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FSK HAVACILIK JET MOTORU DÖNER PARÇALARI ÜRETİMİNDE TEKNO
GELİŞİM VE REKABETÇİLİĞİ ARTTIRMA PROJESİ
YARARLANICI ADI

Fsk Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Savunma Sanayi Makine Sanayi
Ve Ticaret A. Ş

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

1.104.310 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

552.155 TL %50

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

FSK Havacılık 2014 yılında kurulan %100 Türk sermayeli bir
aile şirketidir. Alp Havacılık’ın onaylı tedarikçisi ve kritik motor
parçalarının üretimde stratejik iş ortağıdır. Alp Havacılık firmasının
yeni nesil ürün ailesi motor parçalarının üretiminde firmadan başka
üreticisi olmayan jet motoru kritik parçaları işlemek üzere 10 yıllık ve
toplam 600.000 saatlik anlaşma imzalandı. Projeyle siparişi alınan
parçaların istenilen kalitede ve termin uyumluğunda satışlarını
gerçekleştirmeyi sağlayacak yatırımları yapmak amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek CNC tezgâh yatırımı ile üretim
kalitesi, kapasite ve üretim teknolojisi artması hedeflenmektedir.
1-4 adet yeni istihdam gerçekleştirildi.

PROJE SONUÇLARI
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2-Proje kapsamında alınması planlanan yeni makine ve teçhizat
alımları kısmen gerçekleşmiş olup 2018-2019-2020 yılları
değerlendirildiğinde üretim miktarlarında %35 oranında artış
gerçekleşmiş durumdadır.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE
ÜRETİM SÜREÇLERİNİN TEKNOLOJİK YETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
YARARLANICI ADI

Çimtaş Hassas İşleme Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

1.144.661 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

570.564 TL %49,85

PROJE SÜRESİ

12 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje kapsamında 1 adet Etch (Daglama) ve Clean (Temizleme) Hattı
alımı gerçekleştirildi.

PROJE SONUÇLARI

Firmanın uçak gaz türbin motorlarının parçalarının üretiminde
özel proses olan yüzey temizleme ve yüzey kontrol proseslerinde
teknolojik ve kurumsal yetkinliği ve bölgenin havacılık sektördeki
rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlandı.
Firmada, proje öncesinde havacılık sektörü için hiç çalışma
yapılmamıştı. Proje süresi içinde gelişen süreçler doğrultusunda
uluslararası pazarda GEAviation ve RollsRoyce ve ulusal pazarda
ise TAI firmasında proje bazlı siparişler alınmaya başlandı. Proje
başında konulan 3 yeni müşteri, 2 yeni ülkeye ihracat yapılması,
makine sayısının 157 e çıkarılması hedefleri yakalandı.
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LEAP MOTOR PARÇA ÜRETİM KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ,
KÜME İŞ BİRLİĞİ VE HAVACILIK YILDIZLARI TEKNOTİM ETKINLİKLERİ
PROJESİ
YARARLANICI ADI

Aycan Havacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

1.153.050 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

576.525 TL %50

PROJE SÜRESİ

12 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile havacılık sektöründe rekabet gücünü artırmaya yönelik
teknik altyapının, kurumsal kapasitenin, üretim teknolojisinin
geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması ile ithalat bağımlılığını
azaltacak ürünlerin tasarlanıp üretilmesi amaçlandı.

PROJE SONUÇLARI

Proje sonucu, 1 adet beş eksenli CNC tornalama merkezi ile
bölgemizde bulunan yan sanayi işletmeleri arasında firma üretim
kapasitesinde %50 oranında artış sağlanmasıyla %20 oranında gelir
artışı gerçekleşti. 4 adet yeni istihdam yapıldı. TEI, ALP Havacılık, TAI,
ASELSAN, ROKETSAN, AIRBUS, BOING, SSM ve GE gibi firmalara
daha kaliteli ve istenilen terminde ürünler üreterek özel projelerde
tedarikçi sıfatıyla ülkemiz ileri teknoloji üretimlerinde stratejik iş
ortağı olarak sektörde dışa bağımlılığın azalmasına ve ihracatın
gelişmesine katkı sağlandı.
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ÖZEL ALAŞIMLI HAVACILIK PARÇALARININ VE KESİCİ TAKIMLARINI
İŞLEME KABİLİYETİNİN VE İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

YARARLANICI ADI

Busel Makina Sanayi Tic. Ltd. Şti.

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

904.630 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

424.680 TL %50

PROJE SÜRESİ

12 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projeyle Yatay Turretli CNC Dik Torna Tezgahı ve Kesici takım
parlatma ve Honlama Tezgahı alındı ve 3 yeni istihdam sağlandı.

PROJE SONUÇLARI

Firma, proje kapsamında temin edilen 2 tezgah, KOSGEB projesi
kapsamında temin edilen 1 adet CNC Tezgah ve Üç boyutlu CMM
Ölçüm cihazı ve kendi imkanları dahilinde 3 ad. CNC Tezgahla
Havacılık ve Savunma sanayine yaptığı üretim miktarını üç katına
çıkardı. Proje başlangıcında 28 olan personel sayısı 50 ye çıktı. Proje
ile ayrıca havacılık ve savunma sanayine üretilen ürünlerle ülke
ihracatına katkı sağlandı.
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SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN ÇOK KATLI LAMİNE KURŞUN
GEÇİRMEZ GÜVENLİK CAMININ ÜRETİM KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
PROJESİ
YARARLANICI ADI

Bartez Cam Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

1.141.315 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

570.657 TL %50

PROJE SÜRESİ

12+4 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa
Proje kapsamında ;

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

1. ERP Yazılımı
2. 3D Tarayıcı
3. Plotter+Renkli Tarayıcı
4. CNC Router
5. Su Jeti Kesim Makinası alımları gerçekleştirildi.
Su jeti kesim makinası alımı ile proje öncesinde işlenecek yarı
mamullerin fason işleme verilmesi ile zaman, ambalaj ,sevk, fason
işlemde kırılma, kalite kontrol sorunları yaşanmaktayken ,fabrika
bünyesine dahil edilmesiyle hız ve kalitenin artması paralelinde
düşük maliyet ve yüksek müşteri memnuniyeti elde edildi. Ayrıca
Gunport kesimleri konusunda ürün çeşitliliğine de büyük katkıları
oldu.

PROJE SONUÇLARI

Projede zaman ve işgücü avantajı sağlayan diğer satın alma
kalemleri tarayıcı ve plotter oldu. Öncesinde baskı için yaklaşık 2
iş günü beklenmekteydi. Oluşabilecek yanlış ve hatalı baskılar da
+2 gün daha üzerine eklenebilmekteydi. Bu da fabrikanın termin
hedeflerine , sevk tarihlerine olumsuz yansımaktaydı. Proje sonrası
dönemde bu süre yaklaşık 1 saate indirilerek çok büyük avantaj ve
ivme kazandırıldı.
ERP yazılımı ise etkin bir kalite ve bilgi yönetiminin oluşturulmasına
katkı sağlanarak ,özellikle sağlıklı bilgi akışı, doğru üretim akışı,
ürün tanımlama ve izlenebilirlik, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine
hızlı cevap verebilme, istatistik veri analizlerinde şirketin vizyonu
geliştirildi.
3D tarayıcı tersine mühendislik faaliyetlerine ve kalite kontrol
kararlarına destek sağlarken ; CNC Router makinamız ise özellikle
PC gibi önemli üretim malzemelerimizin kesimlerinde yüksek kalite
ve optimizasyon sağlandı.
Proje performans göstergeleri yüzdesi % 137 olarak gerçekleşti.
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SAVUNMA, HAVACILIK VE RAYLI SİSTEMLERDE ŞİRKET TEKNOLOJİK
ALT YAPISINI GÜÇLENDİRME VE REKABETÇİLİĞİN ARTTIRILMASI

YARARLANICI ADI

OSKİM Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ.

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

496.625 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

243.039 TL %50

PROJE SÜRESİ

12 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projeyle işletme, ulusal ve uluslararası pazarlarda Raylı sistemler ve
Savunma sektörlerinde stratejik olarak büyüme, karlılığı arttırmak,
imalatı seri üretim yapacak hale getirmek için CNC freze makinası
alımı gerçekleştirdi. Ayrıca projeyle AS9100 ve IRIS kalite yönetim
sistemlerine olan yetkinliğin oluşturulması ve raylı sistemler
imalatı yapılan parça çeşitliliği arttırılması hedeflendi ve bunun için
eğitimler alındı.

PROJE SONUÇLARI

Yatırımı yapılan CNC freze makinesi ile imalat kapasitesi arttırılarak,
raylı sektörlerinde süspansiyon ve savunma sanayi kara taşıtlarında
tamir/bakım parçalarına olan talepler karşılandı. AS9100 ve IRIS
kalite yönetim sistemlerine hazırlıklar yapılarak yetkinlik arttırıldı.
Raylı sistemlere ve Savunma sanayiye olan ve olacak ihtiyaçlara
karşı fabrikanın soyut ve somut olarak yetkinliği arttırıldı.
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ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ İLE PVC ATIKLARDAN PLYWOOD ÜRETİMİ

YARARLANICI ADI

Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

1.072.550 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

536.275 TL %50

PROJE SÜRESİ

27 Ay

UYGULAMA YERİ

Bilecik

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

1960 yılından beri plywood-kontraplak sektörünün önde gelen
firmaları arasında yer alan Sağlamlar A.Ş. ithalatı önlemeye yönelik
Ar-Ge çalışmaları neticesinde PVC Plywood ürünü geliştirdi. Proje
kapsamında alınan Extruder Hattı ile üretimi yapılan ve %75’i PVC
atık, %10’u kalibre odun talaşı olmak üzere %85’i atıklardan oluşan
bu ürünle çevre kirliliğini önlemeye katkı sağlamak, istihdamı
artırmak, ithalatı önlemek, ürün çeşidini artırarak sektörde rekabet
gücü kazanmak hedeflendi.

PROJE SONUÇLARI

Proje sonunda yıllık 1750 ton PVC atık kullanarak 2660 ton PVC
plywood üretim kapasitesine sahip üretim hattı kuruldu. Proje
kapsamında 4 kişiye yeni istihdam sağlandı.

16

FARKLI MADEN VE SERAMİK ENDÜSTRİSİ ATIKLARINDAN MODÜLER
KAPLAMA TUĞLA ÜRETİMİ
YARARLANICI ADI

İlksem Müh.ARGE Ser.Mad.Eğt.Proje Hiz.San.Tic.Ltd.Şti

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

389.800 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

199.400 TL %50

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projeyle endüstriyel simbiyoz kavramı ile bölgemizde yoğun olarak
bulunan tuğla kiremit, maden ve seramik sektöründeki atıkların
değerlendirilerek maliyeti düşük, çevreci, yalıtım özelliği de içermesi
nedeniyle katma değeri yüksek, kompozisyonu %90-95’e kadar
atıklardan oluşan kaplama tuğlalarının üretimi gerçekleştirildi.
Projeyle işletmeye Karıstırıcı, Arabalı Fırın, Değirmen, Vakumpres,
Tek Kavanozlu Jet Değirmen, Arsimet terazisi temin edildi ve 2 yeni
istihdam sağlandı.

PROJE SONUÇLARI

Firmanın, BEBKA Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı ile başlayan
arge çalışmaları önce pilot üretime, desteklenen bu proje ile
de ticarileştirme fırsatı buldu ve üretim kapasitesi pilot üretim
düzeyinden yaklaşık 10 kat arttı. Yıllık 60 ton atığın ikincil
hammadde olarak kullanımı sağlandı. Ürün yelpazesi genişleyerek
seramik üretimine de geçildi. Yapılan faaliyetler ile endüstriyel
Simbiyoz kavramına uygun ürün ticarileştirildi. Müşteri talepleri
doğrultusunda ürün yelpazesi geliştirildi. Endüstriyel kaynaklı çevre
problemlerinin önüne geçilmesine katkı sağlandı.
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POLİMER MODİFİYE ÇİMENTO ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ VE
EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ
YARARLANICI ADI

KYK Yapı Kimyasalları Sanayi Ve Ticaret A. Ş

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

647.593 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

323.796 TL %50

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

İş birliği sağlanan seramik firmalarının geri dönüştüremedikleri
kuru rektefiye ve kuvars öğütme seperasyon üretim atıklarının
üretim proseslerinden geçirerek, Polimer Modifiye Çimento
Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri ve Epoksi Zemin Kaplama ürünleri
üretilmektedir. Atıklar, puzolanik ve fonksiyonel katkı malzemesi
olarak kullanılmaktadır. Atıkların katma değerli ürünlere
dönüştürülmesiyle; ürün performans iyileştirmesi, maliyet avantajı,
kapasite artışı, firmanın test kabiliyetlerinin gelişmesi, sağlandı.
1.

PROJE SONUÇLARI
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2.
3.
4.

Atıkların üretim proseslerimizde işleyerek geri kazanılmasıyla,
su geçirimsizlikte %20 ürün performans artışı oldu.
%100 maliyet avantajı sağlandı.
Proje kapsamında ürün çeşidi Sayısı 2 Adet arttı
Proje kapsamında 14 adet çevre dostu ürün ortaya çıktı.

YERLİ REÇİNE İLE MADEN ATIKLARINDAN ÜRETİLEN ESSTONEDOĞADAN YAŞAMA DOĞAL TAŞ HALILAR
YARARLANICI ADI

Turmet Madencilik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

697.146 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

348.573 TL %50

PROJE SÜRESİ

27 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projeyle, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde 7 işletme ile yapılan
iş birlikleriyle atıkların geri kazanılması, yeniden kullanılması ve
katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması
sonucu genel bazda ülkemizin, lokal bazda bölgemizin ve
firmanın kalkınmasına katkı sağlamak hedeflendi. Endüstriyel
simbiyoz uygulamaları kapsamında firmanın kaynak ve atık
yönetimi alanlarında iyileştirmeler yapılarak yeni ürünlerin, üretim
süreçlerinin ve teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlandı.

PROJE SONUÇLARI

Doğal taş atıklarının ithal ikame reçine ile birleştirerek milli ve
yerli üretimde katma değer sağlandı. Sektörde 7 firma ile imza
altına alınan iş birliği protokolleri kapsamında, firmaların atıklarını
alıp işleyerek 7 yeni ürün ile ürün çeşitliliği arttı. 4 yeni istihdam
gerçekleştirildi. Gelirler %10 arttı, %33 maliyet avantajı sağlandı.
ESSTONE marka tescil belgesi alındı.
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106 KWP GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ İLE SULAMA YAPARAK TARIM
ARAZİLERİMİZİN VERİMİNİ ARTTIRIYORUZ
YARARLANICI ADI

Beylikova Belediyesi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

582.916 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

317.783,51 TL %55

PROJE SÜRESİ

13 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Beylikova’da 106 Kwp güneş enerjisi sistemi devreye alındı.

PROJE SONUÇLARI

Güneş enerji santralinin tamamlanıp devreye girmesinden sonra,
bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi daha da arttı.
Bölge halkı ve başka yerlerden gelen insanlar GES Tesislerinin
başarısını, verimliliğini araştırmaya başladı. Belediye açısından ise
bölge çiftçisine verilen arazi sulama maliyetlerinin düşmesine ciddi
oranda katkı sağlandı. Eylül 2019 (GES Santralinin devreye alınması)
‘dan Ekim 2020 ‘ye kadar olan zamanda 290.466 KW enerji üreterek
ülke ve bölge ekonomisine yaklaşık 272.506,00 TL katkıda bulunuldu.
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BEŞ BACALI KİLİM ÇOK YÖNLÜ TURİZM

YARARLANICI ADI

Sivrihisar Belediyesi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

138.252 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

103.689 TL %75

PROJE SÜRESİ

26 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje kapsamında olan Yunus Emre Kültür Evi’nin tefrişatı
gerçekleştirilip, Sivrihisar’a bağlı köylerden toplanan kilimler
sergilenmeye başlandı. Böylece İlçede ilgi odağı oluşturmak
hedeflendi. Bu sayede Kültür Evinde üretilen kilimlerin satışı
ile dokuma yapan kadınlar gelir elde etmesi hedeflendi. Kırsal
turizm canlandırılmış olup ve ilçeye gelen ziyaretçi sayısında artış
sağlanması planlandı. Bu sayede ilçenin tanınması sağlanacak olup
ilçede üretilen tarım ürünlerinin de tanıtılması ve Eskişehir ve civar
illerde pazar payı oluşturulması düşünüldü.

PROJE SONUÇLARI

Proje kapsamında tüm faaliyetler gerçekleştirilmiş olup İlçeye
gelen ziyaretçi sayısında bir artış sağlandı. Bunun yanında İlçede
kilim dokumasının sürdürülebilirliği için yüksek oranda kursiyer
başvurusu da alındı.
Bunların yanında eş zamanlı bitirilen diğer konak ve kültür evlerinin
de ziyarete açılması ilçeye olan ilginin daha da artmasına sebep
olurken kurulan pazarlarda yerel ürünlerin satışlarına da talep arttı.
Böylece köylülerin gelirlerinde artış sağlandı.

23

BİLECİK PAZARYERİ ÇİĞ SÜT KALİTESİ ARTTIRMA VE SOĞUK ZİNCİR
OLUŞTURMA
YARARLANICI ADI

S.S. Pazaryeri Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

490.382 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

351.324 TL

PROJE SÜRESİ

12 Ay

UYGULAMA YERİ

Bilecik

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje kapsamında 7 ayrı köye süt toplama ünitesi kuruldu. Üniteler
içerisine sütün acilen soğutulması ve tazeliğinin korunması için
soğutma tankları yerleştirildi. Soğutulan sütler proje kapsamında
alınan özel yalıtımlı “süt nakil aracı” ile yine tazeliğini koruyarak
ilçedeki merkez süt toplama ünitesine taşınmaya başlandı.

PROJE SONUÇLARI

Proje sayesinde süt alımı yapılamayan köylerden alım sağlandı,
sütün tazeliği korunduğundan süt israfının önüne geçildi.
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%72

BURSA KIRSALINDA EKO-AGRO TURİZM: KARAOĞLAN MANDA EVİ

YARARLANICI ADI

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge
Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI

Mustafakemalpaşa Belediyesi

PROJE BÜTÇESİ

459.080 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

288.872 TL %62,92

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projenin genel amacı, Bursa kırsalında sürdürülebilir kalkınmaya
destek olmak maksadıyla, Uluabat Gölü bölgesinde yer alan
mahallelerin eko-agro turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi
ve bu sayede alanın korunmasına katkıda bulunulmasıdır.
Manda yetiştiriciliğinin aktif şekilde gerçekleştirildiği Karaoğlan
Mahallesi’nde manda yetiştiriciliği üzerine olan geleneksel yaşamın
devamını sağlayarak manda ile ilişkili ürünlerin köylüye daha çok gelir
getirmesine katkı sağlamak, yerel halkın ürünlerini satabilecekleri
Karaoğlan Manda Evi’ni hayata geçirmek ve mahallenin alternatif
bir eko-agro turizm merkezi haline getirilmesine yönelik yatırımlar
için bir başlangıç yapmak projenin hedeflerindendir.

PROJE SONUÇLARI

Proje sonucunda Karaoğlan mahallesi merkezinde, atıl durumdaki
bir bina ve bahçesinin onarılarak, eko-agro turizm faaliyetlerinin
yürütüleceği “Manda Evi” olarak düzenlenmesine ilişkin tadilat ve iç
tefrişat süreci yürütüldü. Manda Evi’nin bahçesinin “Manda Lezzet
Noktası” ve “Yerel Ürün Satış Yeri” olarak düzenlenmesi amacıyla 5
adet ahşap satış yeri, 2 adet kamelya, masa ve sandalyeler alınarak,
çevre düzenlemesi yapıldı. Manda Evi’nde gerçekleştirilecek ekoagroturizm faaliyetlerinde doğrudan görev alacak potansiyele sahip
toplam 145 kişiye, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü tarafından modüller halinde uygulanmakta olan
eğitim programlarından biri olan “Hayvan Sağlığı-Organik Manda
Yetiştiriciliği Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)” eğitimi verilerek,
sertifika almaları sağlandı. Karaoğlan Mahallesi Kadın Derneği
kuruldu. Uluabat Gölü Sulak Alanına yönelik detaylı bir akademik
araştırma yapıldı. Tanıtım faaliyetleri kapsamında, tanıtım filmi
çekilerek, tanıtım kitapçığı, afiş ve broşürler ile web sitesi hazırlatıldı.
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BURSA TIBBİ-AROMATİK BİTKİLERDEN UÇUCU YAĞ ÜRETİMİ

YARARLANICI ADI

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

PROJE ORTAKLARI

S.S. Kurşunlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

PROJE BÜTÇESİ

238.919 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

177.925 TL %75

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

Projede, Bursa ve çevresinde önemli ölçüde hammadde
potansiyeline sahip olan tıbbi ve aromatik bitkilerden (defne,
ıhlamur, kekik, adaçayı, lavanta vb.) katma değeri daha yüksek
endüstriyel bir ürün olan uçucu yağ üretimi yapılmaktadır.
PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

PROJE SONUÇLARI
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Bursa ve çevresinde tesis dışında tıbbi ve aromatik bitkilerden
uçucu yağ üretimi yapan tesis bulunmamaktadır. Projenin hayata
geçmesi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması, islenmesi ve
pazarlanması kırsal kesimde yasayan halk ve özellikle kadınlar için
yeni is alanı ve gelir kaynağı oluşturdu.

Proje sayesinde Bursa Karacabey Kurşunlu köyünde tıbbi-aromatik
bitkilerden su buharı destilasyon yöntemi ile çalışan bir sistem
kurulmuş olup mevcutta olmayan yeni bir endüstriyel ürün (uçucu
yağ) üretilmektedir. Ayrıca kırsalda yaşayan ve tıbbi-aromatik
bitkiler ile geçimini sağlayan orman köylülerine (özellikle kadınlar)
yeni istihdam alanı oluşturuldu.

BURSA’DA KIRSAL TURİZMİN PARLAYAN YÜZÜ: KESTEL

YARARLANICI ADI

Kestel Belediye Başkanlığı

PROJE ORTAKLARI

Osmaniye Mahalle Muhtarlığı, Kestel Kültür ve Turizm Derneği, S.S.,
Her Mevsim Alaçam Turizm Koop. Saitabat Spor Gençlik Kulübü
Derneği

PROJE BÜTÇESİ

528.736 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

396.552 TL % 75

PROJE SÜRESİ

12 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Kestel ilçesinin turizm alanlarında hizmet kalitesini arttıracak, gelen
turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak fizik, çalışmaların gerçekleştirilip
hedef pazara daha etkin ulaşılmasının sağlamak ve tanıtım
faaliyetlerinin icra edilmesi amaçlanmaktadır.

PROJE SONUÇLARI

Bölgeye gelen turistlerin ihtiyaçlarının karşılamaları için 4 adet
prefabrik tesis kurulumu yapıldı. Belediyenin 3 dilde (Türkçeİngilizce-Arapça) tanıtım filmi, broşürler basılarak turizm acentalarına
verilmesi sağlanarak ilçenin tanınırlığı arttı. Belediyenin proje
hazırlama ve yürütme kapasitesi arttı. İlçenin turizm anlamında
gerek turizm firmalarına ve tur operatörlerine, gerekse yerli yabancı
turistlere yönelik tanıtımına önemli katkı sağlandı.
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BURSA’NIN DAĞ KÖYLERİNDE DOĞA SPORLARI VE TURİZM ODAKLI
KIRSAL KALKINMA UYGULAMALARI (BUDAK-S)
YARARLANICI ADI

Bursa Uludağ Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles
Belediyesi, DAĞDER

PROJE BÜTÇESİ

242.496TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

181.586 TL %74,88

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile doğa sporları açısından zengin bir potansiyele sahip olan
bölgeyi altyapı ve tanıtım açısından destekleyerek kırsal ekonomiyi
canlandırmak ve Bursa’nın dağ köylerinin dezavantajlı durumundan
kaynaklanan kalkınma sorunlarını azaltmaya yönelik gelir tabanlı
destek araçları geliştirmek amaçlandı. Bu bağlamda; Kocasu
deresindeki rafting parkurunu yılın her döneminde kullanılır hale
getirmek, dağ ilçelerinin tümünü kapsayan bir bisiklet parkuru
belirleyerek bir bisiklet festivali düzenlemek, tırmanış rotaları
açarak turizme kazandırmak, yöre halkına doğa sporları konusunda
farkındalığını artıracak bisiklet, rafting, kampçılık gibi eğitimler
düzenlemek ve yörede meslek edindirme amaçlı girişimcilik,
pansiyonculuk ve proje yazma gibi eğitimler düzenlemek
hedeflendi.

PROJE SONUÇLARI

Devam eden projenin sonunda yerli halkın Kocasu’da rafting
yapma becerisinin gelişmesi, çocukların ve gençlerin kampçılık
ve bisiklet konusundaki bilgi ve becerilerinin gelişmesi, bisiklet
festivali düzenlenmesi, yetişkin eğitimi ile 4 ilçede 1er bisiklet
tamircisi açılması, rafting eğitimi alan 10 kişinin rafting botu liderliği
becerilerinin artması ve 2 kişinin rafting liderliğini meslek haline
getirmesi, tur rehberliği eğitimine katılan 2 kişinin tur rehberliğini
meslek haline getirmesi, kaya bloğunda tırmanış rotalarının
oluşturulması ve her yıl kaya tırmanış şenliği düzenlenmesi, bölge
halkının girişimcilik, fon temini ve pansiyonculuk konusundaki
bilgi ve becerilerinin artması gibi sonuçların gerçekleşmesi
beklenmektedir.
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ÇALTI KÖYÜ YAŞ SEBZE İŞLEME VE PAKETLEME TESİSİ

YARARLANICI ADI

Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI

Çaltı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Söğüt Köylere Hizmet
Götürme Birliği

PROJE BÜTÇESİ

558.587 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

395.460 TL %70,80

PROJE SÜRESİ

15 Ay

UYGULAMA YERİ

Bilecik

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile Çaltı Köyü tüzel kişiliğine ait parsel üzerine sebze meyve
paketleme tesisi kurulmuş olup makine ve ekipmanlar alındı.

PROJE SONUÇLARI

İlçeye 375 m2 kapalı alana sahip Yaş Sebze İşleme ve Paketleme
tesisi kazandırılmış olup proje kapsamında 1 adet konveyör sistem
makine, 3 adet 6000 kg elektrohidrolik dik rampa, 2 adet 2,5 tonluk
transpalet, 5 adet seksiyonel kapı alındı. İlçe çiftçisine hem taşıma
hem pazarlama açısından avantajlar kazandırıldı. İlçede tarım
faaliyeti daha cazip hale getirildi.
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ÇİFTELER SAKARYABAŞI TURİZM POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ,
ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE TANITILMASI
YARARLANICI ADI

Çifteler Belediye Spor Kulübü Eğitim Kültür Turizm ve Sosyal
Faaliyetler Derneği

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

329.000 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

246.750 TL %75

PROJE SÜRESİ

30 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir
Projeyle,
Çifteler-Sakaryabaşı’nın
turizm
potansiyelinin
değerlendirilerek çeşitlendirilmesi, ürüne dönüştürülmesi
tanıtılmasını amaçlamaktadır.

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

PROJE SONUÇLARI
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Hedeflere ulaşabilmek için Sakaryabaşı’nı markalaştırmak ve
turistik merkez haline getirmek ve uluslararası düzeyde bilinirliğini
sağlamak, ev pansiyonculuğunu geliştirerek günübirlik gelen
ziyaretçilerin kalma süresini artırmak bu şekilde de Tarım ve
hayvancılık dışı gelir çeşitleri oluşturulması planlandı.
Sakaryabaşının turizm ve etkinliklerinin gelişmesi ve çeşitlenmesi
sağlandı. Sakaryabaşının markalaşması sağlandı. Çiftelerde
turizmin ekonomik çeşitliliğe katılması sağlandı. Çifteler ilçesinde
oluşturulan paket turlara bölgesel, ulusal, uluslararası stk’ların
- acentelerin - toplulukların katılması sağlandı. Çifteler ilçesinin
ekonominin canlanması ve turizm ile kırsal hatta ulusal kalkınmaya
destek ve örnek olması beklenmektedir.

ERiCEK GÖLETİ İLE BURSA’DA DÖRT MEVSİM TURİZM

YARARLANICI ADI

Gürsu Belediye Başkanlığı

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

517.700 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

376.134 TL %73

PROJE SÜRESİ

12 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Gürsu ilçesinin kırsal alanlarındaki doğa ve yayla turizmi imkânlarının
değerlendirilerek ekonomik değere dönüştürülmesi, kırsal
bölgelerimizde tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi ve
çeşitlendirilmesi, böylelikle kırsal kalkınmanın sağlanmasıdır.

PROJE SONUÇLARI

Projeyle TR41 Bölgesi yerli-yabancı turistlerin ve Bursa’nın doğu
yakasında yaşayan halkın okçuluk, trap, zipline kayma, dağcılıktırmanma, kampçılık, atv safari ve gölet gezintileri yapılabilmesi
amacıyla Ericek Göleti kenarında Adrenalin Park kuruldu. Ericek
göletinin turizme açılması sağlandı. Bursa ili yeni bir turizm
destinasyonuna kavuştu. Tesisler sadece turizm değil, kırsal kalkınma
açısından da fayda üretti. Bölgede sosyal ve ekonomik anlamda
gözle görülür bir hareketlenme başladı. Ericek’te İpekböceği
yetiştiriciliği projesinin geliştirilmesine de zemin hazırlandı.
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KIRSAL KALKINMA İÇİN KIRSAL TURİZM

YARARLANICI ADI

Keles Belediyesi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

464.189 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

341.223 TL %73,50

PROJE SÜRESİ

21 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Bölgenin turizm altyapısını geliştirmek üzere Bursa Büyükşehir
Bel. ile ortak çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde trekking
rotaları, tırmanış ve rafting alanları belirlenmiş konaklama ihtiyacını
gidermek üzere keçe çadırlar ile bungalov evler inşa etmeye yönelik
çalışmalar başlatıldı. Ancak bu çalışmaların, tamamlayıcı, geliştirici
faaliyetlere ihtiyaç duyuldu. Bu hususta proje il bölge turizmine
yönelik gerekli danışmanlık ve yönlendirme çalışmalarının
yürütüleceği turizm danışma ofisi kuruldu.

PROJE SONUÇLARI

Proje neticesinde ilçeye Sarıyar mahallesinden başlayıp Kemaliye
mahallesinde sona eren 9,38 km uzunluğunda rafting parkuru
kazandırıldı. Parkurun başlangıç ve bitiş noktalarına soyunma
kabinleri tuvalet ve duş kabinleri yerleştirildi. Kocayayla merkezinden
başlayıp Tepeltepe, Baraklı göleti, Keles göleti, Kendir yaylası,
Gelemiç yaylası, Keles merkezi ve Gelemiç merkezini kapsayan atv,
bisiklet ve trekking parkurları bölgeye kazandırıldı. Bu parkurlarda
tabela çalışmaları yapıldı ve gerekli güvenlik sağlandı. Projenin ve
Keles’in tanıtılması amacı ile www.keleskirsalturizm.com olarak bir
web sitesi kuruldu.
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NİLÜFER’DE KOMPOST ÜRETİMİ “NİLÜFER’DE ÇÖPE ATMIYORUZ
TOPRAĞA KAZANDIRIYORUZ”
YARARLANICI ADI

Nilüfer Belediyesi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

258.570 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

193.927 TL %75

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

PROJE SONUÇLARI

Projeyle 1 adet Kompost Makinesi alınarak haftalık ortalama 1400 lt.
pazar ve yemek atığını vahşi depolama prosesine sokmadan çevre ile
uyumlu dengeli bir yapıya dönüştürerek doğada tekrar kullanılacak
organik gübre üretildi. Projeyle ayrıca oluşturulan tesiste çalışmak
üzere hizmet alımı yoluyla 2 yeni istihdam sağlandı.
Projeyle ayrıca Nilüfer İlçesi’nin 5 kırsal mahallesindeki (Fadıllı,
Unçukuru, Ürünlü, Çatalağıl ve Büyükbalıklı) eğitim ve görünürlük
çalışmalarıyla ekonomik organik gübre üretimi metotları çiftçilere
öğretilerek kırsaldaki nüfusun azalması trendi tersine çevrilmesine
katkı sağlamak amaçlandı.
Bitkisel ve yemek atıklarının organik gübreye dönüştürüldüğü bir
adet mini tesis oluşturuldu. Nilüfer de kurulan 5 adet pazar yerinden
toplanan haftalık ortalama 1400 lt. lik bitkisel atık kompostlaştırma
işlemine konuldu. Kompostlaştırma prosesi sonucunda aylık
ortalama 800 kg gübre elde edildi. Tesiste elde edilen organik gübre
Nilüfer kırsalındaki belirlenen 5 mahalledeki 40 çiftçiye dağıtımı
yapıldı. Nilüfer de kırsalı ve merkezinde bitkisel ve yemek atıklarının
kompostlaştırılıp geri kazanılması konusunda farkındalık çalışmaları
yapıldı. Tesiste çalışması üzere 2 adet personelin istihdamı sağlandı.
Organik atıkların vahşi depolama prosesine girmesiyle ortaya çıkan
karbon emisyonu oranı düşürüldü. Proje kapsamında ürettikleri
bitkisel atıklardan doğal kompostlaştırma işlemiyle organik gübre
üretimi teknikleri hakkında toplam 40 çiftçiye 2 kez 2’şer saatlik
eğitim verildi.
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ÜRETİCİ PAZARI GELİŞTİRME PROJESİ: ESKİŞEHİR MODELİ

YARARLANICI ADI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

PROJE ORTAKLARI

S.S. Mihalıççık ilçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

PROJE BÜTÇESİ

521.104 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

317.038 TL %60,8

PROJE SÜRESİ

18 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir
Bölgede yetiştirilen ürünlerin katma değerinin arttırılması, yeni
pazar ağlarının oluşturulması, kooperatiflerin güçlendirilmesi ve
kırsalda kadın istihdamının arttırılması amacıyla hazırlanan proje
kapsamında ilk olarak, Mihalıççık İlçesinde bulunan eski mezbaha
binası yenilenerek meyve-sebze kurutma ve paketleme işlemlerinin
yapılabildiği gıda işleme tesisine dönüştürüldü.

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

PROJE SONUÇLARI
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Kırsalda yetiştirilen ürünlerin işlenmesi suretiyle değer artışı
sağlamanın tek basına yeterli olamayacağından hareketle, katma
değer kazandırılan ürünler için yeni bir pazar ağı oluşturulması
hususu da proje içerisine dâhil edildi. Bu amaçla Eskişehir kent
merkezinde yerel ürünlerin sergilenip satılabileceği Üretici Marketler
açıldı. Aynı şekilde, Eskişehir merkezinde sadece yerel ürünlerin
satıldığı, Belediye tarafından işletilen, Üretici Pazar/Market Modeli
yaratılarak diğer tüm illere örnek teşkil edilmiş çarpan etkisi yüksek,
modellenebilir, şehir merkezli bir iyi uygulama örneği ortaya kondu
Proje kapsamında Mihalıççık İlçesinde yetiştirilen ürünlerin
kurutma ve paketleme işlemlerinin gerçekleştirildiği, 145 m2
kapalı alana sahip bir Gıda İşleme Tesisi kuruldu. S.S. Mihalıççık
İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gıda İşleme Tesisinde
ürettiği Ürünlerin Üretici Markete satısından yaklaşık 270.000 TL,
diğer alıcılara yaptığı satışlardan yaklaşık 20.000 TL gelir elde edildi.
Gıda İşleme Tesisinde 10 yöre kadını ve 1 adet Gıda Mühendisi
tarımsal takvim doğrultusunda S.S. Mihalıççık İlçe Merkezi Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi tarafından istihdam edildi. Proje kapsamında
üretici marketlerin ilki Eskişehir in iki merkez ilçesinden biri olan
Odunpazarı Bölgesinde açıldı. Üretici marketlerin ikinci şubesi
Belediyenin kendi imkânları ile Tepebaşı’nda açıldı.

YEM BİTKİLERİNİ PAKETLEYEREK KALİTESİNİ, KATMA DEĞERİNİ,
ÖMRÜNÜ ARTTIRIYORUZ
YARARLANICI ADI

Sınırlı Sorumlu Beylikova İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

487.999 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

365.999 TL %75

PROJE SÜRESİ

9 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projenin amacı, Beylikova’da silajlık mısır, silajlık ot, bezelye ve
özellikle şeker pancarı küspesi yetiştiriciliğini teşvik ederek üretimi
arttırmak ve üretimi artan silajlık yem bitkilerinin uygun koşullarda
uzun süre muhafazasını sağlayacak bir tesis oluşturarak bölgenin
tarımsal yem bitkileri ihtiyacını çiftçilerin uzun süre saklanabilen
besin değerleri yüksek yem silajları sayesinde karşılayarak ilçe
ekonomisine katkıda bulunmaktır.

PROJE SONUÇLARI

Proje kapsamında alınan 1 tonluk silaj paketleme makinesiyle
birlikte bölgede daha çok silajlık mısır ekim artışı ve paketlemesi
sağlandı. Bu proje ile silajlık mısırlar hızlı bir şekilde paketlenerek
bozulmanın ve ürün kaybının önüne geçildi. Aynı zamanda proje ile
üreticilerin diğer il ve bölgelere mısır satışı da sağlanarak, üreticilere
gelir kaynağı oldu. Projeyle birlikte silajlık mısır paketleme miktarı
yıllık 3.000 tondan 18.000 tona çıktı.
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YÖRESEL ÜRÜN KIRSAL KALKINMA-YENİKÖY
YARARLANICI ADI

Bilecik İl Özel İdaresi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

595.775 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

386.073 TL %74,99

PROJE SÜRESİ

10 Ay

UYGULAMA YERİ

Bilecik

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje sonucu gerçekleştirilen mekansal düzenlemelerle yöresel/
yerel ürünlerin etkin tanzim, teşhir ve satış metoduyla kırsal
alanlarda tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı
faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak sürdürülebilir iş ve
yaşam koşullarına ulaşılması ve potansiyel kadın iş gücünün aile
ekonomisine katkısı hedeflendi.

PROJE SONUÇLARI

Bilecik ve civarı yöresel ürünlerin teşhir tanzim ve satışında
kullanılmak üzere 6 adet 12 şer m2 Ahşap Prefabrike Satış Ofisi ile
185 m2 kapalı alana sahip ıslak hacim, mutfak ve mescit alanlarından
oluşan 60-70 kişi kapasiteli Yöresel Ürün Satış Merkezi kazandırıldı.
Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği burada faaliyetlerini
sürdürmektedir.
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ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMINDA YENİLİKÇİ MESLEKİ EĞİTİM
METOTLARI İLE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜN OLUŞTURULMASI

YARARLANICI ADI

Çifteler Şehit Osman Genç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Eskişehir Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

649.202 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

584.282 TL %90

PROJE SÜRESİ

15 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir
Projede, Çifteler merkezli olarak Eskişehir ilinde mesleki eğitimin
geliştirilmesi yoluyla imalat sanayine yönelik, nitelikli işgücünün
yetiştirilebilmesi ve böylelikle TR41 bölgesinin rekabet gücünün
artırılmasına katkıda bulunmak amaçlandı.
Bu kapsamda bu proje ile mesleki eğitimin geleneksel eğitim
yaklaşımından uzaklaşarak sektörün beklentilerini karşılamaya
yönelik inovatif gelişmeler göstermesini sağlamak için mesleki
eğitim kurumlarının ve eğiticilerin kalitesinin ve yeterliliğinin
artırılması sağlanacaktır.

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Ayrıca Eskişehir Sanayi Odasının projeye iştirakçi olarak katılması ve
özel sektör firmalarının da destek vermesi ile sanayi- okul iş birliğini
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Proje ile okulun metal ve makine teknolojileri bölümlerindeki
öğrencilerin her çeşit kaynak eğitimini ve CNC operatörlüğü eğitimi
alabilecekleri ve teorik bilgiyi edinebilecekleri bir “Simülasyon
Atölyesi” kurulması planlandı.
Proje kapsamında proje ortağı ve iştirakçilerin de katkılarıyla
öğrencilere ve eğiticilere verilecek olan Endüstri 4.0 ve sanayi
beklentileri farkındalık eğitimleri ile öğrencilerin ve eğiticilerin
sektörün beklentilerini ve sektördeki gelişmeleri güncel olarak takip
etmesi sağlanmış olacaktır.

PROJE SONUÇLARI
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Proje kapsamında kaynak simülatörü eğitim seti alındı. Metal
Teknolojisi alanı öğrencileri Simülatör üzerinde eğitim faaliyetlerine
başladı. CNC torna tezgâhı ve diğer ekipman ve yazılımların alımları
ile birlikte hedeflenen atölyenin kurulumu tamamlanacaktır.

ATÖLYEMDE EKSİĞİM YOK, ALANIMDA UZMANIM ÇOK

YARARLANICI ADI

Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

İnegöl Ticaret Ve Sanayi Odası , Milli Eğitim Bakanlığı (Eş Finansman
Destekçisi), İştirakçiler, Altay İklimlendirme Sanayi Ticaret Limited
Şirketi , Koçaslanlar Motorlu Araçlar Ltd.Şti. İnegöl Şubesi, İngaz A.Ş.,
Avrupa Oto- Vasfi Şeker

PROJE BÜTÇESİ

830.590 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

727.846 TL %87,63

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa
Proje okulun eğitim altyapısını güçlendirerek nitelikli mesleki eğitim
yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Okulun Motorlu Araçlar
Teknolojisi Atölyesi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Atölyeleri
için eğitim setleri alınarak uygulamalı eğitim kapasitesi artırılacaktır.
Bu şekilde eğitim içeriğinin çeşitlendirilmesi ve modern teknolojiler
çerçevesinde geliştirilmesi planlanmaktadır.

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje kapsamında mal alımlarının yanında, eğiticilerin eğitimi
de sağlanacak ve yeni alınan eğitim setleri ile ilgili öğretmenlerin
nitelikleri de artırılmış olacaktır.
Projenin uygulanması sonucunda öğrencilerin mezun olduklarında
daha yetkin elemanlar olacakları düşünülmektedir. Bu durumun
öğrencilerin iş bulma olanaklarını artıracağı ve okulun yeni
öğrenciler için tercih edilebilirliğinin yükseleceği hedeflenmektedir.
Ayrıca Okulun sanayi ile ilişkileri güçlenecektir. Sanayi çalışanlarına
meslek kursları açılabilmesi de gelecek planları içerisinde yer
almaktadır.

PROJE SONUÇLARI

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Atölyesi ve Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Alanı Atölyesi yenilenmiş ve günümüz şartlarına
uygun hale getirildi. Okulumuz öğretmenleri aldıkları eğitimler
sayesinde yeni nesil cihaz ve eğitim setleri hakkındaki bilgi ve tecrübe
sahibi olarak eğitmenlik kapasitelerini artırıldı. Okulumuzun yakın
ve uzak çevrede bulunan sanayi işletmeleriyle ilişkileri gelişmiş ve
geliştirildi.
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BİLECİK Ş.E. ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNA
VE METAL TEKNOLOJİLERİ ATÖLYESİ MODERNİZASYONU
YARARLANICI ADI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu

PROJE ORTAKLARI

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi

PROJE BÜTÇESİ

221.750 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

199.575 TL %90

PROJE SÜRESİ

18 Ay

UYGULAMA YERİ

Bilecik

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile Bilecik sanayisinde gerekli mesleki beceri-niteliğe sahip
elemanların yetiştirilmesi adına makine ve metal teknolojileri atölye
imkânları geliştirilecektir. Osmaneli MYO Makine Teknolojileri
Bölümünde hem eğitim ve sanayiye yönelik AR-GE, teknik analiz, test
vb. laboratuvar şartlarının geliştirilerek altyapı olarak daha iyi bir seviyeye
getirilecektir. Bu sayede eğitim şartları, eğitim kalitesi gelişecek ve
mesleki eğitim altyapısının gelişmesine bağlı olarak bölge sanayicileri
ile olan işbirliklerinin de artmasına olanak sağlanacaktır. Artan atölye
imkanları ile yüksekokulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin eğitim
kalitesi artarak, daha fazla uygulama yapma imkânı bulması söz konusu
olacaktır.

PROJE SONUÇLARI

Yeni laboratuvar ekipmanları alınarak eğitim niteliği artırılmış ve
çeşitlendirilmiştir. Bu kapsamda -1 adet Kaynak Simülatörü -1 adet
gelişmiş özellikli 3 Boyutlu yazıcı alınarak atölye ve laboratuvarların
altyapısı geliştirildi. 3D yazıcı ile okulumuzun ÖSYM sınavlarında görev
alan kişiler için Siperlik üretilmiş ve Pandemi sürecinde önemli bir ihtiyaç
karşılandı. Eğitmenlerimiz makine ekipmanlar ile ilgili eğitici eğitimlerini
alarak konularında uzmanlaştı. Proje çerçevesinde Osmaneli MYO’ya
katkı sağlayan 2 ortak ve 5 İştirakçinin Mesleki eğitimde ilk kez bir proje
yürütmesi sonucunda iş birliğinin geliştirilerek ilçede ve il genelinde
proje yazma ve yürütme kültürüne de katkı sağlandı. Ayrıca ortak
ve iştirakçilerin desteğiyle mevcut işçilerinde mesleki yetkinliklerini
artırmaya yönelik eğitimlerin planlaması yapılmaktadır.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM; AKILLI FABRİKALAR VE AKILLI BİNALAR

YARARLANICI ADI

Bursa Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Balkantürksiad

PROJE BÜTÇESİ

825.659 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

742134 TL %89,88

PROJE SÜRESİ

16 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projeyle Bursa Tophane Mesleki Teknik Anadolu lisesinde Dijital
Dönüşüm Mesleki Eğitim Merkezi kurulması ile imalat sanayinin
ihtiyacı olan dijital dönüşümü gerçekleştirecek nitelikli personel
yetiştirilmesi, insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, kurumun
işbirliği kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.Tophane MTAL
Lisesinde Dijital Dönüşüm Mesleki Eğitim Merkezi kurulacaktır.
Bu merkezde Akıllı Üretim teknolojilerine ait ekipmanlardan 4
laboratuvar oluşturulacaktır. Akıllı bina teknolojileri eğitimleri için
2 laboratuvar oluşturulacaktır. İmalat sanayinin Endüstri 4.0 geçişi
amaçlı mevcut sistemlerin dijital dönüşümüne katkı sağlanacaktır.
Eğitim alan hedef kitledeki yararlanıcılar yeni üretilecek ekipman ve
makinelerde dijital dönüşüm esaslarına göre tasarım yapılacaktır.
Tophane MTAL proje ortakları BTSO, BALKANTÜRKSİAD ve proje
iştirakçileri arasında ortak iş yapabilme becerisi elde edecektir.
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki öğretmenlere Kontrol
Otomasyon Sistemleri, İleri robotik Sistemler, Eklemeli Üretim
Sistemleri, Akıllı Bina Yönetim Sistemleri konusunda hizmet içi
eğitimler verilecektir. Dijital Dönüşüm Eğitim Merkezinde; işsizlere
meslek edindirme, çalışanlara meslek geliştirme eğitimleri olarak
Kontrol Otomasyon Sistemleri, İleri robotik Sistemler, Eklemeli
Üretim Sistemleri, Akıllı Bina Yönetim sistemleri eğitimleri
verilecektir. İmalat Sanayisinin Dijital dönüşümüne yönelik bir
mesleki eğitim modeli oluşturulacaktır. Oluşturulan modelin
diğer mesleki eğitim kurumlarında yaygınlaşması için girişimlerde
bulunulacaktır.

PROJE SONUÇLARI

Dijital dönüşümün alt basamakları olan akıllı üretim teknolojileri
ve akıllı bina otomasyonuna ait eğitim programları için ihtiyaç
analizleri yapıldı ve eğitim programları oluşturuldu. Mesleki eğitimde
dijital dönüşümü gerçekleştiren eğitim atölye laboratuvarları
kurulmaktadır. Devam eden projede atölyelere ait ürünlerin tedariki
devam etmektedir.
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DİJİTAL TEKNOLOJİYİ OKULUMUZLA
TEKNİSYENLER YETİŞTİRİYORUZ

BULUŞTURUP

YENİLİKÇİ

YARARLANICI ADI

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik 2. OSB Müdürlüğü

PROJE BÜTÇESİ

733.124 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

659.812 TL %90

PROJE SÜRESİ

16 Ay

UYGULAMA YERİ

Bilecik

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki
eğitimin geliştirilmesi, buna uygun nitelikli öğrenciler yetiştirerek
ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Proje
kapsamında mevcut atölyelerdeki makine ve ekipman yenilenerek
okulda dijital dönüşümde yenilikçi ve gelişen otomasyon
teknolojisinin alt yapısı oluşturulacaktır.

PROJE SONUÇLARI

Devam eden proje kapsamında gerekli makine ve cihazların satın
alması tamamlanarak elektrik elektronik teknolojisi alanında
endüstriyel kontrol sistemleri laboratuvarı oluşturuldu. İlgili
paydaşlara bilgilendirme yapılan projenin açılış toplantısı 65 kişinin
katılımıyla Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.
Laboratuvardan yararlanacak öğrencilere kariyer günleri ve bölgede
bulunan dijital dönüşümünü tamamlamış fabrikalara teknik geziler
düzenlendi. Yenilenen laboratuvarda öğretmenlere eğitici eğitimi
tamamlanmış olup öğrencilerin eğitimleri devam etmektedir.
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ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞİN MESLEK ELEMANLARINI YETİŞTİRİYORUZ

YARARLANICI ADI

Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi

PROJE BÜTÇESİ

772.573 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

694.724 TL %89,92

PROJE SÜRESİ

14 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projenin temel amacı Bursa ilinde ihtiyaç olan “Dijital dönüşüm
Endüstri 4.0” konusuna hâkim nitelikli personel ihtiyacının
karşılanması için; okul bünyesinde imalat sanayinde kullanılan
Endüstri 4.0 barındıran atölye ve laboratuvarların kurulmasıdır.
Bunun yanında mesleki ve teknik okuldaki öğretmenlerin ve
öğrencilerin eğitilerek Endüstri 4.0 ile ilgili niteliklerinin ve
öğrencilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflendi.

PROJE SONUÇLARI

Proje kapsamında kurulacak laboratuvarın özellikleri dünya ve
ülkemizdeki Endüstri 4.0 üretim bantları örnekleri araştırılarak
belirlendi. Atölye için gerekli makine ekipmanın satın alması
gerçekleştirilerek oluşturulan laboratuvar ile okulun ElektrikElektronik alanı Endüstri 4.0 altyapısı geliştirildi. Endüstri 4.0 ile
ilgili örnek eğitim modeli oluşturularak öğrenci ve öğretmenlere
eğitimler verildi. Devam eden proje çalışmaları sonucunda
öğrencilerin Endüstri 4.0 ile ilgili uygulama becerilerinin gelişmesi,
ayrıca firmaların ve mesleki eğitim kurumlarının Endüstri 4.0 ile
ilgili bilinç düzeyinin artması beklenmektedir.
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ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANİNİN ENDÜSTRİ 4.0
İLE ENTEGRASYONU
YARARLANICI ADI

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Eskişehir Sanayi Odası, Alp Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş, Arıkan
Kriko ve Makina San. Tic. A.Ş, Anot Elektrik Elektronik Otomasyon
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

PROJE BÜTÇESİ

822.540 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

738.324 TL %89,76

PROJE SÜRESİ

12 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir
Projenin amacı imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojik ve
teknik bilgiye sahip nitelikli iş gücü sorununun çözümüne katkı
sağlamaktır. Sanayi ile iş birliği yaparak mesleki eğitimin ihtiyaç
duyduğu nitelikli elemanları, mesleki eğitime kazandırmak projenin
ana hedeflerindendir.

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde
bulunan, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanında öğrenim
gören öğrencilerin uygulamalı eğitimleri için Endüstri 4.0
Teknolojilerine entegrasyonu sağlanmış atölye ve laboratuvarın
oluşturulması sağlanacaktır.
Kurulacak ve güncellenecek olan laboratuvarların uygulamalı
eğitimlerde eğitim gören öğrenci ve teknisyenlere mekatronik
alanında beceri ve nitelik kazandırması hedeflenmektedir.
Sektördeki işletmelerle iş birliğine gidilerek işletmelerde
bakımcı olarak çalışan personelin Endüstri 4.0 ile entegre olmuş
laboratuvarlarda mekatronik eğitimi alması sağlanacaktır.
Bu proje ile oluşturulacak yeni teknolojik laboratuvarlarında
verilecek eğitimler ile sanayideki teknolojik gelişmelerle mesleki
eğitimde paralellik sağlanacaktır.

PROJE SONUÇLARI
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4 adet laboratuvarın kurulumu tamamlandı. Endüstriyel otomasyon
teknolojileri alanında eğitimleri sürdüren 9 öğretmen eğitici
eğitimlerini almış ve bu bölümde eğitim gören 265 öğrenci ile
eğitimlere başladı. Yeni kurulan laboratuvarlarımız imzalat sanayi
temsilcilerinin ziyaretine açılmış ve çeşitli iş birlikleri için yeni fırsatlar
oluştu Proje kapsamında elde edilen sonuçlar nedeniyle hem
yararlanıcı okulun hem diğer kuruluşların proje yazma motivasyonu
arttı.

ESO - MESLEKİ EĞİTİM SİMÜLASYON MERKEZİ

YARARLANICI ADI

Eskişehir Sanayi Odası

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

1.074.670 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

736.297 TL %68,51

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile bölge sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak
bir Simülasyon Mesleki Eğitim Merkezi kurularak imalat sektörüne
nitelikli eleman yetiştirilmesi, üretim alanında çalışan işgücünün
mesleki yeterliliklerinin artırılması ve işgücü piyasasına katılamamış
issiz gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerinin
sağlanması hedeflendi.

PROJE SONUÇLARI

Proje kapsamında, bekoloder (iş makinesi) simülatörü, forklift
simülatörü ve Kaynak Simülatörü alımı yapılarak ekipmanlar
kuruldu. Kurulan merkezden öğretmen ve öğrencilerin
faydalanmalarıyla okul-sanayi iş birliği geliştirilerek, mesleki
eğitimde yer alan açığın kapatılması; hedef kitleye kazandırılacak
mesleki kalifiye ile birlikte üretimde kalite ve verimliliğin artırılması
sağlanacaktır. Proje devam etmektedir.
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GIDA İŞLEME VE TEKNOLOJİ ODAKLI EĞİTİM KARİYER MERKEZİ

YARARLANICI ADI

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçılar Birliği

PROJE BÜTÇESİ

522.713 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

470.442 TL %90

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projede, mesleki eğitimin geliştirilmesi, rekabet gücünün arttırılması
ve iş birliği ağı kurularak gıda işleme alanında imalat sanayinin
ihtiyaç duyduğu iş gücüne katkı sağlanması hedeflendi. Alan
öğrencilerinin makine başı eğitim çalışmalarında işgücü piyasasına
uygun nitelikler edinmesi için bölgemizdeki zeytin işleme ve meyvesebze işleme işletmelerinin sayıca çokluğu nedeniyle bu iki üretim
alanı tercih edilmiş ve makine teçhizat alımı planlandı.

PROJE SONUÇLARI

Gıda teknolojisi alanı atölyesinin teknik olanaklarının geliştirilmesi
amacıyla atölye tadilatı yapılarak, küçük ölçekli vakumlu pişirme
Kazanı, soğuk hava deposu ve zeytin ünitesi alımı yapılması
planlandı. İşyeri stajlarını düzenleyen, işgücü piyasası koşullarına
uygun müfredatlar geliştiren ve kariyer planlama/işe yerleştirme
desteği veren bir merkez yapısının sektör temsilcilerinin ve eski
mezunların da katılımı ile oluşturulması beklenmektedir.
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İLERİ SEVİYE KAYNAK TEKNİKLERİ ATÖLYESİNİN KURULUMU VE
MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ
YARARLANICI ADI

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Bursa TSO, Nilüfer OSB, Borçelik sanayii A.Ş, Zafer Avcı Makina
Endüstriyel Boyama Tesisleri Ltd. Şti.

PROJE BÜTÇESİ

459.139 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

413.225 TL %90

PROJE SÜRESİ

15 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projenin genel amacı bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan
gücünü karşılamaya yönelik nitelikli eğitimin kuruma kazandırılması
ve TR41 bölgesi başta olmak üzere ülkemizin sanayide çalışan başına
iş gücü verimliliğinin artırılması ve okulun imalat sanayinin ihtiyaç
duyduğu beşeri gücü karşılayacak seviyede eğitim veren bir kurum
haline gelmesidir. Proje kapsamında kaynak simülatör makinesi
alınıp bir atölye kurulacaktır.

PROJE SONUÇLARI

Devam eden proje kapsamında metal teknolojisi atölyesinde ileri
teknoloji simülasyon sınıfı kuruldu. Okulda metal teknolojisi alanında
eğitim görmekte olan 13’ü kız öğrenci olmak üzere toplamda 264
öğrencinin bu proje ile doğrudan nitelik kazanması ve bölgedeki
beşeri iş gücüne katkı sağlaması beklenmektedir. Projenin katkısı
ile bölgede faaliyet gösteren metal, makine ve otomotiv sanayii
işletmelerinin insan kaynakları gücünün artması ile birlikte imalat
kapasitesinde de artış olacaktır.
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İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN, MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ
YOLU İLE DESTEKLENMESİ
YARARLANICI ADI

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi

PROJE BÜTÇESİ

791.647 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

708.149 TL %89,45

PROJE SÜRESİ

18 Ay

UYGULAMA YERİ

Bilecik

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projenin temel hedefi bir sanayi bölgesi olan Bozüyük ilçesinde
sanayi kuruluşlarının yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara
teknik eleman ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktır.

PROJE SONUÇLARI

Proje kapsamında gerekli ekipman ve cihazlar satın alınarak
okul bünyesinde CNC eğitim laboratuvarı, CNC atölyesi, makine
bakım atölyesi, kaynak simülasyon atölyesi, CNC simülasyon
laboratuvarından oluşan Sürekli Eğitim Merkezi kuruldu. Proje
faaliyeti olarak bu merkezde öğrenci ve öğretmenler için eğitimler
düzenlenmektedir. Devam etmekte olan proje ile ayrıca fuar,
işbaşı eğitim, teknik geziler, konferans, buluşma, kariyer günleri
düzenlenecektir. Proje sonucunda öğrencilerin mesleki bilgi ve
becerilerin artması sayesinde personel yeterliliklerinin geliştirilmesi
ile iş gücü piyasasının kalitesinin artması beklenmektedir.
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İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SANAL
GERÇEKLİK LABORATUVARLARIN KURULMASI, UYGULAMALARIN
GELİŞTİRİLMESİ
YARARLANICI ADI

BTSO Eğitim Vakfı -BUTGEM

PROJE ORTAKLARI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

704.370 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

527.360 TL %74,87

PROJE SÜRESİ

18 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje, Bursa Ticaret Sanayi Odası Eğitim Vakfı- BUTGEM Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi’nde; yenilikçi eğitim modellerine uygun
laboratuvarlar kurulması ve eğitim programlarının bu laboratuvarlara
göre yenilenmesi ile nitelikli personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda gazaltı kaynakçılığı, robotlu sistem
operatörü, CNC freze makinesi operatörü, plastik enjeksiyon
makinesi operatörü ve mobilya iç mekan tasarımcısı alanlarında
meslek edindirme ve geliştirme eğitim programlarına katılan iş
gücü niteliklerinin artırılmasına yönelik sanal gerçeklik eğitim
laboratuvarlarının kurulması, imalat sektörlerine yönelik kullanılacak
sanal gerçeklik uygulamaları ile yeni bir eğitim modeli geliştirilerek,
kurumun altyapısı ve işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesi
planlanmaktadır.

PROJE SONUÇLARI

Proje kapsamında makine ekipman alımları tamamlanarak proje
ortağı BUTGEM’in de katkılarıyla hedeflenen laboratuvar kuruldu.
3 Adet proje açılış toplantısı gerçekleştirildi. 4 Adet proje iştirakçisi
firma ve proje ortağı ile çalıştay düzenlendi. 5 Adet Taslak Eğitim
programı hazırlandı. Eğitim faaliyetlerine salgın dönemi sonrasında
devam edileceği öngörülmektedir.
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MESLEKİ EĞİTİM HAYALLERİMİZLE KALKINIYORUZ

YARARLANICI ADI

Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek
Yüksekokulu

PROJE ORTAKLARI

Bursa Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

499.847 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

449.861 TL %90

PROJE SÜRESİ

16 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa
Proje, okulun yeni teknolojinin daha iyi kullanılabildiği ve iş
güvenliği kurallarının iyi uygulanabildiği, bir yapıya bürünmesini
amaçlamaktadır. Bu sayede özellikle imalat sanayindeki teknolojik
gelişmeler nedeniyle kendini günün şartlarına göre yenileyebilen
nitelikli elemanların yetiştirilmesi planlanmaktadır.

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Bu proje ile bölgenin ve özellikle imalat sanayinin ülke genelinde
ve dünya pazarında yer edinmesine ve rekabet gücünün artmasına
destek olunacaktır.
Okulun atölye ve laboratuvarlarının bu konudaki eksiklikleri
tamamlanarak, öğrencilerin uygulama yapma imkanlarını artırmış
olacaktır.
Öğrencilerin model geliştirme, tasarım yapma, konusunda
becerilerini geliştirerek bu konuda işletmelere rehberlik etmek,
okulumuzda kurulacak olan Teknoloji Eğitim ve Tasarım Merkezi
sayesinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağına
ulaşmak projenin hedefleri arasında yer almaktadır.

PROJE SONUÇLARI
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İlçe kaymakamı başkanlığında basın toplantısı yapılarak projenin
etkin duyurulması sağlandı. Proje kapsamında modern bir
bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarda tasarımda
kullanılacak bilgisayarların yanı sıra 2 adet sanal gerçeklik gözlüğü
ve 1 adet 3d yazıcı bulunmaktadır. Senaryo hazırlama için 3DMax
ve ROT Yazılım ve Eğitimi online olarak devam etmektedir. Proje
kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi yetkili kuruluş olmak için
çalışma yürütülmektedir. Kaynak simülatörü ve PLC eğitim seti
alımı tamamlanması ile birlikte hedeflenen atölye kurulacaktır.

MODADA DİJİTALLEŞME

YARARLANICI ADI

Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü
Sanayici ve İş Adamları Derneği

PROJE BÜTÇESİ

447.117 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

402.406 TL %90

PROJE SÜRESİ

18 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projenin amacı gençlerin eğitim seviyesinin ve işgücünün niteliğinin
yükseltilmesi için proje kapsamında verilecek eğitimlerle başta
yaratıcı ve özgün tasarım olmak üzere öğrencilerin belirli konularda
temel beceriler kazanmaları, tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne
çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, malzemeyi ve
üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirilmesi ve gelişen
moda trendlerini karşılamak üzere yeni nesil tekstil ürünlerinin
kullanılmasını sağlamaktır.

PROJE SONUÇLARI

Söz konusu eğitimleri gerçekleştirebilmek için gerekli ekipman
ve cihazın satın alması yapılarak moda tasarım atölyesi kuruldu.
Moda sektöründe gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve
sektördeki işsizlik oranının azalmasına katkı sağlamak, TR41 Bölgesi
tekstil ürünlerinin sektörel ihracat oranının artırılmasına katkıda
bulunmak, açık giyim üretim teknolojisi meslek alanının gelişen
teknoloji ve yaygın kullanılan bilgisayar destekli çizim ve kalıp
hazırlama yeterliliğine sahip personel ihtiyacını karşılamak devam
eden projenin beklenen sonuçlarıdır.
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NİTELİKLİ ARA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BUÜÜ TEKNİK
BİLİMLER MYO UYGULAMALI EĞİTİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
YARARLANICI ADI

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI

Bursa Ticaret Sanayi Odası, Bebe Konfeksiyon Sanayici İş Adamları
Derneği

PROJE BÜTÇESİ

874.726 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

729.006 TL %83,34

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Bu proje, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu bünyesinde bulunan programlarda eğitim alan/alacak
olan öğrencilerin eğitimleri süresince alanlarında meslek edindirme
ve geliştirmeye yönelik olarak yararlanacakları yeni eğitim imkanları
yaratmayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda öncelikle üniversite-sanayi iş birliği ile eğitim
programları sanayinin ihtiyaçlarına göre yenilenecek ve mezun
olan öğrencilerin daha nitelikli olmaları sağlanacaktır. Ayrıca,
moda tasarım eğitim uygulama laboratuvarının ve hibrid elektrikli
araçlar eğitim uygulama laboratuvarının kurulması ile yüksekokul
bünyesinde eğitim görecek olan öğrencilerin uygulamalı
mesleki eğitim alt yapısının oluşturulması ve güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
Yine üniversite- sanayi iş birliğini artırmaya yönelik olarak yüksekokul
bünyesinde kurulacak laboratuvarlardan sanayinin de faydalanması
sağlanacak ve bu şekilde kurulacak iş birlikleri ile öğrencilerin daha
sonra sanayiye geçişleri kolaylaşacaktır.
Ayrıca yüksekokul bünyesinde kurulacak laboratuvarlarda
mesleki yeterlilik ile ilgili sertifika programları düzenlenmesi
planlanmaktadır.
Tüm bu çalışmalar çerçevesinde mesleki eğitimin günümüz
koşullarına ve sanayinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmesi için
bir model oluşturacak ve bölgemizin nitelikli insan kaynağını
arttıracaktır.

PROJE SONUÇLARI

Sektör ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik olarak sanayi ve üniversiteyi
bir araya getiren çalıştaylar düzenlenmiş ve eğitim programlarının
yenilenmesi ve kurulacak laboratuvarların ihtiyaçları başta olmak
üzere mesleki eğitim konusunda detaylı bir rapor hazırlandı.
Hibrid elektrikli eraçlar yeni programının açılması çalışmaları
tamamlanmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim güz döneminde
öğrencilere eğitim öğretim faaliyetleri başladı. Moda tasarım
laboratuvarı, elektrik ve iklimlendirme soğutma teknolojisi, tasarım
laboratuvarı ve hibrid elektrikli araçlar laboratuvarı ekipmanlarının
alınması ile ilgili konusunda uzman öğretim elemanları ve proje
ortakları ile tespit çalışmaları yapılmış ve satınalma süreçlerine
başlanmıştır. Bu kapsamda hibrid ve elektrikli araçlar laboratuvarına
doğrudan alım yöntemiyle laboratuvar ekipmanlarının bir
kısmı temin edilmiştir. Devam eden proje kapsamında tasarım
laboratuvarının kurulabilmesi için gerekli malzeme ve ekipmanın
alımı yapılmaktadır.
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NİTELİKLİ EĞİTİM, NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM
YARARLANICI ADI

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI

Bilecik Ticaret ve Sanayi odası, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası,
Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi

PROJE BÜTÇESİ

219.315 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

197.383 TL %90

PROJE SÜRESİ

14 Ay

UYGULAMA YERİ

Bilecik

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projenin amacı imalat sanayi çatı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları
ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonun
geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu
alanlara yönelik mesleki eğitimde eğitici personel ve öğrencilerden
oluşan insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesidir.

PROJE SONUÇLARI

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne günümüz teknolojileri
ve sektörel taleplere uyumlu 1 adet kaynak simülasyon laboratuvarı
kurulumu yapılarak okulun mesleki eğitim altyapısı geliştirildi ve
mesleki eğitim hizmetlerinin kalitesi arttırıldı.
Mesleki eğitimde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan insan
kaynağının niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.
Proje ortakları ve iştirakçi kurumlarla iş birliği yapılarak okul-sektör iş
birliği güçlendirildi.
Proje ortaklarıyla, bölgede kaynakçılık alanında ve imalat sektöründe
faaliyet gösteren iştirakçi firmalarla ve diğer işletmelerle iş birliği
protokolü yapılarak öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve
staj uygulaması yapmaları, teknik ve inceleme gezileri, kariyer
günleri etkinlikleri, sektörel konularda bilgilendirme seminerleri vb.
faaliyetler düzenlenerek okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine ve
güçlendirilmesine önemli katkılar sağlandı.
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NİTELİKLİ ELEMAN KALİTELİ YAŞAM

YARARLANICI ADI

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

NOSAB (Ni ̇lüfer Organi ̇ze Sanayi ̇ Bölgesi)

PROJE BÜTÇESİ

529.320 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

476.388 TL %90

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje kapsamında okula kazandırılan 3 adet atölye de eğitimler
verilerek bölge firmalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin
yetiştirilmesi sağlanacaktır. Kursiyerler 18-45 yaş arası en az
ortaöğrenim mezunu, meslek lisesi mezunu, ön lisans, ya da lisans
mezunu kişilerden moda tasarım alanına ilgi duyan, bu alanda
kendini geliştirmek isteyen bireylerden seçilmektedir. Moda okulu
adı verilen eğitim birimi hazır giyim model makinacılığı, kadın giyim
modelistliği, bilgisayarda giysi kalıbı hazırlama, bilgisayar destekli
moda tasarım dikiş otamatları kullanımı konularındaki dersler 3
aylık yoğunlaştırılmış temel eğitimler olarak verilmeye başlandı.

PROJE SONUÇLARI

24 aylık sürede 2 kez tekrarlanacak olan eğitim sürecinde toplamda
10+10 20 kişi sektörün ihtiyacı olan özelliklere uygun olarak
yetiştirilmiş olacaktır. 3 aylık iş başı eğitiminden yani işletmelerde
staj döneminden sonra kursiyerlerin sektöre kazandırılması ön
görülmektedir.
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ÖZTİMURLAR MTAL 4. SANAYİ DEVRİMİNE HAZIR

YARARLANICI ADI

Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi

PROJE BÜTÇESİ

819.742 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

737.393 TL %89,9

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projenin ana hedefi mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş
dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında iş birliğinin
geliştirilmesi ve Bursa bölgesindeki özellikle otomotiv sektörünün
ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasıdır.
Bu doğrultuda kurulan 4. Nesil Sanayi Devrimi laboratuvarında
gerekli eğitimlerin verilerek öğrenci ve öğretmenlerin niteliklerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

PROJE SONUÇLARI

Proje kapsamında eğitim için gerekli olan makine-teçhizat
satın alımları gerçekleştirilerek 4. Nesil Sanayi Devrimi eğitim
laboratuvarı kuruldu. Devam eden projenin beklenen sonuçları
robot programlama ve bakım-tamiri, elektropnömatik, PLC ve
konveyör sistemler ve sensör eğitimlerinin tamamlanarak sanayinin
ihtiyaç duyduğu 4. Nesil Sanayi Devrimi yeterliliklerine sahip kalifiye
eleman ihtiyacının karşılanabilmesidir.
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SİMÜLATÖRLE HATASIZ ÜRETİM
YARARLANICI ADI

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Borçelik A.Ş

PROJE BÜTÇESİ

282.920 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

254.628 TL %90

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile okula son teknolojiye uygun kaynak simülatörü almak ve
simülatörün kullanılacağı bir simulatör atölyesi kurmak ve böylece
metal teknolojisi alanı öğrencilerin niteliklilerini artırmak amaçlandı.
Ayrıca piyasada kaynakçılık konusunda istihdam sağlayan organize
sanayi temsilcilikleri, fabrikalar ve ilgili odalar ile iş birliği yapılarak
eğitim kurumları ile piyasanın bütünleşmesi hedeflendi.

PROJE SONUÇLARI

Devam eden proje kapsamındaki tanıtım faaliyetleri ile öğrencilerin
kaynakçılık mesleğinin çalışma koşulları iş olanakları ve maddi
olanakları konusunda bilgilenmeleri sağlandı Kariyer günleri
etkinlikleri ile mesleğe olan ilginin artırılması sağlandı. Okulda
yeni bir simülatör atölyesi oluşturarak bu atölyenin fiziki altyapısını
teknolojiye uygun, is güvenliği ve insan sağlığını ön plana çıkaracak
şekilde donatıldı. Bu sayede öğrencilerin sanal cihazlar ile daha
çok pratik yapmalarına olanak tanınarak kaynakçılık konusunda
tecrübesizlikten kaynaklanan is kazalarının azaltılasına katkı
sağlandı. Kaynakçılık konusunda istihdam sağlayan fabrika ve
işletmelerin temsilcilikleri ile işbirliği yapılarak okulda verilen eğitim
piyasanın istediği koşullarda güncellendi. Bunun sonucunda
piyasanın istediği niteliklere sahip personel yetiştirerek nitelikli iş
gücü eksikliğinin çözümüne katkıda bulunuldu.
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TEKSTİL MESLEKİ EĞİTİMİNİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK,
ATÖLYELERİN GELİŞTİRİLMESİ VE DİJİTAL BASKI ATÖLYESİ KURULMASI
YARARLANICI ADI

Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası,Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği,
Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği

PROJE BÜTÇESİ

617.250 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

555.525 TL %90

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile sürdürülebilir sanayi için nitelikli iş gücü yetiştirilmesine
yönelik verilen mesleki eğitimin niteliğini arttırmak için okulda
tekstil teknolojisi alanında dijital baskı atölyesi kurulması amaçlandı.
Kurulacak atölye ile mesleki eğitim almış kalifiye işgücüne olan
talebin karşılanmasını sağlamak, bölgedeki işsizliği azaltmak ve
öğrencilerin elde ettikleri mesleki bilgilerle piyasa hâkimiyetlerini
geliştirerek bağımsız iş kurmaya yönlendirmek hedeflenmektedir.

PROJE SONUÇLARI

Devam eden proje sonucunda okul bünyesindeki tekstil teknolojisi
alanında baskı ile ilgili mevcut atölyelerin donatımı yenilenerek
sanayinin ihtiyacı olan işgücü niteliklerine uygun kalifiye elemanların
yetiştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca tekstil teknolojisi alanında okulu
tercih eden öğrenci sayısının artması, tekstil sektörünün okulun
öğrencilerine istihdam konusunda öncelik vermesi beklenen diğer
sonuçlardandır.
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ÜRETEN BURSA GELİŞEN TÜRKİYE İÇİN BURSA MESLEKİ EĞİTİMİ
ENDÜSTRİ 4.0’A HAZIRLANIYOR
YARARLANICI ADI

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Bursa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

823.405 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

741.064 TL %90

PROJE SÜRESİ

15 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projenin amacı, bölgedeki sanayi ve üretim tesislerinde, mesleki
eğitim verilen kurumlarda çalışan ve eğitim görenlere, Endüstri
4.0 ile ilgili teknolojik gelişmelere hazırlanmaları ve yenilikçi
üretim metotlarını kendi sistemlerine entegre etme süreçlerine
rehberlik yaparak katkı sunmak, katma değeri yüksek teknolojili
ürünler üretebilen, dijital dönüşüme ayak uydurabilen ve akıllı
üretim sistemlerini kontrol edip geliştirebilen donanımlı meslek
elemanlarının iş dünyasına kazandırılmasında aktif rol almak ve
bu konularda kurumun mesleki altyapısını ve işbirliği kapasitesini
güçlendirmektir.

PROJE SONUÇLARI

Endüstri 4.0 laboratuvarını kurmak üzere; Bilgisayar, Görüntü
İşleme Destekli-Akıllı Dijital Fabrika Sistemi, Eksen Robot Kol ve
Robot Montaj İstasyonu, 3 Boyutlu Yazıcı, CNC Router, Baskı Devre
Eğitim Seti, Endüstri 4.0 Tablet Kontrol Ünitesi alımı sağlandı.
Kurum içinde faaliyet gösteren ortak bir eğitim merkezi oluşturuldu.
Endüstri 4.0 Eğitim programı oluşturularak, ulusal ve uluslararası
standartlara uygun deney föyleri oluşturuldu. Kurulan atölye/
merkezde görev yapacak eğiticilerin eğitimi gerçekleştirilerek,
donanımlı eğitimcilerden bir eğitimci ekibi oluşturuldu. Projenin
yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi için okulun, ortakların ve
iştirakçilerin web sitelerinden yayınlar yapıldı.
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ÜRETİMDE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER

YARARLANICI ADI

Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi

PROJE ORTAKLARI

Karacabey Ticaret Ve Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

664.260 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

597.834 TL %90

PROJE SÜRESİ

16 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Yeni nesil teknolojileri eğitimde kullanarak imalat sanayindeki
personellerin niteliklerinin artırılması, eğitimcilerin kapasitesinin
güçlendirilmesi, kurumun iş birliği kapasitesinin artırılmasıdır.

PROJE SONUÇLARI

Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Endüstri 4.0
altyapısı geliştirildi. Devam eden proje kapsamında İki aşamada
gerçekleştirilmesi planlanan eğitim setleri kullanım eğitimlerinin
ilk bölümü tamamlandı.
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YENİ NESİL ENDÜSTRİ 4.0 İLE YETİŞİYOR
YARARLANICI ADI

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Eskişehir Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

521.358 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

469.203 TL %90

PROJE SÜRESİ

15 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile öğrencilerin endüstri 4.0 çağına uyum sağlamaları ve yeni
dönemin gerekliliklerine göre hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda, mobil uygulama geliştirme, yeni nesil tasarım atölyesi,
elektronik programlama ve otonom araç ve yapay zekâ atölyeleri
kurulacaktır. Öğretmenlere düzenlenecek 3 boyutlu endüstriyel
tasarım, elektronik ve mikro denetleyici, mobil uygulama
geliştirme ve yapay zekâ ve ROS eğitici eğitimleri ile öğretmenlerin
kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Eğitici eğitimleri ve mal
alımları sonrasında eğitim programımızda yenilenecek ve endüstri
4.0 ile uyumlu hale getirilecektir.
Ayrıca projemizde Endüstri 4.0 ile Tanışma Tanıştırma faaliyetleri ve
Meslek Liselerinin Geleceği-Geleceğin Meslek Liseleri konulu ulusal
çalıştayının düzenlenmesi planlanmaktadır.

PROJE SONUÇLARI
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Proje kapsamında makine ve ekipman alımı yapılarak hedeflenen
atölye kuruldu. Eğitici Eğitimleri verilerek taslak çerçeve programlar
hazırlandı. Gerçekleştirilmesi amaçlanan öğrenci eğitimlerinin
salgın koşullarının ortadan kalkması ile birlikte ve proje sonrasında
da devam etmesi planlanmaktadır.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ İLE MESLEĞİMİ ÖĞRENİYORUM

YARARLANICI ADI

BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Borçelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vamer
Ototiv Yan Sanayi Ltd. Şti.

PROJE BÜTÇESİ

592.027 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

532.824 TL %90

PROJE SÜRESİ

15 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile; bölgedeki mesleki eğitim koşullarını geliştirmek,
iyileştirmek ve mesleki eğitim kalitesini arttırmak; bölgedeki mesleki
eğitim veren kurumlar ile imalat sanayi iş birliği çalışmalarının
arttırılmasına katkı sağlamak; bilgi ve tecrübesi yüksek kalifiye
eleman yetiştirmek ve imalat sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş
gücünü sağlamak; yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki
eğitim altyapısının ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi
ile mesleki ve teknik eğitim alanında potansiyele sahip bölgenin
sektöre kazandırılarak, katma değeri arttırmak amaçlanmaktadır.

PROJE SONUÇLARI

Proje sonunda standartlara uygun tam donanımlı 1 adet CNC
simülatörlü eğitim laboratuvarı, 1 adet CNC dik işleme merkezi
tezgahı ve 1 adet CNC torna tezgahı BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kazandırıldı. Sektörün ihtiyaç duyduğu
yetkin CNC operatörü yetiştirmeye yönelik bir altyapı ile iş sağlığı ve
güvenliğinde standart bir ortam oluşturularak, yapılan okul-sanayi
iş birlikleri sayesinde eğitim alan bireylere staj olanağı sağlandı.
Okulda oluşturulan CNC simülatörü laboratuvarında ve tezgahlarda
12 öğretmene teorik ve pratik olmak üzere toplam 20 saat eğitim
verildi.
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YENİŞEHİR’DE ENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE BAKIM ONARIM
UYGULAMALARI
İLE
GELECEĞİN
NİTELİKLİ
TEKNİSYENLERİNİ
YETİŞTİRİYORUZ
YARARLANICI ADI

Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

425.774 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

383.196 TL %90

PROJE SÜRESİ

14 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde
Elektrik/ Elektronik Alanı Endüstriyel Bakım Onarım Dalına ait
atölye ve laboratuvarlarda eksiklikler giderilerek daha güncel bir
eğitim öğretim ortamı sağlanması amaçlanmaktadır.

PROJE SONUÇLARI

Devam eden proje kapsamında okula kazandırılan malzeme ve
ekipmanlar ile öğrenciler, öğretmenler ve ilgili paydaşların eğitilmesi,
okul ve sanayi iş birliği sağlanarak ilçede mesleki eğitimin kalitesine
katkılar sağlanması beklenmektedir. Proje kapsamında 96 öğrenci
ve 28 öğretmene mesleki eğitim verildi, ayrıca 130 kişiye yönelik
bilinçlendirme semineri gerçekleştirildi.
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YILDIRIM BEYAZIT’TA NİTELİKLİ İSTİHDAM ARTIYOR

YARARLANICI ADI

Yıldırım Beyazıt IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Barida Makina San. Tic. Ltd. Şti, Çağla Elektromekanik Sistemler
San. Ve Tic. Ltd. Şti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

723.698 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

651.310 TL %90

PROJE SÜRESİ

14 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Bu proje ile Bursa Eskişehir Bilecik kalkınma ajansı (BEBKA)
tarafından Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde;
elektrik-elektronik
teknolojisi
alanında
mesleki
eğitimin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında eğitim
programlarına katılan is gücünün niteliklerin artırılmasına yönelik
eğitim laboratuvarı kurulması, geliştirilmesi ile kurumun altyapısı ve
iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

PROJE SONUÇLARI

Devam eden proje kapsamında Atolye tadilatı yapılarak mobilya
ve cihazlar yerleştirildi. Kurulan atölyede eğitici eğitimleri
gerçekleştirildi.
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Z KUŞAĞI ROBOTİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ İLE ENDÜSTRİ 4.0
YOLCULUĞUNA ÇIKIYOR
YARARLANICI ADI

Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

PROJE ORTAKLARI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

738.772 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

664.501 TL %89,94

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje kapsamında okulda Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
alanı ve Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı derslerinde, açılacak
meslek edindirme kurslarında ve öğretmenlerin mahalli hizmet içi
eğitimlerinde kullanılmak üzere, her iki alana ve ortak amaca hizmet
edecek 2 adet Endüstriyel Robotik ve Otomasyon laboratuvarının
kurulması amaçlanmaktadır. Endüstri 4.0 alt yapısına sahip
teknolojik ürünlerden oluşan laboratuvarlarda verilecek uygulamalı
eğitimler ile Endüstri 4.0 uyumlu teknolojilerde temel düzey arızaları
giderebilen, bakım hizmetlerini yapabilen ve kurulum işlemlerinde
çözüm üretebilen nitelikli iş gücünün yetişmesi sağlanacaktır.

PROJE SONUÇLARI

Proje ile bölge sanayimizin var olan sistemlerini geleceğin teknolojisi
Endüstri 4.0’a dönüştürmesi sürecinde ihtiyaç duyduğu Arge
çalışmalarına katkı sunabilecek altyapıya sahip, problem çözme
becerisi yüksek, bilimsel araştırma yeteneği kazanmış kalifiye
elemanlar yetiştirilecektir. Proje kapsamında okulda Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri alanı ve Elektrik Elektronik Teknolojisi
alanı derslerinde, açılacak meslek edindirme kurslarında ve
öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimlerinde kullanılmak üzere
her iki alana ve ortak amaca hizmet edecek 2 adet Endüstriyel
Robotik ve Otomasyon laboratuvarı kurulacaktır.
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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
(BŞEÜ-TTO) GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ
YARARLANICI ADI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

433.036 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

324.649 TL %74,97

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bilecik
Proje Bilecik ilinde girişimcilik kültürünün oluşturulması ve şehrin
potansiyelinin ortaya çıkartılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçların
yerine getirilmesi için bir aracı ve yönlendirici olarak girişimcilik
merkezinin kurulması hedeflenmiştir.
Bu hususta akademik girişimcilik ve genç girişimcilik tematik
alanlarında faaliyetler yapmak üzere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Girişimcilik Merkezi Projesi oluşturulmuştur.

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Girişimcilik merkezinde yürütülecek eğitim ve danışmanlık
hizmetleri ile Bilecik ilinde girişimciliğin geliştirilmesi, girişim
sermayesi fonlarından yararlanma oranının arttırılması, mentorlük
hizmetleri yoluyla hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimcilerin
desteklenmesi planlanmaktadır.
Ayrıca Bilecik ilinde sürdürülebilir bir destek sisteminin oluşturulması
amacıyla Bilecik ilinde yer alan akademisyen ve gençlerin , TR41
bölgesinde var olan girişimcilik ekosistemine entegre edilmesi
düşünülmektedir.
Projenin ilk yılında akademisyenlerinden oluşan bir odak grup ile
çalışılması; ikinci yıl ise genç girişimci kategorisinde yer alabilecek
lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri içeren odak grup ile çalışılması
planlanmıştır. Eğitim ve mentorlük faaliyetleri her iki gruba da ayrı
ayrı verilecektir.
Proje, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin bir birimi olan Teknoloji
Transfer Ofisi (BSEU-TTO) tarafından yürütülmektedir.

PROJE SONUÇLARI
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Girişimcilik ve İş Geliştirme Uzmanı ve Fikri Mülki Haklar Uzmanı
istihdam edildi. Teknoloji Transfer Ofisi binası yeniden düzenlenerek
BŞEU-TTO Girişimcilik merkezi haline getirildi. Girişimcilik Merkezi
Tanıtım, Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma Faaliyetleri
yapıldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi
ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Zoom üzerinden
girişimcilerimize yönelik BİGG Team Etkinliği düzenlendi. Girişimcilik
Merkezinin web sitesi hazırlandı. Toplam 10 akademisyenden
oluşan bir odak grup oluşturulup üniversitede akademik çalışmalar
neticesine ortaya çıkabilecek iş fikirlerine ve bu fikirlerin girişimcilik
şirketlerine nasıl dönüşebileceği konusunda çalışmalar yapıldı.
Proje yazma ve yürütme faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme ve eğitim
düzenlendi.

BURSA ÇOCUK GİRİŞİMCİ ÖĞRENME MERKEZİ
YARARLANICI ADI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

516.236 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

387.175 TL %75

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projenin amacı; Bursa ilinde ilkokuldan lise son sınıfa kadar eğitim
gören öğrencilerin yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik alanında
bilgi ve becerilerinin arttırılarak, erken yaştan itibaren girişimcilik
kültürünün yaygınlaştırılması ile Bursa’nın girişimcilik alanında
marka kent olmasını sağlamaktır. Proje kapsamında kurulacak olan
öğrenme merkezi ile öğrencilerine danışmanlık/koçluk yapacak
öğretmenlere eğitimlerin verileceği, öğrencilerin danışmanlık,
girişimcilik eğitimi ve mentorluk desteği alacakları, ferah, ergonomik
donanımlı ve üstün teknolojik imkanlara sahip bir çalışma ortamı
sunulacaktır.

PROJE SONUÇLARI

Proje ekibine “Uygulamalı Girişimcilik Eğitici Eğitimi” aldırıldı.
Bursa Çocuk Girişimci Merkezi’nin kurulması planlanan
binada altyapı ve küçük ölçekli yapım işleri tamamlandı. Proje
kapsamında belirlenen ve öğrenme merkezinde yer alan tematik
alanların donanım ve ekipman ihtiyaçları tamamlandı. İlkokul ve
ortaokul düzeyinde hazırlanacak girişimcilik konusundaki eğitim
içerikleri hazırlanmaktadır. Girişimcilik ile ilgili proje kapsamında
gerçekleştirilecek öğretmen eğitimleri pandemi sürecinden dolayı
uzaktan eğitime uygun olarak hazırlandı.
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ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

YARARLANICI ADI

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE ORTAKLARI

Eskişehir Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

314.870 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

230.522 TL %73,21

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Eskişehir

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Projede çocuk ve gençlerin girişimcilik potansiyellerini ortaya
çıkarmak, girişimci düşünceleri küçük yaşlarda oluşturarak
girişimcilik eko sistemine katkı sağlamayı amaçlayan, 8-17 yaş arası
çocuk ve gençlerin girişimcilik anlayışlarını geliştirebilecek Eskişehir
Milli Eğitim Girişimcilik Merkezi kurulması hedeflendi.

PROJE SONUÇLARI

Eskişehir ilinde yaşayan 8-17 yaş arası çocuk ve gençlerin girişimcilik
anlayışlarını geliştirebilecek Eskişehir Milli Eğitim Girişimcilik
Merkezi kurulacaktır. Eskişehir’in ihtiyacı olan işgücünü oluşturmak
ve üretime yönelik çalışmaları yaygınlaştırarak ekonomiye katkı
sağlanacaktır. Genç Girişimcilere Ofis, Sekretarya, Sarf Malzemesi,
Toplantı Odası, Görüşme Odası ve Mesleki Eğitimler gibi hizmetler
verilecektir. 8-17 yaş arası çocuk ve gençlere girişimciliğin prensipleri,
başarılı bir girişimcide olması gereken özellikler, sürdürülebilir iş
fikri geliştirme modelleri, finansal sistemin temel prensiplerine
giriş ve pazarlama stratejileri eğitim ve atölye çalışmaları ile
çocukların girişimci bir zekâ geliştirmelerine yardımcı olunarak,
uzun vadede kariyer geliştirme planlarına katkı sağlanacaktır. 8-17
yaş arası çocuk ve gençlere girişimcilik anlayışlarını geliştirebilecek
derslerin verilmesi ve ilgili deneyimlerin kazandırılması yoluyla
yaygınlaştırılacaktır. Çocukların ve gençlerin gerçek dünyaya ilişkin
becerileri geliştirilecektir. Çocukların ve gençlerin girişimci bir zekâya
sahip olabilmeleri, kendi iş fikirlerini geliştirebilmeleri, finansal
kararlar alabilmeleri ve problem çözme aşamasında eleştirel zekâya
sahip olabilmeleri için çocuk girişimciliği eğitimleri verilecektir.
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KALİTELİ GİRİŞİMCİ GÜÇLÜ REKABET

YARARLANICI ADI

Osmaneli Belediye Başkanlığı

PROJE ORTAKLARI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

PROJE BÜTÇESİ

500.174 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

375.131 TL %75

PROJE SÜRESİ

18 Ay

UYGULAMA YERİ

Bi ̇lecik

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje kapsamında Osmaneli Belediyesine ait Necati Kudül
konağında oluşturulacak Genç ve Kadın Girişimcilik Merkezi, Bilecik
ve bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilerin
küresel ölçekte rekabet edebilirliğine katkı sunma hedefi ile hayata
geçirilecektir. Merkez; bünyesinde planladığı projeler ile girişimcilik
ekosistemindeki etkin kurum ve kuruluşların, şirketlerin, sivil toplum
örgütlerinin ve üniversitenin bir araya gelmesini ve ortak çalışmalar
yapılmasını sağlayacaktır.
Proje ile yeni işletme kuracak veya yeni işletme kuran girişimciler
oluşturulan merkezde ofislerini oluşturabilecekler, toplantılarını ve
eğitim&seminerlerini gerçekleştirebilecekler ve alanında uzman
mentörlerden destek alabileceklerdir. Proje kapsamında aynı
zamanda girişimcilik ile ilgili eğitim, seminer, çalıştay, kamplar ve
ödül törenleri düzenlenerek girişimcilik faaliyetleri ile ilgili farkındalık
oluşturulacaktır.

PROJE SONUÇLARI

Bilecik’te yasayan işsiz Kadın ve Gençlerin yeteneklerini kullanarak
kendi şirketlerini kurabilecekleri fiziki bir mekân oluşturdu. İldeki
kadın kooperatifinin gelişmesi, kurumsal olarak güçlendirilmesi
sağlandı. Sivil Toplum Kuruluşlarının girişimcilik alanındaki
etkinlik potansiyelleri arttırıldı. Verilen eğitimler ile teknoloji okur
yazarlığı artacak, E-ticaret eğitim programları ile dijital dönüşüme
katkı sunuldu. Pazarda çalışan ya da küçük çapta is yapan Kadın
ve gençlerin is potansiyelleri arttırılacak kontrollü büyümeleri
sağlandı. Proje kapsamında yapılan eğitimlerle 3 bin kadın ve
gencin uygulanacak müfredat dahilinde eğitim ve seminerlerden
yararlanması beklenmektedir. Proje sürecinde en az 15 girişimci
kurdukları şirketlerle markalaştı. Proje sürecinde ve sonrasına 5 yılda
çevre illerde dahil olmak üzere 10 binin üzerinde kadın ve gencin
merkezi ziyaret etmesi beklenmektedir.

73

KARACABEY GENÇ GiRiŞiMCiLER MERKEZi

YARARLANICI ADI

Karacabey Belediyesi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

204.300 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

151.691 TL %74,25

PROJE SÜRESİ

15 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Lise ve dengi okullardan 200 öğrenci ve 20 öğretmene girişimcilik
eğitimleri vererek okullarda girişimcilik kulüpleri kurulmasını
sağlamak ve Karacabey Belediyesi bünyesinde Genç Girişimciler
Merkezi oluşturmak amaçlanmaktadır.

PROJE SONUÇLARI

Proje açılış ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Karacabey Belediyesi
tarafından proje uygulama alanı olarak kullanılacak bina tahsisi
gerçekleştirildi. Devam eden proje kapsamında ayrıca Mentörlük
Eğitim Programı 1. Faz (Girişimci Mentörlüğü Kavram Eğitimi)
gerçekleştirildi.
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SİNANPAŞA MEDRESESİ GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK MERKEZİ

YARARLANICI ADI

T.C. Yenişehir Belediyesi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

466.264 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

349.698 TL %75

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje ile Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi kurarak burada görev
alacak girişimci danışmanlarının yetiştirilmesi amaçlandı. Ayrıca
merkezde verilecek eğitim ve danışmanlıklarla Yenişehir’de
eğitim, öğretim görmeyen ve çalışmayan 15-29 yaş arasındaki
gençler girişimcilik, teknolojik girişimcilik ve Ar-Ge kavramlarıyla
tanıştırılacak, mikro kredi sistemi içerisinde yer alan ancak iş yerleri
olmayan kadınlar proje kapsamında oluşturulan atölyelerde üretim
yapabilecek, merkezde açılan maker atölyesi ile teknolojinin ve
girişimciliğin çocukluktan itibaren öğrenilmesi sağlanacaktır.

PROJE SONUÇLARI

Devam eden proje kapsamında girişimcilerin ilk çalışmalarını
yapabileceği ve danışmanlık alabileceği Sinanpaşa Medresesi
Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi açıldı. Gerekli makine ve
ekipmanların satın alması gerçekleştirilerek açık ofis, mutfak
atölyesi, el sanatları, dikiş-nakış ve maker atölyesi kuruldu. Proje
kapsamında 99 saatlik eğitim programı alan 7 kişi girişimci
danışmanı olarak yetiştirildi. Eğitimler ve danışmanlık hizmetleri
başlatıldı. Proje sonunda toplam 559 saat eğitim verilmesi, ayrıca
227 kadın, 270 genç ve 1000 civarında çocuğun merkezden
faydalanması beklenmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN SOSYAL FAYDA ÜRETİM
ÜSSÜ NİLÜFER SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ
YARARLANICI ADI

Nilüfer Belediyesi

PROJE ORTAKLARI

-

PROJE BÜTÇESİ

509.252 TL

DESTEK MİKTARI ve ORANI

381.939 TL %75

PROJE SÜRESİ

24 Ay

UYGULAMA YERİ

Nilüfer/Bursa

PROJE ÖZETİ (10-15 cümle)

Proje kapsamında, toplumsal ve ekonomik sorunların çözümü
için potansiyel sosyal girişimci adaylarının yetiştirileceği bir adet
sosyal girişimcilik merkezi kurulması hedeflenmektedir. Proje ile,
toplumun tüm paydaşlarının etkin iş birliğiyle özellikle dezavantajlı
kesimlerin ve gençlerin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üreterek
sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve bu alanda
fikirlerin ortaya çıkartılıp desteklenmesi amaçlanmıştır. Merkezin
faaliyete geçmesiyle sosyal girişimcilik konusunda yerel yönetimler
için sürdürebilir bir modelin ortaya çıkması planlanmaktadır.

PROJE SONUÇLARI

Devam eden projede bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler
şunlardır:
500m2 brüt alana kurulan ve küçük ölçekli inşaat ileri tamamlanan
Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi; eğitim ve etkinlik alanı, 3D
modelleme atölyesi, paylaşımlı ofis alanı, ortak alan ve idari ofis alanı
olmak üzere 5 bölümden oluşturuldu. Sosyal girişimcilik konusunda
mevcut durumun analizi için STK, gençler, üst yönetim ve belediye
çalışanlarıyla odak grup toplantıları yapıldı. Merkezin duyurusunu
yapmak amacıyla Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi Lansmanı
ve Arama Çalıştayı düzenlendi. Merkezin tefrişi ve donanımı için
malzeme ve ekipman satın alma sürecine başlandı.
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