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ÜRETİM VE KALKINMADA
BÖLGENİN ÜSLERİ...
İsmail GERİM
BEBKA Genel Sekreteri

Ajansımızın faaliyetlerini sizlere aktarmadaki önemli alması, girişimcilik desteklerinin uygulanmasında özel 

araçlardan biri olan BEBKA Haber'in 35. sayısında bölgesel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile stratejik işbirlikleri 

kalkınmanın teknolojik ve bilimsel aktörleri olan Teknoloji yapılması önem arz etmektedir. Bu aşamada, akademik 

Transfer Ofisleri ve Teknoparkları tanıtarak, girişimcilere araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde 

verdikleri desteklerden bahsettik. ticarileşmesine ilişkin faaliyetleri yürüten TTO'lar önemli 

görev üstlenmektedir.

Günümüz şartlarında, ulusal ve küresel rekabet gücümüzü 

artırabilmenin yolu araştırma ve geliştirme ile ileri Bu sayımızda Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet 

teknolojiyi de kullanarak farklı ürün yelpazesi gösteren Bursa TTO işbirliği ile yürüttüğümüz SeedUP 

sunabilmekten geçmektedir. BEBKA olarak ülkemizin 2023 İnovatif Girişimcilik Programını tamamlayan girişimcilerin 

hedeflerine ulaşabilmesi için “yenilikçi üretim, istikrarlı başarı hikayelerini  bulacaksınız. Temmuz ayı başında 

yüksek büyüme hedefi” doğrultusunda, bölgemizde katma yatırımcı-girişimci buluşmasına katılan SeedUP girişimcileri 

değerli üretimin artması ve girişimcilik ekosisteminin daha arasında ürettiği test cihazı NATO envanterine giren, projesi 

verimli işlemesini hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda TÜBİTAK BIGG desteğine hak kazanan, ihracat danışmanlığı 

bölgemizdeki Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri konusunda başarı elde eden girişimciler bulunuyor. Bu 

(TTO) ile işbirliği içinde çalışıyoruz. başarının giderek artacağına inanıyorum.

Bilindiği üzere Türkiye'de 85 Teknopark bulunuyor, 67 tanesi Ayrıca BEBKA tarafından desteklenen projelerden kısa 

şu an için faaliyette, diğerleri geliştirme aşamasındadır. haberlere de dergimizde yer verdik. Özellikle 2019 yılı mali 

Üniversitelerin teknolojik kaynaklarından ve bilgi destek programlarımız kapsamında Mesleki Eğitimin 

birikiminden yararlanarak, KOBİ'lere yenilikçi alanlarda Geliştirilmesi ve Girişimcilik konularında yürütülen 

yapacakları çalışmalarda destek olan teknoloji bölgeleri, AR- projelerde epey aşama kaydedildiğini görüyoruz.  

GE kuruluşları ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji akışını 

sağlayarak, ileri teknolojiye dayalı şirketlerin kurulmasında Geçtiğimiz yıl başta Bakanlıklarımız olmak üzere özel 

ve gelişiminde önemli bir görev üstleniyor. Ayrıca sektörün de desteğiyle mesleki eğitime olan talebin 

oluşturdukları firmalar arası işbirliği ortamıyla inovasyon artmasına yönelik yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye 

ekosistemine büyük katkıları bulunuyor. Vergi muafiyeti ve başladı. Meslek Lisesi tercihlerinde bazı okullarda 2-3 kat 

SGK desteği ile birlikte girişimcilerin gözdesi olan birçok artış olduğunu gözlemliyoruz. BEBKA olarak, mesleki 

teknopark, yeni talepler karşısında bölgelerini genişletiyor, eğitime verdiğimiz mali desteklerle okulların teknolojik 

Bursa'da olduğu gibi diğer şehirlerde de yeni teknoparklar altyapısını güçlendirirken, nitelikli insan kaynağı 

da açılmaya hazırlanıyor. yetiştirilmesine de öncülük etmeye devam ediyoruz.

TTO'lar ise üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör Desteklediğimiz projelerin ve diğer çalışmaların bölge 

arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve kalkınmasında önemli adımlar olduğunu düşünüyor, 

sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları bölgedeki inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin 

sağlanması yönünde faaliyet göstermektedirler. Ülkemizde geliştirilmesi için “Bölgesel Kalkınma Merkezi” olma 

girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem bilinciyle görev yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha 

oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek gün geçtikçe önem vurgulamak istiyorum.

kazanırken kamunun düzenleyici, yol gösterici ve izleyici bir 

rol üstlenmesi, gerekli durumlarda uygulamalarda yer 
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TOGG’DA TARİHİ GÜN

ÜRETİM KALKINMADA
BÖLGENİN ÜSLERİ...

SOSYAL GİRİŞİMCİLER 
HİKAYELERİNİ ANLATTI

TOGG'un, Bursa Gemlik'teki üretim 

tesisinin 'İnşaat Başlangıç Töreni'nde 

konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, “Sadece yeni bir yatırıma 

başlamanın sevincini değil, salgına rağmen 

devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı 

gururunu yaşıyoruz” dedi. 

Küresel rekabet gücünün artırılmasında 

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te bulunan 

üniversiteler hayata geçirdikleri 

projelerle üniversite-sanayi işbirliğinin 

örnek çalışmalarını ortaya koyuyor. 

BEBKA ise, üniversite-sanayi ve kamu 

işbirliğini destekliyor.

BEBKA Sosyal Girişimcilik Sohbetleri Serisi 

"Fark Yaratan Sosyal Girişimciler Semineri" 

ile başladı. Simbiyoz Aktivite Sosyal 

Girişimcilik ve Sosyal Gelişim Merkezi 

işbirliğiyle düzenlenen seminerde başarılı 

sosyal girişimciler hikayelerini 

katılımcılarla paylaştı.
MARMARAMARMARA

Ye
ni

S 19
ESKİŞEHİR TURİZMİNE 
BEBKA DOKUNUŞU

BEBKA tarafından Eskişehir'in turizm 

potansiyelinin mercek altına alındığı, 

"Turizm Kaynaklarının/ Temalarının 

Mekânsal Analizi ile Turizm Pazarlama 

Stratejisi" düzenlenen toplantıda 

görüşüldü.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK
GİRİŞİMCİLİK PROJESİ
“Fikirden ürüne, üründen yatırıma” 

sloganıyla yola çıkılan SeedUp İnovatif 

Girişimcilik Programında girişimciler 

yatırımcı karşısına çıktı. Programa katılan 

SeedUP girişimcisi Zeynep Zümbül, 

BEBKA ve projenin kendisine çok şey 

kattığını söyledi.
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TÜBİTAK’A YEDİ 
MÜKEMMELİYET MERKEZİ

(MAM) gerçekleştirilen tören malzemelerin ülkemizde 

öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretilebilmesine katkı sağlayacağını; 

Hidromek firması tarafından Yüksek Sıcaklık Malzemeleri 

üretilen HICON 7W elektrikli Mükemmeliyet Merkezinde süper-

şehir ekskavatörünü test etti. alaşım malzemelerinin üretimi, tamiri 

Aracın direksiyonuna geçen ve bakımı gerçekleştirileceğini anlattı. 

Erdoğan, yakındaki tören Açılışı yapılan diğer merkezler şöyle: 

alanına da ekskavatör ile Biyomalzeme, Biyomekanik, 

gitti. Biyoelektronik 3B Mükemmeliyet 
ÜRETİME KATKI... Merkezi, Motor Mükemmeliyet 
         Cumhurbaşkanı Merkezi, Fotovoltaik Performans ve 
Erdoğan, burada yaptığı Güvenlik Test Merkezi, TÜBİTAK 
konuşmada, Türkiye'nin SAGE Çevresel Test Merkezi. 
teknolojik altyapı ve Öte yandan bilimsel araştırmalara ilgi 
kabiliyetinin TÜBİTAK duyan gençlere de müjde veren 
araştırma merkezleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 

enstitüleriyle daha da adını bilim olimpiyatlarında daha 
güçlendiğini ifade ederek, yükseğe taşıyacak olan TÜBİTAK Fen 

“Gebze ve Ankara'daki 7 farklı Lisesi'nin 2021-2022 Eğitim-Öğretim 
altyapıyı teknoloji ekosistemine yılından itibaren öğrenci almaya 

kazandıracağız. Bu laboratuvarlar başlayacağını duyurdu.  
sayesinde ülkemizin 57 yıllık çınarı olan Konuşmalar ardından 
TÜBİTAK'ı, daha bütüncül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve 
tamamlayıcı bir fonksiyona Teknoloji Bakanı Mustafa Varank umhurbaşkanı Recep Tayyip 
kavuşturuyoruz” dedi. tarafından GÖKBEY helikopterinde de Erdoğan, TÜBİTAK'ın, 7 yeni 
        Erdoğan; Ulusal Enerjetik kullanılan TÜBİTAK'ın ürettiği ve Ckritik altyapısının açılışını 
Malzemeler Laboratuvarının, askeri dünyanın çok az yerinde üretilebilen, yaptı. 
mühimmatlarda kullanılan ve yüksek teknolojili motor parçası olan Gebze'de bulunan TÜBİTAK 
yurtdışından teminde problem yaşanan türbin kanadı hediye etti.Marmara Araştırma Merkezi'nde 
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TOGG'un, Bursa Gemlik'teki rağmen devasa bir projeyi hayata Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve 
üretim tesisinin 'İnşaat Başlangıç geçirmenin haklı gururunu tek SUV modeli Türkiye'den yola 
Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı yaşıyoruz” dedi. çıkacağını kaydeden Erdoğan, 
Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün hep TOGG tarafından üretilecek tüm üretime geçtikten 3 yıl sonra binek 
birlikte temelini attığımız otomobillerin Ar-Ge'si ve tasarımının otomobillerde en yüksek yerlilikle 
Türkiye'nin Otomobili Fabrikası, Gemlik'te yapılacağına dikkati çeken üretilen tek markanın Türkiye'nin 
yatırım zincirimizin altın Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikayı Otomobili olacağını söyledi. 
halkalarından bir tanesidir. Bugün 18 ayda tamamlamayı ve ilk aracın Erdoğan, 60 yıllık hayallerini gerçeğe 
burada sadece yeni bir yatırıma 2022 yılının son çeyreğinde banttan dönüştürme yolunda tarihi bir adım 
başlamanın sevincini değil, salgına indirmeyi planladıklarını açıkladı. daha attıklarını kaydetti.  

       TOGG'in inşaat başlangıç 

töreninde konuşan Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, yılların hayalinin 

Gemlik'teki yerleşkede 

gerçeğe dönüşeceğini 

belirtirken,  TOGG Yönetim 

Kurulu Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, temeli atılan 

fabrikanın üretimden öte 

teknoloji üssü olacağını 

söyledi. TOGG CEO'su 

Gürcan Karakaş da, "2022'nin 

son çeyreğinde aracın 

banttan inişini kutluyor 

olacağız" dedi.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TOGG’DA TARİHİ GÜN
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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı kararın alınmasında ana etken ve inovasyon odaklı çalışmalar başta 
ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Ülke olarak bu projenin otomotiv endüstrimiz olmak üzere �İbrahim Burkay, yerli otomobil başarılı olacağına yürekten tüm sektörlerimizin gelişimine katkı 

üretiminin Türkiye'nin orta-yüksek ve inanıyoruz” diye konuştu. sağlayacaktır” dedi. 
yüksek teknolojili üretime  “YERLİ OTOMOBİL BURSA'YI “ULUSLARARASI MARKA İÇİN 

BİR ÜST LİGE TAŞIYACAK” ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”dönüşümünü hızlandıracağını 
Otomotiv teknolojilerinin aynı Bursa'da yerli otomobil projesine belirterek, “Bu hamle hem ülkemizi 

zamanda küresel ölçekte uzay, ilişkin yürütülen çalışmalara da hem de Bursa'mızı her alanda bir üst 
savunma, havacılık ve raylı sistemler değinen Başkan İbrahim Burkay, lige taşıyacaktır” dedi.
gibi dünya ekonomisine yön veren Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-Başkan Burkay, 21. yüzyılda 
sektörlerde itici güç olduğunu GE Merkezi (BUTEKOM) bünyesinde rekabet gücü yüksek şehirlerin dünya 
vurgulayan Başkan Burkay, Bursa'nın gerçekleştirdikleri inovatif çalışmayla ekonomilerine yön verdiğini söyledi. 
stratejik sektörlerdeki potansiyelini yerli otomobilin yüksek pil Dünyada artık ülkelerden çok 
güçlendirmek için dünyadaki ağırlığınının kompozit malzemelerle şehirlerin ekonomilerinin yarıştığını 
gelişmeleri iyi analiz edilmesi dengelenmesini sağlayacaklarını ifade eden Başkan Burkay, Bursa'nın 
gerektiğine dikkati çekti. BTSO olarak söyledi. Türkiye'de ilk olma Marmara Havzası'nın en önemli 
Bursa ekonomisinin farklı sektörlerde niteliğindeki çalışmanın yerli üretim merkezlerinden birisi 
dönüşümüne liderlik eden projelere otomobilin seri üretimi için kritik olduğunun altını çizerek, “BTSO 
imza attıklarını da hatırlatan Başkan önem taşıdığını ifade eden Burkay, olarak Cumhurbaşkanımız Recep 
Burkay, “TEKNOSAB, KOBİ OSB, "Milli otomobilimizin uluslararası bir Tayyip Erdoğan liderliğinde 
BUTEKOM, Model Fabrika gibi ileri marka olması yolunda atılan tüm ülkemizin vizyonu ve hedefleri 
teknoloji odaklı merkezleri kentimize adımların en büyük destekçisi olmayı açısından milat niteliği taşıyan milli 
kazandırdık. Bu merkezlerde Ar-Ge sürdüreceğiz”  dedi.otomobil projesine sahip çıkan ilk 

kurumlardan biri olduk.  Yerli 

otomobil üretilecekse; buna en layık 

merkezin, bilgisi, tecrübesi ve gücüyle 

Bursa olacağını her fırsatta dile 

getirdik. Elektrikli otomobil 

noktasında dünyada ülkeler ciddi 

mesafeler kat etti. Bursa olarak 

önümüzde büyük bir fırsat var. 

Bursa'nın Türkiye'deki sektörleri 

harekete geçiren dönüştürücü gücü, 

bu projenin daha sağlam temeller 

üzerinde durmasını sağlayacaktır. 

Bursa'nın birikimi ve alt yapısı bu 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“YERLİ OTOMOBİL
ÜLKEMİZİN İLERİ

TEKNOLOJİ
DÖNÜŞÜMÜNÜ

HIZLANDIRACAK”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BURKAY:
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Türkiye Odalar ve Borsa Birliği İlk aracın 2022 yılından itibaren otomobil anlayışına geçişte önemli 
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi banttan inerek cari açığın bir dönemin yaşandığı süreçte �Özer Matlı, TOBB çatısı altında 5 kapatılmasında önemli bir rol Türkiye, inşallah 2022 yılının 

kuruluşun bir araya gelerek kurduğu üstleneceğini ifade eden Matlı, sonunda 'yüzde 100 yerli ve milli' 
Türkiye Otomobili Girişim Grubu "Yüzde yüz elektrikli olarak olarak piyasaya süreceği TOGG ile 
(TOGG)'nun Türkiye'nin otomotiv üretilecek araç sayesinde, petrole hem dijital ekonomiye dönüşümün 
başkenti Bursa'da üretilecek olan dışa bağımlılığın adımlarını atmış olacak, hem de 
olmasının ayrı bir gurur kaynağı düşürülmesiyle cari açığa olumlu masada önemli bir oyun kurucu 
olduğunu söyledi. etkisinin ilk etapta 7 milyar Euro, haline gelecektir" diye konuştu.

Yüzde 51 yerlilik oranıyla yılda projenin 2032 yılına 

175 bin adet üretilecek olan TOGG, kadar da gayrisafi yurt 

Türkiye'nin  dünya otomotiv liginde içi hasılaya 50 milyar 

yer almasını sağlamasının yanı sıra Euro katkı sağlaması 

bölge ve ülke ekonomisine de ciddi beklenmektedir. 

katkılar sunacağını söyleyen Matlı, Otomotiv dünyasının 

Bursa markası olan TOGG'un hiç hızla kabuk 

kuşkusuz ülke ekonomisine de değiştirdiği, klasik 

önemli katkılar sunacağını belirtti. otomobilden elektrikli 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer MATLI:

“BURSA, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ
OTOMOTİV ÜSLERİNDEN OLACAK”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer MATLI:
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anayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, Temmuz Sayında yatırım iştahının çok 

güçlü olduğunu belirterek, 

düzenlenen bin 200 belgeyle teşvik 

tarihi rekoru kırıldığını, 22,5 milyar 

liralık yatırım ve 33 binin üzerinde 

ilave istihdam beklediklerini açıkladı. 

Teşvik verilerinin infografiğine göre; 

teşvik belgesi kapsamındaki 

yatırımların yüzde 57'si imalat, yüzde 

21'i enerji, yüzde 14'ü hizmetler, 

yüzde 4'ü tarım, yüzde 4'ü de 

madencilik sektöründe yer alıyor. 

Yılın 7 ayının bir önceki yılın aynı 

dönemine göre kıyaslandığında, 

düzenlenen belge sayısında yüzde 94, 

öngörülen istihdamda yüzde 49, sabit 

yatırımda ise yüzde 28'lik artışın göze 

çarptığı kaydedildi.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dünyanın en projeye 1 milyar liraya 
büyük dijital yakın sabit yatırım 
dönüşüm ve yetkinlik yapılacağını ifade 
gelişim merkezi eden Cumhurbaşkanı 
MESS Teknoloji Erdoğan, hamle 
Merkezinin, toplam 4 programını ulaşım 
milyar TL yatırımla 4 araçları, kimya, 
bin istihdam eczacılık, elektronik 
sağlayacak 40 gibi yüksek teknolojili 
fabrikanın açılışını diğer sektörlerde de 
yapan yayacaklarını, 
Cumhurbaşkanı böylelikle yılda 
Erdoğan, Teknoloji yaklaşık 30 milyar 
Odaklı Sanayi dolar cari açık verilen 
Hamlesi ürün grubunu da 
Programı'nın ilk çağrısında desteklenmeye hak kazanan 10 yerlileştirmiş olacaklarını söyledi. MESS Teknoloji 
firmayı açıkladı. Merkezi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına 
BURSALI FİRMALAR DA VAR.. gelen robot köpeğin üzerinde bulunan tabletteki butona 

Desteklenecek 10 proje arasında Bursa'dan Durmazlar basarak gerçekleştirdi. Oluşturulan merkez, model fabrika 
Makina, Ermaksan ve 2010 yılında BEBKA'dan destek ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında 
alarak üretim altyapısını geliştiren İğrek Makine yer aldı. 10 harmanlayacak. 

ÇAĞ ATLATACAK YATIRIMLAR
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“TEŞVİKTE REKOR KIRDIK”

ürkiye bir yandan pandeminin ekonomiye olan etkilerini azaltmaya çalışırken diğer 

taraftan sanayi ve teknoloji alanında yeni yatırımları ardı ardına sıralıyor. Sanayinin Tçarklarını hızlandıracak, teknolojide Türkiye'yi bir üst klasmana taşıyacak yatırımlar, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete girdi. 

✅ 

✅ Eskişehir'de 8 kurum toplam 80 milyon TL

✅ Bilecik'te 3 kurum toplam 62 milyon TL

tutarında Yatırım Teşvik Belgesi verdi.

Bursa'da 51 kurum toplam 1.3 milyar TL Bu yatırımların 

gerçekleştirilmesiyle 

1.461 kişinin istihdam 

edilmesi planlanıyor.
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anayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, yeni tip Skoronavirüs tanısı için 

Türk bilim adamları tarafından 

yeni bir sistem geliştirildiğini 

açıkladı. 

     Sentetik biyolojiyle geliştirilen 

tanı sistemi 3B teknolojisiyle cihaza 

çevrildiğini kaydeden Bakan 

Varank, söz konusu sistemi Bilkent 

Üniversitesi UNAM öğretim üyesi 

Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker 

ve ekibi tarafından geliştirildiğini 

belirterek, sistemin, herhangi bir 

karmaşık cihaza ihtiyaç duymadan 

sadece LED'ler ile mavi ışık 

verebilen bir sistem kullanarak 

viral tanı konulmasına olanak 

sağlayacak bir nükleik asit tabanlı 

tasarım olduğunu söyledi. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yurt dışına bağımlılığımız tamamen ortadan kalktı. 

özellikle füzelerde ana güç kaynağı, havacılık sanayisinde Almanya'dan sonra bir AB ülkesinden daha ön sipariş 

de acil durum yedek güç kaynağı olarak kullanılan ısıl aldık. Önemli bir sözleşmeyi imzalama aşamasındayız” 

pillerin milli imkanlarla üretilmesi sayesinde 91 milyon dedi. Şu ana kadar farklı teknik özelliklere sahip yaklaşık 

doların Türkiye'de kaldığını açıkladı. Farklı teknik 250 ısıl pil tasarımı yapıldığını kaydeden Bakan Varank, bu 

özelliklerde 38 ısıl pilin uluslararası standartlarda sayede yurtdışı bağımlılığın tamamen ortadan kalktığını 

üretildiğini kaydeden Bakan Varank, “Isıl pillere ilişkin söyledi.

KORONOVİRÜS TANISI İÇİN 
YENİ SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

anayi ve Teknoloji Bakanı olabiliyor. Ayrıca 81 ilde yer alan ve yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı 

Mustafa Varank, devlet kalkınma ajanslarına bağlı olarak hayata geçirmek için Starafından verilen destek, hibe ve faaliyetlerini yürüten Yatırım Destek yararlanabilecekleri tüm devlet 

teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı Ofisleri (YDO), sitede bulunan “Soru- destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç 

altında topladıklarını açıkladı. Yatırım Cevap” kısmında yatırımcıların merak duyacakları danışmanlık hizmetine 

yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece kolayca erişim sağlanıyor.

isteyenlerin 

www.yatirimadestek.gov.tr adresini 

ziyaret edebileceğini ifade eden 

Bakan Varank, “Kamu kurum ve 

kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine 

tek tık'la ulaşabilirsiniz” dedi.

TEK PLATFORMDA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 

bağlı 26 kalkınma ajansının, 

yatırımcıların yatırım öncesi, yatırım 

süreci ve yatırım sonrası iş ve 

işlemlerini tek elden takip ettiğini 

belirten Varank, “Yatırımcılarımızın 

işlerini kolaylaştıracak yeni bir 

uygulamayı daha hayata geçirdik. 

Devlet destekleri bilgilerini tek bir 

platformda toplayan 

www.yatirimadestek.gov.tr adresli 

internet sitesi yayın faaliyetine 

başladı” diye konuştu.

TEŞVİK ROBOTU
Bu arada yatırımcıların internet 

sitesinde yer alan Teşvik Robotunu 

kullanarak, yatırım yapmayı 

düşündükleri şehir ve sektörle ilgili 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım 

teşvikleri hakkında da bilgi sahibi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, yatırımcıların, girişimcilerin iş 
ve işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı. Çalışmayı, Bakan Varank duyurdu.
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SOSYAL GELİŞİME BÜYÜK DESTEK
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

anayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından yürütülen 2020 
Birliği tarafından hayata geçirilecek SYılı Sosyal Gelişmeyi 
dikim atölyesi ile turizm ve yerel 

Destekleme Programı (SOGEP) 
ekonomiye fayda, iş istihdamı ve 

sonuçları açıklandı. Halen 
üretilecek kıyafetler ile kültürel 

yürütülmekte olan 5 projeye ilave, değerlerimizi yaşatarak, kadınların 
BEBKA'nın 2020 yılı ilk yarısında işgücüne katılımı arttırılacak.
kurumlarla geliştirdiği projeler 

arasından 3  proje daha destek 

alacak.
Bakanlık değerlendirmesi 

sonucunda başarılı bulunan projeler, 

4,2 milyon lira tutarında hibe desteği 

almaya hak kazanırken, başvuru 

sahiplerinin katkılarıyla birlikte 

yaklaşık 6,5 milyon lira tutarındaki 

kaynak bölgede harekete geçirilecek. 

SOGEP KAPSAMINDA 
DESTEKLENECEK PROJELER

Eskişehir'de; Mihalgazi 

Belediyesi tarafından yürütülecek 

Toprağın Bereketi Sofralarda Projesi ile 

Mihalgazi ilçesinde turşu üretim tesisi 

kurularak, atıl kalmış tarım 

arazilerinde ve diğer tarım 

alanlarında, mevcut ve potansiyel 

çiftçilere girdi sağlayacak 
Bilecik ilinde S.S. Osmaneli 

hammaddenin üretimi yaptırılacak. Bu 
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 

hammaddeler ile hasat sonu arazide 
Kooperatifi tarafından yürütülecek 

kalan ürünler çiftçiden satın alınarak 
proje ile 6 bin 624 metrekarelik 

turşu üretiminde kullanılacak ve 
modern sera kurularak, 22 işsiz kadına 

kurulacak işletmede ilçede yaşayan 
2300'er m  alan tahsis edilecek. Bu 

kadın ve genç işsizlerin istihdamı 
alanda kadınlar tarafından fide 

sağlanacak. 
yetiştiriciliği yapılacak ve üretilen 

ürünler kooperatif 

tarafından satın 

alınarak bölge 

üreticisinin fide 

ihtiyacı giderilecek.  

Projede 22 kadın iş 

ve meslek sahibi 

olup nitelik 

kazanırken 

yanlarında 

çalıştıracağı 

kadınlarla birlikte 

yaklaşık 100 kadına 

istihdam 

sağlanacak.

Bilecik-Söğüt Ertuğrul Gazi 
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sonuçla birlikte programa bugüne kadar BEBKA'nın 2020 yılı teknik 
yapılan 70 başvurudan 33’ü teknik destek 

destek programı 4. Dönem 
almaya hak kazandı.

değerlendirme sonuçları Proje başına 75 bin TL'ye kadar destek 

sağlanacağı Teknik Destek Programı açıklandı.
kapsamında, başvuru sahibine doğrudan bir Toplam bütçesi 2 milyon 300 bin lira 
ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik olan 2020 Yılı Teknik Destek Programı'nda 
destek BEBKA tarafından veya hizmet alımı Temmuz-Ağustos aylarında sunulan 
yoluyla sağlanacak.başvuruların değerlendirilmesi tamamlandı. 
DESTEK BAŞVURULARI 14 BAŞVURU TEKNİK DESTEKTEN 
30 EKİM'DE BİTİYORYARARLANACAK

2020 Yılı Teknik Destek Programı Bölgedeki kurum kuruluşların yenilik 
kapsamında bu dönemde destek almaya hak ve verimlilik, girişimcilik eko sisteminin 
kazanan projelerin listesine geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve turizm 
www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir. tanıtım yerel kalkınma fırsatları alanlarında 
2020 Yılı Teknik Destek Programına eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının 
başvurulara ikişer aylık dönemlerde karşılanacağı programın Temmuz-Ağustos 
alınmakta olup, program 30 Ekim 2020 döneminde yapılan 25 başvurudan 14'ünün 
tarihinde sona erecek.teknik destek talebi başarılı bulundu. Bu 

‘TEKNİK DESTEK’TE 
YENİ DÖNEM PROJELERİ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEBKA’nın 
2020 yılı Teknik Destek 

Programı 4. dönem 
değerlendirme 

sonuçları açıklandı



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEBKA desteğiyle Nilüfer 

Belediyesi'nin kurduğu Kompost 

Ünitesi, 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi 

Uygulama Yarışması'nda Sağlıklı Çevre 

kategorisinde ödül aldı. Projede tesiste 

pazar atıklarından aylık 800 kilo 

organik gübre elde ediliyor.
Bitkisel ve yemek atıklarını organik gübreye 

dönüştürecek olan Kompost Ünitesi'ni BEBKA 

desteğiyle hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu yıl 

11.'si düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama 

Yarışması'na 35 üye belediyenin 102 projesi arasında 

“Sağlıklı Çevre” kategorisinde ödüle değer görüldü. 

Proje kapsamında Nilüfer Belediyesi, Ürünlü 

Mahallesi'nde bulunan Kent Bostanları'nda kurduğu 

Kompost Ünitesi'nde pazaryerlerinden toplanan 

sebze-meyve atıkları işlemden geçirilerek organik 

gübreye dönüştürüyor. Haftada ortalama 1400 litre 

pazar atığı, katı atık depolama sahasına gitmeden 

gübreye dönüştürülüyor. Ünitede elde edilen 

tonlarca gübre, ilk etapta Nilüfer'in kırsal 

mahallelerinde muhtarlar aracılığıyla belirlenen 40 

örnek çiftçiye dağıtılıyor.

BEBKA DESTEKLİ
KOMPOST PROJESİ

ÖDÜL GETİRDİ
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< Bursa Necatibey Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Moda 

Tasarım Teknoloji Alanı, Modada 

Dijitalleşme Projesini uygulamaya 

başladı. 447 bin lira maliyetli, 

yüzde 90’ı BEBKA, kalanı Milli 

Eğitim Bakanlığı’nca 

sağlanan destekle 

oluşturulan proje 

kapsamında atölye, 

bilgisayar destekli dikiş 

makineleri ve çizim 

tabletleriyle son 

teknoloji bilgisayarlarla 

donatıldı. Moda 

tasarımı teknolojik 

imkanlarla öğretilecek.

< BEBKA desteğiyle 

Bilecik Tarım 

Müdürlüğü, Özel İdare 

ile Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nün 

ortaklığında yürütülen 

proje ile Bilecik’e gelen 

mevsimlik tarım 

işçilerinin Covid-19 

salgını nedeniyle 

zorlaşan yaşam 

koşulları iyileştirilecek.

< Kayıtların %20 arttığı İnegöl 

Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nde 

“Atölyemde Eksiğim Yok, 

Alanımda Uzmanım Çok” projesi 

ile Motorlu Araçlar Teknoloji 

Atölyesi yenilenecek ve 

yenilenebilir enerji dersi 

uygulamalı olacak.

BEBKA tarafından 
desteklenen projelerden 

kısa kısa...

< BEBKA 2019 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi MDP kapsamında 

desteklenen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Organize Sanayi Bölgesi 

ve BOSİAD'ın ortak olduğu proje ve Bakanlıklarımızın çalışmaları 

sonucunda okulu tercih eden öğrenci sayısı bu sene 3 kat arttı. BEBKA ve 

BOSİAD yöneticileri Ajans desteğiyle Bursa Atatürk Mesleki Teknik 

Anadolu Lisesi'nde kurulan Endüstri 4.0 Laboratuvarını ziyaret etti. Projede 

eğiticilerin eğitimi tamamlandı. Yakında Bursa Model Fabrika ve Bursa 

Tasarım ve 

Teknoloji 

Geliştirme 

Merkezi 

(BUTGEM) 

işbirliğiyle 

bölge 

firmalarına 

dijital 

dönüşüm 

seminerleri 

düzenlenmeye 

başlayacak.



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GIDALARIN DUYUSAL
ANALİZLERİ YAPILACAK
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< Mesleki Eğitim Kapsamında E-

İhracat Uzmanlığının 

Geliştirilmesi projesinde Uludağ 

Üniversitesi personelinin aldığı 

eğitim sonrasında e-ihracat 

alanında profesyonel uzman 

havuzu oluşturulacak.

< Mesleki Eğitimin 

Geliştirilmesi MDP 

kapsamında Uludağ 

Üniversitesi Teknik 

Bilimler Meslek Yüksek 

Okulu bünyesinde 

kurulan "Elektrikli 

Hibrid Araçlar ve Moda 

Tasarım Laboratuarına" 

BEBKA uzmanları 

tarafından izleme 

ziyareti gerçekleştirildi.

< Bursa Gıda ve Yem Kontrol 

Merkezi Araştırma Enstitüsü 

personeli BEBKA desteğiyle 

gerçekleşen "Bilimsel 

Araştırmalarda Planlama ve 

İstatistik Eğitimi" alıyor. 15 

araştırmacı teknik personelin 

katıldığı eğitim 18 gün (54 saat) 

sürecek.

BEBKA tarafından 
desteklenen projelerden 

kısa kısa...

İsmail

Gerim

A. Saim

Kılavuz

BEBKA'nın 2020 Teknik Destek 

Programı Mayıs-Haziran döneminde 

yapılan 28 başvuru arasından başarılı 

bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 

'Gıdaların Duyusal Analizlerinde 

Teknik Yeterlilik, Validasyon ve Yeni 

Yaklaşımlar' isimli projesinin protokolü 

imzalandı. 
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilim ve 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(BİTUAM) ile 

BEBKA 

arasında 

imzalanan 

protokol 

kapsamında 

gıdaların 

duyusal 

analiz 

metotlarını 

uygulayabi-

len nitelikli 

personel 

yetiştirilecek. 

Toplam 96 saat sürecek eğitim ile duyusal analiz 

temel eğitimini tamamlamış ve elde edilen verilerin 

doğru olarak değerlendirilmesi için istatistiksel 

analiz metotlarını uygulayabilen nitelikli personel 

yetiştirilmesi hedefleniyor. 

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü 

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin bilim 

yuvaları olduğunu vurguladı. BEBKA Genel 

Sekreteri İsmail Gerim ise, kurum olarak Bursa'nın 

akademik ve bilimsel kalkınmasına destek vermekten 

büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyerek, 

üniversiteyle bugüne kadar yoğun bir işbirliği 

içerisinde olduklarını kaydetti.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEBKA’nın girişimcilik ekosistemine desteği sürüyor. Bursa Teknik 

Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından verilen girişimcilik weğitimleri sonrası Simbiyoz Aktivite Sosyal Kuluçka Merkezi’nde farklı 

disiplinlerden 21 eğitmen ve mentor sertifikalarını aldı.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEBKAhaber   2020 16

Çifteler Şehit Osman Genç 

MTAL’ın yürüttüğü proje wile metal ve CNC 

atölyelerinin altyapısı 

geliştirilecek. Projede kaynak 

simülasyon cihazı alındı. Sırada 

CNC simülasyon cihazı, CNC 

torna makinesi ve yazılım 

alınacak.

Osmaneli Köylere 

Hizmet Götürme wBirliği'nin Köylerarası 

Ortaklaşa Yenilenebilir 

Enerji Üretimi ve Tüketimi 

Fizibilite Projesi 

kapsamında 21 köyün 

muhtarlarının katılımıyla 

Enerji Birliği kurma 

hakkında bilgilendirme 

toplantısı yapıldı.

BEBKA’dan

kısa kısa...

BEBKA Mesleki Eğitimin 

Geliştirilmesi MDP kapsamında wdesteklenen proje ile Bilecik 

Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli 

Meslek Yüksekokulu Makina ve 

Metal Teknolojileri Atölyesi'nde 3 

boyutlu yazıcıyla üretilen siperlikler 

KPSS sınavında kullanıldı.

atölyesini geliştiren İlksem wMühendislik yılda 60 ton 

atığı kullanarak 3 boyutlu 

modüler seramik ve kaplama 

tuğla üretiyor. Proje ile 5 yeni 

istihdam ve üretim 

kapasitesinde 10 kat artış 

sağlandı.

Endüstriyel Simbiyoz Mali 

Destek Programı kapsamında 

desteklenen projede üretilen 

ürünler Amasya Gökmedrese 

(Torumtay Medresesi) Selçuklu 

dönemi çini ve tuğla 

mozaikleri restorasyonunda 

kullanıldı.

BEBKA'nın desteği ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Sivrihisar’da 

BEBKA desteğiyle kilim dokumacılığının yaşatılması için wkurulan kültür evini ve işbirliği fırsatları için Belediye 

Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü ziyaret etti.

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Öte yandan Sinanpaşa Medresesi istediklerini belirterek, "İnsanlar 

Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi  buraya gelip iş kurmak ve her 

projesi içinde kadın ve gençlere konuyla ilgili olarak bize 

danışmanlık hizmetleri veriliyor. 500 danışabiliyor. İş kurma KOSGEB 

kişilik girişimci adaya ve maker eğitimi hibeleri, proje hazırlama gibi 

atölyesinde 1000 çocuğa ulaşılması konuların yanı sıra girişimci 

hedefleniyor. danışmanları eğitmeye başladık. Proje 

Girişimcilik ve Proje Uzmanı kapsamında 5 kişi girişimci danışmanı 

Tijen Yener,  Yenişehir'de kendi işini olarak eğiteceğiz. Proje 

kurmak isteyen girişimci olmak ve tamamlandığında bu 5 kişi bu 

kendini geliştirmek isteyen kadın genç merkezde girişimci danışmanı olarak 

ve çocuklara hizmet vermek görev alacaklar” diye konuştu.

GENÇLER BEBKA İLE HAYALLERİNE KAVUŞACAK

BEBKA Genel Sekreteri 

İsmail Gerim, Osmanlı'nın ilk 

başşehrinde incelemelerde 

bulundu.  Yenişehir Belediye 

Başkanı Davut Aydın ile bir 

araya gelen Genel Sekreteri 

Gerim ve beraberindeki heyet, 

Sinanpaşa Medresesi 

Girişimcilik ve Yenilikçilik 

Merkezi projesini de yakından 

takip etti. 

Yenişehir Belediye Başkanı 

Davut Aydın, Sinanpaşa 

Külliyesi'nde gerçekleştirilen 

projeyle ilgili girişimcilik ve 

yenilikçilik alanlarında fikirleri 

olanların bu fikirlerini hayata 
başşehirlik yapmış olan tarihi bir ilçe doğrudan etkilemektedir" diyen Gerim, 

geçirme olanağı bulacağını belirterek, 
olduğuna dikkati çekerek, 435 yıllık "Proje sadece Yenişehir'e hitap etmeyecek. 

önemli projenin hayata geçmesinde büyük 
geçmişe sahip Sinanpaşa Külliyesi'nde Diğer illerdeki üniversitelerle iş birliğine 

emekleri olan BEBKA yönetimine ve 
gerçekleştirilen, Sinanpaşa Medresesi giderek Yenişehir'in tanıtımına katkı 

Genel Sekreter İsmail Gerim'e teşekkür 
Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi projesi sağlayacaktır. Belediye Başkanımız ile 

etti.
bu tarihi ilçeye ayrı bir değer kattığını koordineli çalışmalarımız devam edecek" 

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, 
söyledi. "Oluşacak kazanımlar geleceği dedi.  

Yenişehir'in Osmanlı devletine ilk 

YENİŞEHİR’E
İNCELEME

Tijen Yener

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile bir araya gelen Genel Sekreteri Gerim ve beraberindeki 

heyet, Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi projesini de yakından takip etti. 
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BEBKA Genel Sekreteri Üniversitesi (ESTÜ)'ni ziyaret proje ve işbirlikleri üzerine 
İsmail Gerim ve BEBKA etti. Üniversitenin araştırma istişarede bulunan BEBKA 
heyeti, Eskişehir Teknik altyapısını inceleyerek, olası heyetinin saha ziyaretine, 

ESTÜ Rektör Prof. Dr. Tuncay 

Döğeroğlu ile Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 

Şenyel ve ilgili merkezlerin 

yöneticileri eşlik etti.  

Üniversitenin Sismik İzolatör 

Test Merkezi, Havacılık 

Merkezi Laboratuvarı, İTAM 

Teknik Tekstiller ve Yanma 

Laboratuvarı'na düzenlenen 

ziyarette mevcut altyapı 

hakkında yetkililerden bilgiler 

alan BEBKA heyeti, 

laboratuvar ziyaretleri 

sonrasında Havacılık Merkezi 

ve Sismik İzolatör Test 

Merkezi'nde incelemelerde 

bulundu.  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEBKA’DAN ESTÜ’YE ZİYARET
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BEBKA ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan stratejisini derinlemesine çıkardık. Eskişehir turizm 
protokol sonucunda Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. kaynakları bilgi sistemi üzerine de çalıştık. Bu sistemde 
Dr. Semra Günay Aktaş'ın yürütücülüğünde uzman bir birçok kategori oluşturduk. Burada Eskişehir'in tanıtımı ve 
ekip tarafından hazırlanan çalışmanın ele alındığı toplantı, yaptığımız çalışmaları anlatan bir çalışma oldu. Yaptığımız 
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis Salonu'nda yapıldı. çalışmalarda bizlere her konuda destek olan BEBKA Genel 
Toplantıda, Eskişehir'de farkındalığın artırılması, turizm Sekreteri İsmail Gerim ve Ajans çalışanlarına özellikle 
sektör temsilcilerinin yanı sıra farklı profesyonelliği olan teşekkür ediyorum” diye konuştu.
deneyimli iş dünyası temsilcilerinin de görüş ve önerileri ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, projenin vakit ve 
dinlendi. emek isteyen bir proje olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar 
"ETKİN TANITIMA ODAKLANILMALI" bilginin derlenmesiyle bundan sonra istenilenleri çözüme 

Eskişehir protokolünün de hazır bulunduğu ulaştırmamız gerekiyor. Eskişehir'in hikayesinin 
toplantıda konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, oluşturulması gerekiyor. Biz ESO olarak Eskişehir'in marka 
"Hedefimiz Eskişehir Turizmi diyerek yola çıktık. Kimler değerini artıracak bu çalışmada elimizden geleni yapmaya 
bu bölgenin turizm değerlerine ilgi koyar kim ilgi duyar ve hazırız” dedi. 
bunları nasıl pazarlamalıyız noktasından yola çıktık. Eskişehir'in turizm potansiyelinin mercek altına 
Turizm Kaynaklarının Temalarının Mekânsal Analizi ile alındığı toplantı soru cevap bölümlerinin ardından sona 
Turizm Pazarlama Stratejisi, Eskişehir turizmine yönelik erdi.
araştırma, analiz, yatırım, tanıtım 

çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi 

ve Eskişehir'in sahip olduğu turizm 

potansiyelinin etkin tanıtımına odaklanılarak 

doğru pazarlara ulaşılması amacıyla bir 

program hazırladık” diye konuştu.
HER BÖLGE AYRI AYRI İNCELENDİ

Her bir bölgeyi ayrı ayrı incelediklerini 

belirten Anadolu Üniversitesi Turizm 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra 

Günay Aktaş, şehir merkezi ve çevre 

bütünleşmesi için yapılabilecekleri 

inceleyerek bunları ortaya çıkardıklarını 

söyledi. "Şehirden jeoparka, spor, kültür, 

tarih, arkeoloji, inanç, yöresel yemek turları 

düzenlemeye karar verdik" diyen Prof. Dr. 

Aktaş, "Turizm kaynaklarının temalarının 

mekânsal analizi ile turizm pazarlama 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEBKA tarafından Eskişehir'in turizm potansiyelinin mercek altına alındığı, "Turizm Kaynaklarının/ 

Temalarının Mekânsal Analizi ile Turizm Pazarlama Stratejisi" düzenlenen toplantıda görüşüldü.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ESKİŞEHİR TURİZMİNE 
BEBKA DOKUNUŞU
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BEBKA tarafından düzenlenen 

tanıtım etkinliğine toplamda 4 milyon 

takipçisi olan Adem Barış, Mehmet Sert, 

Önder Koca ve Ümit Yörük katılım 

sağladı. 

Eskişehir'in turizm değerlerinin 

tanıtımı için 4 gün boyunca Eskişehir'de 

bulunan fotoğrafçılara şehir merkezindeki 

tarihsel, kültürel ve popüler mekanlar 

hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. 

Misafir fotoğrafçılar, kaldıkları süre 

boyunca çektikleri fotoğraflarla sosyal 

medya paylaşımları yaparken, şehrin 

kültürel miraslarından oldukça 

etkilendiler. 

Takipçilerinden Eskişehir'deki 

turizm destinasyonlarına ilişkin çok fazla 

olumlu yorum ve beğeni aldıklarını ifade 

eden fotoğrafçılar, Eskişehir'e ilk fırsatta 

tekrar gelmek istediklerini söylediler.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INSTAGRAM
FENOMENLERİ
ESKİŞEHİR’DE

Eskişehir Valiliği 

koordinasyonunda, BEBKA 

tarafından düzenlenen programda 

sosyal medyada toplamda 4 

milyon takipçisi olan fotoğrafçılar 

Eskişehir'de ağırlandı.
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BEBKA Güdümlü Proje Desteği karşılayabilecek, modern ve işlevsel finansmanla beraber yaklaşık 54 

kapsamında desteklenecek Eskişehir bir merkez olması planlanan projeye milyon liraya yakın hibe sağlanmış 

Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi BEBKA'nın güdümlü proje desteği oldu. Eskişehir için Fuar ve Kongre 

Projesi'nin imza töreni kapsamında 7,4 milyon TL kaynak Merkezi bir ihtiyaçtı. 9,3 milyon 

gerçekleştirildi. aktarılacak. Toplam bütçesi 9,85 liraya hayata geçen projeye bizler 
NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI milyon TL olan projenin 24 ay içinde BEBKA olarak 7.4 milyon lira destek 
TEMİNİ... tamamlanması planlanıyor. sağladık. Eskişehir açısından çok 

Proje sahipliğini Eskişehir Sanayi Eskişehir ve bölge sanayisinin en ciddi bir kazanım oldu” dedi.
Odası'nın üstlendiği Mesleki Eğitim büyük sorunu olan nitelikli insan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim 
Merkezi Projesi'nde, Eskişehir kaynağı ihtiyacını karşılayacak olan Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, proje sayesinde toplam 13 atölye ihracatı arttıracaklarını ifade ederek, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve kurulacak. tüm argümanları Eskişehir'de 
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eskişehir Sanayi Odası Mesleki sanayicinin hizmetine sunacaklarını 
proje ortağı, Arçelik A.Ş ise iştirakçi Eğitim Merkezi Projesi'nin imza söyledi.  
olarak yer adı. töreninde konuşan BEBKA Genel Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız 

CNC, Endüstriyel Otomasyon, Sekreteri İsmail Gerim, bugüne kadar ise, meslek eğitimle alakalı her 
Kaynak Teknolojileri, Plastik İşleme 10 yıllık süreçte Eskişehir'de 102'ye çalışmayı her projeyi ülkemizin 
ve Endüstriyel Tasarım konularında yakın mali destek projesi gelişmesine yapılmış bir yatırım 
bölge gereksinimlerini desteklediklerini belirterek, "Bunlar eş olarak gördüklerini ifade etti.  

ESKİŞEHİR’DE BEBKA’DAN
MESLEKİ EĞİTİME BÜYÜK DESTEK

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nitelikli insan kaynağı temini açısından önem taşıyan 
projeye Ajansın katkısı yaklaşık 7.4milyon TL olacak.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı BEBKA'nın, programındaki ilk atölye olan PHP&Laravel eğitimlerine, 
gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama yoğun talep nedeniyle kapasite arttırılarak 32 kişi asil ve 5 kişi 
alanında eğitim programı kapsamında 240 başvurudan 32 kişi yedek listede olmak üzere toplamda 37 kişi seçildi. Eğitim 
eğitime katılmaya hak kazandı. katılımcıları arasında Çad ve Mali'den üç uluslararası 

Kodluyoruz Derneği tarafından gerçekleştirilen eğitim öğrencinin bulunmasının yanı sıra kadın katılımcı oranı ise 

yüzde 53 olarak gerçekleşti. İkinci atölye olan 

C#.NET Core ile MVC Bootcamp için son 

başvurular 6 Ekim’e uzatıldı.

Eğitim programı hakkında bilgi veren 

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, ülkenin 

'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında genç 

girişimciler tarafından teknoloji odaklı 

girişimlerin hayata geçirilmesini ve girişim 

fikirlerinin hayata geçirilmesi önem arz 

ettiğini belirtti. Çağın gereklerine uygun 

şekilde bir kodlama programını Kodluyoruz 

Derneği işbirliğiyle tasarladıklarını ifade 

eden Gerim, çevrimiçi ortamda interaktif bir 

şekilde gerçekleştirilen eğitimin toplam 70 

saat süreceğini ve 12 hafta içinde tamamlana-

cağını kaydetti. Atölyeler, Javascript&React 

Web Geliştirme programı ile devam edecek.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GENÇLERE 
YAZILIM GELİŞTİRME 
ve KODLAMA EĞİTİMİ
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BEBKA tarafından Bahçeşehir Üniversitesi, Anadolu animasyon teknikleri konusunda detaylı bir eğitim verildi. 
Üniversitesi ve Anima Okul işbirliğinde Bursa, Eskişehir ve Son gününde ise Anima Okulun kurucu ortağı ve animatör 
Bilecik illerinde görev yapan güzel sanatlar ve animasyonla olan Sezgin Öztürk tarafından katılımcılara üç boyutlu 
ilgili diğer alanlarda eğitimci olan 18 kişiye Animasyon animasyon ve animasyon yapım süreçleri konusunda 
Uzaktan Eğitimi verildi. 13, 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde detaylı bilgi verilerek eğitim programı tamamlandı. 
gerçekleşen eğitimler aynı zamanda 

YouTube üzerinden de canlı yayınlandı. 

Eğitimlerin ilk gününde 

katılımcılara Bahçeşehir Üniversitesi 

Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. 

Nazlı Eda Noyan tarafından Animasyon 

Tarihi ve Türkiye hakkında detaylı bilgi 

verildi. Aynı tarihte öğlenden sonraki 

programda ise Kaptan Pengu ve 

Arkadaşları, Köstebekgiller, İksir, 

Pirdino Sürpriz Yumurta gibi başarılı 

işlere imza atmış animasyon senaristi 

Arzu Yurtseven ile animasyon senaryosu 

yazımı üzerine bir eğitim 

gerçekleştirildi. 

Eğitimlerin ikincisi Anadolu 

Üniversitesi Animasyon Bölümü Başkanı 

Doç. Fethi Kaba tarafından katılımcılara 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ÖĞRETMENLERE
ANİMASYON EĞİTİMİ
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SANAYİDE VERİMLİLİK İÇİN
ÖNEMLİ SEMİNER

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEBKA tarafından “Üretimde seminer BEBKA Genel Sekreteri merkezleri hakkında bilgiler verdi.
Verimlilik ve Dijital Dönüşüm” İsmail Gerim'in moderatörlüğünde Bursa Model Fabrika Direktörü 
semineri düzenledi. Enerji verimliliği gerçekleştirildi. Mustafa Birol Aksel, Model 
merkezi hizmetleri, enerji verimliliği “Üretimde Verimlilik ve Dijital Fabrika'nın amaç ve 
ve dijital dönüşüm teknolojileri, yalın Dönüşüm" çevrimiçi seminerine, paylaşımlarından bahsetti. Yalın 
üretim ve dijital dönüşüm gibi birçok Bursa Model Fabrika Direktörü üretim hakkında bilgiler veren Bursa 
önemli konuların konuşulduğu Mustafa Birol Aksel, BTSO Enerji Model Fabrika Yalın Uzman ve 

Verimliliği Merkezi Yöneticisi Danışmanı

Canpolat Çakal, Bursa Model Fabrika  Elif Abraş Aydoğan, verimliliği 

Yalın Uzman ve Danışman Elif Abraş arttırmak için 19 modülden oluşan 

Aydoğan panelist olarak katıldı. eğitim içeriklerini anlatarak, yalın 

BEBKA Genel Sekreteri İsmail eğitimde öncelikle israfları görmeyi 

Gerim, katılımcılara Bursa Demirtaş öğrendiklerini söyledi.  

Organize Sanayi Bölgesi'nde BEBKA'nın büyük desteği ile 

bulunan, Sanayi ve Teknoloji 2016 yılında kurulan BTSO Enerji 

Bakanlığı, Bursa Ticaret ve Sanayi Verimliliği Merkezi Yöneticisi 

Odası (BTSO) ve Birleşmiş Milletler Canpolat Çakal, bugüne kadar birçok 

Kalkınma Programı (UNDP) işletmede milyonlarca lira tasarruf 

işbirliğiyle hayata geçirilen Bursa sağlayan önemli projelere imza 

Model Fabrika ve BEBKA'nın attıklarını kaydetti. Çakal, özellikle 

desteğiyle kurulan BTSO Enerji otomotiv, tekstil ve diğer sektörlerde 

Verimliliği Merkezi'nde yapılan enerji verimliliği merkezi olarak 

çalışmalar ve bu kurumların eğitim çalışma fırsatımız olduklarını anlattı.

"Üretimde Verimlilik ve 

Dijital Dönüşüm" 

çevrimiçi seminerine, 

Bursa Model Fabrika 

Direktörü Mustafa Birol 

Aksel, BTSO Enerji 

Verimliliği Merkezi 

Yöneticisi Canpolat Çakal, 

Bursa Model Fabrika Yalın 

Uzman ve Danışman Elif 

Abraş Aydoğan panelist 

olarak katıldı.
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BTSO Enerji 
Verimliliği 
Merkezi (EVM)

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 

iktisadi bir kuruluşu olarak EVM, 

BEBKA 2014 yılı Teklif Çağrısı İşbirliği 

ve Gelişim Mali Destek Programı 

kapsamında 29.05.2014 tarihinde 

imzalanan sözleşmeyle hayata 

başlamıştır. 1 milyon 250 bin lira 

bütçeyle hayata geçirilen EVM Projesi, 

yeşil büyüme temelli iş modelini 

firmalara uyarlamak adına önemli bir 

adımdır. İş dünyasının ihtiyacı olan 

enerji verimliliği alanında bir rehber 

olmak, kendi alanındaki kamu ve özel 

kurum ve kuruluşlar için öncü olmak ve 

enerjinin verimli kullanılmasını 

sağlayarak ülke ekonomisine katkı 

sağlamak vizyonuyla hareket eden 

BTSO EVM, TÜRKAK'tan TS-EN ISO 

IEC 17025 standartlarına göre akredite 

olmuş ve enerji alanında akredite 

hizmet veren tek kuruluş olma 

özelliğini taşımaktadır. 

Ankara'dan sonra Türkiye'nin ikinci kayıp ve katma değersiz süreçleri Bursa Model model fabrikasıdır. yok etmektir.

9 Mart 2019'da açılan BMF, Bursa ve u Dijital vizyon kazandırıp onları Fabrika (BMF)
çevre illerin imalat sanayine hizmet Yeni Sanayi Devrimine (END 4.0) 

Bursa'nın ve Türkiye'nin imalat eden makro bir proje olup; imalatçı hazırlamaktır. Dijital teknolojileri, 
sanayinin, verimlilik dönüşümünün KOBİ’lere; üretim sistemine entegre etmektir.
sağlanarak uluslararası rekabet u Yalın şirket organizasyonunu ve u Enerji Verimliliği dönüşümünü 
gücünün arttırılması hedefliye kültürünü benimsetmektir. İsraf, sağlamaktır.
kurulan Bursa Model Fabrika (BMF), 
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“Fikirden ürüne, üründen yatırıma” sloganıyla yola çıkılan SeedUp 
İnovatif Girişimcilik Programında girişimciler yatırımcı karşısına çıktı.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEBKA ve Bursa Teknik Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, sermayemiz, varlığımız 

Üniversitesi (BTÜ) bünyesinde BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, geleceğimizin teminatı 

faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı öğrencilerimizdir" diyen BTÜ 

Transfer Ofisi (BursaTTO) Başkanı Mehmet Buldurgan ve Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, "52 

işbirliğinde yürütülen SeedUP Albaraka Garaj Yöneticisi Nurettin tane takımla TEKNOFEST yarışlarına 

İnovatif Girişimcilik Programını Coşkun katıldı. katılıyoruz. Şu açıdan çok önemli 
"EN BÜYÜK SERMAYEMİZ başarıyla tamamlayan girişimciler, TEKNOFEST yarışları, orada 
ÖĞRENCİLERİMİZ"yatırımcılara projelerini anlattı. dereceye girilmesi önemli değil. 

Program yürütücüsü BursaTTO SeedUP Demo Day açılışında Önemli olan sınıfta görmüş olduğu, 
Yöneticisi Doç Dr. Nadir Yıldırım, Doç. Dr. Mehmet Yazıcı tasarım, yazılım, çizim ve 
program hakkında bilgilendirme moderasyonunda gerçekleştirilen organizasyonla ilgili teorik olarak 
yaparak katılımcılara ve girişimcilere "Girişimcilik Ekosistemi ve Melek kabiliyetlerini bir model, bir uçak, bir 
başarılar diledi. “Bizim en büyük Yatırımcı Ağları Paneli”ne BTÜ roket, bir denizaltı üzerine, uydu 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEBKA’DAN TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
OLACAK GİRİŞİMCİLİK PROJESİ
SEEDUP İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1 DOSYA / Girişimcilik
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üzerine adapte ederek yarışlara Gerim ise, “Girişimcilik önemli bir Programı hakkında bilgi veren 

katılmaları açısından önemli. O konu başlığı, tüm dünyada önemli. Gerim, Demoday etkinliği 

zaman öğrenciler gerçek hayatı Aynı şekilde ülkemiz içinde önemli sonrasında girişimcilere şirket 

görüyorlar hem de girişimciliği olan bir yapı. Tarihte de mentorluk desteğinin devam 

öğreniyorlar hem de kariyer baktığımızda Osmanlı döneminde edeceğini söyledi. 

planlamasını çok sağlıklı bir de girişimcilik alanında da çok Girişimciliğin milli bir mesele 

şekilde yapıyorlar.  Üniversitelerin önemli adımlar atılmış. Bursa, olduğunu ifade eden Şirket 

en büyük zenginliği sahip olduğu Eskişehir ve Bilecik için Ortağım Melek Yatırımcı Ağı 

dinamik ve iletişim problemi baktığımızda ülkemiz sanayisi için Başkanı Mehmet Buldurgan, 

olmayan akademisyen önemli girişimcilerin çıktığı bir girişimciliğin desteklenmesi bir 

envanteridir. Biz üniversitemizde coğrafya bu. Bakıldığında organize hayır işi değil bir kalkınma hamlesi 

bütün hocalarımızı sahada olmaya sanayi bölgelerinin kurulduğu, olduğunu söyledi. Albaraka Garaj 

davet ediyoruz. Biz kapıları ilklerin yaşandığı bir şehir Yöneticisi Nurettin Coşkun'un da 

açmaya duvarları yıkmaya çalışan Bursa'dır. Biz girişimcilere konuştuğu Demoday etkinliği 

bir üniversiteyiz” dedi. bilgilerimizi aktarmaya hazırız, ardından SeedUP'ı başarıyla 
"GİRİŞİMCİLİK MİLLİ BİR onlar yeter ki bize biz bu sistemin tamamlayan 10 girişimci Albaraka 
MESELE..." içinde olmaya hazırız desinler. Garaj, TRANGELS ve Şirket 

Konuşmasında girişimcilik Üretebilme konusunda eminiz ki Ortağım Melek Yatırımcı Ağlarına 
konusunda görüşlerini aktaran rahatlıkla sisteme entegre üye yatırımcılara girişimlerini 
BEBKA Genel Sekreteri İsmail olabilirler” diye konuştu. SeedUp aktardı.

SeedUP'ı başarıyla 
tamamlayan 10 
girişimci üye 
yatırımcılara 
girişimlerini 

aktardı.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SeedUP - İnovatif Girişimcilik Programına katılan SeedUP girişimcisi 

Zeynep Zümbül, BEBKA ve projenin kendisine çok şey kattığını belirtti.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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“BEBKA ve SEEDUP İNOVATİF 
GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI 
BANA ÇOK ŞEY KATTI”

SeedUp girişimcisi Zeynep ZÜMBÜL:

Girişimi hakkında bilgi veren hayallerinin peşinde fark oluşturarak kez daha görmüş oldum".

Zümbül, disiplinler arası, işbirlikçi ve koşmaları mesajını verdi. Bu arada NEXLAB projesinden 

yaratıcı topluluk odaklı bir "SeedUP, Bursa'daki girişimcilik beklentisini "Etki odaklı, yenilikçi ve 

inovasyon platformu olan NEXLAB'ı ekosisteminin oluşması için önemli yaratıcı girişimler ile birlikte 

anlattı. Yeni nesil üretim merkezi ve bir nokta" diyen girişimci Zeynep sürdürülebilir bir gelecek inşa 

ortak çalışma alanı olan NEXLAB'ın, Zümbül, İnovatif Girişimcilik etmek" diye tanımlayan Zümbül, 

işbirliği yaptığı farklı kurum ve Programı hakkında şunları kaydetti: kendi problemlerini tutkularıyla 

kuruluşlarla geniş çaplı proje "Daha önce hiç yapılmamış bir birleştirip, bu tutkuyu da doğru 

ortaklıkları kurarak tasarım, teknoloji kuluçka programı yeni öğrenimler ve motivasyonla hayata geçirebilenlerin 

ve inovasyon kabiliyetlerinin deneyimler elde ederek Bursa girişimci olabileceğine işaret ederek, 

geliştirilmesi konularında iş ve bölgesinin 'girişimcilik' konusu "Birlikte öğrenmeye, üretmeye ve 

projeler gerçekleştirdiğini ifade eden altında hareketlenmesine can suyu çalışmaya teşvik eden öğrenme 

Zümbül, BEBKA'nın kendisine çok oldu. Tanıdığım nitelikli insanlar ile ortamı oluşturmak önemli. Hayalim; 

şey kattığını söyledi. Her şeyin hayal bağlantılarım arttı. Bursa için atılacak yaratıcı, üretken, barışçıl 

kurmakla başladığını vurgulayan adımların, edinecek deneyimlerin ne potansiyellerini hayata geçiren 

Zümbül, yeni girişimcilere, kadar kıymetli ve çok olduğunu bir topluluklar" diye konuştu.
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Girişimcilerdenkısa kısa...
BEBKA tarafından 

desteklenen, Bursa Teknik 

Üniversitesi (BTÜ) 

bünyesinde faaliyet gösteren 

Bursa Teknoloji Transfer Ofisi 

(Bursa TTO) işbirliğinde 

yürütülen SeedUp İnovatif 

Girişimcilik Programı 

girişimcileri her geçen gün 

yeni başarılara imza atmaya 

devam ediyor.

Atık kauçukların 
geri dönüşümü
BTÜ Kimya Bölümü Yüksek Lisans 

öğrencisi Erdem Mutlu, BTÜ akademisyeni 

Halit L. Hosgun'un akademik danışman 

olduğu "Atık kauçuklarının katma değeri 

yüksek hammaddelere geri 

dönüştürülmesi" üzerine yaptığı projesi ile 

"Tübitak 1512-Teknogirişim Sermaye 

Desteği Programı-BİGG" kapsamında 

desteklenmeye hak kazandı.

Uygulamalı 
ihracat 
danışmanlığı
Girişimcilerden Yusuf Taş'ın kurucu ortağı 

olduğu Troia Yapı firması,danışmanlığını 

yaptığı bir firmanın 3 ayda 150.000 $ 

ihracat yapmasını sağladı. Seed Up 

kapsamında şirketlerini kuran girişimciler, 

KOBİ ihracatında bir ilke imza atarak 

firmalara uygulamalı ihracat danışmanlığı 

hizmeti ve global pazarlara açılmak için 

kurumsal danışmanlık hizmeti veriyor.

Test cihazı NATO 
envanterinde
Girişimcilerinden Enes Yıldırım ve 

Muhittin Yıldırım'ın kurduğu Haşimoğlu 

Mamatlar Firması tarafından üretilen test 

cihazı, kısa sürede NATO envanterine 

girmeye hak kazandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde üniversiteli 

üç arkadaş, yapay zekayla, epilepsi hastalığının teşhisi ve 

hastaların takibini yapan giyilebilir cihazın prototipini üretti.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER 
‘ŞAPKADAN’ EPİLEPSİ TANISI ve 

TAKİBİ YAPAN CİHAZ ÇIKARDI

"NeuroAnalyzer" adı verilen bunları tek tek elle siliyor. Uzun bir 

cihaz, kısa süreli beyin fonksiyon çekim oluyor bazen. Hastalar 

bozukluğu, beyin hücrelerinde geçici kafalarında elektrotlar olduğu için 

anormal elektrik yayılması sonucu zorluk çekiyor" dedi. 
24 SAAT ARALIKSIZ ÖLÇÜMortaya çıkan ve halk arasında "sara" 

BTÜ Elektrik-Elektronik olarak da bilinen hastalığın tanısı ve 
Mühendisliği Bölümü 4. sınıfta takibinde kullanılabilecek. Cihazın 
okuyan İzzet Başlı ise, cihazın çalışma prensibi, beyin görüntüleme 
üzerindeki elektrotlar vasıtasıyla verilerindeki nöbet anlarını 
beynin elektriksel aktivitelerini raporlayan EEG üzerindeki 
ölçebildiklerini söyledi. Cihazın 24 gürültüleri otomatik olarak 
saat aralıksız ölçüm yapabildiğine temizleyip, yapay zekayla tespit 
dikkati çeken Başlı, seri üretime etmesine dayanıyor. Yazılıma eklenen 
geçmeyi düşündüklerini, aynı özelliklerle, hastanın takibinin de 
zamanda hastanelerde yapılan yapılacağı sistem sayesinde elde 
çekimleri de taşınabilir sistemlerle edilecek veriler raporlanarak 
yapmayı planladıklarını söyledi. doktorların bilgisine sunulacak.

Bu arada aynı bölümün son Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp 
sınıfında öğrenimini sürdüren Osman Fakültesi 5. sınıf öğrencisi 
Kürşat Alpaydın da, BTÜ Teknoloji Abdülhamit Tatlı, epilepsi hastalarıyla 
Transfer Ofisi'nde eğitimler ilgili görüntüleme işlemlerinde 
aldıklarını, başvuru süreçlerinin standart sistemlerden yararlanıldığını 
ardından şirketlerini kuracaklarını söyledi. Buna göre, bir teknikerin 
belirtti. Alpaydın, cihazın açık kaynak ıslak elektrotları hastanın başına 
yazılımlarla kendileri tarafından yerleştirdiğini belirten Tatlı, 
tasarlandığını ve hayata geçirildiğini "Sonrasında göz ve kas 
ifade etti. hareketlerinden artefaktlar oluşuyor, 



www.youtube.com/TCBEBKA

BEBKA Webinar kayıtlarına 

YouTube kanalımızdan 

ulaşabilirsiniz.

www.bebka.org.tr
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BEBKA Planlama Birim Başkanı “Joon, dezavantajlı üreticilere tasarım Simbiyoz Aktivite Kurucu Ortağı ve 
Elif Boz Ulutaş moderatörlüğünde ve satış desteği vererek aslında Elektrik Mühendisi Hülya Aras ile 
düzenlenen Fark Yaratan Sosyal alternatif bir geçim kaynağı modeli Genç Haber-İki Kitap-Acayip İşler 
Girişimciler Seminerine, Mühim Olan yaratıyor. Benim yolculuğum Atölyesi Kurucu Ortağı ve Yazar 
Kurucu Ortağı ve Akademisyen Doç. öğrencilik yaşamımda başladı İsmail Hilmi Adıgüzel de,sosyal 
Dr. Tuba Üstüner, Joon Kurucu Ortağı diyebilirim. Öğrencilik hayatından girişimcilikle ilgili paylaşımlarda 
Duygu Vatan, Genç Haber-İki Kitap- sonra sosyal fayda üreten bir iş yapma bulundu. 
Acayip İşler Atölyesi Kurucu Ortağı ve fikri en başından beri aklımda olan Seminer, izleyicilerden ve sosyal 
Yazar İsmail Hilmi Adıgüzel, Simbiyoz kendimi bir türlü girişimci adaylarından gelen sorular 
Aktivite Kurucu Ortağı Hülya Aras konumlandıramadığım bir alandı. İlk ardından tamamlandı.
konuşmacı olarak katıldı. başta bölümden 
"AMAÇ SOSYAL ETKİ" sonra piyasadan 

Mühim Olan Kurucu Ortağı ve şikâyet 
Akademisyen Doç. Dr. Tuba Üstüner, ederdim. 
“Sosyal girişimcilikle ilgili olarak yurt Şikâyet etmeyi 
içinde ve yurt dışında inanılmaz bırakıp kendimi 
gelişmeler var. Yurt dışında ODTÜ endüstri 
ülkemizden biraz daha önce başladı. tasarımında yan 
Sosyal girişim deyince gelirlerinin en dal yaparken 
az yüzde 50'sini ticari faaliyetlerden buldum. Bu 
elde eden ve bir sosyal etki yaratmaya süreçten sonra 
çalışan,k rını dağıtırken buna göre kendimi 
yapan gruplara sosyal girişimci buldum 
diyoruz” dedi. diyebilirim" 

Joon Kurucu Ortağı Duygu Vatan, diye konuştu. 

â

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SOSYAL GİRİŞİMCİLER
HİKAYELERİNİ ANLATTI

BEBKA Sosyal Girişimcilik Sohbetleri Serisi "Fark Yaratan Sosyal Girişimciler Semineri" 

ile başladı. Simbiyoz Aktivite Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Gelişim Merkezi işbirliğiyle 

düzenlenen seminerde başarılı sosyal girişimciler hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Elif Boz Ulutaş
BEBKA Planlama 
Birim Başkanı
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ursa'da gerçekleştirilecek olan programına başvurular, 20 Ekim 
12.  Uluslararası Ar-Ge Proje 2020 Salı gününe kadar devam BPazarı kapsamında edecek.  

düzenlenen Techxtile Start-Up Değerlendirme sonucunda finale 
Challenge programına başvurular kalan finalistler, bir yıl süresince 
başladı. Ventures&Mentors League CEO'su 

Tekstil alanında ihracatta katma Ufuk Batum'dan profesyonel 
değerin artırılması, yeni teknoloji ve mentorluk desteği alacak. Dereceye 
metotların üretim süreçlerine giren ilk 6 girişimci ise; Bursa Teknik 
kazandırılması, yenilikçi ürünler Üniversitesi Teknoloji Transfer 
tasarlanması, yeni girişimci ve Ofisi'nden online eğitim ve 
tasarımcıların teşvik edilmesi ve mentorluk desteği, Uludağ 
üniversite-sanayi iş birliğinin Üniversitesi Teknoloji Transfer 
güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Ofisi'nden patent başvuru desteği, 3 
Techxtile Start-Up Challenge katılımcıyla TÜBİTAK 1512 BİGG 

Programı için eğitim ve mentorluk 

desteği ile firma kurma, 1 yıllık 

muhasebe gideri ve kira desteğine 

hak kazanacak. 

“TechXtile Start-Up Challenge” 

adı altında düzenlenecek etkinliğe 

sadece Türkiye'den değil tüm 

dünyadan 18 yaşını tamamlamış 

öğrenciler, mezunlar, araştırmacılar, 

kamu veya özel kurum çalışanları, 

girişimci adayları, inovasyon yapan 

ekipler, start-up sahipleri bireysel 

veya ekip olarak katılabilecek. 

Ayrıntılı bilgiye www.techxtile.net 

adresinden ulaşılabilir.

Tekstilde sanayi 

dönüşümünde yenilikçi 

çözüm geliştiren 

projeler için son 

başvuru tarihi: 

20 Ekim 2020 

Başvurunu yap, 

Techxtile Start-Up 

Challange geliştirici 

ekosistemine dahil ol!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TEKSTİLDE 
YENİ GİRİŞİMCİLER
ve PROJELER 
ARANIYOR

TechXtile 
Start-Up 
Challenge 
hakkında

�

�

�

Yeni teknoloji ve metotların 

üretime dahil edilmesi, 

yenilikçi ürünler 

tasarlanması, üniversite-sanayi iş 

birliğinin güçlendirilmesi ve 

tekstil alanında ihracatta katma 

değerin artırılmasını destekleyen 

TechXtile Start-Up Challenge, 

tekstil sektörü için teknolojik 

derinliği, yeniliği ve ticarileşme 

kabiliyeti olan yenilikçi fikirlerin 

yarıştığı bir girişimcilik 

programıdır.

Türkiye'nin en önemli 

ihracatçı sektörlerinin 

başında gelen tekstil ve 

konfeksiyon sektörlerini 

desteklemek ve ülkemizin ihracat 

hedeflerine ulaşmasına katkı 

sağlamak amacıyla 2009 yılından 

beri düzenlenen “UTİB Türkiye 

Tekstil ve Konfeksiyon 

Sektöründe Uluslararası Ar-Ge 

Proje Pazarı Zirvesi”, sektörü Ar-

Ge ile bütünleştirmek ve 

üniversite-sanayi birlikteliğini 

güçlendirmek yolunda çok önemli 

çıktılar elde etmiştir. 

Birçok projenin 

geliştirilmesine, genç 

araştırmacıların 

cesaretlendirilmesine ve 

sektördeki şirketlerin vizyon 

yenilemesine katkı sağlamıştır. 

Yıllar içerisindeki gelişimi ile on 

birinci yılında ise 'Teknolojik 

Alanlarda Değer Üreten 

Girişimler ve İş Birlikleri' 

odağında yeniden düzenlenerek 

ölçeklenebilir, ticarileşmeye 

uygun ve inovatif projelerin 

yarıştığı bir girişimcilik 

programına dönüştürülmüştür.   





ÜRETİM ve
KALKINMADA

BÖLGENİN ÜSLERİ
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y
Endüstri 4.0 ile yeni bir arasında yer almaktadır. Bu geçirdikleri projelerle 

boyut kazanan küresel bölge özellikle tekstil ve hazır üniversite-sanayi işbirliğinin 

ekonomi ve hızla gelişen giyim, otomotiv, gıda, makine, örnek çalışmalarını ortaya 

teknoloji ortamında bilgiye elektrikli teçhizat ve seramik koymaktadır. BEBKA ise, bu 

dayalı teknoloji alanına yapılan sektörleri ile ön plana üniversitelerle imzaladığı 

yatırımlar, ekonomik çıkmaktadır. Ayrıca kimya, protokollerle üniversite-sanayi 

büyümenin başlıca mobilya, madencilik ve metal ve üniversite-kamu işbirliğini 

lokomotifidir. Uluslararası sanayi gibi birçok sektörde desteklemektedir. Ayrıca 

rekabette güçlü bir şekilde var Türkiye'nin önemli imalatçıları BEBKA, Teknoloji Transfer 

olmanın aracı ise Ar-Ge ve bu bölgede bulunmaktadır. Ofisleri işbirliğiyle 

inovasyon yatırımlarıdır. girişimcilerin mentorlar 

Küresel rekabet gücünün gözetiminde desteklenerek 

Bursa, Eskişehir ve Bilecik sürdürülebilir biçimde yatırım alabilir hale 

olarak TR41 Bölgesi, artırılmasında Bursa, Eskişehir getirilmesini hedefleyen 

ülkemizde en fazla katma ve Bilecik'te bulunan hızlandırıcı programlar 

değer oluşturan ilk beş bölge üniversiteler hayata yürütmektedir.

BEBKAhaber   2020 35



BEBKAhaber   2020 36

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1 DOSYA / Bölgenin Üsleri

B
u

rs
a 

U
lu

da
ğ 

tt
oBilimden üretime,

üretimden ekonomiye
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 

Ulukoza markasıyla açtığı ön kuluçka programıyla genç 

girişimcilerin iş fikirlerini yenilikçi ürünlere 

dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan 

faaliyetleri destekliyor.

kü
n

ye

Kuruluş Tarihi: 

27 Aralık 2012

Yeri: 

Bursa Uludağ Üniversitesi

Görükle Kampüsü

Girişimcilere verdiği 

destekler/hizmetler: 

Proje Gelişimi Yönetimi, 

Fikri Haklar ve Ticarileşme, 

Girişimcilik ve Şirketleşme, 

Kurumsal İletişim

Tel. /Faks: 

0224 280 85 70 

0224 280 85 71

Web: 

www.uludagtto.com

HEDEF ve AMACI tirme süreçlerinin başlatılması 
27 Aralık 2012 tarihinde için üniversitenin bilgi 

kurulmuş olan Uludağ varlıklarının tespiti, üniversite-
Üniversitesi Teknoloji Transfer sanayi işbirliği olanakları hak-
Ofisi, 2014 yılından itibaren kında bilgilendirme ve 
TÜBİTAK 1513 Programı danışmanlık, üniversite-sanayi 
kapsamında, TÜBİTAK işbirliğine yönelik etkinliklerin 
tarafından desteklenerek düzenlenmesi, araştırmacı-
çalışmalarına devam etmektedir. sanayi/kamu eşleştirmeleri, 

TTO, üniversitedeki akade- üniversite-sanayi işbirliği 
misyenler ile sanayici arasında projeleri geliştirme ve yürütme 
sürdürülebilir işbirlikleri sağla- destekleri, girişimcilik olanakları 
mayı temel amaç olarak benim- hakkında bilgilendirme ile ilgili 
semiştir. Bölgedeki akademik çalışmalar yürütmektedir. 
bilginin, bilimin, sanayinin Firmalara mentorluk yaparak 
ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE kültürünün gelişmesine 
kullanılması, ülke ekonomisine katkıda bulunarak, başarı 
olumlu katkılar sağlaması hikâyeleri oluşturularak, 
açısından arayüz görevini sanayici ve akademisyenlerin 
üstlenmiştir. projelere teşvik edilmesini 

Fikri ve Sınai Mülkiyet gerçekleştirmektedir.
Hakları korunum ve ticarileş-
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Anadolu Üniversitesi AR-GE ve İnovasyon 

Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM), sektörün 

ihtiyaçlarını analiz ederek üniversiteye, üniver-

sitede üretilen bilginin sektöre aktarılmasını 

sağlayan bir arayüz olarak faaliyet gösteriyor. 

kü
n

ye

HEDEF ve AMACI çalışmalarını devam 
13 Mart 2013 tarihinde ettirmektedir. 

Anadolu Üniversitesi AR-GE ve ARİNKOM TTO'nun temel 
İnovasyon Koordinasyon Birimi amacı; Eskişehir ve bölgesindeki 
olarak kurulan ARİNKOM TTO, araştırma, teknoloji geliştirme, 
2014 yılı Ocak ayından itibaren inovasyon ve teknoloji tabanlı 
TÜBİTAK 1513 programı girişimcilik faaliyetlerine ivme 
desteklidir. 2018 yılından bu kazandırmak ve bağlı olduğu 
yana da Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ve 
Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin Eskişehir Teknik Üniversitesinin 
Teknoloji Transfer Ofisi olarak teknoloji transfer ve bilginin 
hizmetlerini sürdüren ticarileşme potansiyelinin bölge, 
ARİNKOM TTO, hem Yunus ülke ve dünya yararına en iyi 
Emre Kampüsü, hem de İki şekilde kullanılmasını 
Eylül Kampüsü'ndeki ofisleri ile sağlamaktır.

Kuruluş Tarihi: 

13 Mart 2013

Yeri: 

Anadolu Üniversitesi 

Yunusemre Kampüsü 

Öğrenci Merkezi 1.Kat 

26470 Tepebaşı / 

ESKİŞEHİR

Girişimcilere verdiği 

destekler/hizmetler: 

Ön Kuluçka Merkezi 

(ANAÇ), Kuluçka Merkezi 

(KOSGEB-Anadolu Tekmer), 

TÜBİTAK ve KOSGEB destek 

programları hakkında 

bilgilendirme

Tel. /Faks: 

0222 335 0 886 

0224 280 85 71

Web: 

arinkom.anadolu.edu.tr

Bilgiyi sektöre
aktarıyor
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E
tt

om

Akademiden
ekonomiye...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji 

Transfer Ofisi (ETTOM)'nin şirketleşme ve 

girişimcilik biriminden iş fikirleri olan, şirket 

kurmak isteyen, akademisyenler, öğrenciler ve 

girişimci adayları faydalanıyor.

kü
n

ye

Kuruluş Tarihi:

 27 Aralık 2013

Yeri: 

Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Rektörlük 

Binası, 3. Kat, 329-331-

232-332-333-334 nolu 

ofisler

Girişimcilere verdiği 

destekler/hizmetler: 

Eğitim, danışmanlık, idari, 

teknik ve inovasyonla ilgili 

konularda destek hizmet 

vermektedir.

Tel. /Faks: 

0222 229 39 54 

0222 239 37 50

Web: 

ettom.ogu.edu.tr

HEDEF ve AMACI geliştirilen patent ve bilginin 
ETTOM'un vizyonu; girişimci ticarileşme basamaklarını 

ve yenilikçi üniversite anlayışını yönetmeyi misyon edinmiştir.
benimseyerek, ülkemizin, dünya Şirketleşme ve Girişimcilik 
standartlarında yüksek katma birimi, kuruluş tarihi olan 
değerli AR-GE faaliyetlerinin 2013'ten itibaren 16 spin-off 
hayata geçmesine destek kurulumuna danışmanlık 
sağlamaktır. Bölge akademisyen sağlamıştır. Öğretim üyeleri 
ve öğrencilerinin AR-GE bilimsel çalışmalarını bu şirketler 
projeleri ve girişimcilik vasıtasıyla ticarileştirmektedir. 
faaliyetlerini desteklemek, Bu alanda öğretim üyeleri 
akademi ve iş dünyası arasında bilimsel çalışmalarını çok önemli 
iş geliştirme konusunda ticari değerlere dönüştürmekte 
sürdürülebilir ve güvenilir bağ ve katma değer ürünler 
kurmak ve ESOGÜ bünyesinde oluşturmaktadır.
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Yenilikçilik, 
profesyonellik,
sürdürülebilirlik

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, sanayinin 

ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede 

üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi 

arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların 

geliştirilmesine katkı sağlıyor.

kü
n

ye

Kuruluş Tarihi: 

24 Kasım 2017

Yeri: 

Mimar Sinan Mahallesi 

Mimar Sinan Bulvarı Eflak 

Caddesi No: 177 16310 

Yıldırım / BURSA

Girişimcilere verdiği 

destekler/hizmetler: 

Uzman kadrosu ile 

farkındalık, tanıtım, 

bilgilendirme ve eğitim 

hizmetleri vermektedir. 

Girişimcilik ve pazarlama ile 

ilgili danışmanlıklar, 

girişimcinin sermayeye 

erişimini kolaylaştırmak, 

kuluçka ve ön kuluçka 

hizmetlerinin verilmesi, iş 

rehberliği geliştirme ve 

hızlandırma desteği 

sağlanması gibi hizmetler 

yürütülen temel faaliyetlerden 

bazılarıdır.

Tel. /Faks: 

0224 300 38 64 65-66-67

Web: 

www.bursatto.com

HEDEF ve AMACI yapımı tamamlanan yeni binası 
Bursa bölgesinin küresel ve donanımı ile Mimar Sinan 

rekabet gücünün sürdürülebilir Yerleşkesi D Blokta faaliyetlerine 
biçimde artırılmasını, yeni iş hızla devam etmektedir.
birliklerine ve pazarlara Vizyonu; üretilen bilginin, katma 
girilebilmesini sağlamak için değeri yüksek ürün ve 
üniversite ile sanayi arasında hizmetlere dönüşmesini 
arayüz oluşturmaktadır. Bursa sağlayarak bölge ve ülke 
Teknik Üniversitesi Teknoloji kalkınmasına ivme kazandırmak 
Transfer Ofisi (Bursatto) ve destek olmaktır. Misyonu ise; 
TUBİTAK “Teknoloji Transfer teknoloji transferi için gereken 
Ofislerine Yönelik Hazırlık, araç ve yöntemleri geliştirmek, 
Başlangıç ve Kapasite Artırımı elde edilen bilginin topluma 
Sağlanması ve Uygulanması aktarılmasına aracı olmak, 
Çağrısı” kapsamında verilen yenilikçi fikir sahibi girişimcileri 
destek ile kurulmuş ve 24 Kasım desteklemek ve AR-GE 
2017 tarihinde yayınlanan çıktılarının ticarileşmesine 
Teknoloji Transfer Ofisi yardımcı olarak ekonomik 
yönergesi çalışmalarına kalkınmaya katkıda 
başlamıştır. 2018 Aralık ayında bulunmaktır.
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Geçmişin 
sağlam bağlarıyla 

geleceğe bakış
Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda yükselen Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, bilginin 

teknolojiye dönüşmesi, teknolojinin ticarileşmesi ve ticarileşen 

teknolojilerin ekonomiye katkı sağlanması amacıyla 

akademisyene, sanayiciye ve öğrenciye hizmet sunuyor.

kü
n

ye

Kuruluş Tarihi: 

2017

Yeri:  

Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Yerleşkesi 

Teknoloji Transfer Ofisi 

Koordinatörlüğü 11210 

Gülümbe / Bilecik

Girişimcilere verdiği 

destekler/hizmetler: 

Girişimcilik, projeler, 

inovasyon konularında teşvik 

edici destekler, patent, 

lisanslama, fikri mülkiyet 

hakları konuları ile yeni 

ürünleri pazarlanması 

aşamasında yardımcı 

olmaktadır.

Tel. /Faks: 

0228 214 21 96

Web: 

w3.bilecik.edu.tr/tto

HEDEF ve AMACI işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet 
Bilecik'in sanayicileri, kamu haklarının korunması, 

kurumları, meslek odaları ve halkı pazarlanması, satılması, fikri 
ile öğretim üyelerini buluşturacak mülkiyetin satışından elde edilen 
bir platform olarak 2017 yılında gelirlerin yönetilmesi konularında 
kurulmuştur. faaliyet göstermektedir.  
       Teknoloji  geliştiricisi AR-GE Akademik bilginin,  sadece 
kurum ve kuruluşları ile teknoloji “bilimsel yayın” ile sınırlı 
kullanıcısı sanayi şirketleri veya kalmaması ve “ticari değer” 
diğer teknoloji ya da AR-GE kazanmasını sağlamanın yanı sıra 
kurum ve kuruluşları arasında üniversite-sanayi işbirliği 
bilgilendirme, koordinasyon, güçlendirmek için eşleştirmeler 
araştırmayı yönlendirme, yeni yapmak, şirketlerin oluşumunu ve 
AR-GE şirketlerinin büyümesini desteklemekte 
oluşturulmasını teşvik etme,  amaçları arasındadır. 
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Başarılı örnekler
oluşturuyor

Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP), Türkiye'nin OSB içinde 

kurulan ilk ve tek bilim parkı alanı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 

kü
n

y
e

Kuruluş Tarihi: 

1991

Yeri: 

Eskişehir Organize Sanayi 

Bölgesi

Girişimcilere verdiği 

destekler/hizmetler: 

Şirket kuruluşu, 

muhasebe işlemleri, mali işler, 

pazarlama ve uluslararası fon 

destekleri için danışmanlık ve 

yardım hizmetlerinden 

inkübasyon, test, ölçümleme 

ve kalite güvence konularında 

teknik desteklerden 

faydalanabilir.

Tel. /Faks: 

0222 236 21 18

Web: 

www.atap.com.tr

HEDEF ve AMACI Böylelikle Türkiye'de, OSB 
18 Eylül 1990 tarihinde içinde kurulan ilk ve tek bilim 

resmen kurularak faaliyetlerine parkı alanı ilan edilmiş oldu.
başlayan ATAP, 1995 yılında ATAP, girişimcilere yüksek ve 
OSB'nin genişletme çalışmaları orta yüksek teknolojik ürünlerin 
sırasında yurtdışındaki örneklere geliştirilmesini sağlayan AR-GE 
bakılarak, OSB yakınında bir ve inovasyon faaliyetlerinin 
bilim parkı oluşturulması yapılabileceği değişik ölçeklerde 
konusunda OSB Genel modern ve çevreye duyarlı 
Müdürlüğü ve yer seçim çalışma ofisleri sağlamaktadır. 
komitesi ile görüşüldükten sonra Özellikle teknoparkta yeni 
mutabakat sağlandı. kurulmuş yenilikçi ve teknolojik 

AR-GE merkezlerinin eğitim ürün veya hizmeti olan mentor 
binalarının, otel, alışveriş desteği almak isteyen firmaların 
merkezi gibi sosyal donatı hızlandırıcı programlar 
alanlarının olduğu yaklaşık 2 konusunda farkındalık 
milyon metrekarelik alan bilim kazanmasını sağlar ve bu 
parkı ilan edildi. Bilim parkına programlara katılmalarını teşvik 
yapılacak altyapının temeli 12 eder. Sinerjik bir çalışma ortamı 
Nisan 1997 tarihinde 9. oluşturarak ülkemiz adına 
Cumhurbaşkanı Süleyman başarılı örnekler 
Demirel'in katılımıyla atıldı. oluşturmaktadır.
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Üniversite-Sanayi
işbirliğinde etkin...

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi, üniversitelerin sahip ol-

duğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı olanaklarının ekonomik 

değer oluşturulmasında kullanılması amacıyla hizmet veriyor.

kü
n

y
e

Kuruluş Tarihi: 

Aralık 2005

Yeri: 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Üniversite 1. Cad. No: 933  

Görükle/Nilüfer Bursa

Girişimcilere verdiği 

destekler/hizmetler: 

Ulutek'te yer almak isteyen 

firmaların bölgenin tabi 

olduğu 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri kanunu 

gereğince en az bir projeye 

sahip olmaları gerekmektedir. 

Bölgede, AR-GE ve yazılım 

firmaları yanında bu yıl 

çıkarılan AR-GE reform paketi 

ile birlikte tasarım firmaları da 

yer alabilmektedir. Yine kanun 

kapsamında bu yıl uygula-

maya konulan değişiklerle 

bölgede “AR-GE Merkezi” ve 

“Tasarım-Merkezi” de 

kurulabilmektedir.

Tel. /Faks: 

       0224 280 84 00 

       0224 280 84 05

Web: 

      www.ulutek.com.tr

HEDEF ve AMACI vermektedir. 
Ulutek Teknoloji Geliştirme Yüksek katma değerli yeni 

Bölgesi, 08.09.2005 tarihinde teknolojilerin geliştirilmesi 
kurulmuş ve Bursa Uludağ noktasında çalışmalarını yürüten 
Üniversitesi Görükle Kampüsü ULUTEK, bilimsel ve teknolojik 
471.230 metrekare alanda Türki- çalışmaların yapıldığı, projelerin 
ye'nin 17. Teknoloji Geliştirme gerçekleştirilip bilgi ve 
Bölgesi olarak yer almaktadır. patentlerin üretildiği, üretilen 

2003 Nisan ayında bölge bilgi ve patentlerin ürüne 
kuruluşu için çalışma grubu dönüştürülerek sanayinin ve 
oluşturulan ve 2005 yılında toplumun hizmetine sunulduğu 
açılışı yapılan ULUTEK ilk bir teknopark kimliğindedir. 
binasında 1.374 metrekare kapalı Teknoloji yoğun üretim ve 
alanda hizmet vermeye girişimciliği desteklemek, küçük 
başlanmış, firmalardan gelen ve orta ölçekli işletmelerin yeni 
yoğun talepler sonucu yeni bir ve ileri teknolojilere uyumunu 
binada hizmet verebilmek amacı sağlamaktadır. Yazılım, bilişim, 
ile 14 Haziran 2008'de açılışı makine, otomotiv ve yan sanayi, 
yapılan ikinci binasını bilgisayar, elektronik, enerji, gıda 
oluşturmuştur. 16 bin 350 ve çevre üzerine çalışan 
metrekare kapalı alana sahip firmaların araştırma sahası 
Ulutek Araştırma Binası, 140 olarak hizmet vermekte olan 
kişilik konferans salonu, 400 ULUTEK, doluluk oranı yüzde 
kişilik yemek salonu ve 100'e yaklaşan, hizmet alanını 
kafeteryası, seminer ve sergi yaklaşık 480 dönüme 
salonları, ofisler ve laboratuar yükselterek, üst düzey 
alanları ile yaklaşık 120 firmaya teknoparklar arasında yer almayı 
ve 1000 kişiye hizmet hedeflemektedir.
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Güvenli bir mentor
Anadolu Üniversitesi (AÜ), Girişimcilik ve İnovasyon 

Ekosistemi'nin önemli bir parçası olan ANAÇ Ön 

Kuluçka Merkezi ile girişimci adaylarına teknoloji 

tabanlı iş fikirlerini olgunlaştırabilmelerini sağlayan 

eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti veriyor.

kü
n

ye

HEDEF ve AMACI atmosfer yaratıyor. Girişimci 
ANAÇ, tüm iş fikirlerine açık adaylarına fon kaynağı 

olmakla birlikte; özellikle sağlayabilecekleri desteklere 
Eskişehir ve bölgenin öncelikli başvuru yapabilmeleri için 
alanları olan ve AÜ'nün güçlü projelendirme desteği sağlayan 
yönleri arasında yer alan; ANAÇ Teknogirişim 
havacılık, savunma, seramik, Programı'na katılan girişimci 
malzeme, raylı sistemler, adayları çalışma ofislerinden, 
nanoteknoloji, biyoteknoloji, “co-workingspace” olarak 
animasyon, endüstriyel tasarım, adlandırılan ortak çalışma 
çevre ve enerji, eczacılık, ilaç, alanlarından, ofis araçları, 
engellilere ve özel eğitime internet gibi hizmetlerden 
yönelik iş fikirleri için uygun bir ücretsiz yararlanabiliyor. 

Kuruluş Tarihi: 

13 Kasım 2017

Yeri: 

Anadolu Üniversitesi 

Teknoloji Bahçesi ANAÇ 

Ön Kuluçka Merkezi 

ESKİŞEHİR

Girişimcilere verdiği 

destekler/hizmetler: 

Girişimcilik eğitimi, 

mentorluk hizmeti, teknik 

mentorluk hizmeti

Tel. /Faks: 

0222 335 26 51

Web: 

bigganac.anadolu.edu.tr
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lDoğru, hızlı, güvenilir
TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Test ve 

Analiz Laboratuvarı (BUTAL); ihtiyaç duyulan test/analiz 

ve muayene metotlarını araştıran, geliştiren ve ileri 

teknolojiye sahip cihazları kullanarak müşterilerinin 

hizmetine sunan bir "AR-GE Kolaylık Birimi"dir.

kü
n

ye

Kuruluş Tarihi: 

01.11.1972

Yeri: 

Gaziakdemir Mh. Merinos 

Cd. No:11 16190 

Osmangazi -BURSA

Faaliyet alanları: 

Laboratuvar Hizmetleri, 

Malzeme-Tekstil 

Laboratuvarı, Kimya-

Çevre Laboratuvarı, Gıda 

ve Tarım Kimyası 

Laboratuvarı, Muayene 

Hizmetleri, Eğitim 

Hizmetleri ve Bilimsel 

Etkinlikleri, AR-GE (Proje-

Destek) Hizmetleri

Tel. /Faks: 

0224 233 94 40 

0224 233 94 45

Web: 

butal.tubitak.gov.tr

HEDEF ve AMACI doğrudan TÜBİTAK 
Araştırma-geliştirme, eğitim Başkanlığı'na bağlanarak TEAL, 

ve danışmanlık hizmetleri TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz 
vermek üzere 01.11.1972 Laboratuvarı (BUTAL) ismiyle 
tarihinde Sümerbank tarafından TÜBİTAK Kolaylık Birimi olarak 
“Tekstil Eğitim ve Araştırma “TÜBİTAK Test ve Analiz 
Merkezi-TEAM” olarak Bursa'da Laboratuarları Kuruluş ve 
kurulan merkez, 1983'de Çalışma Esasları” kapsamında 
Müessese statüsüne faaliyetlerini sürdürmektedir.
kavuşturulmuştur. TÜBİTAK BUTAL, ülkemizin 

Müessesenin ünvanı 7.11.1985 sürdürülebilir rekabet gücünün 
tarihinde ise “Sümerbank artırılması amacıyla özel sektör, 
Araştırma Geliştirme ve Eğitim kamu kurum ve kuruluşları, 
Müessesesi-SAGEM” olarak bilim insanları ile diğer ilgililere 
değiştirilmiştir. Özelleştirme ileri teknolojiye sahip cihazlarla, 
Yüksek Kurulu kararı gereğince akredite standart ve işletme-içi 
19.01.1996 tarihinde TÜBİTAK'a metotlar kullanarak; otomotiv ve 
devredilerek 1996 Nisan ayı tekstil ağırlıklı olmak üzere, 
itibariyle TÜBİTAK Marmara kimya, çevre, gıda ve tarım 
Araştırma Merkezi Tekstil, kimyası konularında deney, 
Terbiye ve Konfeksiyon Temiz muayene, uluslararası gözetim 
Teknolojiler Enstitüsü ve eğitim hizmetleriyle AR-GE 
bünyesinde faaliyetlerini proje destek hizmetleri 
sürdürmeye başlamış olup, 24 sunmaktadır.
Şubat 2001 tarihinden itibaren 
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Mehmet ÜNÜR
Eskişehir Yatırım Destek Ofisi
Uzman

alkınma Ajansları, Yatırım Teşvikleri konusunda 

yatırımcıya bilgi vermekte, mevzuatın uygun gördüğü Kçerçevede teşvik belgeli yatırımların ara izlemelerini 

yapmakta ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 

görevlendirmesiyle teşvik belgelerinin kapama ekspertizi 

işlemlerini yürütmektedir.

Yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem 

arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma 

potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel 

olarak tasarlanmıştır.

Cari açığın kapatılması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan 

yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru 

miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik 

edilmesi, teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların 

desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları 

arasında yer almaktadır.

21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2846 

sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yatırımlarda devlet yardımları 

hakkında kararda değişiklik yapılarak birçok yatırım konusuna 

sağlanan devlet desteklerinin daha sade, anlaşılır ve etkin 

olması hedeflenmiştir. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları mevzuatında yapılan 

değişiklikler ve ilgili değişikliklerin TR41 bölge illerine (Bursa, 

Eskişehir, Bilecik) olan yansımaları bu makalede değinilen 

konular arasında yer almaktadır.

1 MAKALE
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Bu ilçeler, bulundukları ile göre bir ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
alt bölgenin teşviklerinden faydalana- bölgesel desteklenecek yatırım Endeksi (SEGE) 2017 çalışması sonucu 
bilecektir. İlçenin içerisindeki konuları arasına alınmıştır.oluşan illerin gelişmişlik düzeyi 
OSB'lerde ise 2 alt bölgenin teşvikle- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma sınıflandırması tablosuna göre 
rinden faydalanılabilecektir. Buna Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk bölgelerinde değişiklik olan illerin 
göre, örneğin Bilecik ili Gölpazarı tanımına göre yüksek teknolojili yeni bölgelerine göre dağılımı 
Gıda İhtisas OSB'de yatırım yapacak sanayi sınıfında yer alan ürünlerin yapılmıştır. 1 Ocak 2021 tarihinden 
bir şirket, 4. Bölge teşviklerinden üretimine yönelik yatırımlarda (US-97 itibaren gerçekleştirilecek yatırımlar 
faydalanabilecekken, diğer ilçelerde Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) kulla-bu çalışma sonucu ortaya çıkan 
veya il merkezinde OSB'ler dışında nılmış komple tesisler için faiz veya bölgesel sınıflandırmaya göre 
yatırım yapacak bir şirket 2. Bölge kâr payı desteği uygulanabilecektir. desteklenmeye devam edilecektir. 
teşviklerinden faydalanabilecektir. Bunun dışında kalan kullanılmış Buna göre 10 ilimizin bölgesi bir üst 

İlçe bazlı teşvik sistemine geçilmesi makine ve teçhizat ile belediyelerin gelişmişlik seviyesine çıkmış, 2 
ile birlikte bölgeler arası eşitsizliği yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr ilimizin seviyesi ise bir basamak 
gidermeyi hedefleyen ve yeni payı desteği uygulanmayacaktır.gerilemiştir (1). TR41 bölgesinden 
uygulama ile mükerrerlik oluşturan Yatırımcıların ihtiyaçları Bursa ve Eskişehir'in de bulunduğu 
bazı alt bölge desteği uygulamaları, doğrultusunda vergi indirimi pek çok ilin teşvik bölgesi değişmemiş 
ilçe bazlı teşvik sisteminin etkinliğini desteğine alternatif olarak sigorta olmakla birlikte, aralarında yine TR41 
sağlamak amacıyla kaldırılmıştır. primi işveren hissesi desteğinden bölgesinden Bilecik ilinin teşvik 

Daha önce kamu kurum ve kuru- yararlanılabilecek azami oranları bölgesi ise 3. bölgeden 2. bölgeye 
luşları tarafından gerçekleştirilecek artıracak şekilde esnek bir yükselmiştir.
yatırımlar stratejik yatırım düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, Ayrıca, SEGE 2017 çalışması sonucu 
kapsamında değerlendirilemiyordu. vergi indiriminden oluşan il ve ilçelerin gelişmişlik 
Yapılan değişiklik ile 2012/3305 Sayılı yararlanılmayacağının başvuru düzeyine göre yapılan sınıflandırma 
Yatırımlarda Devlet Yardımları aşamasında belirtilmesi kaydıyla, tablosuna göre bulunduğu il 
Hakkında Karar'ın Ek-4 sayılı ekinde yatırımın yararlanacak olduğu vergi sınırlarına göre görece daha az 
belirtilen konularda yapılacak stratejik indirimi oranının yarısı gelişmiş ilçelere bulunduğu ile göre 
yatırımlar teşvik destekleri kapsamın- yararlanabileceği sigorta primi işveren daha fazla destek sağlanmak suretiyle 
da değerlendirilebilecektir. Diğer hissesi oranına eklenecektir (2).il ve ilçeler arası gelişmişlik 
taraftan, altına dayalı entegre maden- İmalat sanayisine yönelik yatırım-farklılıklarının azaltılmasına yönelik 
cilik yatırımları stratejik yatırım lara ivme kazandırılması amacıyla düzenleme yapılmıştır. Kapsama 
kapsamından çıkarılmıştır. yatırım harcamaları için sağlanan alınan ilçeler, illerinin bulunduğu 

Bölgesel teşvik sistemi kapsamında KDV iadesi ile vergi indirimi deste-gelişmişlik seviyesinin bir alt 
desteklenen yatırım konularına ğinde uygulanan yatırıma katkı oran-bölgesine sağlanan desteklerden, aynı 
yenileri ilave edilmiştir. Bu kapsamda ları ile vergi indirim oranları ve ya-ilçelerin organize sanayi bölgelerinde 
4., 5. ve 6. Bölge organize sanayi tırım döneminde kullanılabilecek yer alan yatırımlar ise iki alt bölgesine 
bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yatırıma katkı tutarının oranı artırıl-sağlanan desteklerden 
yeni yatırım cinsindeki yem üretimi masına yönelik düzenlemenin süresi yararlanabileceklerdir.
yatırımları, İstanbul ili hariç olmak uzatılmıştır. TR41 bölgesindeki Bursa, Eskişehir 
üzere kenevir, keten, jüt vb. kabuk Lojistik yatırımları, spor tesis ve Bilecik illerinin bulunduğu teşvik 
liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı yatırımları ile güneş enerjisinden bölgelerinin bir alt bölgesinden 
ile entegre iplik yatırımları ve dep- elektrik üretimi yatırımlarına yatırım faydalanabilecek ilçelere aşağıdaki 
remde hasar önleyici sismik izolasyon teşvik belgesi düzenlenebilmesi için tabloda yer verilmiştir.
cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb. aranan asgari şartlarda değişikliğe 

gidilmiş ve ülkemizdeki kurulu 

kapasite dikkate alınarak tütün 

ürünleri üretimi ile doğal asfalt, 

bitüm, petrol bitümü, mineral katran 

veya zift esaslı, bitümlü karışımlar 

üretimine yönelik yatırımlar teşvik 

edilmeyecek yatırım konuları arasına 

alınmıştır.<

(1) https://www.dunya.com/ekonomi/yatirim-
tesvik-sisteminde-yapilan-son-degisiklikler-
haberi-480774, Erişim: 23.09.2020
(2) https://www.dunya.com/kose-yazisi/yeni-
yatirim-tesvik-duzenlemeleri-1/479526, Erişim: 
23.09.2020

TR41 Bölgesi Alt Bölge Desteklerinden Faydalanablecek İlçeler

İLLER İLÇELER

Büyükorhan
Harmancık
Keles
Alpu
Günyüzü
Han
Gölpazarı
İnhisar
Yenipazar

a
Bursa

Eskişehir

Bilecik
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Emrullah AYDIN
Planlama Uzmanı

< ENFLASYON GÖSTERGELERİ

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE, Eylül 2020) :

Türkiye’de yıllık en fazla artış %25,17 Yıllık en düşük artış %0,68 ile alkollü 

ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda  içecekler ve tütün grubunda 

gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına 

göre artışın yüksek olduğu diğer göre artışın düşük olduğu diğer ana 

gruplar ise sırasıyla, %15,09 ile sağlık, gruplar sırasıyla %6,91 ile giyim ve 

%12,95 ile ulaştırma, %11,34 ile mobilya, ayakkabı, %6,74 ile haberleşme ve 

ev aletleri ve ev bakım hizmetleri oldu. %7,55 ile eğitim oldu

TÜFE’de Türkiye geneli
yıllık enflasyon

%11,75

TR41 Bölgesi’nde
enflasyon

%12,29

� Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2020
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9,26%

8,55%

10,56%

11,84%
12,15% 12,37%
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TR41 Bölgesinde 

yıllık en fazla 

artış %18,29 ile 

çeşitli mal ve 

hizmetler 

grubunda 

gerçekleşti. TR41 

Bölgesinde 

endekste yer alan 

diğer gruplardan 

gıda ve alkolsüz 

içecekler 

grubunda %15,80, 

sağlıkta %14,62, 

ulaştırmada 

%13,73, lokanta ve 

oteller grubunda 

%13,46, mobilya, 

ev aletleri ve ev 

bakım hizmetleri 

grubunda ise 

%13,32artış 

yaşandı.

ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE TÜFE (Eylül 2020):

� Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2020

Türkiye’de ve TR41’de 
en az artış alkollü içecekler

ve tütün grubunda

Tr41’de çeşitli mal ve hizmetler 
grubundaki artış, Türkiye’de
genelinden %6,88 daha az

Lokanta ve oteller grubu 
enflasyonu TR41’de

Türkiye’den %2,54 daha fazla

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE, Eylül 2020, TÜRKİYE GENELİ):

� Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2020
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en fazla artış
çeşitli mal ve 

hizmetler grubunda

TR41 TÜRKİYE
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4,26%
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5,53% 6,17%
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Sanayinin dört ana sektöründen Sanayinin dört sektörünün aylık ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,62 

imalat yıllık %15,52 arttı. Sanayinin değişimleri; madencilik ve ile elektrik, gaz, buhar ve 

dört sektörünün yıllık değişimleri; taşocakçılığında %2,29, imalatta %2,83, iklimlendirme olarak gerçekleşti. Buna 

madencilik ve taşocakçılığında %16,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında karşılık metal cevherleri %46,21, diğer 

imalatta %15,52, elektrik, gaz üretimi ve %0,19 ve su temininde %1,96 artış mamul eşyalar %32,35, ana metaller 

dağıtımında %2,62 azalış ve su olarak gerçekleşti. Ana sanayi %25,87 ile endekslerin en fazla arttığı 

temininde %13,25 artış olarak gruplarının aylık değişimleri ara alt sektörler oldu.

gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının malında %3,63 ve dayanıklı tüketim 

yıllık değişimleri; ara malında %17,91, malında %2,63 azalış, dayanıksız Aylık azalış %1,66 ile kok ve rafine 

dayanıklı tüketim malında %19,72, tüketim malında %1,75, sermaye petrol ürünleri endeksinde 

dayanıksız tüketim malında %12,74 ve malında %2,90 artış; enerjide %0,01 gerçekleşti. Aylık azalış; %1,66 ile kok 

sermaye malında %21,09 artış olarak azalış olarak gerçekleşti. ve rafine petrol ürünleri alt sektöründe 

gerçekleşirken enerjide %4,23 azalış gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller 

olarak gerçekleşti. Alt sektörlere göre bakıldığında yıllık %5,74, ham petrol ve doğalgaz %5,69,

en yüksek azalış %13,73 ile tütün bilgisayarlar ile elektronik ve optik 

Sanayinin dört ana sektöründen ürünleri endeksinde gerçekleşti. Yıllık ürünler %4,49 ile endekslerin en fazla 

imalat endeksi aylık %2,83 arttı. en fazla azalış %13,73 ile tütün ürünleri,  arttığı alt sektörler oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINA GÖRE Yİ-ÜFE DEĞİŞİM ORANLARI İHRACAT (%), Eylül 2020:

� Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2020

Yıllık yurt içi üretici 
fiyat endeksi artışı

%14,33

Aylık yurtiçi üretici
fiyat endeksi artışı

%2,65

Sanayinin ana 
sektörlerinde yıllık en fazla

artış; % 16,87 ile madencilik 
ve taş ocakçılığında

Sanayinin ana sektörlerinde
yıllık tek düşüş elektrik,

gaz üretimi
ve dağıtımında

%2,62 ile 

Ana sanayi gruplarında
yıllık tek düşüş

enerjide

Ana sanayi gruplarında
yıllık en yüksek artış
%21,09 ile sermaye

malında

Yıllık en yüksek azalış
gösteren sektör
%13,73 ile tütün 

ürünlerinde

Kok ve rafine petrol
ürünleri ile %12,77 ile 
en yüksek yıllık azalış 
gösteren ikinci sektör

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
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Madencilik ve Taş Ocakçılığı

İmalat

Elektrik, gaz, buhar

Su temini

Ara malı

Dayanıklı tüketim malı

Dayanıksız tüketim malı

Enerji

Sermaye malı

14,33

16,87

15,52

-2,62

19,72

17,91

12,74

21,09

-4,23

13,25
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TR41 Bölgesi illerinden Bursa'da 2020 yaklaşık %24,62’lik bir azalış yaşandı. aynı dönemde ihracat 57 milyon dolar 

yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 8,8 Yine ilgili dönem kıyaslandığında, düzeyinde gerçekleşti.

milyar dolar düzeyinde ihracat Eskişehir ihracatında %24,88 oranında 2019 yılı ile kıyaslandığında, Bilecik'te 

gerçekleştirildi. 2019 yılı ile bir azalış görüldü. Göreceli olarak 2020 yılında %3,58 oranında bir artış 

kıyaslandığında bu dönemde Bursa ve Eskişehir illerine göre daha gösterdi. 

Bursa'dan yapılan toplam ihracatta az ihracata sahip olan Bilecik'te ise 

< İHRACAT GÖSTERGELERİ

1.207.542.000

101.780.000

5.082.000

1.140.908.000

BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

TR41

1.274.320.000

77.149.000

7.373.000

1.358.842.000

10.964.300.000

813.198.000

55.502.000

11.833.000.000

8.797.708.000

651.158.000

57.488.000

9.506.354.000

-24,62%

-24,88%

-3,58%

-24,47%

Ocak-Eylül 2020Ocak-Eylül   2019Eylül 2020 Yıllık Değişim

İLLERE GÖRE İHRACAT ($, Ocak-Eylül 2020)

Eylül 2019

� Not: Rakamlar kanuni merkez * bazında ve yaklaşık değerlerdir.

Bursa ihracatı
2020 yılı 

ilk dokuz ayında
8,8 milyar $

Bursa ilindeki
dönemlik azalış %24,62

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK TR41
Eskişehir ihracatı

2020 yılı 
ilk dokuz ayında

431 milyon $

Eskişehir ilindeki
dönemlik azalış %24,88

Bilecik ihracatı
2020 yılı 

ilk dokuz ayda
36 milyon $

Bilecik ilindeki
dönemlik artış %3,58

TR41’DE 2020 yılı 
ilk dokuz ayda

ihracat 
9,5 milyar $

TR41’de dönemlik 
azalış %24,47

* Kanuni Merkez: Vergiye tabi kurumların esas nizamname veya 

mukavelenamelerinde veya teşkilat kanunlarında gösterilen merkezdir.
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Bursa’
yüksek teknoloji
ihracatı %53,2

dan orta ve Eskişehir’
yüksek teknoloji
ihracatı %58,0

den orta ve Bilecik’
yüksek teknoloji

ihracatı %4,7

ten orta ve 2020 yılında Ocak-Ağustos döneminde
 ’den orta ve yüksek teknoloji 

ihracatı %53
TR41

İMALAT SANAYİ İHRACATINDA TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU (OCAK-AĞUSTOS 2020)
VE AR-GE MERKEZLERİ (30 EYLÜL 2020)

Tr41 BÖLGESİ İLLERİ ÜLKELERE GÖRE İHRACAT (OCAK-EYLÜL 2020)

TR41 BÖLGESİ İLLERİ İHRACATI (AYLIK, MİLYON $)

ALMANYA

FRANSA

İTALYA

İSPANYA

ROMANYA

Ocak - Eylül 2020

1.242.253.000

959.777.000

659.218.000

653.940.000

448.909.000

BURSA

ALMANYA

FRANSA

İTALYA

İSPANYA

ROMANYA

Ocak - Eylül 2019

1.435.001.000

1.331.671.000

1.181.624.000

838.100.000

533.053.000

ABD

ALMANYA

FRANSA

ROMANYA

AVUSTURYA

Ocak - Eylül 2020

199.049.000

56.338.000

51.013.000

27.906.000

20.940.000

ESKİŞEHİR

ABD

FRANSA

ALMANYA

ROMANYA

AVUSTURYA

Ocak - Eylül 2019

325.780.000

65.220.000

65.177.000

26.180.000

22.926.000

ABD

İSRAİL

ROMANYA

NORVEÇ

ALMANYA

Ocak - Eylül 2020

12.424.000

4.628.000

3.996.000

3.657.000

2.960.000

BİLECİK

ROMANYA

ABD

LİBYA

BİRLEŞİK KRALLIK

FRANSA

Ocak - Eylül 2019

6.379.000

4.796.000

4.618.000

3.548.000

3.078.000

� Not: Rakamlar kanuni merkez * bazında ve yaklaşık değerlerdir.
� Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

46,8%

34,0%

42,0%

48,8%

95,3%

76,4%

47,0%

35,7%

63,8%

56,8%

53,2%

66,0%

58,0%

51,2%

4,7%

23,6%

53,0%

64,3%

36,2%

43,2%

Orta Düşük + Düşük Teknoloji Orta Yüksek + Yüksek Teknoloji

BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

TR41

TÜRKİYE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22

İstanbul

Bursa

Kocaeli

Ankara

İzmir

Tekirdağ

Manisa

Konya

Sakarya

Eskişehir

Bilecik

424

129

126

117

92

50

33

25

22

21

6

Ar-Ge Merkez SayısıİlSıra

� Kaynak: Nace Rev.2 Sınıflaması baz alınarak TÜİK verilerinden hesaplanmıştır.
� Tablodaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.

� Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Merkezi 

İstatistikleri (30 Eylül 2020 itibariyle)
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� Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 



BEBKAhaber   2020 53

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
� Ekonomi Göstergeleri

< TR41 BÖLGESİ SEKTÖREL İHRACAT GÖSTERGELERİ (Ocak-Eylül 2020)

Otomotiv Endüstrisi

Hazırgiyim ve Konfeksiyon

Tekstil ve Hammadeleri

Makine ve Aksamları

Çelik

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

Demir ve Demir Dışı Metaller

İklimlendirme Sanayii

Diğer

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri

İhracatta İlk 10 Sektör (Bin $)

4.483.402

992.193

634.644

466.486

418.053

387.378

327.089

304.863

204.761

578.839

Savunma ve Havacılık Sanayii

Makine ve Aksamları

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

Hub., Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri

Demir ve Demir Dışı Metaller

İklimlendirme Sanayii

Diğer

Elektrik Elektronik

Madencilik Ürünleri

İhracatta İlk 10 Sektör (Bin $)

195.199

74.946

70.552

48.375

46.658

46.335

36.194

34.368

33.382

65.150

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri

Demir ve Demir Dışı Metaller

Madencilik Ürünleri

Otomotiv Endüstrisi

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

Makine ve Aksamları

İklimlendirme Sanayii

Tekstil ve Hammaddeleri

Diğer

İhracatta İlk 10 Sektör (Bin $)

BURSA

Bursa’nın toplam ihracatında otomotiv 

sektörü %51, hazırgiyim ve konfeksiyon %11, 

tekstil ve hammaddeleri ise %7 pay aldı. 

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in toplam ihracatında savunma 

ve havacılık sanayi %30, makine ve 

aksamları %12, kimyevi maddeler ve 

mamulleri yaklaşık %11 pay aldı. 

BİLECİK

Bilecik’in toplam ihracatında çimento, cam, 

seramik ve toprak ürünleri %61, demir ve 

demir dışı metaller %21 ve madencilik 

ürünleri %15 pay aldı. 

� Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020    � Not: Rakamlar yaklaşık değerlerdir.

 Konfeksiyon 
11%

 Hammaddeleri
7%

Makine ve Aksamları
5%

Mobilya, Kağıt ve Orman 
Ürünleri

4%
Çelik

5%

Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri  

4%

Demir ve 
Demir Dışı Metaller 

4%

İklimlendirme Sanayii
2%

Diğer
7%

Tekstil ve  

Hazırgiyim ve 

Bursa ihracatında otomotiv 
sektörü ilk sırada

Bursa’da ihracatta otomotiv
sektörünün payı %51

Otomotiv 
Endüstrisi

51%
Diğer
49%

35.231

11.861

8.501

675

303

202

122

122

109

363

Bilecik’te ihracatta çimento,
cam, seramik ve toprak

ürünlerinin payı %61

Bilecik’te ihracatta ilk sektör çimento,
cam, seramik ve toprak ürünleri

Çimento, Cam 
Seramik ve

Toprak Ürünleri

61%
21%

Madencilik Ürünleri

15%

Otomotiv Endüstrisi
1%

Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller

0%

Diğer 

1%

Diğer

39%

Demir ve Demir Dışı
Metaller

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
1%

Makine ve Aksamları
%0

İklimlendirme
Sanayii 0%

Tekstil ve Hammadeleri 0%

Eskişehir’de ihracatta ilk sektör 
savunma-havacılık

Savunma ve 
Havacılık Sanayii

30%

Diğer

70%

 

 
12%

11%

Kimyevi 
Maddeler ve
Mamulleri

7%
7%

7%

6%

5%

5%

Diğer
10%

Demir ve Demir Dışı
Metaller

Çimento, Cam, Seramik 
ve Toprak Ürünleri

Madencilik
Ürünleri

İklimlendirme
Sanayii

Elektrik Elektronik

Makine ve
Aksamları

Hububat, Bakliyat
Yağlı Tohumlar ve

Mamulleri

Eskişehir’de ihracatta savunma
havacılık payı %30
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