret-
icisinin AR-GE direktörüyle iletişime 
geçildi, Japonya’dan KOBO firmasının 
AR-GE direktörüyle konuşuldur, LO-
REALLE  ile görüşüldü. Güneş kremi 
alanında çinko oksit kullanımında 
gördüğümüz eksiklik  ürünün  beya-
zlık etkisi olması ve bu nedenle  çinko 
oksit içeren güneş kremlerini kimsenin 
kullanmak  istememesi. Bu sorun 
nedeniyle çok iyi bir koruyucu olan 
çinko oksit güneş kremleri içerisinde 
yeterince kullanılamıyor. . Çinko oksiti 
şeffaf hale getirmenin yolu nano boyuta 
indirmek ancak bu durumda da  nano 
malzemeler insan vücuduna penetre 
edebiliyor . Penetre edince kanser vb. 

çok ciddi  problemlere yol açabiliyor. 
Bu yolu seçersek insan sağlığına zararlı 
seçmesek de öyle bir ürün oluyor ki, 
ancak dış görüntüsünü pek önemsemi-
yenler kullanıyor.  Hem şeffaf olup  
hem de insan vücuduna girmeyecek bir 
ürünün pazarda yeri ne olur sorusuna 
herkes evet tabi denildiği zaman bizim 
bu teknolojimiz için “evet biz doğru 
yoldayız” dedik. 
2009 yılında çalışmanın tohumları 
atıldı daha sonra 2012 de patenti alındı 
ancak  çalışmalar çok hızlı gidemedi . 
Bunun sebebi Entekno’nun pek çok 
cephede savaşıyor olması.  Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi firmalarının 
içine düştüğü önemli bir problem de 
yaşayabilmek için pek çok alanda farklı 
ürünlerle uğraşmak zorunda kalması. 
ENTEKNO’nun MicNo teknolojisinde 
hızlanması  Avrupa Birliğinden destek 
alması ile başladı . Entekno geçen 
yıl içinde AB’nin KOBİ’lere yönelik 

KOBİ Aracı  programına kabul edildi. 
KOBİ Aracı Horizon 2020 destekleri 
içerisinde özel bir yere sahiptir. AB’nin 
genelde programlarında  çok ortaklı 
konsorsiyumlar olarak başvurursunuz. 
KOBİ aracı  KOBİ tek başına başvuru 
yapabiliyor.  KOBİlerin kolay kolay  
AB içinde konsorsiyumlar bulamadığı 
düşünüldüğünde tek başına başvuru-
labilmesi çok önemli bir avantaj. r. 
İnovatif KOBİ’ler için bu program çok 
değerli. . Biz de o kanallarda giren nadir 
firmalardan bir tanesiyiz. Geçen yıl 
Türkiye’den bir elin parmağı kadar firma 
bu destekten yararlanmaya hak kazandı. 
Eskişehir bölgesinde ise  geçen yıl tekiz.  
2017 yılı son çağrısında Kobi aracından 
ülkemizde destek almaya hak kazanan 
tek firma olduk. Bu programda başarı 
oranı % 3’lerde. AB çapında başvuran 
2000 projeden ancak 60’ı desteğe hak 
kazanabildi. Bu anlamda büyük bir 
başarı gerçekleştirdi firmamız. 
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AB desteği ardından ülkemizdeki 
önemli yatırım kuruluşlarından Diffu-
sion Capital Partners (DCP) bizimle 
ilgilendi ve yatırım yaptı. Böylece 
girişimimiz için finansal yönden güçlü 
bir konuma ulaşabildik.  Finans tekno-
loji geliştirirken çok ama çok önemli. 
Mesela fikri mülkiyet konusunu ele 
alalım.  Türkiye’de geçerli  bir patentin 
maliyeti  4-5 bin liralar iken Avrupa ve 
Dünyada geçerli bir patent için  100 
bin liraları bulabiliyor. Uluslararası 
arenaya çıkacaksanız,  uluslararası 
bir gücünüz olması lazım, burada da 
global bakmak lazım. DCP Türkiye’de 
kurulmuş bir firma ama Hollanda 
merkezli bir yatırım fonu. Bizim şöyle 
bir ifademiz vardır, biz bir limandaydık 
, bu  limandan zaman zaman yakın 

sahillere çıkıyorduk ama uzak yerlere 
gitmeye cesaret edemiyorduk . Bunun 
için ne yeterli ikmal ne de güçlü bir 
gemimiz vardı. Öyle olunca biz hep 
balık avlayabiliyoruz yeteneğimiz var 
ama büyük balıklara gidemiyorduk. Ne 
zamanki birisi gelip bize kaynak sağladı 
, işte bununla limandan çıkacak cesare-
ti bulabildik . Biz şu anda son 1 yıldır 
ciddi anlamda ileri doğru gidiyoruz. 
Bununla ilgili her türlü patent tesciller-
ini uluslararası aşamaya  taşıyoruz. 
Bir çok uluslararası yerle çalışmaya 
başladık. Her yere numunelerimiz 
gidiyor. Dünyada bugün Kore’sinden 
İngiltere’ye Fransa’ya büyük firmalarda 
ürünümüzün numuneleri deneniyor. 
Global anlamda adımlar atıyoruz. 
Sanayi Bölgesinde bir üretim tesisi  ku-

ruyoruz,  teknolojimizi  dünyaya açma 
yolunda ilerliyoruz. 
Oktay Bey, MicNo’nun farkını bize 
nasıl açıklayabilirsiniz?
Güneşten gelen farklı ışınlar var. Bu 
ışınların bir kısmı insanoğlu için çok 
gerekliyken bir kısmı da zararlı. Zararlı 
ışınlardan bizi koruyan Ozon Tabakası 
ancak insanoğlu Ozon Tabakasına zarar 
verdi ve büyük bir delik açılmasına yol 
açtı. Artık o zararlı ışınlar dünyamı-
za ulaşabiliyor . Zararlı ışınlardan  
insanoğlunun korunabilmesi için 
yöntemlerden birisi  güneş gören açık 
her tarafımızı kapatmak  diğeri de 
güneş kremi kullanmak. Tabii yaygın 
olarak tercih edilen yöntem güneş 
kremlerinin kullanımı. Güneş kremler-
inin de kendi aralarında 2 tipi var biri 
temel olarak kimyasal içerikli diğeri 
de fiziksel içerikli .  Kimyasal içerikli 
güneş kremlerinde  20-30 tane farklı 
kimyasal bulunur. Bunların içinden 4-5 
tanesi insan sağlığı için zararlı maddeler 
olabilmektedir. Kimyasal olup da tama-
men güvenli çok az sayıda ürün vardır. 
Güvenli olan taraf fiziksel koruyucu 
içerenlerdir r ama bunlarda da beyazlık 
etkisi dediğimiz etki söz konusudur. 
İnsanlar bu nedenle  bu ürünleri daha 
az tercih etmektedir.  Güneş kremler-
inin büyük ölçüde kimyasal içerikli 
olması  deri kanseri ve birçok alerjik 
rahtasızlıkların da önünü açıyor. 
Şuanda deri kanseri dünyadaki kanser 
tiplerinde 2. sırada en fazla artanda 
o muhtemelen 1. Sıraya da geçecek. 
Bir teknoloji gelip bunun şeffaflığını 
sağlarsa o zaman insanlar niye kimyasal 
kullansın mineral tabanlı olacak güven-
li olacak. Bizim teknolojimizde tam 
olarak bunu sağlıyor. İçine koyduğu-
muz özel toz malzememiz nedeniyle 
bizim malzememiz kullanılarak üretilen 
güneş kremleri şeffaf ve güvenli oluyor. 
Biztemel olarak  güneş kreminin 
içindeki aktif malzemeyi üretiyoruz. 
Güneş kremi üreticileri bu malzemeyi 
alacak ürünlerinin içine kullanacak 
isterlerse renklendirecekler, isterlerse 
dokulandıracaklar. O, onların tercihi 
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biz güneş kremi üretmiyoruz, içindeki 
malzemeyi üretiyoruz. Bu sadece güneş 
kremi olmayacak tabi, pişik kreminin 
içinde de ciddi anlamda çinko oksit 
kullanılıyor ve pişik kremlerinin de 
güvenliği en az güneş kremi kadar 
önemli bir konu . Öyle olunca da o al-
anda da kullanılabilir. Bizim ürünümüz 
pişik kreminde de kullanılabilir farklı 
yönleri de var. Çinko oksitin kozmetik 
dışında alanlara da gidebilir. MicNo 
aslında bir teknoloji. MicNo, çinko 
oksit olduğu gibi MicNo’nun başka 
türevleri de olabilir. Kozmetik alanı 
olduğu gibi farklı alanlara da gidebilir. 
Ama bizim odaklandığımız kozmetik 
alanı şu anda. 
Oktay Bey, girişimcinin finans-
manı başta olmak üzere, teknolojik 
gelişme ve Ar-Ge için destekler 
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Balkonumuza bir kuş yuvalamıştı, 
yavrularını yaptı. Anne kuş yavruları 
büyüyüp belirli bir noktaya gelene 
kadar günlerce üzerlerine titredi, 
yerinden kıpırdamadan ısıtmak için 
üzerlerinde oturdu . Daha sonra o 
yavruları uçurmak için balkonda 
yavrular kuşun her tarafını gagalarken 
her türlü işkenceye mağruzken anne 
onları uçurtana kadar uğraştı en son 
uçurdu işi bitti. Girişimcilik için de 
böyle bir  anneye ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum .  Ülkemizde de eğer 
teknolojiler büyütülüp kanatlandırıla-
caksa, bu süreç böyle yürütülmesi 
lazım.  Bir teknolojinin hayata geçmesi 
için  belirli bilgi seviyesi ve altyapısı 
olması gerekiyor. Üniversitelerimizde 
pek çok hocamızda bu birikim var . 
Ancak altyapı olsa da  bunu büyütecek  
annenin de olması gerekiyor. O da 
bence Devlet veya ülkemizin büyük 
özel sektör şirketleri olmalı. Bu anneler 
teknolojiye  hemen sahip çıkacak, di-
yecek ki, hocam senin teknolojin güzel 
bir teknoloji, ben senin elinden tutuy-
orum diyecek. Hocaya örneğin Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki 
şu kişi senin annen. Her türlü derdine 
bu bakacak, sen 5 milyon dolarlık 

şirket olana kadar yani kanadını açıp 
uçabileceğin noktaya kadar ben senin 
yanındayım. Sürekli seni destekli-
yeceğim diyecek. Tabi bunu herkese 
demeyecek, seçici olacak, potansiyeli 
görecek. Ondan sonra o çocuk uçana 
kadar anne baba yanında olacak. Öbür 
türlü çocuklar ziyan oluyor. Türkiye’de 
sorunlardan biri de dağınık  destek 
programları var. Örneğin Tteknolojik 
Girişim Destekleri, Bu destekler ile 
belirli koşulları sağlayabilen girişim-
cilere 150 bin lira veriliyor. Ancak bu 
girişimlerin pek azı yaşayabiliyor.  İlk 
aşama desteği sonrası firmaya sonraki 
aşamada sana yüzde 70 veririm yüzde 
30’unu sen karşılarsın deniliyor. Peki 
yüzde 30’u kim, nasıl karşılayacak? 
Kendi firmamızdan örnek veriyim, biz 
birçok proje yazdık,  ve bu projelerle 
devletimizden önemli oranlarda destek 
aldık  Allah devletimize zeval vermesin. 
Ama o projelerde  bütçede olmasına 
rağmen, desteğe rağmen alamadığımız  
pek çok cihaz oldu.  Devletimiz yüzde 
70’ini karşılarım taahhüdünü vermes-
ine rağmen kalanını karşılayacak bütçe 
yaratamayınca  cihazlar alınamadı . Bu 
nedenle teknolojilerimizi büyütecek 
anne kuruluşların teknolojiler kanat-
lanıp uçabilecek güce ulaşana kadar 
tam destek vermesi gerekiyor. . Ama bu 
destek bir bağımlılığa da dönüşmemesi 
lazım. Ne zamanki anne kuşun kanat-
larının yeterince güçlendiğini gördü 
artık kuş istemese de şikayet de etse 
artık uçması için gerekenleri yapacak ve 
desteğini çekecek. Teknoloji olgun-
laştığında Devlet diyecek ki, ben seni 
buraya kadar getirdim, sen gelirlerinin 
yüzde 10’unu AR-GE’ye ayıracaksın, 
sen de birinin elinden tutacaksın . 
Örneğin DCP bize yatırım yapmasaydı 
bizim de finansman sıkıntımız devam 
edecekti. Elimizden geldiğince gayret 
ediyoruz. Biz 2008 yılında kurulduk 
ama bir türlü uçamadık 5 kıtaya 
ihracat yapıyoruz ama koca bir fabrika 
olamıyoruz büyümemiz lazım. İnşallah 
aldığımız desteklerle bunu da başara-
cağız. 

ENTEKNO olarak bundan sonraki 
hedefleriniz hakkında da bilgi 
verebilir misiniz?
Öncelikli hedefimizi gerek ülkemizden 
gerekse Avrupa Birliği tarafından önemli 
kaynak alınarak desteklenen  MicNo 
projemizi dünya çapına taşımak ve global 
bir marka yaratmak hedefimizdir. Bu 
aşamada bir haberi daha paylaşmak isti-
yorum:  AB’nin Kobi Aracı kapsamında 
programının ikinci faz desteğini de alma-
ya firmamız hak kazandı. . Micno’nun 
global pazarda yer bulabilmesi için  ne ge-
rekiyorsa, fabrika gerekiyorsa fabrika ku-
rulacak adım adım gidilecek. Artık buna 
gücümüz var. Bunu gerçekten dünyada 
bilinen teknoloji ihraç eden bir malzeme 
olacağız bu anlamda. İlk planımız budur. 
Uzun vade de ise ENTEKNO bir tek 
ürüne indirgenebilecek  bir firma  değil, 
birçok ürünümüz var.  Diğer ürün-
lerimize de ilgi var. Baryum titanatla 
şimdi Amerika’ya ihracat yapıyoruz, hem 
elektronik alanında kullanılıyor hem de 
bunun yanında polimerik katkı malze-
mesi olarak da kullanılıyor. Çok özel bir 
malzeme ve önemli bir nokta da büyük 
ölçüde yerli  kaynaklar kullanılarak 
üretiliyor. Bu ürün de  gelişebilir, o tür 
durumlar olduğunda bu sefer biz kendi 
içimizde ayakları yere basabilen, yeni 
şirketler kurmayı düşünebiliriz. Böylece 
bizim doğuracağımız teknoloji şirketleri 
de ülkemizin gücünü arttırmaya devam 
edebilir. Bir hayalimiz de  belki 5-10 
yıl sonra ENTEKNO TEKNOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ’nü   hayata geçirmek . Bu 
enstitü özel sektör dinamiğiyle hızlı ve 
etkili inovatif çözümler üreten dünyada 
farklılık yaratabilen bir enstitü olacaktır. 
Bu enstitü modelinde Türk sanayisi 
için örnek teşkil edecek bir model 
düşünüyoruz.  Bunun için hem  kaynak 
l, hem de çok sağlam bir bilim insanı 
altyapısı lazım. İkisine birden ne zaman 
hazır olursak bu noktada bu hayalimizi 
de hayata  geçirmek istiyoruz. 
Sonuç olarak şunu söyleyebilirim; 
ülkemizde rol model olacak firmalara 
ihtiyaç var.  Biz de Entekno olarak üze-
rimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz.



Bilecik turizmine ilişkin somut adım-
ların atılması anlamında önemli bilg-
ilerin verildiği sempozyumda; BEBKA 
Genel Sekreteri İsmail Gerim moder-
atörlüğünde gerçekleştirilen oturumda 
katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler 
aktarıldı. Panele Turist Rehberler Birliği 
(TÜREB) Başkanı Ahmet Zeki Apalı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıt-
ma Genel Müdür Yardımcısı İnanç 
Özkaynak, TURSAB Doğa ve Turizm 
Yöneticisi Cevdet Oğuz konuşmacı 
olarak katıldı.

“OSMANLININ KURULDUĞU 
TOPRAKLAR OLAN BİLECİK TURİZM 
İÇİN BÜYÜK BİR DEĞERDİR’’
Bilecik’i ve bölgeyi turizm potansiyeli 
açısından değerlendirilen TÜREB 
Turist Rehberler Birliği Başkanı Ahmet 
Zeki Apalı yaptığı konuşmada şunları 
söyledi:
‘’Osmanlının kurulduğu topraklar olan 
Bilecik, turizm için büyük bir değerdir’’ 
ifadelerini kullanan Apalı; ‘’İç Turizm 
de Bilecik rakamlarına bakıyoruz. Tüm 
Eskişehir gezilerinde Bilecik programı 

da var. Çünkü Osmanlının kurulduğu 
toprakları merak ediyorlar.
Bölgeyle ilgili mantar safarisi var yeni 
öğrendim. Bilecik bölgesi bunun için 
çok uygun. Bunu düzenleyebiliriz. 
İnsanlar buna ciddi paralar ödüyorlar. 
Bilecik’te daha özgün destinasyonu 
ortaya çıkarmamız lazım. Böylece 
büyük bir istihdam olacak. Temel so-
runumuz işsizliğin çözümü turizm. Biz 
bu turizmi tüm ülkeye yaymış olsaydık 
ülkemizde terör de olmazdı.” şeklinde 
konuştu.BE
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Bilecik Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğinde 
gerçekleştirilen Marka Değerleriyle Bilecik Sempozyumunun 3. gününde; Bilecik’in 
turizme ilişkin kaynakları ve yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

BİLECİK TURİZMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Dosya
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TURSAB YETKİLİSİ OĞUZ: “BİLECİK, 
DÜNYADAKİ 6 İKLİM KUŞAĞININ 
3’ÜNÜN GÖRÜLDÜĞÜ BİR YER’’
TURSAB Doğa ve Turizm Yöneticisi 
Cevdet Oğuz; ise konuşmasında Bi-
lecik’in, sahip olduğu doğal güzellikleri 
ile dünyada görülen 6 iklim kuşağının 
3’üne sahip olduğunu belirterek; 
‘’Anadolu’nun kendisi özel olduğu gibi 
Bilecik de çok özel bir yer. 10 yıldır 
keyifle geliyorum. Son 3 yıldır Osman-
eli’nin bir köyünde kamp yapıyoruz. 
Osmaneli eski İpek Yolu üzerinde, 
önemli bir yer. Buraya geldiğimizde 
köylere çıkarken zeytin ağaçlarıyla 
karşılaşıyoruz, bu çok özel bir durum. 
Hem de dünya da 6 tane büyük iklim 
kuşağının 3 tanesini görebiliyoruz 
burada. Bu tür geçiş olan illerde çok 
kısa mesafelerde görülüyor ve muazzam 
bir değer. Sırf bu bile üzerinde durulup 
geliştirilebilecek bir durum. Gölpazarı 
ilçesine kadar Akdeniz iklimi soku-
luyor. Anadolu’daki turizm açısından 
çıkışı doğadan kaynaklı olabileceğini 
düşünüyorum. Misal Kurşunlu köy var 
günü birlik de olsa ilgi görüyor. Kınık 
köyü var. Harmankaya var. Buralarda 
çok özel yerler var. Güçlü olan yerleri 
tespit etmek gerekiyor. Ama toplumda 
hatalı olan şey tüm sorunların bir anda 
çözülmeye çalışılması. Buralarda 5 
yıldızlı otelden ziyade kırsalda küçük 
yatırımlar ivme kazandıracaktır. Ev 
pansiyonculuğu bile bu konuda çok 
faydalı olur. Bu tür tesislerle küçük 
grupları kaldırabilirsek civar illerde 
ki acentelerle çalışılabilir” ifadelerini 
aktardı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
TANITMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
ÖZKAYNAK: “BAKANLIK OLARAK 
BİLECİK TURİZMİNİ ATAĞA GEÇİRECEK 
ÇALIŞMALARIMIZ VAR’’
Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 
Müdür Yardımcısı İnanç Özkaynak ise 
bakanlık olarak Bilecik turizmini atağa 
geçirecek çalışmalarının olduğunu 
belirterek, şunları söyledi:
‘’Öncelikle böyle bu organizasyonu 

yapan Bilecik Belediyesi ve BEBKA’ya 
teşekkür ediyorum. Dünya Turizm 
örgütünün rakamlarına göre 1.2 milyar 
turist seyahat ediyor. Türkiye de 26 
sektörü etkileyen bir sektör. Gelişmekte 
olan ülkeler turizm pastaları %45 
2030’da ise %57 olacağı ön görülüyor. 
Sormamız gereken şey bu pastadan ne 
kadarını almak istiyoruz, ne zaman 
almak istiyoruz, ne kadarını almak 
istiyoruz. Yoğun turist aldığımızda 
özgün kültürümüz de olumsuz 
etkileniyor. Bunun çözümü nedir? 
Tanınmamış yerlerimizi de dünyaya 
tanıtmalıyız ki turizm pastasını 4 
mevsime, 7 bölgeye yaymalıyız. Bu 
tanınmayan yerleri önce hazırlayıp 
sonra tanıtacağız. Bu eylem planının 
içerisinde Bilecik de var.’’

BEBKA GENEL SEKRETERİ GERİM: 
“BİLECIK YILDIZ GİBİ PARLIYOR”
Bölgede yapılan çalışmalar hakkında 
önemli bilgiler aktaran BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim ise Bilecik’in 
turizmde yıldız gibi parladığını hatır-
latarak; ülkemiz ekonomik alanda 
önemli çalışmalar yapıyor. Bilecik’te 
öyle sanayi konusunda ciddi yol kat 
etti. Kültürel mirası, Osmanlı toprak-
larını da hakkını vermemiz lazım. Bu 
uğurda hep beraber çalışıyoruz. Bilecik 
her türlü imkâna sahip. Gençliğimiz 

var. Bilecik’te turizm konusunda 
üzerinde çok durduk. Bir komisyon 
kuruldu ve ihtiyaçlar tespit edildi. 2011 
yılında Ajansımızın doğrudan faali-
yet desteğiyle Bilecik’in marka değeri 
ortaya koyuldu. 2015 yılında ortak akıl 
toplantısını gerçekleştirdik. Bilecik tur-
izmine yönelik haberler hazırlandı ve 
yayınlandı. Kırsal Tasarım etkinlikleri 
yaptık, Kurşunlu köyünde yapılan 
etkinlikler çok ses getirdi. Birçok 
fuara katılarak boy gösterdik. Turizm 
acentelerine özel 4 kez info gezilerle 
Bilecik’i duyurmaya çalıştık. Bilecik’in 
markalaşması çok önem verdiğimiz bir 
konuydu. Bilecik Dünya Turizm Des-
tinasyonu Oluyor Projesi kapsamında 
markalaşma haritası hazırlandı. Turizm 
pazarlamasına yönelik eğitimler ve 
faaliyetler yürütüldü. Bilecik’te alter-
natif turizm destinasyonu oluşturmak 
istiyoruz. Doğa sporları ve alternatif 
sporlara yönelik fam tripler oluştur-
mayı düşünüyoruz. Aynı zamanda fuar 
katılımlarıyla bunları destekleyip çevre 
illerde tanıtım çalışmaları yapacağız. 
Acentelere ve rehberlere yönelik 
tanıtım turları düzenlemeye devam 
edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.
Sempozyumun ardından konuşmacılara 
teşekkür plaketleri Bilecik Belediye 
Başkanı Selim Yağcı tarafından takdim 
edildi.
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ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON 
SEKTÖRÜNÜN KALBİ 
ESKİŞEHİR’DE ATTI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Eskişehir Valiliği 
koordinasyonunda düzenlenen ve animasyon sektörünün ülkemizdeki 

gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Anadolu 
Animasyon ve Dijital İşler Festivali sektörün bütün taraflarını buluşturdu.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Eskişehir Valiliği 
koordinasyonunda düzenlenen ve animasyon sektörünün ülkemizdeki gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Anadolu Animasyon ve 
Dijital İşler Festivali sektörün bütün taraflarını buluşturdu.

ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON 
SEKTÖRÜNÜN KALBİ ESKİŞEHİR’DE ATTI

Haber

Eskişehir’de gerçekleştirilen 3. Anadolu 
Animasyon ve Dijital İşler Festivali 
açılışında konuşan BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim, BEBKA’nın 
tematik alanlarda yürüttüğü projelerle, 
bölge kalkınmasına önemli katkılar 
sağladığını belirtti.
Eskişehir’in önemli beşeri sermayeye 
sahip olduğunu hatırlatan Gerim, 
“Bu çerçevede, BEBKA olarak ilde-
ki diğer paydaşlarımız ile ortak akıl 
çerçevesinde ele aldığımız animasyon 
ve dijital işler sektörünü, Eskişehir’in 
sahip olduğu sosyal, kültürel, tarihi ze-
nginliklerini, yaratıcı insan sermayesini 

ve üretimdeki başarı odaklı yaklaşımını 
birleştirebilecek potansiyele sahip bir 
sektör olarak görmekteyiz. Onuncu 
Kalkınma Planı ile paralel doğrultuya 
sahip olan bu bakış açımız, Eskişehir’de 
animasyon ve dijital işler alanında 
önemli markaların oluşmasını, yerli 
yapım animasyon filmlerinin ve benzeri 
dijital çalışmaların birer kültürel ihraç 
ürününe dönüşmesini amaçlamak-
tadır. Bu yaklaşımımız aynı zamanda 
ilgili alanlarda yapılacak çalışmaları da 
gerek ekonomik gerek sosyal açıdan 
bir gereklilik olarak değerlendirmemizi 
sağlamaktadır” dedi.

“SON YILLARDA ÖNEMLI 
GELİŞMELER OLUYOR”
Animasyon sektörünün son yıllarda 
ülkemizde de ciddi bir gelişme göster-
mekte olduğunun altını çizen Gerim, 
“Animasyonun, dünyadaki örneklerin-
den yola çıkılarak ekonomiye olan kat-
kısının fark edilmesi ve farklı sektörle-
rdeki etkisinin de bilinmeye başlanması, 
ülkemizde sektörün gelişimi için bir yol 
haritası oluşturulmasını zorunlu hale 
getirmiştir.  Bu farkındalık, ülkemizde 
animasyonun canlanmasına neden 
olmuş, bu vesileyle sektöre yapılan 
yatırımlar, dolayısıyla da bu alanda 



ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON 
SEKTÖRÜNÜN KALBİ ESKİŞEHİR’DE ATTI

faaliyet gösteren kuruluşlar artış göster-
miştir. Eskişehir’in, ulusal ve uluslararası 
platformlarda kendini bu alanda ispat 
edebileceği önemli bir potansiyele sahip 
olduğunu düşünüyoruz. Bu potansiyelin 
en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ani-
masyonun ilimizde öne çıkan sektörle-
rden biri haline gelmesi için Eskişehir 
Valiliğimiz koordinasyonunda  Anadolu 
Üniversitesi’nin de işbirliği ile 2015 
yılından bugüne BEBKA olarak çeşitli 
çalışmalar yürüttük. Gerçekleştirdiğimiz 
festivali önümüzdeki yıllarda uluslararası 
boyuta taşımayı planlıyoruz. Bu yılki 
festivalimiz kapsamında düzenlenecek 
olan konferanslar, paneller, film göster-
imleri, portfolyo görüşmeleri, sanal 
gerçeklik deneyimlerinin, katılımcılara 
ve animasyon sektörüne ilgisi olan 
herkese uluslararası boyutta vizyon 
katacağını, kuruluşlarımızın stantlarında 
kendilerini ifade etme imkanı bulacak-
larını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ENDÜSTRİSİ İSTANBUL’DA, 
OKULU ESKİŞEHİR’DE
Dizi ve film endüstrisi piyasasının 
İstanbul’da olduğunu, bu sektördeki 
ilkokulun ise Eskişehir’de kurulduğunu 
hatırlatan Eskişehir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sinema 
ve televizyonun kitleler üzerindeki 
etkisi hakkında konuştu. Büyükerşen, 
“Anadolu Üniversitesi önemli bir 
misyonu yerine getirdi; yaygın eğitim 
için TV yayınları yapabilme konusunda 
çok yoğun çalışmalar gerçekleştird-
ik. Eğitimde görselliğin, sinema ve 
televizyonun büyük önemi vardır. Bu 
işin senaryosunun yazılmasından grafik 
tasarımlara, seslendirmeden kayıtların 
yapılmasına kadar entegre bir yapı 
içinde olmalıdır” diye konuştu.

“BU SEKTÖRDE MERKEZ 
HALİNE GELECEĞİZ”
Eskişehir’in, raylı sistemler ve havacılık 
konusunda bir merkez konumunda old-
uğunu belirten Eskişehir Valisi Özdemir 
Çakacak ise, bu sektörlerin yanına 
animasyon ve çizgi film sektörünün de 
ekleneceğini ve Eskişehir’in animasyon  
alanında da bir üs haline geleceğini 
söyledi. 
3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler 
Festivali’nin önemine dikkat çeken Vali 
Çakacak, “Sektör; sosyal, kültürel ve 
eğitim açısından katma değeri ve çarpan 
değeri yüksek sektörlerden biridir. 
Animasyonun, yeni kuşakların yetiştir-

ilmesinde, çocuk ve gençlere bakış açısı 
kazandırılmasında, sanat ve estetik 
kültürünün geliştirilmesinde ve aktarıl-
masında faydası ve etkisi yadsınamaz 
bir gerçektir. En önemli kitle iletişim 
araçlarından birisi olarak kabul edilen 
animasyon, günümüz iletişim çağında 
büyük önem arz ediyor” dedi. BE

BK
A

H
ab

er

35



BE
BK
A

H
ab

er
20

17

36

“KAT EDİLECEK ÇOK YOL VAR”
Sektörün, ülkemizde 75 milyon dolarlık 
pazar hacmine ulaştığının altını çizen 
Vali Çakacak, dünya genelindeki pazarın 
ise yaklaşık 300 milyar dolar seviyel-
erinde olduğunu kaydetti. Çakacak, 
“300 milyar dolara varan bir ekonomik 
büyüklüğünü düşündüğümüzde gerçek-
ten kat edecek çok büyük yolumuz var. 
Geleceği ekonomik açıdan da büyük 
bir sektör. Eskişehir, 30 yıllık geçmişi 
olan bir şehir. Bu son derece önemlidir, 
zenginliktir. Nitelikli iş gücü ve teknik 
altyapı ile önemli bir merkezdir. 
Uygun yatırım ortamı sayesinde ülkem-
izin animasyon merkezi olması yolunda 
emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.
Animasyon sektörünün ABD, Kanada, 
Fransa, Almanya, Japonya, Çin, Güney 
Kore, Malezya gibi ülkelerin ekonomil-
erine önemli katkılar sağladığına dikkat 
çeken Vali Çakacak, “Strateji belgelerinde 
yer almaya başlayan sektör sürekli gelişim 
içindedir. Sektörün kısa vadede daha da 
büyüyeceğine ve ekonomiye daha fazla 
katkı sağlayacağını umuyorum. Öğrencil-
erin ve gençlerin bu festivale katılımı ise 
ilerleyen yıllarda bu festivalin çok daha 
büyüyeceğine işarettir” şeklinde konuştu.
Yapılan açılış konuşmalarının ardından 
protokol üyeleri, festival kapsamında stant 
açan firmaları ziyaret ederek sanal gerçek-
lik uygulamalarını deneyimledi. Festival 
kapsamında Eskişehir’e gelen Safe-
frame’den Sebastian Cosor ise, “Dünyada 
Animasyon Sektörü” konulu bir sunum 
da gerçekleştirdi. Animasyon sektörüne 
yapılan yatırımların yüzde 221 oranında 
kazanç olarak geri döndüğünü belirten 
Cosor, çalışmalarından örnekler sundu.
Festivalin ilk gününde iki panelin yanı 
sıra sanal gerçeklik uygulamalarındaki 
son gelişmeler ve trendler ile portfolyo 
değerlendirmesi de yapıldı. Joe Garth, 
Sebatian Cosor, Stefan Popescu, Ayşe 
Ünal ve Evren Erbaşol gibi ulusal 
ve uluslararası başarılara imza atmış 
animasyon sektörünün önde gelen isim-
lerinin söyleşilerinin yer aldığı festival 
Anadolu Animasyon Yarışması Ödül 
Töreni ile sona erdi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 
tarafından, üçüncüsü bu yıl düzenlenen Anadolu 
Animasyon ve Dijital İşler Festivali kapsamında 
gerçekleştirilen animasyon yarışmasında dereceye 
girenler belli oldu. 35 bin TL’lik birincilik ödülünün 
sahibi “Evcilik” isimli animasyonuyla Cenk Köksal 
oldu. 25 Bin TL’lik ikincilik ödülünü “İstasyon” ile 
Serdar Çotuk kazanırken, 15 Bin TL’lik üçüncülük 
ödülü de “Bencil Bey”le Burak Haliloğlu’na gitti.

3. ANADOLU ANİMASYON FİLM 
YARIŞMASINDA ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ BULDU



BEBKA tarafından üçüncüsü bu 
yıl düzenlenen ve iki gün boyunca 
Eskişehir’de gerçekleştirilen Anadolu 
Animasyon ve Dijital İşler Festivali, 
gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.  
Ödül törenine Eskişehir Valisi Özdemir 
Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Naci Gündoğan, BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim’in yanı sıra çok 
sayıda öğrenci ve diğer ilgililer katıldı.
Animasyon stüdyoları için stant 
alanı ve B2B görüşmeleri, yarışmaya 
başvuran filmlerin sürekli gösterimi, 
7 farklı konuda panel ve konferanslar, 
portfolyo görüşmeleri, İngiltere’den 
Mike Winnard’ın canlı çizim şovu, 
sanal gerçeklik deneyimi gibi birçok 
etkinliğin yapıldığı festivalde Türkiye’de 
sektörün önde gelen temsilcilerinin yanı 
sıra Romanya, Belçika gibi ülkelerden 
konuşmacılar yer aldı.  

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ “EVCİLİK”LE 
CENK KÖKSAL’IN
Sektörün duayen isimlerinin yer aldığı 
jüri tarafından değerlendirilen eserler 
arasından Cenk Köksal, “Evcilik” 
isimli animasyonuyla, 35 Bin TL’lik 
birincilik ödülünün sahibi oldu. Köksal’a 
ödülünü Eskişehir Valisi Özdemir 
Çakacak verirken, yarışmanın ikincisi 
ise Serdar Çotuk oldu. “İstasyon” isimli 
animasyonuyla 25 Bin TL’lik ikincilik 
ödülünün sahibi olan Çotuk’a, ödülünü 

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Naci Gündoğan takdim etti. Yarışmayı 
üçüncü sırada tamamlayan yarışmacıysa, 
‘Bencil Bey’ isimli animasyonuyla Burak 
Haliloğlu oldu. Haliloğlu, bu başarısıyla 
15 bin liralık ödülün de sahibi olurken, 
ödülünü BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim takdim etti.

FESTİVAL, ULUSLARARASI 
BİR KİMLİK KAZANMALI
Ödüllerin takdim edilmesinin ardından 
konuşan ve yarışmaya eser gönderen tüm 
katılımcılar ile ödül alan yarışmacıları 
tebrik eden Eskişehir Valisi Özdemir 
Çakacak, festivalin her geçen sene biraz 
daha büyüdüğüne dikkat çekerek, 
“Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara, 
yapımcılara, yönetmenlere, sanatçılara ve 
tüm çalışanlara katıldıkları için teşekkür 
ediyorum. Bizim açımızdan katılanların 
hepsi başarılıdır” ifadelerini kullandı.
“Marifet iltifata tabiidir” diyen Vali 
Özdemir Çakacak, “Onun için bu 
ödülleri veriyoruz. Eminim ki gelecek 
yıllarda hem katılımcılar olarak hem 
de sanatçılar olarak festivalin daha 
iyi olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl 
üçüncüsü gerçekleştirildi ve daha nice 
yıllar büyüyerek gerçekleştirilecek. 
İlerleyen yıllarda hem bunu uluslararası 
boyuta taşımayı hem de daha geniş 
katılımlı olmasını arzuluyoruz” şeklinde 
konuştu.

3. ANADOLU ANİMASYON FİLM 
YARIŞMASINDA ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ BULDU
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Çizgi film animasyon bölümü 
öğrencisiyim. Ülkemizde animasyon 
çok hızlı bir gelişim gösterdi güzel 
filmler çıkartmaya başladılar artık 
daha güzel çıkacağı konusunda 
benim umudum var. Hatta bizde 
bu tarz projelerde yer alabiliriz diye 
düşünüyorum. Kendi açımdan 
konuşmak gerekirse istekliyim, 
hırslıyım ama daha yapmam gereken 
çok şey var diye düşünüyorum. Daha 
yaratıcı olmak konusunda mesafe 
almak istiyorum üretken ve seçici 
işler içerisinde olmak istiyorum. 
Öğrencilerin cesaretlendirilmesi çok 
önemli. Bu konuda eğitimcilerin 
rolü çok büyük. Eldeki imkanların 
olabildiğince adilce dağıtılması bizim 
ise şartları zorlamamız gerekiyor. 

Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Çalışkan
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Animasyon Bölümü
Aslında ülkemizde tam anlamıyla 
bir animasyon sektörü gelişimini 
tamamlamış değil. Bununla ilgili ilk 
mezunlar 1990 yılında başladı. Bundan 
önceki tarihlerdeki çalışmalar deneysel 
nitelikteydi. Sektörel anlamda batı 
ile kıyasladığımızda hala çok büyük 
eksiklikler var. Eğitimli insan sayısı 
az. Eğitimli eğitmenler olmalı ve 
bölümlerinde bunda göre açılması 
gerekiyor. İnternet, teknoloji ve sosyal 

medya her şey artık. Görsellik üzerine 
kurulmuş kitlelerle çok kısa iletişim 
halinde olabiliyorsunuz. Festival sektöre 
katkısı anlamında inanılmaz bir boyut 
kattı. Öğrenci sektör buluşmasında 
büyük bir öncelik tanımakta bunun 
yanında animasyon alanında çalışma 
yetenekli kişilere büyük bir öncelik 
sağlıyor. Ödül boyutunda maddi manevi 
önemli bir destek sağlıyor. Bu daha da 
uluslararası bir boyut kazanırsa çok iyi 
olur. Devlet tarafından bunun kontrol 
edilmesi vergi boyutunun çözümlenmesi 
şirketlere yeni ufuklar açabilir. Yurt 
dışındaki fuarlara öğrencilerimizin 
de götürülmesi çok önemli. Bizim 
öğrencilerimizin çizim yeteneği çok 
yüksek. Bu işin temeli çalışmak 
ufukların geniş olması gerekiyor. 
Kendilerini sınırlamamaları gerekiyor. 
Evrensel boyutta işler üretmeleri 
gerekiyor. Animasyon işi kolay değil 
burada öğrenme süreci devamlılık arz 
ediyor. Gerçek anlamda bir insanın bu 
işi tam olarak kavrayabilmesi kişinin 
10 yılını alıyor. Bu işin birde sonu yok. 
Müthiş bir rekabet ortamında iyi iş 
üretirseniz iyi para alırsınız. 

Yrd. Doç. Dr. Sabahattİn Çalışkan
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü

İstediğimiz oranda olmasa da giderek 
artan bir başarı çizgimiz var. Hem 
sinema hem televizyon ve animasyonda 
da bu başarı grafiği artıyor. Dolayısıyla 
sektörün daha gelişeceğini görüyoruz. 
Bu noktada bizde devlet olarak 
gereken desteği vereceğiz.  Genel 
müdürlüğümüzün hem uzun metrajlı 
sinema filmlerine hem de kısa metrajlı 
geliştirme animasyonlarına desteği var. 
Koordineli çalışmaya ihtiyacımız var. 
Kendimize teşhis koyup geliştirme 
yollarını bulacağız. İş gücü, pazar ve 

uluslararası alana açılma noktasında 
devlet olarak üzerimize düşen desteği 
sağlayacağız. Festivalde olmaktan 
çok memnunum çok başarılı bir 
organizasyon. Hem sektörün farklı 
bileşenlerini bir araya getirmesi hem de 
kamu kurumlarını bir araya getirmesi 
çok güzel. BEBKA ile biz zaten 
koordineli olarak çalışıyoruz. Umarım 
2018’de çalışmalarımızı arttırarak 
devam ettireceğiz. Gençlere devletin 
bütün teşviklerini takip etmelerini 
öneriyorum bu projenin lansmanını 

Sayın Başbakanımız yaptı ve medyada 
yer almama gibi bir imkanı da olamaz 
www.kültürgov.tr den ulaşabilir. Bu 
anlamda gençler de kendilerini geliştirip 
çok çalışmalılar dünya trendlerini 
yakalamalılar.

Mustafa Selçuk Yavuzkanat
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı

Nefİn Yavuz
Dumlupınar Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi-Öğrenci



Animasyon ve çizgi film 
bölümünde birinci sınıfta 
okuyorum. Ekrana rahatça 
dökebileceğim en uygun 
ve en rahat bölüm bu 
olduğu için bu bölümü 
tercih ettim . Animasyon 
sektörünün ülkemizdeki 
geleceğini ciddi anlamda 
çok iyi görüyorum ben 
milletimize güvenen bir 

insanım bizim milletimizin sadece çalışmama 
problemi var. Sektörün gelişmesi için kesinlikle 
bağımsız çalışan insanlara ihtiyaç var. Asgari 
yaşam standartlarının biraz üzerine çıkılması 
lazım. Festivale bu sene ilk kez katıldım. Burada 
kendimle ilgili çok şeyler buldum. Festival 
tarafları buluşturdu. Farklı fikirlere öncülük 
ediliyor burada olmaktan çok memnun oldum.

Animasyon bölümü dördüncü 
sınıf öğrencisiyim. Dijital gelişim 
aşamasında animasyonun rolü 
çok büyük  sürekli gelişecek bir 
sektör temel 3 bölüm var reklam, 
oyun ve film. Benim gördüğüm 
bize ait ciddi problemlerden 
biri yaptığımız çalışmalar çok 
özgün olamıyor biraz daha 
özgür olabilsek biraz daha yeni 
şeyleri denemeye bütçemiz 
olsa çok daha yaratıcı projeler 
ortaya koyabileceğiz. Türkiye’den 
yakın gelecekte bir oyun projesi 
çıkabilir fakat çok ciddi bütçeler 
ayrılacak seviyeye geleceğini 
zannetmiyorum.  Zaman 
konusunda sıkıştırılmadığımız 
sürece ve bütçe sorunu 
yaşamadığımız sürece kesinlikle 

çok güzel projeler çıkacaktır. Çok 
faydalı bir festivali oldu. Kesinlikle 
seneye de olmalı ve hatta 
olabiliyorsa yurt dışında da devamı 
niteliğinde yapılmalı.  

Sedat Sakmar Eray Balunca
Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi-Öğrenci

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Öğrenci

Türkiye’deki animasyon sektörünün 
durumu gelişmekte olan bir ekonomi 
gibi ama çok uzun zamandır bu gelişme 
sürecini devam ettiriyor. Artık buradan 
biraz adım atması gerekiyor. Aslında 
ülkenin nüfusu genç, okulları var, seyirci 
var, talep var, pazar var, içeriğine daha 
çok önem veriliyor. Bütün bunlara 
rağmen animasyon sektörü gerektiği 
kadar büyüyemiyor. 
Bunun sebepleri farklı farklı şeylerden 
kaynaklanıyor. Birincisi Pazar yeterince 
büyük değil. Desteklerin daha çok 
olması gerekiyor. Bu desteklerin illa 
devlet desteği olması şart değil. Bir 
takım fonların vergi indirimleri kolaylık 
sağlayabilir. Daha birlikte çalışmak ve 
kurumsallaşmak gerekiyor. Ayrıca başka 
sektörlerle de bağlantılar lazım.
Okulların öğrencilerini biraz daha 
heyecanlandırmaları gerekiyor. 

Öğrenciler yapacakları işten 
heyecanlanmalı ki daha çok çaba 
gösterebilsinler. Tabi çok da karamsar 
değilim. Sadece gelişmeler beklediğimiz 
kadar hızlı olmuyor. Doğru şekilde 
hareket edersek ve birlikteliği sağlayıp 
var olmayı başarabilirsek dünya ile 
rekabet edebiliriz. İşte bu noktada bizim 
uluslararası olmamız gerekiyor. Çünkü 
animasyon tek bir tek değil. 
Bakın, animasyon hem pahalı bir şey, 
hem de bir sürü kreatif teknoloji ile 
akraba. Bu kreatif teknolojiler bizi 
başka rakiplerimizle eşitliyor. Doğru iş 
yapıldığı zaman dünya oyuncularından 
birisi olabiliyorsunuz. Bunu artık 
yakalamamız gerekiyor. 
Bu aşamada gençlerin teknolojiyi, yeni 
gelişmeleri, destekleri yakından takip 
etmeleri gerekiyor. Bir de bu festival 
gibi organizasyonların öğrenciler için 

daha özendirici olması lazım. Bizim 
işimiz sanat ile teknolojinin kesiştiği bir 
yerde ve çok genel kültür gerektiriyor 
ve burada çok zayıfız. Bunun da 
kuvvetlenmesi lazım. Anifest ile ilgili 
de şunları söyleyebilirim; Her şeyden 
önce çok heyecanlanıyorum. Her 
sene daha iyi bir yere gidebileceğini 
düşünüyorum. Uluslararası olur ve 
olmalı. Projeler sunulabilmeli ve projeler 
de ödüllendirilmeli. Bunlar sektörü 
ayakta tutacaktır. Özetlemek gerekirse 
ben ümitliyim. BEBKA’ya ve Eskişehir 
Valiliğine teşekkür ediyorum.

Ayşe Ünal
Anima (İstanbul) - Yönetmen
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TRAVEL TURKEY’DE 
ESKİŞEHİR VE BİLECİK’İN 

TURİZM DEĞERLERİ TANITILDI



Haber

4 gün boyunca devam eden fuarda, 
birçok şehir güzelliklerini sergileme 
imkânı bulurken Eskişehir ve Bilecik 
başta tarihi ve kültürel değerleri, doğal 
güzellikleri ve kendine has ürünlerini 
tanıtacak şekilde hazırlanmış özel 
tasarım stantlarıyla ziyaretçilerden 
yoğun ilgi gördü.  Fuarın ilk 
gününde bölge illerimizin stantlarını 
gezen Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın, Eskişehir Valisi Özdemir 
Çakacak, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 
ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Eskişehir 
ve Bilecik’in turizm potansiyelleri ve 
bu kapsamda yapılan çalışmalar ile 
ilgili bilgi aldı. 
Eskişehir ve Bilecik stantlarında, 
ziyaretçilere illerin tanıtımına yönelik 
CD, kitap, broşür ve çeşitli promosyon 
ürünleri dağıtıldı. Kurulan stantlarda 
özellikle illerimizin doğal güzelliklerini 
gösteren görseller katılımcılardan 
büyük ilgi gördü. Ayrıca stantları 
gezen ziyaretçilere Bilecik’in Osmaneli 
ilçesinin ayva ve nar lokumu, Osmanlı 
şerbeti, Pazaryeri’nin meşhur boza 
ve helvası ile Eskişehir’in met helvası 
ikram edildi. 

TRAVEL TURKEY’E ESKİŞEHİR 
VE BİLECİK DAMGASI…
7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen 11. Travel Turkey 
Fuarı’na, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Eskişehir 
ve Bilecik Valilikleri koordinasyonunda bölgedeki turizm paydaşları ile işbirliği 
içerisinde hazırlanan Eskişehir ve Bilecik illerimizin stantları damga vurdu.
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Eskişehir ve Bilecik stantları bu yıl da, 
kamu-özel sektör işbirliğinin güzel 
örnekleri oldu. Eskişehir İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, Çifteler, Seyitgazi, 
Sivrihisar ve İnönü ilçeleri, Türkiye 
Oteller Birliği Eskişehir Temsilciliği, 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
Eskişehir Temsilciliği, seyahat 
acentaları ve oteller standımızda 
yer aldı. Fuar boyunca lületaşı 
eserleri sergilendi. Eskişehir tanıtım 
filmlerinin gösterildiği stantta 
ziyaretçilere, Eskişehir’in tanıtımına 
yönelik bilgilendirme yapıldı. Bilecik 
Belediyesi ve Osmaneli Belediyesi’nin 
yer aldığı Bilecik standında ise tur 
firması yetkilileri ile birebir görüşmeler 
yapılarak önemli işbirlikleri sağlandı. 
Turizm kapsamında Eskişehir ve 
Bilecik illerimizin kültürel, tarihi, 
doğal zenginlikleri ile yöresel 
ürünlerinin valiler, belediye başkanları, 
bürokratlar, acente temsilcileri ve diğer 
turizm profesyonelleri dahil olmak 
üzere ulusal ve uluslararası geniş bir 
ziyaretçi kitlesine başarı ile tanıtıldığı 
11. Travel Turkey İzmir Fuarı 10 Aralık 
2017 Pazar günü sona erdi. BE
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) tarafından, 18 Ağustos’ta 
ilan edilen ve toplam bütçesi 300.000 
TL olan 2017 Yılı Teknik Destek 
Programına Eylül - Ekim aylarında 
sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme 
işlemlerinin sona erdiği bildirildi.
BEBKA tarafından yapılan 

değerlendirme sonucunda, 2017 Yılı 
Teknik Destek Programına yapılan 75 
başvurudan 26 adet proje asil, 20 adet 
proje ise yedek listede olmak üzere 
toplam 46 proje başarılı bulundu. 
Program kapsamında, proje başına 15 
bin TL’ye kadar destek sağlanacağı, 
başvuru sahibine doğrudan bir ödeme 

yapılmayıp, talep edilen teknik desteğin 
ajans tarafından veya hizmet alımı 
yoluyla sağlanacağı belirtildi.
Bu dönemde yapılan başvurular ile 2017 
Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 
destek almaya hak kazanan projelerin 
listesine www.bebka.org.tr adresinden 
ulaşılabilir.

BEBKA’NIN 2017 YILI TEKNİK DESTEK 
PROGRAMI DEĞERLENDİRME 
SONUÇLARI AÇIKLANDI…

Haber
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“Eğitimde Teknoloji Kullanımında 
İyi Örnekler Yarışması” sonucunda 
Seçici Kurul tarafından ilk 20 proje 
arasına girerek halkoyuna sunulan 
proje, Türkiye genelinde yapılan 
halkoylamasında da öğretmen ve 
öğrencilerin oylarıyla üçüncülük ödülü 
almaya hak kazandı.
17 Kasım 2017 tarihinde Ankara´da 
yapılan Fatih Projesi Eğitim 
Teknolojileri Zirvesi ödül töreninde, 
Fatih Proje ekibinden Nihat Hanpolat 
ödülünü MEB Bakan Yardımcısı Sayın 
Orhan Erdem´den aldı.
Proje Fikrinin Ortaya Çıkması 
Millî Eğitim Bakanlığının Fatih 
Projesi kapsamında hizmete sunduğu 
eğitim portalı Eğitim Bilişim Ağı 

(EBA)’nda yayınlanmakta olan sesli 
masallara yapılmış geri bildirimler 
incelendiğinde sadece seslerden oluşan 
içeriklerin dinleyicilerin sıkılmasına 
neden olduğu tespit edildi. Eğitsel 
anlamda bir kazanım sağlamak adına 
seslerin görsellerle desteklenmesinin 
öğrencilerin masallara olan ilgisini 
arttıracağı belirlendi. EBA sisteminde, 
Masal Kutusu başlığında yer alan 
sesli masalların 3D animasyona 
dönüştürülmesi için ihtiyaç duyulan 
animasyon eğitimi ise Bursa Eskişehir 
Bilecek Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın 
2016 yılı Teknik Destek programı 
kapsamında alındı. Masallar Canlanıyor 
animasyon projesini hazırlayan gönüllü 
öğretmenlerden oluşan proje ekibi Millî 

Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri tarafından düzenlenen 
“Geleceğin Eğitimine Katkı ödülleri” 
yarışmasına katıldı.
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 
animasyon vizyonumuz ile örtüşen 
böyle bir çalışmaya aracılık etmiş 
olmaktan; ayrıca geleceğimize ışık 
tutan öğretmenlere ve eğitime destek 
sağlamış olmaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu belirtti. İnovatif çalışması 
ile başarı elde eden Nihat Hanpolat 
ve ekibini tebrik eden BEBKA Genel 
Sekreteri, bu vesileyle ülkemizin 
kalkınması ve ilerlemesi için fedakârlıkla 
çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 
Kasım öğretmenler gününü kutladı. 

2017 yılında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri tarafından 
ilk kez düzenlenen “Geleceğin Eğitimine Katkı ödülleri” yarışmasında, Bursa’dan 
BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında alınan eğitim sonucu hazırlanan 
Masallar Canlanıyor projesi 3. lük ödülü aldı.

MASALLAR CANLANIYOR PROJESİ 
TÜRKİYE 3.SÜ SEÇİLDİ



Dünya çapında gerçekleşen otomotiv 
alanındaki en önemli tedarik zinciri 
buluşmalarının başında gelen Otomotiv 
Buluşmaları (Automotive Meetings 
Manufacturing & After Market), Meksika, 
Kolombiya ve ABD’den sonra Kasım 
2017’de ilk defa Bursa’da gerçekleştirildi. 
Bu etkinlik aynı zamanda Avrupa ve 
Ortadoğu Bölgesi’nde düzenlenmiş olan 
ilk Otomotiv Buluşmaları etkinliği oldu.
Otomotiv Buluşmaları, otomotiv 
ve satış sonrası sanayii için Bursa’da 
tek otomotiv tedarik zinciri etkinliği 
durumundadır. Etkinlik, sektörün 
mühendislik, satın alma, tedarik zinciri, 

fabrikasyon temsilcileri ile tedarikçi ve 
hizmet sağlayıcılarını, önceden organize 
edilen birebir görüşmelerle buluşturmayı 
amaçlamaktadır.
Bursa Otomotiv Buluşmaları’na yaklaşık 
120 yerli firma ve 75 yabancı firma olmak 
üzere etkinliğe, dünyanın önde gelen 
firmaları da katılım sağladı.
Bursa Organize Sanayi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin DURMAZ’ın açılış 
konuşmasıyla başlayan etkinliğin açılış 
konuşmaları sırasıyla, Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Baran ÇELİK, etkinlik 
sporlarından YAZAKi Genel Müdürü 

Metin TÜRK, DOSAB (Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 
(TOFAŞ) İnsan Kaynakları Direktörü 
Burhan ÇAKIR, HOSAB (Hasanağa 
Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Faruk KORUN, Yeşilova 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
İhsan YEŞİLOVA ile devam etti. Ekonomi 
Bakanlığı’nı temsilen katılan Otomotiv 
Daire Başkanı Ali Rıza OKTAY da 
ihracat hedefleri doğrultusunda sektörün 
önemine değindi. BTSO Başkanı İbrahim 
BURKAY, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur AKTAŞ, Bursa Valisi 

OTOMOTİV SEKTÖRÜ OTOMOTİV 
BULUŞMALARI İLE BURSA’DA BULUŞTU
Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Organize Sanayi 
himayelerinde Otomotiv Buluşmaları Bursa 2017 etkinliği 14-16 Kasım 2017 
tarihlerinde Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
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İzzettin KÜÇÜK açılış konuşmalarını 
yaptı. 
3 gün süren Otomotiv Buluşmaları 2017 
Bursa etkinliğinin ilk gününde otomotiv 
sanayisinin geleceği ile ilgili Türkiye 
otomotiv sektörü, Dördüncü Sanayi 
Devrimi, otonom ve elektrikli araçlar gibi 
konularda dünyanın ve Türkiye’nin önde 
gelen firma temsilcileri sunumlar yaptı.
Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde 
katılımcı firma/kuruluş temsilcileri ikili 
görüşme yapma olanağı buldu. Eşleştirme 
programı ile etkinlik öncesi oluşturulan 
randevularla, Meksika, Güney Kore, İran, 
Cezayir, Fas, Rusya, Ukrayna, Almanya 
gibi ülkelerden katılım sağlayan firmalarla 
yerli firma/ kuruluşlar ikili görüşmeler 
yürüttüler.

BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi de 
etkinliğin ikili görüşmeler alanında yerini 
alarak, sektör temsilcisi çatı kuruluşlar ve 
dernekler yanında özel sektör temsilcileri 
ile toplamda 40’ın üzerinde ikili görüşme 
yaptı. İki gün boyunca, yalnızca sektör 
temsilcilerine açık alanda, programlı 
şekilde yürütülen görüşmelerde Bursa 
otomotiv sektörü ve Bursa yatırım ortamı 
tanıtılırken, görüşme yapılan yabancı 
ülke temsilcilerinin sektörde faaliyetleri 
ve firmaların sektöre yönelik ihtiyaçları 
ve sektörel eğilimleri öğrenildi. Bursa 
Yatırım Destek Ofisi olarak çalışma 
alanımız, görevlerimiz anlatılırken, 
sektöre yönelik kamu destekleri ve 
yabancı yatırımcı açısından yatırım 
olanaklarıyla ilgili bilgi verildi.

NEDEN OTOMOTİVDE BURSA?
• Otomotiv Bursa’nın anahtar sektörlerinden biridir.
• Nüfusuyla Türkiye’nin 4. büyük ili olarak Bursa, otomotiv sektörü için dünya 
çapında bir üs durumundadır.
• OEM firmalarının bulunmasıyla Bursa’da 350’den fazla otomotiv yan sanayi 
firması ve Fiat, Bosch, Renault gibi otomotiv devleri bulunmaktadır.
• Bursa’da 700’e yakın yabancı sermayeli firma bulunmaktadır.
• Yenileri eklenmeye devam eden Bursa’nın Organize Sanayi Bölgesi sayısı 
18’dir ve bir de serbest bölge bulunmaktadır.
• Bursa’nın stratejik konumu, firmalara avantajlı lojistik bağlantılar sunmaktadır. 
• Bursa’da Türkiye’de otomotiv sanayiinde çalışanların %25’i çalışmaktadır.
• Türkiye’nin toplam otomotiv üretiminin %60’ı ve toplam Türkiye otomotiv 
sanayisinin %15’i Bursa’dadır.
• Bursa’nın güçlü AR-GE altyapısı ile toplam 70’in üzerinde AR-GE merkezine 
sahiptir. Bu merkezlerin 30’dan fazlası otomotiv yan sanayiinde çalışmaktadır.
• Bursa’nın 10 milyon ABD dolarının üzerinde ihracatı bulunmaktadır.
• Avrupa ülkelerine kıyasla, Bursa’nın birim işçilik maliyeti Avrupa’dan 
düşüktür.
Kaynak: BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi, http://turkey.automotivemeetings.
com

BE
BK
A

H
ab

er
20

17

47



BE
BK
A

H
ab

er
20

17

48

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA), TÜBİTAK, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
işbirliğinde, ‘Ufuk 2020, EUREKA ve 
EUROSTARS Programları Bilgilendirme 
Toplantısı” düzenlendi.
BTSO Çok Amaçlı Salon’da 
gerçekleştirilen toplantıya; BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim, BTSO Yönetim 
Kurulu Üyesi İlker Duran, TÜBİTAK 
Başkan Yardımcısı ve EUREKA Programı 
Üst Düzey Ülke Temsilcisi Doç. Dr. 

İlker Murat Ar’ın yanı sıra kamu kurum 
kuruluşlarının ve özel sektör temsilcileri 
katıldı. Programın açılışında konuşan 
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, 
AR-GE ve inovasyon kavramlarının, 
gelişmenin ve küresel rekabetin olmazsa 
olmaz unsurları haline geldiğine dikkat 
çekerek, “Ülkemizin AR-GE ve inovasyon 
kapasitesini artırmaya yönelik çok çeşitli 
faaliyetler yürütülmektedir. BEBKA olarak 
biz de bölgemizde çeşitli çalışmalarla 
inovasyon ve AR- GE kapasitesini 
desteklemeye çalışıyoruz” dedi.

GERİM, “DAHA FAZLA 
FAYDALANMALIYIZ”
Gerim, KOBİ’lerin inovasyon ve 
AR-GE kapasitelerinin artırılmasının, 
teknoloji düzeylerinin geliştirilmesi ve 
yükseltilmesinin önemine değinerek 
şunları söyledi:
“Bu noktada, Türkiye’de ulusal ve yerel 
kaynakların yanı sıra uluslararası fırsatlar 
da bildiğiniz üzere mevcut. Bunlardan 
en büyüğü Ufuk 2020 programı olarak 
gösterilebilir. Bu programdan; özellikle 
sanayisi oldukça gelişmiş bir il olan 

UFUK 2020, EUREKA VE EUROSTAR 
PROGRAMLARı, KOBİ’LER İÇİN ÖNEMLİ 
FIRSATLAR SUNUYOR…
Avrupa Birliği’nin araştırma ve inovasyonu teşvik eden 80 milyar Euro bütçeye sahip 
araştırma programı UFUK 2020 projesi ile EUREKA ve EUROSTARS Programları 
hakkında TÜBİTAK yetkilileri Bursa’da düzenlenen toplantıda bilgi verdi.

Haber



Bursa olarak faydalanma oranımız 
oldukça düşüktür. TÜBİTAK’ın ana 
yürütücüsü olduğu bu programlar 
kapsamındaki teşviklerden azami 
istifade edebilmek için TÜBİTAK’tan 
yetkililerimiz bugün burada ilgili 
tarafları bilgilendirecekler. Kendilerine 
geldikleri için tekrar teşekkür ediyorum. 
Ufuk 2020, dünyanın en büyük sivil 
araştırma ve yenilik programı olarak 
önemli bir işbirliği ortamı olarak öne 
çıkmaktadır. Ülkemizin ve özellikle 
bölge sanayimizin Ufuk 2020’ye 
katılımını çok önemsiyoruz.”

ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR
Bu programın, hem kamu, akademi, 
özel sektör arasındaki işbirliklerine 
hem de KOBİ’lerin gelişimine önemli 
fırsatlar sunduğuna dikkat çeken İsmail 
Gerim, “Özellikle piyasaya ve nihai 
kullanıcı odaklı yaklaşımı, KOBİ’lere 
özel olarak tasarlanmış programlar 
içermesi de önemli özelliklerindendir. 
Ufuk 2020 programının 3 temel 
başlıkta toplandığını görüyoruz: 
Mükemmel bilim, endüstriyel liderlik 
ve toplumsal zorluklar. Bununla 
birlikte, AB Komisyonu, önümüzdeki 
3 yıllık süre içerisinde göç, güvenlik, 
iklim, temiz enerji ve dijital ekonomi 
gibi daha az sayıda ama kritik konulara 
odaklanmayı hedeflemektedir” şeklinde 
konuştu.

DURAN, “FİNANSAL AÇIDAN 
GÜÇLÜ OLMAK ÖNEMLI”
Kalkınmada temel itici gücün, 
bilginin üretime dönüşmesi olduğunu 
belirten BTSO Yönetim Kurulu 
Üyesi İlker Duran ise, sürdürülebilir 
girişimcilik ruhu için, finansal olarak 
güçlü olmanın önemine dikkat çekti. 
Bu bağlamda önemli fırsatların 

sunulduğunu hatırlatan Duran, “Bu 
konuda TÜBİTAK, KOSGEB ve 
SAN-TEZ ulusal kaynakları gibi, Ufuk 
2020 Projesi de iyi fikirleri ve projeleri 
desteklemek amacıyla 80 milyar 
Euro’luk bütçe ile sanayicimizin ve iş 
dünyamızın önünde çok büyük bir 
fırsat olarak duruyor Aynı 
şekilde pazar odaklı, kısa 
sürede ticarileşebilecek ürün 
ve süreçleri kapsayan AR-
GE projelerini destekleyen 
EUREKA ve EUROSTARS 
programları da başta 
KOBİ’lerimiz olmak üzere iş 
dünyamıza önemli imkanlar 
sunuyor” diye konuştu.

ÖRNEK İŞBİRLİĞİ
Bursa’da AR-GE’yi konuşmaktan 
mutluluk duyduğunu dile getiren 
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve 
EUREKA Programı Üst Düzey Ülke 
Temsilcisi Doç. Dr. İlker Murat Ar da, 
“Bu mutluluğumuzun bir sebebi de 
şu; AR-GE ekosisteminin gelişmesinde 
pek çok aktörün rolü olduğunu, hem 
teorik çalışmalarda hem de uygulamalı 
çalışmalarda sıklıkla görüyoruz. 
Bugün, buradaki toplantının bir 
farklılığı da bu ekosistemi oluşturan 

fonlayıcı kuruluşun burada olması, 
yerel aktörlerden biri olan kalkınma 
ajansının burada olması, üniversitenin 
burada olması ve sanayinin burada 
olması. Bu işbirliği bugün, burada, 
bizlere gerçekten sonuç odaklı çıktıların 
oluşacağı yönünde ümit vermektedir. 

Umarım bu ümidimiz, 
toplantı sonunda sizlerin 
ajandalarına ödevler, yeni 
projeler olarak yansımış olur” 
dedi.
Yapılan açılış 
konuşmalarının 
ardından EUREKA VE 
EUROSTARS Ulusal 
Proje Koordinatörü Emre 

Yurttagül, EUREKA ve EUROSTARS 
Programları hakkında, TÜBİTAK 
KOBİ İnovasyon Destekleri Ulusal 
İrtibat Noktası’ndan Mustafa 
Büyükkara da UFUK 2020 Programı, 
TÜBİTAK Destekleri ve KOBİ Aracı 
hakkında bilgiler verdi.
Yapılan bilgilendirmelerin ardından 
program soru cevap kısmı ile 
tamamlanırken, BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim ile BTSO 
Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, 
konuşmacılara günün anısına teşekkür 
plaketi takdim etti.
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BEBKA AB Programları İle İlgİlİ 
bölgede kapasİte gelİştİrme 
çalışmalarına başladı
BEBKA, bölgede yer alan kurum ve kuruluş, KOBİ, üniversitelerin Avrupa Birliği 
fonlarından daha fazla yararlanması ve projeler üretebilmesi amacı ile çeşitli 
faaliyetler yürütmeyi planlamaktadır.  Sözü edilen programlarla ilgili bilgileri 
aşağıda bulabilirsiniz.
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Ufuk2020 Programı 2014-2020 yılları arasında 
uygulaması devam eden yaklaşık 80 milyar Avro 
fonlamayla, birçok keşfin ve dünya ilkleri gibi 
büyük fikirlerin, laboratuvardan alınıp pazara 
çıkarılmasını hedefleyen en büyük AB araştırma 
ve inovasyon programıdır. 
Ufuk2020 Programı Çerçeve Programlarından 
en son 2007-2013 yılları arasında uygulanan 
53,2 milyar Avro bütçeli 7. Çerçeve programının 
devamı niteliğinde olduğu değerlendirilebilir; 
ancak Ufuk2020 programında bazı yenilikler 
getirilmiştir. Ufuk2020 programı ile yalnızca 
bilimsel çalışmalar değil, aynı zamanda ürün 
ticarileştirme ve pazara giriş faaliyetleri de 
desteklenmeye başlanmıştır.
Ufuk 2020, Endüstriyel Liderlik, Mükemmel 
Bilim ve Toplumsal Zorluklar olarak 3 başlık 
altında toplanmaktadır. 17 milyar AVRO’luk 
bütçesi ile Endüstriyel Liderlik başlığı 
kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojileri, 
nanoteknoloji, biyoteknoloji, uzay, KOBİ’lerde 
inovasyon gibi temalara odaklanılmıştır. 25 
milyar Avroluk Mükemmel Bilim kapsamında 
ise farklı program çağrıları ile bilimsel çalışmalar 
desteklenmektedir. 30 milyar Avro bütçesi ile 
Toplumsal Zorluklar başlığı altında ise sağlık, 

gıda, tarım, ulaşım, çevre, güvenlik ve toplum 
gibi alanlar yer almaktadır. 
Ufuk 2020 programı kapsamında kar amacı 
gütmeyen kurumların projeleri %100 oranında, 
kar amacı güden işletmelerin projelerin ise 
%70 oranında fonlanmaktadır. Projelerde 
temel hedef işbirliğini geliştirmek olmasından, 
işbirliği projeleri kapsamında projelerde en az 3 
AB ülkesinden sanayi, KOBİ’ler, üniversiteler, 
araştırma merkezleri, sivil toplum Kuruluşları 
arasında ortaklıklar geliştirilmesi beklenmektedir. 
Ufuk2020 kapsamında yer alan bir diğer önemli 
başlık ise KOBİ Aracı’dır. KOBİ aracı, uluslararası 
düzeyde değer yaratacak inovatif fikirlere destek 
programıdır. Teknolojik olgunluk seviyesi en az 6 
olan projeler bu kapsamda desteklenmektedir. Faz 
1’de fizibilite desteği olarak 50,000 Avro, Faz 2’de  
ürün geliştirme desteği olarak 2,500,000 Avro ve 
Faz 3’te ticarileştirme alanında farklı modellerde 
destekler sunulmaktadır. KOBİ aracının farkı ise, 
tek başına KOBİ’lerin konsorsiyum kurmadan 
başvuru yapabilmelerine olanak sağlamasındır. 
Her sektörden KOBİ’lerin araştırma ve inovasyon 
faaliyetlerine destek verilmektedir ve proje teklif 
çağrıları her zaman açıktır. Bu nedenle, KOBİ’ler 
için önemli bir fırsat konumundadır. 

UFUK 2020 PROGRAMI
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TÜBİTAK tarafından KOBİ’ler için yürütülen 
diğer bir program ise EUREKA’dır. EUREKA, 
1985’te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 
Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından 
kurulmuştur ve zaman içerisinde EUREKA 
ağının etkisinin ve işlevselliğinin artmasıyla 
EUREKA programına üye olan  ülkelerin 
sayısı artarak 43’e yükselmiştir. Birçok 
ülke Ulusal İrtibat Noktaları ağı yoluyla 
EUREKA projelerine katılmaktadır. EUREKA 
kapsamında, pazar odaklı, kısa sürede 
ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan 
Ar-Ge  Projeleri desteklenmektedir. Standart 
EUREKA Projesi ve şemsiye projesi olarak 
adlandırılan proje başvuruları olabileceği 
gibi EUREKA kapsamında kurulmuş olan 
Kümelerin verdiği fon programları kümenin 
belirlediği tarihlerde proje sunulabilmektedir. 
Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı 
EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı 
olması gerekir. Dolayısıyla, Türk firmalarının 
EUREKA programına proje başvurusunda 
bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir 
tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. 
EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, 
üniversiteler veya araştırma kurumları proje 
ortağı olarak yer alabilirler. Büyük ölçekli 
firmalara %60, KOBİ’lere ise %75 oranında 
hibe desteği sağlanmaktadır.
Bahsi geçen programlar kapsamında proje 
geliştirmek isteyenler için TÜBİTAK 30,000 
TL’ye kadar ulaşım, işbirliği toplantılarına 
katılım, proje yazımı, danışmanlık için destek 
vermekte ve projenin kabul edilmesi ile 
beraber ödülleri de bulunmaktadır. 

Ekonomik büyümenin lokomotifi olan küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) odaklanan 
İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği 
Programı (COSME), 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 
2020 döneminde işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet 
edebilirliklerini desteklemek üzere oluşturulmuştur. 
Program bütçesi yaklaşık 2.3 Milyar Avro’dur. 
Programın genel hedefleri, Birlik işletmelerinin, 
özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirlik ve 
sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi ve girişimci 
kültürün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin başlangıç ve 
büyümelerinin desteklenmesidir. 
COSME Programı Finansmana Erişim, Pazarlara 
Erişim, Çerçeve Koşullarının İyileştirilmesi ve 
Girişimciliğin Desteklenmesi adı altında dört 
bileşenden oluşmaktadır. Pazarlara erişim bileşeninin en 
etkili araçlarından biri Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise 
Europe Network) olup bu kapsamda Türkiye’de 11 
konsorsiyum KOBİ’ler için tek durak noktası olarak 
hizmet göstermektedir.  Bursa, Eskişehir ve Bilecik ile 
çevre illerin de yer aldığı Doğu Marmara bölgesinde ise 
KOSGEB Bursa Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 
oluşturulan Doğu Marmara Konsorsiyumu proje 
faaliyetleri sürdürmektedir. 
Söz konusu çalışmalar doğrultusunda BEBKA 
tarafından Ocak 2018’de KOSGEB işbirliğinde 
COSME Programı tematik eğitimi düzenlenecektir.

EUREKA 
PROGRAMI

KOBİ’LERİN 
REKABET 

EDEBİLİRLİĞİ 
PROGRAMI 
(COSME)
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Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)

TR41 Türkiye

Ekonomi Göstergeleri

Kasım ayında 
TÜFE’de 

Türkiye geneli 
yıllık enflasyon 

%12,98, TR41 
Bölgesinde ise 
%12,66 olarak 

gerçekleşti

2017 yılı Kasım ayında 2003 Temel Yıllı 
Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki 
aya göre ülke genelinde %1,49, TR41 
Bölgesinde ise %1,68 artış yaşamıştır.
Ülke geneli yıllık en fazla artış %18,56 
ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. 
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına 
göre gıda ve alkolsüz içecekler %15,78, 
çeşitli mal ve hizmetler %13,39, ev 
eşyası %12,85 ve sağlık %12,38 ile 
artışın yüksek olduğu diğer ana harcama 
gruplarıdır.
Aylık en az artış gösteren grup %0,01 
ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana 

harcama grupları itibariyle 2017 yılı 
Kasım ayında endekste düşüş gösteren 
grup olmadı. Ana harcama gruplarından 
alkollü içecekler ve tütün %0,01 ile en 
az artış gösteren grup oldu.
Aylık en yüksek artış %3,77 ile giyim ve 
ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama 
grupları itibariyle 2017 yılı Kasım 
ayında endekste yer alan gruplardan, 
gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,11, 
ulaştırmada %2,01, çeşitli mal ve 
hizmetlerde %1,84 ve konutta %1,25 
artış gerçekleşti. 
Aylık en yüksek artış %2,62 ile TRC2 

(Şanlıurfa, Diyarbakır)’da oldu. 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 
(İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge 
içinde, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre en yüksek artış %12,33 ile TR63 
(Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 
ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 
bölgelerinde, bir önceki yılın aynı 
ayına göre en yüksek artış %14,38 ile 
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 
bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara 
göre en yüksek artış %12,42 ile 
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 
bölgesinde gerçekleşti.

BÖLGEMİZ İHRACATTA DA ÖNCÜ
BEBKA’nın görev alanında bulunan Bursa Eskişehir ve Bilecik illeri üretimde 
olduğu gibi ihracatta da öncülük yapıyor.

Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2016
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TR41 
Bölgesinde 

ana harcama 
gruplarında 

bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
en yüksek artış 
%16,93 ile gıda 

ve alkolsüz 
içecekler 

grubunda 
gerçekleşti
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içecekler

Alkollü 
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TR41 Bölgesinde endekste yer alan diğer 
gruplardan ulaştırmada %16,86, sağlıkta 
%14,89, ev eşyasında %14,62, çeşitli 
mal ve hizmetler grubunda %13,80, 
lokanta ve oteller grubunda %12,76, 
giyim ve ayakkabıda %10,67, alkollü 
içecekler ve tütünde %10,52, konut, su, 
elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda 
%7,97, eğlence ve kültürde %7,80, 
eğitimde %7,37, haberleşmede %1,37 
artış yaşandı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-
ÜFE), 2017 yılı Kasım ayında bir 
önceki aya göre %2,02, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre %13,91 bir 
önceki yılın aynı ayına göre %17,30 
ve on iki aylık ortalamalara göre 
%15,38 artış gösterdi. Aylık en fazla 

artış kok ve rafine petrol ürünlerinde 
gerçekleşti. Bir önceki aya göre en 
fazla artış; %11,72 ile kok ve rafine 
petrol ürünleri, %8,12 ile ham 
petrol ve doğal gaz, %4,67 ile ana 
metallerde gerçekleşti. Buna karşılık 
elektrik, gaz üretim ve dağıtımı 

%3,73 ve diğer ulaşım araçları %0,08 
ile bir ay önceye göre endekslerin 
en fazla düştüğü alt sektörler oldu. 
Ana sanayi grupları sınıflamasına 
göre 2017 yılı Kasım ayında aylık 
ve yıllık en fazla artış ara mallarında 
gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2017

OCK ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA

TÜFE-Ana Harcama Grupları, Kasım2017 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2017
(Türkiye Geneli)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 
aylık %2,02 arttı
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Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017

TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da 2017 yılı 
Kasım ayında 1,320 milyar doları aşan bir 
ihracat gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı ile 
kıyaslandığında 2017 yılında aynı dönemde 
Bursa’dan yapılan toplam ihracatta yaklaşık 
%9’luk bir artış yaşanmıştır. Yine ilgili dönem 
kıyaslandığında, Eskişehir ihracatında da %2 
dolaylarında bir artış görülmektedir. Göreceli 
olarak Bursa ve Eskişehir illerine göre daha 
az ihracata sahip olan Bilecik’te ise, 2017 
yılının Kasım ayında ihracat 10 milyon doları 
aşan bir değere sahip olmuştur. 2016 yılı 
ile kıyaslandığında, Bilecik’te Ocak Kasım 
döneminde %17’lik bir artış yaşandığı ortaya 
çıkmaktadır.

İHRACAT GÖSTERGELERİ:

BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

Not: Rakamlar yaklaşık değerlerdir. 

Milyon $

Milyon $

Milyon $

Kasım 2017

1.321.248.000

83.743.000

10.407.000

Ocak-Kasım 2017

12.907.021.000

795.834.000

 102.389.000

Ocak-Eylül 2016

11.793.282.000

778.336.000

 87.657.000

İHRACAT (ABD DOLARI, KANUNİ MERKEZ BAZINDA)*:

9%

2%

 17%

Dönemsel 
Değişim (%)
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ŞE

Hİ
R

Bİ
LE

Cİ
K

1.886.543.000
1.766.991.000
1.273.181.000

794.733.000
734.406.000

    
 257.403.000

84.767.000
67.827.000
32.027.000
27.776.000

 18.093.000
10.727.000
10.043.000

5.860.000
5.443.000

1.821.377.000
1.621.658.000
1.257.644.000

688.463.000
686.770.000

  
243.483.000

82.939.000
66.805.000
34.932.000
28.802.000

  
10.140.000

9.437.000
7.093.000
5.646.000
5.312.000
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ROMANYA 
   
ÇİN
BİRLEŞİK KRALLIK
ROMANYA
FİNLANDİYA
İTALYA

Ocak - Kasım 2017 Ocak - Kasım 2016 

Ocak - Kasım 2017 Ocak - Kasım 2016 

Ocak - Kasım 2017 Ocak - Kasım 2016 

ÜLKELER BAZINDA İHRACAT ($)
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*Kanuni Merkez:  Vergiye tabi kurumların esas 
nizanname veya mukavelenamelerinde veya teşkilat 
kanunlarında gösterilen merkezlerdir.



2017 yılı Ocak - Kasım döneminde TR41 
Bölgesinde en fazla ihracat yapılan 5 ülke 
arasında Almanya, İtalya ve Fransa önde 
gelmektedir. 
Bu dönemde, bir önceki yıla göre Bursa 
ilinden Almanya, İtalya, Fransa, İspanya 

ve ABD’ye yapılan ihracat miktarlarında 
artışlar yaşanmıştır. Eskişehir ilinde de 
2017 yılının Ocak-Kasım döneminde, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ABD, Almanya ve Fransa’ya ihracatın 
arttığı görülmekle birlikte Avusturya ve 

Romanya’ya yapılan ihracatta azalışlar 
yaşanmıştır. Bilecik ilinin ihracat rakamları 
incelendiğinde ise özellikle Çin ve 
Romanya’ya olan ihracat miktarlarında il 
genelinde geçen yılın aynı dönemine göre 
önemli artışlar yaşandığı görülmektedir.

Bursa’dan yapılan 
ihracatın %94’ünü 
sanayi sektörü 
oluşturmaktadır.
Tarım, hayvancılık ve 
ormancılık ürünleri 
ihracatı toplam ihracatın 
%5 dolayındadır. 
Madencilik sektöründen 
yapılan ihracat ise 
%1 düzeyinde pay 
almaktadır.

Sanayi sektörü 
Eskişehir’de toplam 
ihracatın %86’sını 
oluşturmaktadır. 
Tarım, hayvancılık ve 
ormancılık sektöründe 
bu oran %7 olarak 
gerçekleşmiş iken 
madencilik sektörüne 
ait olan ihracat da 
toplam ihracatın yine 
%7’si dolaylarındadır.

%63’lük pay ile sanayi 
sektörü Bilecik ilinde ön 
plana çıkmaktadır.
Bilecik ilinde %63’lük 
ihracat payına sahip olan 
sanayi sektörünü %27 
ile madencilik sektörü 
takip etmektedir. Tarım, 
hayvancılık ve ormancılık 
sektöründen bu dönemde 
yapılan ihracatın toplam 
ihracat içindeki payı da 
%10 dolaylarındadır.

BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

280.758.000
79.250.000
66.092.000
59.462.000
54.270.000
49.729.000
39.841.000
36.915.000
36.134.000
29.920.000

İhracatta İlk 10 Sektör ($) 
 Savunma ve Havacılık Sanayii
 Demir ve Demir Dışı Metaller 
 Makine ve Aksamları 
 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   
 Madencilik Ürünleri  
 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri 
 İklimlendirme Sanayii   
 Elektrik Elektronik ve Hizmet   
 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  
 Hazırgiyim ve Konfeksiyon   
Not: Rakamlar yaklaşık değerlerdir.

33.935.000
28.713.000
27.206.000

8.399.000
1.669.000
1.630.000

127.000
539.000
 41.000
 36.000

İhracatta İlk 10 Sektör ($) 
Demir ve Demir Dışı Metaller
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
Madencilik Ürünleri   
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Makine ve Aksamları   
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller   
Çelik     
Tekstil ve Hammaddeleri  
Elektrik Elektronik ve Hizmet   
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri  
Not: Rakamlar yaklaşık değerlerdir.

8.173.803.000
899.266.000
692.345.000
594.340.000
580.384.000
387.510.000
391.200.000
313.369.000
243.489.000
144.238.000

İhracatta İlk 10 Sektör ($) 
Otomotiv Endüstrisi
Tekstil ve Hammaddeleri
Çelik
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Makine ve Aksamları
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
Demir ve Demir Dışı Metaller
İklimlendirme Sanayii
Elektrik Elektronik ve Hizmet
Not: Rakamlar yaklaşık değerlerdir.
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12.113.719.000

120.752.000
672.550.000

Sanayi

Tarım,  hayvancılık 
ve ormancılık

Madencilik

54.270.000

57.069.000

684.494.000

Sanayi

Tarım,  hayvancılık 
ve ormancılık

Madencilik

65.117.000

10.066.000

27.206.000

Sanayi

Tarım,  hayvancılık 
ve ormancılık

Madencilik



Mr. Akdag made assesments regarding SME’s 
activities about commercialism, production 
models, employment, exporting, financial needs, 
contributions to economy and general positions. 
Accordingly, he said that SMEs constitute the 
99,83% of all the companies in our country. In 
other words only 6.052 of 3.6 million companies 
in our country are large scale companies, the rest 
are all SME’s. 
The SME’s are vital for our country’s economy and 
they are the driving force of the development. They 
provide 72% of the employment in the country. 
Solely this data is enough to reveal the importance 
of the SMEs. Decreasing the unemployment rate 
and finding permanent solutions to this problem 
depend on the success of the SMEs in the country. 
The share of SMEs in the county’s export rate is 
55,1%. Almost half of the large companies export 
while this rate is only 1.7 % in terms of SMEs. It is 
necessary to increase the number of the exporting 
SMEs in order to increase the export rate of our 
country and achieve the Turkey’s 2023 objectives. 
The 61.7 % of financial turnover of our country 
comes from the SMEs. The share of SMEs in 
investments is 58,3 %.

BEBKA Haber in English

In this issue that we cover the financing needs 
of SMEs, Mrs. Elif Boz Ulutas, Planning Expert 
at BEBKA, made an assessment on venture 
capital financing model. In her assessment 
she addressed how the model works and the 
situation in our country and the world in terms 
of the application of the model.

The conclusion part of this 
assessment is as in the following:
The global entrepreneurship index 2018, 
o covers the necessary actions to take to 
develop the entrepreneurship ecosystem 

based on 14 subcomponents. As one of these 
subcomponents risk capital was also discussed 
at the report, it was analysed that whether 
the amount of capital transferred from the 
individual and institutional investors to the 
entrepreneurs is sufficient. The experts that 
contributed to the report with their comments 
answered this question from viewpoints of 
entrepreneur, big company owner and politician. 
Some of the answers in the report include “if 
I was an entrepreneur I would support other 
entrepreneurs with core capital”, “if I was the 
owner of a big company I would support the 

entrepreneurs through corporate assistance 
and corporate social responsibility”, “if I was 
politician I would try to eliminate the barriers 
to funding of private equity and venture 
funding.
The abovementioned results show that the 
barriers to investors who invest in venture 
fund should be eliminated as well as the 
entrepreneurs’ access to the needed funds 
should be facilitated. In summary, it is vital 
to improve Venture Capital financing Model 
in order to increase the depth and variety of 
mutual fund market and capital market.

SMES ARE THE DRIVING FORCE OF OUR COUNTRY

VENTURE CAPITAL FINANCING MODEL

Ahmet Akdag, the Vice President of KOSGEB (Small and Medium Enterprises 
Development Organization) answered our questions for this issue in which we 
addressed the financial needs of SMEs. 
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Ahmet Akdag, Vice President of KOSGEB 
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Although most of the owner of ventures in 
our country are young and primary school 
graduates, the usage of the computer and 
internet is quite common. According to the 
research results the access rate to the internet 
of the ventures with 10 and more employees 
became 95,9% in 2017. This rate was 93,7% in 
2016. The computer usage rate was measured 
as 97,2% for the ventures with 10 and more 
employees while it was 95,9% in 2016.
The 72,9% of the ventures had a website in 
2017 while this rate was 66% in the previous 
year. The highest rate of the website ownership 
for ventures was 87% and that were of the 
ventures which have 250 and more employees. 
This rate was followed by the rate of 82,1% 
of the ventures with 50-249 employees and 
the rate of 70,5% of the ventures with 10-49 
employees.

It seems that the social media has started to 
become a nonignorable trend among ventures. 
According to search results the 45,7% of the 
ventures with 10 and more employees used social 
media applications in 2017. This rate was 38,1% in 
2016. The high difference in rates between these 
years shows that the ventures quickly focused 
their attention on social media activities.
The internet usage rate of the ventures for 
their interaction with state institutions and 
organizations in 2016 was 86,2%. The 91,3% 
of these ventures used the internet to get 
information from the websites of the state 
institutions and organizations, the 78,1% of 
them used the internet for downloading the 
required forms, 53,5% of them filed VAT return 
through internet while the reason of 55,8% of 
these ventures was submitting social security 
institution returns.

The tourism values of many cities were promoted 
at the Fair which lasted for 4 days. The stands 
that were specially designed and prepared to 
present historic, natural and cultural beauties 
and local products were stormed by visitors. Tahir 
Buyukakin, The Governor of Bilecik, Ozdemir 
Cakacak, the Governor of Eskisehir, Ilhami Aktas, 
The Governor of Nevsehir and Ersin Yazici, 
The Governor of Balikesir visited the stands 
at the Fair and got information about tourism 
potentials of the cities and the works that were 
carried out to increase these potentials.

A STATISTICAL ASSESSMENT ON THE 
VENTURES IN TURKEY

ESKISEHIR AND BILECIK STANDS RECEIVED GREAT
ATTENTION AT TRAVEL TURKEY FAIR

Cemalettin Yıldız, an expert at Bursa Regional Directorate of Turkish Statistical Institute 
(TUIK), made an evaluation of a research about IT usage in recently established 
ventures and their innovation statistics.

Eskisehir and Bilecik stands received great attention at 11th Travel Turkey Fair that was 
held between 7 and 10 December 2017 in Izmir. The stands were cooperatively prepared 
under the coordination of Eskisehir and Bilecik governorships by BEBKA and the tourism 
stakeholders in the region.



THE HEART OF CARTOON FILM AND 
ANIMATION SECTOR BEATS IN ESKISEHIR

Automotive Sector Came Together 
in Bursa by ‘Automotive Meetings’

BEBKA Haber in English

Ismail Gerim, the General Secretary of 
BEBKA, made a speech at the opening 
ceremony of the festival and said that 
we strongly believe that animation 
sector has the potential to incorporate 
the social, cultural and historical 
values, creative human capital and 
the success-oriented approach in 
Eskisehir. “In this regard, we think 
that working on this field is a must in 
terms of economic and social aspects.” 
he added. 
Governor Ozdemir Cakacak said that 
Eskisehir is in the leading position in 
rail systems and aviation. He stated 

that the animation sector will be 
added to these sectors and Eskisehir 
will also become a base in that field.
After the opening speeches the 
protocol members visited exhibitors’ 
stands and tried virtual reality 
applications. At the first day of the 
festival two panels which covered 
the discussions about the latest 
trends and developments about 
virtual reality were held. Portfolio 
assessments were also made during 
the event. The festival finished after 
the award ceremony of Anatolia 
Animation Contest.

Under the auspices of the Ministry of Economy, 
Ministry of Science and Technology and Bursa 
Organised Industry Zone, Automotive Meetings 
Bursa 2017 took place on 14-16th November 2017 
in Merinos Atatürk Congress Culture Centre.
Automotive Meetings Bursa is the only auto 
supply chain event in Turkey for automotive and 
aftermarket industry. The event targets to gather 
engineering, procurement, supply chain, fabrication, 

with suppliers and service providers of the sector 
by pre-arranged one-to-one meetings.  Around 120 
domestic and 75 foreign prominent companies of 
the world participated to Automotive Meetings 
Bursa.
BEBKA Bursa Investment Office took its place 
in the area of business-to-business meetings 
and carried out over 40 meetings with umbrella 
organisations and societies in the sector as well as 

the representatives of the sector. In the meetings, 
the information pertaining to the sectoral activities 
of foreign representatives of the sector as well 
as on their needs and trends were obtained. The 
information on Bursa Investment Office’s working 
area, missions were explained and also public 
supports and investment opportunities for foreign 
investors in Bursa were promoted during the 
meetings.

The third Anatolian Animation and 
Digital Works Festival which was 
organized by Bursa Eskişehir Bilecik 
Development Agency (BEBKA) in 
coordination with Eskişehir Governorate 
with the aim of increasing the 
recognition and competitiveness of the 
animation sector in our country brought 
the related parts together.
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The Prizes of 3rd Anatolia Animation 
Contest met their owners

The cooperation of BEBKA and 
KOSGEB Bursa for Enterprise 
Europe Network

The Prizes of Anatolia Animation Contest met their owners at the prize-giving 
ceremony which was held as part of Anatolia Animation and Digital Works Festival 
in Eskisehir.

The jury inluding the leading people of animation 
sector chose the film named “Evcilik” made by Cenk 
Koksa. He was awarded with grand prize of 35.000 
TL. Mr. Koksal was given his prize by Ozdemir 
Cakacak, Governor of Eskisehir. The second prize 
of 25.000 TL was given to Serdar Cotuk with the 
animation film named “Istasyon” by Prof. Dr. Naci 
Gundogan, the rector of Anatolia University. Burak 
Haliloglu was awarded third place with his film 
named “Bencil Bey”. His prize of 15.000 TL was 
presented to him by Ismail Gerim, General Secretary 
of BEBKA.
Speaking after the prize ceremony, Governor 
Ozdemir Cakacak congratulated all the participants 
who applied to the contest in his speech. He 
pointed out that the festival was growing year 
by year. He said that “I congratulate all the 
participants who attended our contest as well as 
the producers, directors, artists and the staff who 
worked for and contributed to the festival. We 
consider all applicants as successful.”

A signing ceremony between Bursa Eskisehir 
Bilecik Development Agency (BEBKA) and 
Small and Medium Enterprises Development 
Organization (KOSGEB) Bursa was organized 
regarding the cooperation protocol for Enterprise 
Europe Network. İsmail Gerim, the General 
Secretary, signed the protocol in the name of 
BEBKA while Erkan Güngör, the general manager, 
signed it in the name of KOSGEB Bursa. Through 
this protocol, the SMEs in Bursa, Eskisehir and 

Bilecik where BEBKA is responsible for will be 
able to access easily to the research projects and 
collaboration offers in trading or technology sent 
from many other countries around the world.
As part of the cooperation protocol signed 
between KOSGEB Bursa and BEBKA the two 
organizations will join their forces to provide 
more quality and multidimensional services 
to the SMEs in the region. Thanks to this 
cooperation they will be able to access to the 

business offers in trade or technology and 
the research projects from many countries 
around the world. Additionally, BEBKA and 
KOSGEB Bursa will work closely to promote 
the applications from our region to the calls 
for EU pojects. Communication points will 
be established in investment support Offices 
of BEBKA in Bursa, Eskisehir and Bilecik so 
that the SME’s will reach local services in the 
abovementioned subjects. BE
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Basında BEBKA
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BURSA

BİLECİK
AKILCI 

YATIRIM FIRSATLARI 
SİZLERİ BEKLİYOR

Türkiye’nin gözde yatırım 
bölgesinde,
T.C. Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı 
Yatırım Destek Ofisleri ile 
yatırımcılara destek veriyor.

bursa@bebka.org.tr eskisehir@bebka.org.tr bilecik@bebka.org.tr

ESKİŞEHİR




