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BEBKA’DAN 2015’TE 
15 MİLYON TL DESTEK 
BEBKA, Mali Destek Programı kapsamında 2015 
yılında “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” ve “Sağlık 
Turizminin Geliştirilmesi”  alanlarındaki projelere 
15 milyon TL destek verecek. s4

TASARIM VE İNOVASYON 
BULUŞMALARI UFUK AÇACAK
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te düzenlenecek 
tasarım ve inovasyon buluşmaları, bilgi 
paylaşımı ve doğru örneklerle firmaların 
ufkunu açarak yol gösterecek. s26

BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak 
bir geleceğe inanıyor ve her alanda inovasyona, 
yenilikçiliğe, tasarıma önem veriyor. 

ESKİŞEHİR ANİMASYONUN 
MERKEZ ÜSSÜ OLACAK
BEBKA destekli, Anadolu Üniversitesi 
Çizgi Film (Animasyon) Araştırma 
Geliştirme Merkezi Projesi ile Eskişehir 
çizgi film alanında merkez üs olacak. s42

Tasarım ve
inovasyon
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Günümüzün hızla değişen rekabet 
ortamında ayakta kalabilmek için şir-
ketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini 
ve üretim yöntemlerini sürekli olarak 
değiştirmeleri ve yenilemeleri gerek-
mektedir. Bu değiştirme ve yenileme 
işlemi de inovasyon olarak adlandırılı-
yor. Kısaca inovasyon; bilim ve tekno-
lojinin, ekonomik ve toplumsal yarar 
sağlayacak şekilde yenilenmesi süreci-
dir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla 
birleştirilmesidir. İnovasyon, geleceği 
yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı bü-
yüme sağlamakla ilgilidir. Ürünler ve 
hizmetler yenilenirken, tasarım ino-
vasyon en büyük çözüm ortağı olarak 
karşımıza çıkıyor.
BEBKA Haber’in bu sayısında, ülke-
mizi uluslararası rekabette öne çıkara-
cak önemli unsurlar olan inovasyon ve 
tasarım konusunu işledik. 2015 yılında 
tasarım ve inovasyonu odak alan olarak 
belirledik. Bölgemizdeki yerel yönetim-
ler, ticaret sanayi odaları, ihracatçı bir-
likleri ve üniversitelerle işbirliği içinde 
mayıs ve haziran aylarında birçok faali-
yet ve etkinliğin yer aldığı ‘Tasarım  ve 
İnovasyon Buluşmaları’nı gerçekleştiri-
yoruz. Birçok kurumun benzer tema-
larda yaptığı etkinlikleri, aynı zaman 
diliminde bir araya getirerek ve bunlara 
yeni etkinlikler ilave ederek sinerji ya-
ratacağımıza ve bölgemizin ulusal ve 
uluslararası alanda tasarım ve inovas-
yon odaklı bir kimlikle ön plana çıkma-
sına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.
Tasarım ve İnovasyon Buluşmaları’n-
da Tekstil ve Otomotiv AR-GE Proje 
Pazarları, Tasarım Yarışmaları, Bilim 
Şenliği, Tasarım Zirvesi, Ev Stil Fua-
rı, Animasyon Yarışması ve Festivali, 
Mermer Tasarımla Buluşuyor gibi bir-
çok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. 
Bu etkinliklere ilişkin bilgileri ilerleyen 

sayfalarda bulabilirsiniz.
Bildiğiniz gibi BEBKA olarak 2010 yı-
lından itibaren mali destek programla-
rı ile kurum ve kuruluşlara önemli bir 
kaynak sağlıyoruz. Mali destek prog-
ramı kapsamında 2010 ile 2014 yılları 
arasında 12 başlıkta toplam 98 milyon 
TL’lik hibe destek programı ilan ettik. 
2015 yılında da “Kırsalda Ekonomik 
Kalkınma” ve “Sağlık Turizminin Ge-
liştirilmesi” alanlarındaki projelere 15 
milyon TL destek vereceğiz. Programın 
detaylarını 3 ilde ve ilçelerde düzenledi-
ğimiz yoğun katılımlı bilgilendirme ve 
eğitim toplantılarıyla tanıttık.
Ayrıca ajansımızın Güdümlü Proje 
Desteği kapsamında geliştirilen “Bursa 
Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemme-
liyet Merkezi” projesinin onay süreci 
tamamlandı ve uygulama dönemi baş-
ladı. Bu projenin Bursa tekstil sektörü-
nün dönüşümüne ve katma değerinin 
artırılmasına yön vereceğine inanıyo-
ruz. 
BEBKA tarafından hazırlanan ve böl-
gesel gelişmeye yön verecek amaç ve 
içeriklere sahip stratejik bir belge olan 
Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Böl-
ge Planı’nın, Bölgesel Gelişme Yüksek 
Kurulu tarafından onaylanması da di-
ğer önemli bir gelişme. Önümüzdeki 
süreçte Bölge Planı’nda yer alan hedef-
lere ulaşma yolunda daha detaylı ope-
rasyonel planlama ve destekleme çalış-
malarımıza devam edeceğiz.
Bilecik’in gelişimine yol gösterecek Or-
tak Akıl Toplantısı da Bursa’da gerçek-
leştirildi. Toplantıda, kenti geleceğe ta-
şıyacak yol haritasının belirlenmesi için 
çalışmalar yapıldı. Tasarım ve inovas-
yonla ilgili özel röportajlar, BEBKA’nın 
geçtiğimiz dönemine ilişkin çalışmala-
rını da bu sayımızda bulabilirsiniz.
Saygılarımla.

Tamer Değirmenci  Genel Sekreter
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BEBKA’DAN 2015’TE 
15 MİLYON TL DESTEK 
Mali destek programları kapsamında 
2010 ile 2014 yılları arasında 12 
başlıkta toplam 98 milyon TL’lik hibe 
desteği veren BEBKA, 2015 yılında 
“Kırsalda Ekonomik Kalkınma” ve 
“Sağlık Turizminin Geliştirilmesi”  
alanlarındaki projelere 15 milyon TL 
destek verecek.

İÇİNdEKİlERsayı

“TASARIMDA HEP YENİYİ 
ARIYORUM”
Engelinden dolayı giyemediği topuklu 
ayakkabıyı çok farklı şekillerde tasarlayarak 
2013 Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışma-
sı Ayakkabı Kategorisi Birincisi olan Zuhal 
Canyurt, tasarımda hep yeniyi aradığını 
vurguluyor. Canyurt, geleceğin inovatif ve 
yenilikçi tasarımlarda olduğunu söylüyor.

TASARIM VE İNOVASYON 
BULUŞMALARI UFUK AÇACAK
Dünya arenasında yer almak isteyen 
firmalar, ürünlerini farklılaştırmak için 
çeşitli yöntemler geliştirmek zorunda. İşte 
bu noktada tasarım ve inovasyon etkin 
bir araç olarak öne çıkıyor. Bu konuda 
son yıllarda atağa kalkan ülkemizde 
yapılan çalışmalar sürerken, Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik’te düzenlenecek 
tasarım ve inovasyon buluşmaları, bilgi 
paylaşımı ve doğru örneklerle firmaların 
ufkunu açarak, yol gösterecek.

BİLECİK’İN VİZYONU ORTAK AKILLA 
BELİRLENİYOR
Bilecik Valiliği himayesinde, Bilecik Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından ortaklaşa düzenlenen 
Bilecik Ortak Akıl Toplantısı Bursa’da yapıldı.TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELLİYET

MERKEZİ PROJESİ’NE ONAY  
BTSO tarafından hazırlanan ve BEBKA’dan 
Güdümlü Proje Desteği alan Bursa Tekstil ve 
Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Projesi 
onaylandı. Proje, sektörde AR-GE altyapısı 
kurmayı ve güçlendirmeyi hedefliyor.

2014-2023 BÖLGE 
PLANI ONAYLANDI
BEBKA koordinasyonunda 
yürütülen 2014-2023 Bölge 
Planı onaylandı. Temel olarak 
mevcut durum analizi ve ka-
tılımcılık esaslı olarak belirle-
nen vizyon, öncelik ve tedbir-
lerden oluşan Plan, bölgesel 
gelişmeye yön verecek amaç 
ve içeriklere sahip stratejik bir 
belge niteliğinde.

s4
s10

ZEYTİNDE HEDEFE 
ULAŞTIRACAK PROJE
BEBKA’nın da desteklediği Zeytin ve Zey-
tinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Strate-
jilerinin Geliştirilmesi Projesi ile sektörde 
üretimin, ihracatın ve verimliliğin artırıl-
masına yönelik çalışmalar yapılıyor.

s42

‘KALKINMA GÖSTERGELERİ İLE TR41’ YAYINLANDI

OTOYOL, BÖLGENİN EKONOMİK GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

REDAH İLE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

BEBKA MERKEZ OFİSİ BU YIL DA ŞENLENDİs52

s21

s20

s50

EMITT FUARI’NDA 
TR41 RÜZGÂRI
Dünya’nın 5. büyük turizm fuarı 
olan EMITT’in 19.’sunda TR41 
illeri Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in 
standtları büyük ilgi gördü. Bursa 
standı en iyi stand ödülü aldı.

13
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s22

s14

s46
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s26

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) 
Bölüm Başkanı Doç. Fethi Kaba, 
BEBKA destekli Çizgi Film (Animas-
yon) Araştırma Geliştirme Merkezi 
Projesi ile Eskişehir’in çizgi film ala-
nında bir merkez üs olacağını söyledi.

ESKİŞEHİR ANİMASYONUN 
MERKEZ ÜSSÜ OLACAK



Haber

Kontrolün, fikrin üreticisinde olacağı 
atölye çalışmasında, iş kurmada ve 
sürekliliğini sağlamada karşılaşılan 
zorluklar ve sorunların aşılmasını 
sağlayacak pratik araç ve teknikler 
sunulacak.
Atölye çalışmasına katılacaklar, bu 
süreçte temel değerlerini tam anla-
mıyla yansıtacak yaratıcı iş girişimi 
başlatmayı, geliştirmeyi ve sürdür-
meyi sağlayacak vizyonu, netliği ve 
hevesi geliştirme şansı bulacak.
Dört gün sürecek programın sonunda 
katılımcılar, hem girişim fikirlerini 
ilerletecek hem de işletme planını, 
pazarlama stratejisini ve mali planla-
rını geliştirmek için gerekli bilgileri 
edinmiş olacak. Ücretsiz olan eğitime 
25 kişi katılabilecek.

EĞİTMEN PERCY EMMETT
Atölye çalışmasında eğitimleri, 
NESTA Yaratıcı Girişimci Prog-
ramı’nın yaratıcısı Percy Emmett 
verecek. Percy Emmett, 20 senedir 
KOBİ’lerle birlikte çalışıyor. Bugüne 
kadar 5 işletmenin başında bulunan, 
700’ün üstünde girişimci ve KOBİ 
için işletme müdahale programı 
yürüten Emmett, Birleşik Krallık ve 

YARATICI GİRİŞİMCİ ATölYESİ
ESKİŞEhİR’dE dÜzENlENECEK
BEBKA ve British Council işbirliğiyle ilki Bursa’da düzenlenen Yaratıcı 
Girişimci Atölye Çalışması’nın ikincisi, 20-24 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında Eskişehir’de gerçekleştirilecek.

İrlanda’da birçok işletme programı 
yürüttü. 30’dan fazla üniversiteyle 
işbirliği yapan Emmet, Ulusal Diplo-
malı Girişimci Merkezi’nde (NCGE) 
Endüstri Uzman Danışmanı.

KATILIM ŞARTLARI
-Yaratıcı bir fikri\ürünü\hizmeti olan, 
ancak henüz bir iş kurmamış yaratıcı 
girişimciler,
-18 aydan daha kısa bir süredir tica-
retle uğraşıyor olmak,
-Yaratıcılık gerektiren sektörlerde 
çalışmak (moda, tekstil, mobilya 
tasarımı, seramik, animasyon, film, 
müzik, tasarım, el sanatları, sanat 
galerileri, fotoğrafçılık, mimarlık, 
yayıncılık, sahne sanatları vs.),
-Türkiye’de ikamet ediyor ve çalışıyor 
olmak.

NASIL BAŞVURACAKSINIZ?
Programa katılmak isteyenler

www.bebka.org.tr

adresinde yer alan gerekli kayıt 
formlarını doldurarak başvurularını 
yapabilirler.

NESTA Eğitim Kiti
BEBKA desteği ile 
Türkçe’ye çevriliyor
NESTA tarafından geliştirilen 
programın Eğitim Kiti, British 
Council ve BEBKA işbirliğinde 
Türkçe’ye çev-
riliyor. Yaratıcı 
girişimciler için 
tasarlanan eğitim 
programı, yeni 
girişimcilerin 
fikirlerini keş-
fetme ve uygu-
lanabilirliklerini 
görme olanağı 
sunarken, bir 
işletme kurmak 
ve yönetmek için 
gereken bireysel 
becerilerini geliştirmelerine 
de katkı sağlamayı amaçlıyor. 
Eğitim Kiti, ‘İşi başarılı kılmak 
için ne yapılmalı, müşterilerin 
ilgisi nasıl çekilir, nasıl para 
kazanılabilir?’ gibi birçok so-
ruya yol göstermeyi hedefliyor.
BEBKA ve British Council, bu 
eğitim programını Türkçe’ye 
kazandırarak, yalnızca bölgede 
değil, Türkiye genelinde yaratıcı 
girişimcilere önemli bir kaynak 
sunmayı amaçlıyor. Eğitime 
katılanlara dağıtımı planlanan 
kitabın, elektronik sürümünün 
de hazırlanması planlanıyor.
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Mali destek programları 
kapsamında 2010 ile 2014 
yılları arasında 12 başlıkta 
toplam 98 milyon TL’lik 
hibe desteği veren Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA), 2015 Mali 
Destek Programı’nı açıkladı. 
2015 yılında “Kırsalda Eko-
nomik Kalkınma” ve “Sağlık 
Turizminin Geliştirilmesi”  
alanlarındaki projelere 15 milyon 
TL destek verilecek.
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te var 
olan sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
artırılarak, tanıtım ve pazarlama 

BEBKA’dAN 2015’TE
15 MİlYON Tl dESTEK
BEBKA, Mali Destek Programı kapsamında 2015 yılında ‘Kırsalda Ekono-

mik Kalkınma’ ve ‘Sağlık Turizminin Geliştirilmesi’ alanlarında toplam 

15 milyon TL hibe verecek.

faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasıyla, 
sağlık turizmini geliştirmek için ve 
yine bölgedeki kırsal alanlarda tarım 
ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi 
ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik 
çeşitliliğin sağlanarak gelir artışı-
na katkı sağlamak için proje teklif 
çağrısına çıkan BEBKA, aslan payını 
‘Kırsalda Ekonomik Kalkınma’ya 
ayırdı. Toplam 15 milyon TL’lik 
bütçeden 12 milyon TL pay alan Kır-
salda Ekonomik Kalkınma çağrısının 
9 milyon gibi önemli bir bölümü 
özel, işletmelere 3 milyonu da kâr 
amacı gütmeyen kuruluşlara ayrıldı. 

Öncelikleri; kırsalda 
üretilen tarım ürünlerinin katma 
değerlerinin pazarlama imkânlarının 
artırılması, kurulu tarım işletme-
lerinde ve tesislerinde yürütülen 
tarımsal faaliyetlerde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaştırılması, tarım dışı gelir 
getirici faaliyetlerin geliştirilmesinin 
çeşitlendirilmesi olarak belirlenen 

Haber

KIRSALDA

EKONOMİK

KALKINMA

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik

2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Başvuru Rehberi

KIRSALDA

EKONOMİK

KALKINMA

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik

2015 Yılı P
roje Teklif Ç

ağrısı

Başvuru Rehberi

SAĞLIK
TURİZMİNİN

GELİŞTİRİLMESİ

MALİ DESTEK PROGRAMI

2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Başvuru Rehberi

Kırsalda Ekonomik Kalkınma 
(Kâr Amacı Güden Kuruluşlara 

Yönelik) Mali Destek Programı: 
Programın amacı Bursa, 

Eskişehir, Bilecik bölgesinde 
kırsal alanlarda tarım ve 

sanayi işbirliğini güçlendirmek 
ve tarım dışı faaliyetler 
ile ekonomik çeşitliliğin 

sağlanarak gelir artışına katkı 
sağlamak. Programın toplam 

bütçesi 9.000.000 TL.



programda, KOBİ’ler, kamu kurum/
kuruluşlarının kurduğu veya ortağı 
olduğu işletmeler, kooperatifler ve 
çiftçiler, kâr amacı güden uygun 
başvuru sahibi olarak belirlenirken, 
kâr amacı gütmeyenler ise yerel yöne-

3 İldE TANITIldI

timler ile kamu kurum ve kuruluşları, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 
OSB müdürlükleri, birlikler ve koo-
peratifler olarak sıralandı.

BÖLGE POTANSİYELİ EN ÜST 
DÜZEYDE DEĞERLENDİRİLECEK
Öte yandan, bölgede sağlık turizmi 
sektöründe faaliyet gösteren işletme-
lerin insan kaynaklarının ve kurum-
sal kapasitelerinin geliştirilmesi, bu 
işletmelerin teknik bilgi düzeyinin 
ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, 
sağlık turizmi kapsamında tanıtım 
ve pazarlama faaliyetlerinin geliştiril-
mesini önceleyen Sağlık Turizminin 
Geliştirilmesi Mali Destek Progra-
mı’ndan ise kâr amacı güden tüm 
işletmeler yararlanabilecek. Toplam 
bütçesi 3 milyon TL olan programın, 
sağlık turizminde bölge potansiye-
linin en üst düzeyde değerlendiril-
mesinde önemli bir hareketlendirici 
etki yapması beklenirken, ülkemizin 

de önemli uluslararası sağlık tu-
rizmi destinasyonları arasında hak 
ettiği konumu alması için önemli 
bir destekleyici mekanizma olması 
hedefleniyor.

Kırsalda Ekonomik Kalkınma
(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 

Yönelik) Mali Destek Programı: 
Programın amacı Bursa, 

Eskişehir, Bilecik bölgesinde 
kırsal alanlarda tarım ve sanayi 

işbirliğinin güçlendirmek ve tarım 
dışı faaliyetler ile ekonomik 
çeşitliliğin sağlanarak gelir 

artışına katkı sağlamak. Programın 
toplam bütçesi 3.000.000 TL.

Sağlık Turizminin 
Geliştirilmesi Mali Destek 

Programı: Programın amacı 
bölgede var olan sağlık 

hizmetlerinin kalitesinin 
artırılarak, tanıtım ve 

pazarlama faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması ile sağlık 

turizminin geliştirilmesi. 
Programın toplam 

bütçesi 3.000.000 TL.

yılları arasında 12 başlıkta toplam 
947 proje başvurusu gerçekleştiğini 
ve bu başvurulardan 223’nün başarılı 
olduğunu belirterek, “Bursa olarak 
570 proje başvurusu ile yüzde 60’lık 
bir oran yakaladık. Bu ciddi bir ra-
kamdır. Bursa, proje yapma mantığı-
nı kavramıştır. 223 başarılı projenin 

içinde 127 Bursa projesi yer aldı ki bu 
da yaklaşık yüzde 57 oranıyla telaffuz 
edilebilir. Bu da Türkiye’deki diğer 
ajanslarla kıyaslandığında ciddi bir 
rakamdır. BEBKA’nın bu sürede ver-
diği 98 milyon TL’lik hibe desteğinin 
45 milyon TL’si Bursa projelerine 
bütçe olarak verildi. Bu başarıda 

BEBKA’nın 2 ana başlıkta 15 milyon 
lira hibe vereceği 2015 yılı Mali 
Destek Programı; Bursa, Eskişehir 
ve Bilecik’te düzenlenen toplantılarla 
kamu, özel sektör ve sivil toplum 
temsilcilerine tanıtıldı. İlginin büyük 
olduğu toplantılara, Bilecik’te 67, 
Eskişehir’de 277 ve Bursa’da 164 kişi 
kayıt yaptırdı.
Bursa’da Plaza 16 Kongre ve Etkinlik 
Merkezi’nde gerçekleştirilen toplan-
tıya Bursa Vali Yardımcısı Ahmet 
Hamdi Usta ile BEBKA Kalkınma 

Kurulu Başkanı Hasan Çep-
ni katıldı. Tanıtım 

programında 
konuşan Bursa 
Vali Yardımcısı 
Ahmet Hamdi 
Usta, BEBKA’ya 

2010 ile 2014 

Desteklerin Tutarı
Asgari 30.000 TL

Azami 400.000 TL
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Haber

mali destek programları aracılığı 
ile Ajans, bölgenin kalkınmasında 
katkı sağlayacak projelere destek 
vermektedir. Belirtildiği üzere toplam 
98 milyon TL bütçe ile 947 proje 
başvurusundan başarılı bulunan 223 
proje desteklemiştir. Bu projelerin 
hemen hemen dörtte biri Eskişehir’e 
aittir” dedi.
Eskişehirliler’den proje başvuruları-
nın daha da artırılmasını isteyen Vali 
Tuna, 2014 yılında BEBKA tarafın-
dan oldukça önemli hibe dağıtıldığını 
belirtti. Eskişehir için yapılan önemli 
projelere Valilik olarak da büyük 
destek verdiklerinin altını çizen Vali 
Tuna, BEBKA tarafından Eskişe-
hir’de açılan irtibat ofisinin önemine 
dikkat çekti ve Eskişehir’de açılan 
ofisle, geçtiğimiz yıllara göre başvuru 
sayısında büyük bir artış yaşandığını 
söyledi.

PROJE HAZIRLAMA AŞAMASI, 
İŞİN VAZGEÇİLMEZİ
Bilecik’teki tanıtım toplantısı da Şeyh 
Edebali Kültür ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda 
konuşan Bilecik Valisi Ahmet Hamdi 

Nayir, sürdürülebilir kalkınmanın ve 
bölgesel gelişmenin en önemli araç-
larından birinin ajanslar olduğunu 
belirterek, şunları söyledi:
“Bölgemizi geleceğe taşıyabilecek, 
uluslararası düzeyde, rekabetçi, 
sürdürülebilir yenilikçi bir vizyonu 
hazırlayacak şekilde 2014-2023 Bölge 
Planı’mızı hazırlamış ve yürürlü-
ğe koymuş bulunmaktayız. 2010 
ile 2014 yılları arasında toplam 98 
milyon liralık bütçeyle 947 proje 
başvurusu yapılmış, 223 projeye 
destek sağlamışız. Bilecik olarak 
108 başvuru da bulunmuşuz ve 31 
proje başarılı olmuştur. 2015 yılı 
Mali Destek Programı’nda bizi daha 
çok ‘Kırsalda Ekonomik Kalkınma’ 
başlığı ilgilendiriyor. 15 milyon TL 
olarak açıklanan program içerisinde 
12 milyon TL’lik kırsal kalkınma 
programıyla direkt ilgiliyiz. Proje ha-
zırlama aşaması, bu işin vazgeçilmezi. 
Bundan daha fazla istifade etmenin 
yolu da bir yarışma şeklinde geçen 
projelerde, daha güzel projeleri ortaya 
koyabilmek. Proje teklif çağrısı bir 
yarışma olması sebebiyle; niteliğinde, 
çok sayıda proje sunulması bizim 
şansımızı artıracaktır.”

DEĞİRMENCİ DETAYLI BİLGİ VERDİ
Toplantılara katılan BEBKA Genel 
Sekreteri Tamer Değirmenci, katılım-
cılara 2015 yılı Mali Destek Programı 
hakkında detaylı bilgiler verdi. BEB-
KA tarafından 2015 yılında “Kırsalda 
Ekonomik Kalkınma” ve “Sağlık Tu-

Bursa’daki özel ve kamu sektörünün 
ciddi katkıları vardır” dedi.
BEBKA’nın bölgesinde önemli çalış-
malara imza attığını belirten BEBKA 
Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan 
Çepni de “Bölgemiz Türkiye’nin lo-
komotifidir. Bursa da lokomotif iller 
arasındadır. Ve bu lokomotife uygun 
bir kalkınma ajansımız bulunuyor. 
Ajansımızın iki başlıkta açtığı çağrıya 
gösterilen bu ilgiye de ayrıca teşekkür 
ediyorum. Bu salonda oluşan tablo, 
Bursa’nın bu konudaki hassasiyetini 
gösteriyor ki projelerin hazırlanma-
sı ve sunumunda da Bursa’nın her 
zaman farklı olduğu görülmektedir” 
diye konuştu.

ESKİŞEHİR’İN PROJE SAYISI ARTACAK
Eskişehir’deki tanıtım toplantısı ise 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Sa-
lonu’nda yapıldı. Toplantıda konuşan 
Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, 
“Bölge Planı vizyonu doğrultusunda 
belirlenen önceliklere göre hazırlanan 

Desteklerin oranı,
Ajans tarafından 

sağlanacak destek, proje 
toplam bütçesinin

en az %25’i, en fazla 
%50’si oranında olabilir.



rizminin Geliştirilmesi” alanlarında 
proje teklif çağrısı yapıldığını belirten 
Değirmenci, “2015 yılı Mali Destek 
Programlarının toplam bütçesi 15 
milyon TL. Bu bütçenin 3 milyonu 
sağlık turizmine, 12 milyonu da kır-
salda ekonomik kalkınmaya ayrılmış 
durumda. 12 milyonluk çağrının 9 
milyonu özel işletmelere 3 milyonu 
da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 
ayrıldı. Bu yıl ki çağrılara bakıldığın-
da bütçedeki önemli bir payın özel 
işletmelere ayrıldığını görüyoruz. 
Dolayısıyla Mali Destek Programı’na 
bu yıl özel sektörün daha fazla ilgi 
göstermesini bekliyoruz” dedi.
Tamer Değirmenci, Sağlık Turizmi-
nin Geliştirilmesi programı ile bölge-
deki sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
artırılarak, tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması 
ile sağlık turizminin geliştirilmesi, 
Kırsalda Ekonomik Kalkınma prog-
ramında ise kırsal alanlarda tarım ve 
sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi 
ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik 
çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına 
katkı sağlanmasının amaçlandığını 
vurguladı.
Açıklamasında bugüne kadar açılan 
teklif çağrılarının sonuçları hakkında 
da bilgiler veren Değirmenci, önceki 
teklif çağrılarının etki analizlerinde 
çıkan sonuçların, yeni ilan edilen 
programların tasarım sürecinde ken-

dilerine ışık tuttuğunu 
belirtti.

SEKTöR TEMSİlCİlERİNE SAğlIK

TURİzMİ dESTEğİ ANlATIldI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2015 yılında Sağlık Turiz-
minin Geliştirilmesi alanında vereceği hibe destekleri, Bursa’da ger-
çekleştirilen toplantıda sektörün önemli temsilcilerine tanıttı. BUSAT, 
GÜMTOB ve TÜRSAB yetkilileri ve üyelerinin katıldığı toplantının 
açılışında konuşan Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, “Bursa, 
sağlık turizminde pilot illerden birisi olarak ilan edildi ve BEBKA’nın bu 
katkısı da önemli bir destek olacak” dedi.

BÜYÜK POTANSİYEL VAR
Toplantıda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Mali 
Destek Programı hakkında bilgi veren Genel Sekreter Tamer Değirmen-
ci de şunları kaydetti:
“Bölgemiz açısından sağlık turizmi öncelikli konularımız arasında yer 
alıyor. Sağlık turizmi konusunda master planı hazırladık ve bu çalışma 
bir yol haritası olup, önemli bir eksikliği giderdi. Sağlık turizmindeki 
teknik ve kurumsal kapasitenin artırılması konularını düzenlediğimiz 
toplantılarla ele aldık. Bu yılki mali destek programlarından 3 milyon 
liralık bir hibe desteği sağlık turizmine ayırmış bulunmaktayız. Sağlık 
turizmi Bursa, Eskişehir ve Bilecik için önemli, çünkü büyük bir po-
tansiyeli barındırıyor. Ayrıca Bursa, Sağlık Bakanlığı’nın hedef illerin-
den birisi durumunda. Kısa zamanda önemli bir atılım sağlanacağına 
inanıyoruz. Ayrıca mali destek programının diğer başlığı olan kırsalda 
kalkınma desteği de turizm sektörüne katkı sağlayacaktır.”
Yapılan konuşmaların ardından toplantıda BEBKA Uzmanı Sabri Bay-
ram da 3 milyon TL’lik hibe desteğinin detayları hakkında bilgi verdi.

SON
BAŞVURU TARİHİ:

KAYS üzerinden proje 
başvurusu yapmak için

08/05/2015 saat 17:00.
Başvuruların BEBKA’ya 

fiziki teslimi için ise 
15/05/2015 saat 17:00.

BEBKA tarafından açıklanan 2015 Yılı Mali Destek Prog-
ramları kapsamında yer alan ‘Sağlık Turizminin Geliştiril-
mesi’ alanında verilecek hibe destekler, sektör temsilcileri-
ne anlatıldı.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı’nın (BEBKA) Güdümlü Proje 
Desteği kapsamında Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından hazırlanan 
‘Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mü-
kemmeliyet Merkezi Projesi’, Kalkın-
ma Bakanlığı tarafından onaylandı. 
Tekstil sektöründe Türkiye’de ve 
dünyada öncü olan TR41 Bölgesi’nde, 
teknik tekstiller öncelikli alan olmak 
üzere hem bölgede hem de ülkemizde 
tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 
sürdürülebilirliğine katkı sağlamak 
ve yönlendirmek amacıyla AR-GE 
altyapısını kurmak ve güçlendirmeyi 

hedefleyen Bursa Tekstil ve Teknik 
Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Proje-
si hazırlandı. Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ile Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından, 
2014 yılı boyunca koordineli bir 
şekilde projenin fizibilite, tasarım ve 
uygulama süreçleri ile ilgili hazırlıklar 
tamamlandı. Projenin başvuru ve 
değerlendirme süreçleri Kalkınma 
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekle-
me Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve 
esaslar çerçevesinde tamamlanarak, 
BEBKA Yönetim Kurulu ve Kalkın-
ma Bakanlığı tarafından onaylandı.

PROJE SÜRESİ 24 AY
Süresi 24 ay olan Bursa Tekstil 
ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet 
Merkezi Projesi’nin proje uygulayıcısı 
BTSO, proje ortağı ise Bursa Teks-
til ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi 
(BUTEKOM). Bütçesi 10 milyon TL 
olan ve yüzde 75’i BEBKA tarafından 
desteklenen proje kapsamında ayrıca  
bir de Akredite Tekstil ve Teknik 
Tekstil Laboratuvarı kurulacak.

TEKNİK TEKSTİl MÜKEMMEllİYET 
MERKEzİ PROjESİ’NE ONAY
BTSO tarafından hazırlanan ve BEBKA’dan Güdümlü Proje desteği alan 

Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Projesi onaylandı.

Haber

Proje kapsamında ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik AR-GE altyapısını 
geliştirmek üzere Türkiye’nin ilk ‘Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi kurulacak.



İŞLETME MODELİ
Proje başvuru sahibi Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası, projeden ortaya çıkacak 
merkezin işletmecisi ise Bursa Tekstil 
ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi 
(BUTEKOM) olacak. BUTEKOM, 
2008 yılında Tekstil Teknolojileri 
Çalışma Grubu’nun belirlediği karar 
doğrultusunda, ortak fayda sağlamak, 
firmalarda AR-GE ve yenilikçilik 
bilincini geliştirmek ve firmaların 
ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar 
yapmak için Uludağ Tekstil İhracat-
çıları Birliği ile Uludağ Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
ortaklığında kuruldu.
“Tekstil ve Teknik Tekstil Mükem-

meliyet Merkezi” eğitim, organizas-
yon, teknik raporlama, proje hizmet-
leri, danışmanlık, proje yürütücülüğü 
gibi hizmetlerin yanı sıra geleneksel 
ve teknik tekstil ürünlerinin askeri 
ve koruyucu teknik tekstiller, tıbbi 
tekstiller, ev teknik tekstilleri ve 
taşıt teknik tekstilleri olmak üzere 
öncelikli beş farklı bölümüne ilişkin 
test laboratuvar hizmetlerini ve ürün/
süreç muayenelerini içeren bir dizi 
faaliyeti yerine getirecek. İşletmeci 
BUTEKOM, yaklaşık 6 yıldan bu 
yana test ve muayene hizmetleri hariç 
olmak üzere bu faaliyetlerin büyük 
bölümünü yürütüyor.

GÜDÜMLÜ 
PROJE NEDİR?
Güdümlü projeler, proje teklif 
çağrısı yöntemi uygulanmadan 
doğrudan destek sağlamaya 
yönelik olarak; bölge planında 
öngörülen öncelikler doğrul-
tusunda, konusu ve koşulları 
ajans öncülüğünde ve yön-
lendirmesinde belirlenen özel 
nitelikli model projelerdir. Bu 
projelerde genel olarak özel 
sektör işletmeciliğini güçlendi-
recek şekilde, üretim ve ihracat 
kapasitesinin geliştirilmesi, 
iyi uygulama örneklerinin 
oluşturulması, sektörel çeşit-
lenmenin ve ihtisaslaşmanın 
desteklenmesi, özel bilgi, 
beceri ve teknolojilerin gelişti-
rilmesi, transferi veya yaygın-
laştırılması, yeni finansman 
modellerinin geliştirilmesi, 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
desteklenmesi, yeni hizmet ve 
üretim organizasyonlarının 
geliştirilmesi, işbirliği ağları 
ve değer zinciri oluşturulması, 
kümelenmelerin desteklen-
mesi, yeni sanayi altyapısı ve 
organizasyon modellerinin ge-
liştirilmesi ve ihtiyaç duyulan 
alanlarda insan kaynaklarının 
geliştirilmesi esastır.

SÜRESİ

24 AY

BEBK A’NIN 
DESTEKLE YECEĞİ

OR AN 

% 75

PROJE ORTAĞI 

BUTEKOM

İŞ TİR A KÇİ
UTİB

UYGUL AYICISI

BTSO
BÜTÇESİ

10
MİLYON TL
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BURSA ESKİŞEhİR 
BİlECİK
2014-2023 BölGE 
PlANI ONAYlANdI
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 

Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda yürü-

tülen 2014-2023 Bölge Planı’nın hazırlık ça-

lışmaları tamamlandı ve 10 yıllık dönem 

için hazırlanan Plan onaylandı.

Haber

Başbakan’ın başkanlığında 11 bakan-
dan oluşan Bölgesel Gelişme Yüksek 
Kurulu tarafından onaylanan ve Bur-
sa, Eskişehir, Bilecik illerini kapsayan 
TR41 2014-2023 Bölge Planı, temel 
olarak mevcut durum analizi ve ka-
tılımcılık esaslı olarak belirlenen viz-
yon, öncelik ve tedbirlerden oluşuyor. 
Bölgesel gelişmeye yön verecek amaç 
ve içeriklere sahip stratejik bir belge 
olan Bursa Eskişehir Bilecik 2014-
2023 Bölge Planı, kamu kurum ve 
kuruluşlarının, sivil toplum kuruluş-
larının ve özel sektör temsilcilerinin 
geniş katılımıyla ortaya kondu. 
Katılımcı toplantılar kapsamında 
öncelikle ilçe ziyaretleri planlandı. 
İlçelerde toplantılar ve anket 
çalışmaları yürütülerek 33 
ilçe raporu hazırlandı. 

Mevcut durum analizi 
11 başlıkta toplanarak bir rapor 
oluşturuldu. Sanayi, turizm, tarım, 
tarıma dayalı sanayi ve ormancı-
lık, çevre, enerji ve tabii kaynaklar, 
mekânsal gelişme ve erişilebilirlik 
ve sosyal yapı başlıklarında her ilde 
ayrı ayrı olmak üzere 18 özel ihtisas 
komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplamda 335 katılımcı ile yapılan 
toplantılar sonucunda özel ihtisas ko-
misyonu raporları hazırlandı. Kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluş-
ları temsilcileriyle gerçekleştirilen 
Bölge Planı Çalıştayı’nda ise bölgeye 
yönelik vizyon belirlendi. Bölgesel 
Kalkınma Öncelikleri Anketi, bölge 
planı için özel olarak hazırlanan 



Plandaki Öncelikler
 
TR41 Bölgesi için hazırlanan 2014-2023 
Bölge Planı’nın, ‘Uluslararası Alanda 
Yüksek Rekabet Gücü’ başlığındaki 
öncelikleri şöyle:
1. Sektörel kümelenme oluşumlarının ve 
işbirliği ağlarının geliştirilmesi,
2. İşgücü niteliklerinin ve istihdamın 
sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirilmesi ve geliştirilmesi,
3. Sanayide fiziksel altyapı eksiklikle-
rinin giderilmesi ve lojistik altyapının 
güçlendirilmesi,
4. AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin 
güçlendirilmesi ve verimliliğin artırıl-
ması,
5. Bölgenin öncü ve potansiyeli olan 
stratejik sektörlerinin geliştirilerek, ileri 
teknoloji kullanan sanayi üretimine 
geçilmesi,
6. Yatırım ortamının iyileştirilerek 
girişimciliğin desteklenmesi,
7. Sektörel ihtiyaçlara göre ve ürün ba-
zında belirlenmiş tanıtım ve pazarlama 
ile dış ticarette hedef pazarların geliştiril-
mesine yönelik faaliyetlerin artırılması,
8. Turizm türlerine özgü tanıtım, konak-
lama ve ulaşım altyapısının güçlendirile-
rek hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
9. Güvenli gıda üretmek üzere kaynak-
ların verimli kullanılmasıyla tarımın 
sürdürülebilirliğinin sağlanması.
 
‘Beşeri Gelişme ve Sosyal İçerme’ 
başlığındaki öncelikler:
1. Sosyokültürel altyapının ve kent 
kültürünün geliştirilmesi,
2. Eğitim hizmetlerinde kalitenin ve 
erişilebilirliğin artırılması,
3. Sosyal içermeye yönelik politikaların 
ve sosyal hizmet altyapısının geliştiril-
mesi,
4. Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırıl-
ması,
5. Gençlik ve spor hizmetlerinin ve bu 
alandaki altyapının geliştirilmesi,
6. Kamu kurumlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin 
güçlendirilmesi ve yönetişimin sağlan-
ması,

 Dengeli Mekânsal Gelişme ve Sürdü-
rülebilir Çevre’ başlığındaki öncelik-
ler ise şunlar:
1. Kırsal yaşamın sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve kırsal kalkınma,
2. Afetlere duyarlı kentsel dönüşümün 
ve nitelikli yapılaşmanın sağlanması, 
mekân ve yaşam kalitesinin yükseltil-
mesi,
3. Mekânsal ve ekonomik gelişmenin 
koruma ve kullanma dengesi içinde yön-
lendirilmesi, doğal kaynakların, tarihi ve 
kültürel mirasın korunması,
4. Çok merkezli mekânsal gelişme siste-
mi oluşturulması,
5. Ulaşım modları arası entegrasyonun 
sağlanarak erişilebilirliğin artırılması ve 
kent içi ulaşımın düzenlenmesi,
6. İçme, sulama ve kullanma suyunun 
etkin kullanımının sağlanması, bütünle-
şik su yönetimi planlarının uygulanması 
ve su kirliliğinin önlenmesi,
7. Katı atıkların belirli bir sistem içinde 
ayrı toplanması, taşınması, depolanması, 
geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için 
entegre katı atık yönetim sistemlerinin 
kurulması,
8. Temiz hava eylem planlarının oluş-
turulması ve uygulanması, bölgedeki 
iklim değişikliği ile mücadele için iklim 
değişikliğine uyum strateji ve planlarının 
hayata geçirilmesi,
9. Sanayide atık oluşumu, su ve enerji 
tüketimini azaltmaya yönelik uygulama-
lara ve temiz üretime geçişin sağlanması,
10. Yerel, yenilenebilir, çevre dostu, eko-
nomik, verimli ve sürdürülebilir enerji 
kaynakları potansiyelinin belirlenerek 
değerlendirilmesi,
11. Enerji verimliliği ihtiyaçlarının tespit 
edilmesi, enerji yönetiminin yaygın-
laştırılması ve enerji yoğunluğunun 
azaltılması,
12. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması 
için yerel kaynakların kullanımının aza-
mi seviyeye yükseltilmesi ve enerji talebi 
karşılanırken, çevresel zararların en alt 
düzeyde tutulması.

Bölge Planı’nın Vizyonu 
Bursa, Eskişehir ve Bilecik ille-
rinden oluşan TR41 Bölgesi için 
hazırlanan 2014-2023 Bölge 
Planı’nın vizyonu; ‘Kuruluştan 
kurtuluşa, geçmişin mirasını 
değer katarak geleceğe taşıyan, 
uluslararası düzeyde rekabetçi, 
sürdürülebilir üretim, yenilik ve 
yaşam merkezi’ olarak belirlen-
di.
Bu vizyona erişilmesini sağlaya-
cak üç temel gelişme ekseni ise 
uluslararası alanda yüksek reka-
bet gücü, beşeri gelişme ve sos-
yal içerme ile dengeli mekânsal 
gelişme ve sürdürülebilir çevre 
olarak tanımlandı.

www.bursaeskisehirbilecik2023.com 
web sitesinde yayınlandı, ayrıca 742 
kişiye telefon ile ulaşıldı.  Özel İhtisas 
Komisyonu ve Kalkınma Kurulu 
üyelerinin katılım sağladığı PESTLE 
analizinde, kısa ve orta vadede TR41 
Bölgesi’ni etkilemesi beklenen politik, 
ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve 
çevresel başlıkları altındaki etkenler 
paydaş görüşüne sunularak, etkilerine 
ve olma ihtimallerine göre değerlendi-
rildi ve eğilimler oluşturuldu.
Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 
Bölge Planı, 3194 sayılı İmar Kanu-
nun 8. Maddesi gereğince Kalkınma 
Bakanlığı’ndan alınan yetki doğrul-
tusunda BEBKA tarafından bilimsel 
verilere dayanan ve katılımcı bir 

anlayışla hazırlandı.
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Bilecik’in vizyonunu belirleyecek 
Bilecik Ortak Akıl Toplantısı, 
Bursa’da yapıldı. Bilecik Ortak Akıl 
Toplantısı’na; Bilecik Valisi ve BEB-
KA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Hamdi Nayir, MHP Bilecik Milletve-
kili Bahattin Şeker, Bilecik Belediye 
Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Azmi Özcan ve BEBKA Kalkın-
ma Kurulu Başkanı Hasan Çepni’nin 
yanı sıra Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt 
kaymakamları, Gölpazarı, Söğüt, 
Pazaryeri ve İnhisar Belediye baş-
kanları ile birlikte Bilecik’deki kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşu 
yöneticileri katıldı.
Bursa’da düzenlenen 2 günlük 
programın açılışında konuşan Bilecik 

Valisi ve BEBKA Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, 
“Kültürümüzde istişare önemli bir yer 
tutmaktadır ve günümüzde ortak akıl 
toplantıları ile arama toplantıları da 
bunlara arasında yer alıyor. Bilecik ile 
ilgili konuların topluca ele alınmasın-
da fikirlerin yanı sıra birlik, beraber-
lik ve uygulama da çok önemli. Bile-
cik Ortak Akıl Toplantısı’nı kalkınma 
ajanslarının amacına hizmet edecek 
en önemli faaliyetlerden birisi olarak 
gerçekleştiriyoruz” dedi.

GELECEĞE YOL GÖSTERECEK
BEBKA Genel Sekreteri Tamer 
Değirmenci de “BEBKA olarak plan 
ve strateji çalışmalarına da ağırlık 
veriyoruz. Bu anlamda Orta Sakarya 

Vadisi’nin ekonomik gelişme planı 
hazırlıklarına başladık. 2015 Mali 
Destek Programı’nın 12 milyon 
TL’lik kısmını oluşturan kırsalda eko-
nomik kalkınma desteği doğrudan 
Bilecik’i ilgilendiriyor. Ayrıca Bilecik 
turizmine yönelik özel çalışmalar 
hazırlandı ve 2015’te etkin tanıtıma 
yönelik devam ettirmek istiyoruz. Bi-
lecik’in önemli bir üretim alanı olan 
mermer sektörüne yönelik kümelen-
me çalışmalarıyla da rekabet gücünü 
ileri taşımayı hedefliyoruz. Bilecik 
ortak akıl toplantımızda Bilecik’in 
her kesiminden yetkililer var. Bu top-
lantının sonuçları Bilecik’in geleceği-
ne yol gösterecek” diye konuştu.
BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı 
Hasan Çepni ise “Kalkınma Kurulu 
olarak il toplantıları düzenlemiştik. 
Bu toplantılara en büyük katkıyı Bile-
cik yaptı ve Bilecik bizim için ayrı bir 

BİlECİK’İN VİzYONU
ORTAK AKIllA BElİRlENİYOR
Bilecik Valiliği himayesinde, Bilecik Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik 

Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından ortaklaşa düzenlenen Bilecik Ortak 

Akıl Toplantısı Bursa’da yapıldı.

Kalkınma ajanslarının 
amacına hizmet edecek 
en önemli faaliyetlerden 
birisi olarak gerçekleş-
tirilen Bilecik Ortak Akıl 
Toplantısı, kenti gelecek 
kuşaklara hazırlayacak 
yol haritasının çıkarılma-
sında etkili olacak.



sından mutluyum” diyerek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bilecik büyük bir 
gelişim ve değişim süreci yaşıyor. Bu 
sürecin ortak akılla değerlendirilmesi 
gerektiği düşüncesinden hareketle 
2011 ve 2013’de yapılanlara ek olarak 
bu toplantı bizim için büyük önem 
taşıyor. Artık bu kurul üyeleriyle 
belirli periyodlarda toplantılarımızın 
sürekliliğini sağlayarak, kentimizin 
geleceğini daha iyi şekillendirmek 
istiyoruz. Büyüklerimizin emaneti Bi-
lecik’i gelecek kuşaklara hazırlıyoruz. 
Bilecik’e bir şey yapılacaksa bunu biz-

lerin ortak akılla, istişare kültürüyle 
yapması lazım. Bilecik’te her şey çok 
güzel ama kollektif çalışma, asgari 
müştereklerde birleşme, bardağın 
dolu tarafını görüp boş tarafını daha 
sonraya bırakma alışkanlığımızı şehir 
adına bir eksiklik olarak görüyorum.”
Konuşmaların ardından Bilecik 

öneme sahip bir kentimiz. Bu toplan-
tının Bilecik için hayırlı olmasını di-
lerim” dedi. Ortak Akıl Toplantısı’n-
da Bilecik’i daha ileri götürmek için 
bir araya geldiklerine vurgu yapan 
Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker 
de “Hepimiz Bilecik için bir şeyler 
söylüyoruz ama dışarıdakiler ne diyor 
onları da dinlememiz lazım. Bilecik 
olarak önceliklerimizi belirlemeliyiz, 
bu anlamda tarih ve kültürümüzü 
mü, turizmi mi öne çıkartmamız 
lazım. Mermerimiz var, seramiği-
miz var. Marka şehir olmamız için 
sloganımız ne olmalı, sembolümüzü 
logomuzu belki yeniden ele almalıyız. 
Biz, parti ayrımı yapmadan Bilecik’i 
öne çıkartmak için üzerimize düşen 
görevi en iyi şekilde yapmaya çalışı-
yoruz” ifadelerini kullandı. Bilecik 
Belediye Başkanı Selim Yağcı da “Bu-
gün çok heyecanlıyım, hayallerimden 
birisinin daha gerçekleşmekte olma-

Ortak Akıl Toplantısı’nın arama 
toplantısı bölümüne geçildi ve “Beyin 
Fırtınası”, “Değişim Gündemi Grup 
Çalışması”, “Bilecik İlinin Artıları 
ve Eksileri Grup Çalışması”, “Gele-
cek Tasarım Grup Çalışması”, “Yol 
Haritası ve Projeler Grup Çalışması” 
gerçekleştirildi.

BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci

Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir

Bilecik Belediye Başkanı Selim YağcıBEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni

MHP Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan ve Kalkınma 
Bakanlığı tarafından onaylanan 
‘Alternatif Üretim Yöntemlerinin 
Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında 
‘Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal 
Kümelenme Stratejilerinin Geliştiril-
mesi Faaliyeti’ne yönelik çalışmalar, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile TÜBİTAK, TÜSSİDE (Türkiye 
Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) ara-
sında yapılan sözleşme ile başladı. 

zEYTİNdE hEdEfE
UlAŞTIRACAK PROjE
BEBKA’nın teknik des-

tek sağladığı Zeytin 

ve Zeytinyağı Sektörü 

Ulusal Kümelenme 

Stratejilerinin Geliştiril-

mesi Projesi ile sektör-

de üretimin, ihracatın 

ve verimliliğin artırıl-

masına yönelik çalış-

malar yapılıyor.

İSPANYA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI
Proje kapsamında, zeytin ve 
zeytinyağı konusunda öne çıkan 
ülkelerden biri olan İspanya’da 
sektöre yönelik uygulamalar, 
kümelenme faaliyetleri ve başarılı 
kümelenme örneklerinin ince-
lenmesi amacıyla Proje Ekibi ve 
Teknik Komite üyelerince şubat 
ayında ‘Yurt dışı Teknik İnceleme 
Ziyareti’ gerçekleştirildi. İspan-
ya’nın Jaen, Cordoba ve Sevilla 
kentlerine gerçekleştirilen ziyarete,  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, TÜSSİDE ve BEBKA 
yetkilileri ile öğretim üyeleri ve 
özel sektör temsilcileri katıldı. 

4 gün süren toplantı ve saha 
incelemeleri sırasında, İspanya’nın 
zeytincilik konusunda dünyada 
ön sıralarda yer almasını sağlayan 
üretim sistemleri, saha analizleri 
ile dikim, sulama ve toplama 
teknikleri ile üniversite-sanayi 
işbirliği kapsamında yapılan faali-
yetler ve araştırma merkezlerinin 
çalışmaları incelendi. Kooperatif 
tarzı yapılanmalar ile ilgili olarak 
bilgi alışverişi yapıldı. Kırsalda ge-
lir getirici faaliyetlerle bir ülkenin, 
özellikle kırsal bölgelerin sürdü-
rülebilirliğinin sağlanmasında ne 
derece önemli olduğu doğrudan 
gözlendi.



SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN 
YÜKSELTİLMESİ AMAÇLANIYOR
Ulusal zeytin-zeytinyağı sektör 
temsilcileri ile kamu kurumları 
ve akademisyenlerden oluşturu-
lan 18 kişilik Teknik Komite’nin 
katkılarıyla gerçekleştirilen proje 
ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe 
etkin kümelenme stratejileri ile 
üretimin, ihracatın, verimliliğin, 
kullanım alanlarının ve katma 
değerinin arttırılarak yerel kal-
kınmanın sağlanması ve sektörün 
rekabet gücünün yükseltilmesi 
amaçlanıyor. 

ÖNCELİKLER BELİRLENDİ
Proje kapsamında önce kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesine yöne-
lik çalışmalar yapıldı, ardından 
mevcut durum analizine yönelik 
faaliyetler yürütüldü ve sektör 
paydaşlarıyla görüşmeler gerçek-
leştirildi. Ortak Akıl Platformu 
çalışmaları kapsamında İzmir, 
Bursa ve Gaziantep’te gerçekleşti-
rilen çalıştaylar sonucunda sektö-
rün çözülmesi gereken sorunları, 
güçlü ve zayıf yönleri, sorunların 
çözümüne yönelik öneriler ortaya 
konuldu. “Rekabetçilik Analizi” 
ve “İhtiyaç Analizi” çalışmaları ile 

ÇERÇEVE TOPLANTISI YAPILDI
BEBKA’nın teknik destek sağ-
ladığı proje kapsamında strate-
jik modelleme ön aşaması olan 
‘Strateji Geliştirme Çalıştayı ve 
Mantıksal Çerçeve Toplantısı’, 
6-7 Mart 2015 tarihlerinde 
TÜSSİDE’de gerçekleştirildi. 
Çalışmaya; GTHB proje ekibi, 
TÜSSİDE proje ekibi ve Tek-
nik Komite üyelerinin dışında 
kamu, özel sektör, BEBKA, 
üniversiteler ve STK’lardan 
sektör temsilcileri ve küme-
lenme uzmanları olmak üzere 
toplamda 55 kişi katıldı.
Proje kapsamının ve şu ana 
kadar geçirilen aşamaların pay-
laşılmasıyla başlayan çalışma-
nın ilk günü, daha öncesinde 
proje ekipleri ve Teknik Komite 
üyelerince oluşturulmuş ihtiyaç 
analizi çalışmasının çıktıları 
üzerinden ilerledi. 17-20 Şubat 
2015 tarihlerinde yapılan İs-
panya teknik inceleme ziyareti 
sonucunda elde edilen bilgiler 
ve tecrübeler katılımcılarla 
paylaşıldı.
Çalışmanın ikinci gününde ise 
Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE 
Destek Programı ve Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Kümelenme Destek Programı 
hakkında bilgi verildi. Çalışma 
sonuçları ışığında oluşturulacak 
olan kümelenme desteğinin viz-
yonu, performans göstergeleri 
ve hedef kitlesi tanımlamalarını 
içeren çalıştay gerçekleştirildi.

de sektörün rekabetçilik düzeyi-
ni artırmaya yönelik öncelikler 
belirlendi. 

SEKTÖR İLE İLGİLİ POLİTİKALARIN 
GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILACAK
Proje sonunda elde edilen tüm 
çıktı, tecrübe, sonuç ve değerlen-
dirmelerin uzmanlıkla birleştirile-
ceği “Stratejik Modelleme” sonuç-
ları, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından önümüzdeki 
dönemde zeytin ve zeytinyağı 
sektörü ile ilgili düzenlemelerin, 
politikaların ve desteklerin gelişti-
rilmesinde kullanılacak.
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ORTA SAKARYA VAdİSİ İÇİN
EKONOMİK GElİŞME PlANI
Bilecik’in Gölpazarı, Osmaneli, İnhisar, Yenipazar ve Söğüt ilçeleri ile Es-

kişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinden oluşan Orta Sakarya Vadi-

si alt bölgesinin ekonomik gelişiminin hızlandırılması için Orta Sakarya 

Vadisi Ekonomik Gelişme Planı hazırlanıyor.

Kalkınma ajansları, bölge plan ve 
programlarına uygun olarak bölge-
nin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili 
kapasitesinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak ve bu kapsamdaki projelere 
destek sağlamakla görevli kurumlar. 
Ajanslar, bölgeler arası ve bölge için 
gelişmişlik farklarının azaltılması 
amacıyla bölge planları hazırlayıp, 
plana uygun hedef ve stratejileri 
yerel aktörlerle beraber belirliyor. Bu 
kapsamda hazırlanan Bursa Eskişehir 
Bilecik Bölgesi’nin 2023 vizyonu ve bu 

vizyona ulaşmak için hedef ve strate-
jilerini içeren Bursa Eskişehir Bilecik 
Bölge Planı, 30 Aralık 2014 tarihinde 
Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tara-
fından onaylandı. 

ALT BÖLGELER OLUŞTURULDU
2014-2023 Bölge Planı kapsamında 
hedeflerin daha da detaylandırılması 
için planın alt bölgeleri oluşturuldu. 
Bu alt bölgelerden biri olan ‘Orta 
Sakarya Vadisi alt bölgesi’ Bilecik’in 
Gölpazarı, Osmaneli, İnhisar, Yeni-

pazar, Söğüt ilçeleri ile Eskişehir’in 
Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinden 
oluşuyor.

BÖLGENİN GELİŞİMİ HIZLANDIRILMALI
Orta Sakarya Vadisi alt bölgesi, coğra-
fi yapısı ve mikro klima özelliğinden 
dolayı seracılığın geliştiği, bununla 
birlikte ulaşım ve pazarlama sorunları-
nın bulunduğu bir bölge durumunda. 
Bölge’deki genç nüfusun kırsaldan 
kent merkezlerine göçü ile azalan 
ve yaşlanan nüfusla birlikte birçok 



ekonomik ve sosyal sorunu meydana 
getirdi. İlçe merkezleri ve köylerin 
tekrar eski canlılığına kavuşması, 
ekonomik ve sosyal yönden gelişimin 
hızlandırılması gerekiyor. Bu nedenle, 
Bölge Planı’nda belirlenen mevcut 
duruma ek olarak, Orta Sakarya Va-
disi alt bölgesi için kapsamlı ihtiyaç 
analizi yapılması, imkân ve olanakla-
rın detaylı biçimde belirlenebilmesi ve 
projelerin geliştirilebilmesi için Orta 
Sakarya Vadisi Ekonomik Gelişme 
Planı hazırlık çalışmaları başlatıldı. 
Bu çerçevede, her ilçede çalıştaylar 
yapılmasına karar verildi. İlçelerde 
planlanan çalıştaylara; kaymakam-
lık, belediye, ziraat odaları, ilgili ilçe 
müdürlükleri, kooperatifler, birlikler, 
üniversitenin ilgili bölümleri ve özel 
sektör temsilcileri davet edildi. 
17 Mart 2015 
tarihi itibari ile 
ilçe çalıştayları 
tamamlandı. 
Bu toplantıla-
ra toplam 141 
kişi katıldı.

ÇALIŞTAYLARLA 
GÖRÜŞLER ALINDI
Çalıştaylarda, ilçelerdeki 
mevcut durumla ilgili sunum-
lar gerçekleştirildi ve katılımcıların 
görüşleri alındı. İlçedeki tarım, 
hayvancılık ve turizm potansiyeli, 
ulaşım imkânları hakkında sorunlar 
ve çözüm önerileri tartışıldı, mev-

cut potansiyelin değerlendirilmesi 
ile ilgili proje fikirleri katılımcılarla 
paylaşıldı. 

DESTEK PROGRAMLARINA ALTLIK
Çalışmanın devamında nisan ayında 
Bilecik merkezde planlanan genel 
toplantı ile birlikte rapor son haline 
getirilecek. Orta Sakarya Vadisi’n-
de yer alan ilçelerin mevcut durum 
analizi, GZFT analizi, ihtiyaç ve 

sorunları tespit edilerek, bundan 
sonraki mali destek programları amaç 
ve önceliklerine altlık hazırlanması 
bekleniyor.

PLANIN HAZİRAN AYINDA 
TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Süreçle ilgili koordinasyonu Planla-
ma, Programlama ve Koordinasyon 
Birimi, yereldeki aktörlerle birlikte 
yürütüyor. Orta Sakarya Vadisi 
Ekonomik Gelişme Planı’nın Haziran 
2015 tarihine kadar tamamlanarak 
BEBKA Yönetim Kurulu’na sunulma-
sı öngörülüyor.

GÖLPAZARI
Kiraz, vişne, domates

İNHİSAR
Nar, nar lokumu, domates, 
üzüm, doğa turizmi 

OSMANELİ
Ayva, ayva lokumu, 
karpuz, kültür turizmi

SÖĞÜT
Üzüm, domates, 
kültür turizmi 

YENİPAZAR
Kiraz, vişne, süt 
hayvancılığı, 
mısır 

BURSA BİLECİK

ESKİŞEHİR

MİHALGAZİ
Domates,
termal turizm

SARICAKAYA
Domates,
spor turizmi
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ENdÜSTRİYEl 
SİMBİYOz 
PROGRAMI
hIz 
KESMEdEN 
SÜRÜYOR
BEBKA’nın TTGV işbir-

liğiyle başlattığı 

“Bursa Eskişehir Bile-

cik Endüstriyel Simbi-

yoz Programı” çalış-

maları devam ediyor.

BEBKA’nın, hedefi bağımsız işlet-
meleri daha sürdürülebilir ve yeni-
likçi bir kaynak kullanım yaklaşımı 
çerçevesinde bir araya getirmek olan 
endüstriyel simbiyoz çalışmaları 
devam ediyor. Bu kapsamda TTGV 
işbirliğiyle başlatılan ‘Bursa Eskişehir 
Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Prog-
ramı’na yönelik etkinlikler sürüyor. 
2017 yılına kadar sürmesi öngörülen 
programın temel amacı, bölgedeki 
endüstriyel simbiyoz uygulamalarının 
yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 
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farkındalığın artırılması, bölgesel ve 
sektörel analizlerin yapılarak mevcut 
potansiyelin ve stratejinin belirlenme-
si, fizibilite çalışmalarının yapılması, 
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve 
endüstriyel simbiyoz uygulamalarının 
sürdürülebilirliğine ve yaygınlaştırıl-
masına yönelik altyapının oluşturu-
larak planlanan çalışmaların hayata 
geçirilmesi olarak belirlendi.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
Program kapsamında bölgede öne çı-
kan sektörler incelenerek, bölgenin en-
düstriyel simbiyoz potansiyelini analiz 
eden fizibilite çalışması tamamlandı. 
Bölge geneline bakıldığında, gıda 
ürünleri imalatı, metalik olmayan 
mineral ürünlerin imalatı, mobilya 
imalatı, tekstil ürünleri imalatı ve mo-
torlu kara taşıtı imalatı gibi pek çok 
endüstriyel sektörün yanı sıra başta 
madencilik, taş ocakçılığı ve tarım 
olmak üzere endüstri dışı sektörlerin 
de yer alacağı bir endüstriyel simbiyoz 
ağının oluşturularak pek çok sinerji-
nin hayata geçirilebileceği ortaya çıktı.
Buna istinaden, fizibilite sonucu orta-
ya çıkan öncelikli sektörlerde bölgede 
etkin olup, konuyu benimseyebile-
cek ve katkı verip örnek olabilecek 
sektörel küme temsilcileri, birlikler, 
kooperatifler, büyük ölçekli firmalar 
şubat ayında ziyaret edilerek program 
hakkında bilgilendirilme yapıldı. 

KURUMLARA ZİYARET
Endüstriyel Simbiyoz Programı 
kapsamında TTGV Çevre Projeleri 
Koordinatörü Ferda Ulutaş, TTGV 
yetkilileri Merve Böğürcü ve M. 
Altuğ Zaimoğlu ile BEBKA Planlama 
Programlama ve Koordinasyon Birim 
Başkanı Jülide Alan, Eskişehir YDO 
Koordinatörü Engin Yüksel ve Plan-
lama Biriminde uzman olarak görev 
yapan Özge Yıldız ve Yasin Dalgıç’tan 
oluşan ekip tarafından kurumlar 
ziyaret edildi.
Yapılan görüşmelerde, kurumların 

endüstriyel simbiyoz kapsamında 
değerlendirilebilecek geri dönüşüm 
çalışmaları hakkında detaylı bilgi 
alındı ve kurumlar tarafından 
BEBKA’nın çevresel farkındalığın 
artırılması ve ortak çalışmanın 
sağlanmasını amaçlayan Endüstri-
yel Simbiyoz Programı’nın oldukça 
önemli olduğu vurgulandı.

3 İLDE SİNERJİ ÇALIŞTAYI YAPILACAK
Öte yandan çalışma sonuçlarının pay-
laşılmasını ve bölge paydaşlarının bir 
araya gelerek Endüstriyel Simbiyoz 
Programı’nın uygulanması konu-
sunda sinerji yaratılmasını hedefle-
yen ‘Sinerji Çalıştayı’ nisan ayında 
Bursa’da düzenlenecek. Çalıştayın ilk 
bölümünde bilgilendirme toplantısı 
yapılacak. İkinci bölüm ise simbiyoz 
konusunda ortak çalışabilecek firma-
lara yüz yüze konuşma platformunun 
sağlanacağı B2B şeklinde gerçekleş-
tirilecek. Çalıştaylar diğer bölge ille-
rinde de yapılacak ve çalıştaylardan 
elde edilen çıktılar sonuç raporunda 
değerlendirilecek.
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KAlKINMA GöSTERGElERİ
İlE TR41 YAYINlANdI
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, kal-

kınma göstergelerine ilişkin yıllık olarak oluş-

turduğu yayınların üçüncüsü olan ‘Kalkınma 

Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 

2007-2013’ü yayınladı.

Bölge içi gelişmişlik farklılıklarının 
giderilmesine yönelik çalışmalar 
yürüten kalkınma ajansları açısından, 
iller arası gelişmişlik farklılıklarının 
belirlenmesi ve kalkınmanın zaman 
içindeki gelişiminin ölçülmesi için 
bölgesel kalkınma göstergeleri büyük 
rol oynuyor. Bölgesel kalkınma 
çalışmalarının başlangıç noktası olan 
bölgeyi istatistiki göstergelerle rakam-
sal olarak ortaya koymak adına 2011 
yılında ‘Bölgesel Kalkınma Göster-
geleri Çalıştayı’yla yola çıkan Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı da 
(BEBKA), yıllık kalkınma gösterge-
lerine ilişkin oluşturduğu yayınların 

üçüncüsü olan ‘Kalkınma Gösterge-
leriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 
2007-2013’ü yayınladı.
Yedi yıllık bir döneme ait olan ve 
yıllar itibariyle takip edilebilir mevcut 
göstergelerini Türkiye, TR41 Bölgesi 
ve bölge illeri arasında kıyaslamalı 
olarak sunan yayın, bölge ve il düze-
yinde göstergeleri, bölge paydaşlarına 
toplu olarak ulaştırmayı amaçlıyor. 
Her geçen yıl değişen veri ve istatis-
tik kaynakları dikkate alınıp, buna 
ilişkin göstergeler derlenerek ve hesap-
lanarak kapsamdaki gösterge seti de 
güncelleniyor.

240 GÖSTERGEDEN OLUŞUYOR
‘Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bur-
sa Eskişehir Bilecik 2007-2013’, Tür-
kiye, TR41 Bölgesi, Bursa, Eskişehir 
ve Bilecik illeri düzeyinde Türkiye 
İstatistik Kurumu, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü, 
Türkiye Bankalar Birliği, Enerji Piya-
salarını Düzenleme Kurumu, Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
gibi kurumlardan sağlanan ya da bu 
kurumlar kaynaklı veriler kullanıla-
rak BEBKA tarafından hesaplanan 
22 tematik başlık altında yer verilen 
yaklaşık 240 göstergeden oluşuyor.

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007-2013 yayınından seçilmiş kalkınma göstergeleri

Kadın Okuryazarlık Oranı (%)

Bin Kişi Başına Yüksekokul ve Üniversite

Mezun Sayısı (%)

Okul öncesi 5Yaş Grubu Net Okullaşma Oranı (%)

Ergen (Adolesan) Doğurganlık Oranı (%)

Yüz Bin Kişi Başına Bağımsız Eczane Sayısı

Kişi Başına Bitkisel Üretim Değeri (TL)

Yol Yoğunluğu

(Bin km2 Başına Yol Uzunluğu) (km)

Konut Abonesi Başına Doğal Gaz Tüketimi (m3)

Yüz Bin Kişi Başına Marka Başvuru Sayısı

Kişi Başına Banka Kredisi (TL)

YIL

2013

2013

2013-14

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

TÜRKİYE

93,41

120,33

42,54

27,83

30,31

805

505,02

956

121,70

12 501

TR41

94,95

126,51

-

17,98

30,80

887

421,35

891

126,81

10 279

BURSA

94,62

119,36

48,05

19,00

28,93

874

477,65

805

143,74

10 741

ESKİŞEHİR

95,92

154,52

57,60

14,70

38,64

754

343,81

1 161

94,03

9 449

BİLECİK

95,48

108,47

61,01

16,85

25,37

1 515

534,65

914

30,16

7 405



OTOYOl BölGENİN EKONOMİK
GElİŞMESİNE KATKI SAğlAYACAK
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ülkemizin en büyük 

ulaşım yatırımları arasında yer alan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nun 

ekonomik etki analizi çalışmasını tamamladı.

Türkiye ekonomisinde üretilen katma 
değerin yarısından fazlasının elde edil-
diği bu coğrafyada önemli bir bağlantı 
koridoru oluşturacak otoyolun, bulun-
duğu güzergah üzerindeki mesafeleri 
ve ulaşım sürelerini önemli ölçüde 
kısaltırken bölgede üretkenlik artışına 
ve ekonomik gelişmeye katkı sağlaması 
beklenmektedir.
Analizde, İstanbul-Bursa etabının 2016 
yılında, İzmir-Bursa etabının ise 2019 
yılında tamamlanarak hizmete açılması 
planlanan otoyolun getireceği ulaşım 
kolaylığı ile birlikte, mevcut durum-
da 2,5-3 saat süren İstanbul-Bursa 
arası ulaşım süresinin 1 saate, 8-10 
saat süren İstanbul-İzmir arası ulaşım 
süresinin 3,5-4 saate ineceği öngörül-
mektedir.
BEBKA önderliğinde yürütülen çalış-
ma, otoyolun inşasının tamamlanacağı 
öngörülen 2017 yılı ile bu çalışma 
kapsamında hedef yıl olarak belirle-
nen 2030 yılı arasını kapsamaktadır. 

Otoyol inşaatının ulusal ekonomide 
ortaya çıkaracağı etkiler ve otoyolun 
kullanıma açılması ile bölge ekonomi-
sinde ve bölge için kilit sektörler olan 
otomotiv, tekstil ve turizm sektörlerin-
de ortaya çıkabilecek ekonomik etkiler 
incelenmiştir.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI
Rapor kapsamında yapılan araştır-
ma ve analizlerde, otoyolun hizmete 
açılması ile 2017-2030 yılları arasında 
otoyolun bölge ekonomisine yıllık 
ortalama 4 milyar TL, üretime de 2 
milyar TL katkı yapacağı, bu sayede 
11 bin 400 kişiye istihdam sağlanacağı 
tahmin edilmektedir. Sadece bölge ge-
nelinde değil, ülke genelinde de önem-
li değişim yaratacak olan bu yatırımla 
birlikte ekonomik etkiler yanında bir-
çok sosyal ve mekânsal değişimin ya-
şanması da kaçınılmaz gözükmektedir. 
Bu etkilerin yerel ve bölgesel olarak iyi 
yönetilebilmesi adına rapor kapsamın-
da bir dizi politika önerisi de ortaya 
konmuştur. Bölgesel, sektörel ve diğer 
farklı kategoriler altında ortaya konan 
bu politika önerilerinin geliştirilmesin-
de, ekonomik etki analizinin sonuçları 
temel alınarak öngörülen ihtiyaçların 
yanında, görüşme yapılan paydaşların 
ve karar alıcıların ilettikleri görüş ve 
önerilerden de faydalanılmıştır. Oluş-
turulan politika ve öneriler, bölgedeki 

karar alıcıların bilgisine sunulmuş ve 
gelen öneriler ışığında bu politikalara 
son şekli verilmiştir.
Ajans tarafından yürütülen İstan-
bul-Bursa-İzmir Otoyolu Ekonomik 
Etki Analizi, büyük ölçekli ulaşım 
projelerinin bölgesel ekonomik etki-
lerine ilişkin ülkemizde yapılan ilk 
çalışma olma özelliğini taşımaktadır. 
Bu çalışma ile hem bölgesel hem de 
ulusal çapta büyük ölçekli bir ulaşım 
projesine yönelik muhtemel etkilerin 
incelenmesi, ihtiyaç duyulan ve/veya 
müdahale edilmesi gerekli görülen 
alanlarda karar verici kurum ve 
kuruluşlara önerilerin ortaya konul-
ması bağlamında önemli bir politika 
dokümanıdır. Bu çerçevede gerekli 
görülen ve ihtiyaç duyulan alanlarda 
alınacak önlemler ve yürütülecek 
projelerin, hem bölgesel hem 
de ülke genelinde otoyol 
projesinin yapım süreci 
ve sonrasında ortaya 
çıkabilecek olum-
suz sonuçların en 
aza indirilmesini 
sağlarken, aynı 
zamanda olumlu 
etkilerin de çarpan etki-
sini artırmak için 
önemli bir fırsat 
olacağı düşünül-
mektedir.

Otoyol,
2030’a kadar bölge

ekonomisine
yıllık 

4 milyar TL
katkı, 

11.400 kişiye de istihdam

sağlayacak.

                                         Makale
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TASARIMdA hEP YENİYİ ARIYORUM
Engelinden dolayı giyemediği topuklu ayakkabıyı çok farklı şekillerde ta-

sarlayarak 2013 Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması Ayakkabı Kategori-

si Birincisi olan Zuhal Canyurt, tasarımda hep yeniyi aradığını vurguluyor. 

Canyurt, geleceğin inovatif ve yenilikçi tasarımlarda olduğunu söylüyor.

Zuhal Canyurt, genç ve başarılı bir 
ayakkabı tasarımcısı. Anadolu Üni-
versitesi Moda Tasarımı bölümünde 
okurken, Deri Detay Yarışması Deri 
Giyim Kategorisi’nde finalist olunca 
İstanbul Moda Akademisi’nde deri 
giyim, aksesuar ve ayakkabı eğitimi 
almaya hak kazandı. Aynı yarışmanın 
2.’sinde Ayakkabı Tasarımı Katego-
risi’nde 1. olunca, bu alanda önünde 
yepyeni ufuklar ve imkânlar açıldı. Şu 
anda Istituto Marangoni de Luxury 
Accessories Design Master programın-
da yüzde 100 burslu olarak eğitimini 
sürdüren Canyurt, London College of 
Fashion’da Footwear Design: Inten-
sive eğitimini de yüzde 100 burslu 
olarak almaya hak kazandı. Kariyerine 
ayakkabı tasarımcısı olarak devam 
etmek isteyen Canyurt, günümüzde 

artan rekabetle 
birlikte tasarım-
cıların kendi-
lerini inovatif 
ürünlerle var 
etme çabasında 
olduklarını 
vurgulayarak, 
“Tüm koleksi-
yonlarımı yeniyi 
arama kaygısıyla 
yapıyorum. 
Farklı olanı 
sunmak beni ve 
tasarımlarımı 
diğer tasarımcı-
lardan bir adım 
daha öne taşıdı” 
diyor.

- Tasarım ve inovasyon kavramları 
sizin için ne ifade ediyor?
Özelikle yaşadığımız global çağ ile 
birlikte artan rekabette tasarımcılar, 
inovatif tasarımlarla kendilerini var 
etme çabasındadır. Benim 
de yenilikçi ve füturistlik 
tasarımlar ortaya koyma 
çabam özelikle var.
- Eğitiminiz için 
Eskişehir’de okumayı 
niçin tercih ettiniz? 
Mezun olduğunuz 
üniversitenin ve 
kentin tasarım ile 
inovasyona 
bakış açısıyla 
ilgili neler 
söyleyebi-
lirsiniz?

İHKİB Hazır Giyim ve Meslek 
Lisesi mezunuyum. O dönemlerde 
meslek liselerine uygulanan tercih 
seçeneği yeterince kısıtlıydı. Moda 
tasarımı ya da kalıp öğretmenliği 
seçimi yapabiliyordum. Ben tek tercih 
yaparak Anadolu Üniversitesi Moda 
Tasarımı bölümünü seçtim. Eskişe-
hir ve Anadolu Üniversitesi beni çok 
heyecanlandırdı. Kampüs ortamında 
eğitim almak inanılmaz ufuk açıyor. 
Farklı disiplinleri tanımak ve o di-
siplinlerden arkadaşlara sahip olmak 
bir tasarımcı için inanılmaz bir ilham 
kaynağı.

DÖNÜM NOKTAM OLDU
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ni 
tercih ederken özel bir sebebiniz 
var mıydı?
Kariyerimi o dönemler moda ala-
nında ilerletmeyi düşünüyordum. 
Üniversite eğitimim ile birlikte moda 
alanında birçok başarılı tasarımcıile 

çalıştım. Son olarak Simay 
Bülbül’de deri ile tanıştım 
ve katıldığım 1. Deri Detay 
Yarışması Deri Giyim 

Kategorisi’nde ilk 6 fina-
listten biri oldum. Bu ya-
rışmadan sonra İstanbul 

Moda Akademisi’nde 
deri giyim, akse-

suar ve ayakkabı 
eğitimi almayı 
hak kazandım. 
Buradaki eği-
tim, kariyeri-
min yönünü 

Röportaj



değiştirecek bir dönüm noktası oldu 
benim için. 2. Deri Detay Yarışma-
sı’na Ayakkabı Tasarımı Kategorisi’n-
de girdim ve 1. oldum. Şimdi Istituto 
Marangoni de Luxury Accessories 
Design Master programında eği-
timimi yüzde 100 burslu olarak 
sürdürüyorum. Daha sonra İstanbul 
Moda Akademisi’nde eğitim süresince 
gösterdiğim başarıdan dolayı London 
College of Fashion da Footwear De-
sign: Intensive eğitimini yine yüzde 
100 burslu olarak alacağım. Kariyeri-
me ayakkabı tasarımcısı olarak devam 
etmek istiyorum.
- Ayakkabı tasarımına yönelmeniz-
de engelinizin etkisi oldu mu?
Ayakkabı tasarımına yönelmek İs-
tanbul Moda Akademisi’nde aldığım 
eğitim ve yarışmada kazandığım ba-
şarı ile oldu. Engelimin etkisi belki de 
topuklu ayakkabı giyinemiyor olmak 
olabilir. Garip bir çelişki, tarifi zor.

GELENEK VE GELECEK BİRARADA
- Tasarımlarınızda nelerden esinle-
niyorsunuz? Neyi ön plana çıkartı-
yorsunuz?
Tasarımlarımda ilham kaynağım 
sanattan, kültürden, karakterden, 
endüstriyel bir objeye kadar her şey 
olabiliyor. Tüm koleksiyonlarımı 
yeniyi arama kaygısı ile yapıyorum. 
Genellemek istersem koleksiyonlarım 
geleneksel el yapımı ve füturistlik 
detaylar barındırıyor.
- Tasarımlarınızda dolayısıyla 
başarınızda inovasyonun rolü ve 
önemine değinebilir misiniz?
İnovasyon, tasarımlarımda yeni tek-
nikleri, formları malzemeleri uygu-
lamak şeklinde beliriyor. Belirttiğim 
gibi yeniyi arama çabam bana her 
zaman başarı getirdi. Farklı olanı 
sunmak, beni ve tasarımlarımı diğer 
tasarımcılardan bir adım daha öne 
taşıdı. Ve bu şekilde tasarımlarımı ve 
ismimi tasarım camiasında sürdürme-
yi düşünüyorum. Yaşadığımız dönem, 
tasarımda yeniyi, inovasyonu arıyor. 
İnovasyon bunu ticari olarak gelir ile 

inovatif ürün olarak değerlendiriyor 
olsa da ben şu ana kadar tasarımla-
rımdan ticari bir gelir sağlamadım.

MARKAMI OLUŞTURMAYI 
HEDEFLİYORUM
- Geleceğe ilişkin planlarınız, ulaş-
mayı hedeflediğiniz nokta neresi-
dir? Kariyerinize yurt dışında mı 
devam etmek istiyorsunuz? Yanıtı-
nız evet ise neden?
Eğitimimi tamamlayıp ayakkabı 
sektöründe çalışmaya devam etmek, 
bir taraftan da kendi koleksiyonumu 
hazırlama çalışmaları ile kendi mar-
kamı kurmak istiyorum. Kariyerime 
Londra’da devam etmek istiyorum. 
Nedenine gelince; Türkiye’de sektö-
rün yeterince cesur olmaması; piya-
saya yeni ürün sunmakta, halihazır 
satılabilir dev markaların ürünlerine 
yakın tasarımları üretmeyi tercih 
etmesidir. 

- Türkiye tasarım ve inovasyon 
konusunda yurt dışından nasıl 
görünüyor? Ülkemizde tasarım ve 
inovasyona yeterince önem verili-
yor mu?
Türkiye, tasarım ve inovasyonda 
yeterli görünmüyor, yeterince önem 
verilmiyor. AR-GE departmanı olan 
şirket ve AR-GE’ye ayrılan bütçe veya 
teşvikler yetersiz. Şirketlerin yöne-
timde olan insanlarda bu yapı değişir 
ise tasarım ve inovasyon adına çok 
büyük atılımlar yapabiliriz.

TASARIM İLE ANILMALIYIZ
- Ülkemizde bu alanda atılması ge-
reken adımlar var mı? Varsa bunlar 
neler olabilir? Yurt dışında olup 
ülkemizde yapılmayanlar nelerdir?
Tasarımcı ile şirketlerin ortak payda-
da buluşturulması bir adım olabilir. 
Tasarımcıya hak ettiği değerin veril-
mesi, şirketlerin tasarımcının algıla-
rına ve tasarım vizyonuna güvenerek 
yola çıkabilecek kadar cesur davran-
ması gerekiyor. Emimim ki Türkiye 
inanılmaz tasarımcıları barındırıyor. 
Artık üretim ve yüksek kalitede 
hammadde zenginliğimiz yerine Türk 
tasarımları ile anılmayı denemeli-
yiz. Oysa bir çok ülke kalkınmasını 
tasarım ile yapıyor. Milano, her beş 
kişiden üçü tasarımcı olan bir şehir. 
Tasarımcı olmak extrem bir durum 
değil. Türkiye’de ise tam tersi bir 
yapı var. Garip bir sistem bozukluğu 
bence.
- Henüz yolun başında olan tasa-
rımcılara nasıl bir mesaj vermek 
istersiniz?
Genç tasarımcı adaylarına kesinlikle 
hayallerinden bir an bile vazgeçme-
meleri, yollarına kendilerine olan 
güvenleriyle emin adımlarla ve ısrarla 
devam etmelerini, yurt içi ve yurt 
dışı yarışmaları denemelerini ısrarla 
tavsiye ediyorum. Çünkü yarışmalar 
size tanınmanın yanında inanılmaz 
deneyimler katıyor.
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Haber

AlMAN hEYETTEN
BEBKA’YA İKİNCİ zİYARET
Sektörel benzerlikler nedeniyle işbirliği temaslarında bulunmak üzere 

dördüncü kez Almanya Mittlerer Niederrhein Bölgesi’nden ziyaretçi alan 

Bursa, yine aynı bölgeden bir heyet ağırladı. BEBKA’ya ise gerçekleşen bu 

ikinci ziyarette, heyet ile kentin genel ekonomik verileri paylaşıldı.

IHK Industrie - und Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein (IHK Mittlerer 
Niederrhein Sanayi ve Ticaret Odası) 
başkanlığında Almanya Mittlerer 
Niederrhein Bölgesi’nden gelen teks-
til, makine-metal, lojistik ve otomotiv 
sektörleri temsilcilerinin oluşturduğu 
heyet BEBKA’yı ziyaret etti.
Makine-metal, tekstil, otomotiv ve lo-
jistik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 
KOBİ sahipleri, üst düzey yöneticileri 
ve bölgede kalkınmayla ilgili yet-
kililerden oluşan 21 kişilik heyetle 
yapılan toplantıda; Bursa geneli, 
Bursa’daki makine-metal ve tekstil 
sektörleri ve BEBKA’nın çalışmalarıy-
la ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı.

SEKTÖREL BENZERLİKLER
Sunumda Bursa’nın ekonomik ve coğ-
rafi önemine değinilirken, sektörlerin 
Türkiye ile Bursa büyüklükleri, firma 

sayısı, çalışan sayısı ve dış ticaret 
rakamları paylaşıldı.
Heyet, Bursa’daki temaslarının ikinci 
gününde farklı sektörlerden firmaları 
ziyaret etti. Bu kapsamda, heyetle 

birlikte BEBKA Bursa Yatırım Ofisi 
Koordinatörü Turgut Akşehir ve 
Uzman Emine Arslan Pauli, PEGA 
Otomotiv Süspansiyon Sanayi ve 
Ticaret AŞ. firmasını ziyaret etti. 
Görüşme sırasında firma yetkilileri, 
çalışma alanları ve dış ticaretiyle ilgili 
heyete bilgiler verdi. Almanya 
Mittlerer Niederrhein Bölgesi ve Bur-
sa, sektörleri itibariyle benzerlik gös-
teriyor. Daha önce 4 kez Almanya’nın 
bu bölgesinden Bursa’ya iş temasla-
rında bulunmak üzere heyetler geldi. 
Aynı heyet, geçen yıl da BEBKA’yı 
ziyaret edip bölge illeri ve yatırım 
imkânları hakkında bilgi almıştı.



SOSYAl KAlKINMAYA TAM dESTEK
Yıldırım Kaymakamlığı’nın BEBKA destekli Roman çocuklarını ve aileleri-

ni topluma kazandırmaya yönelik “Anladınız mı Beni?” projesinin tanıtım 

toplantısı Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Yıldırım Kaymakamlığı’nın Roman 
çocukların eğitim imkânlarından 
daha iyi yararlanabilmeleri ve top-
luma kazandırılması için başlattığı 
Anladınız mı Beni? projesi tanıtıl-
dı. Projeye Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) 1 milyon 
200 bin lira destek veriyor. Yıldırım 
Kaymakamlığı ve BEBKA öncülü-
ğünde hazırlanan proje, Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü, Yıldırım Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve Yıldırım Müftülüğü 
ortaklığıyla yürütülüyor.
‘Anladınız mı Beni?’ projesi tanıtım 
toplantısında yaptığı açılış konuşma-
sında “Ülke olarak kaybedecek, feda 
edecek, tek bir ferdimiz yok” ifade-
lerini kullanan Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, “Bu sebeple her vatandaşı-
mız bu toplumun çok değerli bir üyesi 
olduğunun farkında olacak. Farkında 
olmayanlara, bu değeri, böyle pro-
jelerle bizler hissettireceğiz. Roman 
çocuklarımızın zekâ ya da algı gibi 
bir problemleri asla yok. Çocukla-
rımızın okula devamlarını mutlaka 
sağlamalıyız. Aslında bu problem 
çocuklarımızın da değil, anne-baba-
ların ilgisizliği diyebilirim. Bunun 
için anne-baba eğitimleri de oldukça 
önemli. Anne-babalar çocukların 
eğitimine destek olursa, zaten okulla-
rımızın gereğini yerine getirdiklerini 
biliyorum. Ümit ediyorum ki bu 
proje neticesinde çok güzel dönüşler 
alacağız. Tek bir çocuğumuzu toplu-
ma kazandırdığımız zaman bu proje 

hedefine ulaşmış demektir. Projeye 
değer katan, destek veren herkese 
ilin Valisi olarak teşekkür ediyorum. 
Projeyi sonuna kadar desteklediğimi 
de bilmenizi istiyorum” dedi.

KALKINMANIN ÇOK BOYUTU VAR
Kalkınmanın birçok boyutu olduğu-
nu dile getiren BEBKA Genel Sekre-
teri Tamer Değirmenci ise “Bildiğiniz 
gibi, kalkınmanın birçok boyutu var. 
Fakat sosyal ve insani boyutu resmin 
içerisine girmediğinde, ekonomik 
kalkınmanın da hem bir anlamı 
kalmıyor hem de mümkün olmuyor” 
diye konuştu.
Roman çocukların hayata kazandı-
rılması konusunun 10. Kalkınma 
Planı’ndan itibaren hazırlanan tüm 
planlarda çok önemli bir yer tuttu-
ğunu belirten Değirmenci, “BEBKA 
olarak çalışmalarımızda da sosyal 
içerme, beşeri gelişme konuları önem-
li bir yer tutuyor. Hem bölge pla-
nındaki hedeflerimizde hem de mali 
destek programlarımızda bu konuyu 

oldukça önemsiyoruz. Son 4 yıldır 
mali destek programlarında sosyal 
kalkınma konusunda 2 başlıkla teklif 
çağrısına çıkıyoruz. Bu kapsamda 31 
projeye destek verdik. Ajansımızın bu 
projelere verdiği destek yaklaşık 11,7 
milyon TL’dir. Eş finansmanlarla 
beraber 16 milyon gibi bir rakam bu 
konuya ayrılmış oldu. Bunun da yak-
laşık 9 milyonu Bursa’daki projelere 
verildi” dedi.
Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın 
da “Şehirlerin ilerlemesinin yolu, her 
kesimin emeğinden ve zahmetinden 
geçer. Bu, dezavantajlı grupların hayat 
kalitesini arttırmak, ekonomik ve sos-
yal seviyesini yükseltmek için önemli 
bir projedir. İnsanlar ve toplumlar 
daima mutlu olmazlar, mutlu anları 
vardır. Bir insan ve toplumun mutlu 
anları ne kadar çok ise o toplum ve 
kişi mutlu demektir. Biz de bu proje 
ile özellikle dezavantajlı kardeşlerimiz 
olmak üzere o kesimlerin mutlulukla-
rı ve arttırmaya çalışıyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

Haber
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OTOMOTİV TASARIM 
YARIŞMASI

OTOMOTİV AR-GE 
PROJE PAZARI

TEKSTİL AR-GE 
PROJE PAZARI

TEKSTİL TASARIM 
YARIŞMASI

ANİMASYON 
YARIŞMASI

ANİMASYON FESTİVALİ

MERMER İLE 
SANAT VE 
TASARIM

BİLİM ŞENLİĞİ

MODA AKŞAMI

TASARIM ZİRVESİ

ZANAATKAR CANLI 
PERFORMANSLARI

TREND 
ALANLARI

EV & STİL FUARI



Tasarım, Yaratıcılık, İnovasyon, Teknoloji, Buluş ve İcat kavramları iç içe geçmiş, 
günümüzde birbirlerinin yerine kullanılarak, karıştırılan kavramlar. Dünya 
arenasında yer almak isteyen firmalar, ürünlerini farklılaştırmak için çeşitli 
yöntemler geliştirmek zorunda. İşte bu noktada tasarım ve inovasyon etkin bir 
araç olarak öne çıkıyor. Bu konuda son yıllarda atağa kalkan ülkemizde yapılan 
çalışmalar sürerken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te düzenlenecek tasarım ve 
inovasyon buluşmaları da bilgi paylaşımı ve doğru örneklerle firmaların ufkunu 
açacak, onlara yol gösterecek.

Tasarım ve
İnovasyon 
Buluşmaları 
ufuk açacak

ANİMASYON FESTİVALİ
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7. AR-GE PROjE PAzARI’NdA
PROjElER YARIŞACAK
“Bursa Tasarım ve İnovasyon Buluşmaları” kapsamında 27-28-29 Mayıs 

tarihleri arasında düzenlenecek 7. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’nde yedi ka-

tegoride projeler yarışacak.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin 
2009’da başlattığı ‘UTİB Türkiye 
Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 
AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’nin 7.’si 
ve 5. Tasarım Yarışması, uluslararası 
düzeyde 27-28-29 Mayıs 2015 tarihle-
rinde gerçekleştirilecek.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ta-
rafından, sektörde konu bazlı 1200’ün 
üzerinde proje önerisi veri tabanı 
oluşumuna katkı sağlayan zirve, Bursa 
Tekstil ve Konfeksiyon AR-GE Mer-
kezi (BUTEKOM), Uludağ Üniver-
sitesi, BTSO, BEBKA, Bursa Teknik 
Üniversitesi, Beijing Üniversitesi, 
Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi 
Nonwoven Enstitüsü, Güney Kore 
Tekstil Gelişim Enstitüsü, Kyoto Tek-
noloji Enstitüsü, AITEX, HOHENS-
TEIN gibi uluslararası merkezlerin 
işbirliğiyle düzenlenecek.
AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla 
sektörün sanayi-üniversite işbirlikleri 
öncelikli olmak üzere sanayi-sanayi, 

üniversite-üniversite, sanayi-araştırma 
kurumu-üniversite gibi kurumların 
ortak proje geliştirmeleri hedefleni-
yor. 
Sektörün AR-GE altyapısına des-
tek sağlamayı hedefleyen zirvede; 
AR-GE projesi 
yapmak isteyen 
sanayi kuruluş-
ları temsilcileri, 
yerli ve yabancı 
üniversitelerin öğretim 
üyeleri ve AR-GE merkezleri 
ile teknopark araştırmacıları bir 
araya gelerek yüz yüze görüşme fırsatı 
bulacak. UTİB Türkiye VII. Ulus-
lararası Tekstil ve Konfeksiyon 
Sektöründe AR-GE 
Proje Pazarı Zirvesi 
kapsamında proje öne-
rileri, her yıl olduğu gibi 
http://online.utibargeprojepazari.
com/ üzerinden 17 Nisan 2015 Cuma 
saat 17.00’ ye kadar kabul edilecek.

Bursa



Proje pazarları, inovatif nitelikler 
taşıması itibarıyla belirlenen ana 
temalarda, araştırmacıların ve akade-
misyenlerin ‘Proje Öneri Posterleri’ni 
hazırlamaları ve etkinlik gününde 
panolarda sergilerken, aynı zamanda 
sanayicilerle bire bir görüşmeleri-
ne imkân verecek şekilde organize 
edilmektedir. Talep eden akademis-
yenlere ayrıca projelerini konferans 
salonlarında sözlü olarak tanıtma 
imkânı da sağlanmaktadır.
Ayrıca, ortaklığa dönüşecek projelerin 
hayata geçirilebilmesi için de AR-GE 
desteği sağlayan TÜBİTAK, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TTGV 
(Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), 

KOSGEB gibi destek mekanizmaları 
hakkında katılımcıların bilgilendiril-
mesi de mümkün olmaktadır.

SEKTÖRÜN GENEL DURUMU
Tekstil ve konfeksiyon sektörü birlik-
te değerlendirildiğinde; gayri safi yurt 
içi hasıla, imalat sanayii ve sanayi 
üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye 
sağladığı net döviz girdisi, istihdam, 
yatırımlar, dışa açıklık ve makroeko-
nomik büyüklükler açısından Tür-
kiye’nin birinci sektörü konumunda. 
Ancak Türk tekstil sanayisi ham-
madde açısından dünyanın 6. büyük 
pamuk ve Avrupa’nın ikinci büyük 
kimyasal elyaf üreticisi olmasına 
karşın, tekstil makineleri ve tekno-
lojileri üretiminde ve dünya rekabeti 
için şart olan AR-GE çalışmalarında 
istenilen seviyeyi yakalayabilmiş 
değil. TÜİK’in yayımladığı 2011 yılı 
verilerine göre, imalat sanayi içinde 
AR-GE harcamalarının oranı tekstil 
sektöründe yüzde 3,12, hazırgiyimde 
yüzde 0,52, deri ve deri ürünleri sek-
töründe ise yüzde 0,1 seviyelerinde. 
Öte yandan Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’nın kayıtlarına göre, 
Türkiye genelinde AR-GE merkezi 
kuran 24 sektörde faaliyet gösteren 
165 firmanın 7’si tekstil ve hazırgiyim 

alanında bulunuyor.
Bu kapsamda, ülkemizde tekstil 
ve konfeksiyon sektöründe AR-GE 
çalışmalarına katkıda bulunmak ve 
işbirlikleri ortamı oluşturmak ama-
cıyla, 2009 yılından beri “Türkiye 
Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 
Uluslararası AR-GE Proje Pazarı 
Zirvesi” düzenleniyor. AR-GE Proje 
Pazarları ile sektörün yüksek katma 
değerli, inovatif üretimlere geçişi, ih-
racatın sürdürülebilir kılınması amacı 
ile sanayinin gereksinim duyduğu 
yeni ürünlerin üretilmesi, kalite ve 
standartların yükseltilmesi, maliyet 
düşürücü yeni tekniklerin geliştiril-
mesi ve yeni üretim teknolojilerinin 
kullanılabilmesi amaçlanıyor.
Proje pazarı zirvesinde; 2009 yılından 
itibaren her yıl sunulan proje önerisi, 
katılımcı sayısı ve ortaklığa dönü-
şen proje sayıları artıyor. Tekstil ve 
Konfeksiyonda AR-GE Proje Pazarı 
etkinliğinin sağladığı başarı sonucun-
da AR-GE proje pazarları, AR-GE 
faaliyetleri kapsamında TİM’in hi-
mayesine alınarak, otomotiv, makine 
ve imalat, elektrik ve elektronik, gıda 
ve kimya ile malzeme sektörlerine de 
yaygınlaştırıldı.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
2015 yılı için yarışma kategorileri;
- Tıbbi Tekstiller ve Teknik Giysiler,
- Koruyucu ve Askeri Tekstiller,
- Fonksiyonel Lif ve Polimerler,
- Taşıt Tekstilleri ve Kompozitler,
- Bitim (Boya, Baskı ve Kaplama) 
İşlemlerinde Verimlilik ve Sürdürüle-
bilirlik
- Kumaş Teknolojisindeki Yenilikler
Kabul edilen projeler http://online.
utibargeprojepazari.com/Randevu/Ran-
devuProjeListesi.aspx adresi üzerinden 
sanayicilerin bilgisine sunularak, et-
kinlik günü proje önerileri sahiplerinin 
sanayiciler ile buluşması sağlanacak.

Yerli-yabancı sanayi uzmanları ve 
akademisyenlerden oluşan “Ödül 
Seçici Kurulu” tarafından başarı-
lı bulunan AR-GE proje önerileri 
değerlendirilerek, her bir kategoride 
birinciye 10.000 TL, ikinciye 6.000 
TL, üçüncüye 4.000 TL olmak üzere 
toplam 100.000 TL ödül verilecek. 
Diğer Tekstiller ve Patent kategorileri 
ise ödül kapsamında olmayacak.

AR-GE PROJE 

PAZARI’NA 

GENEL BAKIŞ
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Bursa

İCAT ÇIKARMAYA dEVAM
Bu yıl 4.’sü gerçekleştirilecek olan Bursa Bilim 

Şenliği’nde genç mucitler icatlarını sergileye-

cek. Ayrıca ‘Tasarım ve İnovasyon’ konulu proje 

yarışması düzenlenecek.

Bursa Büyükșehir Belediyesi, Bursa İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve BEBKA 
tarafından düzenlenen, Bilim Mer-
kezleri Araștırma Geliștirme Ensti-
tüsü Derneği tarafından desteklenen, 
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin 
ev sahipliğini yaptığı Bursa Bilim 

Șenliği’nin 4.’sü 8-9-10 Mayıs tarih-
leri arasında yapılacak. Ana teması 
tasarım ve inovasyon olarak belirle-
nen Bursa Bilim Şenliği’nde, bilim 
severlerin proje sergileri, mesleki 
yönlendirme-atölye stantları, bilim 
gösterileri ve bilimsel birçok aktivite 
yer alacak.
Bursa’nın otomobil üretimi, AR-
GE’ye yaptığı yatırım, inovatif ürün 
tasarımları ve tekstildeki bașarısı-
nın bilim ve teknoloji alanındaki 
bașarısıyla bir araya geldiği şenlikte, 
güneș enerjisi ve hidrojenle çalıșan 
otomobiller, hibrit ve ekolojik araçlar 
ve daha pek çok yeni teknoloji, bilim 
ve otomobil sevdalılarının beğenisine 
sunulacak. Bursa Bilim Șenliği deni-
lince akla ilk gelen robot aktiviteleri 
de bu yılın gözdesi olacak.

PROJE YARIŞMASI
Bursa Bilim Şenliği’nde ‘Tasarım ve 
İnovasyon’ konulu proje yarışması da 
gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında 
ilk kez düzenlenen Bilim Şenliği 2015 
Proje Yarışması’nda, 5 kategoride ilk 
üçe giren projelere toplam 65 bin TL 
ödül verilecek.
Yarışma; milli eğitim okulları, üni-
versite kulüpleri ve bireysel mucitlere 
açık olarak düzenlenecek. Yarışmaya 
girecek projelerin değerlendirme-
ye alınabilmesi için “Akıllı 
ve Mobil Uygula-
malar”, “İnovatif 
Endüstiyel Tasarım-
lar”, “Ergonomi”, 
“Yenilenebilir 
Enerji, Geri Dö-
nüşüm ve Çev-
re”, “Geleceğin 
Ev Aletleri”, 
“Güvenlik 
ve Emniyet 
Tasarımı” 
ile “Meka-
nik Fonk-
siyonellik” 
konularından 
birinde olması 
gerekiyor. Yarışma 
sonucunda, ‘Temel 
Eğitim Okulları 
Projeleri’ kategorisinde 
birinciye 5 bin, ikinciye 3 
bin ve üçüncüye 2 bin, ‘Üniversite 
Kulüpleri’ kategorisinde birinciye 6 
bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 3 bin, 



‘Orta Öğretim Okulları Projeleri’ 
kategorisinde birinciye 5 bin, ikinciye 
3 bin, üçüncüye 2 bin, ‘Bireysel 
Mucitler’ kategorisinde birinciye 10 
bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 5 bin, 
‘Mesleki Eğitim Okulları Projeleri’n-
de de birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin 
ve üçüncüye 2 bin TL’lik para ödülü 
verilecek.

ETKİNLİKLER
Geleceğin Otomobilleri: Bursa 
Bilim Şenliği, TÜBİTAK Alternatif 
Enerjili Araçlar yarışmasından sonra 
en çok sayıda alternatif enerjili aracın 
bir araya geldiği etkinlik olma özelliği 
taşıyor.
Atölye Çadırları:  Her yıl 25’e yak-
laşan atölye çadırlarında katılımcılar; 
baskı, gastronomi, elektronik, 3D 
modelleme, arkeoloji, astronomi gibi 
birçok alanda etkinlikler gerçekleşti-
riliyor. Atölye çadırlarının en büyük 
katma değeri; Bursa Bilim Şenliği’nin 

de ana hedeflerinden olan halkımıza 
‘Ben de yapabilirim’ duygusunu 

ve bu özgüveni aşılıyor. 
Atölye çadırlarında 

vatandaşlar her yaptığı 
atölyeyi, ya evine gö-
türme ya da anında 
reaksiyonu görme 
şansı elde ediyor.
Türkiye Bilim 
Merkezleri 
Çadırı: Tür-

kiye’de ilk kez 
10’dan fazla bilim 
merkezinin katılımı 
ile oluşturulan 
Türkiye Bilim 

Merkezleri Çadırı, 
ülkemizde faaliyet 

gösteren merkezlerin 
yaptığı faaliyetlere dikkat 

çekme anlamında önemli 
bir alan oluşturuyor. Bu alanda mer-
kezler, yaptığı çalışmaları aktarmanın 
yanı sıra deney düzenekleri ve atölye 
çalışmaları ile de bilim dolu anlar 
yaşatıyor.

Yabancı Gösteri Ekipleri ve Bilim 
Sokak’ta: Uluslararası bir etkinlik 
olma özelliği taşıyan Bursa Bilim 
Şenliği’ne her yıl birçok yabancı ekip 
de katılıyor. Bu ekipler sahne gös-
terilerinin yanı sıra ‘Sokakta Bilim’ 
etkinlikleri ile de yoğun ilgi görüyor. 
Yabancı gösteri ekipleri, şenliği tüm 
şehre yayma düşüncesi çerçevesinde 
Kent Meydanı, Zafer Meydanı ve 
Cumhuriyet Caddesi gibi alanlarda 
da etkinlikler gerçekleştiriyor.
Üniversite Kulüpleri ve Temsil-
cilik Modeli: Türkiye’nin dört bir 
yanından şenliğe katılan üniversite 
kulüpleri, projeleri ile kendilerini 
örnek alacak genç nesiller ile 3 gün 
boyunca bir araya geliyor. Bunun 
yanı sıra ‘Temsilcilik Modeli’ ile de 
Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri 
şenliğin tanıtımı ve katılımcı davet 

etme anlamında görev alıyor. Şenlik 
sırasında da organizasyonel manada 
bu ekipler aktif olarak görev alıyor.
Bize Sorun: Bilime ilgi duyan, aklın-
da sorular olan ve akademisyenleri bu 
sorular ile şaşırtmak isteyen katılım-
cılara yönelik tasarlanan oturumlar 
da büyük ilgi görüyor. Şenlik boyun-
ca alanlarında uzmanlar tarafından 
yürütülen oturumlarda; astronomi, 
arkeoloji, sanat vb. konulara ait birçok 
soru yanıt buluyor. Bilim adamları ile 
toplum arasında bir köprü oluşturma 
görevi üstlenen etkinlikte çok sayıda 
farklı oturum gerçekleştiriliyor.
Sahne Gösterileri: Bilimin en renkli 
ve öğretici etkinliklerinden sahne gös-
terileri, her yıl Bursa Bilim Şenliği’ne 
renk katıyor. 3 gün boyunca bilim 
şenliği sahnesinde bilim meraklıları 
için onlarca deney gerçekleştiriliyor.
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Eskişehir

ESKİŞEhİR ANİMASYON
fESTİVAlİ İlE COŞACAK
Animasyon sektörüne destek amacıyla 1. Ana-

dolu Çizgi Film Yarışması düzenleyen BEBKA, 14 

Mayıs’taki ödül törenini festivale dönüştürecek.

Günümüz sinema ve televizyon 
sektöründe, bilgisayarlı görüntü 
üretimi ve animasyon içerikleri sıkça 
kullanılıyor. Çizgi film ve animasyon 
sektörü dev bir ekonomi yaratmaya 
devam ederken, Türkiye’nin de bu 
sektörde attığı adımları hızlandırma-
ya başladığı görülüyor. TRT Çocuk 
kanalının yerli yapımlara yer vermesi, 
çizgi film piyasasının hareketlenme-
sinde büyük rol oynadı. Son dönemde 
ortaya çıkan Türk çizgi kahramanlar 
ve çizgi filmlerin başarısı, sektörde 
öncü ve umut ışığı oldu. Harekete ge-
çen sektörde peş peşe kaliteli yapımlar 
ortaya çıkmaya başladı.
Türkiye’de bu alanda eğitim veren 
ilk akademik birim olan Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Çizgi Film (Animasyon) Bölümü, 
mezun öğrencileriyle, endüstrinin bu 
alanda çalışan nitelikli eleman yetişti-
rilmesine kilit bir role sahip.

BEBKA YOL HARİTASI BELİRLİYOR
BEBKA, Eskişehir’deki animasyon 
sektörünün gelişmesi için bir yol 
haritası belirlemeye çalışıyor. Sektörü 
her boyutu ile ele alan BEBKA, bir 
yandan altyapı ve insan kaynakla-
rının geliştirilmesi, diğer yandan 
Eskişehir’in animasyon sektöründe 
markalaşmasını ve bölgeye yerli ve 
yabancı yatırımcıların çekilmesi ile 

bölgede girişimcilik ortamının güç-
lendirilerek, girişimcilerin desteklen-
mesini planlıyor.
BEBKA tarafından sektöre yönelik 
ilk ve önemli bir adım olarak, 2014 
yılı İşbirliği ve Gelişim Mali Des-
tek Programı kapsamında Anadolu 
Üniversitesi tarafından geliştirilen 
Çizgi Film (Animasyon) Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi Projesi’ne mali 
destek sağlamaya başladı. Devam 
eden proje ile Green Screen Stüdyosu, 
Motion Capture Stüdyosu ve Cintiq 
Atölyesi kurulacak. Bu stüdyoların 
sektörde faaliyet gösteren firmalara 
ciddi katkılar sağlaması ve bu alanda 
eğitim görmek isteyenlere yeni tek-
nolojileri tecrübe etmesi için önemli 
fırsatları sunması hedefleniyor. Yine 
proje kapsamında kurulacak olan 
render farm sayesinde de animasyon 
filmi üretiminde gerekli olan render 
işleminin bu merkezde gerçekleşti-
rilebilecek olması, projenin önemli 
ayaklarından birini oluşturuyor.
Proje hedeflendiği şekilde tamamlan-
dığında, Eskişehir Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
animasyon şirketleri için önemli bir 
kolaylık sağlaması ve ülkemizin her 
yerinden bu alanda faaliyet gösteren 
sektör temsilcilerinin bölgeye ilgisinin 
artması öngörülüyor. Üniversite-sek-
tör işbirliğine güzel bir örnek teşkil 



edecek bu uygulamanın, bölgede 
yeni istihdam alanlarının açılma-
sına da katkı sağlaması bekleniyor. 
Kurulacak bu merkezin, Eskişehir’de 
animasyon alanında eğitim ve tekno-
lojik altyapıyı güçlendirerek, bu yolla 
bölgede animasyon alanında hem 
eğitim hem de üretimde işbirliği ve 
gelişime açık bir platform oluşturul-
ması hedefleniyor.
Projenin en önemli amaçlarından 
birisi de Eskişehir ve bölgenin, Tür-
kiye’nin animasyon üssü haline gelme 
potansiyelini artırılması. Eskişehir’de 
sinema platosu kurulması yolunda 
çalışmalar var. Sinema sektörünün 
Eskişehir’e ve bölgeye yönelmiş olma-
sı, animasyon sektöründe de önemli 
gelişmelere önayak olması yönünde 
planlamalar sürüyor.  

ÖDÜL TÖRENİ VE FESTİVAL
BEBKA, sektörün ulusal ve uluslara-
rası arenada tanınırlığını ve rekabet 
edebilirliğini artırmaya da destek 
oluyor. Bu amaçla BEBKA, Anado-
lu Üniversitesi ve Eskişehir Valiliği 
işbirliğinde 1. Anadolu Çizgi Film 
(Animasyon) Yarışması’nı düzen-
liyor. Serbest temalı yarışma, Tür-
kiye çapında amatör ve profesyonel 
herkesin katılımına açık. 3 Kasım 
2014 tarihinde kamuoyuna duyu-
rulan yarışmada birinciye 20.000 
TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 
de 5.000 TL ödül verilecek. Yarışma 
jürisinde Anadolu Üniversitesi Çizgi 
Film bölümünden akademisyenler, 
TRT yetkilileri ve sektörden dene-
yimli temsilciler yer alıyor. Yarışma 

sonuçlarını duyurmak için bir ödül 
töreni planlayan BEBKA, bu töreni 
bir festival organizasyonuna dönüş-
türecek. 14 Mayıs 2015 tarihinde 
Eskişehir’de düzenlenecek festivalde, 
animasyon tasarımcıları için çeşitli 
atölyeler, firmalarla tasarımcıları bir 
araya getirecek etkinlikler düzenlene-
cek. Animasyon tasarımcıların hem 
bilgi ve becerilerinin artırılması hem 
de geleceğe dönük işbirliği olanakları-
nın sunulması amaçlanıyor. 
Festival kapsamında ayrıca, dün-
yada ve Türkiye’de ün kazanmış 
animasyon filmlerinin gösterimi 
yapılacak ve bu filmlerden bazılarının 
yapımcı, yönetmen ve tasarımcıları 
davet edilerek, izleyicilerle söyleşiler 
düzenlenecek. Bu söyleşilerde başarılı 
animasyon filmlerinin yapım süreçle-
ri detaylı incelenme fırsatı bulunacak 
ve bu durumun genç tasarımcılara da 
ilham olması bekleniyor. 
Yine ünlü animasyoncuların, ulusla-
rarası sektörde başarılı isimlerin iz-
leyici kitlesine, animasyonda gelecek 
trendlerini paylaşmaları planlanıyor. 
Yarışma ve festivalin ilgili gençlere 
daha iyi duyurulmasını sağlamak 
için animasyon ile ilgili bölüm veya 
eğitim programları olan 10 üniversite 
belirlenerek, İstanbul, Ankara, 
İzmir, Eskişehir, 
Kütahya, Kayseri 
gibi illerde 
öğren-
cilere 

tanıtımları yapıldı. Yaklaşık 400 
öğrenci ve akademisyenin katıldığı bu 
tanıtımların, sosyal medya aracılığı 
ile Türkiye genelinde geniş çaplı 
duyurusu gerçekleştirildi.
Görüşülen akademisyenler, öğrenciler 
ve sektör temsilcilerinden; Çizgi Film 
Festivali’nin, bu önemli sektörün 
gelişmesine önemli katkı sağlayacağı 
ve her sene tekrarlanarak bölgenin 
animasyon sektöründe bir marka 
olabileceği yönünde görüşler geldi.   
BEBKA’nın sektöre yönelik çalış-
maları kapsamında, bölgemizdeki 
animasyon tasarımcıları, girişimcileri 
ve firmaları ile uluslararası alıcıları 
bir araya getirmek de yer alıyor.
2015 yılı içerisinde ulusal ve ulus-
lararası katılımcılar ile bölgemizde 
ikili görüşme ortamları düzenleyerek, 
sektöre yatırımcı çekmeyi hedefliyor. 
Tüm bu çalışmalar ile BEBKA, Eski-
şehir’in animasyon sektöründe öncü, 
yenilikçi ve lider bir il olma yönünde 
stratejisini gelecek yıllarda da sürdür-
meyi planlıyor.

Animasyon potansiyelinin daha 
geniş kitlelere yayılmasını sağlaya-
bilmek için ise yarışma kapsamın-
da halk oylaması yapılacak. Ön 
elemeyi geçen eserler yarışma web 
sayfasından (www.anadoluanimas-
yon.com) halka ilan edilecek ve 
halkın jüri tarafından 1. seçilecek 
eseri tahmin etmesi istenecek. 
Doğru tahmin edenler arasından 
da noter huzurunda seçilen 3 
kişiye ödül olarak tablet bilgisayar 
verilecek.
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Bilecik

MERMER TASARIMlA BUlUŞACAK
BEBKA, Bilecik’in mermer sektörünün katma değerinin artırılmasına 

destek olmak amacı ile Mayıs ayında “Mermerin Tasarımla Buluşması” 

etkinliği gerçekleştirecek.

Mermercilik, son yıllarda modern 
ocak üretim yöntemlerini kullanan, 
dünya doğal taş pazarına uygun üre-
tim ve pazarlama yapabilecek ürünler 
hazırlayan tesis sayısının artmasıyla 
birlikte ortaya çıkardığı katma değer 
ve kazandırdığı yüz milyonlarca 
dolarlık ihracat geliriyle madencilik 
sektörünün lokomotifi oldu.
En geniş kullanım alanı inşaat sektö-
rü olan mermer, gerek iç gerekse dış 
kaplamada kullanılabilme özelliği ile 
inşaat sektörünün en gözde malzeme-
si. Mermer sektörü, yüksek ihracat 
potansiyeli ve Türkiye genelinde can-
lılığını devam ettiren inşaat endüstrisi 
sayesinde yüksek iç piyasa tüketimi 
ile Türkiye doğal taş endüstrisi yerli 
ve yabancı yatırımcılar açısından 
kârlı ve verimli olanaklar ve gelecek 
sunuyor.

BİLECİK MERMERİ MARKA
Bilecik, mermer sektöründe Türkiye 
ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. 
Bilecik mermerleri, hem ulusal hem 
de uluslararası pazarda çok iyi tanını-
yor. Bilecik’te süsleme ve yapı taşının 
kesilmesi, şekil verilmesi ve kulla-
nılabilir hale getirilmesi adı altında 
mermer sektörü birinci derecede öne 
çıkan sektörler arasında yer alıyor.

Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı, Bilecik’te 
mermer sektöründe tasarımın 
geliştirilmesi ile sektörün kat-
ma değerinin artırılmasına 
destek olmak amacı ile Mayıs 
ayında “Mermerin Tasarımla 
Buluşması” etkinliği düzenle-
yecek.



Etkinlikle, Bilecik mermerinin 
potansiyellerini geleneksel ve çağdaş 
bir boyutta ele alarak, disiplinlerarası 
bir çalışma ile sektöre katma değeri 
yüksek tasarımlar kazandırmak, 
Türk doğal taş sektöründe tasarımın 
önemini vurgulamak ve ticarileşebilir 
tasarım fikirleri ortaya koymak, üreti-
cinin tasarımcıyla çalışma farkındalı-
ğını artırmak ve çalışmanın sonucun-
da dünya doğal taş pazarına uygun 
üretim ve pazarlama yapılabilecek 
ürünler ortaya çıkarmak hedefleniyor. 

ÖRNEK TASARIMLAR YAPILACAK
Etkinlik kapsamında, Türkiye’den ve 
yurt dışından ünlü tasarımcılardan 
oluşan bir ekip, mermerin farklı di-
siplinlerde kullanımına yönelik atölye 
için ilham kaynağı olacak örnekler 
hakkında konferanslar verecek. 
Bilecik’ten sektör temsilcilerinin katı-
lımıyla düzenlenecek bu konferansta, 
farklı disiplinlerden bir araya gelen 
katılımcılar Bilecik mermeri ile ilgili 
fikirlerini sunacak. 
Tasarım ekibi, Bilecik’te detaylı 

analiz çalışmaları ve mermer ocakları 
ziyaretleri yaparak, Bilecik merme-
rini kullanarak mimari, obje ve kent 
mobilyası düzeyinde örnek tasarım 
projeleri geliştirecek ve bu projeleri 
bölgedeki üreticiler ile buluşturacak. 
Ayrıca, üretilen tasarımların proto-
tipleri, ulusal ve uluslararası çeşitli 
fuarlarda görücüye çıkacak.

Tasarım sürecinin tamamlanmasının 
ardından tasarımcıların, üreticilerin, 
akademisyenlerin ve yatırımcıların 
katılımı ile Bilecik’te mermer sektö-
rünün gelişimi, tasarım ve pazarlama 
süreçlerine ilişkin bilgilerin verileceği 
Mermer Zirvesi ile program sona 
erecek.
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BURSA TASARIM zİRVESİ’NE EV SAhİPlİğİ 
YAPACAK

Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te 

tasarım içeren sektörlerin rekabet 

güçlerinin artırılması amacıyla Mayıs 

ayında Bursa’da Tasarım Zirvesi düzenle-

necek.

İnovasyon ve Tasarım Buluşmala-
rı kapsamında, TR41 Bölgesi’nde 
tasarım içeren sektörlerin rekabet 
edebilirliğinin güçlendirilmesi amacı 
ile 28-31 Mayıs 2015 tarihleri arasın-
da “Tasarım Zirvesi” düzenlenecek.  
TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 
etkinlik ile bölgedeki tasarımcıla-
rın, girişimcilerin ve yatırımcıların 
tasarıma yönelik bilgi düzeylerinin 
artırılması, becerilerinin geliştirilmesi 
ve yatırımcılara bölgedeki potansiye-
lin tanıtımı hedefleniyor. 
Tasarım Zirvesi kapsamında yaratıcı-
lık ve tasarımsal düşünce çalıştayları, 
üniversite öğrencileri ve gençler için 
çeşitli konularda atölyeler gerçekleş-
tirilecek. Çalıştaylar, firmaların proje 
geliştirmelerinde farkındalıklarının 
artmasına, sürece daha hakim olma-
larına, düzen kurma becerilerinin 
yükselmesine ve yaratıcı fikirlerin 
ortaya çıkmasına yardımcı olacak.

SERTİFİKA PROGRAMLARI
Tasarım konuları ile ilgili olan ve 
hedef kitlenin ilgisini çekecek günü-
müz trendleri hakkında, dijital eskiz, 
maket yapım, 3D yazıcı, günlük ob-
jeler ve dokunsal arayüzler gibi çeşitli 
sertifika programları düzenlenecek. İç 
mekân ve ürün tasarımında sürdürüle-
bilirlik, marka yönetimi, rekabet stra-
tejileri ve tasarım yönetimi, tasarım 
ile yerel kalkınma modelleri, kullanıcı 
odaklı tasarım, duygu ve tasarım gibi 
konularda yerli ve yabancı konuşmacı-
lar seminerler gerçekleştirecek. 
Çeşitli ekosistemler ve suni çevre ile 
arasındaki ilişkiyi canlandırmak ve 
birbiri içeresine olan uyumu artırmak 
amacıyla yapılan proje tasarımlarının 
yer aldığı Biodesign sergisi, Tasarım 

Zirvesi kapsamında Bursa’da sergi-
lenecek. Zirve ile profesyonellerin 
tasarımsal düşünme kabiliyetlerini 
geliştirmek, problem çözme yetenek-
lerini artırmak, tasarım ve iç mimari 
alanındaki gelişmeler ile ilgili bilgilen-
dirmek de amaçlanıyor. Öğrenciler ve 
gençler için zirve kapsamında düzenle-
nen çalıştaylar, tasarım kabiliyetlerini 
geliştirmek, yeni teknikleri tanıma-
larını sağlamak ve sektörle tanışmak 
için önemli bir fırsat olacak.
Zirve esnasında, bölgede öne çıkan 
zanaat alanlarında canlı performansla-
rın etkinlik günü de yapılacak. Bunun 
için ilgili bıçakçı, lüle taşçı, yemenici, 
gümüş oyma kakma gibi zanaatkârlar 
performanslarını sergileyecek.

Bursa



EV MOdASININ 
KAlBİ 

BURSA’dA ATACAK
Bursa İnovasyon ve Tasarım Buluş-

maları kapsamında düzenlenecek 

Ev&Stil Fuarı’nda bir evin içinde ola-

bilecek her türlü tasarım yer alacak.

“Bursa İnovasyon ve Tasarım Bu-
luşmaları” etkinliğinin en önemli 

faaliyetlerinden biri; 28 – 31 Mayıs 
tarihlerindeki “Ev& Stil Fuarı” 

olacak. Ev tekstilinden, mobilya-
ya; aydınlatmalardan, züccaciyeye; 

vitrifiye ürünlerinden bahçe ve banyo 
ekipmanlarına kadar bir evin içinde 

olabilecek her türlü tasarımın yer ala-
cağı fuar, alanında ilk olma özelliğini 

taşıyacak.
“Hayallerinizdeki evi gerçeğe dönüş-
türecek her şey bu fuarda” sloganıyla 
yola çıkan fuar kapsamında, pek çok 
yerli ve yabancı tasarımcı ile zanaat-

kar çeşitli canlı gösteriler ve akade-
mik sunumlar yapacaklar.

Fuarda, mobilya, ev tekstili, aydınlat-
ma ekipmanları, banyo ekipmanları, 

obje ve aksesuarlar, bahçe mobilyaları, 
züccaciye, vitrifiye ve zanaat objeleri 
fuarda yer alacak. Fuar içinde, trend 
alanları olacak ve tasarımcılar trend 

sohbetleri gerçekleştirecek. Hem tasa-
rımcılar hem de zanaatkarlar  atölye 

çalışmaları yapacak. 
Fuarla eş zamanlı olarak bir tasarım 

zirvesi gerçekleştirilecek. Dubai, 
Katar, Lübnan, Ürdün ve Kuveyt’ten 

alım heyetleri gelecek.

Ülkemizin AB sosyo-ekonomik 
statüsünde yüksek profile sahip 
Güney Marmara’nın tüketici 
kitlesi, mimarlar, iç mimarlar, 
peyzaj mimarları, inşaat-taahhüt 

firmaları, endüstriyel tasarımcı-
lar, dekoratörler, otel satın alma 
yetkilileri, ilgili ithalat ve ihracat 
firmaları, toptan ve perakende 
mağaza yetkilileri...
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AR-GE MERKEzİ VE PATENTTE
TR41 BölGESİ fARK YARATIYOR
Sanayide gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilen enstrümanlardan 

AR-GE merkezleri ile patent tescilleri ve marka başvurularında, Bursa, Es-

kişehir ve Bilecik’in karne notu günden güne yükseliyor.

Günümüzde şirketlerin, kıyasıya 
rekabet ortamında kendilerini öne 
çıkaracak teknolojiler ve yenilikçi 
ürünler geliştirmesi kaçınılmaz bir 
hal aldı. Araştırma ve geliştirme faa-
liyetleri ile bu yönde üretilen projelere 
önem veren firmalar, yaşanan yarışta 
diğerlerinden ayrılıyor. Bu ayrıcalığı 
yakalayabilmenin bir yolu da artık 
AR-GE merkezlerinden geçiyor. Ge-
linen noktada Türkiye genelinde 165 
AR-GE merkezi bulunurken, bunlar-
dan 23’ü Bursa’da, 5’i Eskişehir’de, 
2’si de Bilecik’te faaliyet gösteriyor. 
Son verilere göre, ülke genelindeki 
bu merkezlerin yüzde 25’i otomotiv 
yan sanayinde, yüzde 13’ü savunma 
sanayinde, diğerleri de ağırlıklı olarak 
yazılım, kimya, makine ve teçhizat, 
dayanıklı tüketim ve ilaç sektörlerin-
de faaliyet gösteriyor.
TÜİK tarafından gerçekleştirilen 
2013 yılı AR-GE Faaliyetleri Araş-
tırması sonuçlarına göre; Türkiye’de 
AR-GE harcamaları 2013 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 
14 milyar 807 milyon lira olarak 
gerçekleşti. AR-GE harcamalarının 
GSYİH’ye oranı da yüzde 0,95’e yük-
seldi. Ancak gelişmiş ülkelere bakıl-
dığında bu oran ABD ve Japonya’da 
yüzde 3, AB ülkelerinde ise yüzde 2 
seviyelerinde. Öte yandan, tam za-
man eşdeğer (TZE) AR-GE personeli 
sayısı 112 bin 969, TZE araştırmacı 
sayısı da 89 bin 75 olarak açıklandı. 
Bu dönemde özel sektör yüzde 47,5 

ile bu alanda en büyük paya sahipken, 
bunu yüzde 42,1 ile yükseköğretim 
sektörü ve yüzde 10,4 ile de kamu 
sektörü takip ediyor.

DÜZENLEME SANAYİCİNİN ÖNÜNÜ AÇTI
Geçtiğimiz yıl şubat ayında yapılan 
düzenleme, AR-GE merkezi kur-
mak isteyen şirketlerin önünü daha 
da açtı. Yapılan değişiklik, AR-GE 
merkezlerinde çalıştırılması zorunlu 
personel sayısını 50’den 30’a düşürdü. 
Uzun zamandır böyle bir değişikliğin 
olması bekleyen pek çok şirket de 
AR-GE merkezi belgesi alabilmek için 
başvurularını yaptı. Son veriler göre 
değerlendirme süreci devam eden AR-

GE merkezi sayısı 7.
Başta vergi ve personel giderleri 
olmak üzere devlet tarafından ciddi 
desteklerin sağlandığı AR-GE mer-
kezi kuran işletmelere, şu ayrıcalıklar 
tanınıyor:
- AR-GE ve yenilik harcamalarının 
tamamı indirim konusu yapılabil-
mektedir,
- AR-GE ve destek personelinin 
çalışmaları karşılığı ödenen ücretin, 
doktoralı olanlar için yüzde 90’ı, 
diğerleri için yüzde 80’i gelir vergisin-
den müstesna tutulmaktadır,
- AR-GE personeli ile destek personeli 
için sigorta primi desteği,
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Araştırma

- AR-GE faaliyetleri ile ilgili düzen-
lenen değerli kâğıtlar için Damga 
Vergisi istisnası bulunmaktadır.

BURSA 2, ESKİŞEHİR 7, BİLECİK 10.SIRADA
Bugün 47 AR-GE merkeziyle Türkiye 
genelinde ilk sırada yer alan İstan-
bul’un ardından, Bursa 23 merkezle 
2. sırada bulunuyor. Bursa’da, 2008 
yılında TOFAŞ Türk Otomobil Fab-
rikası’yla başlayan AR-GE merkezle-
rinin kurulma serüveni, geçtiğimiz 
ekim ayında Baykal Makine ile 23’e 
ulaştı. Bu merkezlerin 17’si otomotiv 
yan sanayii, 3’ü makine ve teçhizat, 
2’si otomotiv ana sanayii ve 1’i de 
tekstil sektörlerinde faaliyet gösteri-
yor.
Bugün 5 AR-GE merkeziyle iller ba-
zında 5. sırada bulunan Eskişehir’de 
ise AR-GE merkezlerinin kurulma 
macerası 2008 yılında Arçelik’in 
Buzdolabı ve Kompresör İşletmesi’y-
le başladı. Ardından Tusaş Motor 
Sanayi (TEİ), Hisarlar Makine, Eti 
Makine ve son olarak da Alp Havacı-
lık il genelinde AR-GE merkezi kuran 
diğer işletmeler oldu.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Türk 
Demirdöküm Fabrikaları ise Bile-
cik’te yer alan AR-GE merkezlerini 
bünyesinde bulunduran firmalar 
olarak dikkati çekiyor.

BURSA PATENT BAŞVURULARINDA
3’ÜNCÜ, TESCİLDE 2’NCİ
Diğer taraftan, sanayinin gelişmiş 
göstergeleri arasında ilk sıralarda yer 

alan patent ve marka başvurularında 
da artışlar yaşanıyor. Türk Patent 
Enstitüsü verilerine göre, 2014 yılında 
patent ve marka başvuruları ile patent 
sayıları bir önceki yıla göre yüksel-
di. 2014 yılında 4.527 olan patent 
başvuru sayısı 2014 yılında yüzde 7,2 
artışla 4.857’e yükseldi. Geçtiğimiz 
yıl en çok patent başvurusu yapan il, 
2.104 başvuru ile İstanbul olurken, 
İstanbul’u 596 ile Ankara ve 316 
başvuru ile Bursa izledi. Bu dönemde 
Eskişehir’den 88, Bilecik’ten de 13 
patent başvurusu yapıldı.
Yapılan değerlendirmelerin ardından 
tescil edilen patent sayılarına bakıldı-
ğında ise İstanbul 638 tescil ile yine 
ilk sıradaki yerini korurken, patent 
başvurularında 3.sırada bulunan Bur-
sa’nın 136 tescille Ankara’yı geride 
bırakarak 2.liğe yükseldiği görül-
dü. 2014 yılında Eskişehir’den 12, 
Bilecik’ten de 3 patent tescili yapıldı. 
2014 Ocak-Aralık döneminde Tür-
kiye genelinde tescillenen patent sa-
yısının da 1250’ye yükseldiği dikkati 
çekti. Öte yandan 2015 yılının ilk 
ayında Bursa’dan 17, Eskişehir’den 
6, Bilecik’ten de 2 patent başvurusu 
gerçekleşti.
2014 yılında marka başvurula-
rında da benzer bir tablo 
yaşandı. Geçtiğimiz 
yıl Türkiye gene-
linde 97 bin 142 
marka başvurusu 
yapılırken, 49 bin 
başvuruyla İstan-
bul bu alanda açık 
ara önde yer aldı. 
Bunu 7.682 başvu-
ru ile Ankara, 5.938 
başvuru ile İzmir 
ve 4.185 başvuru 
ile de Bursa takip 
etti. 2014 yılında 
Eskişehir’den 937, 
Bilecik’ten de 80 
marka başvuru-
sunun yapıldığı 
gözlendi.

İL SAYI % 
İstanbul 47 28,48
Bursa 23 13,94
Kocaeli 22 13,33
Ankara 18 10,91
İzmir 11 6,67
Manisa 9 5,45
Eskişehir 5 3,03
Tekirdağ 8 4,85
Sakarya 3 1,82
Bilecik 2 1,21
Düzce 2 1,21
Adana 2 1,21
Aydın 1 0,61
Balıkesir 1 0,61
Bolu 1 0,61
Çanakkale 1 0,61
Kırklareli 1 0,61
Kayseri 1 0,61
Konya 1 0,61
Kütahya 1 0,61
Malatya 1 0,61
Samsun 1 0,61
Sivas 1 0,61
Yalova 1 0,61
Zonguldak 1 0,61
TOPLAM 165 100



BURSA, ESKİŞEhİR VE BİlECİK İllERİ AR-GE MERKEzlERİ
BURSA            KURULUŞ TARİHİ
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.   Otomotiv   Bursa   05.11.2008
Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Tekstil    Bursa   22.04.2009
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.    Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   26.05.2009
Mako (Magneti Marelli) Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   17.09.2009
Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan Sanayi A.Ş. Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   24.12.2009
Durmazlar Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.  Makine ve Teçhizat İmalatı  Bursa   21.01.2010
Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.  Otomotiv   Bursa   22.04.2010
Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   07.07.2010
Grammer Koltuk Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   29.11.2010
Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri Tic.ve San. A.Ş. Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   17.12.2010
Toksan Yedek Parça İmalat Tic. ve San. A.Ş.  Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   16.06.2011
Valeo Otomotiv Sistemleri Endüstrisi A.Ş.  Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   16.06.2011
Ermetal Otomotiv ve Eşya Sanayi Tic. A.Ş.  Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   21.11.2011
B-Plas A.Ş.     Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   12.12.2011
Farba Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı ve İhracatı A.Ş. Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   07.02.2012
Feka Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   04.05.2012
Maysan Mando Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   07.05.2012
Aka Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   10.07.2012
Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş.  Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   29.08.2012
Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Makine ve Teçhizat İmalatı  Bursa   22.01.2014
Diniz Johnson Controls Oto Donanım San. ve Tic. A.Ş. Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   18.08.2014
ORAU-Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri Sanayi A.Ş. Otomotiv Yan Sanayi  Bursa   30.09.2014
Baykal Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Makine ve Teçhizat İmalatı  Bursa   16.10.2014

ESKİŞEHİR
Arçelik A.Ş. Buzdolabı ve Kompresör İşletmesi  Dayanıklı Tüketim Malları  Eskişehir  21.10.2008
Tusaş Motor Sanayii A.Ş.(TEİ)   Havacılık   Eskişehir  19.01.2009
Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Makine ve Teçhizat İmalatı  Eskişehir  29.03.2012
Eti Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Makine ve Teçhizat İmalatı  Eskişehir  07.12.2012
Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş   Havacılık   Eskişehir  14.11.2013

BİLECİK
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Cam ve Seramik Ürünleri  Bilecik  04.05.2011
Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.   İklimlendirme   Bilecik  01.03.2013

TÜRKİYE’dEKİ özEl SEKTöR SANAYİ KURUlUŞlARININ 

EKİM 2014 İTİBARİYlE AR-GE MERKEzİ İSTATİSTİKlERİ

Ar-Ge Merkezi başvuru sayısı 209
Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletme sayısı 186
Belgesi İptal Edilen Ar-Ge Merkezi sayısı 21
Faal olan Ar-Ge Merkezi sayısı 165
Değerlendirme süreci devam eden Ar-Ge Merkezi sayısı 7
Belge verilmeyen işletme sayısı 16
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Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) 
Bölüm Başkanı Doç. Fethi Kaba, BEBKA destekli Çizgi Film (Animasyon) 
Araştırma Geliştirme Merkezi Projesi ile Eskişehir’in çizgi film alanında 

bir merkez üs olacağını söyledi.

Eskişehir 
animasyonun

merkez üssü olacak
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Röportaj

Anadolu Üniversitesi Çizgi Film 
(Animasyon) Araştırma Geliştirme 
Merkezi Projesi, BEBKA (Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) 
2014 Yılı Mali Destek Programları 
değerlendirme sonuçları çerçevesin-
de İşbirliği ve Gelişim Mali Destek 
Programı’nı almaya hak kazandı. 
Toplam bütçesi 1 milyon 480 bin TL 
olan projenin yüzde yetmişi BEBKA 
tarafından karşılanacak. Elde edilen 
bu destek ile birlikte Motion Capture 
(Hareket Yakalama) ve Green Screen 
(Yeşil Perde) stüdyoları, Wacom 
Cintig (Kağıdı ortadan kaldırarak 
direkt ekrana çizim yapılan tablet) ve 
Render Farm sistemleri kurulacak. 
Projenin sorumlusu Anadolu Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi 
Film (Animasyon) Bölüm Başkanı 
Doç. Fethi Kaba, BEBKA Haber’e 
projenin detaylarını anlattı. Projenin 
ilk bölümü olan Cintiq stüdyosu ve 
renderfarm sistemlerini kurdukları-
nı, ikinci bölümde Green Screen ve 
Motion Capture stüdyosu kurmayı 
hedeflediklerini kaydeden Kaba, 
“Kurulacak teknolojik alt yapıyı 
derslerle bütünleştirerek, öğrencilerin 
animasyon alanında yeni teknolojiler 
ile ilgili eğitim almalarını sağlaya-
cağız. Projenin Eskişehir’in çizgi 
film alanında bir merkez üs olması 
planında önemli bir rol oynayacağını 
düşünüyorum” dedi.
- Anadolu Üniversitesi Çizgi Film 
(Animasyon) Araştırma Geliştirme 
Merkezi Projesi, ne zaman ve nasıl 
bir fikirle ortaya çıktı? Hangi ih-
tiyaca ve nasıl cevap vermek üzere 
projelendirildi?
Çizgi film (Animasyon) dünyada 
hızla büyüyen özellikle teknoloji ile 
paralel gelişen bir alan. Bu nedenle, 
Anadolu Üniversitesi Çizgi Film 
(Animasyon) Araştırma Geliştirme 
Merkezi Projesi, teknik altyapı kurul-
ması ve bu yolla öğrencilerimize bu 
alanda kullanılan teknolojilerin azda 
olsa eğitimini verebilmek amacıyla 

hazırlanmıştır. Kurulacak teknolojik 
altyapıyı derslerle bütünleştirerek, 
öğrencilerin animasyon alanında yeni 
teknolojiler ile ilgili eğitim almalarını 
sağlayacağız. 
- ARİNKOM TTO’nun projeye 
katkısı nedir?
ARİNKOM TTO, BEBKA mali des-
tek çağrısının açılmasının ardından 
benimle bir görüşme gerçekleştirerek, 
“İşbirliği ve Gelişim Mali Destek” 
programının Çizgi Film (Animasyon) 
Araştırma Geliştirme Merkezi’ni 

hayata geçirmek için uygun bir çağrı 
programı olduğunu bildirdi. ARİN-
KOM TTO proje uzmanları ile bir-
likte proje başvurusunun hazırlanma-
sı ve KAYS sistemine yüklenmesi gibi 
teknik aşamalarda beraber hareket 
ettik. Projenin kabul edilmesinin ar-
dından sözleşme imzalamaya uzanan 
süreçte hep yanımda oldular ve katkı 
koydular. Proje başladıktan sonra da 
gerek denetleme öncesi hazırlıklarda 
gerek raporlama için hazırladığım 
evrakların kontrolünde olsun her 
konuda destek sağladılar.

BEBKA HEP YANIMIZDA OLDU
- BEBKA’ya başvuru süreciniz, pro-
je maliyeti ve BEBKA tarafından 
size sağlanan destek hakkında bilgi 
verir misiniz?
Özellikle başvuru dosyasının teslimi 
aşamasında Eskişehir BEBKA Ofisi 
ile çalışabilme imkânına sahip olmak, 
büyük bir fırsat yarattı. Proje mali-
yeti hesaplama aşamasında öncelikle 
bir animasyon merkezinde olması 
gereken makine-teçhizatı tespit edip, 
sonra proforma faturalar ve pazar 
araştırmaları ile nihai bütçe hesabı 
yapıldı. BEBKA bu süreçte her türlü 
sorumuza oldukça net ve açıklayıcı 
yanıtlar vererek her konuda bize 
destek oldu. Sistemdeki teknik soru-
lardan, başvuru formunda anlayama-
dığımız kısımlara kadar her konuda 
açıklamaları ve yönlendirmeleri oldu. 
Ayrıca proje kabul edildikten sonra 
da proje uygulama eğitimi vererek, 
sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda 
bilgilendirme yapıldı. Proje başla-
dıktan sonra da her türlü soru ve 
sorunumuzda hep yanımızda oldular. 
Kendilerine bu vesile ile çok teşekkür 
ederim.
- Proje kapsamında bugüne kadar 
neler yapıldı? Projenin işleyiş süreci 
hakkında bilgi verir misiniz?
Projenin ilk bölümü olan Cintiq 
stüdyosu ve renderfarm sistemlerini 
kurduk. İkinci bölümde Green Screen 

Doç. Fethi Kaba



ve Motion Capture stüdyosu kurmayı 
hedefliyoruz. Şu an ihale sürecinde-
yiz.
- Animasyon sektöründe Türkiye 
nasıl bir gelecek vadediyor? Bu 
yönde yapılması gerekenler neler 
olabilir?
Türkiye’de animasyon sektöründe 
TRT Çocuk temalı kanalın kurul-
masıyla ciddi bir hareketlilik sağ-
lanmıştır. Ancak bu yeterli değildir. 
TRT Çocuk, yaptırdığı filmlere gelir 
getirecek bir meta olarak bakmamalı 
ve dolayısıyla şirketlerin ek kazanç 
sağlayacak promosyon çalışmalarında 
pay sahibi olmamalıdır. 
Bunun yanında, daha ileriye gide-
bilmek için Türkiye’de yayın yapan 
çocuk kanallarının da Türk yapımı 
çizgi filmlere yer vermesi ve bunun 
teşviklerle devlet tarafından yapıla-
cak düzenlemelerle desteklenmesi 
gerekiyor. Çizgi film üreten şirketlere 
mali destek yerine teşvik desteği veril-
mesi ki bunun uzun yıllar yapılması 
gerekmiyor, örneğin 10 yıl boyunca 
verilecek teşvik bu alanın çok daha 
ileriye gitmesine yardımcı olacaktır. 
Bir diğer alan da uzun çevrimli çizgi 
filmlerin yatırımcılar tarafından fark 
edilerek desteklenmesi ve bu tarz 
filmlerin yapılmasının önü açılma-
lıdır.

STÜDYOMUZ TÜRKİYE’DE BİR İLK
- Projeden yararlananların konu ile 
ilgili yorumları nasıl oldu? Proje-
nin yansımaları ne yönde?
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) 
Bölümü’nde kurduğumuz Wacom 
Cintiq Stüdyosu, bu anlamda Türkiye 
de bir ilk olma özelliğindedir. Dola-
yısıyla bunun farkındalığını yaşa-
yan, bu projenin başat yararlanıcısı 
öğrenciler çok mutlu ve heyecanlılar. 
Bu stüdyoda yapacakları çalışmalarla 
mezun olduktan sonraki iş hayatla-
rında avantajlı konumda olmalarını 
umuyorum.

- Proje ile hedeflediğiniz nokta 
nedir?
Proje ile Eskişehir’in çizgi film 
alanında bir merkez üs olması pla-
nında önemli bir rol oynayacağını 
düşünüyorum. Ayrıca, bu teknolojik 
donanımla yetişen mezunlarımızın 
Türkiye’de animasyon sektörünün 
gelişimine katkı yapacağını ümit edi-
yorum. Hedeflenen noktada kurulan 
stüdyolarda üretilecek filmler ve bu 
teknolojilerin paydaşlarla beraber kul-
lanımı ile bu alanın gelişimine proje 
katkı sağlayacaktır. 
- Projede BEBKA’nın rolü ve öne-
mine de değinebilir misiniz?
Projenin baş aktörü kuşkusuz ki 
BEBKA’dır. BEBKA’nın çizgi film 
alanını Eskişehir’de kalkınmada 
öncelikli alan olarak görmesi hem 
Eskişehir’de hem de Türkiye’de çizgi 
film alanının farklılaşması, büyü-
mesi, gelişmesi için önemli bir adım 
olmuştur.

ANİMASYON KENDİSİNE MESLEK 
OLARAK YER BULDU
- Türkiye’de kurulan ilk Animas-
yon Bölümü hakkında kısaca bilgi 
alabilir miyiz
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) 
Bölümü, 1990 yılında 4 yıllık çizgi 
film (animasyon) eğitimi vermek 
amacıyla kurulmuştur. Bugün çizgi 
film sanatçısı için en önemli gelişme, 

çağımızın hızla değişen toplumun 
içerisinde kendisine ‘meslek’ olarak 
bir yer bulmasıdır. Bölüm, bu alanda-
ki sosyoekonomik örgütlenmeyi des-
tekleyen bir tutumu benimsemiştir. 
Böylece Çizgi Film Bölümü, bu sanat 
dalının eğitimini vermenin yanında, 
onu bir meslek dalı haline getirme 
sorumluluğunu da üstlenmiş bulun-
maktadır. Dört yıllık eğitim sonunda, 
sinema dili, film, video ve animasyon 
teknikleri öğretilerek, reklam, sinema 
ve televizyon eğitim sektörlerinin 
çeşitli dallarında görev yapacak ve 
bir tek konuda uzmanlaşmış sanatçı 
tipinden çok, hem kavramsal hem de 
teknik becerileri üstün, donanımlı sa-
natçı tipi yetiştirilmesi amaçlanmak-
tadır. Bu bölümden mezun olanlar; 
alanlarında araştırmacı olabildikleri 
gibi video, animasyon, yapım şirket-
leri, reklâm ajansları ve televizyon 
kurumlarında çalışabilirler.
- Diğer düşünceleriniz ve eklemek 
istedikleriniz…
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, 
ARİNKOM TTO ve Proje Birimi’ne 
gösterdikleri yakın ilgi ve destekler-
den ötürü çok teşekkür ederim. 
BEBKA’ya da süreç hakkında yaptık-
ları bilgilendirme ve verdikleri destek 
için ayrıca teşekkürler.
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EMITT fUARI’NdA
TR41 RÜzGâRI
Dünya’nın 5. büyük turizm fuarı olan EMITT’in 19.’sunda TR41 illeri Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik’in standtları büyük ilgi gördü. Bursa standı en iyi 
stand ödülü aldı.

Haber

İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar 
Merkezi’nde 22-25 Ocak 2015 ta-
rihlerinde düzenlenen 19. EMITT 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuarı’na katılan Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik illerinin stantları, 
tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri 
ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin 
geçmiş yıllarda da yer aldığı dünya-
nın 5. büyük turizm fuarı konumuna 
sahip olan EMITT’in bu yılki orga-
nizasyonu, Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Abdurrrahman Arıcı, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş tarafından açıldı.
Bursa, Eskişehir, Bilecik stantlarında, 
ziyaretçilere 3 ilin tanıtımına yönelik 
CD, kitap, broşür ve çeşitli promos-
yon ürünleri dağıtıldı. Fuara, Bursa, 

Eskişehir ve Bilecik valilikleri, İl Kül-
tür Turizm müdürlükleri, BEBKA, 
tanıtma birlikleri ve sektör temsilcileri 
katıldı.
Kurulan stantlarda özellikle 3 ilin 
tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini 
gösteren görseller, katılımcılardan bü-
yük ilgi gördü. Ayrıca stantları gezen 
ziyaretçilere Bursa’nın kestane şekeri, 
dibek kahvesi, Mustafakemalpaşa 
tatlısı, Eskişehir’in met helvası, Os-
maneli’nin ayva lokumu, Pazaryeri’nin 
meşhur boza ve helvası ikram edildi.

Fuar sırasında Hacivat-Karagöz tem-
silleri de hazır bulunurken, Eskişehir 
Lületaşı ve cam sanatları ile Bilecik 
Kınık çömleklerini tanıtmak amacıyla 
ustalar tarafından 4 gün boyunca 
canlı performans sergilendi.

Bursa il standı, yapılan tanıtım 
çalışmaları ve sergilenen gösteriler ile 
Valilik stantları kategorisinde ‘En iyi 
stant’ ödülünü aldı.
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Bu sene 49’uncu kez kapılarını açan 
ITB Berlin Fuarı, 4-8 Mart tarihleri 
arasında, 160 bin metrekarelik alanda  
dünyanın en önemli turizm marka-
larını bir araya getirdi. İlk üç gün 
turizm profesyonellerini ağırlayan 
fuar, son iki gün halka açık devam 
etti. 1966 yılından beri düzenlenen ve 
geçtiğimiz yıl 188 ülkenin katılımıyla 
170 bin ziyaretçiyi ağırlayan ITB, 

BEBKA, BERlİN’dE BölGEYİ TANITTI
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), dünyanın en önemli 
turizm fuarlarından ‘International Tourism Bourse (ITB) Berlin’e 
katılarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin tanıtımını yaptı.

Haber



dünyanın en önemli turizm fuarların-
dan biri olarak biliniyor.
BEBKA da 180 ülkeden 170 binde 
fazla ziyaretçinin, 11 binden fazla 
kuruluş ve şirketin buluştuğu ITB 
Berlin Uluslararası Turizm Borsa-
sı’nda, en büyük ülke standı olan 
Türkiye standı içerisindeki Bursa, Es-
kişehir ve Bilecik tanıtım stantlarında 
bölgeyi yerli yabancı ziyaretçilere ve 
turizm profesyonellerine tanıttı. Fuar 
süresince gerek tanıtım broşürleri 
gerekse çeşitli tanıtım materyalleri ile 
stantlara gelen ziyaretçilere bölgedeki 
iller hakkında bilgiler verildi.

STANTLARA BÜYÜK İLGİ
Fuarın ilk gününde, Bursa, Eskişe-
hir ve Bilecik standtlarını Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. A. Haluk Dursun ziyaret etti. 
Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi 
Usta tarafından karşılanan Bakan 
Çavuşoğlu’na, Usta tarafından Bur-
sa’nın önümüzdeki dönemde turizm 
hedefleri hakkında bilgiler verildi. 
Usta, özellikle Bursa’nın UNESCO 

Dünya Kültür Mirası listesine girmesi 
ve Avrupa Tarihi Termal Kentler 
Birliği’ne Türkiye’den ilk ve tek üye 
olmasına vurgu yaptı.
Bursa standında Hacivat-Karagöz 
gösterisini ilgi ile izleyen Bakan 
Çavuşoğlu, Valilik standında görev 

yapanlanlardan çalışmalar ve tanıtım-
lar hakkında bilgi aldı.
Öte yandan, fuar kapsamında Berlin 
Türk Büyükelçiliği’nde Dışişleri Ba-
kanı onuruna verilen akşam yemeğine 
katılan BEBKA heyeti, çeşitli temas-
larda bulundu.
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Haber

REdAh İlE İKİlİ İŞ
GöRÜŞMElERİ BAŞlAdI
BEBKA ile Bosna-Hersek Kalkınma Ajansı REDAH arasında imzalanan 

protokol kapsamında, Mustafakemalpaşalı işadamları Bosna-Hersek’te 

ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) ile Bosna-Hersek’in 
REDAH Kalkınma Ajansı arasında 
geçen yıl eylül ayında imzalanan 
işbirliği protokolü kapsamında, Bos-
na-Hersek’e ticari çalışma ziyareti ve 
eşleştirme programları düzenlendi.
BEBKA ve REDAH ile Bosna Hersek 
ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı 
(BİGMEV) işbirliğinde hazırlanan 
çalışma ziyaretleri; Bursa, Eskişehir 
ve Bilecik’teki işadamlarına yönelik 
olarak ikili iş görüşmeleri ve eşleş-
tirme faaliyetlerini içerecek şekilde 
hazırlandı.

İLK KATILIMCI MUSTAFAKEMALPAŞA TSO
İkili iş görüşmeleri ve eşleştirme 
programının ilki 26 Şubat-1 Mart 
2015 tarihleri arasında düzenlendi. 
Programın ilk katılımcıları Mustafa-
kemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası’na 

üye işadamları oldu. İşadamları Bos-
na-Hersek ziyaretlerinin ilk gününde 
T.C Bosna Hersek Büyükelçiliği’ni 
ziyaret ederek, Saraybosna Büyükelçi-
liği Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Sedat 
Yıldız ile görüştüler. Ticari Ataşe Se-
dat Yıldız, BEBKA ve BİGMEV gibi 
kurum ve kuruluşların bu tür yatırım 
ve iş ziyaretleri organizasyonlarına 
katkılarının büyük olduğunu ifade 
ederek, işadamlarına verdikleri destek 
ve yardımlardan ötürü BEBKA ve 
BİGMEV’e teşekkür etti.
Daha sonra BİGMEV ve KOSGEB 
Eşleştirme Merkezi’ni ziyaret eden 
işadamları heyetine, Bosna-Hersek 
ekonomisi ve ticaret hayatını anlatan 
bir sunum yapılarak, yatırım yapıla-
bilecek somut projeler hakkında bilgi 
verildi. Program kapsamında ayrıca, 
Hersek Bölgesi Kalkınma Ajansı   
REDAH’ı ziyaret eden Bursalı işa-

damları, Ajansın KOBİ Dairesi Baş-
kanı Nevzet Sefo’dan Hersek Bölgesi 
hakkında detaylı bilgiler aldılar.

İŞ GÖRÜŞMELERİ YAPTILAR
Mostar ve Tomislav şehirlerine de 
giden işadamları, buralarda ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirdi. Özellikle 
plastik ambalaj, gıda işleme ve inşaat 
firmaları ile görüşmeler yapan heyet, 
düzenlenen saha gezilerine de katıldı.  
Program kapsamında Mostar Başkon-
solosu Tolga Bermek’i de ziyaret eden 
işadamları, Mostar’daki yatırım ve 
ticaret ortamı hakkında görüş alışve-
rişinde bulundu. Başkonsolos Tolga 
Bermek, Mostar’da özellikle resto-
rasyon, organik gıda, güneş ve rüzgar 
enerjisi yatırımlarının cazip olduğunu 
ve her zaman desteğe hazır oldukları-
nı söyledi. Görüşme sonunda heyet, 
Bermek’e plaket verdi.



Kurum içi iletişimi geliştirmek adına 
her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyen 
BEBKA, 2014’te ilkini düzenlediği 
‘Haydi Çocuklar İşe’ etkinliğini bu yıl 
da tekrarladı. 
Sömestr tatilinde BEBKA Merkez 
Ofisi çalışanlarının çocukları, anne-ba-
balarının çalıştığı işyerine gelerek, 
hem ebeveynlerinin nasıl bir ortamda 

çalıştıklarını gördüler hem de keyifli 
bir gün geçirdiler. Anne ve babalarının 
çalıştıkları ortamı ve iş arkadaşlarını 
tanıma fırsatı bulan minikler, resim ve 
boyama gibi etkinlikler yaptılar, eğlen-
celi oyunlar oynadılar. Gün sonunda 
okuma bilen miniklere kitap, bilme-
yenlere de boyama kitabı hediye edildi.
Kurum içi iletişimi geliştirmeyi 

amaçlayan ‘Haydi Çocuklar İşe’ adı 
altında bu etkinliği gerçekleştirdikle-
rini anlatan BEBKA Genel Sekreteri 
Tamer Değirmenci, çocukların anne ve 
babalarının işyerlerini görmekten bü-
yük mutluluk duyduklarını belirterek, 
ileride bu etkinliği genişleterek ailelerin 
de katılımıyla yapacaklarını söyledi.

BEBKA MERKEz OfİSİ BU YIl dA 
ŞENlENdİ
BEBKA Merkez Ofisi çalışanlarının çocukları, bu yıl da anne ve 

babalarının işyerinde 1 gün boyunca keyifli zaman geçirdiler. 

Haber
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UlUdAğ’dA ‘SNOwBOARd’ ŞOV
Bursa Valiliği Turizm Tanıtma Birliği, 

BEBKA ve Büyükşehir Belediyesi 

işbirliğiyle Uludağ’da 

düzenlenen snowboard yarışması 

nefes kesti.

ULUDAĞ’IN GELECEĞİNE HİZMET
Yarışları izleyen Vali Münir Karaloğlu, 
snowboard etkinliklerinin Uludağ’ın 
geleceğine hizmet edeceğini söyledi. 
Karaloğlu, Uludağ’ı hak ettiği noktaya 
taşımak istediklerini belirterek, “Dün-
yaca ünlü snowboardçular, burada 
bizim çocuklarımızla kaydı. Uludağ, 
sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin 
marka değeri. Buna rağmen dünyada 
çok bilinen bir kayak merkezi değil. Bu 
tip organizasyonların amacı Uludağ’ın 
sadece ülkemizde değil, dünyada da 
bilinirliğini artırmak, buraya daha çok 
yabancı kayakçıyı, sporseveri getirebil-
mek” diye konuştu.
Parkuru hazırlayan firmanın temsilcisi 
Levent İyici de gençlerin yarışlar için 
heyecanlı bir mücadele içine girdikleri-
ni belirterek, “Etkinlik için gelen 

başarılı sporcular, 4 gündür 
Uludağ’ın çeşitli yerlerinde 
videolar çekti. Bu yolla 

Uludağ’ı bütün dünyaya 
tanıtmak ve burada nitelikli 

tesislerin olduğunu göstermek 
istiyoruz” dedi.

DERECEYE GİRENLER
Konuşmaların ardından, iki kategoride 
gerçekleştirilen final müsabakasında 
dereceye girenler açıklandı. Yarışın 
‘Profesyoneller’ kategorisinde De-
niz Altınok birinci, Kerem Gürdal 
ikinci, Süleyman Atlı üçüncü olurken, 
‘Amatörler’ kategorisinde de Barış 
Tuncer birinci, Özhan Altıntaş ikinci, 
Murat Ferhat Kayar üçüncü oldu. 
Yarışmacılara ödülleri, Vali Karaloğlu 
ve Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta 
tarafından verildi.
Öte yandan bir olimpiyat dalı olan 
Engelli Parkur (Slopestyle) yarışına 
Türkiye’de ilk defa ev sahipliği yapan 
kayak merkezi de Uludağ oldu. Şenlik 
kapsamında amatör yerli sporcular, 
dünya çapında üne sahip Celia Miller, 
Billy Morgan gibi yıldızlardan eğitim 
aldı. Uludağ’da yapılan Qpark Uludağ 
Snowpark ile Türkiye’deki sporcula-
ra maksimum ve güvenlikli bir spor 
yapma imkânı sunuldu.

Haber

Bursa ve Uludağ’ın tanıtımına katkı 
koymak amacıyla Bursa Valiliği Kültür 

Turizm Tanıtma Birliği, 
Büyükşehir Belediyesi 
ve BEBKA iş birliğiyle 
Uludağ’da Uluslararası 
Snowboard Yarışması 
düzenlendi. 
Yarışlar için ikinci oteller 
bölgesindeki Kırkgözler 

mevkiinde hazırlanan parkurda gerçek-
leştirilen finalde, sporcular rüzgârlı ve 
karlı hava şartlarına rağmen kıyasıya 
mücadele etti. 



Haber
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2015 yılı Şubat ayında 2003 Temel 
Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi, bir 
önceki aya göre ülke genelinde yüzde 
0,71 TR41 Bölgesinde ise yüzde 0,60 
arttı.
Yıllık en fazla artış yüzde 13,70 ile 
gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 
gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki 
yılın aynı ayına göre lokanta ve oteller 
(yüzde 12,66), çeşitli mal ve hizmet-
ler (yüzde 9,18), sağlık (yüzde 8,29), 
eğitim (yüzde 7,96) artışın yüksek 
olduğu diğer ana harcama grupları 
oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,59 ile 
gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 
oldu. Ana harcama grupları itibariyle 
2015 yılı Şubat ayında endekste yer 
alan gruplardan ulaştırmada yüzde 
1,77, lokanta ve otellerde yüzde 1,06, 
haberleşmede yüzde 0,94 ve sağlıkta 
da yüzde 0,82 artış yaşandı.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup 
yüzde 6,58 ile giyim ve ayakkabı 
olurken, ana harcama grupları itiba-
riyle 2015 yılı Şubat ayında endekste 
yer alan gruplardan alkollü içecekler 
ve tütünde yüzde 0,44 ve eğitimde 

yüzde 0,08 düşüş gözlendi. Aylık en 
yüksek artış yüzde 1,19 ile TR33’te 
(Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 
oldu. İstatistiki Bölge Birim Sınıfla-
ması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 
bölge içinde, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre en yüksek artış yüzde 3,02 
ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 
bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış yüzde 8,22 ile 
TR10 (İstanbul) bölgesinde ve 12 
aylık ortalamalara göre en yüksek 
artış yüzde 9,46 ile TR22 (Balıkesir, 
Çanakkale) bölgesinde gerçekleşti.

Ekonomi Göstergeleri

Enflasyon Şubat ayında ülke genelinde ve TR41 bölgesinde yükselirken, yine aynı

dönemde Bursa ve Eskişehir’in ihracatı azaldı, Bilecik’in ise arttı.

TR41’dE YIllIK ENflASYON YÜzdE 6,97 OldU
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 Endekste yer alan 
diğer gruplardan gıda 
ve alkolsüz içeceklerde 
yüzde 12,95, çeşitli mal ve 
hizmetler grubunda yüzde 
10,02, lokanta ve oteller-
de yüzde 9,96, eğlence 
ve kültürde yüzde 7,52, 
ev eşyasında yüzde 7,08, 
konut, su, elektrik, gaz ve 
diğer yakıtlar grubunda 
yüzde 5,66, eğitimde 
yüzde 5,18, giyim ve ayak-
kabıda yüzde 4,31, alkollü 
içecekler ve tütünde yüzde 
3,94, haberleşmede yüzde 
3,87 artış gerçekleşirken, 
ulaştırmada yüzde 0,77 
düşüş yaşandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 
2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 

yüzde 1,20 artış, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 1,53 yükseliş, bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 3,10 artış ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 8,79 çıkış gösterdi. 

En yüksek aylık artış, kok ve rafine petrol 
ürünlerinde gerçekleşti. Bir önceki aya gö-
re endekslerin en fazla yükseliş gösterdiği 
alt sektörler; kok ve rafine petrol ürünleri 

(yüzde 16,42), metal cevherleri (yüzde 
7,03), diğer mamul eşyalar (yüzde 4,68) 

alt sektörleri oldu. Buna karşılık ham 
petrol ve doğal gaz (yüzde -26,69), 

basım ve kayıt hizmetleri (yüzde 
-0,91) ve kauçuk ve plastik ürünler 

(yüzde -0,66) bir ay önceye göre 
endekslerin en fazla gerilediği alt 

sektörler oldu.
Ana sanayi gruplarında en yüksek 

artış, enerji malında gerçekleşti. 
Ana sanayi grupları sınıflaması-

na göre 2015 yılı Şubat ayında 
en yüksek aylık artış enerji 

mallarında ve en yüksek yıllık artış da 
dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
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TR41 Bölgesi’nde ana harcama gruplarında bir önceki yılın aynı ayına göre en 
yüksek artış yüzde 15,99 ile sağlık grubunda gerçekleşti.
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İhracat Göstergeleri ($)

TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da, 2015 yılı Şubat ayında 
970 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirildi. 
2014 ile kıyaslandığında 2015 yılında Bursa ihracatında 
177 milyon doları aşan bir azalış yaşandı. Aynı dönemde 
Eskişehir ihracatında da yaklaşık 3,08 milyon dolarlık 
bir azalış gözlendi. Göreceli olarak Bursa ve Eskişehir 
illerine göre daha az ihracata sahip olan Bilecik’ten ise 
2015 yılının ikinci ayında 9,7 milyon dolarlık ihracat 
yapıldı. 2014 ile kıyaslandığında, Bilecik’te bu dönemde 
12 milyon doların üzerinde bir ihracat artışı oldu.
Bu dönemde, bir önceki yıla göre Bursa’dan Almanya, 
Fransa ve Birleşik Krallık’a ihracat azalırken, Eskişe-
hir’de de 2015 yılında Şubat ayında en fazla ihracat 
yapılan ülkelerden ABD’ye ihracat artarken, Almanya, 
Fransa ve Avusturya’ya ise azaldı. Bilecik’in ihracat 
rakamları incelendiğinde ise özellikle İspanya, Romanya 
ve Birleşik Krallık’a yapılan ihracatlar dikkat çekti.
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Bursa’dan Şubat ayında yapılan 
ihracatın yüzde 85’ini sanayi 
ürünleri oluşturuyor. Tarım, 
hayvancılık ve ormancılık 
ürünleri, toplam ihracatın yüzde 
14’ü dolaylarında. Madencilik 
sektöründen yapılan ihracat ise 
yüzde 1 seviyesinde.

Eskişehir’de de Şubat ihracatının 
yüzde 84’ünü sanayi ürünleri 
oluşturuyor. Tarım, hayvancılık 
ve ormancılık sektöründe bu oran 
yüzde 10 olarak gerçekleşirken, 
madencilik sektörüne ait ihracat 
da toplam ihracatın yüzde 6’sı 
kadar.

Bilecik’in Şubat ihracatında sanayi 
sektörü de yüzde 75 paya sahip. Sana-
yi sektörünü yüzde 23 ile madencilik 
sektörü takip ediyor. Tarım, hayvan-
cılık ve ormancılık sektöründen bu 
dönemde yapılan ihracatın toplam 
ihracat içindeki payı da yüzde 2 
mertebesinde.
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2015 yılı Şubat ayında TR41 Bölgesi’nde en fazla ihracat yapılan 
5 ülke arasında Almanya, Fransa ve İtalya önde gelmektedir. 
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Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency 
providing a total support amount of 
98 million Turkish Lira as the grant 
for 12 different items between the ye-
ars 2010 and 2014 within the scope of 
the Financial Support Programme, has 
announced the 2015 Financial Support 
Programme. Support with an amount of 
15 million Turkish Liras in 2015 for the 
projects in the fields “Economic Develop-
ment in Rural Areas” and “Development of 
Health Tourism” will be provided.
The significant amount of 9 million of the 
project of Economic Development in Rural 
Areas has been reserved for private enterpri-

ses and 
3 million of it 

has been reserved for non-profit 
organizations. The programme with a total 
budget of 3 million TL having a priority 
to increase the added value and marketing 

opportunities of agricultural products 
produced in rural areas, to popularize 
the usage of renewable energy sources 
in agricultural activities carried out in 
settled agricultural facilities and corpo-
rations, to diversify the development 
non-agricultural profit making activities 
is expected to have an impact to liven up 
the assessment of the regional potential 
in the utmost manner. The programme is 
also aimed to become an important sup-
porting mechanism to place our country in 

a position it deserves among the significant 
international health tourism destinations. 

Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Region 
Plan prepared by BEBKA based on scientific 
data and with a participating approach 
pursuant to the authorization obtained from 
the Ministry of Development As per article 8 
of the Law No 3194 on Land Development 
Planning and Control has been approved. 
The TR41 2014-2023 Region Plan appro-
ved by the Supreme Council of Regional 
Development formed by 11 ministers chaired 
by the Prime minister and comprising Bursa 
Eskişehir and Bilecik provinces, includes 
the vision, priorities and measures which 
were defined mainly based on actual status 
analysis and participation. Bursa Eskişehir 
Bilecik 2014-2023 Region Plan which is 
a strategic certificate with objectives and 
content to guide regional development, has 
been prepared with the extensive partici-
pation of governmental institutions and 
organizations, non-governmental organiza-

tions and private sector representatives. The 
vision of 2014-2023 Region Plan prepared 
for the TR41 Region comprising Bursa, 
Eskişehir and Bilecik provinces has been 
defined as “an internationally competitive, 
sustainable production, innovation and life 
centre which carries the heritage of history to 

the future by adding value from foundation 
to liberation”. The three main development 
centrelines enabling to reach this vision 
have been specified as Internationally High 
Competitiveness, Human Development 
and Social Inclusion and Balanced Spatial 
Development and Sustainable Environment. 

15 MIllION Tl Of SUPPORT fROM BEBKA IN 2015

REGION PlAN fOR 2014-2023 hAS BEEN APPROVEd

BEBKA will grant 15 million Turkish Liras in 2015 for the projects in the fields “Economic 
Development in Rural Areas” and “Development of Health Tourism” within the scope of 
the Financial Support Programme.
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Within the scope of Innova-
tion and Design Meetings, a 
“Design Summit” will be orga-
nized in Bursa in May in order 
to strengthen the competitive-
ness of design sectors within the 
TR41 region. With this event, 
increasing the information 
level of designers, entrepreneurs 
and investors in the region, 
development of their skills and 
publicity of the potential of the 
region is aimed. 
Projects in seven categories 
will compete at the 7th R&D 
Project Market Summit which 
will be held on dates May 27-
28-29. Through the R&D pro-
ject Market, common project 
developments by the instituti-
ons such as industry–industry, 
university-university, industry-research 
institution-university and mainly by  in-
dustry-university cooperation are aimed. In 
the Summit which aims to provide support 
for the R&D infrastructure of the sector, the 
representatives of industrial corporations, lo-
cal and foreign university academicians and 
R&D Centres and Technopark researchers 
wishing to perform and R&D project will 
come together and have the chance to discuss 
the issues face to face.
BEBKA, organizing the 1st Anatolia 
Cartoon Competition in order to support 
the animation sector, will change the award 
ceremony to a festival. In the festival, it 
is aimed to increase the information and 
skills of the animation designers along with 
offering future cooperation opportunities 
by means of organizing activities which 

will bring together the animation designer 
workshops, companies and designers. Within 
the scope of the festival, the animation films 
both famous in Turkey and in the World 
will be displayed and interviews with the 
audience will be organized by means of in-
viting the producers, directors and designers 
of these films.
The 4th Bursa Science Festival hosted by 
Bursa Science and Technology Centre and 
supported by Research and Development 
Institute Association of Science Centres and 
organized by Bursa Metropolitan Municipa-
lity, Bursa Provincial Directorate of Natio-
nal Education and BEBKA will be realized 
on dates May 8-9-10. In the Bursa Science 
Festival with the main theme of Design and 
Innovation, project exhibitions of science 
lovers, professional guidance, workshop stan-
ds, science shows and many other scientific 

activities will take place. 
Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency 
will organize an event named “Marble 
Meets Design” in May within the scope of 
“Innovation and Design Meetings1 in order 
to support the increase of added value  of 
the sector by increasing design in the marble 
industry. With the event, it is aimed to 
bring in designs with high added value to 
the sector, to highlight the importance of 
design in Turkish natural stone sector and to 
put forward commercializable design ideas, 
to increase the awareness of manufacturers 
to work with designers and as the result to 
bring out products which can be produced 
and marketed in conformity with the World 
natural stone market by means of handling 
the potentiality of Bilecik marble in traditi-
onal and contemporary terms.

dESIGN ANd INNOVATION MEETINGS wIll 
OPEN UP hORIzONS

REGION PlAN fOR 2014-2023 hAS BEEN APPROVEd

The design and innovation meetings to be held in Bursa, Eskişehir and Bilecik will will 
guide the companies with information sharing and the right examples.

OTOMOTİV TASARIM 
YARIŞMASI

OTOMOTİV AR-GE 
PROJE PAZARI

TEKSTİL AR-GE 
PROJE PAZARI

TEKSTİL TASARIM 
YARIŞMASI

ANİMASYON 
YARIŞMASI

ANİMASYON FESTİVALİ

MERMER İLE 
SANAT VE 
TASARIM

BİLİM ŞENLİĞİ

MODA AKŞAMI

TASARIM ZİRVESİ

ZANAATKAR CANLI 
PERFORMANSLARI

TREND 
ALANLARI

EV & STİL FUARI
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TR41 REGION CREATES ThE dIffERENCE 
IN R&d CENTRES ANd PATENT ISSUES

I SEEK INNOVATION IN dESIGN All ThE TIME

The credit note of Bursa, Eskişehir and Bilecik is rising day by day with regard to the 
R&D Centres with patent registrations and trademark applications which are among 
the instruments deemed as indicators of development in the industry. port entrepre-
neurship fields with technological content.

Zuhal Canyurt, coming First in the Footwear Design Category of 2013 Detay Leather 
Products Design Competition emphasizes that she seeks innovaiton in design all the 
time and says the future lies in innovative designs. 

Zuhal Canyurt is a young and successful 
footwear designer. 
While studying at the Fashion Design 
department of Anadolu University, she 
was entitled to receive education in leather 

wear, accessories 
and foot wear in 
Istanbul Fashion 
Academy when she 
became a finalist in 
the Leather Wear 
Category of Detay 
Leather Compe-
tition. When she 
was ranked the first 
in the 2nd of this 

competition, new horizons and opportunities 
appeared before her in this field. Canyurt, 
now continuing her education with a 100 
percent scholarship within the Luxury Acces-
sories Design Master programme at Istituto 

Marangoni, has also become entitled to re-
ceive Footwear Design: Intensive education 
at London College of Fashion with a 100 
percent scholarship. Canyurt, who wishes to 
go on with her career as a footwear designer, 
emphasizes that designers struggle to keep 
their existence with innovative products due 
to the increasing competition  today and says 
“I create all my collections seeking innova-
tion at all times. Presenting what is more 
different than others carried both my designs 
and me to one step further. Turkey does 
not seem to be sufficient in terms of design 
and innovation. If this structure changes, 
then we can make a big move in design and 
innovation”.

Today, it has become inevitable for the com-
panies to develop leading technologies and 
innovative products to become prominent 
in the cut-throat competition environment. 
The companies putting emphasis on the 
projects produced in this manner and on 
research and development activities are 
distinguished in the competition that is 
experienced. One way to get hold of this 
privilege yet passes through R&D centres. At 
the point that has been reached, there are 
165 R&D centres across Turkey, 20 of which 
are active in Bursa, 5 in Eskişehir and 2 in 
Bilecik.
On the other hand, there have been increases 

with regard to the patent and trademark 
applications which rank in the top among 
the development indicators of the industry. 
Last year, the province filing the highest 

number of patent applications was Istanbul 
with 2.014 applications, followed by Ankara 
with 596 applications and Bursa with 316 
applications. During this period, 88 patent 
applications were filed from Eskişehir and 
13 were filed from Bilecik. A similar picture 
was in question for trademark applications. 
With 49 thousand applications, Istan-
bul was well ahead in this regard. It was 
followed by Ankara with 7682 trademark 
applications, Izmir with 5938 applications 
and Bursa with 4185 applications. It was 
observed that 937 applications were filed 
from Eskişehir and 80 were filed from 
Bilecik in the year 2014.



TR41 wINd BlOwS AT ThE EMITT fAIR

BEBKA INTROdUCEd ThE REGION IN BERlIN

ITB Berlin Fair, which was held 49th this 
year, brought together the most important 
tourism brands of the World in an area of 
160 thousand square meters between the 
dates 4-8 March. The fair, hosting the 
tourism professionals on the first three days, 
was opened to public on the last two days. 

ITB which has been organized since 1966 
and which hosted 170 thousand visitors last 
year with the participation of 188 countries, 
is known to be one of the most important 
tourism fairs of the World.
BEBKA introduced the Bursa, Eskişehir 
and Bilecik Region to the local and foreign 

visitors and tourism professionals at their 
own stand within the stand of Turkey which 
was the biggest country stand in ITB Berlin 
International Tourism Bourse where more 
than 170 thousand from 180 countries and 
more than 11 thousand corporations and 
companies came together. During the fair, 
both with the promotion brochures and with 
other promotion materials various informa-
tion was provided to the visitors coming to 
the stands with regard to the provinces in the 
region. Within the scope of the fair, BEBKA 
committee attending the dinner event given 
for the honour of the Minister of Foreign 
Affairs at the Berlin Turkish Embassy, held 
various official talks. 
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TEChNICAl TExTIlE CENTRE PROjECT 
hAS BEEN APPROVEd

ThE PROjECT TO MAKE ThE GOAl REAChEd IN 
ThE OlIVE SECTOR

Bursa Textile and Technical Textile Centre 
of Excellence Project prepared by Bursa 
Chamber of Industry and Trade within the 
Guided Project Support of Bursa Eskişehir 
Bilecik Development Agency (BEBKA) has 
been approved by the Ministry of Develop-
ment. The project executor of Bursa Textile 
and Technical Textile Centre of Excellence 
Project, the duration of which is 24 months, 
is Bursa Chamber of Industry and Trade 

and the project partner is Uludağ Exporters 
Association (UTIB). Within the scope of the 
project, the budget of which is 10 million 
TL and 75 percent of which is supported by 
BEBKA, an Accredited Textile and Techni-
cal Textile Laboratory will be stablished in 
order to enable the R&D infrastructure for 
textile and ready-wear sectors in our country 
and the first “Textile and Technical Textile 
Centre of Excellence” will be established and 

its infrastructure will be developed. Bursa 
Chamber of Industry and Trade will be the 
applicant of the project and the operator 
of the centre formed by the project will be 
Bursa Textile and Ready Wear R&D Centre 
(BUTEKOM). “Textile and Technical 
Textile Centre of Excellence”, as well as 
providing services such as  training, organi-
zation, technical reporting, project services, 
consultancy, project performance, will also 
perform a series of activities comprising the 
test laboratory services and product/process 
examinations related to mainly five diffe-
rent parts of traditional and technical textile 
products which are Military and Protective 
Technical Textiles, Medical Textiles, Home 
Technical Textiles and Vehicle Technical 
Textiles. 

Within the scope of the “Project for the 
Development of Alternative Production 
Methods” prepared by the Ministry of Food, 
Agriculture and Livestock and approved by 
the Ministry of Development, the studies 
with regard to the “Activity for the Deve-
lopment of National Grouping Strategies 
in Olive and Olive Oil Industry” have been 
started with the agreement by and between 
the Ministry of Food, Agriculture and Li-
vestock and TüBİTAK TÜSSİDE (Turkish 
Industry Management and Administration 

Institute). With the project realized with the 
contributions by the 18 member Technical 
Committee formed by the national olive-o-
live oil sector representatives, governmental 
institutions and academicians, enabling 
the local development and increasing the 
competitive power of the sector are aimed by 
means of increasing the production, export, 
productivity, usage areas and added value 
with efficient grouping strategies in olive 
and olive oil industry. The outputs of the 
studies obtained at the end of the project will 

be used in the development of regulations, 
policies and supports with regard to the olive 
and olive oil industry by the Ministry of Fo-
od, Agriculture and Livestock in the forth-
coming days. Within the scope of the project, 
the “Strategy Development Workshop and 
Logical Framework Meeting” which is the 
first stage of strategic modelling was held 
at TÜSSİDE on dates 06-07 March 2015. 
An “Abroad Technical Inspection Visit” was 
paid to Spain again within the scope of the 
project.



The snowboard race organized under the cooperation of Bursa Governorship Commu-
nication Association, BEBKA and Metropolitan Municipality took everyone’s breath 
away.

Within the scope of the cooperation protocol 
signed by Bursa Eskişehir Bilecik Develop-
ment Agency (BEBKA) and Bosnia Herze-
govina Development Agency REDAH last 
September, commercial visits and matching 
programmes were realized to Bosnia Her-
zegovina. The first of the bilateral business 
discussions and matching programmes were 
realized between the dates February 26 – 
March 1, 2015. The first participants of the 
programme were the member businessmen 
of Mustafakemalpaşa Chamber of Industry 
and Trade.
The businessmen visited the Republic of 
Turkey Bosnia Herzegovina Embassy on 
their first of Bosnia Herzegovina visit and 

spoke to Sarajevo Embassy Economy and 
Trade Attaché Seat Yıldız. The businessmen 
took information from Yıldız with regard 
to the investments to be made in Sarajevo 
and the leading sectors. Within the scope of 
the programme, the businessmen who visited 
Bosnia Herzegovina Development Agency 

REDAH took information with regard to 
Bosnia Herzegovina region from Nevzet 
Sefo, the SME Department Head of the 
Agency. The businessmen, visiting Mostar 
and Tomislav cities, also realized bilateral 
business discussion there. 

A snowboard race has been organized under 
the cooperation of Bursa Governorship 
Communication Association, BEBKA and 
Metropolitan Municipality in order to 
contribute the communication of Bursa and 
Uludağ

In the final realized in the racing track 
organized for the race  at the Kırkgözler 
location within the second hotels region, the 
sportsmen struggled despite the windy and 
snowy weather conditions. The governor 
Münir Karaloğlu watching the races said 

that the snowboard actvities served for the 
future of Uludağ. Karaoğlu, stating that 
they wanted to put Uludağ in a position it 
deserved and added “the snowboarders re-
putable across the World skied here with our 
children. Uludağ is the brand value of Tur-
key, not only of Bursa. Despite this fact, it is 
not a skiing centre known all throughout the 
World. The aim of such organizations is to 
increase the awareness with regard to Bursa 
not only in Turkey but in the whole World 
and to attract more foreign skiers and sports 
lovers here”.

BIlATERAl BUSINESS dISCUSSIONS wITh 
REdAh hAVE BEEN STARTEd

Within the scope of the protocol signed by BEBKA and Bosnia Herzegovina Develop-
ment Agency REDAH, businessmen from Mustafakemalpaşa realized bilateral busi-
ness discussions in Bosnia Herzegovina.

SNOwBOARd ShOw IN UlUdAG
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