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Üç ayda bir yayınlanan Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) faaliyet-
lerini ve bölgemizi tanıtmak amacıyla hazırlanan BEBKA Haber dergisinin 
ikinci sayısını yayınlamaktan mutluluk duymaktayız.

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisi olan turizmde, uluslararası pa-
zardan alınan payı artırmak için ülkeler arasındaki rekabet gittikçe artmaktadır.  
Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan Turizm 2020 Yılı Vizyonu çalışmasın-
da, 2020 yılında dünyadaki turist sayısının 1,5 milyar kişi, toplam turizm gelirleri-
nin ise 2 trilyon dolar olacağı tahmin edilmektedir.  Turizm, birçok ülkede ekono-
mik, sosyal ve çevresel gelişmenin önemli bir kaynağıdır. 

Bölgemiz tarih ve kültür mirası ile birlikte doğal zenginlikleri açısından da çe-
şitlilik gösterir. Bölge Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu yerdir. Bursa şehri 
Osmanlı Devleti’ne 130 yıl başkentlik yapmıştır ve ilk dönem Osmanlı mimarisine 
ait en güzel eserler burada bulunmaktadır. Eskişehir ilinde ise Hitit ve Frigya me-
deniyetine ait önemli arkeolojik kalıntılar bulunmaktadır.  Termal su kaynakları, 
sahip olduğu tarihi ve kültürel miras, kongre ve fuar tesisleri, doğa turizmi ve kış 
sporları için ideal coğrafi yapısı bölgede pek çok farklı turizm aktivitesinin yapıl-
masına olanak sağlayabilmektedir.

Bölge Planında belirlenen vizyonda olduğu gibi bölgemizin “Yaşayan tarihi, 
kültürü ve doğasıyla turizmde çekim merkezi” olmasını hedeflemekteyiz.  Bu ne-
denle dergimizin bu sayısında turizm başlığını öne çıkartarak bölgemizi ve turizm 
potansiyelini sizlere tanıtmak istiyoruz.  

Yine bölge planı çalışmaları kapsamında belirlenen Turizmde Çeşitlilik gelişme 
eksenine yönelik 2010 yılında “Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Artırılma-
sı” Mali Destek Programına çıkılmış olup, program kapsamında bölgedeki kurum-
lara yaklaşık 12 milyon TL destek sağlanmıştır. Bu projeler Nisan 2012 itibariyle 
sonlanmıştır ve bu sayımızda turizm projelerinden örnekleri, yani “Başarı Öykü-
lerini” sizlerle paylaşacağız. Ayrıca, şu anda açık olan 2012 Yılı Teknik Destek ve 
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı hakkında bir bölümü de dergimizde bulabi-
lirsiniz.  

Bu sayımızda Bursa Valisi Sayın Şahabettin Harput ve Eskişehir Valisi Sayın Dr. 
Kadir Koçdemir ile bölgemizin turizm potansiyeli üzerine yapılmış röportajlara 
yer veriyoruz.  Dergimizin sayfalarında üç ilimize ayrılmış bölümlerde illerimizde 
bulunan tarihi, kültürel ve turistik mekanları tanıtma fırsatını da bulacağız.  

Geçtiğimiz üç ay boyunca gerçekleştirdiğimiz önemli faaliyetlerimiz hakkında 
kısa bilgilerin yer aldığı bir bölümde dergimizde yer almakta. Ekonomi Gösterge-
leri bölümü ise ülkemizdeki ve bölgemizdeki ekonomik görüntünün bir yansıması 
olarak sizlere sunuyoruz.

Derginin hazırlanmasında emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkürle-
rimi sunar hepinize esenlikler dilerim.

Değerli okuyucular...

Dr. Mehmet Sait CÜLFİK / Genel Sekreter
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Bursa’nın önceliği turizm
Vali Şahabettin Harput, Bursa’nın endüstriyel üretim yetenekleri ve kapasitesi 
kadar doğal, tarihi ve kültürel potansiyelinin de önemli olduğunu, bu potansiyeli 
değerlendirmek adına da önemli adımlar attıklarını söyledi.

BEBKA HABER’in ikinci sayısında turizme yönelik he-
defleri anlatan Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Şahabettin Harput, “Bursa tarihi ve kül-

türel mirası ile doğal su ve termal kaynaklarıyla, konaklama 
tesisleriyle ziyaretçilere çok yönlü tatil imkanı sunacak bir 
şehirdir. Bursa’nın yönünü turizme dönmesi ve bu alanda 
gelişme göstermesi gerekmektedir” dedi. Dağyenice Termal 
Turizm Merkezi Projesi’ne büyük önem veren Vali Şaha-
bettin Harput, “Bundan sonraki çalışmalarda termal, tarih, 
kongre ve inanç turizmi ile dağ turizmini ön plana çıkarma-

yı hedefliyoruz” diye konuştu. Vali Harput, BEBKA’nın Bur-
sa’daki çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

-BEBKA ile nasıl bir Bursa hedefleniyor?
- Kalkınma ajansları ile ülkemizde sürdürülebilir kalkın-

manın hızlandırılması ve bölgeler arası dengesizliklerin gi-
derilmesi amaçlanmaktadır. BEBKA ile birlikte bölgemizdeki 
il ve ilçelerin kalkınması için önemli çalışmalar gerçekleşti-
rilecek, bu sayede hem bölgemiz hem de ülkemizin kalkın-
ması için çalışmalar yapılacaktır. Geçmişinde çok önemli 
başarıları bulunan Bursa’yı günümüzde dünya ile yarışır 
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bir hale getirmek istiyoruz. Bursa, daima üst hedefleri olan 
önemli bir kentimizdir ve bu hedeflerin gerçekleşmesinde 
BEBKA’nın da katkısı olacağına inanıyorum. Bu nedenle sa-
nayi, çevre, turizm, Ar-Ge, sosyal projeler ve diğer alanlarda 
BEBKA ile yapılacak çalışmaları önemsiyorum.

- BEBKA’nın kurulmasından itibaren Bursa’da ne gibi fa-
aliyetler yapıldı?

- İlk aşamada bölgesel gelişmeye yön verecek amaç ve ön-
celikleri içeren stratejik bir belge olan 2010-2013 Bursa Eski-
şehir Bilecik Bölge Planı paydaşlarımızın 
katkılarıyla hazırlandı. Plan kapsamında 
belirlenen gelişme eksenleri ile ekonomik 
sektörlerde rekabetçiliğin artırılmasını, 
sosyal alanda yaşam kalitesinin yüksel-
tilmesini ve çevreye duyarlı bir yaklaşımı 
öngörüyoruz. BEBKA, belirtilen hedefleri 
gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Türkiye’deki çevre sorunları, ulusal 
politika ve stratejiler konusunda yapılan 
çalışmalarla ilgili farkındalığı artırmak ve 
Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi özelinde 
çevre problemlerini tartışarak öncelikli 
sorunları, çözüm önerilerini ve potansi-
yel proje fikirlerini belirlemek için Çevre 
Çalıştayı düzenlenmiştir. Bu konuda ya-
pılan çalışmalar ışığında özellikle çevre altyapısı ihtiyacına 
odaklanan Çevre Durum Raporu da hazırlanmış ve ilgili ku-
rumların bilgisine sunulmuştur.

Daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim için sanayide 
Ar-Ge ve yenilikçiliği geliştirerek rekabetçiliğin artırılması 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bölgemizdeki Ar-Ge proje 
pazarları düzenlemekteyiz.  İki senedir Uludağ İhracatçılar 
Birliği ile ortak olarak düzenlediğimiz tekstil sektörüne yö-
nelik Ar-Ge Proje Pazarı başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Ajans kurulduğundan itibaren iki kez teklif çağrısına çık-
mış, toplam 27 milyon TL’lik destek bölgemizde gerçekleşen 
projelere tahsis edilmiştir.  2010 yılında 297 adet proje baş-
vurusu sunulmuş başvurular içerisinde Bursa ilimizden top-
lam 177 proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. Destek almaya 
hak kazanan ve Nisan ayında tamamlanan projelerden 35’i 
de Bursa projesidir. Yine 2011 yılında gerçekleşen 368 baş-
vurudan 246’sı Bursa’daki kurumlar ve KOBİ’lerden gelmiş 
ve başarılı bulunan 40 proje sözleşme imzalanarak hayata 
geçirilmeye başlamıştır.

-BEBKA, yapısı itibariyle 3 farklı kenti aynı çatı altında 
buluşturan bir organizasyon. Kentlerin birbirinden yarar-
lanabilecekleri tecrübeleri var. BEBKA’yı üç kentin ilişkile-
rinin geliştirilmesi açısından değerlendirir misiniz?

- Kurulduğu günden itibaren kendini hızla geliştirerek 
çalışmalarına devam eden BEBKA, büyük bir ilerleme kay-
detti. BEBKA Bursa, Eskişehir ve Bilecik arasındaki işbirliğini 
güçlendirecektir. Küreselleşen dünyada ülkeler arası reka-
betin artık şehirler ve bölgeler arası rekabete dönüştüğünü 
görmekteyiz.  Ajans bölgesel rekabet edebilirliği arttırarak, 
bölgemizdeki kalkınmaya destek olacaktır.  

ÇALIŞMALARIN İLK MEYVELERİNİ
TOPLAMAYA BAŞLADIK

- Gelecekte Bursa’nın turizmde hangi noktaya ulaşması-
nı hedefliyorsunuz? Bursa için hayalleriniz neler?

- Gelinen nokta itibarıyla Bursa, endüstriyel üretim potan-
siyeli ile Türkiye ve dünyada ön plana çıkan bir kent kimliği 
kazandı. Ancak Bursa, aynı zamanda tarihi ve kültürel mira-
sı ile doğal su ve termal kaynaklarıyla, konaklama tesisleriy-
le ziyaretçilere çok yönlü tatil imkanı sunacak bir şehirdir. 
Bursa’nın yönünü turizme dönmesi ve bu alanda gelişme 
göstermesi gerekmektedir.

Bundan sonraki çalışmalarda termal, tarih ve inanç tu-
rizmi ile dağ turizmini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 

çalışmaların ilk meyvelerini toplamaya 
başladık. Bursa’ya beş yıldızlı yeni oteller 
yapılıyor ve her biri dünya markası olan 
dev turizm işletmeciliği zincirleri Bursa’ya 
geliyor. Malumunuz Cumhuriyet’in 100. 
yılında 5 milyon turist hedefimiz var ve 
eminim ki Bursa bu hedefi yakalayacak. 

HUZUR VEREN BİR KENT
- Bursa’da turizmin gelişmesi adına 

atılan adımları özetleyebilir misiniz?
- Bursa’nın turizm pastasından gerek-

li payı alabilmesi ve İstanbul’un turizm 
potansiyelinden yararlanmak amacıyla 
planlanan Bursa-İstanbul Destinasyonu 
Projesi hayata geçiriliyor. Turizm açısın-
dan İstanbul ile Bursa birbirini tamam-

layan iki şehirdir. Bu çerçevede Bursa’nın Uludağ’ı, termali, 
tarihi ve kongre turizmi imkânlarının değerlendirilmesi ma-
saya yatırılmıştır. Bu da Bursa turizminin geleceği için bü-
yük önem taşımaktadır.

Bakın bugün dünyada turizm pastası diye bir gerçek var. 
Geçen yıl tüm dünyada turizmden elde edilen gelir 1 trilyon 
dolardı. Bu rakam 2020 yılında 2 trilyona ulaşacak. Dolayı-
sıyla Türkiye olarak bu pastadan daha fazla pay alma adına 
çalışmak yeni projeler üretmek zorundayız. Bursa-İstanbul 
Destinasyonu Projesi de bu yöndeki düşüncenin eseridir. 
İstiyoruz ki turistler İstanbul’u gezsin, ama dinlenmek için, 
sağlık için Bursa’ya gelsin. Çünkü Bursa ziyaretçilerine huzur 
veren, sağlık veren bir kent… Yine İznik-Cordoba Medeniyet-
ler buluşması projemiz var. Bu projemizle de İznik’e önemli 
miktarda Avrupalı turist çekmek istiyoruz. Özetlemek gere-
kirse bu alanda birçok projemiz var ve önemli çalışmalara 
imza atıyoruz…

Cumhuriyet’in
100. yılında 5 milyon 

turist hedefimiz 
var ve eminim ki 
Bursa bu hedefi 

yakalayacak. 
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DAĞYENİCE MUHTEŞEM
BİR HAYAT ALANI OLACAK

- Dağyenice Termal Turizm ve Sağlık Projesi kapsamın-
da yapılan ve yapılacak çalışmaları özetleyebilir misiniz? 
Dağyenice’nin Bursa’yı turizmde vardıracağı nokta neresi 
olacaktır?

- Termal kaynaklara Valilik olarak büyük önem veriyo-
ruz.  Dağyenice’de kurulacak tesisler sayesinde Bursa’nın 
dünyanın en önemli termal merkezlerinden biri olması için 
çalışmalar yürütmekteyiz. Dağyenice 
Termal Turizm Merkezi’nin 1/25 binlik 
projesi Turizm Bakanlığı tarafından 
onaylandı. Yaklaşık 11 bin dönümlük 
alanda, ormanın içinde ve gölet kıyı-
sında yapılacak komplekste konakla-
ma ve sağlık tesisleri, spor, sağlık ve 
sosyal tesisleri, eğlence merkezleri, 
bisiklet ve yürüme yolları bulunacak. 
Bu merkez Bursa’nın turizm kapasite-
sini arttıracaktır. Burası bölge halkıy-
la, köyüyle, köylüsüyle, üretimiyle 
çiftçisiyle, tarımıyla, turizmiyle, sağ-
lığıyla her şeyiyle bütünleşen muhte-
şem bir hayat alanı olacaktır.

-BEBKA bugüne kadar termal turiz-
me yönelik ne tür destekler verdi?

- 2010 yılı mali destek programı 
kapsamında BEBKA Bursa İl Özel 

İdaresi’nin yürüttüğü “Geçmişin Motifleri Gelecekle Bulu-
şuyor” adlı projeye destek sağlamıştır.  Maliyeti 120 bin TL 
olan projeye BEBKA yüzde 75 finansman desteği vermiştir. 
Proje ile bu bölgede olan değerli el işlerinin motifleri hedi-
yelik eşyalar üzerinde kullanılarak, yöreye özgü ekonomik 
değere dönüştürülebilen ürünler üretilmiştir. Ayrıca Mus-
tafakemalpaşa’daki Tümbüldek Kaplıcaları’nın turizm ka-
pasitesinin arttırılmasına yönelik başka bir proje de aynı 
program kapsamında desteklenmiştir. 2011 yılı doğrudan fa-

Dağyenice Köyü
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aliyet programı kapsamında ise Valiliğin Bursa Termal Kent 
Mimari Fizibilite Projesi ve İl Özel İdare’nin Bursa Termal 
Kent Saha Analiz Projesine BEBKA mali destek sağlamıştır. 
Bu projeler planlanan termal turizm projelerine altyapı oluş-
turmaktadır.

ARAP ÜLKELERİ İÇİN
YATIRIM MERKEZİ OLACAK

- Özellikle termal turizme Arap yatı-
rımcıların büyük ilgisi olduğunu bili-
yoruz. Yakın ya da ileri vadede hayata 
geçirilecek turizm yatırımları hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

- Bildiğiniz üzere Bursa, Arap 
Birliği’nin 2013 Ana Turizm Destinas-
yonu olmuştur. Arap halkının istediği 
yeşillik, serinlik, kaplıca, zengin mutfak, 
tarih ve kültür varlığının tümü Bursa’da 
mevcuttur. Arap ülkelerinden gelecek 
turistlerin ilgi gösterdiği sağlık ve inanç 
turizminin merkezi de Bursa’dır. Bu kap-
samda Nisan ayında Sayın Başbakanı-
mızın ve Kültür ve Turizm Bakanımızın 
teşrifleriyle 22 Arap ülkesinin turizm ba-
kanları, turizm yatırımcıları, acenteler, 
tur operatörlerinin katıldığı 1. Türk-Arap 
Buluşması gerçekleştirilmiştir. Bursa sa-
dece bir turizm merkezi değil, Arap ülke-
leri için aynı zamanda bir yatırım merkezi 
olacaktır. 

-Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin turizm-
deki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bursa, nüfusu, sosyo-ekonomik yapısı, İstanbul’a yakın-
lığı gibi özellikleriyle ülkemizdeki en önemli kongre merkez-
lerinden birisi olabilecek durumdadır. İlimiz kongre turizm 
merkezi olmak için yeterli altyapıya sahiptir. Atatürk Kongre 
Merkezi mimari özellikleri ve teknik altyapısı ile en geniş ka-
tılımlı kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştiri-
lebileceği bir merkez olarak tasarlanmıştır.  Uludağ’ın da sa-
dece kış sporları değil aynı zamanda kongre turizmi ve diğer 
etkinlikleriyle de dünya çapında bir merkez haline getirmeyi 

arzu ediyoruz. Bu konuda büyük otellerle de entegre bir şe-
kilde çalışıyoruz.

- Bölgedeki diğer yatırım imkanlarından söz edebilir mi-
siniz? Özellikle Bursa’da teknolojik yatırımlara, bacasız sa-
nayiye ihtiyaç olduğunu her fırsatta söylüyorsunuz…

- Bursa, özellikle turizm sektörü ile sa-
vunma sanayi sektörü ve stratejik yatı-
rımlardan en iyi şekilde yararlanması ge-
reken illerin arasında yer alıyor.  Sanayi 
ve tarım zenginlikleri yanında özellikle de 
Uludağ’ın bölge ve dünya için taşıdığı de-
ğer, yine asırlar öncesinden devam edip 
gelen tarımsal potansiyelinin yeniden 
değerlendirilmeye başlanması, İstanbul’a 
1,5 saat, Ankara’ya 3 saat karayolu mesa-
fesi yanında modern hava ve demiryolu 
taşıyıcılığı ve yapımı öngörülen hızlı trenle 
Bursa ülkemizi dünya ölçeğinde çok daha 
yukarılara taşıyacak bir yolda emin adım-
larla ilerlemektedir. Bursa, Cumhuriyeti-

mizin 100. yaşında sadece Türkiye’nin değil, 
her alanda dünyanın yıldızı bir kent olacak.

- BEBKA, bir yönüyle proje hazırlama 
kültürüne de hizmet ediyor. İyi proje ha-
zırlayabilen kurum ve kuruluşlar aynı za-
manda bu alışkanlıklarını tüm iş süreçleri-
ne yansıtabilir. BEBKA, sadece mali destek 
değil aynı zamanda kurumsallaşma açısın-
dan da rehberlik etme misyonunu üstleni-

yor diyebilir miyiz?
- BEBKA tarafından, proje hazırlama kapasitesini artırmak 

amacıyla üç ilimizde hatta birçok ilçemizde ücretsiz proje 
yazma eğitimleri düzenlenmiştir. Bu eğitimlere 1700 kişi 
katılım sağlamıştır. Proje oluşturma konusunda bölgede her 
geçen gün daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.  Geçen sene 
gözlenen proje teklif çağrısına başvuru sayısındaki artış böl-
gemizde proje yazma kültürünün geliştiğinin göstergesidir. 
O nedenle BEBKA tarafından yürütülen proje teklif çağrıları 
bölgemizdeki kurum ve kuruluşların proje üretme kapasite-
sini arttırmakta ve daha üretken olmalarını teşvik etmekte-
dir.

Vali Harput, Bursa’nın 
dünyanın en önemli termal 
merkezlerinden biri olması 
için çalışmaların yürütüldüğü 
Dağyenice’ye ayrı bir 
önem veriyor. Her fırsatta 
bölgeyi ziyaret eden Harput, 
köylü kadınların ilgisiyle 
karşılaşıyor.

Bursa sadece 
Türkiye’nin değil, 

her alanda dünyanın 
yıldızı bir kent 

olacak.
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Eskişehir, çok yönlü yapısıyla bölgenin önemli 
kentlerinden biri. Sanayisi, üniversiteleri Eskişehir›i 
öne çıkarıyor. Kentin en önemli özelliği ise ulaşım 

anlamında önemli merkezlere çok yakın olması. Bu ya-
kınlık yeni projelerle daha da pekişecek. 2013’te Türk 
Dünyası Kültür Başkentliği ve Somut Olmayan Kültürel 
Miras Dünya Başkentliği ile çifte başkentlik yapmaya ha-
zırlanan Eskişehir›de Vali Dr. Kadir Koçdemir de, kentin 

ulaşım alanındaki bu kolaylığına dikkat çekerek, bunu 
turizm alanında avantaja çevirmek istediklerini söyledi. 
Bağrında yatırdığı Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük 
şairlerinden biri olan Yunus Emre›nin dizelerinde yer verdi-
ği gibi tüm dünyaya ‘Gelin tanış olalım’ demeye hazırlanan 
Eskişehir’de Koçdemir, sorularımıza verdiği yanıtlarla ade-
ta Eşkişehir’i gezdirirken, BEBKA’nın bölgeye olan katkısını 
da örneklerle anlattı.

Eskişehir, tüm dünyaya 
‘Gelin tanış olalım’ diyecek!
Eskişehir Valisi Dr. Kadir Koçdemir, kentin ulaşım alanındaki kolaylığını turizmde de 
büyük bir avantaja çevirmek istediklerini belirterek, “Termal turizmden Frigler’e, Selçuklu 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar burayı bir çekim merkezi yapmak istiyoruz” dedi.
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- BEBKA sizin için ne ifade ediyor? Eskişehir’e olduğu 
kadar Bursa ve Bilecik’e karşı da kendinizi sorumlu hisse-
diyor musunuz?

- Tabi ki. BEBKA, birlikte iş yaparken ve geleceği planlar-
ken il sınırlarıyla sınırlı olmayan bir perspektif sağlıyor. 
BEBKA’yla yapacağımız projelerimize Bilecik’i de dâhil edi-
yoruz. ‘Bilecik’le de şunu yapabiliriz’ diyoruz. Örneğin önü-
müzdeki yıl için Eskişehir, Türk Dünyası Kültür Başkenti 
ilan edildi. Diğer taraftan UNESCO tarafından organize 
edilen Somut Olmayan Kültürel Miras Dünya Başkentiyiz. 
Yani çifte başkentliği bir arada yaşayacağız. O başkentlik-
le ilgili olan etkinliklerde BEBKA olduğu için biz, özellik-
le Bilecik’i sanki Eskişehir’miş gibi birlikte düşünüyoruz. 
Oradan gelecek toplulukları sanatçıları hem konaklatmak 
için hem de o sanat faaliyetlerini sade-
ce Eskişehir’de değil de başka illerde de 
yapmaları konusunda Bilecik’i de dahil 
ediyoruz. Başka bir vilayetle birlikte ge-
lecekle ilgili düşünme alışkanlığı aynı 
zamanda BEBKA üyesi olmayan Kütahya 
ve Afyon’u da ileriye dönük programları-
mıza dahil etmemizi sağlıyor. BEBKA’nın 
hayatımıza kattığı birlikte iş yapma alış-
kanlığı, geleceğe yönelik düşünürken uf-
kumuzu çok daha geniş tutmaya yarıyor. 
BEBKA yönetimi olarak her ay bir araya 
gelmek bile, yapılan işler bir yana, çok 
büyük katkı sağlıyor. Bu toplantılarda 
bölgenin müşterek hedefleri belirleni-
yor. Hedeflere varmak için stratejiler tes-
pit ediliyor. Hem kamu, hem sivil toplum kuruluşları hem 
de özel sektör olsun teşvik ediliyor. Bütün bunlar hayattan 
aldığımız tadı ve bizim hayata vereceğimiz katkıyı, herkes 
kendi vilayetini düşündüğünde olacağından çok daha 
ileriye götürüyor. 

- BEBKA ile birlikte neler değişti Eskişehir’de? Nasıl bir 
değişim gözlemlendi?  

- Eskişehir, yakın zamana kadar 3 büyük ilimiz hari-
cinde 1’den fazla üniversitesi olan tek ildi. Belki Bursa ile 
kıyaslanmaz ama katma değeri yüksek alanlarda aile 
işletmeleri olmakla birlikte, eğitimli, dünyadan haberdar, 
global düşünen insanların oluşturduğu güzel bir yapılan-
ma var. Bu da hem BEBKA projelerinden istifade konusunda 
hem de BEBKA’yı şekillendirme konusunda Eskişehir’e bir 
avantaj sağlıyor. Geriye doğru baktığımda proje teklif çağrı-
sına çıkılan, belli bir prosedüre tabi projelerden Eskişehir’in 
çok büyük bir pay aldığını görüyorum. Yine aynı şekilde 
Eskişehir, Sanayi ve Ticaret Odası’yla, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı’yla, İl Özel İdaresi’yle, Valiliği’yle BEBKA’nın 
bütün kurullarının da eksiksiz bir takipçisi durumunda. Biz 
katma değeri yüksek alanlarda, havacılık, raylı sistemler, 
savunma sanayi, savunma sanayi içinde bilhassa elekt-
ronik konularında uzmanlaşıyoruz. Bu alanlarda dünya 
çapında kendisini fark ettiren firmalarımız var. Bu firmalar 
gerek Ar-Ge faaliyetlerinde gerek çevreye uyum hususların-
da BEBKA’dan önemli kaynaklar aldılar. BEBKA’nın amaç-
larının gerçekleşmesine katkıda bulundular, kendilerini de 
yenilemiş oldular.

- Eskişehir’den en çok hangi alanlarda başvurular olu-
yor? Ar-Ge ya da sosyal projeler gibi…

- Eskişehir’in yardım aldığı projeler içinde eşit bir dağılım 

söz konusu. Ama diğer illerle kıyasladığımızda biz de özel 
sektörün istifade etme oranı biraz daha yüksek gibi.

ESKİŞEHİR’İN ULAŞILABİLİRLİĞİ DAHA DA ARTTI
- Eskişehir’i turizm potansiyeline bir objektif tutabilir 

misiniz?
-Eskişehir ulaşılabilirlik bakımından çok avantajlı. 

İstanbul’a, Bursa’ya, Ankara’ya, Konya’ya yani önemli 
destinasyon noktalarına çok yakın. Son zamanlarda gerek 
karayolu gerek demiryolu alanında yapılan yatırımlarla 
Eskişehir’in ulaşılabilirliği daha da iyileşti. Artık Ankara’dan 
1,5 saatte gelebiliyorsunuz. Yakında Ankara içindeki kısım 
da düzeltilirse 1 saat 10 dakikada Eskişehir’e gelebilecek-
siniz. Konya- Eskişehir güzergahı tamamlandı. Devreye 

girdiğinde Ankara ya da Konya’daki bir 
ailenin, hafta sonu çıkıp sadece bir gece 
Eskişehir’de konaklayıp iki şehri gör-
mesi mümkün olacak. Bu çok büyük bir 
imkan ve biz bu imkânların kullanıldığı 
görüyoruz. Özellikle hafta sonları turist 
sayımızda çok ciddi artışlar oldu. Kültür 
turizmi, sağlık turizmi dediğimiz alanlar 
henüz bakir alanlar ve buralarda bizim 
sunabileceğimiz çok ciddi imkanlar var. 
Eskişehir denilince tabi ilk akla gelen 
termal turizm. Kızılinler, Kültür Bakanlı-
ğı tarafından termal turizm merkezi ilan 
edildi, imar planları yapıldı. Onay süreci 
tamamlandığında, yatırım yapılabilir 
hale gelecek ve belli teşvikler söz konu-

su olacak. Bunun ciddi bir potansiyel olduğunu düşünü-
yoruz. Yine günümüzde bilim, kültür ve sanat faaliyetleri 
de ciddi bir turizm unsuru. Eskişehir’de bu alanda da ciddi 
bir potansiyel var. Kültür başkentliği yılıyla bu alanda da 
uluslararası organizasyon, kongre, sempozyumları bura-
ya yönlendirebiliriz. Çünkü 2013 sonunda hızlı tren sade-
ce Ankara’yla Eskişehir’i değil aynı zamanda Eskişehir ile 
İstanbul’u, Eskişehir ile Bursa’yı da birbirine bağlayacak. 
Bu müthiş bir potansiyel, müthiş bir turist artışına yol aça-
cak diye düşünüyoruz.

Diyor ki
Yunus; ‘Gelin tanış 

olalım, İşi kolay 
kılalım, Sevelim 
sevilelim, Dünya 
kimseye kalmaz’. 
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TURİST SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ
- Şu anda Eskişehir’in turist potansiyeli nedir? Ne ka-

darlık bir artış bekliyorsunuz?
- Konaklama tesislerindeki rakamlar esas alındığında 

200 bin kadar turist söz konusu. Bilhassa hızlı trenden son-
ra günübirlik ziyaretçi sayısında ciddi bir artış var. Kültür 
Başkentliği yılındaki faaliyetler bu sayıyı ciddi biçimde 
artıracaktır. Fakat, Uludağ’ın doğusu ve güneyi bir bütün 
halinde ele alınmadan, Bilecik, Eskişehir  ve Kütahya’nın 
turizm potansiyeli birbirine karıştırılmadan mümkün olan 
artışın hep çok gerisinde kalınacaktır.  Burada bir kez daha 
BEBKA’nın rolü gündeme gelmektedir.  

- Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Eski-
şehir ile ilgili 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği’nin 
dışında bir vaadi daha vardı; Eskişehir’e Yüksek Teknoloji 
Üniversitesi…  

- Hazırlıkları devam ediyor o da inşallah gelecek. Biz ön-
ceden ‘Üç büyük il dışında birden fazla üniversitesi olan 
tek iliz’ diye övünüyorduk ama son yıllarda üniversite 
sayılarının artmasıyla biraz geride kaldık. Hala iki üni-
versitemiz var. Hem bu bahsettiğiniz Yüksek Teknoloji 
Üniversitesi’nin hem de özel vakıf üniversitelerinin önü-
müzde ki dönemde Eskişehir’e kurulması için gayret sarf 
ediyoruz. 

- Yeni süper güçler yaratmada bilişim teknolojileri-
nin önemi ortada. O halde İleri Teknoloji Üniversitesi 
Eskişehir’i nasıl etkiler?

- Coğrafi konumu, beşeri sermayesi, teknolojik mükte-
sebatı, Eskişehir’i, havacılık, raylı sistemler, savunmaya 
sanayii ve elektronik gibi katma değeri yüksek alanların 
mekanı haline getiriyor. Geçmiş acı tecrübelerden istifade 
ederek bu alanlardaki faaliyetleri çevreci ve enerji dostu 

olarak yapmak istiyoruz. Bütün bunlar için yüksek tekno-
loji üniversitesi çok önemli. Çünkü mevcut üniversiteleri-
mizin yanında, bunun ilavesiyle sacayağı tamamlanmış 
olacak.  Eskişehir geleceğe daha sağlam sütunlar, temeller 
üzerinde yürüyecek.  

- 2013 Türk Kültür Başkentliği konusunda ne gibi çalış-
malar yürütülüyor şu anda?

- 6303 sayılı bir kanunla bir ajans kuruldu. Kanun, ajan-
sın organlarının teşkilini Bakanlar Kurulu kararına bırak-
tı. Bunu bekliyoruz. ‘Bugün yarın’, ‘Eli kulağında’ diyoruz, 
çünkü çok az vakit kaldı. 

- Bu arada neden Eskişehir Türk Kültür Başkenti olarak 
seçilmiş olabilir?

- Eskişehir Türk dünyasının bir numunesini teşkil edi-
yor. Burada Türk dünyasının hemen hemen her yerinden 
insanlar var. Eskişehir göçlerle oluşmuş ama Türkiye’nin 
diğer göç alan şehirlerinden bir farkı var; göç edip gelen-
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ler burada sosyal, kültürel adacıklar yani gettolar oluştur-
mamış. Herkes rengini vermiş ama aynı zamanda herkes 
siyah-kırmızı Eskişehir rengini de almış. Yani birlikte ya-
şamanın, sürtüşmesiz, kavgasız verimli bir şekilde gerçek-
leşmesi bakımından Eskişehir’in, doktora tezlerine konu 
olabilecek bir yapısı var. Haliyle Türk dünyasının bir nu-
munesi gibi.

- ‘Ajans kuruldu’ demiştiniz. Başka neler yapıldı ve ya-
pılacak?

- Evet Ajans kuruldu. Ancak henüz organları teşkil 
edilmedi. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımı-
zı öncelikle 3 ana başlık altında yürütüyoruz. Bunlardan 
bir tanesi; tanıtım. Eskişehir’in önce Türkiye’de, sonra 
Eskişehir’le birlikte Türkiye’nin Türk dünyasında ve dün-
yada tanıtımına yönelik çalışmalar. İkincisi; etkinlikler. 
Bu coğrafyada kültür sanatla uğraşan insanların birbirle-
riyle tanışmaları, yapmış oldukları çalışmaları, ürünlerini 
sergilemeleri ve birlikte kültür sanat fa-
aliyeti yapmaları. Üçüncüsü ise; kalıcı 
eserler. 40- 50 sene sonra da 2013 Kültür 
Merkezi, 2013 Köyü, 2013 Açık Hava Mü-
zesi gibi kalıcı eserler. Normal şartlarda 
8 -10 sene sürecek işleri Kültür Başkentli-
ği yılında tamamlamak istiyoruz. Çünkü 
devletin ihale kanunu gibi mutat har-
cama ve mutat istihdam usullerine tabi 
değiliz. Daha esnek, daha hızlı hareket 
etme imkanımız var. Ana hedefimiz bu 
coğrafyadaki kültürün ne kadar büyük 
bir zenginliğe, ne kadar çok çeşitliliğe 
sahip olduğunu, gittiği, etkileşimde bu-
lunduğu yerlerle ne kadar kapsamlı alış-
verişte, etkileşimde bulunduğunu, fakat 
diğer yandan da şaşırtıcı müştereklerinin olduğunu ortaya 
çıkartmak.

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ İÇİN
GÖNÜLLÜK FAALİYETİ

- Hizmet üretmede size 8-10 yıl kazandırmış olacak!
- Evet, 8-10 yılda yapılacak işleri bir yılda yapabileceğiz. 

Ajans 2014 yılının Haziran ayına kadar faaliyette kalacak. 
O zamana kadar tamamlayamadığımız işleri de ilgisine 
göre Büyükşehir Belediyesi’ne, Belediye başkanlıklarına 
ya da İl Özel İdare’sine devredeceğiz. Bu çerçevede bütün 
Eskişehirlilere ve sivil toplum kuruluşlarına yazdık, onla-
rın düşüncelerini aldık. ‘Bu başlıklar altında nelerin ya-
pılmasını istersiniz?’ diye sorduk. Bir gönüllülük faaliyeti 
başlatıyoruz. Konaklatma, etkinliklerde görev alma ya da 
fikir, proje oluşturma konusunda gönüllüleri tespit etmek 
istiyoruz. ‘Gönül coğrafyamız’ diyoruz. Yani Hollanda’dan 
Moğolistan’a, Doğu Türkistan’a kadar olan bir alanda geç-
mişte beraber yaşadığımız, kâh savaştığımız kâh birlikte 
işler yaptığımız o coğrafyadaki insanlarla tekrar bu yılı bir-
likte kutlamak, bu yılı birlikte omuzlamak istiyoruz. Türk 
dünyasındaki bütün ülkelerden bir kardeş il münasebeti 
kurmak istiyoruz. Azerbaycan’da Gence’yle başladık, Kaza-
kistan Karaganda ile ilişkilerimiz devam ediyor yakında ni-
yet protokolünü imzalayacağız. Türkmenistan, Rusya’dan 
Tataristan’dan ve mümkün olduğu kadar çok yerden bu 
kardeş il münasebeti tesis edip yine onları da bu etkinlik-
lere katmak istiyoruz. 

YUNUS EMRE’NİN ANLAMLI DÖRTLÜĞÜ 
- İkinci başkentlik konusunda neler söyleyeceksiniz?
- 2013’teki ikinci başkentliğimiz, Somut Olmayan Kültü-

rel Miras Dünya Başkentliği. UNESCO tarafından yürütülü-
yor. Bu çerçevede biz UNESCO’yu, UNICEF’i ve BM’nin diğer 
kültür sanat ile ilgili birimlerini, Avrupa Birliği’nin bunun-
la ilgili organ ve kurumlarını sürece dahil etmek istiyoruz. 
Yani onlarla birlikte projeler gerçekleştirmek istiyoruz. 
Böylelikle hem Türk Dünyası Kültür Başkentliği’nin akre-
ditasyon derecesini, tanınırlık, kabul seviyesini yükselt-
mek hem de daha fazla ortakla ufkumuzu açıp, yaptığımız 
faaliyetlerin daha iyi netice alınmasına katkıda bulunmak 
istiyoruz. Çünkü burası Yunus Emre’nin memleketi. Yunus 
Emre’nin belki bütün eserlerinin, divanının özeti sayılabi-
lecek bir dörtlüğü var. Sürekli zikredilmesi lazım. Diyor ki 
Yunus;  ‘Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, Sevelim sevi-
lelim, Dünya kimseye kalmaz.’ Hakikaten pek çok zorluk 

tanışmamaktan kaynaklanıyor. Tanış 
olduğumuzda pek çok iş kolay olacaktır. 
Haliyle biz de Eskişehir’i, dış dünyayla, 
ne kadar farklı yerlerle, insanlarla tanış 
edersek pek çok işin çok kolay olacağına 
yürekten inanıyoruz. Yani bu coğrafya-
daki insanların tekrar kardeşliğini, bir-
birine muhabbetini, sevgisini artıracak 
çalışmalar içerisindeyiz. 

BEBKA ÖNEMLİ DESTEKÇİMİZ
- Ya BEBKA bunlarla ilgili nasıl bir rol 

üstleniyor?
- Şu an için turizmi önceleyen BEBKA, 

bizim en büyük destekçimiz. Doğrudan 
Faaliyet Desteği Programı’ndan fayda-

lanabileceğimiz 5-6 projemiz var. Şu anda onların şartlara 
uygun olup olmadığı inceleniyor. Mesela bu yılla ilgili han-
gi hedefler anlamlıdır, mevcut durum nedir? onu bir tes-
pit etmemiz lazım. Zannettiğimiz gibi mi Eskişehir? Neler 
yapılabilir? Onunla ilgili bir saha araştırması projesini, bir 
stratejik plana altlık olacak bir çalışmayı BEBKA’ya verdik. 
1900- 1950 yıllarındaki hayatı canlandıracak bir açık hava 
müzesi projemiz var. Müzenin yapımında da hem BEBKA 
hem de AB Fonları’ndan yardım almak istiyoruz. 

GURUR DUYDUĞUM ŞEHİR
- Bütün bunlar gerçekleştiğinde nasıl bir Eskişehir gözü-

nüzde canlanıyor? Nasıl bir gelecek bekliyor Eskişehir’i?
- 5-6 sene sonra bu başkentlik ve başkentlik çerçevesinde 

yapılacak projelerin hayata geçmesiyle birlikte kara, hava 
ve demiryoluyla ilgili bağlantıların faaliyete geçmesiyle 
birlikte Eskişehir’i gerek zihin olarak gerekse fiziki olarak 
dünyanın her tarafıyla irtibatta olan, dünyanın her tara-
fına çabuk ulaşan, bununla ilgili maddi, teknolojik, zihni, 
beşeri altyapıya sahip olan ama dünyanın her tarafının 
da kendisine kolay ulaşabildiği bir şehir düşünüyorum. 
Yani genç nüfusun bilim sanat faaliyetlerinde bulunduğu, 
katma değeri yüksek çevreci sanayilerin faaliyetini sür-
dürdüğü bir il düşünüyorum. Bu ulaşım imkanlarını en iyi 
şekilde kullanan, onu katma değere dönüştüren, herkesin 
birbiriyle karıştığı, herkesin şehre katkıda bulunduğu, her-
kesin şehrin kimliğini ifade etmekten gurur duyduğu bir 
şehir hayal ediyorum ve bunu mümkün görüyorum. 

Yaklaşık 1,5- 2 
milyon olan turist 
sayımızı, 2013’te 

ikiye katlarız diye bir 
hedef koyduk. 



www.bebka.org.tr 10

DESTEKLER

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölge-
sel kalkınmaya ivme kazandıracak çalışmalar için, kar 
amacı gütmeyen kuruluşlar ile bunların kurduğu veya 

ortağı işletmelere yönelik Doğrudan Faaliyet Desteği Progra-
mı kapsamında 2012 yılı için toplam 700 bin TL bütçeli des-
tek programı başlattı.

Programa yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, 
teknoloji geliştirme bölgeleri, birlikler, kooperatifler ile bu 
kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletme-
ler başvurabiliyor.

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA DESTEK
2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 

Programı’nda bölgesel kalkınmaya ivme 
kazandıracak stratejik araştırma, planlama 
ve fizibilite çalışmalarına destek sağlanma-
sı amaçlanıyor. Programda, sağlık/termal, 
kültür ve kongre turizmi konuları, deprem 
ve diğer kentsel risklerin ve etkilerinin tes-
piti, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi, ulaşım 
ve lojistik stratejisi ile genel olarak bölge-
deki büyük ölçekli yatırım kararlarına katkı 
sağlayacak asgari 25 bin TL ve azami 75 bin 
TL tutarlı stratejik araştırma, planlama ve fi-
zibilite çalışmaları, öncelikli konular olarak 
belirlendi.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 30 
Kasım 2012 tarihine kadar açık kalacak an-
cak programa ayrılan toplam bütçenin faa-
liyet yılı bitmeden tükenmesi durumunda 
program bu tarihlerden önce sona erecek. 

2012 TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Bölgede yerel ve bölgesel kalkınmaya 

katkıda bulunabilecek çalışmalar için ku-
rumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faali-
yetlere destek sağlamak amacıyla toplam 
600 bin TL bütçeli “2012 Yılı Teknik Destek 
Programı” da Mayıs ayında ilan edildi. 

Program kapsamında kurum ve kuru-
luşların uluslararası pazarlama ve tanı-
tım, dış ticaret, mesleki ve teknik eğitim 
ve danışmanlık, proje yönetimi, Ar-Ge ve 
yenilikçilik, verimlilik, markalaşma, afet ve 
acil durum yönetimi, fizibilite ve stratejik 
planlama çalışmaları, eğitim hizmetlerinin 
ve kalitesinin artırılması, kırsal kalkınmayı 
destekleme ve geliştirme, konularında eği-
tim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılama-
ya öncelik verilecek.

2012 yılı boyunca açık kalacak olan Tek-
nik Destek Programı’nda başvurular,  Ma-

yıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık 
aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde alınacak. 
Her dönemi takip eden ayın ilk yarısında ilgili döneme ait 
başvuru taleplerinden destek almaya hak kazananların lis-
tesi, BEBKA’nın internet sitesinde ilan edilecek.

Teknik destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine 
doğrudan bir ödeme yapılmaksızın Ajans tarafından veya 
hizmet alımı yoluyla teknik destek sağlanacak ve hizmet 
alımlarında azami destek tutarı 15 bin TL olacak.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ve Teknik Destek 
Programı ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı başvuru reh-
berine ve başvuru için kullanılacak gerekli formlara www.
bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir.

BEBKA destekleri hız kesmiyor
BEBKA, 2012 yılı için kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile bunların kurduğu veya 
ortağı işletmelere yönelik 1 milyon 300 bin TL bütçeli destek programı başlattı.

2011 DFD PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
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Bursa Valiliği ile Arap Birliği Turizm Teşkilatı’nın işbir-
liğiyle düzenlenen ve açılışını Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yaptığı 1. Türk-Arap Turizm Buluşması, 

Bursa’da gerçekleştirildi. Dev organizasyona, Başbakan Yar-
dımcısı Bülent Arınç, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı’nın 
kardeşi El-Velid bin Talal bin Abdulaziz El-Suud, Arap Birliği 
Turizm Teşkilatı Başkanı Dr. Bandar Fahad El-Fehaid, Bursa 
Valisi Şahabettin Harput ve bazı Arap ülkelerinin bakanları 
katıldı. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen sergiye 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı da katılarak bölge-
nin tanıtımını yaptı. BEBKA’nın standında Bursa Eskişehir 
ve Bilecik illerinin yatırım olanakları hakkında katılımcılara 
bilgi verildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Merinos Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘’Türk-Arap Turizm Buluş-
ması’’ toplantısında yaptığı konuşmada, Türk-Arap Turizm 
Zirvesi’nin, hayırlara vesile olmasını diledi. ‘’Tüm misafir-
lerimize, Türkiye’ye, tarihi şehir, Osmanlı’nın ilk Başkenti 
Bursa’ya hoş geldiniz diyorum’’ diyen Başbakan Erdoğan, 
şunları kaydetti:

‘’ Misafirlerimizin, yeşiliyle, tarihiyle, misafirperver insan-
larıyla, kadim kültürüyle Bursa’nın eşsiz havasını teneffüs 
etmelerini, memleketlerine en güzel hatıralar ve en güzel 
izlenimlerle dönmelerini temenni ediyorum. Her yıl yüzbin-
lerce Arap turisti ağırlayan Bursa, inanıyorum ki, burada bu-
lunan çok değerli ve mümtaz misafirlerimizin katkılarıyla, 

önümüzdeki yıllarda artan sayıda kardeşimizi konuk ede-
cektir. Bursa’yı gezdiğinizde, bu şehrin, sizin hiç yabancısı 
olmadığı bir şehir olduğunu göreceksiniz.”

KKTC Başbakanı Küçük de, açılış oturumundaki konuşma-
sında hayırlara vesile olacağına inandığı bu toplantının özel-
likle yeşil, şirin Bursa’ya ana vatan Türkiye’ye ve Arap ülke-
lerine çok önemli kazanılar sağlayacağına inandığını belirtti.

BURSA TURİZM DESTİNASYON MERKEZİ
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da, Arap Birliği 

Turizm Teşkilatı tarafından Bursa’nın ‘2013 Ana Turizm Des-
tinasyon Merkezi’ seçilmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Bursa’nın “Turizm Başkenti” sıfatı vesilesiyle tarihsel ve 

BEBKA 1. Türk-Arap
Turizm Buluşması’nda
Bursa Valiliği ile Arap Birliği Turizm Teşkilatı’nın işbirliğiyle düzenlenen 1. Türk-Arap 
Turizm Buluşması ve ATCEX 2012 Fuarı Bursa’da gerçekleştirildi. BEBKA da organizasyon 
kapsamında gerçekleştirilen sergiye katılarak bölgenin tanıtımını yaptı.
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BEBKA BÖLGEYİ TANITTI
Organizasyon kapsamında 
gerçekleştirilen sergiye Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
da katılarak bölgenin tanıtımını 
yaptı. BEBKA’nın standında Bursa 
Eskişehir ve Bilecik illerinin 
yatırım olanakları hakkında 
katılımcılara bilgi verildi.

doğal güzelliklerini başta Arap alemi olmak üzere bütün 
dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat yakaladığını dile ge-
tiren Günay, “Turizm bugün sadece seyahat etmenin ötesin-
de bir anlam taşımaktadır. Turizm, insanları tanıştırma, kay-
naştırma böylece barış ortamını geliştirme kavramıyla da ön 
yargıları yıkma anlayışı ile iç içedir. Turizm başta istihdam 
olmak üzere dış açığın giderilmesinde çok önemli ekonomik 
bir mekanizma niteliği taşımaktadır” diye konuştu.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
Arap Birliği Turizm Teşkilatı Başkanı Dr. Bandar Fahad El-

Fehaid ise Bursa’da böylesine önemli bir buluşmada bulun-
maktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Turizm buluşmasının başarılı olması için her türlü des-
teği vermeye hazır olduklarını anlatan El-Fehaid, “Turizm, 
halkların ve kültürlerin entegrasyonunu desteklemektedir. 
Turizm, aynı zamanda diğer sanayi sektörlerine de destek 
olmaktadır” görüşünü iletti.

Türkiye’nin her yıl yaklaşık 31 milyon turisti ağırladığını, 
2011’de Türkiye’ye gelen Arap turist sayısında yüzde 80 artış 
olduğunu dile getiren El-Fehaid, Arap ülkelerinin de yılda or-
talama 35 milyon turist ağırladığını kaydetti.

4 MEVSİM AYRI GÜZEL
Bursa Valisi Şahabettin Harput da, böylesine önemli bir 

buluşmayı 4 mevsimi ayrı güzel olan Bursa’da gerçekleştir-
menin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bursa’nın farklı zenginlikleri bağrında taşıyan, özellikle 
Arap alemi ve Ortadoğu için cazibe merkezi olduğunu anla-
tan Harput, “Geçmişi MÖ 6 bin yıla kadar dayanan, Roma, 
Bizans, Selçuklu gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan, 
Osmanlı’yı kuran ve 130 yıl başkentlik yapan, 6 Osmanlı pa-
dişahının kabirleri bulunan bir kenttir Bursa. İngiltere Krali-
çesi 2. Elizabeth, Osmanlı’nın en canlı ve saf olarak yaşandığı 
bir kenti görmek için 2008 yılında Bursa’ya gelmiş ve kente 
hayran kalmıştır. Bursa 4 mevsim ayrı güzel bir kenttir” dedi.
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Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesi Bilgi ve 
Deneyim Paylaşım Platformu, TBMM 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve 

UNDP Türkiye ortaklığında ‘Türkiye’de Cinsi-
yet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik 
Edilmesi Ortak Programı’ kapsamında, yerel 
ve ulusal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlamak ve bu konudaki toplum bilincini art-
tırmak suretiyle düzenlenen çalışmaların ilk 
toplantısı Bursa’da yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
toplantıda konuşan AK Parti Bursa Milletveki-
li Canan Candemir Çelik, kampanyanın 2011 
Kasım ayında başlatıldığını belirterek, “İlk 
toplantımızı Bursa’da yapıyoruz, diğer illeri-
mizde de yapacağız. Detayları sahada çalışma 
yaparak anlatacağız. Kadın ve erkek eşitliğini 
sağlamada en büyük eksiklik bilgi ve algı ko-
nularında. Herkese sorumluluk düşüyor. Yeni 
anayasada kadına yönelik istenilen maddeler 
de gerektiği kadar yer alacak” dedi.

UNDP Türkiye Demokratik Yönetişim Prog-
ram Müdürü Dr. Leyla Şen ise, “Uluslararası 
sözleşmelerde cinsiyet eşitliği en belirgin mad-
dedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizması 
dünyada önem verilen bir çalışmadır. 170 ül-
kede faaliyette olan programın kalkınma aya-
ğıyız. Kadınlara yönelik çalışmalar da burada 

önemli pay oluşturuyor” şeklinde konuştu.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Genel 

Müdür Yardımcısı İsmet Yıldız Polat da top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin var olması gereken 
bir anlayış olması gerektiğini vurgularken 
“Eşit muamele görülmesi ve bütün toplumun 
avantajına olacak bir mekanizma sağlanması 
önem arz etmektedir” dedi.

GÖREVE HAZIRIZ
Toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Recep Altepe ise, çalışmanın 
Bursa’dan başlamasından dolayı mutlu ol-
duğunu belirterek “Bize düşen her görevi 
yapmaya hazırız. Amacımız her konuda fırsat 
eşitliğinin sağlanmasıdır. Kadın ve erkeğin her 
platformda temsil edilmesi gerekir. Son yıllar-
da maddi ya da sosyal anlamda iyileşmeler 
olsa da bizce de yeterli düzeyde değildir” diye 
konuştu.

İLKLERİN ŞEHRİ BURSA
Yüzyıllar öncesinden tarihe bakıldığı zaman 

Türk ve İslam toplumunda kadının en önemli 
değere sahip olduğunun görüleceğini açıkla-
yan Bursa Valisi Şahabettin Harput da, “İlk-
lerin kenti Bursa’da ilk toplantının yapılması 
geleceğe iz bırakacaktır” dedi.

Kadınlar haklarının farkında olacak
Türkiye’de Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı 
kapsamında  12 bölgede gerçekleştirilecek etkinliklerin ilki Bursa’da gerçekleştirildi. Toplantı ile 
toplum ve ilgili kuruluşlar nezdinde cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığın arttırılması amaçlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe

Bursa Valisi Şahabettin Harput
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Harput, kadın erkek eşitsizliğinin dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de var olduğunu za-
man zaman kötü örneklerin duyulduğunu ve 
görüldüğünü de hatırlatarak “Bursa ilklerin 
şehridir. Bursa’dan başlayan ilk hareketler 
hep tutmuştur. Bu girişim de tutacağına ve iz 
bırakacağına inancım tamdır” şeklinde konuş-
tu. Vali Şahabettin Harput Türkiye’de kadının 
statüsü biriminin ilk kez Bursa’da kurulduğu-
nu da sözlerine ekledi. 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyo-
nu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Azize Sibel 
Gönül ise kalkınma bölgeleri kapsamında 12 
bölgede bu etkinlikleri gerçekleştireceklerini 
kaydederek, Bursa’dan başladıkları için mutlu 
olduklarını söyledi.

BEBKA BÖLGESİNDE ÖNCÜ
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 

(BEBKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cül-
fik de toplantıda bir sunum gerçekleştirerek 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı çalış-
maları ve kadınlara dönük projelere verilen 
destekleri aktardı.

Bölgesinde sürdürülebilir kalkınmaya ön-
cülük ederek ulusal kalkınma vizyonuna kat-
kı sağlayan, bölgesel kalkınmada ulusal ve 
uluslararası alanda tanınan, saygın ve etkin 
bir kurum olmak vizyonu ile yola çıktıklarını 
hatırlatan Dr. Mehmet Sait Cülfik, “Ajansımı-

zın misyonu ise bölgesinde sürdürülebilir kal-
kınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltmak amacıyla, yerel düzeyde 
işbirlikleri geliştirip koordinasyon sağlayarak 
bölgesel kalkınmayı planlamak, yönlendir-
mek ve desteklemektir” dedi.

PLANLAMAK, YÖNLENDİRMEK VE
DESTEKLEMEK

Planlamak, yönlendirmek ve desteklemek 
kavramlarının önemli ayrıntılar olduğunu 
vurgulayan BEBKA Genel Sekreteri Dr. Meh-
met Sait Cülfik, “Temel amacımız kamu kesimi, 
özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler ara-
sındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak 
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu 
amaç doğrultusunda bilimsel yöntemlerle ve 
katılımcı bir anlayışla bölgesel önceliklerimizi 
belirleyen 2010-2013 Bursa Eskişehir Bilecik 
Bölge Planı hazırlanmıştır.  Bu bölge planı çer-
çevesinde proje finansman destekleri, eğitim 
ihtiyaçları, yatırım ve tanıtım imkanları açısın-
dan kalkınmaya yön verecek bir model oluştu-
rulmuştur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TBMM Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli 
Milletvekili Azize Sibel Gönül hazırladıkları 
protokolü Bursa Valisi Şahabettin Harput ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
imzalattı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu Başkanı 
ve Kocaeli Milletvekili Azize 

Sibel Gönül

AK Parti Bursa Milletvekili 
Canan Candemir Çelik
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Bugüne kadar daha çok bölgesel planlama ve mali des-
tek programları ile Ar-Ge ve inovatif çalışmalara destek 
olan BEBKA, sanayiye kümelenme çağrısında bulundu. 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 
düzenlenen Bursa Kümelenme Çalıştayı Merinos AKKM’de 
gerçekleştirildi.

Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta’nın yanı sıra, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Tek-
nik Üniversitesi, TÜİK, BTSO, UİB, BESOB, KOSGEB, Bursa TSO 
OSB, DOSAB, NOSAB, Deri OSB, Bursa Serbest Bölgesi,  MÜ-
SİAD, TOSYÖV, UKUB, İMOS, GEMPORT, Çilek Mobilya, Kor-
teks ve Sempa Makina temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıda 
Bursa’da kümelenme olgusu ve sektörel anlamda kümelen-
me çalışmalarına başlanması ele alındı.

Çalıştay’ın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri Dr. 
Mehmet Sait Cülfik, bu tip birlikteliklerin bizzat sanayiciler 
ve firma temsilcileri tarafından yakından hissedilmesi gerek-
tiğini söyledi. Bursa’da hangi sektörlerin kümelenme davra-
nışı gösterebileceğinin herkes tarafından bilindiğini belirten 
Dr. Mehmet Sait Cülfik, “Ancak firmaların bir araya gelerek 
gerçek bir küme olgusu oluşturmaları ve işin yığınlaşmadan 
çıkması gerekiyor. Teknik analizlerle bu işin detayına inmek, 
bilimsel verileri kullanarak durum tespit analizler yapmak 
son derece önemli. Firmalar arasında kümelenme olgusunu 
sağlayacak ilişkilerin tahsis edilmesi de şart” dedi.

Günümüz dünyasında rekabet edebilmek için değişim ve 
yeniliklerle bütünleşmenin yadsınamaz bir gerçek halini al-
dığını belirten Dr. Cülfik, firmaların birbirleri ile iletişimi ve 
ortak iş yapma kültürünün artık bir zorunluluk olduğunu dile 
getirdi. Firmaların ağır rekabet koşullarına karşı mücadele 
etmenin zorluğunun farkına varmaları ile sektörel işbirlikle-
rine gitme çabalarının artığını hatırlatan Dr. Cülfik, bölgesel 
ölçekte sektörel analizlerin yapılması ve kümelenme faaliyet-
lerine kaynaklık edecek stratejik araştırmaların, uygulanacak 
makro ve bölgesel politikaların etkinliği açısından son derece 
önemli olduğunu ifade etti. Türkiye’de kümelenme olgusuna 

verilen önemin gittikçe arttığını hatırlatan Dr. Cülfik, “Bu kap-
samda yeni teşvik sistemi; sektörel işbirlikleri geliştirmek için 
en az 5 yatırımcının gerçekleştireceği ve ortak faaliyet göste-
ren alanda dikey ve yatay bütünleşmeyi sağlayacak yatırım-
lara vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteklerin-
den, bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde uygulanan oran 
ve sürede yararlanma imkanı sağlayacaktır” diye konuştu.

KÜMELENMEYE DAHA FAZLA DESTEK OLACAĞIZ
Konuşmasında bugüne kadar daha çok planlama, Ar-Ge ve 

inovatif yatırımlara destek olmaya ve teşvik etmeye çalıştık-
larını kaydeden Dr. Cülfik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortak kullanıma yönelik biraz daha büyük ölçekli, sana-
yicilerin bir araya geldiği, güç birliği oluşturduğu projeleri 
desteklemeyi düşünüyoruz. Ekim-Kasım ayında çıkacağımız 
yeni çağrıda da bunu ifade edeceğiz ve hibe oranları daha da 
yukarı çekilecek. Ajans olarak önümüzdeki dönemde küme-
lenmeye daha fazla destek olacağız.”

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta 
da, son yayınlanan teşvik tedbirlerinde kümelenme çalışma-
larına ciddi desteklerin getirildiğini söyledi. Usta, “Bilhassa 
OSB’ler bünyesinde yapılacak kümelenme çalışmalarına 
büyük teşvikler verilecektir. Bursa kümelenme faaliyetlerine 
başlarken yeni teşvik sistemini de göz önünde bulundurma-
lıdır” dedi.

BEBKA uzmanlarının da kümelenme konusunda sunum 
yaptıkları Çalıştay’da, ildeki kümelenme potansiyeli olan 
sektörlerin; otomotiv, tekstil, mobilya, makine-metal, gıda, 
plastik-kimya olduğu ifade edildi.

Çalıştay’a iştirak eden Bursa TSO OSB ve UİB yetkilileri 
kendi bünyelerinde otomotiv ve tekstil alanlarında küme-
lenme çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini verdiler. Yerel 
paydaşların görüş ve önerilerinin de alındığı Kümelenme 
Çalıştayı’nda, Bursa’daki kurum ve kuruluşlar arasında kü-
melenme çalışmalarında işbirliğinin devam ettirilmesi karar-
laştırıldı.

BEBKA’dan sanayiye kümelenme çağrısı
BEBKA tarafından düzenlenen Bursa Kümelenme Çalıştayı’nda konuşan Genel Sekreter Dr. Mehmet 
Sait Cülfik, firmaların bir araya gelerek gerçek bir küme olgusu oluşturmaları gerektiğini söyledi.
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Bilecik Kümelenme Çalıştayı gerçekleştirildi
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkın-

ma Ajansı (BEBKA) tarafından 
Bilecik’te gerçekleştirilen toplantıda, 
kentte faaliyette bulunan sanayi ku-
ruluşlarının kümelenmesi ele alındı.

Bilecik’teki sanayi kuruluşlarının 
temsilcileri başta olmak üzere üniver-
siteler ve sivil toplum kuruluşların-
dan da yetkililerin katılımıyla, Bilecik 
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilen organizasyonun açı-
lış konuşmasını Bilecik İl Genel Mecli-
si Başkanı Hasan Hüseyin Çelik yaptı.

Planlama, Programlama ve Koor-
dinasyon Birim Başkanı Jülide Alan, 

kümelenme hakkında genel bilgiler 
vererek dünyadaki kümelenme ör-
neklerine değinirken, BEBKA Uzmanı 
Yasin Dalgıç da Bilecik özelinde kü-
melenme analizleri ile ortaya çıkan 

sonuçlara ilişkin bilgi verdi. Çalıştay 
katılımcıların Bilecik’teki kümelen-
me potansiyeli olan sektörler hakkın-
da görüşlerinin alınmasının ardın-
dan sona erdi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tara-
fından Eskişehir’de gerçekleştirilen toplantıda, kentte 
faaliyette bulunan sanayi kuruluşlarının kümelenmesi 

ele alındı. Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Musubeyli, “Sanayide kü-
melenmenin artık olmazsa olmaz konular arasında yer aldı-
ğını biliyoruz. AB’de de birçok teşvikler kümeler eliyle sana-
yicilere ulaştırılıyor. Biz de Eskişehir’de bazı sanayi kollarını 
belirli kümeler halinde toplamak istiyoruz. Bunlardan güzel 
başarılar da elde ettik daha da ileriye götürmek istiyoruz. Bu 
kümelere en önemli destek kalkınma ajanslarından geliyor” 
dedi. 

ŞİRKETLER İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI
BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik de, küme-

lenme çalışmalarının ve bilincinin Bursa-Eskişehir-Bilecik 
bölgesinde yoğunlaşmasından memnuniyet duyduklarını 
belirtirken, sürdürülebilir sanayi için daha fazla rekabetçilik, 
bunun için de şirketlerin kümelenme mantığında işbirliği 

içinde olması gerekiyor” diye konuştu.
Eskişehir’deki sanayi kuruluşlarının temsilcileri başta ol-

mak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından da 
yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kümelen-
me çalışmaları hakkında genel açıklamalarda bulunan Kal-
kınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Ali Şen, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, 
Kalkınma Bankası ve Kalkınma Ajanslarının  kümelenme 
çalışmalarına özel önem verdiğini belirtirken, “Kümelenme, 
aynı bölgede, aynı iş kolunda ve aynı değer birliğinde faaliyet 
gösteren birbirleri ile ilişkili işletmelerin ve onları destekle-
yen kurumların bir araya geldiği modeldir. 9. Kalkınma Pla-
nımızda da rekabet gücünün artırılması ve bölgesel gelişme 
başlıkları altında kümelenmeye özel vurgu yapılmıştır” dedi.

Toplantıda konuşan BEBKA Uzmanı Yasin Dalgıç da Eski-
şehir özelinde kümelenme analizleri ile ortaya çıkan sonuç-
lara ilişkin bilgi verdi. Çalıştay katılımcıların Eskişehir’deki 
kümelenme potansiyeli olan sektörler hakkında görüşlerinin 
alınmasının ardından sona erdi.

Eskişehir’in sanayisi masaya yatırıldı
Sürdürülebilir sanayi için gerekli olan rekabetçiliği geliştirmek amacıyla firmaların kümelenme 
mantığında işbirliği içinde olması gerektiğine inanan BEBKA, Eskişehir’deki sanayi kuruluşlarının 
temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından yetkilileri bir araya getirdi.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), son 
iki ay içerisinde dört ayrı heyeti ağırladığı Almanya 
ile karşılıklı işbirliklerinin geliştirilmesi noktasında 

fikir alışverişinde bulundu. Bölgenin yatırım olanakları-
nı tanıma amaçlı ziyaretlerin ilki Almanya Hessen Eyaleti 
Başbakanı Volker Bouffier’in beraberinde Bursa’ya gelen iş 
adamı heyeti ile Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından ger-
çekleştirildi. 

BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, kurum-
larına müracaat eden yatırımcılara arazi bulunması dahil 
her türlü destek ve bilgi akışını sağladıklarını belirterek, 
yabancı yatırımcılar açısından ilk başvurulabilecek nokta-
da olduklarına vurgu yaptı. Dr. Cülfik, Hessen eyaletinden 
gelecek yatırımcılara her türlü teknik desteği vermeye hazır 
olduklarını dile getirdi. Frankfurt Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Dr. Mathias Müller de ileriye dönük çalışmalarda 

her türlü desteği verebileceklerini belirterek, karşılıklı işbir-
liği noktasında yapılabilecekler konusunda karşılıklı fikir 
alışverişinde bulundu. Genel Sekreter Dr. Cülfik ise sanayi-
de kümelenme konusunda işbirlikleri olabileceğini açıklar-
ken bölgede turizm ve sanayi alanlarında yatırım yapmak 
isteyen Alman yatırımcılara ilgili Hessen’de tanıtım günleri 
düzenlenebileceğini söyledi. 

İŞBİRLİĞİ KÖPRÜSÜ GELİŞTİRİLMELİ
Öte yandan Almanya Hessen Eyaleti Milletvekili Mür-

vet Öztürk ve beraberindeki heyet  ile Almanya’nın Kuzey 
Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı NRW.
Invest İstanbul Temsilciliği Müdürü Dr. Adem Akkaya 
BEBKA’yı ziyaret etti.

BEBKA ziyaretinde konuşan Hessen Eyaleti Milletvekili 
Mürvet Öztürk,  BEBKA ve Hessen Eyaleti bölgeleri arasın-

BEBKA’ya Almanya’dan büyük ilgi
Almanya Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Milletvekili Mürvet Öztürk, Baden-Württemberg eya-
letindeki kalkınma ajanslarının temsilcileri ile Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı 
NRW.Invest İstanbul Temsilciliği Müdürü Dr. Adem Akkaya, BEBKA’nın  ziyaretçileri arasında yerini aldı.

Ziyaretlerin ilkini 
gerçekleştiren Almanya 
Hessen Eyaleti 
Başbakanı Volker 
Bouffier’in beraberinde 
Bursa’ya gelen Frankfurt 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Dr. Mathias 
Müller, ileriye dönük 
çalışmalarda BEBKA’ya 
her türlü desteği 
verebileceklerini belirtti.

Baden-Württemberg eyaletindeki kalkınma ajanslarının temsilcileri de Batı Avrupa Uluslararası Şirket İşbirliği yöneticisi Heike Passauer başkanlığında temaslarda bulundu. 
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2011 Yılı Mali Destek Programı kapsamında destek 
almaya hak kazanan ve kendileriyle sözleşme imza-

lanan yararlanıcılara yönelik proje uygulama dönemi 
ve satın alma kurallarına ilişkin eğitimler tamamlandı. 
4 ayrı programı kapsayan eğitimlere Bursa, Bilecik ve 
Eskişehir'den projelerde uygulama ve satın alma süreçle-
rinin yönetiminden sorumlu 165 kişi katıldı.

Eğitimlerde, İzleme ve Değerlendirme Birimi ve hukuk 

uzmanları katılımcıları, projelerin bundan sonraki adım-
ları, proje uygulama sürecinde raporlama, ödeme süreç-
leri, proje yönetimi, uygulama usul ve esasları ile satın 
alma kuralları hakkında proje sahiplerini bilgilendirdi. 
Ayrıca, proje sahiplerine sözleşme aşamasında dağıtılan 
Proje Uygulama Rehberi, Satın Alma Rehberi ve Görünür-
lük Rehberi’nden nasıl faydalanacakları hakkında detay-
lı bilgiler verildi.

daki işbirliği köprüsünün daha da geliştirilmesi gerektiğini 
dile getirerek, “Ekim 2010 Tarihi’nden bu yana kardeşliğin 
kurulması adına bir çok kişi ve kuruluşun gayret gösterdi-
ğinden eminiz. Biz Hessen Eyaleti Yeşiller Partisi üyeleri ola-
rak bu atılmış ilk adımların başarılı bir şekilde devamlılığını 
diliyoruz” dedi.

İşbirliğinin önemli olduğunu belirten Mürvet Öztürk, 
2010 yılından bu yana iki şehir arasında önemli çalışmala-
rın yapılmaya başladığını ancak bunları yeterli görmediğini 
söyledi.

“Bölge kardeşliği için farklı aktörler devreye girmelidir“ 
diyen Mürvet Öztürk, “Hepimizin ortak hedefi, bölgesel an-
lamda ileriye dönük çalışmaların hayata geçirilmesi olmalı-
dır ve bunun için yeni projelerin üretilmesi gerekmektedir. 
Ziyaretimizin temel amacı, somut çalışmalara imza atılma-
sıdır” diye konuştu.

NRW.Invest İstanbul Temsilciliği Müdürü Dr. Adem 
Akkaya da, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin yurtdışında  
var olmak ve pazar kazanmak isteyen Türk firmaları için 
Avrupa’ya bir çıkış kapısı olduğunu dile getirerek, NRW.In-
vest Türkiye’nin amacının, bir yatırım ve kuruluş yeri olarak 
Kuzey Ren-Vestfalya’nın Türkiye’deki tanıtımını yürütmek, 

ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlamak ve eyaletin sunduğu 
avantajları tanıtım çalışmalarımızın yanı sıra çeşitli panel-
ler ve seminerler yoluyla da iş dünyasına anlatmak olduğu-
nu ifade etti.

BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ ÖN PLANDA
Yine Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki kal-

kınma ajanslarının temsilcileri de Batı Avrupa Uluslarara-
sı Şirket İşbirliği yöneticisi Heike Passauer başkanlığında 
BEBKA’da temaslarda bulundu. 

Konuk Heyet Başkanı Heike Passauer, Almanya’daki 
konumları itibariyle Avrupa’nın ortasında yer aldıklarını, 
Bilgisayar ve bilgi işlem teknolojileri, medikal teknoloji, 
medikal mühendislik, ihracat-ithalat olanakları ön plana 
çıkan bir ekonomik yapıya sahip olduklarını aktarırken böl-
gelerinin tanıtımını da yaptılar. Dr. Mehmet Sait Cülfik de 
Bursa-Eskişehir-Bilecik bölgesindeki sektörel yapı ve üretim 
alanları ile bölgenin yatırım imkanları konusunda açıkla-
malarda bulundu. Toplantıda ayrıca Eskişehir Yatırım Des-
tek Ofisi koordinatörü Ahmet Kalkan da illerin ekonomik 
yapısı hakkında sunum yaptı.

Destek almaya hak kazananlara eğitim

NRW.Invest İstanbul Temsilciliği Müdürü Dr. Adem Akkaya

Almanya Hessen Eyaleti Milletvekili Mürvet Öztürk ve beraberindeki heyet .
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Bursagaz Eğitim Gönülleri Derneği’nin BEBKA’dan mali 
destek almaya hak kazandığı “Engelli Eğitimini Kolay-
laştıralım, Topluma Değer Katalım” projesi 20 Nisan 

2012 tarihinde Almira Hotel’de yapılan toplantı ile kamuo-
yuna tanıtıldı.  Projeden faydalanan okul idarecileri ve özel 
eğitim sınıfı öğretmenlerinin katıldığı olduğu bilgi paylaşım 
toplantısı, Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı 
Prof.Dr.Mehmet Özyürek’in özel eğitim sınıflarıyla ilgili yap-
tığı sunum ile başladı. 

Projeyi tanıtan Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği Baş-
kanı Mehmet Yaşar Çerçi, 250 bin TL bütçesi olan “Engelli Eği-
timini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım” isimli proje 
ile Bursa’nın eğitim hizmetlerine anlamlı bir destek sağla-
yacaklarını ifade ederek, “Sosyal sorumluluk projesinin eş 
finansmanı, taraflar arasında imzalanan Destek Sözleşmesi 
kapsamında yüzde 80’ i BEBKA, yüzde 20’ si ise Bursagaz Eği-
tim Gönüllüleri Derneği tarafından karşılanacaktır. İşin so-
nunda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 40 ilköğretim 
okulumuzda 45 adet özel eğitim sınıfı düzenlenecek” dedi.

İMKANLARIMIZ SEFERBER EDECEĞİZ
Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola da, Bursagaz 

çalışanlarının en büyük özelliğinin toplumsal olaylara olan 
duyarlılıkları ve yaşadıkları şehri sahiplenmeleri olduğunu 
söyledi. Derneğin çalışanların isteği ile 2005 yılında kuruldu-
ğunu, dernek gelirlerinin önemli bir kalemini çalışanlarının 
maaşlarından isteğe bağlı olarak kesilen katkı olduğunu söy-
leyen Tola, Bursagaz’ın ise çalışanlarının yapmış olduğu kat-
kının iki katı destek sağladığını sözlerine ekledi. Tola, Bursa-
gaz olarak bu projeyi desteklediklerini ve projenin başarıya 
ulaşması için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ise, Bursagaz’ın yaptı-
ğı sosyal sorumluluk projeleri ve eğitime vermiş olduğu des-
teğin takdir edilmesi gerektiğini söyledi. 

BURSA’YA HAYIRLI OLSUN
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel 

Sekreteri Mehmet Sait Cülfik de,  2011 yılı mali destek prog-
ramı kapsamında 160’ı Ar-Ge ve yenilikçilik, 112’si çevre ve 
enerji, 96’sı sosyal kalkınma olmak üzere toplam 368 pro-
jenin başvurduğunu belirterek, yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, kar amacı güden kuruluşlara yönelik Çevre ve 
Enerji Mali Destek kapsamında 12 proje, kar amacı gütme-
yen kuruluşlara yönelik çevre ve enerji mali destek programı 
kapsamında 17 proje, Ar-Ge ve yenilikçilik mali destek prog-
ramı kapsamında 29 proje ve sosyal kalkınma mali destek 
programı kapsamında 18 proje olmak üzere toplam 76 pro-
jenin destek almaya hak kazandığını kaydetti. Sosyal Kal-
kınma Mali Destek programı kapsamında Bursagaz Eğitim 
Gönüllüleri Derneği projesinin destekleneceğini söyleyen 
Cülfik, projenin Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.

Özel eğitim sınıflarının
yenilenmesine mali destek
Bursagaz çalışanları tarafından 2005 yılında kurulan Bursagaz Eğitim Gönülleri Derneği’nin 
“Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım” projesi BEBKA tarafından 2011 Yılı 
Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. 
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan ve Bursa Eski-
şehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 

tarafından desteklenen ilk kez Bursa’da haya-
ta geçirilen ‘Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal 
Yaşamda Desteklenmesi: İlk Adım Biriminin 
Güçlendirilmesi’ projesi düzenlenen tanıtım 
kokteyli ile anlatıldı. Sevgi Evleri’nde gerçek-
leşen kokteyle Vali Yardımcısı Mustafa Güney 
ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Dr. Su-
nay Özkul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal 
Çelik ve davetliler katıldı.

Kokteyl öncesi gerçekleştirilen konuşma-
larda Vali Yardımcısı Mustafa Güney, şiddetin 
varlığına dikkat çekerek, “Şiddetin birey ve 
ülke üzerinde ekonomik ve psikolojik bir sürü 
olumsuz etkisi var” diyerek dünyada yaşanan 
şiddet oranlarına dair bilgiler verdi. Şiddetin 
önlenmesi için başta ailenin korunması gerek-
tiğine dikkat çeken Güney, “Anayasamız bile 
ailede anne ve çocuğun özel olarak korunması 
gerektiğini belirtiyor. Biz de devlet olarak bu 
yönde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

14 ilde uygulanacak olan Şiddet Önleme 
ve İzleme Merkezi (ŞÖMİN) projesine değinen 
Mustafa Güney, projenin uygulanacağı 14 il 
arasında Bursa’nın da yer aldığını belirtti. 

“AMAÇ ŞİDDET GÖREN KADINI
TOPLUMA KAZANDIRMAK”

Mustafa Güney’in ardından söz alan Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü Dr. Sunay Özkul 
ise projenin amacını anlattı. Özkul, “İlk Adım 

Birimi’ne başvuran, hakkında tedbir kararı is-
tenilen veya çıkarılan fiziksel, psikolojik, eko-
nomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadınla-
rın, toplumsal hayata sağlıklı ve kendi ayakları 
üzerinde durabilecek kapasiteye ulaşmaları; 
yaşam kalitesinin artırılması ve hayatın tüm 
alanlarında katılımlarının sağlanarak tam do-
nanımlı bireyler haline gelmesidir” dedi.

7/24 HİZMET VERECEK
Bu amaç doğrultusunda 7 gün 24 saat hiz-

met vereceklerinin altını çizen Sunay Özkul, 
“Şiddet mağduru kadınlara uzman personel 
eşliğinde rehberlik, psikolojik destek hizmeti 
verilerek her kadına özel bir uygulama planı 
hazırlanması hedeflenmiştir. Bu plan doğrul-
tusunda da kadınlara sağlık, eğitim gereksini-
mi, kişisel gelişim eğitimleri, meslek edinme 
veya iş bulma, çocukları ile birlikte yeni bir ev 
koşullarının oluşturulması hedefleniyor” diye 
konuştu. 

PİLOT İL BURSA
Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlü-

ğü’ne bağlı Bursa Valiliği Sevgi Köyü Toplum 
Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
‘Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Yaşamda 
Desteklenmesi: İlk Adım Biriminin Güçlendiril-
mesi’ projesi, BEBKA tarafından sosyal kalkın-
ma mali destek programları kapsamında kabul 
edilerek mali olarak destekleniyor. Toplam 200 
bin TL’ye mal olan proje 12 ay boyunca pilot il 
olan Bursa’da uygulanacak.

BEBKA tarafından 2011 yılı mali destek projeleri kapsamın-
da destek almaya hak kazanan 76 kurumdan biri olan 

Bursa Kestel Belediyesi’nin “Ben De Varım Toplumsal Daya-
nışma Projesi” ile ev kadınları ve engellilerin meslek edindi-
rilmesi hedefleniyor.

Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Proje Öncüsü ve Tasa-
rımcısı Ayşe Özdemir, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait 
Cülfik ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Kestel Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısın-
da konuşan İlçe Kaymakamı Erhan Özdemir, kadınların ve en-
gelli vatandaşların hayata kazandırılması adına düzenlenen 
bu çalışmanın ilçenin ilk BEBKA projesi olduğunu söyledi. 
Kaybolmak üzere olan keçecilik sanatını geri kazanmak iste-
diklerini dile getiren Özdemir,  “Sonra bu sanatımızı ticarileş-
me ve ihracata kadar gideriz diye düşünüyoruz” dedi.

Şiddet mağduru kadınlar güçlendirilecek
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve BEBKA tarafından desteklenen ‘Şiddet Mağduru 
Kadınların Sosyal Yaşamda Desteklenmesi: İlk Adım Biriminin Güçlendirilmesi’ projesinin tanıtımı yapıldı.

Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürü

Dr. Sunay Özkul

Bursa Vali Yardımcısı
Mustafa Güney 

Kestelli kadınlar BEBKA desteği ile ‘Ben de varım’ diyecek
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Tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması başta 
olmak üzere, Uludağ, termal kaynaklar, doğal gü-
zellikler, kongre merkezi, konaklama yatırımlarının 

teşviki gibi projelerle turizmin tüm alanlarında önemli 
çalışmaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
kentin sahip olduğu değerlerin tanıtımı konusunda da 
önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bursa, Eskişehir, Bilecik 
Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteğiyle Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırlanan ‘bursa.com.tr’ internet 
portalı sayesinde kentin tüm özellikleri dünyanın her kö-
şesindeki internet kullanıcılarının 
parmaklarının ucuna kadar götü-
rüldü. Türkçe ile birlikte Hollanda-
ca, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
Rusça, İspanyolca, Arapça, Bulgar-
ca, Yunanca ve Farsça hazırlanan 
internet sitesini ziyaret eden kul-
lanıcılar, Bursa’nın nüfusu, bilgi 
birikimi, insan gücü, tarihi, doğal 
ve kültürel güzellikleri, ulaşım, ko-
naklama tesisleri, gezilecek yerler 
gibi pek çok konuya fotoğraf, vi-
deo ve panoramik görüntüler eşli-
ğinde rahatlıkla ulaşabilecek.

ÖNEMLİ OLAN BİLGİNİN DOĞRULUĞU
Bursa’nın uluslararası alanda tanıtımına önemli bir 

katkı sağlayacak olan projenin tanıtım toplantısı Meri-
nos Park’taki Göl Kafe Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. BEBKA 
Genel Sekreteri Dr.Mehmet Sait Cülfik ve Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar’ın da 
katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, günümüzde teknoloji ve bilişim yatırımları-
nın önemine vurgu yaptı. Teknolojinin baş döndürücü bir 
hızla geliştiğini ve dünyanın global bir köy halini aldığını 
ifade eden Başkan Altepe, “Artık dünyanın herhangi bir 
yeri ile ilgili veya bir konuya ilişkin bilgileri bilgisayardan, 
tabletten ve cep telefonundan öğrenmek çok kolay. İnter-
net üzerinden her türlü bilgiyi bulmak mümkün. Ancak 

burada önemli olan ulaşılan bilginin doğruluğu ve güve-
nilirliği. Bu noktada tamamen kurumsal olarak hazırlanan 
‘bursa.com.tr’, doğruluk, güvenirlilik ve güncelleme açısın-
dan son derece önemli bir kaynak niteliği taşıyor” dedi.

TURİZMİN TEMELİ TANITIM
Bursa’nın turizm alanında öne çıkması ve istihdamın da 

bu alana kayması yolunda önemli çalışmaları hayata ge-
çirdiklerini hatırlatan Başkan Altepe, tarihi eserlerin ayağa 
kaldırılması, Uludağ’ın yeniden cazibe merkezi haline ge-

tirilmesi, yeni konaklama tesisleri-
nin teşvik edilmesi gibi birçok pro-
jenin turizmi tetikleyici olduğunu 
vurguladı. Bu aşamada tanıtımın 
büyük önem taşıdığına dikkat çe-
ken Başkan Altepe, “Bir kongre 
merkezi yapmakla, insanlar gelip 
orada kongre yapmaz. Yine termal 
kaynakların zengin olması, termal 
turizmin gelişmesi için yeterli de-
ğil. Çünkü öncelikle bu değerleri 
dünya pazarına sunmamız gerek-
li. İnsanlar bu değerlerin Bursa’da 
olduğunu bilmeli. Günümüzde 
insanlar önce bilgisayar başında 

araştırma yapıyor ondan sonra tatil planlarını gerçekleşti-
riyor. Bursa’nın önce tanıtım ardından da turizm açısından 
bir adım öne çıkması konusunda bu projeyi çok önemsiyo-
ruz” diye konuştu.

Projeyi destekleyen BEBKA’nın Genel Sekreteri Dr. Meh-
met Sait Cülfik de 2 yıl içinde 130 projeyi desteklediklerini 
bu projelerden 65’inin tamamlandığını ve diğerlerinin de-
vam ettiğini vurguladı. Bu süre içinde kendilerine 665 pro-
je müracaatı yapıldığını dile getiren Cülfik, “Bu rakamlar 
proje üretimi konusunda bölgemizin potansiyelini gösteri-
yor. Biz bir projeyi değerlendirirken önce kentin öncelikle-
rini göz önüne alıyoruz. Her türlü tarihi, kültürel ve turistik 
birikimi bünyesinde barındıran Bursa’nın da böyle bir pro-
je ile desteklenmesini uygun bulduk” dedi.

Bursa, 11 dilde parmaklarınızın ucunda
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata 
geçirdiği ‘bursa.com.tr’ internet portalı ile kentin tüm değerleri 11 dilde dünyaya tanıtılıyor.

Teknolojideki baş 
döndürücü gelişmeye 
paralel olarak dünyanın 
global bir köy halini 
aldığını belirten Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bu süreçte 
hayata geçirilen projenin 
özellikle turizm konusunda 
Bursa’yı bir adım daha öne 
çıkaracağını söyledi.
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BEBKA tarafından 2011 yılı mali 
destek projeleri kapsamında 
destek almaya hak kazanan 76 

kurumdan biri olan Faik Çelik Kız Tek-
nik ve Meslek Lisesi, hayata geçirdiği 
projesiyle, kırsal alanda yaşamakta 
olan 60 kadını, güzellik ve saç bakımı 
konusunda eğitecek.

Kısa adı BEBKA olan Bursa Eskişe-
hir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan Mali 
Destek Programı kapsamında destek 
almaya hak kazanan Faik Çelik Kız 

Teknik ve Meslek Lisesi, 60 kadını iş hayatına kazandıracak 
olan “Kadının İşi Var” projesini kamuoyuna tanıttı. Faik Çelik 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi seminer salonunda gerçekleştiri-
len tanıtım toplantısında konuşan Okul Müdürü Nur Teber, 
projenin amaçlarından bahsetti.

İŞ SAHİBİ OLACAKLAR
Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nin Güzellik ve Saç 

Bakım Hizmetleri birimi tarafından ağırlıklı olarak kırsal 
alandaki kadınlara yönelik başlatılan proje sonucunda 30 
kadına istihdam sağlanacağını belirten Nur Teber, yine aynı 
projede 15 kadının da girişimci olması yönünde desteklene-
ceğini ifade etti.

Yıldırım İlçe Kaymakamı Mehmet 
Yapıcı’nın da hazır bulunduğu toplan-
tıda konuşan BEBKA Proje İzleme ve 
Değerlendirme Birim Başkanı Hakan 
Aksoy da, 2011 yılı içerisinde çıkılan 
teklifler sonucunda, 367 projenin ken-
dilerine sunulduğunu, bunların 76’sı-
nın destek almaya hak kazandığını 
söyledi. 

Proje öncesi süreçteki başarının de-
vam etmesi gerektiğinin altını çizen 
Aksoy, “Projenin istediğimiz ve istedi-

ğiniz şekilde devam etmesi için, başarı grafiğiniz aynı doğrul-
tuda devam etmelidir. Gerçekleştirmiş olduğunuz bu proje ile 
diğer kamu kurumlarına ve okullara örnek olmanızı diliyo-
rum” diye konuştu.

Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Tophane Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi’nin proje açılış toplantı-

ları gerçekleşti. Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi’nin 
‘Konuşan Eller Çizimle Mesleki Becerileri Geliştiriyor 
Projesi’nin açılışı yapıldı.  Proje ile okul bünyesinde 16 
kişilik Bilgisayar Destekli Çizim Programı Laboratuva-
rı kurularak, 3 mesleki alanda (Metal, Elektrik-Elektro-
nik, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı) 9 branş öğretmeni 
ile 15 işitme engelli öğrencinin eğitim alarak mesleki 
yetilerinin ve istihdam edilebilirliklerin artırılması 
amaçlanıyor.

Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde açı-
lışı gerçekleşen ‘Kişiye Özel Dış Protez Uygulamaları 
Projesi’ kapsamında ise silikon protez yapım depart-
manı oluşturularak kişiye özel dış silikon protez uygu-
lamaları üretilecek.

Köylü kadınlar
güzellik uzmanı olacak

Nur Teber

Hasan Aksoy

İki meslek lisesinde
projelere start

Atölyemizde Elele Projesi 
açılış toplantısı yapıldı

Türkiye Yardım Se-
venler Derneği Eski-

şehir Şubesi tarafından, 
Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı’nın 
(BEBKA) Sosyal Kalkın-
ma Programı desteğiyle 
gerçekleştirilecek olan 

‘Atölyemizde Elele Projesi’, 17 Mayıs’ta düzenlenen 
törenle başladı. 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata ve 
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Eskişehir Şubesi 
üyelerinin katılımı ile başlayan Proje, Türkiye Yardım 
Sevenler Derneği İş Eğitim Merkezi ve Eskişehir Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülecek. 
‘Atölyemizde Elele Projesi’ kapsamında, Türkiye Yar-
dım Sevenler Derneği İş Eğitim Merkezi’nde öğrenim 
gören 16 yaş üstü zihinsel engellilere yönelik olarak 
seramik ve dokuma atölyeleri kurulacak ve mevcut 
baskı atölyesi iyileştirilecek. Böylece Merkez’e kayıtlı 
öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkı-
da bulunulacak.
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Eskişehir İnovasyon Kapasitesi Geliştirme 
Projesi (ESİNKAP) 5. Ar-Ge Proje Pazarı et-
kinliği,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

(ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıl-
dı. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili 
Prof. Dr. Nabi Avcı, etkinliğin açılışında yaptı-
ğı konuşmada, Başbakan Erdoğan’ın 12 Hazi-
ran’daki genel seçimler öncesinde Eskişehir’de 
düzenlenen mitingde verdiği  “Eskişehir’in 
2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olacak” 
sözünü hatırlatarak, “Sayın Başbakan’ın bu 
vaadi geçen hafta yasalaştı. Eskişehir resmen 
2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu” dedi. 
Avcı, şöyle konuştu: 

“Sayın Başbakan’ın bir diğer vaadi ise 
Eskişehir’de Yüksek Teknoloji Üniversitesi 
kurulmasıydı. Bütün bu etkinlikleri, aynı za-
manda bu vaadin alt yapısını oluşturan faali-
yetler olarak görüp çok anlamlı buluyoruz. O 
nedenle, başta Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 
olmak üzere emeği geçen, katkıda bulunan bü-
tün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. 
İnşallah hep birlikte, Eskişehir’imizin hak etti-
ği, Yüksek Teknoloji Üniversitesi’ni kentimize 
kazandıracağız.”

GERÇEK ZENGİNLİK BİLGİ VE
İNSAN KAYNAĞI

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de, 
bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimlerin, 
ülkeleri bir yandan çeşitli ekonomik ve sosyal 
çalkantılar içine sürüklediğini ifade ederek, 
bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimin yeni 
ekonomik süper güçler de yarattığını bildirdi.

Bilişimin gücünün farkına varan geri kal-
mış veya gelişmiş ülkelerin, teknolojik geliş-
melere ayak uydurabilmek için var gücüyle 
planlar yaptığını belirten Prof. Dr. Gönen, 
“Artık ülkelerin zenginlikleri para ya da doğal 
kaynaklarının varlığıyla değil, bilgi ve insan 
kaynaklarının zenginliğiyle ölçülmektedir” 
diye konuştu.

ESO Başkanı Savaş Özaydemir ise etkinliğin 
ana temasını bilişim ve yazılım sektörü olarak 
belirlediklerini ve etkinliği, sanayi ile üniver-
site işbirliğinin bir örneği olması açısından 
ESOGÜ’de düzenlendiğini anlattı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) Genel Sekreteri Mehmet Sait Cülfik 
de, BEBKA Bölge Planı kapsamında belirlenen 

vizyon doğrultusunda “Sanayide verimlilik ve 
rekabetçilik” gelişme ekseni ile Ar-Ge ve yeni-
likçiliği geliştirerek rekabetçiliğin artırılması-
nı amaçladıklarını ifade etti.

Etkinliğe, Eskişehir Vali Vekili Ekrem Bal-
lı, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca, 
Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. 
Dr. Ender Suvacı, iş adamları ve akademisyen-
ler katıldı. 

Eskişehir’de 5. Ar-Ge Proje Pazarı
katılımcılardan büyük ilgi gördü
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde, Eskişehir İnovasyon Kapasitesi 
Geliştirme Projesi (ESİNKAP) 5. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nabi Avcı

Prof. Dr. Hasan Gönen

Savaş Özaydemir
Etkinlikte, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın 
standına katılımcılar büyük ilgi gösterdiler.
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Almanya’nın Hessen Eyaleti ile Bursa 
arasında sürdürülen işbirliği görüş-
meleri kapsamında Bursa-Hessen Eko-

nomi Günü tarafların katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cül-
fik, Bursa-Hessen Ekonomi Günü’nde yaptığı 
sunumda BEBKA’nın çalışmaları hakkında 
konuk heyet üyelerine bilgi verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) sa-
lonlarında gerçekleştirilen Bursa-Hessen 
Ekonomi Günü’ne katılan Almanya Hessen 
Eyaleti Ekonomi, Ulaşım, Kentsel ve Bölge-
sel Kalkınma Bakanı Florian Rentsch, Bursa 
ile Frankfurt arasında havayolu ulaşımının 
tekrar kurulması gerektiğini söyledi. Rentsch, 
Hessen ile Bursa arasında çok sayıda ben-
zerlik bulunduğuna dikkat çekerek, Hessen 
olarak ekonomisi güçlü bir yerle ortaklık 
yapmak istediklerini ve Bursa’ya seçerek çok 
doğru bir iş yaptıklarını vurguladı.

TİCARETİMİZ ARTACAK
Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta 

da, Hessen ile gerçekleştirilen protokollerin 
ticareti artıracağını belirterek, “Bizim Bursa 
Valiliği olarak önemsediğimiz en önemli ka-
tılımlardan birisi, artık iki il ve ülke insanı 
arasında gönülden gönüle giden bir yolun 

açılmış olması, bu işbirliğinin Türkiye’nin 
AB sürecindeki yolunu da kısaltmış olması 
yönündeki çok önemli çabalardır. Bu her şey-
den daha önemlidir” dedi.

TÜRKİYE LOKOMOTİF
BTSO Meclis Başkanı İlhan Parseker ise 

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın lo-
komotifi olduğunu söyledi. Son iki yıl yüksek 
büyüme oranlarını yakaladıktan sonra bu yıl 
yumuşak inişle yüzde 4 civarında büyüme 
öngörüldüğünü belirten Parseker, ilk çeyrek 
verilerinin bu öngörüye uygun ilerlediğini 
kaydetti.

Alınan cari açığı azaltıcı önlemlerle ithala-
tın daraldığı, ihracatın ise sağlıklı şekilde bü-
yüdüğünü ifade eden Parseker, Almanya ile 
ticari ilişkilerin önemine değindi. Parseker, 
geçen yıl Hessen’den Bursa’ya bir milyar do-
larlık mal satıldığını hatırlatarak, Bursa’nın 
ise Hessen’e 700 milyon dolarlık ihracat yap-
tığını vurguladı. Parseker, kısa zamanda bu 
ekonomik hacmin üç milyar doları bulaca-
ğına olan inancığını dile getirdi. Toplantıda 
daha sonra Hessen Kalkınma Ajansı Dış İlişki-
lerden sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Detlef 
Terzenbach Hessen ekonomisi, BTSO Genel 
Sekreker Yardımcısı Dinçer Emir ise Bursa 
ekonomisi üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

GÜNDEM

Ahmet Hamdi Usta

Florian Rentsch

Hessen ile ekonomik ilişkiler gelişiyor
Bursa-Hessen Ekonomi Günü’nde, her iki şehir ve ülke arasında ekonomik işbirliklerinin artırılması 
gerektiği öne çıktı. Böylece özellikle Türkiye’nin AB sürecindeki yolunun da kısalacağı savunuldu. 



www.bebka.org.tr 26

Proje üretmede en önemli kaynak olan üniversiteler ile 
işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Genel Sekreteri 

Dr. Mehmet Sait Cülfik, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Ali Sürmen ile Eskişehir Osmangazi Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen’e makamında bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Üniversitenin bilimsel araştırma konularında 
çalışacağı kurumlardan birinin de BEBKA olacağını belirten 
Ali Sürmen, “Eğitimin yanında projelerin da hayata geçme-
si, öğrenmenin kolaylaşması ve topluma fayda anlamında 
isabetli olacaktır” şeklinde konuştu.  Her yaşta eğitimin mo-
dern toplum olmanın gereklerinden biri olduğunu belirten 
Sürmen, “Birçok kurumun bu amaçla personel eğitimine çok 
önem verdiğini, özellikle teknik personellere yönelik olmak 
üzere Bursa Teknik Üniversitesi’nin bu konuda BEBKA ile iş-
birliği yapmaktan memnuniyet duyacağını” belirtti. 

Prof. Dr. Ali Sürmen yaklaşık 40 kişilik bir öğretim üyesi-
ne sahip olduklarını, sonbaharda yaklaşık 60 öğretim üyesi-
ne ulaşacaklarını ve böylece çok önemsedikleri BEBKA gibi 
araştırma fonlayan kurumlarla olan ilişkilerinin hızlanaca-
ğını vurguladı. “Araştırmaya yönelik kurumsal yapılanma-
larda batılı anlamda hamlelerin yapılıyor, ancak kültürler 
farklı olduğu için uygulamada aynı başarı yakalanamıyor” 
diyen Sürmen, “Genç neslin farklı bir anlayışla yetiştirilerek 
bu fasit daireyi kırması gerekir” diye konuştu.

BEBKA İLE HER KONUDA İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ
Öte yandan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Hasan Gönen’i de ziyaret eden Cülfik, BEBKA olarak 
Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerine yönelik faaliyetlerde bu-
lunduklarını, bu bölgede yer alan üniversiteler ile daha ya-
kın çalışma hedeflediklerini söyledi.

Dr. Cülfik, BEBKA olarak Bursa Eskişehir Bilecik bölgesine 
yönelik, mekansal, ekonomik ve sosyal araştırmalar konu-
sunda üniversiteler ile ortaklaşa çalışma yapma arzusunda 
olduklarını ifade etti.

BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik’i ağırlayan 
Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ise 
“Özellikle hızlı tren sayesinde Eskişehir Ankara’nın ban-
liyösü durumuna gelmiştir. Bu sevinilecek bir durumdur. 
Eskişehir’de oturup Ankara’da çalışanlar veya Ankara’da 
oturup Eskişehir’de okuyanlar bulunmaktadır. Eskişehir ar-
tık üniversite ve bilim kenti konumundadır” dedi.

Bu bölgede faaliyette bulunan kurumlar olarak BEBKA ve 
Osmangazi Üniversitesi’nin el ele vermesi gerektiğinin altını 
çizen Rektör Prof. Dr. Gönen, üniversite olarak her konuda iş-
birliğine ve yardıma hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette kurumlar arasındaki görüşmelerin devam etti-
rilmesi kararlaştırılırken, BEBKA ile Osmangazi Üniversitesi 
arasında karşılıklı iyi niyet protokolünün de imzalanabilece-
ği ele alındı.

Proje kültürü BEBKA-Üniversite
işbirliği ile güçlenecek
Proje kültürünün geliştirilmesi, bölgenin geleceğine yön veren ekonomik ve sosyal analizlerin 
yapılması konularında işbirliğini arttırmak amacıyla bölge üniversiteleri ile protokol hazırlığı 
içinde olan BEBKA’nın Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, bu amaçla Bursa Teknik 
Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin rektörlerini ziyaret etti.

BEBKA Genel Sekreteri Mehmet Sait Cülfik, Bursa Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen’e İznik çinisi hediye etti.

Ziyarette BEBKA ile Osmangazi Üniversitesi arasında karşılıklı iyi niyet protokolünün de 
imzalanabileceği ele alındı.

GÜNDEM
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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED) tarafından düzenlenen 35. 
Girişim ve İş Dünyası Konseyi Toplantısı 

Bursa’da yapıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile 

Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın 
yanı sıra TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve TÜR-
KONFED Başkanı Erdem Çenesiz’in de katıldığı 
toplantıda, Türkiye’de bölgesel ekonomik geliş-
meler paneli de gerçekleştirildi.

Almira Hotel’de gerçekleştirilen Konsey 
Toplantısı’nın açılışında konuşan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Yazıcı, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) bazı dü-
zenlemeler yapılması konusunda gelen talepleri değerlendir-

diklerini söyledi. İnsan odaklı çalıştıklarını belir-
terek, ticaret erbabının hayatını kolaylaştırmak, 
şeffaflık, sağlamlık konusunda ticaret yaşamını 
rahatlatmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan 
Yazıcı, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bi-
risi olmak gibi büyük bir hedefimiz var. Bu hedef-
lerimize, ancak uzun ömürlü finansal ve yönetsel 
açıdan güçlü, rekabet edebilir ve kurumsallaşmış 
şirketlerle ulaşabiliriz. Yeni TTK’nın önemli bir 
amacı da, şirketlerimizi yönetsel açıdan profes-
yonelleştirmek, sermayelerini korumalarına yar-
dımcı olmak ve ömürlerini uzatmaktır.”

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ  HIZ KAZANDIRACAK
Toplantıya katılan Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet 

Ceylan da Bakanlığı’nın çalışmaları ve kalkınma ajansları-
nın yapısı ile faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. 
Ceylan, yeni teşvik sisteminin Türk ekonomisine daha da hız 
kazandıracağını dile getirdi. Açılışında Bursa Valisi Şahabet-
tin Harput, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, BUSİAD Başkanı 
Oya Coşkunöz Yöney ile MAKSİFED Başkanı Bahadır Özgün 
ve TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz’in de görüşlerini açık-
ladığı 35. Girişim ve İş Dünyası Konseyi Toplantısı sırasında, 
“Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişmeler Paneli” de ger-
çekleştirildi. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ümit İzmen’in moderatörlüğünde yapılan panele konuşmacı 
olarak Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum 
Genel Müdürü Nahit Bingöl, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Meh-
met Sait Cülfik, ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Fatma Doğruel katıldılar.

TÜRKONFED’in 35. girişim ve iş dünyası konseyi
toplantısında, bölgesel ekonomik gelişmeler ele alındı
TÜRKONFED’in organize ettiği 35. Girişim ve İş Dünyası Konseyi’nde konuşan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefine Türk 
Ticaret Kanunu’nda insan odaklı yapılacak değişiklikler sayesinde ulaşacaklarını söyledi.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Ceylan’dan BEBKA’ya ziyaret
TÜRKONFED tarafından gerçek-

leştirilen 35. Girişim ve İş Dün-
yası Konseyi’ne katılmak üzere 
Bursa’ya gelen Kalkınma Bakan 
Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Kal-
kınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme 
ve Yapısal Uyum Genel Müdürü 
Nahit Bingöl, BEBKA’yı da ziyaret 
etti.

BEBKA Genel Sekreteri Dr. Meh-
met Sait Cülfik tarafından karşıla-
nan Ceylan ve Bingöl’e,  bölgede 
yürütülen faaliyetler ve çalışmalar 
hakkında bilgi sunuldu. 

Ajans çalışanlarını tanımaktan 

dolayı memnuniyetini dile getiren 
Ceylan, “BEBKA’nın başarılı çalış-
malarını daha önce biliyordum, bu-
gün burada bir kez daha müşahade 
etme fırsatı buldum. Özellikle Ar-Ge 
ve yenilikçiliğe yönelik destek ve 
çalışmaları dolayısıyla başta Genel 
Sekreterimiz Dr. Mehmet Sait Cül-
fik ve genç uzman arkadaşlarımızı 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum” 
dedi. Öte yandan Bingöl ise güncel 
gelişmeler hakkında BEBKA çalı-
şanlarına bilgi vererek, Ajans uz-
manları tarafından sorulan soruları 
yanıtladı.

Hayati Yazıcı

Panele konuşmacı olarak Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum 
Genel Müdürü Nahit Bingöl, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik 
konuşmacı olarak katıldılar.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan
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Doğal zenginlikleri, yeşil dokusu, şifalı suları, kongre, 
inanç, yaz ve kış turizmine yönelik imkanlarının yanı 
sıra Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin 

mekânsal ve mimari özelliklerini de günümüze taşıyan Bur-
sa, eşine az rastlanır bir kültür ve tarih mirasına sahip.

Turizm potansiyeli açısından İstanbul’dan sonra en 
önemli merkezlerden olan Bursa, tarihi eserlerinin zengin-
liği ile gözleri kamaştırıyor. Erken Hıristiyanlık ve Osmanlı 
döneminin eşsiz eserleri ile süslü olan Bursa, bağrında 27 
arkeolojik, 3 kentsel ve 1 doğal SİT alanı; 2000’nin üzerinde 
korunması gereken kültürel, tarihi ve anıtsal yapı barındırı-
yor. Bursa, hemen yanı başındaki Uludağ ile Türkiye’nin en 
büyük kış ve doğa sporları merkezini oluşturuyor.

Doğal zenginlikler, yeşil doku; yaşları 100 ila 600 arasında 
değişen 833 anıt ağaç ve şifalı kaplıcalar gibi özelliklere sa-
hip olmasından dolayı “Yeşil Bursa” olarak ün salan tarihi 
kent, günümüzde olduğu gibi geçmişte de birçok gezginin 
ve tarihçinin ilgisini çekmiş. Antik dönemde tanrıların Tru-
va Savaşı’nı izlediği yer olarak mitolojideki yerini alan Bur-
sa, günümüzde kültür ve turizm kenti olarak ziyaretçilerine 
tarifi imkansız güzellikler sunuyor.

Osmanlı’ya başkentlik etmiş, altı padişahı misafir etmiş 
tarihi yapısı ile Bursa, tarih ve kültür turizmi; bağrında ba-
rındırdığı evliyaları ile inanç turizmi; otomotiv ve tekstil 
sektörünün başkenti olması ile fuar turizmi, yeni yapılan 
otelleri ve Atatürk Kültür Merkezi ile kongre turizmi; projesi 
hazırlanan sağlık kompleksleri ile sağlık turizmi yapılması-
na imkan sağlıyor. Böylece Bursa, dünyanın her yerinden 
gelen ziyaretçilerine farklı aktiviteler yapabilme fırsatı ta-
nıyor.

137 Turizm İşletme Belgeli Seyahat Acentesi

55 Turizm İşletme Belgeli Hotel

700 bin Konaklama yapan yıllık toplam turist sayısı

27 Arkeolojik, 3 kentsel ve 1 doğal sit alanı

2 bin den fazla korunması gereken kültürel ve anıtsal yapı

Türkiye’de ilk; kar kayağı, su kayağı, çim kayağı tesisi

Türkiye’nin önde gelen sanayi şehri Bursa, tarihi ve doğal güzellikleriyle bir inci gibi parlıyor.
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TARİH ZENGİNLİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Irgandı Köprüsü

Dünyadaki 4 çarşılı köprüden biridir. Kagir ve tek katlı köp-
rü, 1442 yılında inşa edilmiştir. 

Ulu Cami
Ulu Cami 1396-1399 yılları arasında inşa edilmiştir. Uluca-

mi her biri dörder kubbeli 5 bölümden oluşur. Ortadaki kub-
benin altında havuzlu, 18 köşeli bir şadırvan bulunur.  Cami-
nin içi kaligrafi müzesi görünümündedir.

Yeşil Türbe 
Bursa’nın simgesi olmuş tarihi bir yapıdır (1421). Yeşil Tür-

be adını dış cephesinin yeşile bakan çinilerle kaplı oluşundan 
alır.

Cumalıkızık
Uludağ’ın eteklerinde Osmanlı Vakıf Köyü Cumalıkızık, Os-

manlı kır mimarisinin örneklerini en iyi yaşatan köydür. Şe-
hirde bulunan diğer tarihi mekanlar: Yıldırım Külliyesi, Emir-
sultan Camii ve Türbesi, Yeşil Türbe, Yeşil Medrese, Muradiye 
Külliyesi, Tarihi Hanlar, Ulu Camii, Bursa Kalesi, Osmangazi 
Türbesi, Orhangazi Türbesi, Hüdavendigar Türbesi, Hüdaven-
digar Camii, Cumalıkızık Köyü.

İznik Çinileri
Dünyaca ünlü İznik Çinileri’nde; 

lale, sümbül, nar, karanfil gibi çiçek 
motifleri kullanılmıştır.

Irg
an

dı
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rü

sü

Ulu Cami

Cumalıkızık Yeşil Türbe
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YEŞİL BURSA OLARAK ÜN SALDI
Uludağ Milli Parkı

Bursa'nın 32 kilometre güneyinde, karayolu ile Bursa'ya 
40, havaalanına 60 dakikadır. Antik dönemde Olympos Mi-
sios adıyla tanınan Uludağ, Troya Savaşı'nı tanrıların izle-
diği yer olarak da mitolojideki yerini almıştır. 2543 metreye 
ulaşan doruğu ile Batı Anadolu'nun en yüksek dağıdır.

Olağanüstü tabii yapısı, flora ve faunasının zenginliği 
ile 1961 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Türkiye'nin en 
önemli kış sporları ve kış turizmi merkezidir.

Kayak tesislerinin yeterliliği ile konaklama imkanları 
Uludağ’ın vazgeçilmez bir tatil yöresi olmasını sağlamak-
tadır. Yaz aylarında kampçılık, trekking ve günübirlik pik-
nik alanı olarak yararlanılması Uludağ'ı her mevsim çekici 
kılmaktadır. Uludağ, 20 Aralık - 20 Mart tarihleri arasında 
120 gün/yıl süreli kayak mevsimine sahiptir. Merkezde 5 
telesiyej, 7 teleski ve 1 adet teleferik vardır.

Misi Köyü
Bursa-Orhaneli yolu üzerinde eski bir Rum köyü olan Misi, 

Uludağ’ın güneyindeki dağlık ve ormanlık bölgede yer alır. Ge-
lir kaynağı yakın geçmişe kadar ipekçilik olmuştur. Bu nedenle 
Misi evleri geniş sundurmaları ile ipekböcekçiliğine göre inşa 
edilmiştir.

İLK MÜZE BURSA ERKEK LİSESİ’NDE AÇILDI
Bursa’da ilk müze 19 Ağustos 1904 tarihinde İmparatorluk 

Müzesi’nin (Müze-i Hümayun) bir şubesi olarak Bursa Erkek 
Lisesi’nde açılmıştır. 1904-1930 tarihleri arasında eserler Er-
kek Lisesi’nin bir bölümünde depolanmış ve sergilenmiştir. Bu 
eserlerin birçoğu bugün Yeşil Medrese’deki Türk İslam Eserleri 
Müzesi ve Kültürpark içerisindeki Arkeoloji Müzesi’nde sergi-
lenmektedir.

Şehirde bulunan diğer müzeler: Kent Müzesi , Atatürk Evi 
ve Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Osmanlı Evi Müzesi, Bursa 
Arkeoloji Müzesi, Orman Müzesi, Karagöz Evi Müzesi, Tofaş 
Anadolu Arabaları Müzesi, Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri 
ve Takıları Müzesi.

ŞİFALI SULARIYLA SAĞLIK DAĞITIYOR
Bursa, Roma döneminden beri şifalı sularında sağlık arayan 

insanların ilgisini çekmiştir. Roma imparatorları Trajanus (98 - 
117) ve Hadrianus (117 - 138) dönemlerinde Bursa’da çeşitli ya-
pıların yapıldığı ve Justinianus (527-565) zamanında Çekirge’de 
hamamlar yapıldığı bilinmektedir. Bizans döneminde hamam 
ve şifa kaynağı ılıcaların yapımına devam edilmiştir.

Bursa’nın kaplıca suları şehrin batısındaki Bademli Bahçe 
ve Çekirge yörelerinden çıkmaktadır. Her iki bölgeden çıkan 
suların kimyasal analizleri farklı sonuçlar verir. Osmanlı döne-
minde Bizans devrinden kalan hamamların tamiri yapılmış ve 
yeni kaplıcalar inşa edilmiştir. Bu kaplıcaların en tanınmışları 
Kükürtlü, Eski Kaplıca, Yeni Kaplıca ve Koca Mustafa Paşa Kap-
lıcalarıdır.

İnkaya  Çınarı
Türkiye’nin en yaşlı çı-

narı olarak bilinen doğa 
harikası bir ağaçtır. 600 
yıllıktır. Uludağ yolunda, 
Osmanlı Devleti’nin ilk 
köylerinden olan İnkaya 
Köyü’nde yer almaktadır.

Suuçtu Şelalesi
38 metre yükseklikten 

dökülen şelale, ziyaretçi-
lerine kayın, meşe, ve çam 
ağaçlarının gölgesinde se-
rin bir dinlenme alanı sun-
maktadır. Şelale, Mustafa-
kemalpaşa ilçesindedir.

Gölyazı Köyü
Gölyazı Köyü, Uluabat Gölü’nün kuzeyinde 2 

yarımada üzerinde kurulmuştur. Gölün içinde 7 ada 
vardır. Bölge tamamen sit alanı ilan edilmiştir.

İnkaya Çınarı
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Yeni Kaplıca 
Çelik Palas’ın önünden sağa dönen yol bu kaplıcanın ya-

nından geçmektedir. Kaplıca Kanuni Sultan Süleyman’ın 
veziri Rüstem Paşa tarafından 1552 yılında yaptırılmıştır. 
Bina emini Kerim Bey’dir. Yapı malzemesi Demirtaş Ha-
mamından satın alınmıştır. Soğuk kısmı geniş ve iki büyük 
kubbe ile örtülüdür. Buradan tek kubbe ile örtülü ılıklık kıs-
mına geçilir. Sıcaklık kısmı ortasındaki büyük havuz ile gö-
rülmeye değer. Bu havuzda yüzmek mümkündür. Kaynak 
su aslan ağızından ufak bir havuza, ordan da büyük havuza 
akmaktadır. Sıcaklığa girişte sağlı sollu 
ufak kubbelerle örtülü odalardan sağ-
dakine halk arasında “Eşek Terleten” 
denilmektedir. Buradaki havuza bıra-
kılan bir yumurta hemen pişmektedir. 
Kaplıcanın duvarlarında ve yerlerdeki 
mozaikler ile çiniler devrin en güzel ör-
nekleridir.

Kükürtlü Kaplıcaları 
Çekirge yolu üzerinde Kükürtlü 

Bahçesi’nin arkasında kalmaktadır. 
Kaplıcanın erkekler kısmını I.Murad 
Hüdavendigâr, kadınlar kısmını 
II.Bayezıd yaptırmıştır. İlk yapılan bö-
lümlerden birinde çapraz, diğerinde 
düz tonozla örtülü iki eyvan vardır. II. Bayezıd’in yaptırdı-
ğı kısım daha büyük boyutlardadır. Üstü kiremitlerle örtü-
lüdür. Bu kısmın duvarları ve kubbe kasnağı kesme taşla 
yapılmıştır. Uludağ Üniversitesi birimlerine geçen kaplıca 
aslına uygun şekilde geniş çaplı onarıma tabi tutulmuştur.

Eski Kaplıca 
Çekirge meydanında, cadde seviyesinden aşağıda 

Kervansaray’ın bünyesinde Bursa’nın en büyük ve en eski 
kaplıcasıdır yerinde Bizanslılar’a ait bir hamam kalıntısının 
bulunmasından dolayı Eski Kaplıca ismi verilmiştir. Kaplıca 
I.Sultan Murad tarafından çift hamam olarak yapılmıştır. 
1511 tarihinde de II.Bayezıd, soğukluğu ilave ettirmiştir.

Soğukluk kısmı iki kubbe ile örtülüdür. Ortadakinde ufak 
bir havuz vardır. Bunun iki yanına yarım kubbeler kulla-
nılmıştır. llıklık kısmında sekiz sütun üzerine bindirilmiş 
yuvarlak kemerler kubbeyi taşımaktadır. Merkezinde ufak 
şadırvanı, sağında ufak bir odası mevcuttur.

Sıcaklık kısmında mermer aslan ağızından boşalan Sıcak 
su ufak havuza ordan da yedi metre çapındaki havuza ak-
maktadır. Aslan ağızının bağlandığı yerde, 1675 yılına ait 
kitabeli bir ayna taşı vardır.

Havuzun etrafında yer alan sekiz sütun ve başlıkları Bi-
zans devrine aittir. Hamamın yapımını hızlandırmak için 
başka yerden getirilip burada kullanılmıştır. Çatı ilk yapıldı-
ğında kurşunla kaplı iken 1612 yılında kurşunlar sökülerek 
kiremitle kaplanmıştır.

Oylat Kaplıcaları
İnegöl’ün 27 kilometre güneyinde Uludağ eteklerindeki 

Oylat çam ağaçları arasında şifa kaynağı bir kaplıca ve me-
sire yeridir. Günübirlik olarak da büyük ilgi çeken bir tabiat 
köşesidir. Oylat Kaplıcaları özellikle Ağrılı sinir hastalıkları 
için bir şifa kaynağıdır. Kaplıca civarında otel ve motel gibi 
konaklama tesisleri bulunmaktadır.

ULAŞIMIN BAĞLANTI NOKTASI
Karayolu

Bursa, karayolu ulaşım ağını bölge ve ülke ölçeğinde ta-
şımaktadır. İlin karayolu ağı toplam 5 bin 55 kilometredir. 
İç Batı Anadolu’nun İstanbul’a ve Avrupa’ya açılımında, 
aynı şekilde dış ülkelerden ve İstanbul’dan İç Batı Anadolu 
ve Ege’ye olan ulaşımın bağlantı noktasıdır. Aynı zamanda 
Trakya ve İç Batı Anadolu gibi en kalabalık bölgeleri birbi-
rine bağlamaktadır. Bursa, kısmen bölgeler arası bütünleş-
meyi sağlayan bir şehir niteliğine sahiptir.

Denizyolu
İlin deniz yolu ile ulaşımı, Mudanya ilçesinden ve Yalova 

ilinden sağlanmaktadır. İstanbul Deniz Otobüs İşletmesi’nce 
( İDO ) Mudanya-Yenikapı ve Kabataş (İstanbul) arasın-
da günlük seferler düzenlenmektedir. Yalova ilinden de 
İstanbul’a vapur ve deniz otobüsü seferleri yapılmaktadır.

Havayolu
Küçük yolcu taşıma kapasiteli hava taşıma araçlarına 

hizmet veren Bursa Havaalanı’nın, kent merkezi içinde 
kalması ve ulusal, uluslararası hava taşımacılığı ihtiyacına 
karşılayamaması nedeniyle Yenişehir ilçesinde yapımı ta-
mamlanan Bursa ( Yenişehir ) Havaalanı, uluslararası hava 
trafiğinin hizmetine girmiştir.

“BEBKA’nın desteğiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan ‘bursa.com.tr’ 11 dilde hazırlanan internet porta-
lı ziyaret eden kullanıcılar Bursa hakkında her türlü bilgiye 
ulaşabilir.
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Milat’tan önce 1000 yılları dolaylarında Porsuk Neh-
ri kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulan Eskişe-
hir, Ankara, Bursa ve İstanbul gibi önemli şehirlere 

yakınlığı ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından 
biri haline gelmiştir. Eskişehir’e Ankara-Eskişehir arasında 
devam eden yüksek hızlı tren seferleri ile hızlı ve konforlu 
bir ulaşım ile keyifli bir yolculuk yapılabilir; İstanbul-Eskişe-
hir arası yüksek hızlı tren seferleri ise 2013’te başlayacaktır.

Eskişehir, tarihi yapıları, müzeleri, parkları, sıcak su kay-
nakları, lületaşı ve Yunus Emre ve Nasrettin Hoca gibi tarihi 
şahsiyetleri ile turistik değerler açısından bir cazibe merkezi 
durumundadır.  BEBKA Haber’in bu sayısında Eskişehir’e 
gelen bir turistin mutlaka görmesi, tatması ve Eskişehir’i 
anımsaması için alması gereken şeylere kısaca göz attık. 

ESKİŞEHİR’E GELİNCE NERELERİ GÖRMELİ?
Kentpark

 2009 yılında hizmete açılan, şehir merkezinde Otogar’ın 
hemen karşısında bulunan, Türkiye’nin ilk yapay plajının, 
yüzme havuzlarının, yürüyüş ve koşu parkurlarının, resto-
ranların ve manejin bulunduğu, özgün peyzaj mimarisi ve 

Eskişehir, tarihle modernizmi 
buluşturan yapısıyla bölgenin parlayan 
yıldızı oluyor.
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yeşil alanı ile dikkat çeken Kentpark, Eskişehir’de görülmesi 
gereken yerlerin başında gelmektedir. 

Bilim, Sanat ve Kültür Parkı
 Sazova Mahallesi’nde yer alan ve 400 bin metrekare üze-

rine kurulu parkta, çocuk büyük herkesin ilgisini çekebilecek 
birçok detay bulunmakta. Masal kahramanlarının evleri, 
gölet içinde Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfettiği Santa 
Maria Gemisi’nin birebir kopyası, masal kahramanlarının ve 
masal dünyasının objeleri ile donatılacak olan Masal Şatosu, 
buharlı mini tren, bilim ve deney merkezi, gökyüzü ve uza-
yın büyülü atmosferinin izlenebileceği planetaryum ve amfi 
tiyatro bulunmaktadır.

Odunpazarı Evleri
 Eskişehir Odunpazarı Evleri, bir kültür merkezi şeklinde, 

Odunpazarı semtinde koruma altına alınan tarihi Osmanlı 
evleridir.  Genellikle iki ya da üç kattan oluşan Odunpazarı 
Evleri, ahşap süslemeli, cumbalı, kendine has bir dokusu 
olan ve geçmiş dönemlerin geleneksel izlerini taşıyan ya-
pılardır.  Eskişehir’e gelen turistlerin uğrak noktası olan bu 
muhit, aynı zamanda lületaşı ve yöresel ürünlerin satıldığı 
Atlı Han adlı çarşısıyla da ilgi çekmektedir.

Odunpazarı, çarşıları, hanları, bedestanları, konakları, 
çeşmeleri,  kır kıraathaneleri, restoranları, butik otelleri, ışıl 
ışıl sokakları ve Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi mimari 
dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gel-
miş eşsiz güzellikte bir ilçedir.  Odunpazarı’nda, tipik Türk 
mimarisinin özgün örneklerinden olan ahşap ve çatılar ara-
sına doldurulan kerpiçlerle yapılmış cumbalı evler, yaşlan-
mışlıklarına rağmen adeta yüzümüze gülümsüyor. 

Odunpazarı’na ayak basınca yemeğinizi yiyebileceğiniz 
tarihi konaklar, çayınızı yudumlayacağınız yüzyıllık kahve-
ler, el sanatları ürünleri satın alabileceğiniz tarihi el sanat-
ları çarşıları ve rahatlıkla konaklayabileceğiniz butik oteller, 
bölgeye gelen konuklara kaliteli ve güler yüzlü hizmet sun-
manın yanında, aynı zamanda bölgenin ve şehrin ekonomik 
hayatına katkılar sağlıyor.

Müzeler
Tarihle sanatın buluştuğu bir kent olan Eskişehir, tematik 

müzecilik noktasında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden 
biridir.  Şehirde yer alan Arkeoloji Müzesi, Anadolu Üniver-
sitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Lületaşı Müzesi, Havacılık 
Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, Pessinus Açık Hava Müze-
si, Yunus Emre Müzesi, Karikatür Müzesi, TCDD Demiryolları 
Müzesi ve Çağdaş Cam Sanatları Müzesi yerli yabancı turist-
lerin ziyaretine açıktır. 

TARİHİ YERLER
Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi

Eskişehir’e bağlı, Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Beldesi’nin 
(Sarıköy) kuzeydoğusunda Eskişehir-Ankara demiryolunun 
hemen güneyindedir. Yunus Emre’nin ilk mezarı 13.yüzyıla 
ait olup, demiryolu bitişiğinde dikdörtgen planlı taşlardan, 
1,5 - 2 m. yüksekliğinde avlu duvarları içindedir. 13.yüzyılda 
yaşamış olan Yunus Emre, Yunan İşgalinde yıkılan ilk meza-
rından 1949 yılında alınarak bir törenle poryum üzerindeki 
ikinci mezarına, 1970 yılında da üçüncü mezarına nakledil-
miştir. Üçüncü mezarı 13.yüzyılda Selçuklu mimarisini andı-
ran 8 sütunlu, kemerli, etrafı açık sekizgen bir mekân türbe 
halindedir. Yunus Emre tüm insanları sevgiye, birlik ve be-
raberliğe çağıran halk aşığıdır. Mezar taşının ön cephesinde 
yazılı olan “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim se-
vilelim, dünya kimseye kalmaz.” sözlerinde Yunus Emre’nin 
yaşam felsefesi özetlenmektedir. Türbede mezarın dışında 
çeşme, müze, cami, minare, şadırvan, kültür evi ve Yunus 
Emre’nin bir heykeli bulunmaktadır.

Nasrettin Hoca’nın Evi
Ünlü mizah ustası Nasrettin Hoca, 605 (1208-1209) yılında 

Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur. Evi bu köyde bulun-
maktadır. İlk bilgilerini köy imamı olan babasının yanında 
öğrenmiştir. Daha sonra Akşehir’ e giderek Seyyid Mahmud 
Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim gibi devrin tanınmış âlim ve 
ariflerinden ilim öğrenmiştir.

Hocanın ayrıca Konya Medresesi’nde okuduğu, Akşehir’ 
de, Sivrihisar’ da ders okutup imamlık ve hatiplik yaptığı sa-
nılmaktadır. Bundan başka hocaya ait olduğu ileri sürülen 
eski bir mezar taşı üzerindeki vefatı 683 (1284) dür. Mezarı 
Konya ili Akşehir ilçesindedir.

Nasrettin Hoca adı, zekâsı ve fıkralarıyla dünyaca tanın-
mış bir halk filozofudur. Hoca’ nın hayat, tabiat ve cemiyet 
içindeki insanı, keskin görüşler ve zeki söyleyişlerle karika-
türize eden nükteleri yalnız bir milleti değil, bütün insanlı-
ğı tatmin edecek değerde olduğundan bu Türk zekâsı baş-
ka milletler arasında da tanınmış ve sevilmiştir. Türk halk 
zekâsı ise, bu nüktelerde kendi mizah dehasını bularak on-
ları sevmiş, yaşatmış ve yaymıştır. Nasrettin Hoca Fıkraları 
batı dillerine de çevrilmiştir. Nasrettin Hoca İran, Mısır, Irak 
gibi ülkelerde, Kafkaslarda, Balkan ülkelerinde ve Avrupa ül-
kelerinde de tanınan ünlü bir mizah ustasıdır.
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Kurşunlu Camii ve Külliyesi
Osmanlı İmparatorluğu’nun en tanınmış birkaç minyatür 

ustasından biri olan Matrakçı Nasuh’un Kanuni’nin Irak se-
feri sırasında 29 Aralık 1536 yılında çizdiği Eskişehir minya-
türünün en göz alıcı yapısı Kurşunlu Camii ve Külliyesi’dir. 
1525 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında Çoban 
Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Avlusunda bir şadır-
van, sağ tarafta menzilhane, sol tarafta aşhane ve kervansa-
ray ortada camii ve caminin arkasında medrese odaları ve 
Mevlevihane bulunmaktadır. Arkada ise son Mevlevi şeyhi 
Hacı Hasan Dede ve ailesine ait kabirler bulunmaktadır.

Alaaddin Camii
Eskişehir merkezinde yer alan kendi adı ile anılan parkın 

içerisindedir. 1267 yılında 3.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanın-
da yapılmıştır. Tipik bir Selçuklu Camisi iken restorasyonlar 
ile orijinal şeklini kaybetmiştir. 1944-1951 yılları arasında 
müze olarak kullanılan cami, bu tarihten itibaren tekrar ona-
rılarak ibadete açılmıştır.

Seyyit Battal Gazi Külliyesi
Külliye Seyitgazi ilçesinde bulunmaktadır. Ünlü İslam Ko-

mutanının 8.yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. İslam 
ordularının Bizans’a karşı savaşlarında destanlaşmış yarar-
lılıklar göstermiştir. Antakya, Şam ya da Malatya doğumlu 
olduğu söylenir. İstanbul kuşatmasında (M.S.717-718) ve 
M.S. 740’a değin seferlerdeki kahramanlıkları halk tarafın-
dan destanlaştırılarak anlatılmıştır. Afyonkarahisar yakınla-
rındaki bir savaşta şehit düşmüştür. İki büyük destana konu 
olmuştur. Arapça Zatü’l-Himme ve Türkçe Battalname. 1207-
1208 yıllarında Alaaddin Keykubat’ın annesi, l. Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in eşi olan Ümmühan Hatun tarafından adına bir 
külliye yaptırılmıştır ve kasabaya Seyitgazi adı verilmiştir.

Yazılıkaya Frig Vadisi
Dağlık Frigya Bölgesi içinde kalan Yazılıkaya Frig Vadisi, 

bugün Seyitgazi ve Han ilçeleri sınırları içindedir. Vadi, ar-
keolojik alanı ve egzotik görünümlü tüm çevresi ile doğal sit 
alanı olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

Yazılıkaya Frig Vadisi, Prehistorik Çağlardan günümüze 
kadar iskân görmüştür. Arkeolojik çalışmalar ve tarihi kay-
naklar, tarihin çok eskilere, Paleolitik Çağ’a değin uzandığı-
nı ortaya koymaktadır. Vadi M.Ö. 3000’de Erken Tunç Çağı 
yerleşimi, M.Ö. 2000’de Hitit yerleşimi görmüştür, M.Ö. 8. 
yüzyıldan sonra Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı 
çağlarına ait anıtsal eserler günümüze kadar ulaşmıştır

Yazılıkaya (Midas Anıtı)
Antik Yazılıkaya Platformu’nun kuzeydoğu yamacında, 

17 m yüksekliğinde ve 16.50 m genişliğinde, doğuya bakan 
anıt üzerinde yazılar olması nedeniyle “Yazılıkaya” olarak 
isimlendirilmiştir, Frig Kralı Midas’a dayandırılarak “Midas 
Anıtı” da denmektedir. M.Ö. 6. yy. ilk çeyreğine tarihlen-
mektedir. Frig Kaya Anıtlarının en görkemlisi, bölgenin ve 
dünyanın önemli yapılarındandır. Üzerindeki çatlakları ile 
yıkılma tehlikesi arz eden anıtı kurtarabilmek için bilimsel 
inceleme ve araştırma yapılmaktadır.

Kaplıcalar
Yeraltı suları açısından nitel ve nicel olarak, son derece 

zengin olan Eskişehir’de termal su, çok eski çağlardan beri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Pek çok bilimsel ve akade-
mik tartışmada antik Dorlaion kentinin kuruluş yeri olarak, 
Eskişehir merkezindeki sıcak sular bölgesi gösterilmektedir.

Eski Yunanlı yazar Athenaus, M.Ö. 200 yıllarında yazdığı 
kitabında içilebilen sıcak sulardan söz etmektedir. Bizans dö-
neminde Eskişehir, şifalı sıcak suları nedeniyle, Bizans impa-
ratorlarının dinlenme merkezlerinden birisi olmuştur. Roma 
döneminde Köprübaşı ve Sıcak Sular bölgelerinde bulunan 
hamam ve kaplıcalar nedeniyle Eskişehir, tercih edilen bir 
yerleşim yeri olmuştur. 

Eskişehir Kaplıcası
İl merkezinde, Porsuk Çayı’nın güney kıyısında, geniş bir 

alandaki 5 kaynaktan oluşmaktadır. Merkezdeki hamamlar 
kaplıca suyundan kendi açtıkları artezyen kuyuları ya da be-
lediyenin açmış olduğu kaptaj kuyusu yoluyla yararlanmak-
tadır. Suyun ana kaynağı, kaptaj kuyusu olup, sıcaklığı 38-45 
˚C arasında değişmektedir. 

Eskişehir merkez kaplıcaları, tıbbi amaçlı olduğu kadar 
mevcut konaklama imkanları ile turizm amaçlı da kullanıl-
maktadır. Böbrek taşları, safra kesesi, gut ve cilt hastalıkları-
na iyi gelmektedir. 

Hasırca Kaplıcası
Türkiye’nin 3. derece önemli ve öncelikli kaplıcaları ara-

sında yer almaktadır. İl merkezinde 30 km. Kızılinler köyüne 
15 km uzaklıkta çiftlik içerisinde bulunan yuvarlak bir havu-
zun içinden kaynaklanmaktadır. Dışarıda büyük bir yüzme 
havuzunda toplanan su, sonradan toprağa bırakılmaktadır. 
Yüzme sporu için yararlanılan suyun kimyasal ve fiziko-kim-

Kurşunlu Camii ve Külliyesi
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yasal tahlili yapılmıştır. Bikarbonat, sülfat, kalsiyum, mag-
nezyum, sodyum ve bromür içeren kaplıca suyun debisi 4 lt/
sn, sıcaklığı 32 ˚C. Romatizmal hastalıklara, dolaşım ve kalp 
hastalıklarına, sinir sisteminin uyarılmasına ve metaboliz-
ma bozukluklarına iyi gelmektedir.

Kızılinler Kaplıcası
Eskişehir’e 13 km uzaklıkta Merkez, Kızılinler köyünde-

dir. Köyde bitişik nizamda pansiyon tipinde 4 odada kaplıca 
hizmeti verilmektedir. Kimyasal ve fiziko-kimyasal analizi 
yapılan su bikarbonat, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve 
bromür içermektedir. Debisi 0,4 lt/sn olan suyun sıcaklığı 38˚ 
olup, mide, böbrek, bağırsak, romatizma, kadın hastalıkları 
ve cilt hastalıkları tedavisinde yararlıdır.

Sakarılıca Kaplıcası
İl merkezinin 32 km kuzeyinde Sakarya vadisinde bir sel 

yatağından kaynaklanmaktadır. Sıcaklığı 43-48 ˚C arasında 
değişen ve debisi 3 lt /sn olan kaplıca suyu, yörede bulunan 
hamamlara tümüyle örtülü bir kaptaj kuyusundan üstü ka-
palı bir kanalla gelmektedir. Suyun analizi yapılmıştır. Akan 
suyun sıcaklığı 53 ˚C’dir. Nevrit, nevralji, kronik romatizmal 
hastalıklar, kırık-çıkık sekelleri, kadın hastalıkları, lumbago, 
diabet, şişmanlık ve böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir. 
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait termal bir otelin yanı 
sıra Sakarılıca Belediyesi’ne ait değişik konaklama imkânları 
da bulunmaktadır.

Ne yemeli?
Çibörek: Eskişehir 

denince ilk akla ge-
lenlerden biri olan 
çibörek, “şi-börek”ten 
gelmektedir ve güzel, 
lezzetli börek anlamını 
taşımaktadır.  Yarım 
ay biçiminde kesilen 
hamurun içine kıyma 

ve soğandan oluşan karışımın konularak kızartılması ile olu-
şan bu börek, Eskişehir’e gelince mutlaka tadılması gereken-
ler arasındadır.

Balaban Kebap: Küçük kare şeklindeki pidelerin üstüne 
kuzu şiş ve köfte, tereyağı, yoğurt ve salça ilave edilmesiyle 
oluşan Eskişehir’e has bu kebap türü, turistlerin ilgisini çek-
mektedir.

Met Helvası: Bir rivayete göre, eski zamanlarda met (çu-
buk) oyunu sonrasında yapılan çubuk biçiminde bir helva 
türü olan Met Helvası, Eskişehir’e gelince mutlaka tadılması 
gerekenler listesinde yer almaktadır. Ayrıca yine Eskişehir’e 
has Nuga Helvası, Boza, Mercimekli Mantı, Düğü Köftesi Çor-
bası, Göbete, Harşıl gibi yöresel tatlar turistlerin beğenisine 
sunulmaktadır.

Eskişehir’den ne almalı? 
Köklü geçmişi ve kültürel değerleri ile Eskişehir, ziyaretçi-

lerine kendini hatırlatacak birçok şey sunuyor. El sanatları 
oldukça gelişmiş olan Eskişehir’de lületaşı işlenerek yapılmış 
pipolardan çeşitli takılara kadar geniş yelpazede ürünler Atlı 
Han ve Haller Gençlik Merkezi gibi çarşılarda beğeniye su-
nulmakta. Gümüş işlemeciliği ve çömlekçilik de Eskişehir’e 
değer katan diğer önemli şeylerden bazıları. 

Köprübaşı

Reşadiye Camii

Cam Sanatları Müzesi

Porsuk Balıkçı Heykeli
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Tarihte Agrilion, Agrillum ve Belekoma adlarıyla anılan 
Bilecik, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Mı-
sır, Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Makedonya, Bitinya 

Krallığı, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu’ndan 
izler taşıyan şehir, Osmanlı’nın kurulduğu yer olması ayrıca-
lığının yanında, Kurtuluş Savaşı’nda verdiği çetin mücade-
leler ve kazanılan zaferlerle de Cumhuriyetin kuruluşunda 
önemli role sahip olmuş bir şehirdir.

Binlerce yıllık bir kültürün izlerini hala taşımakta olan Bi-
lecik ilinde özellikle Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi, 
arkeolojik kalıntıları, eserleri ve insanına sirayet etmiş kül-
türel zenginlikleri ile her boyutta yaşanılabilmektedir. Göl-
pazarı ilçesinde yer alan Gordios Kaya Mezarı ildeki en eski 
tarihi kalıntı olma özelliğini taşımaktadır.

OSMANLI’NIN
KURULDUĞU YER

Bilecik İlinde yer 
alan tarihi eserlerin 
çoğunu Osmanlı dö-
neminde yapılan ca-
miler, türbeler, hanlar, 
hamamlar, sivil mi-
mari örnekleri, imaret 

ve benzeri yapılar oluşturmaktadır. Bilecik, Kayı Boyu’nun 
Orta Asya’dan 400 çadırla gelip Söğüt’te, Osmanlı Devleti-
nin kuruluş merkezliğini yaptığı yerdir. Osmanlı’yı kuruluşa 
hazırlayan Ertuğrul Gazi ve kuruluşu gerçekleştiren Osman 
Gazi bu topraklarda topraklarına toprak katmış, Orhan Gazi 
bu topraklarda dünyaya gelmiştir.

Ertuğrul Gazi’nin türbesi Söğüt ilçesinde olup Ertuğrul 

Gazi’ye duyulan derin saygı ve sadakat ile 1281 tarihinde 
vefatından beri Kayı Boyunun mensupları tarafından “ Er-
tuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri” düzenlenmektedir. 
Söğüt ilçesinde her yıl Eylül ayının ikinci haftası yapılan şen-
liklere çok sayıda yerli ve yabancı turist katılmaktadır.

ÖNEMLİ TARİHİ YAPILAR
Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu olarak anılan, 

Osman Bey’in gördüğü rüyayı yorumlayarak Osman-
lı Devleti’nin kuruluşunu müjdeleyen Ahi Şeyhi Şeyh 
Edebali’nin türbesi de Bilecik’te bulunmaktadır. Türbe, 14. 
Yüzyılın başlarında Orhan Gazi tarafından yaptırılmış olup, 
eski Bilecik şehrinin kurulduğu vadinin sırtında küçük bir 
tepe üstünde yer almaktadır. Şeyh Edebali Türbesinin he-
men yanında Şeyh Edebali’nin kızı ve Osman Gazi’nin eşi 
Bala Hatun’un (Mal hatun) türbesi bulunmaktadır.

Osmanlı’nın kurulduğu yer 
olan Bilecik, tarihi, kültürü 
ve eşsiz doğasıyla turistleri 
çağırıyor.

Bilecik

Şeyh Edebali Türbesi

kesfedilmeyi 
bekliyor
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Bilecik’te yer alan en önemli tarihi eserlerden biri de Or-
han Gazi tarafından yaptırılan Şeyh Edebali Türbesi’ne 50 m. 
uzaklıkta yer alan camidir. Minarelerin camiye bitişik olması 
kuralına aykırı olarak asıl minaresi ana binadan 30 m. uzak-
ta bir kayanın üzerine inşa edilmiş olan Orhan Gazi Camii, 
Osmanlı devri Türk mimari sanatının dini mimari alanında 
ilk kubbeli yapı denemesinin örneğidir. Kubbesi restorasyon 
sırasında kurşunla kaplandığı için Kurşunlu Cami adıyla da 
bilinmektedir.

İpek Yolu’nun Bilecik’ten geçen bölümü üzerinde yapılmış 
olan Orhan Gazi İmareti ve Gölpazarı ilçesinde yer alan Mi-
hal Bey Hanı (Taşhan) ildeki önemli Osmanlı Devleti kuruluş 
dönemi eserlerindendir.

Yine Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde önemli rol 
üstlenmiş şahıslardan Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı Dur-
sun Fakıh’ın, Osman Gazi’nin ağabeyi Savcı Bey’in, Kumral 
Abdal’ın, Mihal Gazi’nin türbeleri de Bilecik’te bulunmakta-
dır.

Bilecik ilinde Osmanlı Devleti’nin farklı dönemlerinde 
inşa edilmiş birçok camii bulunmaktadır.  Söğüt ilçesinde 
bulunan Çelebi Mehmet Camii, Osmaneli İlçesindeki Rüs-
tem Paşa Camii, Bozüyük Kasım Paşa Camii, 17. yüzyılda 
Vezirhan’da Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan 
Köprülü Mehmet Paşa Camii ve 19. yüzyılda II. Abdülhamit 
tarafından yaptırılan Söğüt Hamidiye Camii bunlardan ba-
zılarıdır.

Sultan II. Abdülhamit döneminde Bilecik’te önemli tarihi 
eserler inşa edilmiştir. Günümüzde Bilecik Belediyesi Hizmet 
Binası olarak kullanılan Rüştiye Mektebi, Rüştiye Mektebi-
nin bahçesinde yer alan ve hac kafilelerinin ve kervanların 
buradan geçerken konakladıkları bu bölgede zamanı bilme-

lerine yardımcı olması için yaptırılan saat kulesi ve Saray 
Muhafız Alayına asker yetiştirmek amacıyla yaptırılmış olan 
Hamidiye İdadisi bu dönemden kalma eserlerdir.

1917-1919 arasında Sultan Reşat döneminde devrin Söğüt 
Kaymakamı Sait Bey’in önderliğinde Söğüt halkından topla-
nan para, malzeme ve emekle, devlet desteği almadan yap-
tırılan; 1915 Çanakkale savaşlarında şehit düşen çok sayıda 
Söğütlü’nün geride bıraktığı yetimlerinin idadi binasında 
okurken yatmaları ve yemek yemeleri için kullanılan Dârul 
Eytam (Yetimler Yurdu) Binası da ildeki önemli diğer tarihi 
yapılardandır.

BİZANS VE OSMANLI MİMARİSİ
Bilecik ilindeki önemli mimari eserlerden biri de eski adı 

Lefke olan Osmaneli ilçe merkezinde bulunan İznik –Rum 
İmparatorluğu dönemine ait Hagios Georgios Rum Kilisesi-
dir. Kilise, 19. Yüzyılda çıkan yangında harap olduktan sonra 
tekrar inşa edilmiş ancak 1924 yılındaki mübadeleden sonra 
kaderine terk edilmiştir. Restorasyonu için çalışmaların yü-
rütüldüğü Hagios Georgios Rum Kilisesi bölgedeki görülmesi 
gereken tarihi yapılardandır.   

Osmanlı mimarisine sahip ve kendine özgü hikâyeler ba-
rındıran Osmaneli evleri son dönemde oldukça popüler olan 
sivil mimarlık örnekleri turlarına konu olabilecek nitelikte 
yapılardır. İpekböçeği yetiştirmek için yaptırılan iki ve ya üç 
katlı bu evler; Beypazarı, Safranbolu ve Kemaliye gibi ilçele-
rin sahip olduğu konaklarda yer alamayan “köşe penceresi” 
bulundurmaktadır. Yine benzer şekilde Osmaneli evlerinin 
“cumba” ve “eliböğründe” olarak adlandırılan kısımları özel-
likle sivil mimari örnekleri ve özgün Osmanlı eserleri görmek 
isteyen turistler için cazip bir fırsat sunmaktadırlar.

Osmaneli Hagios Georgios Rum Kilisesi
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KURTULUŞUN BEŞİĞİ
Kuruluşta önemli bir rolü olan Bilecik ili kurtuluşta da 

önemli bir yere sahip olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın en çe-
tin mücadelelerinin yapıldığı, önemli dönüm noktalarından 
olan İnönü Savaşları’nın kazanıldığı yer olan Bozüyük Met-
ristepe Bilecik’te yer almaktadır. Şehitlerimizin anılarını ya-
şatmak amacıyla Zafer Anıtı inşa edilmiş olan Metristepe’de 
ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu İnö-
nü Şehitliği’nde her yıl 1 Nisan’da anma törenleri düzenlen-
mektedir.

İNÖNÜ ŞEHİTLİĞİ
Kurtuluş Savaşı sırasında birkaç kez Yunan işgaline uğra-

yan Bilecik bu dönemde büyük yıkıma uğramıştır. Bu yıkı-
mın izlerini bugün hala görmek mümkündür. Eski Bilecik’in 
bulunduğu vadide yer alan bir Emirler Camii, Osman Gazi 

Camii, Ak kaldırım Camii gibi günümüze sadece minareleri 
kalmış birçok camii kalıntısını görmek mümkündür.

İklim ve topoğrafya koşullarıyla bir geçiş alanı olan Bilecik, 
yer şekillerinin ve bitki örtüsünün çeşitliliği ile birçok keşfe-
dilmemiş güzelliği sınırları içerisinde barındırmaktadır.

Bilecik ilinde bulunan ve çevresi ormanla kaplı olan bir-
çok gölet doğaseverlere mavi ile yeşilin mükemmel birlikte-
liğini izleme şansı sunuyor. Bilecik il merkezine sadece 7 Km. 
uzaklıkta yer alan Pelitözü Gölet’i, ulaşım kolaylığı ve BEBKA 
desteği ile yapılan çevre düzenlemesi ile hem doğa severler 
hem de turizm yatırımcıları için cazibe merkezi olmaya aday 
konumdadır. Pazaryeri İlçesi sınırları içinde yer alan Küçük 
Elmalı ve Bozcaarmut Göletleri el değmemiş doğası, havası, 
sessizliği ve olağan üstü güzellikleri ile ziyaretçilerinin mü-
davimi oldukları tabiat harikalarıdır.

Tertemiz havası, bol oksijeni, kaynak suları, yemyeşil çi-
menleri, rengârenk çiçekleri, orman dokusu ve çimtien gibi 
endemik bitkileri ile Bozüyük’te Kömürsu, Çiçekli ve Sofu-
lar Yaylaları; Osmaneli’nde Avdan ve Oğulpaşa Yaylaları; 
Pazaryeri’nde Uzunçam ve Kamçı Yaylaları doğa turizmi açı-
sından eşsiz mekânlardır. Bilecik ilinde doğa turizmi deyince 
Kınık, Yukarı Çaylı ve Yenipazar Şelaleleri büyüleyici güzel-
likleri de elbette unutmamak gerekir.

YENİPAZAR KANYONU
 “Kaya boğazı” ya da diğer adıyla “Yenipazar Kanyonu” 

bölgenin en önemli doğal turistik çekim merkezidir. 2850 
metrelik geçişe sahip kanyon özellikle trekking (dağ yürü-
yüşü) parkuru ve kamp alanı olarak eşsizdir. Doğasever-
lerin trekking ve kamp kurmak için tercih ettiği bir diğer 
gözde mekan da Osmaneli İlçesidir. Özellikle hafta sonları 
İstanbul’dan gelen gruplar Osmaneli merkezi ve Dereyörük 
Köyü arasında bulunan ve yaz – kış yürünebilen, Göksu de-
resi trekking parkurunda yürüyüş yapmakta ve Dereyörük 
Köyü kamp alanında da kamp kurmaktadırlar. Trekking ve 
Kanyoning dışında Bilecik’te yapılacak bir diğer doğa sporu 
da olta balıkçılığıdır. Günyurdu köyünde yerli kefali, Sakar-
ya Nehri’nde kum balığı ve Sazan balığı avlanabildiği gibi 
Pelitözü, Kızıldamlar, Borcak gibi göletlerde de başka balık 
türlerinin yakalanabilir.

Doğa turizminde olduğu gibi, Bilecik eko-turizmde de 
ciddi bir potansiyeli barındırmaktadır. Kendine has birçok 
ürüne sahip olan Bilecik’te Osmaneli Ayvası ve Ayva Loku-
mu, Alaca Karpuzu, Gölpazarı ve Yenipazar İlçeleri Kiraz ve 
Vişnesi, İnhisar İlçesi Narı ve Nar Lokumu, Çaltı Beldesi Do-
matesi, Küre Beldesi Üzümü, Pazaryeri bozası ve helvası gibi 
birçok meşhur lezzetleri tatmak mümkündür.

Bilecik, inanç turizmi için de önemli bir destinasyondur. 
Camileri, kümbetleri, İslam ahlakının ve yardımseverliğinin 
bir tezahürü olan aşevleri, Yunan zulmünden yadigâr Kırık 

Metristepe Zafer Anıtı

Bozcaarmut Göleti

İnönü Şehitliği
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Minareleri, Ahilik eğitiminin verildiği mekânları, türbeleri, 
Şeyh Edebali Hazretleri gibi ulvi değerleri ile Bilecik inanca 
yönelik önemli bir değerdir. Bilecik İlinde; Ertuğrul Gazi Tür-
besi, Halime Hatun Kabri, Ertuğrul Gazi Türbesi Haziresi, Os-
man Gazi Kabri İşaret Taşı, Şeyh Edebali Türbesi, Malhatun 
(Bala Hatun) Türbesi, Mihal Gazi Türbesi, Hatip Dede Tür-
besi, Kumral Abdal Türbesi, İsa (Sofu) Dede Türbesi, Dursun 
Fakıh Türbesi, Kumral Abdal Türbesi, Dokuz Köyü Türbesi, 
Aktaş Türbesi, Bayraklı Dede Türbesi, Halime Hatun’un Me-
zarı, Savcı Bey’in Mezarı, Sır Hoca Türbesi, Kara Tekin Türbe-
si, Kamuran Tekke Türbesi, Taşca Dede Türbesi, Kumral Dede 
Türbesi, Hatip Dede Türbesi, Süleyman Bey Türbesi, Kızılsa-
ray Türbesi gibi birçok ziyaretgâh bulunmaktadır.

Bilecik İli turizminde önemli yer teşkil eden başka bir 
unsurda festivallerdir. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt 
Şenlikleri’nin yanı sıra ilde birçok festival düzenlenmekte-
dir. İl merkezinde her yıl 6-7-8 Eylül tarihlerinde “ Bilecik’in 
Düşman İşgalinden Kurtuluşu, Ahilik ve Şeyh Edebali Kültür 
Şenlikleri” büyük bir coşku ile düzenlenmektedir. Osmaneli 
Alaca Karpuz Festivali, Gölpazarı Kiraz Festivali, İnhisar Nar 
ve İncir Festivali, Oğulpaşa Yayla Şenlikleri ve Pazaryeri Kı-
nık Köyü Çömlekçilik Şenliği gelenekselmiş diğer festivaller-
dir.

OSMANLI KONAĞI TARZI
Osmanlı Devleti’nin kurulduğu ve Osmanlı mirasının 

canlı bir şekilde halen yaşadığı Bilecik’te, Osmanlı konakla-
rındaki mimari ve tasarımın tema olarak kullanıldığı Söğüt 
ve Osmaneli’ndeki Osmanlı konağı tarzındaki butik oteller 
Bilecik’in tarih ve kültürünü keşfetmeye gelen misafirlerine 
hizmet veriyor. Söğüt’teki Osmanlı Konağı’nda ve Osmane-
li’ndeki Osmanlı Konağı’nda konaklayarak Osmanlı mut-
fağındaki eşsiz lezzetlerden tatma fırsatını yakalamak da 
mümkündür. Ertuğrul Gazi Müzesi

Yenipazar Kanyonu
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In the second edition of BEBKA Haber, 
Bursa Governor and Deputy Chairman 

of BEBKA Executive Board Şahabettin 
Harput explained objectives for tourism.  
“With Bursa’s historical and cultural her-
itage, the natural and thermal springs and 
accommodation facilities, the city pro-
vides visitors a versatile holiday.  Bursa 
needs to change its direction to tourism 
and should demonstrate development in 
this area”he said.  Governor Şahabettin 
Harput, who puts an emphasis on 
Dağyenice Thermal Tourism Centre 
Project continued” We are targeting 
to bring out thermal, historical, con-
vention, faith and mountain tourism 
in the new projects.” Governor Har-
put also gave information regarding 
the activities of BEBKA in Bursa.

-What is aimed in Bursa with 
BEBKA?

- Development agencies are 
founded to accelerate sustainable 
development and to overcome inter-
regional imbalances in our country.  
We want Bursa to compete with the 
world as a city which already has 
very important achievements in the 
history. Bursa is an important city 
which always has top goals and I 
believe BEBKA will have important 
contribution to reach these goals.

- As the structure, BEBKA is an or-
ganization that brings three differ-
ent cities together under the same 
roof. Cities can benefit from each 
other’s experiences. Would you 
comment on the development of re-
lations between the three cities in terms 
of BEBKA?

Since its foundation, BEBKA has on-
going efforts to develop itself rapidly and 
has showed a great progress. BEBKA will 
strengthen cooperation between Bursa, 
Eskisehir and Bilecik. Competition among 
countries in a globalized world turned 
into competition between cities and re-
gions. The Agency will support develop-
ment in our region by creating competi-
tion in solidarity.

WE STARTED REAPING
BENEFITS OF OUR WORK

- At what point do you see the tourism 
industry of Bursa in the future? What 
dreams do you have for Bursa?

As the point reached in Bursa, it has an 
urban identity in the forefront with the 
potential for industrial production in the 
world and Turkey.  However, Bursa has 
historical and cultural heritage as well 
as natural and thermal springs and ac-
commodation facilities, which provides 
visitors a versatile holiday. Bursa needs to 
change its direction to tourism and should 
demonstrate development in this area. 
We are planning to bring out thermal, 

history, convention, faith and mountain 
tourism in the new projects. We have be-
gun to reap the benefits of these projects. 
New five-star hotels are built in Bursa and 
giant tourism management companies of 
each is a world-wide brand are coming to 
Bursa. As you know, we have a goal of 5 
million tourists in Republic’s 100th year 
(2023) and I’m sure Bursa will meet this 
goal.

Could you summarize the steps taken 
to develop tourism in Bursa?

Bursa and Istanbul Destination Project 
is planned to take advantage of Istanbul’s 
tourism potential and to get a piece of the 
tourism pie. Istanbul and Bursa are two 
complementary cities in terms of tourism. 
In this context, opportunities of Mountain 

Uludağ, thermal, historical and conven-
tion tourism are being evaluated. This is of 
great importance for the future of tourism 
in Bursa. Look at the world today; there is 
a fact of tourism pie. Revenue from tour-
ism last year, all over the world was 1 tril-
lion dollars. In 2020 this figure will reach 
2 trillion. Therefore, as Turkey, we have 
to produce new projects to get a greater 
piece of this pie. Bursa-Istanbul Destina-
tion Project is the result of the thoughts in 

this direction. We want tour-
ists to visit Istanbul, but to 
come to Bursa to relax or for 
health tourism. Because Bur-
sa is a city that gives peace to 
visitors, a health-giving city...

DAĞYENİCE WILL BE A 
MAGNIFICIENT
AREA OF LIFE 

Could you summarize the 
work done and will be done 
on Dağyenice Thermal Tour-
ism and Health Project?

As the Governorship, we 
attach great importance to 
the thermal sources. With 
facilities to be established in 
Dağyenice, we are carrying 
out projects that will make 
Bursa as one of the world’s 
most important thermal 
centers. It will be a mag-
nificent area of life that inte-
grates everything with the 
people of the region, villages, 
villagers, farmers, agricul-

ture, tourism, health.
Could you talk about other invest-

ment opportunities in the region?
Besides industrial and agricultural 

wealth, especially with the intrinsic 
value of Mountain Uludağ for the region 
and the world, with appraisal of the ag-
ricultural potential that continues for 
centuries, highways (1.5 hours to Istan-
bul and 3 hours to Ankara) and modern 
rail carriage and air transportation, and 
with high speed train scheduled to be 
constructed, Bursa is going forward with 
confident steps in a way to carry Turkey 
much higher position in the world. In the 
100th year of Republic (2023), Bursa, not 
only Turkey’s, but it will be the star city of 
the world.

Governor Şahabettin Harput said that Bursa has capacity of natural, historical 
and cultural potential as well as the industrial production capabilities and 
important steps are taken to use this potential.

Bursa’s priority; tourism
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Eskisehir, with a versatile structure, one 
of the most important cities of the re-

gion. Industry and universities take prec-
edence in  Eskişehir. The most important 
feature of the city in terms of access is be-
ing very close to important centers. This 
proximity will be consolidated even further 
with new projects. In 2013, the city will be 
both the Turkish World Capital of Culture 
and the World Capital of the Intangible 
Cultural Heritage.  Governor of Eskişehir 
Dr. Kadir Koçdemir, had drawn attention to 
the ease of transportation, and said this can 
be turned into an advantage in the tourism 
sector. 

Like the verse of the greatest poets of 
Turkish language and literature, Yunus 
Emre, Eskişehir Governor Dr. Koçdemir is 
prepared to say to whole world “Come, let 
us all be friends’’ Koçdemir, almost hover 
us above Eskisehir by answering our ques-
tions, and also gave examples of the contri-
bution of BEBKA to the region.

ACCESSIBILITY OF ESKISEHIR 
IMPROVED FURTHER 

- Can you explain the tourism potential 
of Eskişehir?

Eskisehir has a very advantageous posi-
tion in terms of accessibility. It is very close 
to major points of destination such as Istan-
bul, Bursa, Ankara, Konya. Recently, acces-
sibility of Eskisehir improved even further 
by recent investments in highways and the 
railways. Now, you can come to Eskisehir in 
1.5 hours from Ankara, soon within 1 hour 
and 10 minutes after repairs. Konya and 
Eskisehir route has been also completed. 
When completed, a family, who lives in An-
kara or Konya, can stay in Eskisehir only for 
a night at the weekend and will be able to 
see two cities in a day. This is a great oppor-
tunity and we see people are using these 
opportunities. Especially on weekends, the 
number of tourists has risen significantly. 
Cultural tourism and health tourism are 
still undeveloped sectors; here we can pre-
sent very serious areas of opportunity. Of 
course, the first thing that comes to mesind 
is thermal tourism, when Eskişehir is men-
tioned.  Kızılinler, was announced as ther-
mal tourism center by the Ministry of Cul-

ture and Tourism, zoning plans were made. 
When the approval process is completed, 
the investment will be done and there will 
be certain incentives. We think that this is 
an important potential. Yet today, science, 
culture and art activities are also important 
elements of tourism. Eskişehir has a seri-
ous potential in this field.  For 2013 Turk-
ish World Capital of Culture, international 
organizations, congresses, symposia can be 
organized in Eskisehir. At the end of 2013, 
the high-speed train will run between not 
only Ankara and Eskisehir, but also Eskise-
hir to Istanbul and with a link between 
Eskişehir and Bursa. This is a great poten-
tial, we think this will lead to a significant 
increase in tourists.

WE WILL INCREASE THE
NUMBER OF TOURISTS

- What is the current tourist potential 
of Eskisehir? How much growth do you 
anticipate?

- Based on accommodation figures 200 
thousand tourists visit the city. In particu-
lar, after the high-speed train, a significant 
increase was observed in the number of 
daily visitors. This number will increase 
dramatically with Capital of Culture activi-
ties. But, if Mt. Uludağ’s east and south is 
not taken into account as a whole or with-
out collaborating the tourism potential of 
Bilecik, Eskişehir and Kütahya, it will al-
ways be far behind the possible increase. 
Here again BEBKA’s role comes to the front.

MEANINGFUL VERSE OF
YUNUS EMRE

What can you say about the second capi-
tal city title?

- The second capital city project in 2013 is 
Capital of the World Intangible Cultural Her-
itage. Carried out by UNESCO. In this context, 
we want to involve UNESCO, UNICEF and 
other units of UN that are related culture and 
the arts, relevant organs and institutions 
of the European Union into the process. So, 
we want to do projects with them. Thus, we 
want to increase the degree of the Turkish 
World Culture Capital City accreditation, rec-
ognition and acceptance; also want to con-
tribute to get better results of the activities 
by working with more partners. Because, 
here is the hometown of Yunus Emre.  There 
is a verse of Yunus Emre which can be con-
sidered as a summary of his work. Needs to 
be told continuously. Yunus says, “Come, let 
us all be friends, Let us make life easy, Let us 
love and be loved, The earth shall be left to 
no one” Indeed, many challenges are due to 
not knowing each other. When we meet, so 
many jobs will be easy. We whole-heartedly 
believe that many things would be very 
easy as much as we promote Eskisehir to the 
outside world, different places and people. 
So again, we are working on increasing the 
brotherhood of people in this geography, 
chattering to each other and their love.

- What do you envision for Eskişehir 
when all these come true? What kind of fu-
ture awaits Eskisehir?

- 5-6 years after being the capital city pro-
jects, road, air and rail links put into opera-
tion, I think, Eskisehir would be a city which 
is physically and mentally in touch with 
every part of world and reaching all over 
the world quickly, has an infrastructure of 
related material, technology, mind and hu-
man capital, yet a city that could be accessed 
easily by all over the world. In other words, 
I think a city where young population deal 
with science and art activities, a city with 
high value added green industry. I envision 
the city using the best transportation capa-
bilities and turn that into value added, eve-
ryone involved with each other, everyone 
contributes to the city and is proud to ex-
press the city identity, and I see this possible.

Eskisehir Governor and BEBKA Executive Board member Dr. Kadir Koçdemir, expressed that they wanted to 
turn the ease of access to the city to a big advantage in tourism, “From thermal tourism to Phrygians, from 
the Seljuk Ottomans until Republic history, we would like to make a center of attraction here,” he said.

Eskisehir, will call whole world as 
“Come, let us all be friends’!
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Bursa has an unprecedented cultural and histori-
cal heritage with its natural wealth, green-land, 

spring waters, as well as opportunities for conven-
tion, belief, summer and winter tourism, also it pre-
sents the spatial and architectural features of Byz-
antine, Ottoman and Republican periods.  The city 
provides opportunities for historical and cultural 
tourism as it was a capital of the Ottoman Empire 
and hosted six emperors, for belief tourism as it was 
hometown of many saints, for trade fair tourism as it 
is the capital of the automotive and textile industry, 
for convention tourism with the recently built ho-
tels and the Ataturk Congress and Cultural Centre, 
for health tourism with the new projects of health 
centres. Thus, Bursa gives opportunity to the visitors 
from all over the world to do various activities.

Timeless beautiful 
city; Bursa

Its name is ‘Eski’ (old), 
but brand new itself

Bilecik is waiting to 
be discovered

Around 1000 BC, Eskisehir was founded by the Phry-
gians on the Porsuk River shores. With its proximity 

to important cities such as Ankara, Bursa and Istanbul, 
it became a stopping point for local and foreign tourists. 
With continuing national and international flights and a 
pleasant ride with the fast and comfortable high-speed 
train between Ankara-Eskisehir, the city is very easy to 
access. Istanbul-Eskisehir high speed service will also 
start in 2013. Eskisehir, with historic buildings, museums, 
parks, hot springs, meerschaum and historical characters 
such as Yunus Emre and Nasreddin Hodja is the center of 
attraction for the tourists.

Bilecik, is also known Agrilion, Agrillum and Belekoma 
in the history, has hosted many civilizations. The city 

is bearing traces of the Egyptian, Hittite, Phrygian, Cimme-
rian, Lydian, Persian, Macedonian, Bithynian, Roman and 
Byzantine Empires.  Besides the privilege of being the city 
where the Ottoman Empire founded, it had an important 
role in the foundation of the Turkish Republic with though 
struggles and victories.

Which still carries the traces of thousands year old cul-
ture, Bilecik especially has archaeological ruins, monu-
ments and cultural wealth of Seljuk, Ottoman and Repub-
lican history. Gordios Rock Tomb located in the town of 
Gölpazarı has the distinction of being the oldest historical 
relic in the province.

Eskisehir, is the shining star of the region with a 
structure combining history and modernity.

Bilecik, where the Ottoman Empire founded, invites on 
tourists with its history, culture and the unique nature.
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BEBKA at the 1st Turk-Arab Tourism Meeting

BEBKA hosted
German delegations

1st Turk and Arab Tourism Meeting Fair (ATCEX 2012), organized by the collaboration of the Arab Tourism Organization 
and Bursa Governorship was held in Bursa. BEBKA attended the exhibition within the organization to promote the region.

1st Turkish-Arab Tourism Meeting Fair (ATCEX 2012), organized 
by the collaboration of the Arab Tourism Organization and 

Bursa Governorship, was held in Bursa.  The organization was 
opened by Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. Deputy Prime 
Minister Bulent Arinc, Prime Minister of the Turkish Republic 
of North Cyprus Irsen Küçük, Culture and Tourism Minister Er-
tugrul Gunay, Minister of Transport and Communications Binali 
Yıldırım, brother of the king of Saudi Arabia Al-Walid bin Talal bin 
Abdulaziz Al-Saud, Chairman of the Arab Tourism Organization 
Dr. Bandar Fahad Al-Fehaid, Bursa Governor Sahabettin Harput 
and the ministers of some Arab countries attended to the event. 

BEBKA participated to the exhibition organized within the 
scope of the event and promoted the region. Attendees were in-
formed about investment opportunities in Bursa, Eskisehir and 
Bilecik at BEBKA stand.

Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency (BEBKA), 
hosted four different delegation from Germany in the 

the last two month period.  During the visits, ideas were ex-
changed to develop mutual collaboration with Germany.

A delegation of Prime Minister of Hessen Volker Bouff-
ier, a delegation led by Member of Hessen Parliament 
Mürvet Ozturk, a delegation of development agencies and 
representatives of the state of Baden-Wuerttemberg and 
Istanbul Representative of North Rhine –Westphalia State 
Economic Development Agency (NRW.INVEST) Dr. Adem 
Akkaya were among the visitors of the last two months’ 
visitors. 

BEBKA officials exchanged ideas with the delegations 
of Germany on the development of mutual collaboration. 
BEBKA is the first reference point for foreign investors on 
the support of all kinds, including land availability infor-
mation in the region. BEBKA Secretary General Dr Mehmet 
Sait Cülfik expressed the Agency is ready to provide any 
technical support to future investors from Germany.  Dr. 
Cülfik said that collaborations could be done in the subject 
of industrial clusters. He also said promotion days may be 
arranged in the region for the German investors who are 
willing to invest especially in the fields of tourism and in-
dustry.

Bursa-Hessen Economic Forum was held with the par-
ticipation of the parties within the scope of on-going 

cooperation between Bursa and Hessen. Bursa Eskişehir 
Bilecik Development Agency (BEBKA) General Secretary 
Dr. Mehmet Sait Cülfik, made a presentation and briefed 
members of the delegation about BEBKA and its activities.

Bursa-Hessen Economic Forum was held in halls in 
Bursa Chamber of Commerce and Industry.  Florian Rent-
sch, State of Hessen Economy, Transportation, Urban 
and Regional Development Minister, said the airway 
transportation between Bursa and Frankfurt should be 
re-established. Rentsch, pointed out that there are many 
similarities between Hessen and Bursa.  As Hessen, they 
had wanted to work together with a place with strong 
economy and stressed that they had made a very good de-
cision by selecting Bursa.

Developing economic 
relations with Hessen
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Eskişehir Innovation Capacity Development Project 
(ESİNKAP) 5th R & D Project Brokerage event was held 

in Eskisehir Osmangazi University (ESOGÜ) Congress and 
Culture Center. Parliament Member and Education, Cul-
ture, Youth and Sports Commission Deputy Chairman 
Prof. Dr. Nabi Avcı, in his speech at the opening event, 
mentioned that Prime Minister Erdoğan gave a promise at 
a rally in Eskisehir before the general elections “Eskisehir 
to be 2013Turkish World Capital of Culture” he recalled, 
“This promise of Prime Minister became law last week. 
Eskişehir is officially became the 2013Turkish World 
Capital of Culture” he said. Avcı, “the second promise of 
the Prime Minister was establishment of an Institute of 
Technology in Eskişehir.  All of these events, including this 
R&D Project Brokerage event, are also very meaningful 
and such activities will be infrastructure  for the Institute. 
Hopefully, together, we will have a Institute of Technol-
ogy that our city deserves” he said.

A town, famous with its furniture and meatballs, and 
now will be known with the City Museum. As a re-

sult of 3.5 years of research, it is the first city museum in 
Turkey that is in service. The museum is promoted by the 
support of BEBKA which is a major contribution to tour-
ism of İnegöl. Town Mayor Alinur Aktaş, earned the title of 
the Mayor of the Year due to this project in which BEBKA 
grant helped to raise the standards of service and to pro-
mote the historical and cultural heritage at national and 
international levels. ‘People used to come here for furni-
ture, for meatballs, or to take advantage of hot springs 
‘ While they were saying that ‘there was also a city mu-
seum’, from now they come to visit the museum directly. 
Now, there are followers of the museum’ said Mayor 
İnegöl Alinur Aktas.  The museum was opened in January 
2009 and interest in the Museum increases exponentially. 
He expressed that they owe this to the promotion at a na-
tional and international levels with BEBKA’s grant.

Eskisehir 5th R & D
Project Brokerage Event

New Brand of İnegöl: 
City Museum 

With the support of BEBKA, rural women in the 
villages of Dağyenice, Atlas and Dogancı (Bursa) 
brought the past to the future by putting motives 
from the old-time materials on the modern souvenirs. 
Now, they’ll become officially entrepreneur by 
creating a sales center for the products.

Since his appointment, Governor Sahabettin Harput has 
given importance to Thermal Tourism Center Project 

that will be implemented in Dağyenice.  Bursa Special Pro-
vincial Administration had launched the project by the 
idea of producing authentic gift items for the tourist who 
will come to Dağyenice.  Project Coordinator of Bursa Spe-
cial Provincial Administration, Tijen Yener, said “600-700 
years old patterns from the Ottoman period were turned 
into regionally authentic souvenirs with an economic 
value by women within ‘Past Meets Future Motifs’ project 
funded by 2010 Financial Support Program of BEBKA.  The 
project coveed three border villages of Bursa, (Dağyenice, 
Atlas and Dogancı) and now women are becoming entre-
preneurs and will produce with the logic of mass produc-
tion within the second project that is supported by BEBKA 
also. Women will open a sales center in the city center in 
March 2013 just before the completion of the project and 
they will become officially entrepreneurs.

Kumyaka breaking its shell.
Despite all the values it carries, Kumyaka village, shows 

no significant improvement neither in the field of tourism 
nor agriculture, thus remaining below average economic 
situation. The inhabitants of the village Kumyaka, are pre-
paring to break the shell with  a project conducted jointly 
by Bursa Special Provincial Administration, Mudanya Dis-
trict Governor’s Office and Uludağ University.  In Kumyaka 
Sigi Village, a coastal village, 80 farmers in the village were 
trained on olive farming, from olive leaves to harvesting, to 
increase  the yield and quality of olives grown in the region.  
Thus the project aims to create added value to Kumyaka Vil-
lage and the Bursa region.  A laboratory was established to 
improve the efficiency and the quality of the olives produced, 
through studies are continuing. A project is also on progress 
to establish a facility to store olives and to determine areas 
to market olives.

Women became
entrepreneurs with the 
support of BEBKA
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Science Experiment Center had been 
opened in Sazova Science, Culture 

and Art Park with the slogan of  “The 
Future will pass through Eskişehir”. 
Metropolitan Municipality took aim at 
children and young people, from 7 to 70 
who are interested in science and dea-
ling with science. Also the project will 

attract new tourists at national and in-
ternational level and will contribute to 
the development of science tourism in 
Eskişehir.

Even though the construction of two 
thousand square meters of covered 
area was completed in 2009, furnishing 
was not completed due to other public 

investment priorities.  Metropolitan 
Municipality Head of Department of 
Social Services, Dr. Nur Jale Süllü said 
“BEBKA’s Increasing Competitiveness of 
Industry and Tourism Financial Support 
Program had accelerated Science and 
Experiment Center project and it was 
opened officially on April 16, 2012”.

Future will go 
through Eskişehir
Eskişehir Metropolitan Municipality, 
with grant support BEBKA, furnished the 
Science and Testing Center which provides 
a creative contribution to the education of 
scientists and an increase in the existing 
tourism potential.  Thus an alternative place 
to visit had been brought to the city.

Bilecik aims to be a winner in the race of tourism with 
Brand City Strategic Development Plan and finished 

Gölpark Pelitözü Recreation Area by the support of BEBKA 
and now ready to launch Ottoman Culture and Crafts Cen-
tre which is an infrastructure for its tourism target. 

Municipality of Bilecik executed the Ottoman Culture 
and Crafts Center project to satisfy future tourism de-
mands and to increase the viability of tourism.  The pro-
ject is the first of the projects reflect the Ottoman culture 
in Bilecik that will add colour to today’s life.  Under the 
scope of the project, Bilecik Municipality built a building 
with the architecture of the Ottoman period where au-
thentic handicrafts will be produced and it is aimed to ac-
tivate the tourism in the region by fully-equipped centre.

Bilecik will
show its Difference

Its emerging social and economic 
structure as well as public invest-

ments in highways and railways, 
Bilecik is a candidate to be the most 
important junction in the region.  By 
‘Brand City Tourism Strategic Devel-
opment Plan’, Bilecik will show its 
difference and will be able to receive 
a bigger share in tourism.

Although it is a city as the cradle of 
the Ottoman Empire establishment 

and is on very important crossing routes, Bilecik was unable 
to receive good share in international tourism. Now a strate-
gic road map has been set.  With support of BEBKA, Bilecik 
Municipalities Association prepared ‘Brand City Tourism 
Strategic Development Plan’ by taking the city’s tourism in-
ventory, a plan of with the feature of a constitution. 

Head of Bilecik Municipalities Association and Bilecik 
Mayor Selim Yagci assesses the plan as a step in a very seri-
ous point to change the destiny of the city “With this pub-
lished Plan first we learned about ourselves,then our city. 

This plan included an inventory of tourism, each section 
showing step by step road map in front of us. Each page in 
the book is a separate project.  In the framework of this Stra-
tegic Plan, 

we will apply to BEBKA Direct Activity Support Program 
for overcoming the insufficiencies at the point of promot-
ing Bilecik. Then we will do more projects for the Ottoman 
Culture and Crafts Centre, Pelitözü Gölpark Recreation Area, 
Hamsu Valley and will carry out activities in order t increase 
the demand” he said.

Culture of the Ottoman 
Period will be introduced 
where it was born
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Ortalama bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hiz-
met grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren 
ölçüt olan Tüketici Fiyatları Endeksi’nde Türkiye geneli yıllık 
enflasyon yüzde 8,28 olarak gerçekleşirken; Bursa, Eskişehir 

ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesi’nde ise yüzde 7,75 
olarak gerçekleşti. Buna göre Kasım 2011 döneminden beri 
TR41 Bölgesi’nin yıllık TÜFE’de ülke ortalamasının altındaki 
seyri devam ediyor.

TÜFE’de Türkiye geneli yıllık enflasyon yüzde 8,28, TR41 
Bölgesi’nde ise yüzde 7,75 olarak gerçekleşti. 2012 yılı Mayıs 
ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki 
aya göre ülke genelinde yüzde 0,21 düşüş, TR41 Bölgesi’nde 
ise yüzde 0,02 artış yaşadı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış 
yüzde 18,70 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçek-
leşti. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en 

yüksek artış yüzde 8,60 ile giyim ve ayakkabı grubunda ya-
şandı. Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan eğitim-
de yüzde 1,10, lokanta ve otellerde yüzde 0,92, eğlence ve 
kültürde yüzde 0,33, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,23, 
alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,14, sağlıkta yüzde 0,10, 
konutta yüzde 0,04 artış yaşanırken, haberleşmede yüzde 
0,20, ev eşyasında yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde 1,36, gıda 
ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,40 düşüş gerçekleşti. 

Bölgede enflasyondaki
düşük seyir devam ediyor
Tüketici Fiyatları Endeksi’nde Türkiye geneli yıllık enflasyon yüzde 8,28 olarak 
gerçekleşirken; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesi’nde ise yüzde 
7,75 olarak gerçekleşti. Buna göre Kasım 2011 döneminden beri TR41 Bölgesi’nin yıllık 
TÜFE’de ülke ortalamasının altındaki seyri devam ediyor.

Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2012
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TR41 Bölgesi’nde ana harcama gruplarında bir önceki yılın 
aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 18,72 ile alkollü içecek-
ler ve tütün grubunda gerçekleşti. 

Endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetler gru-
bunda yüzde 15,24, konut-su-elektrik-gaz ve diğer yakıtlarda 

yüzde 13,82, ev eşyasında yüzde 9,76, ulaştırmada yüzde 
7,54, giyim ve ayakkabıda yüzde 7,12, eğlence ve kültürde 
yüzde 6,79, lokanta ve otellerde yüzde 6,41, eğitimde yüzde 
4,09, haberleşmede yüzde 2,08, gıda ve alkolsüz içeceklerde 
yüzde 1,98, sağlıkta yüzde 1,48 artış yaşandı. 

Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2012
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Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2012
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ÜFE’de yıllık değişim yüzde 8,06, aylık değişim ise yüzde 
0,53 olarak gerçekleşti. 2012 yılı Mayıs ayında 2003 Temel 
Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 
0,53 artış yaşanırken, bir önceki yılın Mayıs ayına göre yüz-
de 8,06 artış gerçekleşti.

Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 3,65, sanayi sektö-
ründe yüzde -0,12 olarak gerçekleşti. ÜFE’nin tarım sektörü 
endeksinde, bir önceki aya göre yüzde 3,65 düşüş, bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 7,72 artış gerçekleşti. Sanayi 

sektörü endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 0,12 dü-
şüş, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,13 artış gerçek-
leşti.

ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değer-
lendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 1,70 ile tütün 
ürünleri imalatı alt sektöründe gerçekleşti. Sanayinin üç 
sektöründen, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 0,89, ma-
dencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,25 artış, imalat 
sanayi sektöründe yüzde 0,26 düşüş gerçekleşti.

TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da 2012 yılı Mayıs ayın-
da 1 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirildi. 
2011 yılı Mayıs ayı ile kıyaslandığında bu dönemde ih-
racatta Bursa’da 30 milyon dolara yaklaşan bir azalış 
yaşandığı görüldü. Eskişehir ili ise 2011 Mayıs ayında 
yaklaşık 54 milyon dolarlık bir ihracat değerine sahip-

ken, 2012 yılı Mayıs ayında bu değer artarak 70 milyon 
doların üzerine çıktı. Göreceli olarak Bursa ve Eskişehir 
illerine göre daha az ihracata sahip olan Bilecik’te, 2012 
yılının Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ih-
racat, yaklaşık 178 bin dolarlık bir artışla 4 milyon dolar 
düzeyine yaklaştı.

 Mayıs (2012) Mayıs (2011) Toplam (Ocak- Mayıs 2012)

BURSA 1.060.970.000 1.088.178.000 5.158.824.000

ESKİŞEHİR 70.153.000 53.591.000 324.638.000

BİLECİK 3.916.000 3.739.000 17.450.000

İHRACAT (ABD DOLARI)

İHRACAT GÖSTERGELERİ Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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 Mayıs 2012 Mayıs 2011

ALMANYA  173.270.000 ALMANYA  161.596.000

FRANSA 116.419.000 İTALYA 151.797.000

İTALYA 97.197.000 FRANSA 148.355.000

BİRLEŞİK KRALLIK 60.977.000 ROMANYA  58.545.000

RUSYA 51.933.000 İSPANYA 48.351.000

 Mayıs 2012 Mayıs 2011

ABD 17.921.000 ABD 12.499.000

FRANSA 9.926.000 ALMANYA  8.727.000

ALMANYA  8.177.000 FRANSA 5.573.000

AVUSTURYA  4.178.000 AVUSTURYA  2.924.000

İTALYA 3.883.000 UKRAYNA  1.945.000

BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

ÜLKELER BAZINDA İHRACAT

 Mayıs 2012 Mayıs 2011

ÇİN 861.000 TÜRKMENİSTAN 700.000

ALMANYA  467.000 ALMANYA  580.000

FRANSA 361.000 ÇİN 394.000

IRAK 283.000 ABD 263.000

ABD 275.000 FRANSA 214.000

2012 yılı Mayıs ayı ihracat verilerine göre bölge illerinden en fazla 
ihracat yapılan 5 ülke arasında Almanya, Fransa ve İtalya önde gel-
di. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre Bursa ilinden 
İtalya ve Fransa’ya yapılan ihracat miktarlarında azalışlar yaşanır-
ken Almanya ve Rusya’ya yapılan ihracatta artışlar görüldü. Eskişe-
hir ilinde de aynı dönemde en fazla ihracat yapılan ülkelerden ABD, 
Fransa ve Avusturya’ya yapılan ihracat miktarlarında artış yaşanır-
ken Almanya’ya yapılan ihracatta da azalma yaşandı. Bilecik ilinin 
ihracat rakamları incelendiğinde ise geçen yılın aynı dönemine kıyas-
la Çin, Fransa, Irak ve ABD’ye yapılan ihracatta artışlar yaşanırken, 
Almanya’ya olan ihracat miktarlarında azalma yaşandı. 

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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Bursa ili 2012 yılı Mayıs ayı ihra-
catının yaklaşık yüzde 94’ünü sanayi 
ürünleri oluştururken tarım, hayvan-
cılık ve ormancılık ürünleri ihracatı 
toplam ihracatın yüzde 4’ü kadardır. 
Madencilik sektöründen yapılan ihra-
cat ise yüzde 2 dolaylarındadır. 

2012 yılı Mayıs ayında sanayi ürün-
leri ihracatı Eskişehir ilinde toplam 
ihracatın yaklaşık yüzde 83’ünü oluş-
turmaktadır. Tarım, hayvancılık ve 
ormancılık sektöründe bu oran yüzde 
6 olarak gerçekleşmiş iken madencilik 
sektörüne ait olan ihracat toplam ihra-
catın yüzde 11’i dolaylarındadır.

Bilecik ilinde yüzde 61’lik ihracat 
payına sahip olan madencilik sektö-
rünü yüzde 35 ile sanayi sektörü takip 
etmektedir. Tarım, hayvancılık ve or-
mancılık sektörünün toplam ihracat-
taki payı ise yüzde 4 olarak gerçekleş-
miştir.

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

43.493.000 $ 23.312.000 $

994.164.000 $

Sanayi

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Madencilik

BURSA

3.996.000 $

7.713.000 $

Sanayi

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Madencilik

ESKİŞEHİR

58.444.000 $

Sanayi

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Madencilik

BİLECİK

2.389.000 $ 1.363.000 $

165.000 $
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SEGE-2011 çalışması ile illerin gelişmişlik düzey-
leri farklı alanlardan seçilen değişkenler yardımıyla 
ölçülüyor. Ölçüm ve analizler sonucunda, il sırala-
maları yapılıyor ve aynı özelliklere haiz il grupları 
belirleniyor. Bu çalışma ile illerin iktisadi ve sosyal 
kalkınma yolundaki performanslarının izlenmesi 
mümkün hale geliyor.

ÇALIŞMADA KULLANILAN GÖSTERGELER
SEGE-2003 çalışmasında 10 alt kategoride 58 adet 

değişken kullanıldı. Yeni teşvik sistemine de daya-
nak teşkil eden SEGE-2011 çalışması ise; demografi, 
eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapa-
site, mali kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi 
olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010 
yıllarına ait 61 değişken kullanılarak hazırlandı. Ça-
lışmada kullanılan değişkenlerin teknik ve bilimsel 
bir yaklaşımla seçiminde şu hususlar gözetilmiştir:

İlin ülke içerisindeki ekonomik ağırlığı ve potan-
siyeli, Sosyal gelişmişlik seviyesi, Ortalama bireysel 
refah düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve sosyal geliş-
mişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge, 
veri teminine ilişkin süreklilik.

Bu kapsamda yapılan çalışma sonuçlarına göre 
illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamaları yan-
da yer almaktadır.

İllerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik
gelişmişlik sıralaması güncellendi
Kalkınma Bakanlığı tarafından en son 2003 yılında yayımlanan İllerin ve Bölgelerin 
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) çalışması güncellendi.

TR100 İstanbul 1 TRB11 Malatya 42

TR510 Ankara 2 TR332 Afyon 43

TR310 İzmir 3 TR905 Artvin 44

TR421 Kocaeli 4 TRA12 Erzincan 45

TR611 Antalya 5 TR631 Hatay 46

TR411 Bursa 6 TR821 Kastamonu 47

TR412	 Eskişehir	 7	 TR813 Bartın 48

TR323 Muğla 8 TR722 Sivas 49

TR211 Tekirdağ 9 TR833 Çorum 50

TR322 Denizli 10 TR823 Sinop 51

TR424 Bolu 11 TR903 Giresun 52

TR212 Edirne 12 TR633 Osmaniye 53

TR425 Yalova 13 TR822 Çankırı 54

TR222 Çanakkale 14 TR712 Aksaray 55

TR213 Kırklareli 15 TR713 Niğde 56

TR621 Adana 16 TR832 Tokat 57

TR721 Kayseri 17 TRB14 Tunceli 58

TR422 Sakarya 18 TRA11 Erzurum 59

TR321 Aydın 19 TR632 K.Maraş 60

TR521 Konya 20 TR902 Ordu 61

TR612 Isparta 21 TR906 Gümüşhane 62

TR221 Balıkesir 22 TRC13 Kilis 63

TR331 Manisa 23 TRA13 Bayburt 64

TR622 Mersin 24 TR723 Yozgat 65

TR334 Uşak 25 TRC12 Adıyaman 66

TR613 Burdur 26 TRC22 Diyarbakır 67

TR413	 Bilecik	 27 TRA22 Kars 68

TR812 Karabük 28 TRA23 Iğdır 69

TR811 Zonguldak 29 TRC32 Batman 70

TRC11 Gaziantep 30 TRA24 Ardahan 71

TR901 Trabzon 31 TRB13 Bingöl 72

TR522 Karaman 32 TRC21 Şanlıurfa 73

TR831 Samsun 33 TRC31 Mardin 74

TR904 Rize 34 TRB21 Van 75

TR423 Düzce 35 TRB23 Bitlis 76

TR714 Nevşehir 36 TRC34 Siirt 77

TR834 Amasya 37 TRC33 Şırnak 78

TR333 Kütahya 38 TRA21 Ağrı 79

TRB12 Elazığ 39 TRB24 Hakkari 80

TR715 Kırşehir 40 TRB22 Muş 81

TR711 Kırıkkale 41 
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Vali Şahabettin Harput’un atan-
dığı günden beri önem verdiği 
turizmde öne çıkan projelerden 

Termal Tatil Köyü Projesi’nin hayata 
geçirileceği Dağyenice’ye gelecek turist-
lere, Bursa yöresine özgü bir takım he-
diyelik eşyalar sunabilmek için yola çı-
kan Bursa İl Özel İdaresi, hedef büyüttü.  
Bursa İl Özel İdaresi Proje Koordinatörü 
Tijen Yener’in, Dağyenice ile sınır olan 
Atlas ve Doğancı Köylerini de içine alan 
‘Geçmişin Motifleri Gelecekle Buluşu-
yor’ adlı projesiyle BEBKA’nın 2010 yılı 
Mali Destek Programı kapsamında 600-
700 yıllık Osmanlı dönemine ait çok eski 
desenleri alıp günümüzde kullanılabile-
cek materyellerin üzerlerine işleyerek 
yöreye özgü ekonomik değere dönüştü-
rülebilen hediyelik eşyalar üretmeyi öğ-
renen kadınlar, yine BEBKA desteğiyle başlatılan girişimcilik 
projesiyle bant mantığında seri üretime geçti. Köylü kadınlar 
şehir merkezinde oluşturulacak ve projenin tamamlanacağı 
2013 Mart’ından hemen önce hizmete açılacak satış merkezi 
ile resmen girişimci olacak. Gelecek yılın şubat ayı sonunda 
açılması beklenen satış noktasında elde edilecek gelirin bir 
kısmı Doğancı, Atlas, Dağyenice Köyü Kadınları Dayanışma 
Derneği’nin tüzel kişiliğine ayrılacak, kalan miktar ise 60 üye 
arasında eşit olarak paylaşılacak.

12 AY ÜRETKENLİK
Eğitime ve bilgiye ulaşması daha zor 

olan köy kadınlarının hayatlarına do-
kunabilmek ve 12 ay üretken olmaları-
nı sağlayabilmek için İl Özel İdaresi Pro-
je Koordinatörü Tijen Yener tarafından 
düşünülen, hazırlanan ve uygulanan 
proje ile köydeki kadının ekonomik ve 
sosyal yönden gelişmesi, kendine gü-
veninin gelmesi ve kendi başına ya da 
ortaklaşa iş kurması hedefleniyor.

Koordinatör Yener, BEBKA’nın 2010 
yılında sağladığı 121 bin TL’lik hibe kredisiyle hayata geçiri-
len ‘Geçmişin Motifleri Gelecekle Buluşuyor’ Projesi’nin do-
ğuş hikayesi ile ilgili şunları anlattı;

“Dağyenice bölgesi henüz turizm alanı ilan edilmemişti. 
Ancak Sayın Valimiz Şahabettin Harput’un büyük bir ilgi-
si vardı. ‘Bu yörede ileriye dönük neler yapılabilirim?’ diye 
düşündüm. Haritada baktığımda bu turizm bölgesinde üç 
köyün sınırı olduğunu gördüm; Doğancı, Atlas ve Dağye-

nice. Köy evlerini dolaşıp çeyiz sandıklarını açtırdığımda 
muhteşem yöresel el işleri ile karşılaştım. İleride bu bölgeye 
gelecek turistlere Bursa’yı hatırlatacak hediyelik eşyalar üre-
tirken, kadınları da evden çıkartıp 12 ay üretken olacağı bir 
proje geliştirdik. Köy sakinleri elinde bulunan 600-700 yıllık 
Osmanlı El Sanatları motiflerini topladıktan sonra İzmir Do-
kuz Eylül Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümünden 
mezun uzman bir eğitmen ile bu üç köyü bir kez daha dolaş-
tık ve ‘Bu motifleri modernize edebilir miyiz? Çanta, perde 

üzerine yapıp hediyelik eşyaya nasıl 
çevirebiliriz?’e kafa yorduk. Daha sonra 
yazdığımız projenin sahibi İl Özel İdare 
olurken, köy muhtarlıklarını da projeye 
ortak ettik.”

KÖYLERİNE DE KAZANÇ
SAĞLAYACAKLAR

“Köy okulları yıkık olduğu için Atlas 
Köyü ve Dağyenice köylerinde geçici 
olarak Muhtarlık binalarına yerleştik. 
Hedef 60 iken yoğun başvuruyu geri 
çevirmeyerek 84 kadın ile eğitime baş-

ladık. Proje ile bölgede olan değerli el işlerinin profesyonel 
bir tasarımcı tarafından motiflerinin çıkarılması ve arşivlen-
mesi yapıldı. Daha sonra el sanatları eğitmeni tarafından 
bu motifler çanta, bebek, anahtarlık, mutfak tekstili gibi 
hediyelik eşyalar üzerinde kullanılarak ekonomik değere 
dönüştürüldü. Bu proje, köy kadınlarımızın hayatlarına da 
sayısız katkısı oldu. Gündelik işleri dışında, dikiş makineleri 
kullanmayı öğrendiler. Elde yaptıkları ürünlerle kendilerine 

Köy kadınları, BEBKA 
desteğiyle girişimci oluyor
BEBKA’nın desteğiyle geçmişin motiflerini günümüzde kullanılabilecek materyaller üzerine işleyerek 
hediyelik eşyalar üzerinde gelecekle buluşturan Dağyenice, Atlas ve Doğancı Köy Kadınları, yine BEBKA 
desteğiyle ürettiklerini pazarlayabilecekleri bir satış merkezi oluşturarak resmen girişimci oluyor.

İl Özel İdaresi Proje Koordinatörü Tijen Yener tarafından düşünülen, hazırlanan ve uygulanan proje ile 
köydeki kadının ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi, kendine güveninin gelmesi ve kendi başına ya da 
ortaklaşa iş kurması hedefleniyor.
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ve köylerine kazanç sağlayabilecek yeni bir uğraş edindiler. 
Bu çalışmalar yürütülürken bir yandan da dernekleşme ça-
lışmaları başladı ve bu üç köyde Köy Kadınları Dayanışma 
Dernekleri kuruldu. Projenin kapanışında ise 300 adet hedi-
yelik eşya sergilendi.”

SERİ ÜRETİME BAŞLANDI
‘Geçmişin Motifleri Gelecekle Buluşuyor’ projesi ile iş yap-

mayı öğrenen kadınlar için, hemen ardından girişimcilik, 
pazarlama, kadın hakları ve seri üretim eğitimine başladık-
larını anlatan Yener, sözlerini şu şekilde sürdürdü; 

‘İl Özel İdare olarak yine BEBKA desteğiyle her köyden 20 
kişi olmak üzere toplam 60 kadına girişimcilik projesi başlat-
tık. Buradaki amacımız, kadınların öğrendikleri materyalleri 
bant mantığında üreterek, daha çok ürün çıkarmaya başla-
maları. İkinci projenin sonunda da Bursa’da en az bir kalıcı 
satış noktası açılmasını hedefliyoruz. Çünkü üretmekten 
sonraki en önemli problem satmak. Şehir merkezinde oluş-
turulacak ve projenin tamamlanacağı Mart ayından hemen 
önce hizmete açılacak satış merkezi ile köylü kadınlarımız 
resmen girişimci olacak. 2013 Şubat sonunda açılması bek-
lenen satış noktasında elde edilecek gelirin bir kısmı Daya-
nışma Derneği’nin tüzel kişiliğine ayrılacak, kalan miktar 
ise 60 üye arasında eşit olarak paylaşılacak. Görünürde bu 
projeler el sanatları projeleri gibi görülebilir ama aslında çok 
daha derin bir anlamı var. Biz köydeki kadının ekonomik ve 
sosyal yönden gelişmesini, kendine güveninin gelmesini ve 
kendi başına ya da ortaklaşa iş kurmasını hedefliyoruz. As-
lında derindeki anlamımız bu.”

‘BEBKA BÖLGE İÇİN BÜYÜK ŞANS’
 BEBKA’nın bölge için büyük şans olduğunu dile getiren 

Proje Koordinatörü Yener, son söz olarak şunları kaydetti;
“Avrupa Birliği’ne de proje yazabilirdik ama en erken bir, 

bir buçuk sene sonra cevap veriyorlar. Oysa BEBKA için bir 
proje yazdığınızda üç ay sonra sonucunu alıyorsunuz. Daha 
önce Bursa’da projenin ne olduğunu bilmeyen birçok kurum 
vardı. BEBKA’nın yaptığı toplantılar ve eğitimler sayesinde 
tabanda bir proje kültürü oluştu. Artık herkes, ‘Bize şunu 
verir misiniz?’ demek yerine, proje dosyası ortaya koyuyor; 
‘Bizim de bir projemiz var. Bütçesi, kapsamı, hedef kitlesi, 
faaliyetleri bu’ demek çok farklı. Sizin projenizi aldıklarında 
da; ‘Bunlar konuyu incelemişler, araştırmışlar. Destek verir-
sek demek ki bu iş olur’ diye düşünüyorlar. Dolayısıyla proje 
kültürü olması bu anlamda da güzel bir şey.”

Kumyaka kabuğunu kırıyor
Sahip olduğu tüm değerlere rağmen ne turizm ne de 

tarım alanında önemli bir gelişme gösteremeyen, do-
layısıyla ekonomik durumu ortalamaların altında kalan 
Kumyaka Köyü sakinleri, Bursa İl Özel İdaresi, Mudanya 
Kaymakamlığı ve Uludağ Üniversitesi’nin ortak yürüttü-
ğü bir proje ile kabuğunu kırmaya hazırlanıyor.

Proje ile bir sahil köyü olan Kumyaka Siği Köyü’ndeki 
80 çiftçi, zeytin konusunda yapraktan, hasada kadar bi-
linçlendirilerek bölgede yetişen ve hazırlanan zeytinin 
verimi ve kalitesi artırılıp, hem Kumyaka Köyü’ne hem de 
Bursa Bölgesi’ne katma değer yaratması amaçlanıyor. 

Üretilen zeytinin verim ve kalitesinin artırılması için 
bir laboratuvar da kurulurken, çalışmalar titizlikle sür-
dürülüyor. Zeytinin depolanacağı bir tesis kurulma ça-
lışmaları devam ederken, zeytinin pazarlanacağı alanlar 
belirleniyor. Ortalama yılda 150 ton olan zeytin üretimi, 
300 tona çıkartılması hedeflenirken, Kumyaka  -Siği Köyü 
Zeytin Ürünleri’ne ait patent ve marka çalışmaları da tüm 
hızıyla sürdürülüyor. 

TURİZMDE DE ÖNE ÇIKACAK
Kumyaka Zeytin Verimliliğini Artırma Projesi sayesin-

de Kumyaka bölgesinde yetişen ve hazırlanan zeytinin 
verimi ve kalitesi artırılarak, bu sayede zeytin üretiminin 
hem Kumyaka Köyü’ne hem de Bursa’ya katma değer ya-
ratması amaçlanırken öte yandan yine İl Özel İdaresi’nin 
öncülüğünde Proje Koordinatörü Tijen Yener tarafından 

geliştirilen proje ile Kumyaka Muhtarlığı tarafından ona-
rılan ilkokul da turizmin hizmetine sunuldu. Siği - Kum-
yaka Köyü Kadınları Dayanışma Derneği’ne tahsis edilen 
ilkokul, çok özel ve yöresel bir mutfak haline getirilirken, 
köy kadınları burada haftanın üç günü Türkiye’nin her 
yerinden gelecek konuklarını ağırlıyor. Bugün köy kadın-
ları, hem kendilerine, hem ailelerine hem de köylerine 
ekonomik katkı sağlıyorlar. 

Kumyaka Köyü’nün turizm ve zeytincilikte marka 
olarak Türkiye’nin örnek köyü olma yolunda ekonomik 
hayatı canlandırılırken, köyün gençlerinin, babalarının, 
dedelerinin yaptığı gibi kendi topraklarında çalışarak ha-
yatlarını idame ettirebilmeleri hedefleniyor. 

Bu arada KOSGEB işbirliği ile köyde açılan girişimcilik 
eğitimine Kumyaka Köyü’nden 30 girişimci katılıp eğitim-
lerini başarıyla bitirdi. Şimdi sırada Kumyaka Köyü’nde 
pansiyonculuk ve yiyecek sektöründe 10 işletmenin açıl-
ma hazırlıkları var.

Bursa İl Özel İdaresi Proje 
Koordinatörü Tijen Yener
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İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ‘Yılın İlçe Belediye 
Başkanı’ ünvanını da kazandıran Türkiye’nin ilk ilçe kent 
müzesi olan İnegöl Kent Müzesi, BEBKA hibesiyle hiz-

met standartlarını yükselterek, tarihsel ve kültürel mirasını 
ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmayı başardı. ‘Eskiden 
İnegöl’e mobilya almaya, köfte yemeye veya kaplıcalardan 

yararlanmaya gelen-
ler, ‘Burada bir de 
Kent Müzesi varmış’ 
derken, şimdi artık 
direkt Müze için geli-
yorlar. Artık Müze’nin 
de takipçileri oldu’ di-
yen İnegöl Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
2009 Ocak’ında açılan 
Kent Müzesi’ne olan 
ilginin katlanarak 
devam etmesini BEB-
KA desteği ile gerçek-
leştirilen ulusal ve 
uluslararası boyutta 

tanıtılmasına borçlu olduklarını söyledi.
İnegöl’ün 91 köyü, 4 beldesi gezilerek tam 3 buçuk yıl 

süren bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkarılan Kent 
Müzesi’nin ikinci ve en önemli boyutunun faklı çevrelere, 
farklı şehir ve ülkelere anlatılması olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş şöyle devam etti; 

“Çünkü Osmanlı’nın beylikten devletliğe geçiş sürecinde 
önemli coğrafyalardan birisi olan İnegöl, her ne kadar baş-
kentlik etmese de o süreçten günümüze kadar yaşanan ciddi 
bir süreç var. Bu süreci, bizim tüm Türkiye hatta bütün dün-
yaya anlatmamız gerekiyordu. Tabi bu da kaynak meselesi. 
Kent Müzesi’nde bazı eksiklerimiz vardı. İnegöl’ü anlatırken 
çok dilli yayınınız olması gerekiyordu, tüm gelişmiş ülke-
lerde olduğu gibi engellilerle alakalı asansör aparatınızın 
olması gerekiyordu, belirli şehirlerde ya da televizyonlarda 

reklamının yapılması gerekiyordu. Ancak belediye imkanla-
rı kısıtlı olduğu için yeterli oranda gerçekleştirememiştik. Bu 
noktada BEBKA’ya bir destek talebinde bulunduk ve proje-
miz kabul gördü. Bu sayede ilçenin tarih arşivi niteliğindeki 
Kent Müzemiz hem şehir merkezinden hem de şehir, hatta 
ülke dışından ciddi ilgi gördü. Ben inanıyorum ki bu ilgi kar-
topu misali sarmal bir şekilde artarak devam edecek.”

MÜZENİN TANINMASINA BEBKA ARACILIK ETTİ 
BEBKA projesi kapsamında ilçeye gelen yabancı turistler 

için çok dilli sesli rehber sistemi kurulduğunu anlatan Ak-
taş, gerçekleştirilen diğer çalışmaları ise şu şekilde özetledi; 
“İnegöl’ün Tarihi ve Kültürel Değerleri temalı seminerler dü-
zenlenip, çok dilli internet sitesi oluşturuldu. Bedensel engelli 
bireylerin kullanımına yönelik aparat asansör sistemi kuru-
lup, İnegöl Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derlemeleri’nin 
çoğaltılması sağlandı. Aynı zamanda broşürler ve açık hava 
reklamları ile insanların İnegöl’e olan ilginin artırılmasına 
katkıda bulunuldu. Bu özellikleriyle İnegöl Kent Müzesi, 
birçok müzeye de örnek oldu. Artık müzemizi Bursa değil, 
tüm Türkiye tanıyor. BEBKA da buna çok büyük aracılık etti. 
Bursa, İnegöl ve Kent Müzesi’nin tanıtımı için çok doğru bir 
destek oldu.  Şimdi artık Konya’dan, İstanbul’dan birileri 
kalkıp sadece bu müzeyi ziyaret etmek için geliyorlar. Eski-
den İnegöl’e mobilya almaya gelenler, ‘Burada bir de müze 
varmış’ derken şimdi artık direkt müze için ziyaret ediyorlar. 
Artık Kent Müzesi’nin de takipçileri var.”

BEBKA HEYECANIMIZI ATEŞLEDİ
“BEBKA’dan hibe alamasaydık, bu işe girmeyecektik” açık-

lamasında bulunan Başkan Alinur Aktaş, şunları söyledi:
“Takdir edilmeli ki Belediyelerin sınırsız bütçeleri yok. Biz 

koskoca belediyeyiz ve bir sürü sorunlarımız, ihtiyaçlarımız 
var. Açıkçası biz zaten var olan enerjimizi müze yapım aşa-
masında tüketmiştik. Ana konularla uğraşırken tanıtım gibi 
detay konuları atlıyorsunuz ve o atladığınız detay belki de 
işin en önemli kısmı, tabiri caizse tatlının üzerindeki kaymak 

İnegöl’ün yeni markası Kent Müzesi
Mobilyası ve köftesiyle ünü ülke sınırlarını aşan İnegöl, şimdi de Kent Müzesi ile adından söz 
ettiriyor. 3,5 yıl süren araştırma sonucunda hizmete giren Türkiye’nin ilk ilçe kent müzesi, 
BEBKA’nın da desteğiyle tanıtılarak İnegöl’ün turizmine büyük katkı sağlıyor.

Nedim Bayram
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gibidir. Kaymağı koymuyorsunuz, tatlı tek başına bir şey ifa-
de etmiyor. Yani BEBKA hibesi bu işin kaymağı oldu. Yoksa 
normal şartlarda Kent Müzesi’ni İnegöl’ün sınırlarının ötesi-
ne çok geçiremezdik. Yani bugün eğer müzemiz hala canlıy-
sa ve biz Mobilya Müzesi’ni de kurmayı düşünüyorsak bu il-
ginin olmasından kaynaklanıyor. Yoksa belediyelerde bu tür 
kültür sanat işleri masraf ettirici hizmetler olarak düşünülüp 
bekletilir. Kısacası BEBKA bu noktada bizim heyecanımızı 
ateşleyen, arttıran bir unsur oldu.”

KENT MÜZESİ MARKA MÜZE OLUYOR
Öte yandan Projenin Koodinatörlüğü’nü üstlenen İnegöl 

Belediye Meclis Üyesi ve Kültür Komisyonu Başkanı Nedim 
Bayram ise BEBKA’ya sundukları proje ile İnegöl Belediyesi 
Kent Müzesi’nin; Marka Şehir İnegöl’ün Marka Müzesi olma 
yolunda önemli bir ivme kazandığını dile getirdi.

Müzelerin ilk açıldığı birkaç ay içerisinde müthiş ilgi gö-
rüp, ilerleyen süreçte ise bu ilginin giderek düştüğüne dikkat 
çeken Bayram, “Biz de ise katlanarak devam ediyor. Açıldığı 
ilk 5 buçuk ay içerisinde yüz bin kişiden talep gören müzemi-
zin ziyaretçi sayısı şu anda 420 binlerde. Bu tip ziyaretler çok 
önemli. Müzeyi gezmek adına ilçemize gelenler, köfte yiyor, 
mobilyasına bakıyor, Oylat Kaplıcaları’nda kalıyor, Bursa’yı 
tanıyor. Dolayısıyla şehir ekonomisi adına önemli bir canlı-
lık kazandırıyor” diye konuştu. 

İnegöl’ü ziyaret eden turist sayısında yaklaşık12 bin kişilik 
bir artış olduğuna değinen Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü; 

“Yabancı misafirlere rehber koysanız bile yetişmiyor. Üç 
-beş ayrı grup olduğunda yetmiyor. BEBKA hibesiyle hayata 
geçirdiğimiz çok dilli sesli yayın sistemini kullanan yabancı 
ziyaretçi, kırk beş dakikada hızlandırılmış bir şekilde öz ifa-
delerle kendi dilinde dinleyip Müze’yi gezebiliyor. Web site-
siyle ilgi bir çalışmamız vardı. BEBKA projeleriyle örtüştüğü 
tarihe rastlaması ile bunu da projenin içine sokmuş olduk ve 
sistemimiz çalışıyor. Türkiye’nin ilk ilçe kent Müzesi olarak 
deneyimlerimizi paylaşarak en az 35-40 ilçede müze kurul-
masına biz örnek ve model olduk.”

İnegöl Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 10 Ocak 
2009 tarihinde Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay tarafından açılışı 
yapılan Kent Müzesi 
projesiyle Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Korunması 
kategorisinde ‘Yılın İlçe 
Belediye Başkanı’ ödülünü 
aldı. Müze, BEBKA desteğiyle 
hizmet standartlarını 
yükselterek, tarihsel ve 
kültürel mirasını ulusal 
ve uluslararası boyutta 
tanıtmayı da başardı.

İnegöl, mobilya, köfte ve kaplıca dışında, artık İlçe Kent Müzesi için de ziyaret ediliyor.
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Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı’nda 
‘Gelecek Eskişehir’den Geçecek’ sloganıy-
la hizmete açılan Bilim Deney Merkezi 

ile çocuk ve gençleri hedef kitle alan Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e bilime ilgi 
duyan, bilim ile uğraşan ve dolaşan ulusal ve 
uluslararası yeni bir turist kitlesini Eskişehir’e 
çekerek bilim turizminin bölgede gelişmesini 
de katkı sağlıyor.

Toplam 2 bin metrekarelik kapalı alan üze-
rinde bulunan Merkez inşaatının 2009 yılında 
tamamlanmasına karşılık, kamu yatırımlarında 
belli öncelikler söz konusu olduğundan iç tefrişatına geçile-
mediğine dikkat çeken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sos-
yal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Jale Nur Süllü, “BEBKA’nın 
Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Artırılması Mali Des-
tek Programı çağrısı, projenin hayata geçirilmesini tetikle-
yen etken oldu. Açılan çağrıya dönük olarak hazırlanan proje 
ile açılış süreci hız kazandı. 445 bin TL olan proje bütçesi ile 
başlayan proje yüzde 67 oranında hibe desteği aldı. Bir pro-
je bütçesi kadar tutarın da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından harcanmasıyla Bilim ve Deney Merkezi 16 Nisan 
2012 tarihinde resmen hizmete açıldı” dedi.

Merkez’in açıldığı günden bugüne dek gerek şehir içi ge-
rekse şehir dışı gruplar tarafından ilgi odağı haline geldiğine 
vurgu yapan Süllü, şöyle devam etti;

“BEBKA ile Nisan 2011’de sözleşme imzalayarak projemizi 
uygulamaya başladık. Öncelikle Eskişehir Büyükşehir Bele-
diyesi ve Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik uzman-
larından proje ekibi oluşturuldu. Projenin resmi ekibi; Es-
kişehir Büyükşehir Belediyesi’nden bir proje koordinatörü, 
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden bir 
danışman ve bir eğitim koordinatörü olmak üzere 3 kişiden 
oluştu. Ancak Merkez’in kurulumu esnasında Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve Bakım Onarım Da-
iresi ekipleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi tam kadro olarak 

çalıştı. Bilim ünitelerinin yüzde 90’ının tasarı-
mı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılarak,  üretimi 8 ay içerisinde tamamlandı. 
Türkiye’de ilk defa yaklaşık olarak tamamı yer-
li malı interaktif deney setleri elde edilip, bilim 
merkezine kazandırılmış oldu. Fizik Mühendisi 
ve fizikçilerden oluşturulan personele gerekli 
eğitimler verilerek, Bilim Merkezi rehberleri 
yetiştirildi. BEBKA uzmanlarının da özverili ve 
titiz yaklaşımlarıyla süreç sorunsuz olarak ta-
mamlandı.”

BİLİM TURİZMİ GELİŞECEK
Bilim Deney Merkezi’nde çevre illerdeki ve Türkiye gene-

lindeki tüm ilköğretim öğrencilerine randevulu, diğer ziya-
retçilere seanslarda bilim gösterileri yapıldığını anlatan Dr. 
Süllü, özellikle okul gruplarında öncelik verdikleri 6-14 yaş 
grubuna yaptırmış oldukları bilim turlarının öğretimde ta-
mamlayıcı ve pekiştirici olduğu için sınıf öğretmenlerinden 
de tam puan aldığına değindi. “İlk ve orta öğretim öğrenci-
lerinde bilime yönelik merak ve keşfetme duygusunu uyan-
dırılmakta; bilime ilgisi ve sevgisi olan, meraklı, araştırmacı, 

Gelecek Eskişehir’den geçecek
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, BEBKA’nın hibe desteği ile tefriş edilen Bilim ve 
Deney Merkezi ile yaratıcı bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlarken, mevcut 
turizm potansiyeline alternatif bir ziyaret mekanı daha kente kazandırmış oldu.

Dr. Jale Nur Süllü
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yaratıcı bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlanmakta-
dır” diye konuşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Jale Nur 
Süllü, projenin önemine ilişkin şunları kaydetti;

“Bölgeye şehirlerarası okul ve aile gezilerinin yapılacağı 
alternatif bir ziyaret mekânı kazandırılmıştır. Bilime ilgi du-
yan ve bilim için dolaşım yapan ulusal-uluslararası yeni bir 
turist kitlesi kazanılmıştır. Bilim Turizmi’nin bölge ve ülke-
ye yaptığı ekonomik katkı arttırılmıştır. Bilim dünyasında 
Eskişehir’in tanınırlığı arttırılmıştır. Ayrıca projemiz ile yerel 
yönetim (belediye) üniversite (Anadolu Üniversitesi) arası 
başarılı bir işbirliği örneği sergilenmiştir. Bilim deney aletle-
rinin tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve üretilmesiyle proje 
bir Ar-Ge projesi halini alarak, interaktif deney setleri üretimi 
yurt dışından hazır olarak alınma yerine çok daha ucuza mal 
edilmesinin yanı sıra ileride diğer bilim merkezlerinden sipa-
riş alınabilecek bir bilgi birikimi ve deneyim elde edilmiştir.” 

ARDAHAN’DAN ADIYAMAN’A TALEP YAĞIYOR
Koordinatörlüğünü Dr. Jale Nur Süllü’nün, yürütücülü-

ğünü Hale Kargın Kaynak’ın yaptığı projenin bulunduğu 
il ve çevresinde katkı yapması beklenirken Ardahan’dan 
Adıyaman’a Aydın’dan Bartın’a okul ziyareti taleplerinin gel-
mesini, amacını daha şimdiden aştığının göstergesi olduğuna 
vurgu yapan Daire Başkanı, “Bilim turizmini arttırmak ama-
cıyla hazırlanan projemizin bilim ünitesi yerli tasarım-üreti-
mi faaliyetiyle bir Ar-Ge projesine dönüşmüş olması, projenin 
katma değerinin beklenenden çok daha yüksek olduğunu 
göstermiştir. Pek çok konuda Eskişehir’in Türkiye’de üstlendi-
ği öncülüğü bilim turizmi alanında da üstlenecek olması bizi 
gururlandırıyor” dedi. 

BEBKA BİZİ YÜREKLENDİRDİ
Dr. Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak 

BEBKA ile birlikte sürdürdükleri diğer çalışmaları ise şöyle 
özetledi: “BEBKA hibesinden Bilim Deney Merkezi projesin-
de yararlanmamız daha sonra BEBKA’nın açtığı çağrılarda 
başvurmamız yönünde bizi yüreklendirdi. Bu projemizi uy-
gularken, Eskişehir’in Mevcut Termal Turizm Kaynaklarının 
araştırılması yönünde bir fizibilite çalışmasına başvurarak 
hibe kazandık ve projeyi tamamladık. Ardından BEBKA’nın 
Çevre ve Enerji Mali Destek Programı Çerçevesinde Çağrısına 
“Eskişehir’de Trafik Akışının İyileştirilmesi ile Çevreye Salı-
nan Hava Kirleticilerin Azaltılması “ projesiyle başvurarak, 
değerlendirme sonucunda hibe almaya hak kazandık. Trafik 
Kontrol Merkezi kurulması ile araçlardan trafikte gereksiz 
bekleme kaynaklı karbon salınımını azaltmaya yönelik pro-
jemiz, şu anda uygulanma aşamasında.”

Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen;

En büyük hayalim 
gerçek oldu

Sahip olduğu insan 
odaklı şehircilik 

anlayışıyla gerçekleş-
tirdiği projelerle, şeh-
re farklı bir ivme ka-
zandıran; uyguladığı 
değişim ve dönüşüm 
projeleri ile Eskişehir’i 
Türkiye için bir örnek,  
model şehir yapan 
Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve 
BEBKA Yönetim Kuru-
lu Üyesi Prof. Dr. Yıl-
maz Büyükerşen,  Bi-
lim Deney Merkezi ile 
öğretim üyesi olarak 
görev yaptığı dönem-
lerde bilimin büyülü 
güzelliğini çocuklara 

hissettirecek bilim deney parklarını ülkenin dört 
bir yanında hizmete açma hayalinin gerçekleştiğini 
belirtti. “Küçük yaşta bilimsel bilgiyle deney yapa-
rak tanışan bir zihin, hem merak duygusunu ileri 
yaşlara kadar korur, hem de merakını gidermek 
konusunda ancak bilime güvenir” diyen Prof. Dr. 
Büyükerşen, şunları söyledi:   

“Bilimi tek hakiki yol gösterici olarak gören bir 
önderin izini takip ederek çok yol aldık. Ancak kat 
etmemiz gereken mesafe de uzadı. Çünkü bilim, 
son yüzyıl boyunca, nefes kesici bir hızla ilerledi. Bu 
dönem boyunca bilimi Türkiye’de toplumun kılcal 
damarlarına kadar yayabilmiş olmasak da, nüfu-
sun hatırı sayılır bir kesimini bilimsel düşünceyle 
tanıştırmayı başarmakla övünebiliriz. Ancak en gü-
zide okullarımızdan mezun olan insanlarımızın bile 
çoğu, ancak tanışıklık seviyesinde kaldılar. Çünkü 
bilimi, bilime layık bir yöntemle, uygulamalı bir 
biçimde öğretemedik. Kitaplardan ezberleterek öğ-
retmeye çalıştık.  Çocuklarımıza bilimi sevdirmeye 
ve akılcı şekilde öğretmeye hizmet edecek olan; 
son derece sınırlı imkânlarla gerçekleştirdiğimiz bu 
merkez, inanıyorum ki, Türkiye’nin ve insanlığın 
geleceğine yapılmış, cüssesi küçük ama anlamı bü-
yük bir yatırımdır. Bütün çocuklarımıza armağan 
olarak hizmete açtığımız bu merkezin açılmasın-
da katkı sunan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı’na da en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” 
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Bilecik farkını fark ettirecek
Gelişmekte olan sosyal ve ekonomik yapısının yanı sıra kara ve demiryolu alanındaki kamu 
yatırımlarıyla da Marmara Bölgesi’ndeki en önemli kavşak noktası olmaya aday Bilecik, 
kentin anayasası niteliğindeki ‘Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı’ sayesinde 
‘farkını fark ettirerek’ turizmden hak ettiği payı alabilecek.
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Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna beşiklik eden ve çok 
önemli yol geçiş güzergahları üzerinde olmasına 
rağmen turizmden hak ettiği payı alamayan ilklerin 

şehri Bilecik, stratejik yol haritasını belirledi. BEBKA deste-
ğiyle  ‘Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı’nı hazır-
layan Bilecik Belediyeler Birliği, kentin turizm envanterini 
çıkararak, anayasa niteliğinde bir plan ortaya koydu. Turizm 
Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı’nı kentin kaderini de-
ğiştirme noktasında çok ciddi bir adım olarak değerlendiren 
Bilecik Belediyeler Birliği ve Bilecik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, “Bu işin anayasası; Kalkınma Planı. 
Bundan sonra bu amaca yönelik olarak 
kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri çıkarı-
yoruz. Yani Osmanlı Kültür ve El Sanatla-
rı Merkezi,  Pelitözü Gölpark Mesire Yeri, 
Hamsu Vadisi gibi projelerle canlılığımızı 
ve talepleri artıracak çalışmalar yapıyo-
ruz” dedi.

Bilecik’in turizmde bugüne kadar is-
tenilen oranda pay alamadığını önemle 
vurgulayan BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi 
de olan Başkan Yağcı, Bilecik Belediyeler 
Birliği olarak, turizm ve şehircilikte mar-
ka kent olma yönünde Stratejik Kalkınma 
Planı gibi bir yol haritası çizebilmek için 
Bilecik’in turizm envanterini tespit ede-
rek işe başladıklarını söyledi. Bu amaçla 
Bilecik’i köy köy, belde belde, ilçe ilçe, adım 
adım gezerek tarihsel ve kültürel anlamda 
turizm envanterinin çıkarılarak kitap hali-
ne getirildiğini anlatan Yağcı, şunları kaydetti:

“Kitaplaştırdığımız ‘Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik 
Kalkınma Planı ile önce kendimizi, kentimizi tanıdık. Şimdi 
ise bunu dış dünyaya tanıtmak son derece önemli.  Bilecik’in 
turizm anlamında kullanıma müsait envanterlerini gösteren 
bu plan içerisinde yer alan bölümleri adım adım gerçekleş-
tirme noktasında önümüzde bir yol haritası oluştu. Kitabın 
içerisindeki her sayfa ayrı bir proje. Bu Stratejik Plan çerçe-
vesinde şehrin tanıtım CD ve broşürlerinin  hazırlanması 
gibi iki yeni proje daha hazırlayarak, bu defa gerçekleştirme 
projeleriyle BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’na 
müracaat ederek, Bilecik’in tanıtma noktasında eksikleri gi-
dereceğiz. Bu plan kentin kaderini değiştirmek için çok ciddi 
bir adım. Bu işin anayasası. İnşallah bundan sonra bu amaca 
yönelik olarak kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri yani Os-

manlı Kültür ve El Sanatları Merkezi,  Pelitözü Gölpark Mesi-
re Yeri, Hamsu Vadisi gibi projelerle canlılığımızı ve talepleri 
artıracak çalışmalar yapacağız” dedi.

GEÇ KALDIĞIMIZ ZAMANI TELAFİ EDECEĞİZ
“Bilecik, elindeki verileri iyi değerlendirdiğinde bunun 

semeresini alacak ve bu zamana kadar turizmde hak ettiği 
payı almakta geç kaldığı zamanı telafi edebilecektir” diyen 
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bilecik Belediye Baş-
kanı Selim Yağcı, medeniyet yarışında diğer kentlerden bir 

adım önde gitmeyi hedeflediklerini dile ge-
tirdi. Yağcı, şöyle devam etti;

“Sanayi, tarım, üniversite ve turizm kenti 
olan Bilecik’te dünya insanlığının arzuladığı 
her şey var. Biz Bilecik’i Bilecik gibi değiştir-
mek, geliştirmek istiyoruz.  Biz kendimize 
özgü özellikleri, güzellikleri geliştirerek gü-
nümüz dünyasına adaptasyonunu sağlayıp, 
bir ucuyla geleneksel kültürümüzü elimizde 
tutup, diğer elimizle de geleceğin modern ya-
şam tarzını yakalayıp ikisi arasında bir den-
ge kurmak istiyoruz. Eminim ki bu özellikle-
rimizi hayata geçirebildiğimizde, geçmişle 
gelecek arasında köprü olma vazifesini doğ-
ru kurguladığımızda ve Bilecik’i kendimize 
özgü özelliklerle büyütüp geliştirdiğimizde, 
yani farkımızı fark ettirdiğimizde, turizm de 
çok daha farklı bir noktada olacak. Turizmde 
fark edildiğimiz an yarışı kazanırız, çünkü 
biz farklıyız. 5 yıl sonra Bilecik, kendini ye-

nilemiş, tarihiyle geleceğini kaynaştırmış, arasında köprü 
kurmuş, içinde yaşayanlara huzur, güven veren, dışarıdan 
bakan insanları da imrendirecek bir konumda olacak. “

BU PROJEYİ BEBKA İLE BÜYÜTECEĞİZ
Öte yandan BEBKA’nın sunduğu finansal destekler ile 

kurum ve kuruluşları cesaretlendirdiğini, projelerin gerçek-
leştirilmesini hızlandırdığını belirten Yağcı, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Bundan sonra projenin diğer aşamalarını da yine BEBKA 
desteğiyle yapacağız. Artık bu proje, bu çocuk dünyaya geldi. 
Bu çocuk, BEBKA ve Birliği’mize bağlı 15 belediyenin işbirliği 
ile oluştu. Bunu büyütmek bizlerin sorumluluğunda. El birli-
ğiyle bu çocuğu gelecek zaman dilimi içerisinde yaşatacağız 
ve ileriye taşıyacağız.”

Bilecik, elindeki
verileri iyi değerlen-

dirdiğinde bunun
semeresini alacak ve 

bu zamana kadar
turizmde hak ettiği 

payı almakta geç
kaldığı zamanı telafi 

edebilecektir.
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Bilecik Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen Osmanlı Kültür ve El Sanatları 
Merkezi, kentin turizmde marka kent olma 
hedefine büyük katkı sağlayacak.
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Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı ile turizm 
yarışında ipi göğüslemeyi hedefleyen Bilecik, 
BEBKA’nın da desteğiyle hayata geçirdiği Pelitözü 

Gölpark Mesire Yeri’nin ardından yine bu hedefine bir alt 
yapı oluşturacak Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi’ni 
faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. 

Turizmde gelecek talepleri ve canlılığı artıracak, günümüz 
yaşantısına renk katacak projeleri bir bir uygulamaya sokan 
Bilecik, son olarak Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 
Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi ile Osmanlı kültü-
rünü yansıtacak projelerden ilkini ortaya koyuyor.  Proje 
kapsamında dönem mimarisine uygun bir bina inşa ettiren 
Bilecik Belediyesi, oluşturduğu yöreye özgü el sanatlarının 
üretiminin yapıldığı tam donanımlı bu merkez ile bölge tu-
rizmine can vermeyi hedefliyor. 

Kuruluşuna beşiklik ettiği Osmanlı Dönemi’ne ilişkin 
önemli eserleri görmek amacıyla kente gelecek olan yerli ve 
yabancı turistlerin bu isteğini karşılama noktasında hare-
kete geçen Bilecik Belediyesi, tamamlandığında Ankara’nın 
Dikmen Vadisi ile yarışacak Hamsu Vadisi’nde inşa ettiği 
Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi’nde hat, tezhip, ebru, 
minyatür, çini, seramik, nakkaşlık, cam, vitray, sedefkar, 
kündekari, telkâri, mürekkepçilik, kağıtçılık, bakırcılık, hok-
kacılık, oymacılık, kakmacılık,  dokuma, tesbihçilik, keçecilik 
eğitimi verecek.  Geleneksel el sanatlarını yeniden canlandı-
rıp sürdürecek insanların yetiştirileceği Merkez’de Osmanlı 
Dönemi’ne ait eserleri de sergileyerek gün ışığına çıkara-
caklarını dile getiren Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı ve 
Proje Koordinatörü Mustafa Yürükçü, dolayısıyla önemli 
değerlerin yeni nesillere taşınmasına katkı sağlamayı amaç-
ladıklarını söyledi.

SATIŞ MERKEZLERİ OLUŞTURULACAK
Eylül ayı içerisinde yapılması planlanan açılış töreni ile ilk 

etapta seramik, tahta ahşap boyamacılığı, dokumacılık gibi 
konularda 20 kursiyer ile eğitime başlanacağını ifade eden 
Yürükçü, burada üretilecek hediyelik eşyaların ilk aşama-
da kentin tanıtımı için Bilecik Belediyeler Birliği’ne üye 15 
belediye tarafından satın alınacağını belirtti. Yürükçü, “Os-
manlı Kültür ve El Sanatları Merkezi’nden yetişen elemanlar 
çoğalıp üretim fazlası olduğunda da bunları pazarlama im-
kanlarının sunulacağı mekanlar oluşturacağız. Kendimize 
özgü özellikleri, güzellikleri geliştirerek günümüz dünyasına 
adaptasyonunu sağladığımızda turizmde çok güzel noktala-
ra gelmek istiyoruz” dedi.

BEBKA DESTEKLERİNİN ÖNEMİ BÜYÜK 
Öte yandan belediyelerce gerçekleştirilmesi düşünülen 

bazı projelerin ek bütçe gerektirdiğine dikkat çeken Başkan 
Yardımcısı Mustafa Yürükçü, şöyle devam etti;

“Bu nedenle düşünülen projelerin hayata geçmesi 
BEBKA’nın mali destekleri ile sağlanmaya başlanmıştır. 
Kentlerde, sosyal, kültürel, teknolojik gelişmeler ve çevresel 
duyarlılığın ön planda olduğu destek miktarının artırılması 
büyük önem taşımaktadır. Özellikle gelir durumu sınırlı olan 
belediyeler için söz konusu desteklerin önemi daha büyük-
tür.”

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Mustafa Yürükçü, 
eylül ayı içerisinde açılması planlanan Osmanlı Kültür ve El Sanatları 
Merkezi’nde ilk etapta seramik, tahta ahşap boyamacılığı ve dokumacılık gibi 
konularda eğitime başlanacağını söyledi.
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- 02 Haziran 2012 -

- 08 Mayıs 2012 -

- 20 Nisan 2012 -

- 20 Nisan 2012 -

- 14 Nisan 2012 -

- 06 Mayıs 2012 -

- 05 Haziran 2012 -

- 16 Nisan 2012 -

- 10 Nisan 2012 -
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- 03 Mayıs 2012 -

- 01 Mayıs 2012 -

- 14 Mayıs 2012 -

- 09 Haziran 2012 -

- 26 Mayıs 2012 -
- 01 Mayıs 2012 -

- 06 Haziran 2012 -
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Yatırımcılara yönelik faaliyetlerini sürdüren BEBKA, bu 
amaçla Bursa, Eskişehir ve Bilecik’teki yatırım destek 
ofisleriyle çalışmalar yürütüyor.

BURSA YDO
Bursa Yatırım Destek Ofisi 1 koordinatör ve 1 uzman per-

sonel ile yatırımcılara destek sağlıyor. Kentin yatırım orta-
mının tanıtımını yürüten Bursa YDO, bu amaçla işbirlikleri 
geliştirerek, bilgilendirici ve tanıtıcı materyaller hazırlıyor. 
Ayrıca, ilde yatırım yapmayı düşünen kişi ve kurumları, 
şirket kurma, uygun teşvik sistemleri, idari işlemlerde des-
tek olunması, ilgili mercilerle irtibat kurulması konularında 
doğru ve eksiksiz şekilde yön-
lendirmeye çalışıyor.

Bursa YDO tarafından yü-
rütülen yurtdışı ilişkiler faa-
liyetleri kapsamında, bugü-
ne dek Almanya, Singapur, 
Finlandiya, Hollanda, Güney 
Kore, Çek Cumhuriyeti, Su-
udi Arabistan ülkelerinden 
işadamları, yatırımcılar, 
politikacılar, kamu ve özel 
sektörden temsilciler ile iş-
birliği faaliyetleri yapılırken, 
bu ilişkileri devam ettirmek 
amacıyla otomotivden deri 
sektörüne kadar,  farklı alan-
larda projeler geliştirilmesi 
hedefleniyor.

Bursa’nın turizmdeki he-
deflerine ulaşması için de 
Bursa Yatırım Destek Ofisi,  
bölgenin tanıtımı amacıyla 
EMITT, ATCEX, MODEF gibi 
uluslararası fuarlarda Bursa’yı temsil etti. Bursa YDO’nun 
diğer bazı faaliyetleri ise şöyle:

Bursa’da ve ülke çapında, özel sektör ve kamu kurum ve 
kuruluşları, sanayi temsilcileri, sivil toplum örgütleri, birey-
sel girişimciler ile işbirliği yürütüldü. Bölgede eksikliği hisse-
dilen sektörel tanıtım broşürleri, devlet destek ve teşvikleri 
rehberi, broşürler hazırlanarak, yatırımcı ilişkileri ve tanıtım 
konusunda daha donanımlı olmak hedeflendi.  www.bursa-
invest.gov.tr adresi Bursa hakkında her türlü bilgi edinmeyi 
amaçlayan yatırımcıların hizmetine sunuldu.

ESKİŞEHİR YDO
Eskişehir Yatırım Destek Ofisi, 1 koordinatör, 1 uzman ve 

1 destek personeli ile hizmet veriyor. Eskişehir YDO, kurul-
duğu tarihten bu yana geçen kısa sürede Eskişehir’in iş ve 

yatırım ortamının hem yurt içi hem de yurt dışında çeşitli 
platformlarda tanıtımı için ulusal ve uluslararası fuarlara 
katılım, sektörel toplantılar ve çalıştaylar düzenleme, yerli 
ve yabancı iş adamı heyetleri ile görüşmeler gibi önemli ça-
lışmalar yürütmekte. Ayrıca www.investineskisehir.gov.tr 
internet sitesi, Eskişehir ve Eskişehir yatırım ortamı hakkın-
da bilgi edinmek isteyen yatırımcıların hizmetine sunuldu.

Eskişehir YDO’ya potansiyel yatırımcılardan gelen bilgi ve 
danışmanlık talepleri çok hızlı olarak cevaplanarak, yatırım-
cıların karşılaştığı sorunlar çözülmeye çalışılıyor. Eskişehir 
YDO, farklı sektörlerden yatırımcılar ile Eskişehir’de yatırım 

yeri gezilerine de devam edi-
yor. Eskişehir’deki rekabet 
gücünü artırmak ve proje 
fikirlerinin ekonomik anlam-
da değerlendirilmesini sağla-
mak amacıyla rekabet gücü 
yüksek sektörlere yönelik kü-
melenme faaliyetleri ve Ar-
Ge Proje Pazarları Eskişehir 
YDO’nun aktif olarak üzerin-
de çalıştığı konular arasında. 

BİLECİK YDO
2011 Mart ayından itiba-

ren faaliyetlerine başlayan 
Bilecik Yatırım Destek Ofisi, 
Bilecik İl Özel İdaresi yerleş-
kesi içerisinde bulunan ofi-
sinde 1 Koordinatör, 1 uzman  
ve 1 de personel ile Bilecik’te 
yatırım yapacak  yatırımcılar 
için destek sağlıyor.

Bilecik’in yatırım imkan-
larının yerli ve yabancı yatırımcıya tanıtılmasını sağlamak 
ve yatırım teşvikleri ve süreçleri konusunda yatırımcıları 
bilgilendirmek amacıyla kurulan Bilecik YDO, EMITT 2012 
Turizm Fuarı ve ATCEX 2012, 1. Türk-Arap Turizm Buluşması 
ve Fuarı’nda Bilecik’in tanıtımını gerçekleştirdi.

Bilecik YDO ayrıca, Almanya’nın Hessen ve Baden-Würt-
temberg eyaletlerinden gelen heyetler ve Kuzey Ren Vestfal-
ya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı (NRW.Invest) İstanbul 
Temsilciliği’nden gelen heyet ile yapılan toplantılara katıla-
rak, kentteki yatırım imkanlarının tanıtımını yaptı.

Ajans uzmanlarına ve Bilecik’teki KOBİ’lere yönelik olarak 
Yeni Türk Ticaret Kanunu bilgilendirme ve eğitim toplantısı 
gerçekleştiren Bilecik YDO, yatırımlarda devlet destekleri ve 
teşvikler ve BEBKA destekleri hakkında kamuoyunu bilgi-
lendirdi.

Yatırım destek ofisleri
yatırımcıların yanında
BEBKA bünyesinde hizmet veren Bursa, Eskişehir ve Bilecik yatırım destek ofisleri 
bu kentlerde yatırım yapacaklar için yürüttüğü çalışmalarla yol gösteriyor.



Yatırım destek ofisleri
yatırımcıların yanında

www.investinfuture.com.tr
bursa@bebka.org.tr  -  eskisehir @bebka.org.tr  -  bilecik @bebka.org.tr

T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı,
Yatırım Destek Ofisleri ile yatırımcılara

destek veriyor.

Türkiye’nin gözde yatırım bölgesinde,




