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Yeni Bölge Planı çalışmalarına hız verdiğimiz bu günlerde dergimizde 
Bölgesel Gelişim konusuna yer verdik.

BEBKA olarak misyonumuz; bölgemizin kalkınması için temel ilkeleri be-
lirlemek ve gerekli planlamaları yapmak, yerel sahiplenmeyi harekete geçirmek 
için bölge kurum ve kuruluşlarını desteklemek ve bölge potansiyelini en üst dü-
zeye çıkarmak için ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirmektir.  Bölgenin küresel 
rekabet gücünün artırılmasını desteklerken, sosyal ve çevresel bileşenleri de göz 
ardı etmeyen sürdürülebilir bir kalkınma hedefini benimsiyoruz.

Bu hedeflere ulaşmamız için bölgemizde mali destek programlarının yanı sıra 
teknik destek programlarıyla da bölgesel kapasitesinin arttırılmasını hedeflemek-
teyiz.  Dergimizin bu sayısında da geçmiş destek programları hakkında röportajlar 
ve haberler bulabilirsiniz.  2012 yılı Mali Destek Programları’na ise başvurular 20 
Mart itibariyle tamamlanmış olup süreç hakkında bilgilere de bu sayımızda yer 
verdik.

Ajansımız koordinasyonunda bölgemizin önümüzdeki 10 yıllık (2014-2023) kal-
kınma hedeflerini belirlemeye yönelik olan Bölge Planlama çalışmaları hızla de-
vam etmektedir. Bölgenin mukayeseli üstünlüklerini, ekonomik ve sosyal yapısı-
nı, vizyona ulaşma yönünde engellerini, dış dünyayla ilişkilerini ve bölge dışından 
kaynaklanan fırsatlarını ortaya koyabilmek amacıyla 2012 yılında başlanan mev-
cut durum tespit çalışmaları 2013 yılında da sürmektedir.  Çalışma kapsamında 
Bölge Planı’nın öncelik ve stratejilerinin belirlenebilmesi için Özel İhtisas Komis-
yonları oluşturulmuş olup Nisan-Mayıs aylarında her üç ilimizde komisyon top-
lantıları düzenlenecektir. Bu çalışmaların çıktılarını da sizinle paylaşmaya devam 
edeceğiz. 

Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel 
yapısı ile ilgili sayım ve araştırmalardan elde ettiği bilgileri, başta kamu kurum ve 
kuruluşları ve araştırmacılar olmak üzere kamuoyunun kullanımına sunmakta-
dır. Bu kapsamda, 2012 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” ve 2011 “Nüfus ve 
Konut Araştırması” sonuçları, TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından bölgemiz 
illeri olan Bursa, Eskişehir ve Bilecik için hazırlanarak sizlerle paylaşılmaktadır. Bu 
sayımızda ayrıca yoğun iş programı içerisinde değerli vakitlerini ayırarak verdik-
leri röportaj ile bizleri aydınlatan Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın 
Ahmet Yaman’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Dergi içeriğinde Bölgesel Gelişme ve Ajansımız faaliyetleri hakkında faydalı bil-
giler bulacağını ümit ediyor, esenlikler diliyorum.
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Bölgesel gelişme, kalkınma
ajansları ile birlikte hızlandı
Türkiye’nin bölgesel gelişmesi kalkınma ajanslarının kurulmasıyla hız kazandı. Ajansların 
çalışmalarıyla tabandan örgütlenen bölgesel gelişme artık daha doğru planlanıyor.

Bölgesel gelişme kavramının 
ortaya çıkışı, dönüşümü ve 
güncel olarak taşıdığı anlam, 

iki ana eksenin geçirdiği dönüşüm ele 
alınarak özetlenebilir. Birinci eksen; 
makroekonomi ve siyaset bilimsel 
söylemlere dayanan küreselleşme 
kavramı, ikincisi ise mekânsal boyuta 
vurgu yapan merkezi planlama ve 
kent-bölge kavramları ile ilintili olarak 
düşünülebilir. Dolayısıyla bölgesel ge-
lişme ekonomik ve sosyal gelişmenin 
mekânın bir yansıması olduğundan 
hareketle, ulusal kalkınma ve eko-
nomik büyümenin sağlanabileceğini 
ifade eden bir kavram.

Küreselleşme kavramının, 1980 ön-
cesi daralan sosyal devlet anlayışı ve 
1980 sonrası liberalizasyon ile birlikte 
mekânsal ve sosyal yapıda yaşanan 
dönüşümler sonucu ulus devlet yeri-
ne, ulus altı mekânların entegrasyo-

nunu amaçlayan bir yapıya dönüştü-
ğünü görüyoruz. Oluşan yeni durum 
bölgelerin ve kentlerin küreselleşme-
ye referansla düşünülmesi, bölgelerin 
ancak bu oranda önemli işleve sahip 
olduğu söyleminin yaygınlaşması 
sonucunu doğurdu. 

Küreselleşme yazınını oluşturanlar 

tarafından bu yaklaşımın soyutla-
ma düzeyinin yüksekliği nedeniyle 
küresel düzlem dışındaki mekânları 
dışladığı ve mekânsal gerekliliklerin 
doğru anlaşılamadığı tespiti yapılmak-
tadır. Bu noktada planlama ve piyasa 
mekanizmasının yeniden dağıtımı 
başaramaması ve kent bölgeler arasın-

Bölgesel politikada yeni ve eski paradigmalar      Kaynak: OECD Regional Outlook 2011

Amaçlar
Geri kalmış bölgelerin 
dezavantajlarına geçici 
çözümler bulmak

Bölgesel rekabetçiliği teşvik etmek için 
bölgelerin kullanılmayan potansiyellerinin 
harekete geçirilmesi

Müdahale birimi İdari birimler Fonksiyonel ekonomik alanlar

Stratejiler Sektörel yaklaşım Entegre kalkınma projeleri

Araçlar
Sübvansiyonlar ve devlet 
yardımları

Yumuşak ve sert sermaye araçları (sermaye 
stoku, işgücü piyasası, iş ortamı, sosyal 
sermaye ve ağları)

Aktörler Merkezi hükümet Farklı idari seviyeler

Eski Paradigma Yeni Paradigma
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da yeni ortaklıkların ortaya çıkması 
yukarıda özetlenen sürecin sonuçları 
olarak görülebilir. Kısaca kent bölge-
lerin “küreselleşmenin yeni mekânsal 
birimleri” olarak değerlendirildiğini, 
rekabetçiliğin firmalar üzerinden 
değil, mekânsal birimler üzerinden 
tanımlandığını görmekteyiz.

Dolayısıyla, küreselleşmenin ser-
maye akımları olan merkez bölgeler 
ve onlara eklemlenen çevre bölgeler 
üzerinden yürümesi şeklinde özetle-
nebilecek olan paradigmanın tersine 
dönmeye başlaması ve sermayenin 
yine planlama araçları kullanılarak 
mekânsal özelliği yüksek olan giri-
şimlere aktarılmaya çalışılması, bu 
yöndeki kamusal teşviklerin artırıl-
ması kalkınma ajanslarının da önemli 
bir parçası olduğu bölgesel gelişmenin 
ve yerelleşmenin arkasında yatan 
mantığın kısmi ifadesi olarak değer-
lendirilebilir.

BÖLGESEL GELİŞME
YAKLAŞIMLARI

Dünya Bankası Başekonomisti In-
dermit Gill tarafından 9 Ekim 2010’da 
voxeu.org internet sitesinde yayınla-
nan ve mekân eksenli politikaların içe-
rik olarak doğru olsa da temelde yanlış 
olduklarını, “Her bölgeye zenginliğin 
aynı oranda ve aynı zamanda gelme-
sinin beklenemeyeceğini”, ekonomik 
gelişmenin doğası gereği dengesiz 
olduğunu ve gelişmeyi bölgelere 
yaymanın onu durdurmak anlamına 
geldiğini savunduğu makalesinde sun-
duğu görüşler ve sonrasında ortaya 
konan karşıt görüşler, güncel bölgesel 
gelişme politikalarının anlaşılması 
konusunda önemli ipuçları içermek-
tedir. Dolayısıyla mekânsal birimlerin 
kalkınma ile ilişkisi genel kabul haline 
gelmiş olsa da kalkınmanın bölgesel-
likten ayrı olarak düşünülebileceğini 
savunan görüşlere de değinmek gerek-
mektedir. Bu sayede bölgelerin neden 
kalkınmanın esas itici gücü olduğunu 
tartışmaya çalışacağız.

Bölgesel politikalar ve kalkınma 
arasındaki ilişkiyi sorgulayan yakla-
şımları iki başlıkta ele alabiliriz:

SEKTÖR ODAKLI YAKLAŞIM
Merkezi hükümetin politik hedef-

lerle yürüttüğü, geri kalmış bölgelerin 
verimsiz sanayilerini geliştirmek 
için mekândan bağımsız, sektörlere 
özel teşvikler uygulaması sektörlerin 
sadece toplam büyümeye katkısı-

nı öne çıkaran geleneksel bölgesel 
gelişme politikası eskimiş bir model 
olarak görülüyor. Bugün bölgesel 
gelişme kavramı, bir bölgenin gelişme 
potansiyelini ve toplam büyümeye 
katkısını artırmak için yerel güçlü ve 
zayıf yönleri dikkate alan çok sektörlü 
bir model haline gelmiştir. 

MEKÂNDAN
BAĞIMSIZ YAKLAŞIM

Dünya Kalkınma Raporu 2009’da 
bölgesel kalkınmanın her zaman 
dengesiz olacağı, bu nedenle bölgesel 
kalkınma politikalarının temel ama-
cının geri kalmış bölgeleri daha hızlı 
gelişen bölgelere entegre etmek olması 
gerektiği şeklinde özetlenebilecek bir 
bakış açısı ağırlık taşımaktadır. Bu ba-
kış açısının, mekân odaklı yaklaşımı sa-
vunanlar tarafından da kabul edildiği 
üzere, daha yüksek bir gelir seviyesi ve 
yaşam koşulları ve uzun vadede eko-
nomiler için yakınsama yaratacağı, bu 
nedenle insan odaklı yaklaşım olarak 
nitelendirilebileceği belirtilmektedir. 

MEKÂNA DAYALI YAKLAŞIM
Mekâna dayalı yaklaşımlar coğrafi 

kontekstin tüm ekonomik ve sosyal 
faktörler üzerinde etkisi olduğunu 
varsaymaktadır. Mekândan bağımsız 
olduğu düşünülen politikaların da 
aslında mekân odaklı oldukları, bu tür 
politikalar doğru tasarlanmadığı za-
man politikanın, kendisinin etkinliğini 
azaltacak çok sayıda mekânsal öğe 
barındıran sonuçlar doğurabileceği 
görüşünü içermektedir. Öte yandan, 
büyüme oranları bakımından kentsel 
ve kırsal bölgelerin eşit performans 
gösterdiğini, bu nedenle mekândan 
bağımsız yaklaşımların sektörel 
yığınlaşmaların büyüme eğilimine ve 
mekândan bağımsız yapısal reform-
lara gereğinden fazla önem verdiğini 
savunmaktadır. Finansal krizi takip 
eden büyüme sorunlarının ve yeni bir 
bölgesel gelişme modeline gereksini-

min ortaya konduğu OECD Regional 
Outlook 2011 raporunda, küresel 
finansal krizin üç politika hedefi olan 
yeni bir kalkınma anlayışı yarattığı 
görülmektedir; verimlilik, çevresel 
sürdürülebilirlik ve adalet. Farklı 
bölgelerin büyüme potansiyellerinin 
ortaya çıkarılması için sürekli kendi-
sini yenileyen bir yaklaşım gerektiği 
ortadadır. 

Sektör odaklı ve mekândan ba-
ğımsız yaklaşımın tersine, bölgelerin 
kendilerine özgü niteliklerini dik-
kate alan ve bu üç hedef arasındaki 
tamamlayıcılık ve geçişlilikleri ortaya 
koyan bir çerçeve, adaleti ve çevresel 
sürdürülebilirliği tali hedefler değil, 
gelişmenin ana eksenleri olarak orta-
ya koymaktadır.

Diğer önemli nokta bölge kavramını 
ayrıca kent ve kır ayrımı yaparak de-
ğerlendirmek gerekmektedir. Kent ve 
kır arasındaki ayrımı oluşturan gelir 
düzeyleri ve gayrisafi hasılaları olsa 
da çoğunlukla büyüme performans-
larının bu ayrımı ifade edecek şekilde 
kullanılması da hatalı kabul edilmek-
tedir. “Kırsal” kavramı “gerileme” 
anlamı taşımaz, aksine bu bölgelerde 
büyüme potansiyeli olduğunu ifade 
eder. Bu bölgelerin yarattıkları etkile-
rin toplamı yüksek üretim seviyesine 
sahip bölgelere göre daha fazladır. 
1995-2007 yılları arasında 335 OECD 
bölgesi toplam büyümenin yaklaşık 
2/3’ünü gerçekleştirirken, büyük 
bölgeler toplam büyümenin 1/3’ünü 
gerçekleştirmiştir ve büyük bölgelerin 
istidam ve üretimdeki göreceli ağırlık-
ları giderek azalmıştır. Bu dönemde 
en kötü performans gösteren 50 bölge 
toplam 33 milyonluk nüfus barındır-
maktadır ve bu bölgelerin 15 tanesi 
Grande (Porto), Hainaut (Belçika), 
Hyogo (Japonya) gibi metropol alan-
lardır. Kısaca bölgelerin nüfusları ile 
büyümeye katkıları arasında yüksek 
bir korelasyon bulunmamaktadır.  

Bölgesel Gelişme Politikası Tamamlayıcılık Matrisi       Kaynak: OECD Regional Outlook 2011

Ekonomik
politikalar

Sürdürülebilir büyüme 
Ekonomik reformların 
adaleti geliştirmesi

Yeşil büyümenin 
sürdürülebilirliği iyileştirmesi

Sosyal
politikalar

Sosyal politikaların 
verimliliğe katkısı 

Sosyal uyum 
Çevresel olarak sürdürülebilir 
sosyal politikalar

Çevre
politikaları

Yeşil ekonominin 
yenilikçiliği tetiklemesi

Sosyal politikaların 
çevresel yıkımdan 
etkilenenlerin 
içerilmesini artırması

Sürdürülebilir çevre 

Verimlilik Adalet Çevresel Sürdürülebilirlik



ARAŞTIRMA

www.bebka.org.tr 4

YENİ BÖLGESEL GELİŞME 
OECD tarafından bölgesel gelişme-

nin ana belirleyenleri altyapı, beşeri 
sermaye, yenilikçilik ve yığınlaşma 
olarak belirlenmiştir. Ancak bu faktör-
lerin tek başlarına değil, entegre bir 
politika kapsamında başarılı olacağı 
ifade edilmektedir. 

• Bölgesel düzeyde altyapı yatırım-
ları otomatik olarak yüksek büyümeye 
dönüşmemektedir. Bu tür yatırımlar 
eğitim ve yenilikçiliğe yönelik iyileştir-
melerle desteklenmelidir.

• Beşeri sermaye her tür gelişmenin 
temel öğesi olarak görülmektedir. 

• Üçüncü öğe; gelişmeye uzun pozi-
tif etkileri yüksek olan yenilikçiliktir. 

• Yığınlaşma ekonomileri sürekli 
bir ekonomik büyüme için zorunlu 
olmasalar da büyüme üzerinde pozitif 
etkilere sahiptir. 

Yeni bölgesel gelişme yaklaşımı, 
bölgesel gelişmeyi temsil eden kuru-

luşların merkezi ekonomik politikalar-
dan farklı olarak, küresel sistemlere 
entegrasyon, bölgelerin güçlü yön-
lerine vurgu yapılarak birbirleriyle 
ve küresel sistemle bütün halinde 
düşünülmesi önceliklerinin yerine, 
bölgesel ölçekte özgün politikaları 

oluşturmaları gerekmediğini öngör-
mektedir. Yani bölgesel politikalar bir 
merkez ekseninde tasarlanan ikincil 
önemdeki kimlikleri kabullenmek 
yerine kendilerine özgü ekonomik ve 
sosyal politikalar geliştirmelidir.

Öte yandan geleneksel kalkınma 
yaklaşımlarının aksine, bölgesel 
gelişmeyi bölgenin eksik yönlerinin 
giderilmesi, bütün politikanın geliş-
menin sadece mevcut sorunların çö-
zülmesine bağlıymış gibi düşünülerek 
oluşturulması, bölgeleri kalkınmanın 
kısır döngüsüne ve politika yoksullu-
ğuna itecektir. Ancak bölgelerin kendi 
potansiyellerini geliştirmek üzere 
politikalar oluşturulmaları, mevcut 
sorunların bu politikalar çerçevesinde 
çözülerek kalkınma sürecinin sahiple-
nilmesini sağlayacaktır.

OECD tarafından yapılan TL3 bölge sınıflandırmasına göre Bölgesel Nüfus Oranları ve Büyümeye Katkıları
Kaynak: OECD (2009b), How Regions Grow: Trends and Analysis, OECD Publishing

 TL3
Sınıflandırması

Alt Grubu

Grup
Sayısına 

Göre

Grup 
Nüfusuna 

Göre

Toplam 
Büyümeye 
Katkısına 

Göre

Kentsel
Bölge
(%)

Ara
Nitelikte 

Bölge (%)

Kırsal
Bölge
(%)

1. grup 2,3 13,2 26,4 89 0 11

2. grup 51,1 66,0 64,5 35 51 15

3. grup 31,5 15,8 8,6 18 34 48

4. grup 15,1 5,0 0,5 15 16 69

TL3 Bölgeleri İçindeki Oranı (%) Grup İçindeki Oranı (%)

Yukarıdaki tablo OECD’ye üye 
ülkelerdeki Territorial Level 3 olarak 
adlandırılan 1794 alt-bölgeyi ifade 
etmektedir. 1. Grup en ekonomik 
büyümeye tek başına etkisi en yüksek 
olan bölgeleri, 4. Grup ise etkisi en 
düşük bölgeleri ifade etmektedir. 2. 
Gruptaki ara-nitelikte ve çoğunlukla 

çevresel (non-hub) bölgeler toplam 
bölge sayısının yaklaşık yarısını kap-
sarken, toplam büyümenin ve toplam 
nüfusun 2/3’ünü oluşturmaktadır. Bu 
durum sözkonusu bölgelerin büyüme 
açısından önemini ortaya koymakta-
dır.
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Türkiye’de Kalkınma Planları, İçerdikleri Konular ve Öngördükleri Temel Politikalar
Kaynak: “Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları”, F. Doğruel, Türkonfed, 2012

1. Plan (1963-1967)
Sosyal ve fiziksel konular; gelir dağılımı ve kamu 
hizmetlerinin dengeli dağılımı, dengeli kentleşme

Yatırımlarda geri kalmış bölgelere öncelik tanıma
üstünlüğü olan sektörlerin teşviki

2. Plan (1968-1972)
Sosyal ve fiziksel konular; gelir dağılımı ve kamu 
hizmetlerinin dengeli dağılımı, dengeli kentleşme

Yatırımlarda geri kalmış bölgelere öncelik tanıma 
üstünlüğü olan sektörlerin teşviki, Kalkınmada Öncelikli 
Yöre (KÖY)

3. Plan (1973-1977)
Sosyal ve fiziksel konular; gelir dağılımı ve kamu 
hizmetlerinin dengeli dağılımı, dengeli kentleşme

Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) kavramı

4. Plan (1979-1983)
Mekânsal örgütlenme ilk kez fiziksel konulara ekleniyor; 
gelir dağılımı ve kamu hizmetlerinin dengeli dağılımı, 
dengeli kentleşme

Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) politikası

5. Plan (1985-1989)
Çevre duyarlılığı; gelir dağılımı ve kamu hizmetlerinin 
dengeli dağılımı, dengeli kentleşme 

Genel Politikalar: Sanayinin yaygınlaştırılması ve göreli 
üstünlükleri olan sektörlerin teşviki
Bölgesel Politikalar: Bölge merkezlerinin oluşturulması ve 
KÖY’lerde yerel potansiyel, teşvik politikası

6. Plan (1990-1994)
Avrupa Birliği bölge politikaları; gelir dağılımı ve kamu 
hizmetlerinin dengeli dağılımı, dengeli kentleşme

Bölge ölçeğinde planlama yapılması ve bölgesel nitelikli 
politikaların belirleyici olmaya başlaması 

7. Plan (1996-2000)
Kır-kent farkı, sürdürülebilir kalkınma ve gelişmenin 
kültürel boyutu; gelir dağılımı ve kamu hizmetlerinin 
dengeli dağılımı, dengeli kentleşme 

Bölge ölçeğinde planlama yapılması,
merkez köylere yer verilmesi

8. Plan (2001-2005) Bölgesel Gelişme Stratejileri

Mekânın, ekonomik ve sosyal gelişmenin bir yansıması 
olmaktan çok, ekonomik ve sosyal gelişmenin bir boyutu 
olduğunun kabul edilmesi
Kalkınma ajanslarının kurulması

9. Plan (200-2013) Bölgesel Gelişme Stratejileri

 Stratejik Eksenler:
• Rekabet gücünün artırılması
• İstihdamın artırılması
• Beşeri sermaye ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi
• Bölgesel gelişmenin sağlanması
• Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması

Kalkınma Planları Hedef ve İlkelerin İçerdiği Konular Temel Politikalar

TÜRKİYE’DE
BÖLGESEL GELİŞME

Türkiye de bölgesel gelişme tartış-
ması doğu ve batı bölgeleri ile kentsel 
ve kırsal bölgeler arasında ekonomik 
ve sosyal açıdan var olan farklılıkların 
kapatılması, ancak bunun büyük ölçüde 
mekânsal özellikler dikkate alınmadan 
merkezi politikalarla yönlendirilmesi 
tecrübelerine paralel olarak ilerlemiştir. 
Özellikle kırsal bölgelerde atıl halde 
kalan sanayi, tarım ve hayvancılık 
faaliyetine dönük kamu ve özel sektör 
yatırımları bu tür yanlış politikaların 
sonuçları olarak ortaya çıktı. Devletin, 
pazarlara uzak olan bu bölgelerde eko-
nomik altyapıyı sağlamak ve gerekirse 
kamu eliyle yatırım yapmasının, atıl 
kapasite yaratması sorunu yanında, 
özel sektörün de yatırım yapmakta çe-
kingen davranması bölgesel gelişmenin 
mekâna dayalı olmayan hazır reçeteler-
le çözülmesi yaklaşımının bir yansıması 
olarak tezahür etti. 

Türkiye’deki 
bölgesel politika 
uygulamaları 
1960’lı yıllardaki 
planlama yakla-
şımları ile baş-
ladı. Mekânsal 
politikalar ilk kez 
5. Beş Yıllık Kal-
kınma Planı’nda 
devreye alınmış, 
bundan sonra 
da bölgesel ve 
mekânsal politikalara ağırlık verilmeye 
başlanmış ve mekân sadece ekono-
mik ve sosyal özellikleri ile değil, aynı 
zamanda kısıtları ve potansiyelleri ile 
tanımlanmaya başlanmıştır.

Türkiye’nin geçmiş dönemdeki 
bölgesel kalkınma sürecine bakılınca 
kalkınma ajanslarının kurulması 
ile hızlanan, tabandan örgütlenen 
bölgesel gelişmeyi planlama sürecinin, 
bölgelerin ihtiyaçlarının doğru anla-

şılamaması, ihtiyaçlar ile yatırımlar 
arasında ortaya çıkan asimetri, küresel 
rekabet gücü sağlayacak olan güçlü 
yönlerin ortaya konamaması gibi 
sorunların aşılmasında katkı sağlama-
sı hedeflenmiştir. Ayrıca hazırlanması 
sürecinde bölgesel dinamik ve potan-
siyelleri dikkate alan Bölgesel Gelişme 
Ulusal Stratejisi de kalkınma planları 
ve ulusal strateji belgeleri ile bölgesel 
gelişme politikaları arasında uyum 
sağlamayı hedeflemektedir.

Düzey 2 Bölgeleri
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‘Türkiye geleceğe hazırlanıyor’
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin geleceğe hazırlandığını belirterek, ‘’Türkiye, 
2023 vizyonunu oluşturdu. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde Türkiye’nin 
ekonomik değerlerini çok daha üst noktalara taşımak istiyoruz’’ dedi.

Kalkınma Bakanlığı’nın düzen-
lediği “İşbirliğiyle Büyüme: 
Uluslararası AB Uyum Politikası 

Konferansı”, 28 Mart 2013 tarihinde 
JW Marriot Otel’de yapıldı.

Konferansın açılışında konuşan 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 2014-
2020 döneminde Avrupa Birliği’nin 
(AB) yeni bütçe dönemine girdiğini, 
diğer taraftan da tam üyelik müzake-
relerini yürüten Türkiye’nin 22. faslı-
nın açmasının söz konusu olduğunu 
söyledi. AB’nin refah ve barış projesi 
olduğunu dile getiren Yılmaz, Avrupa 
kıtasının tarihte yaşadığı en huzurlu, 
en müreffeh dönemin AB ile gerçekleş-
tiğini kaydetti.

AB’nin bir taraftan geniş ve ortak 
bir pazar oluşturarak, rekabeti arttır-
dığını ifade eden Yılmaz, ‘’Bu rekabet-
çilik içinde tüketicilere daha kaliteli, 
nitelikli ürünler sunuluyor’’ diye 
konuştu.

UYUM POLİTİKASININ
ÖNEMİ ARTTI

Küresel krizin uyum politikasının 
önemini arttırdığını bildiren Yılmaz, 
şöyle devam etti;

“Kriz, uyum politikası ve kaynaklar 
üzerinde baskı oluşturuyor. Daha az 
bütçeyle hareket edilmesi yönünde 
eğilim ortaya çıkartıyor. Ama bir ta-
raftan da uyum politikası, Avrupa’nın 
krizden çıkışı, yeniden büyümesi ve 
istihdam oluşturması açısından son 

derece önemli. Ben de Avrupa’da, 
tasarrufa gidilecekse bu alandan 
gidilmemesi gerektiğine inanıyorum. 
Çünkü bu alan büyümeyi ve istihdamı 
destekleyen bir alan. Başka konularda 
tasarruf yapılabilir, ama bu alandan 
tasarruf yapılmaması Avrupa’nın gele-
ceğine yatırım anlamında önemli.”

Türkiye’nin geleceğe hazırlandığını 
dile getiren Yılmaz, “Türkiye, AB’nin 
2020 vizyonuyla uyumlu bir şekilde 
2023 vizyonunu oluşturdu. Cumhuri-
yetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde 
Türkiye’nin ekonomik değerlerini çok 
daha üst noktalara taşımak istiyoruz” 
ifadesini kullandı.

FONLAR ARTIRILMALI
Türkiye’nin büyüklüğü ve ölçeği 

düşünüldüğünde AB’den tahsis edilen 
ödeneklerin çok düşük olduğunu 

belirten Yılmaz, AB’nin Türkiye’ye 
desteğinin kişi başına 65 avro olduğu-
nu, Türkiye’ye en yakın destek alan 
ülkede ise kişi başına desteğin 142 
avro olduğuna dikkati çekti. Yılmaz, 
“Türkiye’ye ekonomik büyüklüğüyle, 
nüfusuyla, coğrafyasıyla baktığınızda, 
AB’nin sağladığı fonlar, bana göre 
yetersiz. Çok daha üst düzeye çıkması 
gerekiyor’’ dedi.

AJANSLAR, ARACI KURULUŞLAR 
OLARAK DA İŞLEV GÖRMELİ

Kalkınma ajansları hakkında da 
bilgi veren Yılmaz, yeni dönemde 
kalkınma ajanslarının aracı kuruluşlar 
olarak da işlev görmesi temennisinde 
bulundu.

AB’nin bir ülkeye katkıda bulu-
nabileceğini, motive edebileceğini 
fakat ulusal hedeflerin yerine geçe-
meyeceğini, ulusal çabaları ikame 
edemeyeceğini dile getiren Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle 
noktaladı;

“Esas olan sizin, ülke olarak ne yap-
tığınızdır. Doğru şeyler yapıyorsanız, 
AB politikalarıyla bunu birleştirip etki-
li hale getirirsiniz. Siz kendi içinizde iyi 
stratejiler belirlemezseniz, iyi önce-
likler tayin etmezseniz, AB ne kadar 
kaynak gönderirse göndersin sonuç 
alamazsınız. Bunu bazı ülke örnekle-
rinde görüyoruz. Biz, güçlü bölgesel 
politikayı her halükarda oluşturmak 
ve uygulamak kararlılığındayız”.



PROJEYE DESTEK
KALKINMAYA HIZ
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Bölge planları ulusal planın
en önemli tamamlayıcısı
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yaman, bölge planlarının,  kalkınmaya 
yönelik çalışmaların en önemli referanslarından biri olduğunu belirterek, aynı zamanda 
ulusal kalkınma planının da tamamlayıcısı olduğunu söyledi. 
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Bölgesel gelişmeyi işlediğimiz bu 
sayımızda, konuya en hâkim 
isimlerin başında gelen Kalkın-

ma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Yaman’ın görüşlerini aldık. 
Bölge planlamasının önemini örnek-
lerle anlatan Yaman, bölge planlarının 
ulusal rekabet ve kalkınma çabaları-
nın yereldeki detaylı çözümlemesine 
karşılık geldiğini söyledi. Yaman, 
kalkınma ajanslarının kuruluşunu 
da bölgesel kalkınma adına atılan en 
önemli adım olarak nitelendirdi.

- Bölge planlaması nedir? Neden 
gereklidir?

- Bölge planlaması, aslında ulusal 
düzeyde kalkınma planlaması ile yer-
leşmeler ve yakın çevreleri düzeyinde 
hazırlanan mekânsal planlar arasında 
köprü vazifesi gören, bu yapısıyla da 
her iki tür planın belirli özelliklerini 
taşıyan ara kademe bir plan türüdür. 
Yani bölge planı, hem bir kalkınma 
planı, hem de bölgesel düzeyde 
mekânsal organizasyonu veya yerleş-
me düzenini öngören bir mekânsal 
plan işlevini görmektedir. Bu tanımla-
madan da anlaşılabileceği üzere bölge 
planları öncelikle ülkemizin kalkınma 
stratejisinin ve bunun gerektirdiği 
çalışmaların önemli referansların-
dan birisini meydana getirmektedir. 
Ulusal kalkınma planının önemli 
tamamlayıcılarından birisidir. Her 
şeyden önce, ulusal kalkınma planının 
tabiatı ve kapsamı gereği, Türkiye 
gibi çok büyük bir coğrafyanın her 
köşesini tüm özellik ve potansiyelleri 
ile tanımlayıp, buna göre gelişme po-
litikası tayin etmek mümkün değildir. 
Yerel aktörlerin katılımını, katkılarını 
ve hepsinden önemlisi sahiplenmesini 
göz önünde bulundurduğumuzda bu 
doğru da değildir. Dolayısıyla, bölge 
planları kalkınma planlarının ortaya 
koyduğu genel gelişme perspektifi, 
stratejisi, politikaları ve öncelikleri çer-
çevesinde bölgelerde bu stratejinin ya-
pıtaşlarını inşa eden ve bölgeye özgü 
olarak geliştirilmiş ve derinleştirilmiş 
özel politikalar, öncelikler ve projeler 
ihtiva eden stratejik belgeler olmak-
tadır. Diğer bir ifadeyle, bölge planları 
ulusal rekabet ve kalkınma çabamızın 
yereldeki detaylı çözümlemesine 
karşılık gelmektedir. Bu hususiyetiyle, 
sadece düşük gelirli ve nispi geri kal-
mış bölgelerin değil, bütün bölgelerin 
bölge planlamasına ihtiyacı bulun-
maktadır. İkincisi, bölgesel gelişme 
dengesizlikleri ekonomide, toplumda 

ve hatta siyasi noktada ortaya çıkardı-
ğı olumsuzluklar nedeniyle daima özel 
ihtimam gerektiren bir konu olmuştur. 
Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte 
olan ülkeler olsun hemen her ülkenin 
sürekli olarak gündeminde yer alan 
bu önemli konunun yapılacak özel 
strateji ve planlama çalışmalarına, 
çok sektörlü, çok boyutlu ve kapsamlı 
politikalara ihtiyacı vardır. Bölge 
planları bu stratejilerin ve politikala-
rın bütüncül bir şekilde ele alındığı bir 
planlama belgesidir. Yani bir ülkenin 
daha hızlı kalkınması ve diğer ülkeler-
le arasındaki gelişme farkını kapatma-
sı için gösterdiği çabaya benzer şekilde 
ve hatta onun bir izdüşümü olarak, 
özellikle az gelişmiş veya geliri düşük 
bölgeler için kapsamlı bölgesel analiz 
ve planlama çalışmaları yapılması 
gereklidir.

ÇALIŞMALAR
İÇİN UYGUN ÖLÇEK 

- Diğer yandan, ülkelerin mekânsal 
yapısının, ekonomik ve sosyal coğ-
rafyasının bütüncül bir bakış açısıyla 
analiz edilip, hem rekabet gücünü, 
hem de sosyo-ekonomik kalkınmayı 
en optimum şekilde sağlayan bir 
yerleşme düzenine sahip olması 
gereklidir. Normalde belirli yerlerde 
yığılma ve yoğunlaşmanın bir sonucu 
olarak yerleşme düzeni dengesiz 
gerçekleşir. Buna belirli araçlarla mü-
dahale edilmediği takdirde bölgesel 
dengesizlikler ve atıl kalan kaynaklar 
başta olmak üzere göç, çevre sorunları, 
trafik, güvenlik, artan ücret ve kiralar 
gibi birçok ekonomik ve toplumsal 
sorun altından kalkılamaz bir hale 
gelecektir. Bu bakımdan ekonomik 
faaliyetin, diğer insan faaliyetlerinin 
ve sonucunda yerleşmelerin mekânda 
dengeli dağılımını yönlendirecek ve 
destekleyecek politikalara ve uygu-
lamalara ihtiyaç vardır. Bunu ulusal 
ölçekte de yapmak mümkün olmakla 
birlikte, bu tür çalışmaların yapılabi-
leceği en uygun ölçek, bölge ölçeğidir. 
Bu bakımdan, bölge planları ulusal ve 
bölgesel düzeyde ortaya konulan kal-
kınma stratejisinin ve politikalarının 
bir yansıması olarak özellikle kentsel 
ve mekânsal gelişme öngörülerini de 
ihtiva eden, bölge ölçeğinde dengeli ve 
etkin mekânsal gelişme politikalarının 
çerçevesini çizen temel belgelerdendir. 
Bölge planının kalkınma stratejisi, 
mekânsal gelişme, kentleşme ve 
yerleşme düzeni öngörüleri, daha alt 

ölçeklerde yapılan çevre düzeni ve na-
zım plan çalışmalarının temel referans 
kaynağını oluşturmaktadır.

AJANSLAR, BÖLGESEL
KALKINMANIN EN ÖNEMLİ ADIMI

- Ülkemizde bölgeler arası geliş-
mişlik farklarının dengeli bir yapıya 
kavuşturulması, bölgesel ve yerel 
kalkınmanın hızlandırılması ve 
sürdürülebilir dengeli gelişmenin 
sağlanması için kullanılan araç ve 
politikalar nelerdir? Kalkınma ajans-
larının rolü nedir?

- Yukarıda da sözünü ettiğimiz 
gibi bunun en önemli aracı bölgesel 
kalkınma planları ve/veya strateji-
leridir. Ancak, yakın zamana kadar 
bölge planları bu işlevini yerine 
getirememiştir. Ülkemizin merkezi-
yetçi politika geliştirme ve uygulama 
yapma geleneği yanında, karar alma 
ve kaynak tahsis süreçlerinin hemen 
hemen tamamen sektör ve kuruluş te-
melli işlemesinin de bu durumda etkili 
olduğunu düşünüyorum. Diğer yan-
dan, bu mahzurları ortadan kaldıran 
bir yöntem ve anlayış değişikliğine 
gidilse dahi yerel düzeydeki kurum-
sal kapasite sorunu geçmişte olduğu 
gibi hala önümüzde duran en önemli 
kısıtlardan birisidir. Son yıllarda 
özellikle kalkınma ajanslarının kuru-
luşuyla kaynak, kurumsal kapasite ve 
sahiplenme bakımından çok önemli 
bir süreç başlamıştır. Artık, bölgesel 
kalkınma için yerel sahiplenmeyi 
ve işbirliğini kolaylaştıran, bölgesel 
gelişme konusunda analiz ve strateji 
geliştirmek için yerinde çalışan, bölge-
sel gelişme stratejisine uygun proje ve 
faaliyetleri mali ve teknik yönden des-
tekleyen, yüksek nitelikli bir uzmanlık 
kuruluşu olarak kalkınma ajansları bu 
alanda önemli bir boşluğu doldurma-
ya başlamışlardır. Ajansların kuruluşu 
bu bakımdan ülkemizde bölgesel 
kalkınma adına atılan en önemli 
adımdır diyebiliriz. Doğal olarak, 
özellikle kurumsal kapasiteyi, insan 
kaynaklarının geliştirilmesini, yatırım 
ortamının iyileştirilmesini ve üretken 
altyapıyı destekleyen kamu yatırım-
ları da kalkınmanın hızlandırılması 
için kritik öneme haizdir. Geçen 5 yıl 
boyunca uygulanan ve özellikle sula-
ma, ulaştırma ve eğitim gibi alanlarda 
çok etkili sonuçlar doğuran GAP Eylem 
Planı bunun en açık örneklerinden bi-
risidir. Bilindiği gibi, GAP Eylem Planı 
daha önceden hazırlanmış olan GAP 
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Bölge Planı’nın, yani master planının, 
yatırımlar bakımından önceliklendi-
rilmesi ve güncellenmesi üzerine bina 
edilmiştir. Bu demektir ki, uygun bir 
bölgesel gelişme stratejisi kapsamında 
bölge potansiyeline ve darboğazlarına 
göre iyi önceliklendirilen ve yeterli 
finansman ile desteklenen kamu yatı-
rımlarıyla belirli bölgelerin kalkınma-
sının hızlandırılması mümkündür. An-
cak, bunun sürdürülebilir olması için 
en kritik faktör bu yatırımlara paralel 
olarak bölgenin özel sektör becerileri-
nin, kurumsal ve beşeri kapasitesinin 
de sürekli olarak geliştirilmesidir.

SABİT SERMEYE YATIRIMI VE
İSTİHDAMDAKİ ARTIŞA KATKI

- Buna ilave olarak yatırımların 
ve istihdamın en güçlü kaynağı olan 
özel sektör dinamizmini destekleyen 
politika ve uygulamalar da giderek 
daha önemli hale gelmeye başlamış-
tır. Burada da özellikle ekonomik ve 
sosyal zafiyetleri, yapısal sorunları ne-
deniyle kendi dinamikleriyle büyüyüp 
gelişemeyen bölgelerin hem kendi 
yatırımcılarını harekete geçirmek, 
hem de bölge dışından sermaye ve ya-
tırım çekebilmek için çeşitli unsurlarla 
özendirilmesi anlamına gelen yatırım 
teşvikleri de en etkili araçlardan birisi-
dir. Yine son dönemde yatırım teşvik-
lerinin bölgesel gelişme ve istihdam 
boyutu da eskiye nazaran çok daha 
güçlü ve sonuç odaklı hale gelmiştir. 
Örneğin, Bakanlığımız tarafından 
hesaplanan Sosyo-Ekonomik Gelişmiş-
lik Endeksine (SEGE) göre belirlenen 
6 bölgeli yeni teşvik sistemi, özellikle 
5’nci ve 6’ncı bölgelerde, yılın ilk üç 
ayında, geçen yılın aynı dönemine 
göre 2-3 kata varan sabit sermaye ya-
tırımı ve istihdam artışı sağlanmasına 
yardımcı olmuştur.

- Kalkınma ajanslarını yalnızca 
bölgesel gelişme amacıyla kurulan 
kurumlar olarak görmek doğru 
mudur? Bu kurumların yerel kalkın-
ma, bölgesel gelişme yanında, ulusal 
kalkınmaya katkısı ne olacaktır?

- Daha önce bahsettiğimiz gibi, 
bölgesel gelişme politikası asla sadece 
belirli bir bölgenin diğer bölgelerden 
yalıtılmış olarak geliştirilmesi veya 
sadece geliri düşük ve nispi olarak az 
gelişmiş bölgelerin diğer bölgelere 
yakınsaması anlamına gelmemek-
tedir. Bölgesel gelişme, aynı zaman-
da, ulusal kalkınmanın ve rekabet 
gücünün gerektirdiği politikaların 

ve uygulamaların yurt sathında her 
bölgeye yaygınlaştırılması, bu sürece 
bütün kesimlerin ve bölgelerin katkı 
ve katılımının sağlanması demektir. 
Kalkınma ajansları da bölgesel geliş-
menin yereldeki en önemli kurumları 
olarak kendi bölgelerinde bu vizyon 
ve anlayışla hareket etmektedirler. Ni-
tekim, ajansların Kalkınma Bakanlığı 
yönlendirmesi ve koordinasyonunda 
merkezi kurumlarla ve bunların taşra 
örgütlenmesiyle ortaklık ve işbirliği 
içinde çalışma anlayışı geliştirmiş ol-
ması da bunun bir göstergesidir. KOBİ 
destekleri, yatırım tanıtım ve destek 
çalışmaları, AB fonlarının kullanımı, 
kümelenme, teşvik uygulamaları ve 
sanayi altyapıları bu işbirliği alanla-
rının örneklerindendir. Önümüzdeki 
dönemde, kalkınma ajanslarının 
bölge planı veya bölgesel gelişme 
stratejisine uygun olarak hazırlanan 
bölgesel eylem planları veya uygu-
lama programlarında kurumların 
bölgesel ve yerel nitelikli yatırımları 
ve uygulamalarında daha belirleyici 
ve yönlendirici bir rol oynaması bek-
lenmektedir. Böylece büyüme, ulusal 
kalkınma ve rekabet gücü konusunda 
kalkınma ajanslarının ülkemizin ger-
çekleştirmesi gereken mikro reform-
larının ve yapısal dönüşümünün en 
önemli kurumlarından birisi olacağını 
düşünüyorum.

KALKINMA AJANSLARI, ORTAK 
AKIL PLATFORMU OLDU

- Kalkınma ajanslarının kuruluş-
larında bu yana elde ettikleri somut 
başarılar ve yerel kalkınmaya, bölge-
ler arası farklılıkların azaltılmasına 
yönelik katkıları nelerdir?

- Her şeyden önce kalkınma ajansla-
rı illerin ve bunların bir araya gel-
mesinden oluşan bölgelerin işbirliği 
ve ortak akıl platformu olmuşlardır. 
Her ne kadar kalkınma ajanslarının 
kurumsallaşma süreci hala devam 
etse de özellikle ortaya çıkardığı bu 
işbirliği ve güç birliği iklimi kalkınma 
için başlı başına bir kazanç olmuş-
tur. Başta yönetim kurulunda temsil 
edilen atanmış ve seçilmiş yöneticiler, 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri 
olmak üzere kalkınma kurulunda 
temsil edilen her kesimden kuruluş 
ajansın sağladığı ortam sayesinde 
düşüncelerini, bilgi ve deneyimlerini, 
öngörülerini ve kalkınma konusun-
daki politikalarını, proje fikirlerini 
paylaşma, istişare etme ve diğerle-

rinin fikirlerinden ve görüşlerinden 
faydalanma imkânı bulmuştur. Bu 
hem daha üst ölçekte düşünmeye ve 
bir sinerji ortaya çıkarmaya hem de 
ortak hareket ederek daha hızlı, daha 
etkili sonuçlar elde etmeye yardımcı 
olmaktadır. Diğer yandan, ajanslar, 
yerel düzeyde eskiye nazaran hemen 
hemen hiç bu büyüklük ve niteliğe 
ulaşamamış bir uzmanlık kurumu 
olmuşlardır. Üstelik nitelikli uzmanlar 
ile teçhiz edilmiş olan bu yapı proje 
bazlı çalışan, geçici bir yapı olmayıp 
yerel düzeyde kalıcı ve sürekli gelişen 
bir kurumsal çatı olacaktır. Bu nitelikli 
kadrolar daha şimdiden bölgeye kal-
kınma önceliklerinin ve stratejilerinin 
tespiti, yeni kaynak ve imkânların 
kazandırılması, özel sektöre yol 
gösterme, yerel yönetimlerin ve kamu 
kuruluşlarının kapasitesini geliştirme, 
örnek uygulamalar tasarlama ve mali 
desteklerle sonuç alıcı projeleri hayata 
geçirme gibi çok önemli görevleri 
hakkıyla yerine getirmektedir.

ETKİ KATLANARAK BÜYÜYOR
- Ajansların sunduğu mali imkânlar 

1 milyar TL’yi aşmış bulunmaktadır. 
Proje sahiplerinin koyduğu eş finans-
man ile bu meblağ yaklaşık iki katına 
varan bir toplam harcama demektir. 
Yarışma usulüyle desteklenen bu 
projeler doğrudan proje sahibine sun-
duğu bireysel veya kurumsal fayda 
yanında, dolaylı olarak da bölgesel ve 
yerel kalkınma önceliklerine hizmet 
etmektedir. Özellikle çok ortaklı ve 
işbirliğine dayanan projelerde ve faali-
yetlerde bu etki katlanarak büyümek-
tedir. Son olarak, kısaca şunu ifade 
etmeliyim ki; gerçek ve sürdürülebilir 
etki ajansların yerel ölçekteki çabaları-
nın merkezi düzeyden sağlanan imkân 
ve desteklerle daha uyumlu hale 
getirilmesiyle ortaya çıkacaktır. Kamu 
yatırımları, teşvik politikası, ekonomi 
ve ticaret politikaları, istihdam ve 
insan kaynakları politikaları ve hatta 
mali politikaların dahi güçlü bölgesel 
gelişme boyutları vardır. Bu boyutları 
ajansların stratejileriyle ve örnek pro-
jeleriyle buluşturabildiğimiz ölçüde 
hem ulusal kalkınma, hem de yerel 
ve bölgesel kalkınma bakımından çok 
daha başarılı yeni bir döneme adım 
atmış olacağız. Son dönemde kurulan 
Bölgesel Gelişme Komitesi ve Bölgesel 
Gelişme Yüksek Kurulu bu uyumlaştır-
ma çalışması için çok önemli bir zemin 
sunmaktadır.
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- Kalkınma ajanslarının bölge 
planlaması ve planlamaya uygun 
uygulama altyapısının geliştirilmesi 
çerçevesinde ne yapılmalıdır?

- Ajanslar için en önemli stratejik 
çerçeve bölgesel gelişme planı, yani 
bölge planıdır. Ancak, her plan uygula-
maya geçiş noktasında bir projeler 
veya faaliyetler bütününe dönüştü-
rülmek durumundadır. Bu dönüşüm 
çoğu zaman bir program belgesi 
vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 
Aynı ulusal düzeyde olduğu gibi bölge 
kalkınma planının da daha soyut, 
genel ve uzun vadeli olan politika ve 

hedeflerinin eylem planı veya uygu-
lama programları vasıtasıyla hem 
ayaklarının yere basar, hem de daha 
rahat takip edilebilir hale getirilmesi 
gerekiyor. Bunu yaparken sadece 
ajansların kendi uygulayacağı eylem 
ve projeleri değil, özellikle yerel ve böl-
gesel nitelikli diğer eylem ve projeleri 
de bu programın içinde tasarlamak 
ve önceliklendirmek uyum ve işbirliği 
için oldukça makul bir çözüm olacak-
tır. Bu şekilde bölgesel gelişme gibi çok 
sektörlü, çok boyutlu ve çok aktörlü 
bir amacı yerine getirmek için gerekli 
uygulama belgesi oluşturulmuş 
olacaktır. İkinci önemli husus, bu prog-
ram ve eylem planlarının yapıtaşlarını 
oluşturan projelerin veya eylemlerin 

en detaylı şekliyle hazırlanmasıdır. 
Burada bütün uygulayıcı kuruluşların 
elinde yeterli sayıda ve üst nitelikte 
hazırlanmış ve şartlara göre güncelle-
nen bir proje havuzunun bulunması 
hayati öneme haizdir. Bu projeler de 
her konuda ve alanda bölge planının 
analizlerini daha derinleştiren ve 
detaylandıran analitik ve stratejik 
çalışmaların yapılmasını gerektirir. 
Ajanslar özellikle bu çalışmalarda kri-
tik bir işleve sahiptir. Bölge potansiyel-
lerinin, imkanlarının ve kaynaklarının 
en iyi ve net şekilde tespit edilmesi, 
darboğazların isabetli şekilde tanım-

lanması ve bunlara uygun stratejilerin 
ve projelerin geliştirilmesi bu manada 
ajansların en birincil görevi olmalıdır. 
Son olarak tabii ki bu program ve pro-
jelere ihtiyaç duyulan ölçüde kaynak 
ayrılması gerekir. Burada da sadece 
merkezi kamu kaynaklarını değil, 
yerel yönetimlerin ve özel sektörün 
kaynaklarını da harekete geçiren, bun-
lar arasında tamamlayıcılık ilişkisini 
en iyi şekilde kurgulayan ve bunları 
en maliyet etkin ve verimli kullanan 
bir yaklaşım yine başarı faktörlerinin 
başında gelmektedir. Bu arada uygu-
layıcı kuruluşların beşeri ve kurumsal 
kapasitelerinin ve kalitelerinin de en 
az kaynak kadar önemli olduğunu 
unutmadan zikredelim.

2023 HEDEFLERİ İÇİN
BÖLGESEL GELİŞME ÖNEMLİ

- Bölgesel gelişmişlikle nasıl bir 
Türkiye hedefleniyor?  Hazırlanmak-
ta olan 10. Kalkınma Planı bu konuda 
neler öngörüyor?

- Yukarıda biraz değindik aslında… 
Bölgesel gelişme ulusal kalkınmamı-
zın ve rekabet gücümüzün her kesim 
ve yöreye yaygınlaştırılmasını sağ-
layan çok önemli bir yapısal politika 
alanıdır. Ülkemizin potansiyel üretim 
gücünün sınırlarını zorlaması bölgesel 
gelişme alanındaki başarısıyla doğru 
orantılı olacaktır. Ülkenin her yöresin-
deki potansiyelinin ve kaynaklarının 
farkında olmayan, bunları iyi analiz 
edip değere dönüştüremeyen veya atıl 
konumda tutan bir ekonomik ve top-
lumsal yapının etkin çalıştığı söylene-
mez. Bu bakımdan 2023 hedeflerinin 
başarılması aynı zamanda bölgesel 
gelişme alanında da başarılı olmayı 
gerektiriyor. Bu bakımdan, yeni böl-
gesel gelişme politikamız bize bir sürü 
olumsuzluk yaşatan bölgesel gelişme 
dengesizliklerini azaltma ve bölgesel 
rekabet gücünü artırarak büyümeyi ve 
ulusal kalkınmayı hızlandırma gibi iki 
temel ayak üzerinde durmaktadır.

10. Kalkınma Planı, 9. Plan döne-
minde başlatılmış olan bu yaklaşımı 
daha güçlü şekilde ileriye taşıyacaktır. 
Bu bakımdan bölgesel politika yeni 
kalkınma planımızın da en önemli 
unsurlarından birisi olacaktır. Plan bu-
rada, özellikle hazırlıkları devam eden 
ve önümüzdeki dönemde yürürlüğe 
girecek olan Bölgesel Gelişme Ulusal 
Stratejisi’nin ana yol haritasını ortaya 
koyacaktır. Bu şekilde bütün bölgelere 
ulusal öncelikler bakımından daha net 
sinyaller veren, temel gelişme pers-
pektifleri sunan bütüncül bir bölgesel 
gelişme politikasının temeli atılmış 
olacaktır. Ben, bu bakımdan, 10. Plan 
ve onun tamamlayıcısı olacak Bölgesel 
Gelişme Ulusal Stratejisinin bugüne 
kadar mekâna daha homojenmiş gibi 
bakan ve dolayısıyla mekânsal önce-
liklendirmesi olmayan bir planlama 
metodolojisinin dönüşümünün de 
temel adımlarından olacağını düşü-
nüyorum. Yeni metodoloji bölgesel ve 
mekânsal özelliklere ve şartlara daha 
duyarlı, çeşitlendirilmiş ve farklılaş-
tırılmış, daha zengin bir yaklaşımı da 
beraberinde getirecektir. Kalkınma 
ajansları da bu çeşitlenmiş ve zengin-
leşmiş politikanın ve uygulamaların 
en önemli kurumlarından olacaktır.
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PLANLIYOR,
DESTEKLİYOR,
YÖNLENDİRİYORUZ
BEBKA olarak, bölgemizin kalkınması için temel ilkeleri belirleyerek gerekli 
planlamaları yapıyor,  yerel sahiplenmeyi harekete geçirmek için bölge 
kurum ve kuruluşlarını destekliyor ve bölge potansiyelini en üst düzeye 
çıkarmak için ilgili kurum ve kuruluşları yönlendiriyoruz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA); Bursa, Eskişehir ve Bilecik 
illerinde kamu, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşları arasında koordinasyon 
ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön 
veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı 
çözümler sunan, kaynakların yerinde 
ve etkin kullanımıyla, sürdürülebilir 
kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur.

BEBKA olarak misyonumuz; bölgemizin 
kalkınması için temel ilkeleri belirlemek 
ve gerekli planlamaları yapmak, yerel 
sahiplenmeyi harekete geçirmek için 

bölge kurum ve kuruluşlarını desteklemek 
ve bölge potansiyelini en üst düzeye 
çıkarmak için ilgili kurum ve kuruluşları 
yönlendirmektir.

BÖLGE PLANI
Misyonumuz doğrultusunda hazırlanan 

bölgesel gelişmeye yön verecek amaç ve 
öncelikleri içeren stratejik bir belge olan 
2010-2013 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge 
Planı’nda paydaşlarımızın katkılarıyla vizyo-
numuz “Yaşayan tarihi, kültürü ve doğasıyla 
turizmde çekim merkezi; girişimci ruhuyla 
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lider; yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi 
ve tarımıyla Avrupa’nın en rekabetçi 
üretim merkezi; çevreye ve insana 
duyarlı müreffeh bir bölge” olarak 
belirlenmiştir.

Plan, vizyonda da belirtildiği gibi 
bölgenin küresel rekabet gücünün ar-
tırılmasını desteklerken, sosyal ve çev-
resel bileşenleri de göz ardı etmeyen 
sürdürülebilir bir kalkınma hedefini 
benimsemektedir. Bu doğrultuda be-
lirlenen gelişme eksenleri, ekonomik 
sektörlerde rekabetçiliğin artırılma-
sını, sosyal alanda yaşam kalitesinin 
yükseltilmesini ve çevreye duyarlı bir 
yaklaşımı öngörmektedir.

Söz konusu amaçlara ulaşabilmek 
için üretimde yenilikçiliğin ve verimli-
liğin sağlanması, kurumsal altyapının 
güçlendirilmesi, ulaşım altyapısının 
geliştirilmesi ve enerji verimliliğinin 
sağlanması öncelikli hedeflerimiz 
arasındadır. Ayrıca bölgenin ihtiyaçla-
rı doğrultusunda istihdamın ve işgücü 
niteliğinin artırılması, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin geliştirilerek, sosyal 
sermayenin güçlendirilmesi ve sağlıklı 
kentleşmenin gerçekleştirilmesi de 
bölge vizyonuna ulaşılmasında kritik 
öneme sahip hususlar arasındadır. 

Mali ve Teknik
Destek Programları

Kalkınma Ajansımız, Bölge 
Planı’nda ortaya konan strateji ve 
öncelikler çerçevesinde, bölge-
deki sektörel ve tematik sorun-
lara çözümler sunacak proje ve 
faaliyetleri desteklemektedir. 
Bu amaçla, ajansımız tarafından 

yürütülen mali destek faaliyet-
leri kapsamında, 2010 yılında 
ilk olarak Sanayi ve Turizmde 
Rekabet Gücünün Artırılması 

Mali Destek Programı açık-
landı. Bu programda sanayi 

sektöründe araştırma-ge-
liştirme odaklı ve yenilikçi 
yöntemler kullanılarak, 

üretim kapasitesinin artırıl-
ması amaçlandı. 12 milyon TL 

kaynak ayrılan bu teklif çağrısının 
8 milyon TL’si kâr amacı güden ku-

ruluşlara, 4 milyon TL’si de kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlara ait projelerine 
tahsis edildi. Değerlendirme süreci 
sonucunda, 297 adet proje başvuru-
sundan destek almaya hak kazanan 62 
proje başarılı bir şekilde tamamlandı 
ve bu projeler ile bölgemize önemli 
katkılar sağlandı. Aynı amaçlar doğ-
rultusunda 2011 yılı içinde, 2011 yılı 
Mali Destek Programı kapsamında ise; 
Ar-Ge ve Yenilikçilik, Çevre ve Enerji 
ile Sosyal Kalkınma konularında 16 
milyon TL destek tutarı ile proje teklif 
çağrısına çıkıldı.

Ar-Ge ve Yenilikçilik başlığında 
öncelikli olarak; ortak kullanıma 
yönelik altyapının oluşturulması ve 
geliştirilmesi ile KOBİ’lerin tasarım, 
ürün ve süreç geliştirme ve geliştirilen 
ürünlerin ticarileştirilmesi hedeflendi. 
Kar amacı gütmeyen kurumlar yanın-
da, bölgemiz KOBİ’lerinin de başvuru 
sahibi olduğu Çevre ve Enerji Mali Des-
tek Programı’nda ise çevre kirliliğinin 
kontrol altına alınması, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının 
ve enerji verimliliğinin artırılmasına 
yönelik projelerin teşvik edilmesi 
amaçlandı. Sosyal Kalkınma Mali 
Destek Programı’nda ise kadınlara, 
yaşlılara ve engellilere yönelik projele-

re destek verilmesi amaçlandı. 2011 yılı 
Mali Destek Programları’na toplam 368 
proje başvurusu oldu.  Ar-Ge ve Yenilik-
çilik programı kapsamında 26,  Çevre 
ve Enerji programı kapsamında 22 ve 
Sosyal Kalkınma Programı kapsamında 
da 15 proje hayata geçirildi.

BEBKA’nın 2012 Yılı Mali Destek 
Programları 24 Aralık 2012 tarihi itiba-
rıyla açıklandı. “Sürdürülebilir Sanayi”, 
“Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altya-
pı” ve “Turizm Tanıtım” alanlarında 
programlara toplam 20 milyon TL hibe 
tahsis edildi. Sürdürülebilir Sanayi 
Programı’nın amacı, sanayide Ar-Ge ve 
yenilikçiliği, ortak çalışma ve işbirliği 
alanlarını geliştirerek, bölgenin reka-
betçi konumunun çevre dostu bir anla-
yışla güçlendirilmesi olarak belirlendi. 
Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 
Programı’nda da turizmin çeşitlendiril-
mesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki 
turizm potansiyelinin değerlendirilmesi 
hedefleniyor. Turizm Tanıtım Programı 
kapsamında ise bölgenin etkin ve yeni-
likçi yöntemlerle ulusal ve uluslararası 
alanda tanıtılmasına yönelik projelerin 
desteklenmesi amaçlanıyor.

BEBKA, bölgemizde kalkınmaya 
ivme kazandıracak araştırma, planlama 
ve fizibilite çalışmalarına destek sağ-
lamak amacıyla 2011 ve 2012 yılında 
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 
kapsamında 28 projeye destek verdi. 
Ayrıca 2011 ve 2012 yıllarında Teknik 
Destek Programı ile yerel ve bölgesel 
kalkınmaya katkıda bulunabilecek 
çalışmalar için bölgemizdeki 74 kurum 
ve kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri alma-
larına katkı sağlandı. 

Kümelenme Çalışmaları
Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldı-

ğı; rekabet edebilmek için değişimin 
ve yeniliklerle bütünleşmenin artık 
yadsınamaz bir gerçek olduğu günü-
müz dünyasında, firmaların birbirleri 
ile olan iletişimi ve ortak iş yapma 
kültürü bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. Firmaların, ağır rekabet 
koşullarına karşı mücadele etmenin 
çok zor olduğunun farkına varmaları 

2010-2013 BÖLGE PLANI GELİŞME EKSENLERİ

Sanayide 
Verimlilik ve 
Rekabetçilik

Turizmde
Çeşitlilik

Ulaşım ve 
Lojistik

Sosyal
Kalkınma ve 

İstihdam

Sürdürülebilir 
Çevre ve

Enerji

Tarımda
Verimlilik ve

Kırsal Kalkınma
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ile birlikte sektörel işbirliklerine gitme 
çabalarının arttığı görülmektedir.

İlgili üst ölçekli planlar ve strateji 
belgelerinde de önemle üzerinde 
durulduğu üzere; bölgesel ölçekte 
sektörel analizler ve kümelenme faa-
liyetlerine kaynaklık edecek stratejik 
araştırmalar, uygulanacak makro ve 
bölgesel politikaların etkinliği açısın-
dan son derece önemlidir. Bu amaçla 
kalkınma ajansımız, faaliyet gösterdiği 
Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde 
kümelenme analizleri çalışmaları 
yürütmeye başladı. Çalışmanın ilk 
ayağında kümelenme analizlerinde yo-
ğun olarak kullanılan Üç Yıldız Analizi 
Metodu uygulanarak, başta istihdam 
verileri temel alınmak üzere, ilgili 
sektörlerde ihracat, toplam satışlar ve 
firma sayıları incelendi ve bu illerde 
yoğunlaşma gösteren başlıca sektörler 
ortaya konuldu. Analiz çalışmalarının 
bir sonraki aşaması olarak düşü-
nülen saha analizlerinde, üç yıldız 
analizi sonucunda ortaya konulan 
ve kümelenme potansiyeli olduğu 
düşünülen sektörlerin incelenmesi 
planlanmaktadır. Bu amaçla öncelikli 
olarak analizler sonucu ortaya konan 
sektörlerin yerel otoriteler tarafından 
değerlendirilmesi, varsa diğer küme-
lenme potansiyeli olan sektörlerin 
ortaya konulması ve öncelikli olarak 
saha analizlerinde el alınması gereken 
sektörlerin belirlenmesi için Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik illerinde bilgilen-
dirme ve görüş alış verişi toplantıları 
düzenlendi. Bu toplantılarda ortaya 
konan görüş ve öneriler doğrultusunda 
belirlenen sektörlerin ele alındığı saha 
analizi çalışmaları başlatılacaktır.

Bölgesel Kalkınma Göstergeleri 
ve Endeksinin Hazırlanması 

Bölge içi gelişmişlik farklılıkları-
nın giderilmesine yönelik çalışmalar 
yürütmekle yükümlü olan BEBKA, 
TR41 Bölgesi’ndeki sosyo-ekonomik 
gelişmeleri takip edilmesi için bölgesel 
kalkınma göstergeleri ve endeks çalış-
ması yürütmektedir. Bursa, Eskişehir 
ve Bilecik illerinden oluşan bölgemiz-
de, kalkınma alanındaki gelişmelerin 
izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi 
amacıyla bölgesel kalkınma göster-
geleri seti oluşturulması ve düzenli 
olarak bu göstergelerin takibi hedef-
lenmiştir.

2011 yılında  bölgemiz illerinin ve 
ilçelerinin sosyoekonomik gelişmişlik 
durumlarının izlenmesi doğrultusun-
da ‘bölgesel kalkınma göstergelerinin 

tespiti’ için üniversitelerin geniş 
katılımıyla düzenlenen ‘Bölgesel Gös-
tergeler Çalıştayı’  ile üniversitelerin 
katılımıyla ‘ortak akıl’ yolu ile belirle-
nen göstergelerle bir gösterge listesi 
oluşturulmuştur.  

2012 yılı içinde Çalıştay’da oluştu-
rulan göstergeler ışığında, yıllar arası 
karşılaştırmaya izin verecek şekilde, 
2007-2011 yıllarına ait, Türkiye TR41 
Bölgesi ve TR41 illeri için kalkınma 
göstergelerine ait verilerin elde 
edilmesi çalışması yürütülmüştür. Bu 
çalışma çerçevesinde, Çalıştay sonucu 
ortaya çıkan kalkınmanın ölçülmesin-
de önemli olan göstergelerin yanında, 
yıllık olarak düzenli üretilebilecek ve 
takip edilebilecek diğer göstergeler de 
gösterge setine eklenmiş, böylelikle 
bölgeyle ilgili bilgi verebilecek geniş 
kapsamlı bir gösterge havuzu oluştu-
rulmuştur.

2007-2011 yıllarına ait Türkiye TR41 
Bölgesi ve TR41 illeri için oluşturulan 
kalkınma göstergelerinin sunulduğu 
‘Kalkınma Göstergeleriyle 
2007-2011’ yayını oluşturul-
muş, basılı yayın olarak ve 
internet üzerinden elektronik 
ortamda Eylül 2012’de ya-
yımlanmıştır. Aynı yayında, 
kalkınma göstergelerinin 
yanında,  bölgeye ilişkin 
istatistiklerin de paylaşımı ile 
zaman içindeki değişim, hem 
göstergeler, hem de istatistik-
ler bazında ortaya konmuş, 
bölge için geniş kapsamalı bir 
kaynak oluşturulmuştur.

Kalkınma göstergeleri ça-
lışmasının hemen ardından, 
bölge illerinin gelişmişlik dü-
zeyinin yıllar itibariyle takip 
edilmesini sağlamak üzere 
bölge illeri için ‘Bölgesel 
Kalkınma Endeksi’ çalışması 
başlatılmıştır. Bu çalışma ile 

ilgili daha ayrıntılı bilgileri içeren bir 
makaleye dergimizin bu sayısında yer 
verilmiştir.

AR-GE Proje Pazarları
BEBKA, planlama ve destekleme 

faaliyetlerinin yanı sıra; bölgenin 
gereksinimleri doğrultusunda stratejik 
öneme sahip konularla ilgili çeşitli fa-
aliyet ve organizasyonlar da düzenle-
mektedir. Bunlara örnek olarak Ar-Ge 
Proje Pazarları verilebilir.

BEBKA, bölgenin küresel rekabet 
gücünün artırılmasını desteklerken, 
sosyal ve çevresel bileşenleri de 
göz ardı etmeyen, sürdürülebilir bir 
kalkınma hedefini benimsemektedir. 
Bu doğrultuda belirlenen “Sanayide 
Verimlilik ve Rekabetçilik” gelişme 
ekseni ile sanayide Ar-Ge ve yenilikçili-
ği geliştirerek rekabetçiliğin artırılması 
amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç-
lara ulaşabilmek için Ar-Ge ve yenilik-
çiliği artıracak kuruluşların, işbirliği 
oluşumlarının etkinliğinin ve yeni olu-
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şumların sayısının artırılması ile yeni 
geliştirilen ürün sayısının, endüstriyel 
tasarım, faydalı model ve patent sayı-
sının artırılması, yenilikçilik ve marka-
laşmaya yönelik girişimcilik faaliyetle-
rini destekleyerek, girişimci ve girişim 
sayısının artırılması öncelikli hedefle-
rimiz arasındadır. Bu amaçla BEBKA, 
Eskişehir ve Bursa’da gerçekleştirilen 
Ar-Ge Proje Pazarı etkinliklerine destek 
vermektedir.  BEBKA, Uludağ Tekstil 
İhracatçıları Birliği tarafından düzenle-
nen (UTİB) Türkiye Tekstil ve Konfek-
siyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge 
Proje Pazarı’na 2011 ve 2012’de ortak 
olarak destek vermiştir. Eskişehir’de 
teknolojik gelişmeyi desteklemek ve 
işbirliği sağlamak amacıyla Eskişehir 
Sanayi Odası tarafından geleneksel 
hale getirilen ESİNKAP Ar-Ge Proje 
Pazarlarına da ortak olarak destek 
vermeye devam etmektedir. 2012’de 
3 ayrı konuda gerçekleştirilen etkinli-
ğin ilk ayağında “Ulaşım Sistemleri”, 
ikincisinde “Bilişim ve Yazılım” ve son 
olarak da “Seramik, Cam ve Pişmiş Kil” 
konuları ele alındı.

Yatırım Destek 
Kalkınma Ajansları bünyesinde 

kurulan Yatırım Destek Ofisleri; yeni 
yatırımlar için gerekli bütün idari 
işlemlerin mevzuat çerçevesinde 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayan, 
yatırımcılara danışmanlık hizmeti 
veren, bölgenin yatırım olanaklarını 
tanıtmak ve bilinirliğini artırmak için 
yurtiçi ve yurtdışında çeşitli faaliyet-
lerde bulunarak bölgeye yatırımcı 
çekmeye çalışan ofislerdir.

BEBKA bünyesinde Bursa, Eskişehir 
ve Bilecik illerinde kurulan Yatırım 
Destek Ofisleri de bu illerde yatırım 
yapacak olan yatırımcılar için destek 
sağlamaktadır. Yatırım Destek Ofisle-
rinin yatırımcılara sunduğu hizmetler 
tamamen ücretsiz olup, tüm işlemler il-
gili mevzuat çerçevesinde yürütülmek-
tedir. Yatırım destek faaliyetlerinin en 
önemli öğesini, bölgenin yatırım ola-
naklarının ulusal ve uluslararası alan-
da tanıtımı oluşturmaktadır. Etkin bir 
tanıtım faaliyetinin yerine getirilmesi 
amacıyla profesyonel bir yaklaşımla 
bölge tanıtımının ele alınması, buna 
yönelik stratejinin oluşturulması ve bu 
amaçla kullanılacak materyallerinin 
hazırlanması hedeflenmektedir. Bölge-
nin tanıtımına yönelik olarak gerçek-
leştirilecek faaliyetlerden bir diğeri, 
yurt içinde ve yurtdışında düzenlene-
cek olan tanıtım etkinlikleridir. Bölge 

için en fazla katma değer sağlayacağı 
düşünülen fuarlar  tespit edilerek ve 
seçilen bu fuarlarda stantlar açılarak 
bölgenin tanıtımı yapılıyor. 2013 
yılında bölgenin turizm yatırımlarının 
ve olanaklarının tanıtımının yapılması 
amacıyla İstanbul EMITT Turizm Fuarı 
ve ITB Berlin Turizm Fuarı’na katılım 
sağlanmış, ATM Dubai Turizm Fuarı’na 
katılım sağlanması planlanmaktadır.

2023 BÖLGE PLANI
ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kamu yönetiminde stratejik bakışı 
esas alan, bireylerin ekonomik ve 
sosyal gelişimlerini destekleyen, 
ülkemizin potansiyelini, bölgesel 
dinamiklerini ve insanımızın yete-
neklerini harekete geçiren, ekonomik 
hayatta rekabet gücünü merkeze alan 
ve her alanda adaleti gözeten üretim 
odaklı bir yaklaşımı içeren kalkınma 
sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, özel sektör ve sivil top-
lum kuruluşlarının işbirliği ile 2014-
2018 dönemini kapsayacak Onuncu 
Kalkınma Planı, Kalkınma Bakanlığı 
tarafından hazırlanıyor.

Onuncu Kalkınma Planı ile eş 
zamanlı yürütülecek olan 2014-2023 
yılı Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 
çalışmaları da katılımcı bir anlayış-
la gerçekleştirilecektir. Yeni Bölge 
Planı’nın hazırlanması sürecinde 
Ajansımız tarafından araştırma, tespit, 
analiz ve değerlendirme çalışmaları 
yapılacaktır. Bu bağlamda, Bölge 
Planı’nın hazırlanmasına yönelik geniş 
katılımlı çalıştay, program ve sektörel 
toplantılar düzenlenecek, bölgenin 
kalkınma haritasının çıkarılmasına 
yönelik faaliyetlere hız verilecektir.

Bölge Planı hazırlık sürecinde, bölge 
üniversitelerinde görev yapan akade-
misyenlerin katılımı sağlanıp, tecrübe 
ve birikimlerinden istifade edilme 
yoluna gidilecektir. Ayrıca Ajans 
tarafından hazırlanacak olan planın 
çeşitli aşamalarında akademisyen-
lerden görüş, eleştiri ve tavsiyelerini 
almak amacıyla danışmanlık hizmet-
leri temin edilebilecektir. Bölge Planı 
hazırlama süreçlerine paydaşların 
tam katılımı ve katkı sağlaması, Bölge 
Planı’nın sahiplenilmesi ve uygulama-
nın gerçekleştirilmesi açısından özel 
önem taşımaktadır. Bu sebeple Bölge 
Planı çalışmalarına paydaş analizi 
ile başlanmıştır. Bölgedeki kamu, 
özel kesim, üniversite ve sivil toplum 
kuruluşları, Bölge Planı kararlarından 
etkilenme ve etkileme düzeyleri ile 

önem derecelerine göre analiz edilmiş 
ve paydaş analizi hazırlanmıştır. 
Bölgedeki önemli paydaşlara ziyaretler 
yapılmış, BEBKA’nın faaliyetleri ve 
bölge planlama süreci hakkında bilgi 
verilmiştir. 2012 yılında Bölge Planı 
çalışmaları kapsamında başta ilçe 
kaymakamı, ilçe belediye başkanı, ilçe 
müdürleri dâhil olmak üzere, kamu 
kurumlarından temsilciler, ilçe ticaret 
ve sanayi odası, ilçe ziraat odası vb. 
meslek kuruluşları temsilcileri ile 
ilçede aktif olarak görev yapan Sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ziyaret 
edilmiştir. İlçenin sorunları ve çözüm 
yollarına ilişkin paydaşların katılımıy-
la toplantılar düzenlenerek, ilçe bazlı 
mevcut durum analizi gerçekleştiril-
miştir. Bölgenin mukayeseli üstünlük-
lerini, ekonomik ve sosyal yapısını, viz-
yona ulaşma yönünde engellerini, dış 
dünyayla ilişkilerini ve bölge dışından 
kaynaklanan fırsatlarını ortaya koya-
bilmek amacıyla 2012 yılında başlanan 
mevcut durum tespiti çalışmaları, 2013 
yılında da devam ediyor.

Katılımcı bir anlayışla gerçekleş-
tirilecek çalışmaların sanayi, tarım, 
tarıma dayalı sanayi, turizm, mekansal 
gelişim ve erişilebilir sosyal yapı, çev-
re, enerji ve tabi kaynaklar sektörlerin-
de çalışma grupları oluşturulacaktır. 
Çalışma gruplarında bölge illerindeki 
sorunlar tespit edilecek, bölge ve il 
bazlı gelişme stratejileri ve hedefleri 
belirlenecektir. Bölge Planının temel 
esaslarını oluşturacak olan vizyon, 
gelişme eksenleri ve hedeflerin tüm 
paydaşların görüşlerini yansıtacak 
şekilde ve katılımcı bir süreçle belir-
lenebilmesi, 2013 yılı ikinci çeyreği 
sonunda tüm bölge kurumlarından 
oluşan sektör temsilcilerinin katılımı 
ile Bölge Çalıştayı gerçekleştirilecektir. 
İlçe toplantıları, sektör toplantıları, il 
çalışma grubu toplantılarının ardın-
dan yapılacak çalıştayda bölgesel 
ölçekte sorunlar ele alınarak, çözüm 
önerileri geliştirilecek, mevcut durum 
analizleri sunulacak, taslak olarak 
belirlenen gelişme eksenleri ve hedef-
ler netleştirilerek, bölgesel stratejiler 
oluşturulacaktır. Ajans tarafından 
nihai şekli verilecek olan 2014-2023 
Bölge Planı, Kalkınma Bakanlığı 
tarafından belirlenecek. Bölge Planı 
çalışma çerçevesinde yer alan usul ve 
esaslara uygun olarak, Ajans Yönetim 
Kurulu tarafından kabul edildikten 
sonra, Kalkınma Bakanlığı ve Bölgesel 
Gelişme Yüksek Kurulu’nun onayına 
sunulacaktır.
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Nüfus verileri yol gösterici oluyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
sonuçlarına göre Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te nüfus arttı. Bu veriler, kentlerin gelecek 
yıllara ilişkin vizyonlarını belirlemede yol gösterici oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemi-
zin ekonomik, sosyal, demografik 
ve kültürel yapısı ile ilgili sayım 

ve araştırmalardan elde ettiği bilgileri, 
başta kamu kurum ve kuruluşları ile 
araştırmacılar olmak üzere kamuoyunun 
kullanımına sunuyor. Bu kapsamda 2012 
yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” 
ve 2011 “Nüfus ve Konut Araştırması” 
sonuçları, TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü 
tarafından  Bursa, Eskişehir ve Bilecik için 
hazırlandı.

Bursa
Buna göre 2012 yılında; Bursa il 

sınırlarındaki toplam nüfus 36 bin 45 kişi 
artarak, 2 milyon 688 bin 171 kişiye ulaştı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi kapsamın-
daki yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 
artışı ise 35 bin 136 oldu. Nilüfer, 22 bin 
759 kişilik artış ile Bursa’nın nüfusu en 
çok artan, Mustafakemalpaşa ise 733 kişi-
lik düşüş ile nüfusu en çok azalan ilçeler 
olarak göze çarpıyor.

Eskişehir
Eskişehir il sınırlarındaki toplam nüfus ise 

8 bin 503 kişi artarak, 789 bin 750 kişiye ulaştı. 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kapsamın-
daki yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 
artışı ise 11 bin 753. Eskişehir’in 14 ilçesinden 
sadece Tepebaşı, Odunpazarı, Sarıcakaya 
ve Beylikova’da nüfus arttı.  Alpu ise en çok 
nüfus kaybı yaşayan ilçe oldu.

Bilecik
Bilecik il sınırlarındaki toplam nüfus da 267 

kişi artarak, 204 bin 116 kişi oldu. Bilecik il 
merkezinde nüfusta 1428 kişilik artış gerçek-
leşti. Bozüyük İlçesi, Bilecik merkezi dışında 
228 kişi ile nüfusu artan tek ilçe oldu. Gölpa-
zarı ise 549 kişi ile en büyük nüfus kaybına 
uğrayan ilçe. Türkiye’nin nüfus artış hızının 
2012 yılında binde 12 gerçekleştiği göz önünde 
bulundurulduğunda, Bursa genelinde 2012 
yılındaki  binde 13,5’lik nüfus artış hızı dikkat 
çekici. Bursa’da Nilüfer ilçesi binde 69,84 lük 
yıllık nüfus artış hızı ile en yüksek orana sahip. 
Nilüfer İlçesi’ni sırasıyla binde 52,16 ile Gürsu, 
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binde 22,89 ile Mudanya ve binde 19,07 ile İnegöl 
takip etti. Diğer taraftan Bursa’nın geriye kalan 13 
ilçesinin nüfus artış hızları Bursa İl genelinin altında 
kaldı. Bunlardan Yıldırım, Osmangazi, Kestel ve 
Karacabey dışındaki ilçelerin tümü negatif nüfus 
artış hızına sahip. Bursa’nın dağ ilçeleri Keles binde 
-31,99, Orhaneli binde -27,61, Harmancık binde 
-24,19 ve Büyükorhan binde -23,7’lik nüfus artış 
hızlarıyla nüfusu en hızlı düşen ilçeler olarak göze 
çarptı.

Eskişehir genelinde 2012 yılında binde 10,83’lük 
nüfus artış hızı gerçekleşti. Sarıcakaya binde 35,06, 
Tepebaşı binde 29,65, Odunpazarı binde 7,69 ve 
Beylikova ise binde 3,50 nüfus artış hızlarıyla 
Eskişehir’in nüfusu artan ilçeleri oldu. Eskişehir’in 
diğer 10 ilçesinin tamamında ise nüfus düştü.

Bilecik, binde 1,31 ile TÜİK Bursa Bölge Müdürlü-
ğü kapsamındaki en düşük nüfus artış hızına sahip 
il oldu. Bilecik’te Merkez ilçe binde 21,58 ve Bozüyük 
binde 3,37’lik nüfus artış hızları ile nüfusları artan 
iki ilçe olarak dikkat çekti. Bilecik’te Merkez ve Bozü-
yük ilçeleri dışında kalan tüm ilçelerde nüfus azaldı.

İkamet edilen il dışındaki bir ilin nüfusuna kayıt-
lılık açısından bakıldığında da Bursa’da 2012 yılında 
115 bin 766 kişi ile en çok Erzurum nüfusuna kayıtlı 
kişi ikamet ediyor. Erzurum’u sırasıyla 75 bin 288 
kişi ile Samsun, 64 bin 158 kişi ile Muş ve 62 bin 750 
kişi ile Artvin takip ediyor. 

Eskişehir’de ise Eskişehir nüfusuna kayıtlı olanlar 
dışında 50 bin 957 kişi ile Afyon, 31 bin 95 kişi Bile-
cik, 17 bin 529 ile Ankara ve 15 bin 811 kişi ile Konya 
nüfusuna kayıtlı kişiler yaşıyor.

Bilecik açısından bu durum değerlendirildiğin-
de ise 9 bin 159 kişi ile Eskişehir, 4 bin 234 kişi ile 
Kütahya, 3 bin 819 kişi ile Bursa ve 3 bin 171 kişi ile 
Sakarya nüfusuna kayıtlı kişiler ikamet ediyor.

Gemlik 93.464 92.942

Gürsu 58.081 61.364

Kestel 38.457 38.716

Mudanya 54.301 56.153

Nilüfer 303.142 325.901

Osmangazi 775.951 778.843

Yıldırım 625.348 629.961

Bursa Büyükşehir 1.948.744 1.983.880

Bursa İli Toplam 2.652.126 2.688.171

Odunpazarı 358.566 361.030

Tepebaşı 289.830 298.894

Eskişehir Büyükşehir 648.396 659.924

Eskişehir Toplam 781.247 789.750

Bilecik Merkez 49.671 51.260

Bilecik Toplam 203.849 204.116

İl ve İlçe Nüfusları

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2012

Yerleşim Yeri ADNKS 2011 ADNKS 2011
 Sonucu Sonucu

Bursa 1.501.760 Eskişehir 503.971 Bilecik 135.943

Erzurum 115.766 Afyon 50.957 Eskişehir 9.159

Samsun 75.288 Bilecik 31.095 Kütahya 4.234

Muş 64.158 Ankara 17.529 Bursa 3.819

Artvin 62.750 Konya 15.811 Sakarya 3.171

Balıkesir 47.219 Kütahya 13.064 Van 2.613

Trabzon 44.257 Ağrı 8.323 Erzurum 2.543

Diğer 763.167 Diğer 146.227 Diğer 41979

İkamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olunan il 2011-2012

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2012

Bursa 2012 Eskişehir 2012 Bilecik 2012
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ARAŞTIRMA

Türkiye 73 285 931 2 207 844 2 207 844 - -

Bursa 2 602 272  67 473  53 981  13 492 5,2

Eskişehir  769 261  29 458  24 327  5 131 6,7

Bilecik  200 684  7 560  7 236   324 1,6

İllerin Aldığı, Verdiği Göç, Net Göç ve Net Göç Hızı, 2 Ekim 2011

Nüfus ve Konut Araştırması 2011

İl 1 ve daha 
yukarı yaştaki 

nüfus

Aldığı göç Verdiği göç Net göç Net göç hızı

(‰)

Türkiye 19 481 678 3,8 11,8 18,4 19,8 22,4 27,7

Bursa  743 394 3,5 10,5 19,1 22,9 25,6 21,8

Eskişehir  257 214 3,0 18,0 24,9 22,8 21,1 13,2

Bilecik  59 845 3,2 14,5 23,6 22,1 23,5 16,2

Hane Sayısına Göre Hanehalkı Büyüklüğü, 2 Ekim 2011

Nüfus ve Konut Araştırması 2011

İl Hane sayısı Ortalama 
hanehalkı 

büyüklüğü

Oran (%)

1 2 3 4 5+

NÜFUS VE KONUT
ARAŞTIRMASI 2011

Nüfus ve konut sayımları, nüfusun ve ikamet 
edilen konutların temel nitelikleri hakkında coğrafi 
anlamda detaylı bilgi sağlayan kapsamlı çalışmalar 
olarak önemli bir yer tutuyor. Birleşmiş Milletler, 
nüfus ve konut konusunda ülkelerarası karşılaş-
tırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu 
“0” ile biten ve bu yıllara yakın yıllarda ülkelerin 
“nüfus ve konut sayımı” yapmalarını öneriyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu, idari kayıtlara dayalı 
geniş kapsamlı bir örnekleme araştırması olarak 
planladığı nüfus ve konut araştırmasını, Avrupa 
Birliği’ne üye ülkelere uyumlu bir şekilde 2011 
yılında gerçekleştirdi.

2011 Nüfus ve Konut Araştırması, Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi’nden elde edilemeyen; hane 
halkı özellikleri, işgücü, istihdam ve işsizlik, göç 
ve göç nedeni, engellilik ile bina ve konut nitelik-
leri gibi bilgileri sağlamak amacıyla yapılıyor. Bu 
araştırma; 2 Ekim 2011 tarihini referans gün kabul 
ederek, 3 Ekim-31 Aralık 2011 tarihleri arasında, 
örnekleme yöntemiyle seçilmiş sayım bölgelerinde-
ki yaklaşık 2,2 milyon hanenin yanı sıra, kurumsal 
yerlerde bulunan kişilerle gerçekleştirildi. Araştır-
mada yaklaşık 9 milyon kişi ile yüz yüze görüşme 
yapıldı.
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ARAŞTIRMA

Türkiye  55 639 47,5 43,7 7,9

Bilecik   163 46,7 44,2 5,3

Bursa  2 045 48,2 44,8 7,0

Eskişehir   634 41,8 39,0 6,6

İllere Göre Temel İşgücü Göstergeleri, 2 Ekim 2011

Nüfus ve Konut Araştırması 2011

İl 15 ve daha
yukarı yaştaki

nüfus (000)

İşgücüne
katılım

oranı (%)

İstihdam
oranı
(%)

İşsizlik
oranı
(%)

(Bin kişi,
15+ yaş)

Toplam  24 320 22,7 27,2 50,1 

Bilecik   72 21,3 37,1 41,7

Bursa   916 14,4 42,6 43,0

Eskişehir   247 15,5 32,4 52,1

İllere ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam, 2 Ekim 2011

Nüfus ve Konut Araştırması 2011

İl İstihdam
(000) 

Tarım
(%)

Sanayi
(%)

Hizmet
(%)

(Bin kişi,
15+ yaş)

GÖÇ HIZLARI
Bursa, 2012 yılında aldığı 13 bin 492 kişilik göç ile 

binde 5,2’lik net göç hızına sahip. Eskişehir’de ise, 
2012 yılında 5 bin 131 kişi le binde 6,7’lik net göç 
hızı gerçekleşti. Bilecik’te de 324 kişi ile binde 1,6’lık 
net göç hızı yaşandı.

Türkiye genelindeki 19 milyon 481 bin 678 hane-
nin, 743 bin 394 Bursa’da, 257 bin 214’ü Eskişehir’de 
ve 59 bin 845’i Bilecik’te bulunuyor. Hane başı-
na düşen kişi sayısı anlamına gelen  “Ortalama 
hane halkı büyüklüğü” Türkiye için 3,8 kişi iken, 
Bursa’da 3,5 kişi, Eskişehir’de 3 kişi ve Bilecik’te 
3,2 kişi. Türkiye’deki hanelerin yüzde 27,7’sinde 5 
ve 5’den fazla kişi ikamet ediyor. Bursa’da ise en 
büyük dilim yüzde 25,6 ile 4 kişilik hanelere ait. 
Eskişehir’de yüzde 24,9 luk, Bilecik’te ise yüzde 
23,6’lık bir oranla en yoğun grup 2 kişilik hanelerde.

2011 yılında gerçekleştirilen Nüfus ve Konut 
Araştırması’na göre Bursa’da 15 ve daha yuka-
rı yaştaki nüfus 2 milyon 45 bin kişi, işgücüne 
katılım oranı yüzde 48,2, istihdam oranı yüzde 44,8 
ve işsizlik oranı ise yüzde 7 olarak tespit edildi. 
Eskişehir’de ise 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 634 
bin kişi, işgücüne katılım oranı yüzde 41,8, istih-
dam oranı yüzde 39 ve işsizlik oranı ise yüzde 6,6. 
Bilecik’te ise 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 163 
bin kişi, işgücüne katılım oranı yüzde 46,7, istih-
dam oranı yüzde 44,2 ve işsizlik oranı ise yüzde 5,3.

Bursa’da 916 bin istihdamın yüzde 43’ü hizmet, 
yüzde 42,6’sı sanayi ve yüzde 14,4’ü tarım sektörün-
de çalışıyor. Eskişehir’de 247 bin istihdamın yüzde 
52,1’i hizmet, yüzde 32,4’ü sanayi ve yüzde 15,5’i 
tarım sektöründe. Bilecik’te ise 72 bin  istihdamın 
yüzde 41,7’si hizmet, yüzde 37,1’i sanayi ve yüzde 
21,3’ü tarım sektöründe yer alıyor.
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GÜNCEL

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA),  Bursa, Eskişehir 

ve Bilecik’te düzenlediği top-
lantılar ile 2012 Yılı Mali Destek 

Programları’nın ayrıntılarını 
kamuoyu ile paylaştı.

BEBKA
2013 yılında
20 milyon TL
hibe verecek

Sürdürülebilir Sanayi, Turizme 
Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 
ve  Turizm Tanıtım alanlarında 

toplam 20 milyon TL hibe verileceği-
ni açıklayan BEBKA Genel Sekreteri 
Dr.Mehmet Sait Cülfik, “BEBKA, 2012 
Yılı Mali Destek Programları’nda üç 
alandaki proje teklif çağrısında kâr 
amacı gütmeyen kuruluşların projeleri-
ni destekleyecek” dedi. 

BEBKA’nın, 2010 ve 2011 yıllarında 
ki proje teklif çağrılarında toplam 28 
milyon TL bütçe ile 665 proje başvu-
rusundan başarılı olan 128 projeyi 
desteklediğini açıklayan Dr. Cülfik, 
geçen yıllarda proje çağrılarına olan 
ilginin kendilerini mutlu ettiğini, bu yıl 

da büyük ilgi beklediklerini söyleyerek, 
“Bu yıl hem destek bütçemiz artarak 20 
milyon TL oldu hem de hibe miktarları-
mız proje başına 1 milyon TL noktasına 
kadar arttı” vurgusunu yaptı.

Geçtiğimiz yıl destek programlarına 
özellikle Ar- Ge konusunda KOBİ’lerin 
başvurduğunu ve kurulan laboratu-
varlarla uluslararası rekabette KO-
Bİ’lerin ellerinin güçlendiğini belirten 
Dr.Cülfik, “Bu yıl ise sanayide Ar- Ge, 
çevre ve enerji gibi konulara destek 
olmayı hedefliyoruz. Hibe oranları-
mız arttı. Hibeler geçen yıl 400 bin TL 
mertebesinde iken bu sene 1 milyon 
TL’ye çıkarttık. Ortak kullanıma yönelik  
bu alanlarda daha büyük yatırımlar 

bekliyoruz” açıklamasında bulundu. 
Bölgenin sanayinin yanında turizm 

bölgesi olduğunun da altını çizen Dr. 
Cülfik, “Turizm altyapısının geliştiril-
mesi, hizmet kalitesinin arttırılmasına 
yönelik turizm altyapı programına da 
çıkıyoruz. Sanayi konusunda olduğu 
gibi turizmde de 1 milyon TL’ye kadar 
hibe alınabilecek. Bölgenin ulusal ve 
uluslararası alanda tanıtılması için 
ise ‘Turizm Tanıtım’ adı altında da bir 
programımız var. Toplamda 3 başlıkta 
20 milyon TL’lik yeni bir çağrıya çıkmış 
olduk. Umarım Bursa, Eskişehir ve 
Bilecik için hayırlı olur ve bölgenin kal-
kınmasına katkıda bulunur” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, 
İl Genel Meclisi Başkanı ve BEBKA 

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yapıcı 
ile Odunpazarı Belediyesi Başkan 

Yardımcısı Saffet Çelen’in de 
katılımıyla Osmangazi Üniversitesi 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıda 2012 yılı Mali 

Destek Programları anlatıldı.
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GÜNCEL

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA), 2012 Yılı Mali 
Destek Programları kapsamındaki 

proje kabullerini 20 Mart 2013 tarihinde 
tamamladı. 24 Aralık 2012'de ilan edilen 
ve toplamda 20 milyon TL kaynak ayrılan 
mali destek programları, Sürdürülebilir 
Sanayi, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli 
Altyapı ve Turizm Tanıtım başlıklarından 
oluşuyor. 

Sürdürülebilir Sanayi Programı
TR41 Bölgesi, Türkiye’nin en önemli 

sanayi üretim merkezlerinden biri. İlgili 
destek programının önceliklerinin belir-
lenmesi aşamasında ve özellikle sanayi 
işletmelerinin çatı kuruluşları ile yapılan 
görüşmelerde, ekonomimizin can damarı 
niteliğini taşıyan KOBİ’ler başta olmak 
üzere, büyük ölçekli birçok işletmenin 
de Ar-Ge ve inovasyon harcamalarına 
yeterince kaynak ayıramadığı gözlendi. 
Günümüz rekabet koşullarına uyum 
sağlamanın en önemli gereklerinden biri 
de niteliğe uygun eğitilmiş iş gücü. TR41 
Bölgesi'nde başta sanayi sektörü olmak 
üzere, birçok alanda mesleki eğitim almış 
kalifiye iş gücüne yoğun bir talep var. İş 
gücü niteliğinin geliştirilmesi amacına 
hizmet edecek faaliyetlerin desteklenme-
si, aynı zamanda sektörlerin ihtiyaç duy-
duğu nitelikli iş gücü sayısını ve dolayısı 
ile istihdamı artıracağı bir gerçek.

Sürdürülebilir ve rekabetçi bir sana-
yinin en önemli bir diğer temel taşı ise 
bu faaliyetlerin çevre dostu bir şekilde 
yürütülmesi. Sürdürülebilir kalkınma-
nın da temel bileşenlerinden biri olarak 
ortaya çıkan “çevrenin korunması-sanayi 
üretimi” dengesi, yaşadığımız ortamın 
sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere akta-
rılmasının olmazsa olmazı. Çevre dostu 
üretimin desteklenmesi ve üretimde 
çevresel zararların en aza indirilmesine 
olanak sağlayan tesislerin yapılması da 
bölgemizde önemli bir ihtiyaç olarak ön 
plana çakıyor.

Bu kapsamda Sürdürülebilir Sanayi 
Programı'nın amacı; sanayide Ar-Ge ve 
yenilikçiliği, ortak çalışma ve işbirliği 
alanlarını geliştirerek, bölgenin rekabetçi 
konumunun çevre dostu bir anlayışla 
güçlendirilmesi olarak belirlendi.  Bu 
amaç doğrultunda desteklenecek 
projeler için öncelik alanları bölgenin; 

Ar-Ge, yenilik, verimlilik ve kalite odaklı 
gelişmesine, bilgi ve teknoloji üreti-
mine, işgücü niteliğinin artırılmasına 
yönelik işbirliklerinin ve ortak kullanım 
alanlarının kurulması ve geliştirilmesi ile 
sanayi kaynaklı çevre kirliliğini azaltma-
ya yönelik tesislerin yapılması, mevcut 
tesislerin kapasitelerinin artırılması 
olarak seçildi.

Turizme Yönelik Küçük Ölçekli 
Altyapı Programı

Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesi, 
zengin alternatif turizm potansiyeline 
de sahip. Termal su kaynakları, tarihi ve 
kültürel miras, kongre ve fuar tesisleri, 

doğa turizmi ve kış sporları için ideal 
coğrafi yapısı,  hava sporları konusun-
daki birikim ve tesisler bölgede pek çok 
farklı turizm aktivitesinin yapılması-
na olanak sağlıyor. Turizm alanında 
olumlu sonuçların elde edilebilmesi için 
öncelikle gerekli altyapının oluşturul-
ması ihtiyacı var. Bu da yeni tesislerin 
yapılması, mevcut tesislerden gereken-
lerin yenelinmesi, ulaşım altyapısının 
tamamlanması ve sektördeki hizmet 
kalitesinin yükseltilmesi ile mümkün. Bu 
kapsamda düzenlenen Turizme Yönelik 
Küçük Ölçekli Altyapı Programı'nın ama-

cı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde 
turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırıl-
ması ve bölgedeki turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesi olarak belirlendi. Bu 
amaç doğrultunda desteklenecek pro-
jeler için öncelik alanları olarak doğal, 
tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan 
bölgelerin turizme kazandırılması veya 
mevcut turizm imkânlarının geliştirilme-
si, Turizmin çeşitlendirilmesi ve alter-
natif turizm olanaklarının artırılması ile 
bölgeye gelen turistlere yönelik bilgilen-
dirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti 
altyapısının geliştirilmesi seçildi.

BEBKA, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli 
Altyapı Programı ile  ilk kez bir küçük 

ölçekli altyapı programı da başlatmış 
oldu. Küçük ölçekli altyapı programları-
nı, diğer proje teklif çağrılarından ayıran 
en önemli farkı, proje bütçelerindeki 
inşaat ve yapım işleri ile ilgili harcamalar 
oluşturuyor. Diğer programlarda bütçede 
inşaat faaliyeti olarak sadece küçük öl-
çekli yapım işlerine (tadilat, tefrişat vb.) 
yer verilebilirken, küçük ölçekli altyapı 
projelerinde her türlü inşaat ve yapım 
işi uygun maliyet olarak kabul edili-
yor. Ayrıca diğer programlara sunulan 
projelerin bütçelerinde, küçük ölçekli 
yapım işlerine destek tutarının yüzde 

Mali destek için değerlendirme süreci başladı
BEBKA'nın 2012 Yılı Mali Destek Programları kapsamındaki proje kabulleri, 20 Mart'ta 
sona erdi. 51'i Bursa'dan, 17'si Eskişehir’den ve 14'ü Bilecik’ten olmak üzere toplam 82 proje 
başvuruda bulundu. Projelerin değerlendirme süreci, mayıs sonunda tamamlanacak.
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GÜNCEL

BEBKA, 2012 Yılı Mali Destek 
Programları’nın 24 Aralık 2012’de 

ilan edilmesinin ardından, internet site-
si, gazete ilanları ve yazılar aracılığıyla 
kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuru-
luşlara duyurular gerçekleştirdi. Mali 
destek programları ile ilgili bilgilerin 
detaylı olarak anlatılacağı bilgilendir-
me toplantıları ile BEBKA’ya nasıl proje 
hazırlanacağının anlatılacağı eğitimler 
için planlama yapıldı ve bir takvim 
hazırlanarak BEBKA internet sitesinde 
ilan edildi.

Programın ilanından kısa bir süre 
sonra 3 Ocak 2013’te başlatılan bilgilen-
dirme toplantıları ve eğitimlere katılım 
tamamen kamuoyuna açık ve ücretsiz 
olarak yapıldı. Programlar kapsamında 
Bursa’da 10, Eskişehir’de 4 ve Bilecik’te 
2 kez bilgilendirme toplantısı ve eğitim 
düzenlendi. Bu programlara Bursa’dan 
319, Eskişehir’den 114 ve Bilecik’ten 89 

olmak üzere toplamda 522 kişi katıldı.
Bilgilendirme toplantıları kapsamın-

da, yaklaşık 2 saatlik süre boyunca mali 
destek programlarının tanıtımı yapıldı, 
programların ve projelerin bütçe tutar 
ve oranları, uygun başvuru sahipleri, 
uygun olan ve olmayan maliyetler, 
başvuru yöntemi ve yeni uygulamaya 
geçen Kalkınma Ajansları Yönetim 
Sistemi (KAYS) sistemi, değerlendirme 
süreci, sonuçların ilanı ve uygulama 
dönemi gibi konular ele alındı.

Eğitim programlarında ise, yine ön-
celikle bilgilendirme toplantılarındaki 
başlıklar ele alınarak bu konulardaki 
sorular cevaplandı. Ardından proje 
yazma eğitimi kapsamında proje döngü 
yönetimi kavramı, sorun ve hedef ağaç-
ları, strateji analizi, paydaş analizi gibi 
konular ele alınmış, başvuru sırasında 
doldurulması gereken başvuru formu, 
bütçe ve mantıksal çerçeve anlatıldı. 

Yaklaşık 1 gün boyunca süren eğitim 
programlarının büyük bir kısmında ise 
bu yıl uygulamaya geçen KAYS sistemi 
üzerinde duruldu. KAYS sisteminden 
kullanıcı ve kurum tanımlama işlemle-
ri, mali destek programı seçerek başvu-
ruyu başlatma, başvuru formu, bütçe, 
mantıksal çerçeve ve özgeçmişlerin 
KAYS üzerinden doldurulması detaylı 
olarak anlatıldı. Sisteme proje girişi ya-
pılırken cevaplanması gereken sorular 
ele alınmış ve başvuruyu tamamlama 
ve ön izleme işlemleri de anlatıldı.

Bilgilendirme ve eğitim program-
larının tamamında katılımcılara söz 
verilerek soruları cevaplandı, prog-
ramların karşılıklı görüş alışverişi ile 
katılımcı ve diyalog halinde gerçekleş-
tirilmesi sağlandı. BEBKA’ya e-posta 
yada faks yolu ilen gelen sorulara da 10 
gün içinde cevap verildi.  Gerek yazılı 
olarak geren, gerekse bilgilendirme ve 

30'una kadar yer verilebilirken, küçük 
ölçekli altyapı programlarında böyle bir 
sınırlama bulunmuyor. Diğer bir önemli 
fark ise, küçük ölçekli altyapı program-
larına sunulan projelerin uygulama 
dönemlerinin daha uzun olabilmesi. 
Örneğin BEBKA’nın hazırladığı diğer 
programlarda proje uygulama süreleri 
12 aya kadar olabilirken, Turizme Yöne-
lik Küçük Ölçekli Altyapı Programı'nda 
proje uygulama süresi için 18 aylık süre 
tanınıyor. 

Turizm Tanıtım Programı
Bursa, Eskişehir ve Bilecik zengin bir 

kültürel ve mimari mirasa sahip. Koru-
ma, geliştirme ve tanıtım çalışmalarıyla 
bu zengin mirasın değerlendirilmesi ve 
turizme kazandırılması önem taşıyor. 
Bölgemizde turizm aktivitelerinin 
gelişmesi için yapılması gereken en 
önemli çalışmalardan biri etkin tanıtım 
faaliyetleri. Tanıtım işlevini yapan 
kurum ve kuruluşlar arasında koordi-
nasyon sağlanmalı, daha dinamik, daha 
profesyonel ve mali yönden daha güçlü 
bir tanıtım yapılabilmesini sağlamak 
üzere bu faaliyetlerin finansmanına 
turizmden doğrudan ya da dolaylı 
gelir elde eden kesimlerin de katılması 
sağlanmalı. Bölge, folklorik değerler açı-
sından da son derece zengin ve çeşitlilik 
gösteriyor. Bu folklorik değerler sevdiril-
meli, yaşatılmalı ve talep unsuru haline 
getirilmeli. Nitelikli tesislerin turizm 
aktivitelerini artıracağından hareketle 
bölgede yeni tesisler yapılması için bu 
alandaki yatırımcılar teşvik edilmeli. 

İlgili alana yatırım yapan ulusal ve 
uluslararası yatırımcılar belirlenmeli ve 
bunların yatırımlarını bölgeye çekmek 
için tanıtımlar yapılmalı. Bölgede diğer 
alanlarda faaliyet gösteren yatırımcılar 
da aynı şekilde turizme yatırım yapma-
ya özendirilmeli.

Bu tespit ve ihtiyaçlardan hare-
ketle düzenlenen Turizm Tanıtım 
Programı'nın amacı bölgedeki turizm 
imkânlarının etkin ve yenilikçi yöntem-
lerle tanıtılarak bölgeyi cazibe merkezi 
haline getirmek olarak belirlendi. Bu 
amaç doğrultunda desteklenecek proje-
ler için öncelik alanları olarak bölgenin 
doğal, tarihi, kültürel varlıklarının ve 

turizm imkânlarının ulusal ve ulusla-
rarası alanlarda tanıtılması, turizme 
yönelik tarihi, kültürel ve doğal miras 
envanterlerin tespiti, elektronik ortam-
da tanıtım ve erişiminin sağlanması ile 
turizm imkânlarının ve erişilebilirliğin 
artırılmasına yönelik yeni teknolojilerin 
ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi 
ve kullanılması seçildi.

Sürdürülebilir Sanayi Programı'na 8 
milyon TL, Turizme Yönelik Küçük Ölçek-
li Altyapı Programı'na 10 milyon TL ve 
Turizm Tanıtım Programı'na da 2 milyon 
TL olmak üzere, 2012 yılı proje teklif 
çağrılarında toplam 20 milyon TL hibe 
olarak projelere tahsis edildi.

Bursa ve Eskişehir’in yanısıra Bilecik’te de İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantısına ise Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Hüseyin Çelik, BEBKA Bilecik Kalkınma Ofisi Koordinatörü 
Adem Bölükbaşı, kâr amacı gütmeyen yerel yönetimler ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Başvuru süreci nasıl gerçekleşti?
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkın-
ma Ajansı  (BEBKA), 20 Mart 

2013 tarihinde sona eren projelerin 
teslim süresi öncesinde ‘Mali Destek 
Programları’na proje sunmayı hedef-
leyen ilgili kurum ve kuruluşların 
temsilcilerine ‘proje yazma ve teslim 
süreçleri’ hakkında eğitim verdi.

Yazacakları projeler ile BEBKA’nın 
2012 Mali Destek Programları 
kapsamında dağıtacağı 20 Milyon 
TL’lik hibe desteğinden faydalanmak 
isteyen ilgili kuruluşların temsilci-
leri, proje yazımı, başvuru şekli ve 
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 
konularında bilgilendirildiler.

YENİLİKLER VAR
 BUTTİM’deki BEBKA Genel 

Sekreterliği Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen eğitimde konuşan 
BEBKA Program Yönetim Birim Baş-
kanı Tamer Değirmenci, bu yıl proje 
sunum sürecinde bazı değişikliklerin 
olduğunu söyledi. Değirmenci, yak-
laşık bir ay boyunca gerek Bursa’da 
gerek Eskişehir ve Bilecik’te uzman-

lar tarafından verilecek eğitimlerde, 
proje yazma eğitimlerinin yanı sıra, 
kısaca KAYS adı verilen Kalkınma 
Ajansları Yönetim Sistemi’nin 
kullanımın detaylandırılacağınıda 
ifade etti. Tamer Değirmenci şöyle 
konuştu: “Bu yıl destek kapsamına 
giren konularda yaptığımız bir takım 
yeniliklerden dolayı; proje hazırlık 
aşamaları daha önem taşır hale 
geldi. Özellikle projelerin elektronik 
ortamda hazırlanacak olması, bu 
eğitimlerin önemini arttırıyor. Bu 
sebeple hem eğitim programlarımıza 

gelmenizi, hem de sitemizde yer alan 
online eğitim dokümanlarını kul-
lanmanızı öneririz. Bu yıl ki eğitim 
programlarımızda ağırlıklı olarak bu 
yeni sistem konu edilecek ve KAYS 
sistemi anlatılacak.”

BEBKA Program Yönetim Birimi 
Başkanı Değirmenci’nin konuşma-
sının ardından geçilen bölümde ise 
BEBKA Uzmanı Alper Altan ve Elif 
Boz, katılımcılara projelerin nasıl 
hazırlanması gerektiğini, KAYS siste-
minde olan farklılıkları ve başvuru 
sürecini aktardı. 

Proje yazma ve teslim süreçleri detaylarıyla anlatıldı

eğitim toplantıları ile ofislere yapılan 
ziyaretlerde sıkça sorular sorular tespit 
edilerek BEBKA internet sitesinde 
yayınlandı.

20 MART’TA SONA ERDİ
Proje başvuru kabulleri, ilan edil-

diği gibi 20 Mart 2013 tarihinde saat 
17.00’de noter onayı ile sona erdi. 2012 
Yılı Mali Destek Programları kapsamın-
da toplam 82 adet proje başvurusu alın-
dı. Bu başvuruların 51 tanesi Bursa’dan, 
17 tanesi Eskişehir’den ve 14 tanesi 
de Bilecik’ten gerçekleşti. Başvurular, 
programlar bazında ele alındığında ise 
28  Sürdürülebilir Sanayi Programı’na, 
29  Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Alt-
yapı Programı’na, 25 de Turizm Tanıtım 
Programı’na başvuru yapıldı.

Projelerin teslim alınmasının hemen 
ardından ön inceleme süreci başlatıldı. 
Bu süreçte ajans uzmanları tarafından 
projelerin başvuru rehberlerinde bulu-
nan kontrol listelerine göre uygunluk 
kontrolü ve idari kontrolleri yapılıyor. 
Başvuru sahibi ve ortakların uygun 
başvuru sahipleri arasında yer alıp 
almadığı, projenin Bursa, Eskişehir, Bi-
lecik bölgesinde mi gerçekleştirileceği, 

uygulama süresinin izin verilen azami 
süreyi aşıp aşmadığı ve talep edilen 
destek tutarının başvuru rehberlerinde 
belirtilen aralıklarda olup olmadığı 
hususları kontrol ediliyor. Ayrıca 
projenin belirtilen formatta hazırlanmış 
olduğu, proje dosyaları ve talep edilen 
destekleyici belgelerin belirtilen şekilde 
sunulup sunulmadığının kontrolleri 
yapılıyor. Ön inceleme sürecinde iste-
nen destekleyici belgeleri eksik olduğu 
tespit edilen başvuru sahiplerine KAYS 
sistemi üzerinden ve yazılı bildirim ya-
pılarak 5 gün süre verilerek evraklarını 
tamamlamaları talep ediliyor. 

Ön inceleme süreci sonunda istenen 
şartlar ve belgeleri sağlamayan proje-
lerin elenmesi söz konusu olabiliyor. 
Ön inceleme sürecini geçen projeler ise 
Teknik ve Mali Değerlendirme sürecine 
alınıyor. Bu süreçte projeler, program-
ların başvuru rehberlerinde yer alan 
değerlendirme tablosundaki kriterler 
ve puanlara göre değerlendirilerek 
100 üzerinden puanlanıyor. Teknik ve 
Mali değerlendirme alanında en az 5 
yıl iş tecrübesine sahip, ajans dışından 
bağımsız değerlendiriciler tarafından 
yapılıyor. Bir proje, 2 bağımsız değer-

lendirici tarafından birbirlerinden 
bağımsız olarak değerlendiriliyor. 2 
değerlendiricinin arasında 15 puandan 
fazla fark olması halinde proje üçüncü 
bir kişi tarafından daha değerlendir-
meye alınıyor. İki değerlendiricinin 
verdiği puanların ortalaması alınarak 
projenin puanı belirleniyor. Bu şekilde 
puanlanan projeler en yüksek puan 
alan projeden aşağıya doğru sıralanıyor 
ve başvurulan mali destek programı 
için ayrılan toplam bütçe tutarınca en 
yüksek projeden başlanarak destek 
almaya hak kazanıyor. 2012 Yılı Mali 
Destek Programları’na dair değerlendir-
me sürecinin 2013 Mayıs ayı sonunda 
tamamlanması planlanıyor.

Diğer taraftan destek almaya hak 
kazanan projeler, BEBKA internet site-
sinde ilan edilecek, ayrıca tüm başvuru 
sahiplerine değerlendirme sonuçları 
yazılı olarak bildirilecek. Destek almaya 
hak kazanan başvuru sahiplerine BEB-
KA ile sözleşme imzalamaları için 10 
günlük süre tanınacak. Sözleşmelerin 
imzalanmasının ardından her projeye 
bir izleme uzmanı görevlendirilerek 
projelerin uygulama dönemi başlaya-
cak. 
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BEBKA çatısı altında 17. 
EMITT Turizm Fuarı’nda 
kurulan Bursa, Eskişehir ve 
Bilecik illerinin stantları, 
katılımcılardan büyük ilgi 
gördü.

İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar 
Merkezi’nde düzenlenen 17. EMITT 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 

ve Seyahat Fuarı’na Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 
organizasyonunda 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 EMITT 
fuarının bu yılki organizasyonu, Kültür 
ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay 
tarafından açıldı. Türkiye’den 150’nin 
üzerinde belde ve ilin katıldığı fuara, 
67 farklı ülkeden 4 bin katılımcı iştirak 
etti.

BEBKA çatısı altında kurulan 
stantta, ziyaretçilere 3 ilin tanıtımına 
yönelik CD, kitap, broşür ve çeşitli 
promosyon ürünleri dağıtıldı. Fuara, 
Bursa, Eskişehir ve Bilecik Valilikleri, 
İl Kültür Turizm Müdürlükleri, BEBKA, 
tanıtma birlikleri ve sektör temsilcileri 
katıldı. 

Kurulan stantta özellikle 3 ilin 
tarihi, kültürel ve doğal güzellikle-
rini gösteren görseller katılımcılar-
dan büyük ilgi gördü. Ayrıca standı 

gezen ziyaretçilere Bursa’nın Kestane 
Şekeri, Mustafakemalpaşa’nın tatlısı, 
Eskişehir’in Met Helvası, Osmaneli’nin 
Ayva Lokumu, Pazaryeri’nin meşhur 
boza ve helvası ikram edildi. 

Fuar kapsamında Hacivat-Karagöz 
temsilleri de hazır bulunurken, Eskişe-
hir Lületaşı ve cam sanatları ile Bilecik 
Kınık çömleklerini tanıtmak amacıyla 
ustalar tarafından 4 gün boyunca canlı 
performans sergilendi.

67 ÜLKEDEN 4 BİN KATILIMCI
BEBKA’nın 340 metrekare büyüklü-

ğündeki standı ile iştirak ettiği EMITT 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı’na Türkiye’den 150’nin 
üzerinde belde ve ilin yanı sıra, 67 fark-
lı ülkeden 4 bin katılımcı iştirak etti.

17. EMITT Turizm Fuarı’nda BEBKA 
standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

2013 EMITT Fuarı, 
uluslararası 
organizasyona renk 
katan standlara 
verilen geleneksel 
EMITT Ödülleri’yle 
sona erdi. Ajansımız 
"Fuar Tanıtımına En 
fazla Katkıda Bulunan"  
ödülüne layık bulundu.
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Fuar kapsamında Hacivat-Karagöz temsilleri hazır bulunurken, Eskişehir 
Lületaşı ve cam sanatları ile Bilecik Kınık çömleklerini tanıtmak amacıyla ustalar 
tarafından 4 gün boyunca canlı performans sergilendi.

Standı gezen 
ziyaretçilere Bursa 
Kestane Şekeri, 
Mustafakemalpaşa 
Tatlısı, Eskişehir’in
Met Helvası, 
Osmaneli’nin Ayva 
Lokumu, Pazaryeri’nin 
meşhur boza ve helvası 
ikram edildi. 
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ITB Berlin Fuarı’nda Bursa Valiliği 
ile BEBKA standına yoğun ilgi
Dünyanın önde gelen turizm fuarları arasında yer alan ve 190 ülkeden 10 bin firmanın 
katıldığı 47’inci Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda, BEBKA ve Bursa Valiliği’nin 
paylaştığı standa ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, 
6-10 Mart 2013 tarihleri arasında 
düzenlenen ve Türkiye’nin 3 bin 

79 metrekarelik alanda 105 stant ve 122 
katılımcıyla temsil edildiği ITB Berlin 
Fuarı’nda, BEBKA ve Bursa Valiliği’nin 
paylaştığı standı, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Baka-
nı Ömer Çelik ve Büyükelçi Hüseyin 
Avni Karslıoğlu’nun yanı sıra Yalova 
Milletvekili Temel Coşkun, İstanbul 
Milletvekili Osman Boyraz, Diyarbakır 
Valisi Mustafa Toprak, Erzincan Valisi 
Sebahattin Öztürk, Manisa Valisi Halil 
İbrahim Daşöz ve Çorum Valisi Sabri 
Başköy ziyaret etti.  

Bu yıl ilk kez deniz, kum, güneş 
turizminin yanı sıra doğal ve alternatif 
turizm olanaklarının da tanıtımının 
yapıldığı Türkiye ve Bursa standına çok 
sayıda yerli ve yabancı turizm sektörü 

temsilcisi ilgi gösterdi.
Türk standının açılışının ardından 

stantları gezerek katılımcılar ve ziyaret-
çilerle sohbet eden Bakan Ömer Çelik, 
Türkiye’nin turizmi tüm yıla yayabilme-
sinin önemine vurgu yaparak, bu doğ-
rultuda alternatif turizm olanaklarının 
tanıtımına öncelik verdiklerini bildirdi.

Fuara katılan ve Türkiye standındaki 
destinasyonları gezdiklerini belirten 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise bu 
stantlarda başarılı sunumlar gerçek-
leştirilerek, ülkenin tarihi, kültürel ve 
turistik değerlerinin başarıyla tanıtı-
mının yapıldığını ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın bu tanıtım stantlarını çok 
beğendiğini ifade etti.  Almanya'nın, 
Türkiye turizmi için önemine de dikkat 
çeken Arınç, yapılan çalışmalarla belirli 
bir noktaya gelen Almanya'daki potansi-
yelin daha da artırılacağını söyledi.
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BURSA VALİSİ’NE ÖDÜL
Geleneksel 3. TOUREXPI Destinas-

yon Yönetimi Ödülleri ITB Türkiye 
standında verildi. Ödül töreninin 
sunumunu Türkiye Sağlık Turizmi 
Konseyi-THTDC Başkanı Emin Çakmak 
yaptı. Sunum sırasında Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdür 
Yardımcısı İbrahim Yazar ile Tourexpi 
Başkanı Hüseyin Baraner de sahnede 
yer aldı. 

Türkiye'ye turist gönderen tüm 
ülkelerden katılan 40 binden fazla 

turizmcinin oylarıyla belirlenen TOU-
REXPI Destinasyon Yönetimi Ödülleri 
sahiplerini buldu. 

Bursa ilinin dünyada tanınması 
için birçok tanıtma faaliyetine imza 
atan, ayrıca Bursa’nın termal turizm 
potansiyelini de büyük bir çaba ile 
dünyanın önde gelen turizm yatırımcı-
larına tanıtması nedeniyle Bursa Valisi 
ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı 
Şahabettin Harput, ‘Yılın En İyi Turizm 
Valisi’ ödülüne layık görüldü.  Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 

Müdür Yardımcısı 
İbrahim Yazar’ın tak-
dim ettiği ödülü Vali 
Şahabettin Harput 
adına Bursa İl Kültür 
ve Turizm Müdürü 
ve BEBKA Kalkınma 
Kurulu Üyesi Ahmet 
Gedik teslim aldı.  
Kısa bir konuşma 
yapan Ahmet Gedik 
Bursa’nın turizmdeki 
önemi ve turizm po-
tansiyelini özetleye-
rek, emeği geçenlere 
teşekkür etti.

SIRADA DUBAİ FUARI VAR
Öte yandan BEBKA, 6-9 Mayıs 

2013’te Dubai’de düzenlenecek olan, 
Arap dünyası ve Körfez ülkelerinin 
en önemli fuarı olan Arabian Travel 
Market’e de katılacak. BEBKA, Ajman 
Şeyhi’nin özel bölümünün Türkiye’ye 
ayrıldığı Arap Turizm Fuarı’nda böl-
genin tanıtımına katkıda bulunacak. 
Türkiye, bu fuar ile Körfez ülkelerinde 
faaliyet gösteren sağlık turizmi alanın-
da faaliyet gösteren seyahat acenteleri-
ne de ulaşacak.

‘Avrupa’nın En İyisi; Türkiye’

Türkiye, ITB Berlin  Fuarı’nda ha-
zırladığı stand ile “Avrupa’nın En 

İyisi” seçildi. “Cologne Business Scholl” 
tarafından ziyaretçilerin tercihleri dik-
kate alınarak belirlenen, “En İyi Stand” 
yarışmasının Avrupa destinasyonu 
kategorisinde birincilik ödülüne layık 
görülen Türkiye, fuarda bu yıl ‘ekolojik 
turizm’ alanındaki zenginliklerini ön 
plana çıkardı.

Türkiye’nin dünyaca bilinen ge-
leneksel tatlarından lokum ve akide 
şekerinin ikram edildiği stantta, el 
sanatlarından ebru ile cam ve ahşap 
işçiliği konuklara tanıtıldı. Türkiye’nin, 
dağlarındaki oksijen miktarının yük-
sekliğine dikkat çekmek üzere hazırla-
nan Oksijen Kubbesi’nin ziyaretçilere 
sanal dağ yolculuğu yaşattığı bu yılki 
Türkiye standında ayrıca, kültürel zen-
ginlikler farklı dönemlere ait 5 metre 
çapında 4 kubbede sergilendi. 

Yarışmanın Avrupa destinasyonu 
kategorisinde birinciliğe layık görülen 
Türkiye’nin ödülü, Berlin Fuar Ala-
nı’ndaki Palais Salonu’nda düzenlenen 
törenle Bakanlık Kültür ve Turizm 
Ataşeliği’ne teslim edildi.

Öte yandan “En İyi Stand” 
ödüllerinde servis hizmetleri, ye-
nilikçi düşünce, bilgi transferi, 
özgün tasarım ve stand kalitesi 
belirleyici unsurlar arasında 
yer alıyor. On yılı aşkın bir 
süredir dağıtılan ödül Avrupa, 
Asya, Amerika, Almanya ve 
Ortadoğu destinasyon katego-
rilerini kapsıyor.

ITB Berlin Fuarı’nın açılışında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, 
Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu ve beraberindeki heyet BEBKA ve Bursa Valiliği’nin standını ziyaret etti.



GÜNDEM

www.bebka.org.tr 28

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi,
BEBKA desteğiyle enerjiden
yüzde 50 tasarruf edecek
Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan 
(BEBKA) sağlanan destekle hayata geçirdiği proje sayesinde, enerjiden yaklaşık yüzde 50 
tasarruf etmeyi başardı. BEBKA’nın 464 bin TL’lik desteği ile toplamda 867 bin TL yatırım 
yaparak tesisin blower ve difüzörlerini değiştiren Kooperatif, gerçekleştirilen yatırımı, enerji 
tasarrufu sayesinde 5 ay gibi kısa bir sürede amorti edecek. 

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Koope-
ratifi’ndeki projenin açılış ve 
tanıtım toplantısında konuşan 

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Bursa Valisi Şaha-
bettin Harput, Bursa gibi kentleşme 
ve sanayinin yoğun olduğu illerde 
çevrenin ciddi tehdit altında olduğunu 
vurguladı.

Şahabettin Harput, “Dünyada hızla 
çevreyi tehdit eden faktörlerin insan 
hayatını nasıl zora soktuğunu görü-

yoruz. Buna ülkeler olarak, kurumlar 
olarak ‘dur’ demenin zamanı gelmiştir. 
Bizden sonraki nesillere daha temiz, 
daha güçlü bir ülke bırakmak borçtur. 
Bu proje de bunun başlangıcıdır. Sana-
yinin her türlü atıklarının arıtılmasına 
yönelik gerçekleştirilen bu projenin 
örnek olmasını istiyor, bu tür projele-
rin devamını bekliyoruz” diye konuştu.

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’ nin 
Türkiye’de örnek proje olarak göste-
rilmesinden duyduğu memnuniyetini 

ifade eden Harput,  15 yıl önce aynı 
fikir etrafında toplanan sanayicileri 
gönülden kutladığını ifade etti. Harput, 
“Bursa, Türkiye’de hep bir numara ol-
muştur ve olmaya da devam edecektir. 
Bu amaçla BEBKA’nın desteğiyle müş-
terek bir projeyi hayata geçirmek için 
yapılan çalışma sonuçlanmış ve bugün 
de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu iki 
güzide kuruluşumuzun ortak çalışma-
sıyla önemli bir proje hayata geçirilmiş 
oldu” ifadelerini kullandı.
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YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Törende konuşan Yeşil Çevre Arıtma 

Tesisi İşletme Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Bur-
kay da ülke vizyonundaki çevre ile ilgi-
li projelerde, sürdürülebilir ve yenile-
nebilir çalışmalarla gelecek 20-30 yılın 
garanti altına alındığını kaydederek, 
“Atıkların bertaraf edilmesi projeleri-
nin yanı sıra arıtılan suların tarım ve 
sanayiye geri kazandırılmasına yöne-
lik projelerin de gerçekleştirileceğine 
inanıyorum” açıklamalarında bulun-
du. Burkay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, 
Türkiye’de örnek rol model olan bir 
projedir. Burada, kamunun ve özel 
sektörün nasıl işbirliği yapacağını 
gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz. Yeşil 
Çevre’deki birlik, bölge sanayicilerinin 
çevreye olan duyarlılığını yansıtıyor. 
Bu durum özellikle 2023’e giden yolda 
sanayicilerimizin artık globalleşen 
dünya pazarında çevre dikkatinde 
önemli projelere imza atacağının da 
göstergesidir. Önümüzdeki dönemde 
Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Kooperatifi 
olarak hem çevreyle ilgili projeleri ha-
yata geçirmede hem de bu çalışmaların 
şirketlere getireceği mali yükü daha 
aşağıya çekmek ve rekabeti arttırmak 
adına birçok çalışmayı gerçekleştire-
ceğimizi, sadece endüstriyel atıkları 
arıtmakla kalmayıp; çevre konusunda 
da danışmalık hizmetini tüm sanayi 
kuruluşlarımıza vereceğimizi buradan 
belirtiyorum.”

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Burkay, Bursa Valisi Şaha-
bettin Harput ve BEBKA Genel Sekre-
teri Dr. Mehmet Sait Cülfik’e, bölgede 
yapılan teknoloji yenileme çalışmaları-
na verdikleri destekten dolayı teşekkür 
etti.

YENİ YATIRIM
YERİNDE İNCELENDİ

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme 
Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet 
Aydın ise proje hakkında bilgiler verdi. 
Aydın, enerji tüketiminin yüzde 50, gü-
rültü kirliliğinin de yüzde 28,5 oranın-
da azaltıldığı proje ile Bursa’nın büyük 
bir kazanım sağladığını ifade etti. 

Aydın, “Tasarrufların yanı sıra 
havalandırma havuzuna verimli bir şe-
kilde oksijen transferi gerçekleştirmek 
sureti ile arıtma kalitesini ve arıtma 
maliyetlerini azaltarak, ortaklarımızın 
uluslararası ve iç piyasalarda rekabet 
gücünü artırmayı hedeflemiştik. Bunu 
da başarmanın gururunu yaşıyoruz. 
Bu yatırım kendisini 5 ay gibi kısa bir 

süre içinde amorti edecek ve ilerleyen 
süreçlerde ayda 80 bin TL, yılda da 
toplam 960 bin TL tasarruf sağlayacak” 
dedi. Açılış konuşmalarının ve kurdele 
kesiminin ardından, BEBKA tarafından 
desteklenen projenin uygulama sahası 
incelendi.

 M
eh
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et
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Bursa Valisi Şahabettin Harput, desteklerinden 
dolayı kurum adına BEBKA Genel Sekreteri Dr. 
Mehmet Sait Cülfik’e teşekkür plaketi verdi.
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Bursa İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen ve Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ‘Doğancı, 
Dağyenice ve Atlas Köy Kadınları Girişimcilik Projesi’nin 
kapanış toplantısı ve sertifika töreni yapıldı.

Doğancı, Dağyenice ve Atlas 
Köyleri’nden 56 kadının giri-
şimcilik eğitimi aldığı projenin 

kapanış toplantısında konuşan Bursa 
Valisi Şahabettin Harput, “Köy kadınla-
rımız olarak sizler, girişimci olup ürete-
ceğiz, hizmet edeceğiz, aile bütçemize, 
köyümüze, ilimize ve ülkemiz ekono-
misine katkı sağlayacağız demişsiniz. 
Sizleri kutluyorum” diye konuştu.

Kadınların da üretime katkı sağla-
masının çok önemli olduğunu ifade 
eden Vali Harput, “İşin temeli inan-
maktır. Sizler, girişimci olmak inan-
cıyla yola çıktıysanız bizlere de size 
yardımcı olma görevi düşer” dedi.

Törende “Doğancı, Dağyenice 
ve Atlas Köy Kadınları Girişimcilik 

Projesi”ne katılan 56 kadına Bursa 
Valisi Şahabettin Harput, Bursa İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Bilal Çelik ve 
BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet 
Sait Cülfik tarafından sertifikaları ve 
katılım belgeleri verildi.

Dağyenice, Atlas ve Doğancı 
Köy Kadınları, BEBKA’nın 

desteğiyle geçmişin motiflerini gü-
nümüzde kullanılabilecek mater-
yaller üzerine işleyerek ürettikleri 
hediyelik eşyaları, tarihi Mahfel 
Çay Bahçesi’nde düzenlenen açık 
hava sergisi ile görücüye çıkardı.

BEBKA desteğiyle başlatılan 
girişimcilik projesiyle, üretmekten 

sonraki en önemli problem olan 
satış yapma konusunda harekete 
geçildi. Doğancı, Dağyenice, Atlas 
Köyü Kadınları, şehrin tam merke-
zinde bulunan tarihi Mahfel Çay 
Bahçesi’nde, Girişimcilik Projesi 
kapsamında 29 Mart’ta düzenle-
nen sergi ile ürettikleri hediyelik 
eşyaları sergileyerek girişimcilik 
yolunda önemli bir adım attılar.  

Bursa  Valiliği, İl Özel İda-
resi, Nilüfer ve Osmangazi 
Kaymakamlıkları’nca yürütülen  ve 
BEBKA desteğiyle hayata geçirilen 
proje kapsamında gerçekleştirilen 
serginin açılışında konuşan İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Bilal Çelik, 
kadınların el sanatlarını turizme ve 
ekonomiye kazandırmanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını ifade etti.

SATIŞ MERKEZİ
DEVREYE SOKULACAK

Bursa Valisi Şahabettin Harput  
ise çok yakın bir zamanda şehir 
merkezinde Özel İdare olarak bir 
satış merkezi devreye sokacakla-
rını müjdeledi. Bu satış merkezi 
sayesinde köy kadınlarının resmen 
girişimci olacağını vurgulayan Vali 
Harput, “Çok yakın bir zamanda 
faaliyete geçirmeyi düşündüğümüz 
satış merkezi ile sizin tüm ürünle-
rinizi bizzat sizden alıp, orada sizin 
adınıza pazarlayacağız” dedi.

              
              
              
              
   

Doğancı, Dağyenice ve Atlas Köyleri’nden
56 kadın ‘girişimcilik’ eğitimi aldı...

Emeklerini görücüye çıkardılar



www.bebka.org.tr 31

GÜNDEM

Yeşilyayla Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi tarafından hazırla-
nan ve kamuoyunda enerji ko-

nusunda farkındalık ve tasarruf bilinci 
oluşturmayı amaçlayan “APİS Enerji 
Verimliliği Projesi”nde sona gelindi.

Enerji Verimliliği Derneği (EN-
VERDER), Yıldırım İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversi-
tesi ve Teknik Eğitim Vakfı iştirakiyle 
gerçekleştirilen, ‘BEBKA 2011 Yılı 
Çevre ve Enerji Mali Destek Programı’ 
kapsamında destek alan ‘APİS Enerji 
Verimliliği Projesi’, Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen tören ile 
tamamlandı. Finalde konuşan Enerji 
Verimliliği Derneği Bursa Şube Başkanı 
Mustafa Uysal, “APİS Enerji Verimliliği 
Projesi bir kapanış değil bir açılışın 
başlangıcıdır. 2011 yılında 2 buçuk mil-
yon TL’ye yakın ceza ödeyen okulları-
mız APİS Projesi’yle rahatladı. Yıldırım 
İlçesi’ndeki okullarda enerji kullanımı 
listesini görebiliyoruz ve ceza ödeyen 
okul söz konusu değil. Yeşilyayla Tek-
nik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafın-
dan hazırlanarak, BEBKA’dan alınan 
234 bin TL destek ile uygulanan APİS 
Enerji Verimliliği Projesi ile bilinçlen-
dirme çalışmaları yapılarak verimlilik 
konusu geleceğe taşındı” dedi. 

ENERJİYE SARF EDİLEN PARA İLE
KALKINMA HIZIMIZI ARTTIRABİLİRİZ

İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar 
ise, Türkiye’nin enerjiyi ithal ettiğini 
hatırlatarak, “Enerjiye sarf edilen para 
ile daha çok okul yapar, eğitim ola-
naklarımızı geliştirebilir ve kalkınma 
hızımızı arttırabiliriz. Enerji verimliliği 
çok önemli bir konu ve bu konuda 
herkes duyarlı olmalıdır. APİS Enerji 
Verimliliği Projesi çok güzel netice 
verdi. Hedefimiz, enerji verimliliği pro-
jesini tüm okullarda gerçekleştirmek” 
şeklinde konuştu. 

Milyonlarca TL maliyeti düşürerek, 
enerji verimliliği sağlayan gençlere 

proje için teşekkür eden Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Abdullah Kara-
dağ da, Bursa’da projenin yaygınlaş-
masının önemli olduğunu vurguladı. 

APİS Enerji Verimliliği Projesi ile 25 
bin öğrenci ve 90 bin veliye ulaşıldığını 
ifade eden Proje Koordinatörü Levent 
Yazıcı da son olarak, dışa bağımlılığın 
azaltılması, yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklara yönelme, enerji potansi-
yelinin etkin ve verimli kullanılması 
ve ithal kaynaklara olan bağımlılığın 
azaltılması için halkın, öğrencilerin ve 
mesleki eğitim kapsamında eğitilen 
kişilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlen-
dirilmesi gerektiğini söyledi. 

APİS ile ‘Verimlilik’ geleceğe taşındı
Yeşilyayla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nce hazırlanarak, BEBKA’dan alınan 
234 bin TL destek ile uygulanan APİS Enerji Verimliliği Projesi sayesinde, Yıldırım 
İlçesi’ndeki okullarda elektrik faturalarında rahatlamanın yanısıra yapılan 
bilinçlendirme çalışmaları ile verimlilik konusu geleceğe taşındı. 

APİS Enerji Verimliliği projesinde yer alan öğrenciler ödüllendirildi.

APİS Enerji 
Verimliliği projesi 
iştirakçilerine plaket 
takdim edildi.
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Nilüfer Belediyesi ve yerli yazılım 
firması Netcad işbirliğinde ha-
zırlanan Nilüfer İlçesi ‘Afet Bilgi 

Sistemi’ (ABİS), Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) deste-
ği ile tamamlandı. Sistemin tanıtım 
toplantısında konuşan Başkan Mustafa 
Bozbey, Türkiye’ye örnek olacak bir 
çalışmaya daha imza attıklarını belir-
terek, olası bir afet durumuna karşı 
herkesin üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmesi gerektiğinin altını 
çizdi.  

Nilüfer Belediyesi afetlere hazırlık 
çalışmaları kapsamında önemli bir 
yeniliğe imza attı. Bursa'da ilk kez bir 
belediye “akıllı harita” üzerinden Afet 
Bilgi Sistemi'ni uygulamaya koymuş 
oldu. Sistem ile olası bir afet öncesi 
gerekli tüm bilgiler harita üzerinden 
vatandaşın bilgisine sunuluyor.

Sistemin tanıtım toplantısı, sivil 
toplum örgütlerinin de katılımlarıyla 
Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde yapıl-
dı. Sistem hakkında bilgi veren Başkan 
Mustafa Bozbey, “Güzel ülkemiz 
Türkiye birçok tarihi ve doğal değere ev 
sahipliği yaparken, bir yandan da he-
pimizin bildiği üzere jeolojik ve coğrafi 
yapısından dolayı doğal afet riskini de 
bünyesinde barındırıyor. Doğal afetler 
arasında deprem en büyük tehdit du-
rumunda. Depremi heyelan, su taşkını 
ve çığ izliyor. Bu somut gerçekler gerek 
merkezi yönetimi, gerek yerel yöne-
timleri, gerek sivil toplum kuruluşla-
rını gerekse yurttaşlarımızı çok daha 
bilinçli ve sorumlu olmaya zorluyor. Bu 
konuda herkes üzerine düşen sorumlu-
luğu bir an olsun aksatmadan, büyük 
bir ciddiyetle ele almalı ve uygulamaya 
dönüştürmelidir” dedi. 

DOĞAL AFETLERE
HAZIRLIKLI İLÇE

Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda 
üzerlerine düşen sorumluluğu yeri-
ne getirdiklerini ifade eden Başkan 
Mustafa Bozbey, “Türkiye’de çok 
az sayıda belediyenin uygulamaya 
koymayı başardığı Afet Bilgi Sistemi 
(ABİS) Projesi’ni devreye soktuk. Gu-
rurla ifade etmeliyim ki bu örnek proje 
ile Nilüfer, doğal afetlere çok daha 

hazırlıklı olacak. Olası bir afette can 
ve mal kayıplarını en aza indirgemede 
ABİS Projesi önemli bir faktör olacaktır. 
Nilüfer Belediyesi olarak; müdahale ve 
afet sonrası iyileştirmede ilçemizdeki 
tüm kurumlarla koordineli çalışmayı, 
kaynakların etkin ve verimli kullanımı-
nı sağlayarak, afet sonrası can ve mal 
kayıpları ile hasarları en aza indirmek 
amacıyla, Afet Bilgi Sistemi’ni (ABİS), 
Akıllı Harita’yı oluşturduk. Böylelikle 
Nilüfer, Bursa’da olası bir depreme 
en hazır ilçelerden birisi oldu” diye 
konuştu. 

ABİS ile vatandaşların olası bir afet 
öncesi ihtiyaç duyabileceği tüm hazır-
lıklarla ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabi-
leceklerini belirten Bozbey, “Sistemde 
afet sonrası toplanma alanları, geçici 
iskan/çadır alanları, öncelikli yollar, 
alternatif yollar gibi tüm hayati bilgiler 
Akıllı Harita üzerinde belirlendi. Kolay-
lıkla adres bilgilerine ulaşılabilecek, 
raporlanabilecek şekilde bir yazılım da 
oluşturuldu. ABİS Projesi’nin sahip-
lenilmesi ve eksiksiz uygulanması 
için gerekli bilgilerin edinilmesinin 
yanı sıra bu bilgilerin paylaşılması da 
hayati önem taşıyor. Projemize maddi 
destek sağlayan, Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı’na ve tasarladığımız 
projeyi hayata geçiren Netcad Firması-
na çok teşekkür ederim” dedi.

BÜTÜNLEŞİK
ACİL YÖNETİM MODELİ

2005 yılında çıkan 5393 Sayılı Bele-
diye Kanunu’nun 53. maddesi ve 5302 

Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 69. 
maddesi, belediye ve il özel idarelerine 
afet ve acil planlarını yapma zorunlulu-
ğu getiriyor. Bu nedenle ABİS kurulma-
sı öncelikli konular arasında yer alıyor. 
Nilüfer Afet Bilgi Sistemi’nde; afet 
sonrası toplanma alanları, geçici iskan/
çadır alanları, öncelikli yollar, alternatif 
yollar, sivil tahliye yolları, sahra hasta-
nesi kurulacak alanlar, tüm hastaneler, 
eczaneler, ecza depoları, trafik kontrol 
noktaları, afet istasyonlarının yerleri 
“akıllı harita” üzerinde belirlendi. Olası 
bir afet anında gerekli tüm merkezler, 
belediyenin web sitesindeki online 
harita üzerinden vatandaşın erişimine 
açılıyor. İleri dağıtım ve lojistik destek 
noktaları, su istasyonları, fırınlar, 
soğuk hava depoları, tüm kamu kurum-
ları, belediye hizmet binaları, muh-
tarlıklar, polis noktaları, su vanaları, 
yangın hidratları, ilkyardım koordine 
merkezleri, hastaneler, ambulans bek-
leme noktaları, yaralı toplama merkez-
leri gibi tüm hayati bilgiler de haritada 
yer alıyor. Böylelikle adres bilgilerine 
kolaylıkla ulaşılabilecek ve gerekirse 
raporlanabilecek bir şekilde yazılım 
oluşturuldu. 

Nilüfer Belediyesi’nin bir ilki ger-
çekleştirerek internet sitesinden yayın 
hayatına başlayan ABİS uygulaması ile 
Afet Acil Yardım Planları; tüm kaynak-
ların tek bir çatı altında toplandığı, 
bütün süreçlerin ekip çalışması ile 
koordine edilip yönetildiği bütünleşik 
bir acil yönetim modeli olarak tanım-
lanıyor.

Nilüfer Belediyesi, BEBKA desteğiyle tamamladığı Nilüfer İlçesi ‘Afet Bilgi Sistemi’ 
(ABİS)  ile olası bir afet öncesi gerekli tüm bilgileri “akıllı harita” üzerinden vatandaş ile 
paylaşıyor.  Sistem, can ve mal kayıplarını en aza indirgemeyi amaçlıyor. 

Nilüfer ABİS ile güvende

Nilüfer Afet Bilgi Sistemi’nde, 
afet sonrası toplanma alanları, 
geçici iskan/çadır alanları, 
öncelikli yollar, alternatif 
yollar, sivil tahliye yolları, sahra 
hastanesi kurulacak alanlar, 
tüm hastaneler, eczaneler, ecza 
depoları, trafik kontrol noktaları, 
afet istasyonlarının yerleri “Akıllı 
Harita” üzerinde görülebiliyor. 
Olası bir afet anında gerekli 
tüm merkezler, belediyenin 
web sitesindeki online harita 
üzerinden vatandaşın erişimine 
açılıyor.
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Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün BEBKA’nın Mali 
Destek Programı kapsamında 

yürüttüğü Etkin Denetim Altyapı Oluş-
turma Projesi’nin kapanış toplantısı 
yapıldı.

Toplamda 87 bin 650 
TL bütçeli proje hakkın-
da bilgi veren Eskişehir 
Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Hamza Yıldız, 
projeyi hayata geçirir-
ken, özel sektör temsil-
cileri, sivil toplum örgütleri ve akade-
misyenlerle görüşmeler yaptıklarını 
belirterek, “Kurum içi toplantılarının 
yanı sıra farklı yazılım firmaları ile 
koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak, 
projeye yön verecek en doğru modeli 
oluşturduk. Denetim kalitesinin ve 
etkinliğinin sağlanabilmesi için teknik 
altyapı sistemini hazırlayarak, yazılım 
oluşturduk. Ardından 9 adet endüstri-
yel tablet bilgisayar alıp, saha deneti-
mi yapabilecek duruma geldik” dedi.

DENETİMLER KAYDEDİLECEK
Denetimlerde, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın ana bilgisayarına bağ-
lanarak, gerekli tüm verilere anında 
ulaşabileceklerini de ifade eden Yıldız, 
şöyle devam etti:

“Artık sahada yapılan uygulama 
ve denetimlerin kaydı tutulabilecek 
ve bu kayıtlar Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(CBS) aracılıyla görüntülenebilecek. 
Çevre denetimi, yapı denetimi, tabiat 
varlıklarını koruma görevi gibi saha 
denetimlerimizin daha etkin yürütü-
lebilmesi amacıyla, tüm saha uygula-

malarının tablet bilgisayarlar 
vasıtasıyla online olarak 
kayıt altına alınabilmesini 
projemizin temel bileşeni 
olarak belirledik. Ülkemizde 
ilk kez uygulanan bu proje ile 
denetimlerimiz daha hızlı ve 
etkin şekilde uygulanacak. 

Bakanlık tarafından da pilot il olarak 
seçilen Eskişehir Etkin Denetim Altyapı 
Oluşturma Projesi (EDEAP) 81 ile yay-
gınlaştırılacak.”

Eskişehir’de çevre denetimleri
tablet bilgisayarlarla yapılacak
Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, BEBKA desteğiyle gerçekleştirdiği proje ile 
çevre ve yapı denetimlerini tablet bilgisayarlarla online olarak kayıt altına alacak.

12 ay süren proje kapsamında 
sahada denetim yapan teknik ele-

manlara verilen endüstriyel tablet 
bilgisayarlar sayesinde, tüm verilere 
anında ulaşma imkânı sağlanarak, 
denetim mekanizmasının teknik ta-
banlı yazılım modülü ile desteklenip 
saha içerisindeki denetçilerin etkin-
liğinin artırıldığını da vurgulayan Es-
kişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Hamza Yıldız, şunları söyledi:

“Proje kapsamında hazırlanan 
yazılım ile yapılan denetimlerin kay-
dı tutulacak ve bu kayıtlar Coğrafi 
Bilgi Sistemi (CBS) aracılıyla harita 
üzerinde görüntülenebilecek ve böy-
lece denetimlerde sağlıklı ve planlı 
bir dağılım sağlanacak. Ülkemizde 
ilk kez uygulanacak olan bu sistem, 
uygulamada yaşanan sorunlara 
çözüm bulunması ve etkin denetimi-
nin sağlanmasında büyük kolay-

lıklar sağlayacak. Proje sayesinde, 
hem denetçinin mevzuat anlamında 
eksik uygulamasının önüne geçilmiş 
olacak, hem de kontrol ve izlemeler 
daha sağlıklı yapılarak olası mağdu-
riyetlerin önüne geçilecek. Projenin 
hayata geçirilmesinde destekleri 
olan başta proje ekibi olmak üzere 
tüm müdürlüğümüz çalışanlarına, 
Akademik Kurul’a ve BEBKA yetkili-
lerine teşekkür ediyorum.”

Projenin hedefleri
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Öğrenciler ve BEBKA öncü oldu
köy kadınları meslek edindi
Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi, kırsal alanda yaşayan kadınlara mesleki 
beceriler kazandırmak için BEBKA desteğiyle başlattığı projeyi başarıyla 
tamamlandı. Kursa devam eden kırsal kesimdeki kadınların yarısı, henüz eğitim 
bitmeden istihdama dahil oldu.

Öte yandan proje kapsamında 
eğitim aldığı güne kadar kendini 
‘vasıfsız bir kadın’ olarak algıla-
dığını dile getiren kursiyerlerden 
Pınar Karakaş ise şunları kaydetti; 
“Bir konuya vakıf olmak, bir alanda 
kendini yeterli görebilmek insana 
inanılmaz bir özgüven duygusu 
kazandırıyor. Artık hangi durumda 
olursam olayım “Acaba yapabilir 
miyim?” demiyorum. Kendime 
duyduğum güven sayesinde haya-
ta başka bir pencereden bakmaya 
başladım. Önümüzü açıp kendimizi 
yetiştirmemize imkân sağlayan, bu 
projeye emek veren herkese canı 
gönülden teşekkür ediyorum.”

Programın bitiminde katılım-
cılar, fuaye alanında bir araya 
gelerek, Okulun Halkla İlişkiler 
ve Organizasyon Hizmetleri Alanı 
tarafından düzenlenen kokteylde 
sohbet etme ve proje ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunma fırsatını 
yakaladılar.

Artık hayata
başka bir pencereden 
bakıyorum

Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi Güzellik ve Saç Bakım 
Hizmetleri Alanı’nın, kırsal alanda 

yaşayan kadınlara mesleki beceriler 
kazandırmak adına başlattığı ‘Kadın-
ların Toplumsal Cinsiyet Rollerinde 
Farklılaşma: İstihdama Etkin Geçiş’ 
Projesi kapanış programıyla sona erdi. 
Kadınlar, yaşlılar ve engellilere yönelik 
olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek 
Programı başlığı altında hazırlanan ve 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA)  tarafından kabul edilen proje 
başarıyla tamamlandı.

Okulun Konferans Salonu’nda 
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
projenin kapanış programına ilgi 
büyüktü. Yıldırım İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sabahattin Gençel, Bursa İl 
Milli Eğitim Projelerden Sorumlu Şube 
Müdürü Halis Korkmaz, İl Milli Eğitim 
Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu 
Şube Müdürü Yunus Bulut, Kuaförler 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlker 
Hüseyin Tan, Kuaförler Odası üyelerin-
den Nalan Sofulu, Saliha Geçici, Levent 
Alcan ve Selma Yılmaz’ın katıldığı 
programda proje kapsamında eğitim 
gören kursiyerlere sertifikaları takdim 
edildi. 

HEDEF GRUBUN YARISI
İSTİHDAMA DAHİL EDİLDİ

“Kadınların Toplumsal Cinsiyet 
Rollerinde Farklılaşma: İstihdama Etkin 
Geçiş” Projesi’nin amacını; daha önce 
hiçbir mesleki eğitim almamış, kırsal 
alanda yaşayan, ilkokul/ilköğretim 
mezunu kadınlar ile lise, meslek lisesi 
ve üniversitelerin 2 yıllık fakültelerin-
den mezun olmuş 18-35 yaş aralığında 
bulunan işsiz kadınlara güzellik ve saç 
bakımı alanında kurslar vererek mesle-
ki beceri kazandırmak ve bu kursların 
sonunda kadınların istihdamını sağ-
lamak olarak açıklayan Faik Çelik Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi Okul Müdürü 
Nur Teber şöyle devam etti:

“Kadınları, özellikle de kırsalda yaşa-
yan kadınları, iş gücü piyasasına dahil 
olmaya teşvik eden faaliyetler içeren 
projemiz, kursiyerlerimize güzellik ve 
saç bakımı alanında verilen mesle-
ki eğitim kursları ile yeni beceriler 
kazandırdı. Hedef grubun en az yüzde 
50’si kısa vadede işletmelerde istihdam 
edildi. Proje kapsamında kursiyerleri-
miz arasında girişimcilik yeteneği olan 
kadınlar da girişimcilik konusunda 
teşvik edildi. Kurs süresince girişimcilik 
dersleri verilecek.

Aynı zamanda kursiyerlerin ailele-
rine de kursiyerlere destek sağlama-
ları ve onların da bilinçlendirilmeleri 
amacıyla girişimcilik alanında uzman 
kişiler tarafından seminerler verildi. Bu 
proje ile kırsal alanda yaşayan kadınla-
rın sosyo-ekonomik hayata katılmaları 
ve toplumsal statülerinin artırılması 
sağlandı.

Proje süresi 12 ay olup, projede 
eğitim alacak 60 kadın bir aileyi temsil 
etti. Her bir kadının ailesi ve yakınları; 
Bursa halkı, kadın ve insan hakları der-
nekleri, tüm diğer sivil toplum kuruluş-
ları projeden faydalandı. Kadınların iş 
hayatına ve toplumsal hayata katılma-
larını sağlayan böylesine başarılı bir 
projenin okulumuz tarafından hayata 
geçirilip nihayete erdirilmesi son dere-
ce mutluluk verici.” 
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Aile içi şiddeti önlemek amacıyla 
Bursa Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü, BEBKA desteğiyle 

önemli bir projeyi hayata geçirdi. Şid-
det mağduru kadınların ihtiyaçlarını 
karşılamak için hazırlanan projede, İlk 
Kabul Birimi’ne başvuran kadınlar-
dan yüzde 45’i uygun konuk evlerine 
yerleştirilirken, hukuksal ve psikolojik 
desteğin yanında, iş bulmaları da 
sağlandı. Projenin bir yıllık yolculu-
ğu düzenlenen kapanış kokteyli ile 
anlatıldı. Kokteyle Vali Şahabettin 
Harput’un eşi Funda Harput, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü Dr. Sunay 
Özkul, İl Halk Sağlığı Müdürü Uzman 
Dr. Resul Özbek, Mor Salkım Derneği 
üyeleri, Bursa Kadın Kuruluşları Birliği 
üyeleri katıldı.

BAKIM VE KORUMA
SAĞLANIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü’nce hazırlanan ve İŞKUR İl 
Müdürlüğü’nün iştirakçi olarak katıldı-
ğı Proje, BEBKA’nın 200 bin liralık mali 
desteği ile hayata geçirildi. Projenin bir 
yıllık yolculuğunda Projeden Sorumlu 
İl Müdür Yardımcısı Mehmet Tuncel, 
Proje Sahibi Toplum Merkezi Müdürü 
Erkan Kılıç, Proje Koordinatörü Dr. Pe-

lin Feymi, Proje Muhasebe Sorumlusu 
Nermin Şahin görev aldı.

Öztimurlar Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezi Binası’nda 
hizmet veren İlk Kabul Birimi’nde 
şiddet mağduru kadınlara sığınma ve 
barınma başta olmak üzere, 7/24 uz-
man personel tarafından profesyonel 
destek sağlanıyor. İlk Kabul Birimi’nde 
bugüne kadar 554 kadın ve 291 çocu-
ğuna destek sağlandı, 243 kadın 136 
çocuğuyla uygun konuk evlerine yer-
leştirildi. Kadınların yüzde 22’si İŞKUR 

desteği ile çalışmaya başlarken, yüzde 
35’i ‘Kadının İnsan Hakları ve Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği’ eğitimine katıldı. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ve kaymakamlıklar aracılığı ile 
kadın konuk-sığınma evine yerleşen 
kadınların yüzde 14’üne nakdi yardım, 
yüzde 6’sına ev kirası yardımı yapıldı. 
Kadın konuk-sığınma evine yerleşen 
kadınların yüzde 20’sine belediyeler ve 
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği 
aracılığıyla ev ve giyim eşyası ile gıda 
yardımı da yapıldı. 

Şiddet gören kadının ilk adresi
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün BEBKA’nın mali desteğiyle hayata 
geçirdiği İlk Kabul Birimi, şiddet gören kadının ilk adresi oluyor.
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Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi’nin BEBKA desteğiyle gerçekleştirdiği ‘Hayata 
Dönüyorum’ projesini başarıyla tamamlayan 30 kadının sıradaki hedefinde, 
ürünlerini satabilecekleri hediyelik eşya mağazası açmak var. 

Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi’nin 
kısa adı BEBKA olan Bursa Eski-
şehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın 

2011 Yılı Sosyal Kalkınma ve Mali 
Destek Programı kapsamında destek-
lediği “Hayata Dönüyorum” Projesi, 
28 Mart’ta Eskişehir Öğretmenevi’nde 
düzenlenen sertifika töreni ve sergi 
açılışı ile sona erdi. 

Mevcut ve yetişmekte olan kadın-
ların eğitim, kültür, sosyal, ekonomik 
yönlerden desteklenerek yaşam 
kalitelerinin arttırılması amacıyla 
Mart 2012 tarihinde başlatılan ve 30 
kadının eğitim gördüğü projenin kapa-
nış törenine Eskişehir Valisi Dr. Kadir 
Koçdemir, Eskişehir İl Milli Eğitim Mü-
dürü Arif Dede, Odunpazarı Belediye 
Başkanı Burhan Sakallı, Seyitgazi Bele-
diye Başkanı Adnan Yalçın Şen, Kırka 
Belediye Başkanı Selahattin Çörez, 
Doğançayır Belediye Başkanı Ali Rıza 
Koca, Seyitgazi Halk Eğitim Müdürü 
Mehmet Ali Eryılmaz, Odunpazarı 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özcan 
Erten, Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişe-
hir Şube Başkanı Ahmet Özaydın ve 
eğitim gören kursiyerler katıldı.

SIRADA HEDİYELİK EŞYA 
MAĞAZASI VAR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende bir 
konuşma yapan Odunpazarı Beledi-
ye Başkanı Burhan Sakallı, şunları 
kaydetti:

“Öncelikle vatandaşlarımıza bu 
hizmeti veren iki kurumumuzu da 
kutluyorum. Yaptığımız görüşmelerde 
eğitim gören kursiyerlerimiz tarafın-
dan yapılan ürünlerin yerli ve yabancı 

turistlere satılabileceği bir yer ara-
dıklarını söylediler. Odunpazarı’nda 
ürünlerini satabilecekleri bir mağaza, 
bir hediyelik eşya dükkânı düşünür-
lerse, kendilerine her türlü desteği 
vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerler 
tarafından hazırlanan çini, dokuma, 
nakış ve hediyelik eşyalardan oluşan 
serginin açılışı yapıldı. Sergi 4 gün bo-
yunca Öğretmenevi Lobisi’nde halkın 
izlenime sunuldu.

Seyitgazili 30 kadın ‘Hayata Döndü!’

BEBKA’nın 2011 Yılı 
Sosyal Kalkınma 
ve Mali Destek 
Programı kapsamında 
desteklediği “Hayata 
Dönüyorum” Projesi, 
28 Mart’ta Eskişehir 
Öğretmenevi’nde 
düzenlenen sertifika 
töreni ile tamamlandı. 
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA), Çevre ve Enerji 
Mali Destek Prog-

ramı kapsamında verdiği 
maddi desteklerle, temiz 
çevrenin en büyük destek-
çilerinden biri olduğunu 
ortaya koyuyor.

BEBKA'nın 2011 Yılı 
Çevre ve Enerji Mali Destek 
Programı'ndan yararlanarak Mustafa-
kemalpaşa'daki fabrikasına teknolojik 
arıtma tesisi kuran MBH Gıda San.Tic.
Ltd.Şti, projesinin tanıtımını yaptı.

Tanıtım toplantısında konuşan Fir-
ma Müdürü Mehmet Yıldırım, “Temiz 
çevre ve gelişen ihracat” sloganıyla 
bir proje gerçekleştirmek amacıyla 
BEBKA'ya başvurduklarını ve destek 
almaya hak kazandıklarını söyledi. 
Yurtdışına, krem ve labne peynir 
üretimi yaptıklarını anlatan Yıldırım, 
“Üretimimizden çıkan atıkların işlene-
bilmesi için mevcut tesisimize yeni bir 
teknolojik arıtma tesisi kurma kararı 
aldık. BEBKA'nın desteğiyle hayata 
geçirdiğimiz bu projeyle hem kapasi-
temizi geliştireceğiz, hem de kurumsal 
altyapımızı güçlendireceğiz. Günlük 
kapasitesi 600 metreküp olan arıtma 
tesisiBu tesis sayesinde sektörün bü-
yük oyuncuları ile de rekabet edebile-
cek duruma geleceğiz” dedi.

Öte yandan 2006 yılından bu yana 

özellikle labne ve krem peynir gibi 
sürülebilir peynirler kategorisinde 

faaliyet gösteren MBH Gıda,  
2008, 2009, 2010 ve 2011 
yıllarında Türkiye’nin en 
başarılı ilk üç ihracatçısın-
dan biri oldu. Bugün 20’ye 
yakın ülkeye ihracat yapan, 
aynı zamanda iç piyasada 
ulusal zincirlerin neredeyse 

tümünün tedarikçisi konumunda bulu-
nan MBH Gıda, 150’ye yakın çalışanı 
istihdam ediyor.

MBH Gıda, BEBKA’nın 
desteğiyle arıtma tesisi kurdu
BEBKA’nın 2011 Yılı Çevre ve Enerji Mali Destek Programı’ndan yararlanan MBH Gıda 
San.Tic.Ltd.Şti, Mustafakemalpaşa’daki fabrikasında modern bir arıtma tesisi kurdu.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) koordinatörlüğünde 
faaliyetlerini sürdüren Bursa 

Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 
hazırlanan ‘Kadın Girişimciler Kay-
naklarını Etkin Yönetiyor’ başlıklı 
proje, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) 2012 Teknik Destek 
Programı kapsamında destek almaya 
hak kazandı.

‘Kadın Girişimciler Kaynaklarını 
Etkin Yönetiyor’ başlıklı proje ile Bur-
sa’daki kadın girişimci potansiyelinin 
nicelik ve nitelik bakımından geliştiril-
mesi, daha donanımlı hale getirilmesi 
ve girişimcilik kültürünün kadınlar 
arasında geliştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu proje ile Bursa Kadın 
Girişimciler Kurulu işveren üyesi 270 iş 

kadını, insan kaynakları ve sınai mül-
kiyet yönetimi konularında 9 günlük 
eğitim alacak.

Personel ihtiyacının belirlenmesi, 
ilan yönetimi, seçme yerleştirme, müla-

kat teknikleri, işe alım ve oryantasyon, 
organizasyon yapılanması ve yönetim 
şemaları, görev tanımları, iş süreçleri 
ve prosedürleri, çalışan memnuniyeti, 
personel dönüşümü, devamlılık ve bağ-
lılık, personel takip, sosyal haklar yö-
netimi, mevzuat, idari işler yönetimi ve 
planlama, eğitim yönetimi ve planla-
ma, performans yönetimi, kariyer plan-
lama, yetenek yönetimi, ücret yöneti-
mi, sınai mülkiyet haklarının yönetimi 
gibi başlıklarda verilecek olan eğitimler 
ile işletmelerin en önemli kaynağı olan 
insan kaynağının ve sınai mülkiyetin 
etkin yönetilerek, işletmelerin verimli-
liğine katkıda bulunmak, markalaşma 
sürecinde işverenleri bilinçlendirmek 
ve işletmelerin yönetiminde sürdürüle-
bilirlik sağlamak amaçlanıyor.

Bursa Tophane Teknik ve Endüst-
ri Meslek Lisesi öğretmen ve 

öğrencileri, estetikte çığır açacak 
bir projeye imza attı. BEBKA des-
tekli proje ile kulağı, parmağı, gözü, 
burnu olmayan ya da bu organlarını 
beğenmeyen kişilere özel kendi 
teninde protez yapılarak Türkiye’de 
bir ilk gerçekleşti.

Doğuştan ya da sonradan oluşan 
kulak, burun, el gibi organ kayıpları 
karşısında kullanılan silikon protez-
lerinin kişinin kendi ten renginde 
özel üretilmesini amaçlayan proje 
ile gerçeğinden ayırt edilemeyen 
protez organlar, insanların psikolojik 
olarak moral kazanmasında da etkin 
rol oynuyor. Sağlıklı organlarını 
beğenmeyen kişilere de hizmet eden 
proje, sağlık sektörünün yanı sıra 
estetik sektörüne de önemli katkı 
sağlamaya hazırlanıyor. 

PSİKOLOJİDE OLUMLU ETKİ
Okulun Makine Ressamlığı 

Bölümü öğretmenleri Nuray Eren, 
Canan Baş ve bölüm öğrencileri 
tarafından hazırlanan projeye, 
BEBKA da 270 bin liralık destek 
verdi. Böylece kişiye özel silikon 
protez yapımına başlanan okulda, 
projenin uygulama süreci 1 yıl 
sürdü. Uludağ Üniversitesi Plas-

tik ve Rekonstrüktif ve Cerrahi 
Bölümü’nden Prof. Dr. Serhat Özbek 
tarafından ameliyatla nakledilen 
protezlerin, kişilerin kendi ten 
renginde olması nedeniyle görünüş 
tamamen değişiyor. Sağlıklı olan di-
ğer organlardan ayırt edilememesi 
kişilerin psikolojik olarak moral ka-
zanmasında da etkin rol oynarken, 
proje estetik güzelliğe sahip olmak 
isteyenlere de hitap ediyor. Proje, 
böylece sağlık sektörünün yanı sıra 
estetik sektörüne de hizmet etmeye 
hazırlanıyor.

 Bursa Tophane Teknik ve Endüst-
ri Meslek Lisesi Makine Ressamlığı 
Bölümü öğretmeni Canan Baş, takı-
lan burun, kulak ve göz protezleri-
nin görünümün yanında işlevselliği 
ile de faydalanılabileceğini, parmak 
ya da el protezlerinde ise ağır kaldır-
mamak koşuluyla gündelik işlerde 
yardımcı faktör olarak kişiye hizmet 
edebileceğini söyledi.

Kadın girişimciler
kaynaklarını etkin yönetiyor
Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında geliştirilme-
si, girişimcilik potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından daha donanımlı hale geti-
rilmesi için BEBKA’dan aldığı destekle Bursa’daki 270 iş kadınına eğitim verecek.

Estetikte çığır açacak proje; Kişiye özel protez

Bursa Kadın Girişimciler Kurulu BAşkanı Emine Örnek
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Kısa adı                 
BUGİAD olan 
Bursa Girişimci 

İş Adamları Derneği, 
üyelerinin ihracat ve 
ithalatını geliştiren 
‘9 Günde Adım Adım 
Dış Ticaret Eğitimi’ni 
tamamladı. Eğitimleri 
başarıyla tamamlayan 
üyeler sertifika almaya 
hak kazandı. Üyelerin 
dünya pazarında daha 
aktif olması, ulusla-
rarası ticarette daha fazla yer alması 
adına dış ticaret eğitiminin BUGİAD’ın 
önemli icraatlarından biri olduğunu 
söyleyen Başkan Ali Fuat Er, ‘‘Eğitimin 
katkılarıyla istihdamın ve kâr oranla-
rının artmasını, maliyetlerin düşme-
sini hedefliyoruz’’ dedi.  BUGİAD Dış 
Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüsnü Çayhan ise ‘‘Dış Ticaret 
Komisyonu olarak 2013’te hedefimiz, 
üyelerimizi uluslararası ticaret liginde 
üst sıralara çıkarmak. İhracat yapma-
mış üyelerimizin ise bu yolda atılım 
yapmaları için fırsatlar vermek. Uygu-

lamalı dış ticaret eğitimi de bunlardan 
biriydi. Eğitimle üyelerimizin ihra-
cat-ithalat konusunda vizyonlarının 
genişlediğini düşünüyorum. Gelişmiş 
ülkelerde hissedilen krizlerden dolayı 
işadamlarımız için en önemli çözüm-
lerden biri yeni ülkelere açılmak. 
Dış Ticaret Eğitimi de üyelerimize bu 
konuda temel bilgiler sağladı’’ dedi.

HEDEFLERİ TUTTURMAK İÇİN 
KURALLARI ÖĞRENMEK ŞART

Dış ticarette hedefleri tutturmanın 
en önemli ayağının; en başta kural-
ları iyi öğrenmek olduğunu söyle-

yen ve kendisi de ihracat yapan dış 
ticaret yönetimi firma sahibi Bülent 
Balyemez, satışların, üretimin ve 
istihdamın bu kuralları iyi bilmekle 
artacağını dolayısıyla belirlenen he-
deflere ülke olarak ulaşılabilineceğini 
kaydetti. Eğitimin katılımcılarından 
ve Çin’de de faaliyet gösteren bir 
diğer  firma yetkilisi Hayrullah Talihli 
de “Yurtdışında iş yapan biri olarak 
eğitimde eksik yönlerimizi gördük. 
Teorik bilgilerle iş hayatımızda karşı-
laştığımız sorunları aşmada çok daha 
bilinçli duruma geldik. E-ticaret ders-
leriyle de ticaretin sanal boyutunu 
kavradık’’ dedi.  Hera Tekstil’den Nilü-
fer Afacan ise ‘‘Birçok örneklemelerle 
dış ticaret sırasında dikkat etmemiz 
gereken noktaları gördük’’ dedi. 

BEBKA destekli ve dokuz modülden 
oluşan eğitimleri İstanbul Üniversitesi 
Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi 
ve Dış Ticaret Uzmanı Bülent Balye-
mez verdi.  BUGİAD’ın, Dış Ticaret 
Eğitimi’yle başlayan üyelerinin ihra-
catına katkı çalışmaları yeni seminer-
ler, eğitimler ve önemli etkinliklerle 
2013’te hızlanarak devam edecek.

‘Dış Ticaret Eğitimi’yle
ihracat katlanacak
BUGİAD, BEBKA desteğiyle tamamladığı ‘Dış Ticaret Eğitimi’ sayesinde üyelerinin 
istihdam ve kâr oranlarının artmasını, maliyetlerin de düşmesini hedefliyor.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan BUGİAD üyeleri, eğitim sonunda düzenlenen sade bir törenle sertifikalarını aldı.
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Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te kal-
kınmanın en önemli aktörlerin-
den biri olan BEBKA, desteklediği 

projeleri yayınlarıyla da duyuruyor. 
Son olarak, BEBKA’nın 2010 Yılı Mali 
Destek Programı kapsamında destek-
lenmeye değer bulunan projelerin 
tamamı kitap haline getirildi.

BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet 
Sait Cülfik’in sunum yazısı ve Mali 
Destek Programı’nın detaylarıyla an-
latıldığı kitapta, 2010 Yılı Mali Destek 
Programı’ndan yararlanmayı hak eden 
projelere tek tek yer verildi.

BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet 
Sait Cülfik, kitabın sunuş yazısında, 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı’nın sürdürülebilir kalkınma 
anlayışını hayata geçirmek amacıyla 
kurulduğunu belirterek, Bursa Eski-
şehir Bilecik Bölgesi’nin gelişmesine 
yön verecek amaç ve öncelikleri içeren 
stratejik bir belge olan, 2010-2013 
TR41 Bölge Planı’nın kamu kurum ve 
kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri-
nin ve özel sektör temsilcilerinin geniş 
katılımıyla hazırlandığını kaydetti.

Bölge Planı’nın vizyonu doğrultu-
sunda belirlenen ‘Sanayide Verimlilik 
ve Rekabetçilik’ ile ‘Turizmde Çeşitlilik’ 
gelişme eksenleri kapsamında 2010 
yılında “Sanayi ve Turizmde Rekabet 
Gücünün Artırılması” Mali Destek 
Programı’nın açıklandığını hatırlatan 
Cülfik, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Program kapsamında 297 adet pro-
je başvurusu sunulmuş olup, değerlen-
dirme süreci sonunda 62 proje progra-
mın toplam bütçesi olan 12.000.000 TL 
dahilinde destek almış ve bu projeler 
Nisan 2012’de sonlanmıştır. Sanayi ve 
Turizmde Rekabet Gücünün Artırılması 
2010 yılı Mali Destek Programı’na ku-
rum ve kuruluşlar tarafından gösteri-
len ilgiye teşekkür ederiz.”

BEBKA’nın 2010 Yılı Mali Destek Programı 
kapsamında desteklenmeye değer bulunan 

projelerin tamamı kitap haline getirildi.

Başarılı projeler
BU KİTAPTA
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Bursa, Eskişehir ve Bilecik’e 
gelen yabancı ziyaretçiler için 

İngilizce broşür de hazırlandı.                                                                         
Kent haritası, lokasyon, kullanılan 
para birimi, gezilebilecek kültü-
rel, tarihi, turistik yerler, ulaşım 
imkânları, oteller, AVM’ler, res-

taurantlar, hastaneler, hatta araç 
kiralama merkezlerine kadar her ay-
rıntının düşünüldüğü broşürlerde, 
ay ay ortalama sıcaklık değerlerine 
de yer verildi. 

Bir diğer unsur olan tanıtım 
filmlerini de atlamayan Bursa, 

Eskişehir ve Bilecik YDO, hazırla-
mış olduklarını tanıtım filmlerini 
web sitelerinde yayınlıyor. Bunun 
yanı sıra tanıtım filmleri CD olarak 
çoğaltılıp, konu ile ilgisi olan kurum 
ve kuruluşlara yatırım olanaklarını 
tanıtmak üzere dağıtılıyor.

Yatırım destek faaliyetlerinin en 
önemli öğesini, bölgenin yatırım 

olanaklarının ulusal ve uluslara-
rası alanda tanıtımı oluşturuyor. 
Bu amaçtan yola çıkarak etkin bir 
tanıtım faaliyetinin yerine getiril-
mesi amacıyla BEBKA bünyesinde 
hizmet veren Bursa, Eskişehir, 

Bilecik Yatırım Destek Ofisleri 
(YDO) de iller için tanıtım rehberleri 
hazırladı. Kentin yatırım ortamı-
nın tanıtımını yürüten YDO’lar, 
bu doğrultuda ortaya koydukları 
rehberlerde illerde faaliyet gös-
teren sektörler, kümelenmeler, 
yabancı yatırımcı sayısı, coğrafi 

konum, tarih ve turizm potansiyeli 
gibi önemli bilgilere yer verdiler.                                                        
Yerli ve yabancı yatırımcılar, hedef-
lendiği için İngilizce ve Türkçe ola-
rak hazırlanan rehberlerde ayrıca 
uygulanan teşvikler ve süreçler ile 
birlikte OSB’lerdeki yatırım fırsatla-
rına da dikkat çekildi.

İller için tanıtım broşürleri

Yabancı yatırımcıya rehber olacak
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Ulaşım projeleri ülke sanayisinin 
kalkınmasına hız kazandıran en 
önemli faktörlerin başında geliyor. 

Ulaşım altyapısı ve erişilebilirlikteki artış, 
bölgede yatırım ortamının iyileşmesi, 
yabancı sermaye yatırımlarının artması 
gibi olumlu etkiler yaratıyor. Ulusal ve 
uluslararası pazarlara iyi entegre olan bir 
bölge, diğer bölgelerle daha kolay rekabet 
edebiliyor.

BÖLGEDEKİ ULAŞIM YATIRIMLARI
TR41 Bölgesi’nde de bölgenin rekabet 

gücünü artırmaya yönelik birden fazla il 
ile bağlantılı olan çeşitli kamu yatırımları 
bulunuyor. Miktar olarak büyük olan bu 
yatırımlar, genel olarak altyapı ve ulaştır-
ma sektörlerinde yoğunlaşmış durumda. 
Eskişehir, Bilecik ve Bursa’yı da içine alan 
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi, bu ya-
tırımlar içinde ciddi bir ağırlığa sahip. Ay-
rıca, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te Lojistik 

Köy kurulması, Bandırma-Bursa-Bilecik’i 
içine alan yüksek standartlı demiryolu 
yapımı gibi projeler de bölge içinde ulaşım 
altyapısına verilen önemi gösteriyor. Bu 
projeler dışında başta Gebze-Bursa-İzmir 
Otoyolu Projesi olmak üzere bölge illeri 
ve diğer iller ile bağlantılı birçok karayolu 
yapım faaliyetleri de devam ediyor.

TÜRKİYE YÜKSEK HIZLI
TREN İLE TANIŞTI

TCDD, 2003 yılında Ankara ile Eskişehir 
arasındaki hızlı tren ray hattının yapımını 
başlattı. 13 Mart 2009 tarihinde de ilk yolcu 
seferi yapıldı. 245 km’lik Ankara-Eskişehir 
hattı yolculuk süresini 1 saat 25 dakikaya 
düşürdü. Bu hat, aynı zamanda Ankara 
İstanbul Hızlı Tren Hattı’nın ilk etabını da 
oluşturuyor.  Hat, Eskişehir-İstanbul Hızlı 
Tren Hattı ve Marmaray’ın  tamamlanma-
sıyla Avrupa-Asya arasında günlük hızlı 
tren seferi yapan hat olacak.

Bölgemizdeki ulaşım yatırımları
rekabete ve kalkınmaya hız verecek
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan dev ulaşım projeleri birbiri ardına hayata 
geçiyor. Kısa zamanda tamamlanması planlanan bu projeler bölgenin rekabet 
gücünü artıracak, kalkınmanın itici gücü olacak.
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Bölgemizdeki
Hızlı Tren Projeleri:

Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı 
Tren Projesi ile Ankara, İzmir, İstanbul 
ve Bursa gibi metropollerin arasındaki 
ulaşımın kolaylaşması ve seyahat sü-
resinin azaltılması hedefleniyor. Proje-
nin tamamlanmasıyla ana hat üzerin-
deki mevcut işletim sorunları ortadan 
kaldırılarak, Asya ve Avrupa arasında 
doğrudan bağlantı aynı standartlarda 
sağlanacak. Amaçlanan bir diğer hedef 
ise bölgede, karayolu taşımacılığın-
daki yoğunluktan kaynaklanan trafik 
kazaları, hava kirliliği gibi sorunları 
azaltarak daha güvenli ve konforlu bir 
ulaşımı hayata geçirmek.

Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren 
Projesi ile Bursa’nın Bandırma Limanı, 
İstanbul, Ankara ve İzmir’e yüksek 
standartlı bir demiryolu ile bağlanması 
planlandı. Projenin 2015 yılında bitiril-
mesi hedefleniyor. Hızlı tren projesinin 
faaliyete geçmesiyle Yenişehir hava 

limanının Bursa ve Bilecik bağlantısı 
güçlenecek, hava limanının ulusal ve 
uluslararası aktif kullanımı da müm-
kün olabilecek.

Bursa ve Bandırma Limanı’nı 
ülkemiz demiryolu ağına bağlamak 
amacıyla Bandırma-Bursa-Osmaneli 
Hızlı Tren  Projesi’nin ilk adımı olarak, 
TCDD tarafından Bursa-Yenişehir Hızlı 
Tren Projesi’nin altyapı yapım ihalesi 
gerçekleştirilip, temeli de atıldı.

Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Projesi 
ile İstanbul-Ankara hattını Eskişehir’e 
kadar ortak kullanmak suretiyle 
İstanbul-Ankara-Antalya arasında bir 
hızlı tren hattı oluşturulacak. Antal-
ya Liman’ına demiryolu bağlantısı 
sağlamak amacı ile proje çalışmaları-
na başlandı. Proje Mersin’den sonra 
Akdeniz’e inen 2. demiryolu hattı 
olması nedeni ile önem kazanıyor.   

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi, 
Ankara-İstanbul arasındaki mevcut 
hattan bağımsız 250 km/saat hıza uy-
gun, tamamı elektrikli, sinyalli yeni çift 

hattı hızlı demiryolu yapımını içeriyor. 
Projenin Ankara - Eskişehir kesimi 
2009 yılı içinde hizmete açılırken, 
Eskişehir - İstanbul arasındaki inşaat 
çalışmaları ise devam ediyor. Anka-
ra-İstanbul hızlı tren hattının bu yıl 
tamamlanması öngörülüyor.

-Karayolu, demiryolu ve havayolu 
trafiği açısından en yoğun yolcu ve 
yük aksı olan Ankara- İstanbul hat-
tında demiryolunun rekabet şansı 
artarak, yolcu payı yüzde 10’dan 
yüzde 78’e yükselecek.

-Ankara-İstanbul hattında, demir-
yolu ile ortalama 7 saat, karayolu 
ile 5-6 saat, havayolu ile merkezden 
merkeze ve servis araçlarını kullan-
mak koşuluyla 3-4,5 saatlik seyir 
süresi Esenkent- Eskişehir kesiminin 
devreye girmesiyle; Ankara-İstanbul 
4-4,5 saate, Ankara-Eskişehir 1 saate 
inerken, Ankara-İzmir hattındaki se-
yahat süresi de kısalacak. Esenkent-
İnönü ve İnönü-Köseköy’ün, her iki 
etabın devreye girmesiyle; Ankara-
İstanbul 3 saate, Ankara-Gebze 2 
saat 30 dakikaya inecek.

Ankara-İstanbul 
Hızlı Tren Projesi ile 
yolcu payı artacak 

Türkiye’nin 3. YHT hattı 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 

23 Mart 2013 Pazartesi günü açılışını 
gerçekleştirdiği Eskişehir-Konya YHT 
seferlerinin başlamasıyla iki şehir 
arası seyahat süresi 2 saate düştü. 
Eskişehir-Konya arasında ilk etapta 
günlük 4 sefer düzenleniyor. Eskişehir-
Konya seferlerine gösterilen yoğun ilgi 
sebebiyle ek seferlerle birlikte bu sayı 
6’ya çıkarıldı.

Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya 
hatlarında olduğu gibi Bursa-Konya 
arasında da YHT ile otobüs bağlantılı 
kombine taşımacılık yapılacak. Böy-
lece otobüsle 8 saat olan Konya-Bursa 
arası seyahat süresi 4 saate düşecek.”
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Kaynaklar
• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Türkiye Ulaşım ve İletişim 
Stratejisi Hedef 2023

• Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar 
ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdür-
lüğü (DLH)
• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2011
• http://hizlitren.tcdd.gov.tr
• http://www.tcdd.gov.tr/
• http://www.otoyolas.com.tr/

• İstanbul - Eskişehir – Antalya Hızlı Tren 
Projesi, Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar 
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü (DLH) tarafından bildirilmiştir.

Lojistik Sektörü
Lojistik sektörü, ülkemizde son yıl-

larda hızlı büyüme ve gelişme göste-
ren, hem kendi içinde taşıdığı büyüme 
potansiyeli hem de Türkiye’nin 2023 
yılına yönelik ilişkilendirdiği birçok 
ekonomik hedefe ulaşılmasında oy-
nayacağı temel roller itibari ile büyük 
önem taşıyor.

Günümüzde sanayi ve ticari firma-
ların ulusal ve uluslararası ölçekte sür-
dürülebilir rekabet edebilmesini sağla-
mak, bölgesel ve uluslararası ticaret 
ve ekonominin gelişmesine katkıda 
bulunmak amacı ile ülke politikaların-
da lojistik sektörüne yönelik olarak ya-
tırım planları hız kazanmış durumda.
Bu yatırımların içinde sanayi ve ticari 
firmaların lojistik maliyetlerini mini-
mize eden, ekonomik ve sosyoekono-
mik kalkınmayı destekleyen, kurul-
duğu bölgenin kalkınmasında önemli 
rol oynayan, dış ticaretin gelişmesine 
destek olan ve kentsel lojistik prob-
lemlerinin çözümünde kilit rol alan 
lojistik merkezleri ön plana çıkıyor.

Bölgemizde Kurulacak 
Lojistik Merkezleri

Yüksek hızlı tren projeleri parale-
linde, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te 
lojistik merkezleri kurulacak. TCDD 
tarafından kent merkezi içinde kalmış 
olan yük garlarının, Avrupa ülkelerin-
de olduğu gibi etkin karayolu ulaşımı 

olan ve müşteriler tarafından tercih 
edilebilir bir alanda, yük lojistik ihti-
yaçlarına cevap verebilecek özellikte, 
teknolojik ve ekonomik gelişmelere 
uygun, modern lojistik merkezler 
kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda 
Eskişehir’de Hasanbey, Bilecik’te de 
Bozüyük lojistik merkezleri kuruluyor. 
BEBKA’nın desteğiyle Bursa’da da bu 
yönde çalışmalar başladı.

Kurulacak lojistik merkezlerde; 
konteyner yükleme boşaltma ve stok 
alanları, gümrüklü sahalar, müşteri 
ofisleri, otopark, TIR parkı, bankalar, 
restoranlar, oteller, bakım onarım ve 
yıkama tesisleri, akaryakıt istasyonla-
rı, antrepolar, tren teşkil kabul ve sevk 
yolları yer alacak.

BEBKA’DAN LOJİSTİĞE DESTEK
Bursa Lojistik Merkez Projesi

BEBKA tarafından finanse edilen 
2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
Programı çerçevesinde, Bursa Sanayici 
ve İş Adamları Derneği tarafından 
Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin iştirakçi kurum deste-
ğiyle “Bursa İli Lojistik Merkez Fizibili-
tesi” Projesi uygulanmaya başlandı.

Ülke politikalarının lojistik sektörü-
ne yönelik belirlediği vizyona paralel 
olarak, Ajansımız desteği ile tamam-
lanan “Bursa İli Lojistik Merkez Ön 
Fizibilite Raporu” kapsamında yapılan 
analizlere göre Bursa’nın lojistik po-

tansiyelinin Marmara Bölgesi içinde 
çok yüksek düzeyde olduğu ortaya 
kondu.

EBK Seramik
İş Kümesi Lojistik Projesi:

BEBKA tarafından 2012 yılı Doğru-
dan Faaliyet Desteği Programı kapsa-
mında finanse edilen diğer bir proje 
de Eskişehir Bilecik Kütahya (EBK) 
Seramik İş Kümesi tarafından hazırla-
nan Lojistik Projesi. Bu proje çalışması 
neticesinde EBK Seramik İş Kümesi’nin 
lojistik faaliyetleriyle ilgili bir eylem 
planı oluşturuldu ve bu eylem planı, 
kısa, orta ve uzun vadede ele alına-
bilecek projeler ve çalışmalar olarak 
sunuldu. Kısa vade eylem planı; ortak 
satın alma ve ortak taşıma mekanizma-
larının kurulmasını teşvik edici öneri-
ler içeriyor. Orta vade eylem planında; 
Bozüyük/Gündüzbey Lojistik Merkezi 
kurulumunda kümenin üstlenmesi ge-
reken aktif rol ve yurt dışı tedarikçilerle 
kurulacak olan yeni mekanizmalar ön 
plana çıkıyor.  Uzun vadede; lojistik 
altyapısını güçlendirip taşıma maliyet-
lerinde rekabetçi avantajı elde etmenin 
öncül şartlarından biri olan demir-
yolu erişimi ve Gündüzbey Lojistik 
Merkezi’nin hem ihracat ve ithalat hem 
de yurtiçi sevkiyat ve yurtiçi tedarikte 
ana lojistik üssü olarak kullanılması 
yönünde altyapı projeleri ele alınması 
gereken projeler olarak öne sürüldü.
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Otoyol Projeleri
Bursa Çevre Yolu: Toplam 80 

km uzunluğunda olan Bursa Çevre 
Yolu’nun tamamı trafiğe açılırken, Sa-
manlı Bağlantı yolundaki çalışmalar 
ise tamamlanma aşamasında.

Gebze–Bursa–İzmir Otoyolu Projesi: 
Gebze’den başlayan Gebze-Orhangazi-
İzmir (İzmit Körfez Geçişi Dahil) Oto-
yolu, 27 km uzunluğundaki mevcut 
Bursa Çevre Yolu ile bağlanacak ve 

377 km uzunluğunda olacak. Dilovası 
ile Hersek Burnu arasına inşa edilecek 
asma köprü ile Körfez 6 dakikada ge-
çilecek. Yaklaşık 3000 metre uzunluk 
ve 1700 metre  ana açıklığıyla Japon-
ya’daki Akashi Kaikyo Köprüsü’nden 
sonra dünyanın en uzun açıklıklı 
ikinci asma köprüsü olacak. Proje ile 
ayrıca ülkemizde tek seferde gerçek-
leştirilen en büyük Yap-İşlet-Devret 
(YİD) projesi de uygulanmış olacak.

Gebze ve İzmir arasındaki mevcut 
güzergâh, ticaret ve iç turizm 
açısından yoğun olarak kullanılıyor. 
Bu güzergâhın uzunluğu 540 km 
ve ortalama seyahat süresi 7-9 
saat arasında. Bursa Çevre Yolu’na 
bağlanan ve İzmit Körfezi üzerinde 
kurulacak dünyanın en uzun açıklıklı 
ikinci asma köprüsünü içeren yeni 
otoyol, seyahat süresini yaklaşık 
olarak 3-4 saate düşürecek. Ayrıca, 
mevcut yol şebekelerindeki trafik 
yoğunluğu da azalacak. Böylelikle, iş 
ve tatil amaçlı yolculuk süresinden 
tasarruf, kasaba ve kentlerdeki trafik 
yoğunluğunda azalma, güvenlik ve 
ekonomik verimlilikte artış açısından 
önemli faydalar sağlanacak.

Otoyol, güzergâh çevresinde 
yer alan Eskişehir-Bozüyük-
Bilecik bölgesinin gelişmekte 
olan sanayileşmesine ilave katkı 
sağlayacak ve bölgede yeni 
yatırımların da önünü açacak. Ege 
Bölgesi ile Marmara Bölgesi’ni 
birbirine bağlayarak, Ege ve Marmara 
Bölgesi’nde yeni yatırım alanlarının 
ortaya çıkışını ve turizm sektörünün 
hareketlenmesi sağlayacak. Projenin 
inşaat sektöründe 50 bin kişiye 
yeni istihdam olanağı sağlaması 
da hedefleniyor. ‘Türkiye’deki 
Ulaşım Yatırımlarının Bölgesel ve 
Makroekonomik Etkileri’ çalışmasında 
da Gebze-İzmir Otoyolu’nun etkilerini 
analiz eden Kalkınma Bakanlığı 
uzmanları, Otoyol’un İzmir’in 
ekonomisine %15.73, Bursa, Eskişehir, 
Bilecik Bölgesi ekonomisine %13,28, 
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 
Bölgesi’ne %12.94, İstanbul Bölgesi’ne 
ise %12.45, Çanakkale Balıkesir 
Bölgesi’ne %10,92 etki edeceğini  
tespit etti.

Dünya Bankası çalışması için Kamil 
TAŞCI, Mehmet Emin ÖZSAN, Hakan 
ERTEN tarafından hazırlanan “The 
Regional and Macro Economic Impacts 
of Transportation Public Investments 
in Turkey” adlı makaleden alınmıştır.

Proje bitince
ne olacak?
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Kaynaklar
• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Türkiye Ulaşım ve İletişim 
Stratejisi Hedef 2023

• Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar 
ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdür-
lüğü (DLH)
• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2011
• http://hizlitren.tcdd.gov.tr
• http://www.tcdd.gov.tr/
• http://www.otoyolas.com.tr/

• İstanbul - Eskişehir – Antalya Hızlı Tren 
Projesi, Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar 
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü (DLH) tarafından bildirilmiştir.

Lojistik Sektörü
Lojistik sektörü, ülkemizde son yıl-

larda hızlı büyüme ve gelişme göste-
ren, hem kendi içinde taşıdığı büyüme 
potansiyeli hem de Türkiye’nin 2023 
yılına yönelik ilişkilendirdiği birçok 
ekonomik hedefe ulaşılmasında oy-
nayacağı temel roller itibari ile büyük 
önem taşıyor.

Günümüzde sanayi ve ticari firma-
ların ulusal ve uluslararası ölçekte sür-
dürülebilir rekabet edebilmesini sağla-
mak, bölgesel ve uluslararası ticaret 
ve ekonominin gelişmesine katkıda 
bulunmak amacı ile ülke politikaların-
da lojistik sektörüne yönelik olarak ya-
tırım planları hız kazanmış durumda.
Bu yatırımların içinde sanayi ve ticari 
firmaların lojistik maliyetlerini mini-
mize eden, ekonomik ve sosyoekono-
mik kalkınmayı destekleyen, kurul-
duğu bölgenin kalkınmasında önemli 
rol oynayan, dış ticaretin gelişmesine 
destek olan ve kentsel lojistik prob-
lemlerinin çözümünde kilit rol alan 
lojistik merkezleri ön plana çıkıyor.

Bölgemizde Kurulacak 
Lojistik Merkezleri

Yüksek hızlı tren projeleri parale-
linde, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te 
lojistik merkezleri kurulacak. TCDD 
tarafından kent merkezi içinde kalmış 
olan yük garlarının, Avrupa ülkelerin-
de olduğu gibi etkin karayolu ulaşımı 

olan ve müşteriler tarafından tercih 
edilebilir bir alanda, yük lojistik ihti-
yaçlarına cevap verebilecek özellikte, 
teknolojik ve ekonomik gelişmelere 
uygun, modern lojistik merkezler 
kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda 
Eskişehir’de Hasanbey, Bilecik’te de 
Bozüyük lojistik merkezleri kuruluyor. 
BEBKA’nın desteğiyle Bursa’da da bu 
yönde çalışmalar başladı.

Kurulacak lojistik merkezlerde; 
konteyner yükleme boşaltma ve stok 
alanları, gümrüklü sahalar, müşteri 
ofisleri, otopark, TIR parkı, bankalar, 
restoranlar, oteller, bakım onarım ve 
yıkama tesisleri, akaryakıt istasyonla-
rı, antrepolar, tren teşkil kabul ve sevk 
yolları yer alacak.

BEBKA’DAN LOJİSTİĞE DESTEK
Bursa Lojistik Merkez Projesi

BEBKA tarafından finanse edilen 
2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
Programı çerçevesinde, Bursa Sanayici 
ve İş Adamları Derneği tarafından 
Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin iştirakçi kurum deste-
ğiyle “Bursa İli Lojistik Merkez Fizibili-
tesi” Projesi uygulanmaya başlandı.

Ülke politikalarının lojistik sektörü-
ne yönelik belirlediği vizyona paralel 
olarak, Ajansımız desteği ile tamam-
lanan “Bursa İli Lojistik Merkez Ön 
Fizibilite Raporu” kapsamında yapılan 
analizlere göre Bursa’nın lojistik po-

tansiyelinin Marmara Bölgesi içinde 
çok yüksek düzeyde olduğu ortaya 
kondu.

EBK Seramik
İş Kümesi Lojistik Projesi:

BEBKA tarafından 2012 yılı Doğru-
dan Faaliyet Desteği Programı kapsa-
mında finanse edilen diğer bir proje 
de Eskişehir Bilecik Kütahya (EBK) 
Seramik İş Kümesi tarafından hazırla-
nan Lojistik Projesi. Bu proje çalışması 
neticesinde EBK Seramik İş Kümesi’nin 
lojistik faaliyetleriyle ilgili bir eylem 
planı oluşturuldu ve bu eylem planı, 
kısa, orta ve uzun vadede ele alına-
bilecek projeler ve çalışmalar olarak 
sunuldu. Kısa vade eylem planı; ortak 
satın alma ve ortak taşıma mekanizma-
larının kurulmasını teşvik edici öneri-
ler içeriyor. Orta vade eylem planında; 
Bozüyük/Gündüzbey Lojistik Merkezi 
kurulumunda kümenin üstlenmesi ge-
reken aktif rol ve yurt dışı tedarikçilerle 
kurulacak olan yeni mekanizmalar ön 
plana çıkıyor.  Uzun vadede; lojistik 
altyapısını güçlendirip taşıma maliyet-
lerinde rekabetçi avantajı elde etmenin 
öncül şartlarından biri olan demir-
yolu erişimi ve Gündüzbey Lojistik 
Merkezi’nin hem ihracat ve ithalat hem 
de yurtiçi sevkiyat ve yurtiçi tedarikte 
ana lojistik üssü olarak kullanılması 
yönünde altyapı projeleri ele alınması 
gereken projeler olarak öne sürüldü.
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Sanayi yoğun kentlerin en önemli 
sorunu üretilen malın en kısa 
sürede alıcıya ulaştırılması. 

Bursa’nın bu konudaki eksiği üzerine 
harekete geçen Bursa Sanayici ve 
İşadamları Derneği (BUSİAD), sorunun 
tek çözümü olan lojistik köy kurmak 
için düğmeye bastı. BUSİAD, endüst-
riyel çeşitliliği ve birçok alandaki 
gelişimi ile sınırları zorlayan Bursa için 
Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile bir-
likte Lojistik Köyü Projesi’ne başladı. 

2012’nin Temmuz ayında yapılan 
arama toplantısı ile bu konudaki ilk 
somut adımı atan BUSİAD, ardından 
2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
Programı’ndan yararlanmak için Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na 
(BEBKA) başvurdu. BEBKA’nın başvu-
ruyu kabul etmesi üzerine 15 Ekim’de 
72 bin lira kaynak destek sağlanmasını 
öngören proje sözleşmesi imzalandı. Fi-
zibilite çalışmaları da ocak ayına kadar 
tamamlandı ve “Bursa İli Lojistik Mer-
kez Ön Fizibilite Raporu” yayınlandı. 
Lojistik Köy’ü Bursa’ya kazandırmak 
için yoğun bir çaba gösteren BUSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı ve BEBKA 
Kalkınma Kurulu Üyesi Oya Coşkunöz 
Yöney, çalışmaların geldiği noktayı 
ve lojistik köyün Bursa için önemini 
BEBKA Haber’e değerlendirdi.

Lojistik Köy’ün 13 organize sanayi 
bölgesi (OSB) bulunan Bursa’nın, 
olmazsa olmazları arasında bulun-
duğunu belirten Yöney, “Bursa’nın 
trafik sorununa önemli ölçüde çözüm 
getirecek olan Lojistik Köy, şehrin 
ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı 
sağlayacak” dedi.

DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR
Lojistik köylerde dağıtımın tek mer-

kezden yapılmasının, akıllı depolama 
sistemlerine sahip olunmasının ve 
gümrük işlemlerinin kolayca yapıl-
masının, verimliliği en üst seviyeye 
çıkardığını vurgulayan Yöney, şöyle 

devam etti: 
“Bu sayede taşımacılık hız ve verim-

lilik kazanacak, ürünlerimiz dünyaya 
kolay açılacak ve artan avantaj ile 
rekabet etme şansı yakalayacak. Kara-
demiryolu-hava ve deniz taşımacılığı 
ile dünyanın dört bir yanına ulaşan 
ürünlerimiz ile ülke ekonomimize ve 
şehrimize önemli artılar kazandıraca-
ğımıza inanıyoruz. Lojistik Köy Projesi, 
trafiği belli ölçüde rahatlatarak yaşam 
kalitemizi de artıracak. Ayrıca bu dev 
proje pek çok kişiye iş olanağını da 
beraberinde getirerek yeni istihdam 
alanları sunacak. Bugün Avrupa’da 
lojistik köylerinin sayısı 60’ı geçmiş 
durumda ve sürekli yeni lojistik köy-

lerin çalışmaları yapılıyor. Ülkemizde 
ise 15 lojistik köy projesi geliştirilmeye 
çalışılıyor. Daha çok yolumuz var.”

BEBKA ÖRNEK OLMALI
Projeye destek veren BEBKA’ya 

da teşekkür eden Yöney, “Bu önemli 
projeye BEBKA’nın destek vermesi ve 
maddi kaynak sağlaması, hem Bursa 
hem de bölgemiz için önem taşımakta. 
Bir kalkınma ajansı olarak BEBKA, 
Türkiye’de ki diğer ajanslara bu 
konuda örnek olmalı. BEBKA’nın, etki 
alanında, bu ve benzeri projelerin yapı-
labilmesine öncülük edecek bir yapı ve 
birikimde olduğunu böylece görmüş 
ve öğrenmiş olduk. Ürünlerin kalitesi 

Yöney: Lojistik Köy
Bursa’nın olmazsa olmazı
BUSİAD tarafından hayata geçirilecek olan ve BEBKA’nın Doğrudan Faaliyet Desteği 
kapsamında 72 bin lira kaynak aktardığı Bursa Lojistik Köyü Projesi’nin ‘Ön Fizibilite Raporu’ 
tamamlandı. BUSİAD Başkanı ve BEBKA Kalkınma Kurulu Üyesi Oya Coşkunöz Yöney, lojistik 
köyün Bursa’nın ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Oya Coşkunöz Yöney
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kadar lojistiğinin de 
rekabet ettiği günümüz 
dünyasında bu projeyi 
çok önemsiyoruz.

Bursa Valiliği, Büyükşehir 
Belediyemiz ve BEBKA’nın 
projeye verdikleri destek için 
teşekkür ediyoruz.  Bursa için 
büyük önem taşıyan Lojistik Köy 
projemizin kentimize katacağı 
verimlilik ve kazancı hep birlikte 
yaşamayı diliyoruz” diye konuştu.

ÖN FİZİBİLİTE RAPORU’NDAN
Öte yandan bu konuda ülkemizde-

ki en tecrübeli akademisyenlerden 
olan Pof. Dr. Mehmet Tanyaş ve ekibi 
tarafından yürütülen ön fizibilite 
çalışmaları, konunun direkt muhatabı 
olan 500 firmanın, tedarik zinciri ve 
lojistik konusunda uzman yetkilile-
riyle yapılan anketler doğrultusunda 
tamamlandı. 14 Ocak tarihli arama 
toplantısıyla paylaşılan fizibilite rapor 
taslağında lojistik merkez yatırımları 
için şunlar öngörüldü: 

“En etkili yatırım modeli olarak 
düşünüldüğünden birinci bölümde 
lojistik merkez işleticisi, ikinci bölüm-
de ise TCDD tarafından terminal sahası 
olarak gerçekleştirilecek. Lojistik 
merkez içinde gümrüklü saha ayrıl-
ması ile dış ticaret işlemleri daha hızlı 
yapılacak. Lojistik merkez kapsamın-
da demiryolu aktarma istasyonu ve 
konsolidasyon merkezi yapılması ile 
lojistik merkezin işlem hacmi artacak 
ve firmalar bu olanaktan yararlanmak 

üzere lojistik mer-
kezde yer almak isteye-

cek. Lojistik merkezin yatırımı 
gerçekleştirilerek küçük, orta ve büyük 
ölçekli firmaların yatırımlarına olanak 
sağlanacak. Özel sektörün gelişmesi-
ni desteklemek amacıyla kurulması 
öngörülen merkezin dolaylı kazançları 
daha fazla olacak. Lojistik merkezin 
kurulması sonrası OSB içinde yatırım 
yapacak sanayi firma sayısı, toptan 
ve perakende ticaretteki yatırımlar, 
yaratılan istihdam ve kurulan firma 
sayısı, ihracat hacmi gibi dolaylı ancak 
bölgesel ekonomi için çok önemli 
gelişimler kaydedilecek. Merkez 
altyapı yatırımlarının başlatılması 
ile özel sektör firmalarının yatırım 
yapması beklenirken, bunu teşvik 
etmek amacıyla lojistik merkez içinde 
tahsis edilmek veya kiralanmak üzere 
kapalı-açık depo- antrepo tesis alanları 
kurulacak.”

LOJİSTİK İHTİSAS OSB MODELİ
Öte yandan raporda bu plan 

ve etüt kapsamında önerilen 
yatırımların gerçekleştirilmesi için de 
yönetim ve eylem planı öngörüldü. 
Dünya örnekleri, özel sektör işletici 
şirketlerinin daha fazla katma 
değer yarattığını gösterdiği için ilk 
aşamada Lojistik İhtisas OSB Modeli 
önerilirken, ilk kurulum maliyetleri 
için de kamulaştırma maliyetlerinin 
asgari düzeyde tutulması, kaynakların 
daha fazla tesis yapımına ayrılması 
amaçlanıyor. Yer seçiminde ise arazi 
yapı ve konumu, demiryolu projesi 
güzergâhı kenarında olması, arazi 
yapısının yapılaşmaya uygun olması, 
karayolu kenarında olması, OSB’lere 
yakın olması gibi avantajlar aranıyor.

Raporda ayrıca yatırım için gerekli 
kaynakların hibe ve kredilerden 
sağlanmasının söz konusu olabileceği 
belirtilirken, bu kapsamda ilgili 
kamu ve özel sektör kurum ile 
kuruluşların desteğinin önemli olduğu 
vurgulanıyor. 

BEBKA’nın BUTTİM’deki ofisinde yapılan anlaşmanın imza töreninde, Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, BUSİAD Başkanı Oya Coşkunöz Yöney ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Bursa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik ve akademisyenler de hazır bulundu.
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Eskişehir-Bilecik-Kütahya 
(EBK) Bölgesi, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın (Ekonomi 

Bakanlığı) girişimleri ile 2007 yılında 
başlatılan ve Avrupa Birliği tarafından 
fonlanan ‘Kümelenme Politikasının 
Geliştirilmesi’ Projesi kapsamında 
en rekabetçi 10 bölge arasında yer 
aldı. Bu durumun akabinde bölge-
sel aktörlerin katılımlarıyla bir yol 
haritası belirlenerek, bölge ve seramik 
sektörünün temel öncelikleri ve ihti-
yaçları bölgesel kalkınma ekseninde 
ele alındı.

Bu gelişmeler ışığında bölgedeki 
seramik üreticileri olarak, küresel 

rekabet koşullarına uyum sağlamak 
ve firmaların yenilikçilik kapasitele-
rinin artırılması için Mayıs 2010’da 
Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş 
Kümesi Derneği’ni kurduklarını be-
lirten Başkan Zeki Şafak Ozan, ancak 
enerji maliyetleri, lojistik ve altyapısal 
yetersizliklerin kümenin gelişimini ve 
rekabet edebilirliğini büyük ölçüde 
engellediğini söyledi.

HEDEF DEMİRYOLU
TAŞIMACILIĞINI GELİŞTİRMEK

Lojistiğin, sektör içerisinde yüksek 
maliyet kalemlerinden birini teşkil 
ettiğini hatırlatan Ozan, “Seramik 

Seramik sektörü rotayı 
demiryolu taşımacılığına çevirdi
Ekonominin öncü sektörlerinden biri olan ve çoğunlukla Eskişehir Bilecik Kütahya 
üçgeninde kümelenen seramik sektörünün dert yandığı konuların başında gelen lojistik 
maliyetleri, ‘Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Lojistik Projesi’ ile daha 
rekabetçi bir yapıya kavuşacak.
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İş Kümesi Lojistik Projesi dahilinde, 
sektörde kritik öneme sahip liman ve 
karayolu taşımacılığı yerine, blok tren 
taşımacılığı gibi ortak lojistik imkanla-
rı araştırılmış ve bölgemizde kurulacak 
lojistik merkezinin, kümemiz açısın-
dan olası işleyişi irdelenmiştir” dedi.

Bölgenin sektörel gelişimine büyük 
katkı sağlayacağına inandıkları bu ön 
tespit çalışmasıyla, sunulan öneriler 
ışığında kaynakların daha verimli 
kullanılmasını, lojistik maliyetlerinin 
ve karbon emisyonunun düşürülme-
sini hedeflediklerini açıklayan Ozan, 
bunun orta ve uzun vadeli dönemde de 
bölge firmalarının dünya pazarların-
da rekabet avantajları yakalamasına 
katkı sağlayacağını aktardı.

BEBKA’DAN YÜZDE 100 DESTEK
Nakliyede karayolları yerine, demir-

yolunun daha etkin kullanımı ve ortak 
lojistik imkanlarının geliştirilmesi ge-
rekliliğiyle yola çıktıklarını ifade eden 
Zeki Şafak Ozan, şöyle devam etti:

“Özellikle Bozüyük Gündüzbey 
Lojistik Merkezi’nin kuruluşu ve 
faaliyete geçme sürecinde aktif rol 
alabilmek için BEBKA’ya başvurduk. 
Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen 
Küme Çalıştayı’nda öne çıkan proje 
fikri, sonrasında Küme Lojistik Çalışma 
Grubu önderliğinde hazırlanan proje 
Ağustos 2012’de Kalkınma Ajansı’na 
teslim edildi. Proje bütçemiz; fizibilite 
raporunun hazırlanması, 100 adet 
rapor basımı, proje tanıtım ve sonuç 
toplantı maliyetleri olmak üzere 75.000 
TL tutarında olup, BEBKA tarafından 
yüzde 100 oranında desteklendi.”

Proje kapsamında öncelikle aktörler 
arası iş ağlarının kurularak, ortak ha-
reket etme kültürünün güçlendirilme-
sinin amaçlandığını kaydeden Ozan, 
uzun vadede ise TCDD, Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma 
Bakanlığı eliyle devlet desteğinin bu 
eylem planına dahil edilerek, yalnızca 
Seramik İş Kümesi’nin değil, bölge 
ekonomisinin ve endüstrisinin de 
çıkarlarına hizmet edecek altyapı yatı-
rımlarının seramik sektörü ön planda 
tutacak şekilde gerçekleştirilmesini 
hedeflediklerini dile getirdi.

Kümeye üye işletmelerin lojistik fa-
aliyetleri hakkında mevcut bir durum 
analizi gerçekleştirildiği bilgisini de ve-
ren Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik 
İş Kümesi Derneği Başkanı Zeki Şafak 
Ozan, bu analizin işletmeler ve küme 
genelinin lojistik faaliyetleri, büyük-
lükleri, coğrafi etkinlikleri ve ulaşım 
türlerinin kullanımıyla ilgili önemli 
saptamaları ortaya çıkardığını söyledi. 
Projenin uzun vadede hedeflerine ula-
şabilmesi ve demiryolu taşımacılığının 
artmasıyla maliyetlerin ciddi oranda 
düşeceğine işaret eden Ozan, gemi ve 

liman bağlantılarının sağlanmasıyla 
da ihracat-sevkiyat süreçlerinin iyileşe-
ceğini belirterek, “Gündüzbey Lojistik 
Merkezi ile birlikte ulaştırma altyapısı 
tamamlanacak olan bölgenin yatırım 
açısından daha cazip hale gelmesi söz 
konusu olacaktır. Tüm bu yaşananla-
rın istihdama olumlu etkileri de göz-
lemlenebilecektir” ifadelerini kullandı.

Zeki Şafak Ozan, “Seramik İş Kü-
mesi olarak yol haritasında ve Küme 
Çalıştayı’nda belirlenen Enerji Verimli-
liği, Ortak Hat, Makine ve Yedek Parça 
Projesi ile yerel makina sanayiinin 
oluşturulması, bölgesel atık envanteri-
nin çıkarılması ve sürdürülebilir çevre 
politikalarının geliştirilmesi, ortak 
satın alma, ortak inkjet mürekkep 
üretimi gibi sektörün temel ihtiyaç 
ve önceliklerini temel alan projelerle, 
küme vizyonumuzu oluşturmuş ve 
bu konularda gerekli yasal ve idari 
izinlerin alınmasına yönelik başvuru-
ları gerçekleştirmiş bulunmaktayız” 
şeklinde sözlerini noktaladı.
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TÜFE’de Türkiye geneli yıllık enflasyon yüzde 7,03, TR41 
Bölgesi’nde ise yüzde 6,74 olarak gerçekleşti.

2013 yılı Şubat ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları 
Endeksi bir önceki aya göre ülke genelinde yüzde 0,30 artar-
ken, bu artış TR41 Bölgesi’nde yüzde 0,19 olarak gerçekleşti. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de yıllık en yüksek 
artış yüzde 16,31 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 
oldu. Artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları ise,  
konut (yüzde 10,31), lokanta ve oteller (yüzde 9,56), çeşitli 
mal ve hizmetler (yüzde 7,98) olarak belirlendi.

Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Şubat ayında en-
dekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 1,01, gıda ve 
alkolsüz içeceklerde yüzde 0,89, alkollü içecekler ve tütünde 
yüzde 0,83, lokanta ve otellerde yüzde 0,49, sağlıkta yüzde 
0,43, eğitimde yüzde 0,34, konutta yüzde 0,25, haberleşmede 
yüzde 0,18 artış, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,18, eğlen-
ce ve kültürde yüzde 0,63, giyim ve ayakkabıda yüzde 6,36 
düşüş gerçekleşti.

Kasım ve Aralık 2012 dönemlerinde ülke geneli TÜFE’nin 
üzerinde yer aldı.  

Bölgemizde Şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) yüzde 6,74 oldu. Bu değer, ülke genelinde yüz-
de 7,03 olarak açıklandı. Buna göre TR41 Bölgesi’ndeki 
TÜFE son bir yılda sadece Kasım ve Aralık 2012 dönem-
lerinde ülke genelinin üzerinde yer aldı. 

Enflasyon düşmeye devam ediyor
Şubat ayında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan TR41 Bölgesi’ndeki ekonomik 

göstergeler yüz güldürdü. Enflasyon oranı son iki aydır Türkiye genelinin altında kaldı. 

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2013
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TR41 Bölgesi’nde ana harcama gruplarında bir önceki 
yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 16,35 ile alkollü 
içecekler ve tütün grubunda oldu. Endekste yer alan grup-
lardan konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda 
yüzde 11,36, lokanta ve otellerde yüzde 10,07, çeşitli mal ve 

hizmetler grubunda yüzde 9,87, haberleşmede yüzde 6,37, 
ev eşyasında yüzde 5,45, ulaştırmada yüzde 4,97, gıda ve 
alkolsüz içeceklerde yüzde 4,59, giyim ve ayakkabıda yüzde 
3,46, sağlıkta yüzde 1,60, eğlence ve kültürde yüzde 1,26 ar-
tış, eğitimde ise yüzde 1,72 düşüş yaşandı.

ÜFE’de yıllık değişim yüzde 1,84, aylık değişim ise yüzde 
0,13 olarak gerçekleşti. 2013 yılı Şubat ayında 2003 Temel 
Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 
0,13 düşüş yaşanırken, bir önceki yılın Şubat ayına göre yüz-
de 1,84 artış oldu.

Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 2,56 artış, sanayi 

sektöründe yüzde 0,64 düşüş olarak gerçekleşti. Sanayide en 
yüksek aylık artış kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürün-
lerinde yaşandı. 

Sanayide, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 
0,49 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,67 artış, elektrik, 
gaz ve su sektöründe yüzde 12,32 düşüş gerçekleşti.

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2013
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TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da 2013 yılı Şubat ayın-
da 1,1 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirildi. 
2012 yılı Ocak ayı ile kıyaslandığında bu dönemde ihra-
catta Bursa’da 68 milyon dolara yakın bir artış yaşandığı 
görülüyor. 

Eskişehir ise 2012 Ocak ayında 58.3 milyon dolara ya-

kın bir ihracat değerine sahipken, 2013 yılı Ocak ayında 
bu değer azalarak 56.7 milyon dolar seviyesine geriledi. 
Göreceli olarak Bursa ve Eskişehir illerine göre daha az 
ihracata sahip olan Bilecik’te, 2013 yılının Ocak ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat, 1.6 milyon dolara 
yakın bir artışla 4.6 milyon doları aştı.

 Şubat (2013) Şubat (2012) Ocak-Şubat (2013)

BURSA 1.107.575.000 1.039.776.000 2.059.433.000

ESKİŞEHİR 56.686.000 58.387.000 111.703.000

BİLECİK 4.634.000 3.056.000 12.351.000

İHRACAT (ABD Doları, Kanuni Merkez Bazında)

 Şubat 2013 Şubat 2012

ALMANYA  164.448.000 ALMANYA  148.182.000

FRANSA 129.093.000 FRANSA 112.143.000

İTALYA 127.088.000 İTALYA 110.695.000

BİRLEŞİK KRALLIK 92.592.000 RUSYA 63.593.000

RUSYA  63.576.000 BİRLEŞİK KRALLIK 55.381.000

 Şubat 2013 Şubat 2012

ABD 12.634.000 ABD 11.532.000

ALMANYA  9.089.000 ALMANYA  9.457.000

FRANSA 6.766.000 FRANSA 7.446.000

AVUSTURYA  3.974.000 AVUSTURYA  3.174.000

BELÇİKA 1.983.000 İSPANYA 1.818.000

 Şubat 2013 Şubat 2012

FİNLANDİYA 1.190.000 ALMANYA  568.000

FRANSA 413.000 ABD 375.000

LİBYA 309.000 ÇİN 288.000

ALMANYA  303.000 FRANSA 278.000

ROMANYA  288.000 İTALYA 222.000

2013 yılı Şubat ayı ihracat verilerine göre, bölge illerinden en fazla 
ihracat yapılan 5 ülke arasında Almanya, Fransa ve İtalya önde bulu-
nuyor. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre Bursa’dan 
Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’a ihracat miktarlarında 
artışlar yaşanırken, Rusya’ya ihracat azaldı. Eskişehir’de de aynı dö-
nemde en fazla ihracat yapılan ülkelerden ABD ve Avusturya’ya ya-
pılan ihracat miktarlarında artış yaşanırken, Almanya ve Fransa’ya 
yapılan ihracatta azalma yaşandığı görülüyor. Bilecik’in ihracat 
rakamları incelendiğinde ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
Fransa’ya yapılan ihracatta artışlar yaşanırken, Almanya’ya ihraca-
tın azaldığı ortaya çıkıyor.   

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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Bursa’nın 2013 yılı Şubat ayı ihracatının yaklaşık yüzde 95’ini sanayi ürünleri 
oluştururken, tarım, hayvancılık ve ormancılık ürünleri ihracatı toplam ihracatın 
yüzde 4’ü olarak gerçekleşti. Madencilik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 1 
dolaylarında kaldı.

49.277.000 $ 8.708.000 $

1.049.589.000 $

Sanayi

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Madencilik

BURSA

Eskişehir’de ise, 2013 yılı Şubat ayında sanayi ürünleri ihracatı toplam ihracatın 
yaklaşık yüzde 79’unu oluşturdu. Tarım, hayvancılık ve ormancılık sektöründe bu 
oran yüzde 9 olarak gerçekleşti. Madencilik sektörüne ait olan ihracat ise toplam 
ihracatın yüzde 12’si oldu.

5.321.000 $

6.671.000 $

Sanayi

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Madencilik

ESKİŞEHİR

44.610.000 $

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Bilecik’te ise aynı dönemde ihracatın 75’lik payını sanayi sektörü aldı. Bunu, 
yüzde 25 ile madencilik sektörü takip etti. Tarım, hayvancılık ve ormancılık sektö-
ründen bu dönemde yapılan ihracat ise düşük oldu.

Sanayi

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Madencilik

BİLECİK

1.138.000 $
3.494.000 $

2.000 $
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Yöney: Logistic Village is 
Sine qua non of Bursa
The preliminary feasibility report of Bursa Logistic Village Project, which will be implemented 
by BUSIAD with 72 thousand Turkish Liras funded by BEBKA within the scope of Direct 
Activity Support, has been completed. Oya Coşkunöz Yöney, the president of BUSIAD and 
Development Council Member of BEBKA, has stated that the logistic village will greatly 
contribute to the economic and social development of Bursa.

The most important problem of industrially dense cit-
ies is to deliver the manufactured products to the pur-
chaser as soon as possible. The Association of Indus-

trialists and Businessmen of Bursa (BUSIAD), taking action 
on this deficiency of Bursa, has pushed the button to set up 
a logistic village - the only solution to the problem. BUSIAD 
has launched the Logistic Village Project by the support of 
the Governorship and Metropolitan Municipality for a Bursa 
that pushes the limits in a number of areas with its diversity 
and development. 

Taking the first substantial step on this matter with the 
search conference held in July 2012, BUSIAD made an appli-
cation to Bursa Bilecik Eskişehir Development Agency (BEB-
KA) to benefit from the Direct Activity Support Program of 
2012. After BEBKA accepted the application, the project con-
tract setting forth a supporting source of 72 thousand Turk-
ish Liras was signed on the 15th of October. Feasibility works 
were completed in January, and the “Preliminary Feasibility 
Report for the Logistic Center of Bursa” was published. Oya 
Coşkunöz Yöney, the President of BUSIAD and the member 
of BEBKA Development Board, who has made great efforts 
to bring Bursa Logistic Village, said that “Logistic Village is a 
sine qua non for Bursa which has 13 organizational industri-
al zones. The Logistic Village providing important solutions 
to the traffic problem of Bursa will also considerably contrib-
ute to the economic and social development of the city.

WE HAVE A LONG WAY TO GO
Emphasizing that distributions in logistic villages from 

a single center, smart storing systems, and easy customs 
transactions would maximize efficiency. Yöney said “By 
this means, transportation will gain speed and efficiency, 
our products will easily be delivered to the world and will 
have the chance to compete with the increasing advantage. 
With our products delivered around the world through road, 
railway, air and sea transportation, we believe that we will 
bring important advantages to the economy of our country 
and our city. The Logistic Village Project will disburden the 
traffic to some extent, thus increasing our life quality. This 
significant project will also provide new employment oppor-
tunities for a number of people. Today, the number of logistic 
villages in Europe is over 60, and new logistic village stud-
ies are still carried out. In our country, however, 15 logistic 
village projects have been tried to be carried out. We have a 
long way to go.”

Thanking BEBKA who supported the project, Yöney said 
“We attach great importance to this project in today’s world 
where not only the quality of the products but logistics com-
petes as well. We thank the governor of Bursa, Metropolitan 
Municipality and BEBKA for supporting the project. We wish 
to benefit from the efficiency and advantage to be brought in 
by the Logistic Village Project which is significantly impor-
tant for Bursa.”

INTERVIEW

www.bebka.org.tr 54

Regional plans are the most important 
Supplements of the national plan 
Indicating that the regional plans are one of the most important references for development 
studies, Ahmet Yaman - the Deputy Secretary of the Ministry of Development says they are 
also the supplements of the national development plan.

In this issue in which we dealt with regional 
development, we took the opinions of Ah-
met Yaman - the Deputy Secretary of the 

Ministry of Development who is one of the 
persons having a comprehensive knowledge 
of the subject. Explaining the importance of 
the regional development through examples, 
Yaman says that the regional plans equal 
to the local detailed analysis of the national 
competitiveness and development efforts. 
Yaman also thinks that the establishment 
of development agencies is the most crucial 
step taken for the regional development.

-What is regional planning? Why is it re-
quired?

-Regional planning is an intermediary 
plan type functioning as a bridge between 
the national development plan and spatial 
plans prepared in the level of immediate en-
vironment and settlements, thus having the certain characteris-
tics of both plans. In other words, the regional plan serves both 
as a development plan and a spatial plan setting forth the spatial 
organization or settlement layout in the regional level. As can 
be understood from this definition, regional plans constitute one 
of the important references of the development strategy of our 
country and the works required by this strategy. Regional plan-
ning is one of the most important supplements of the national 
development plan.

-What are the means and policies employed to bring the de-
velopment levels among regions in our county to a balanced 
level, to enhance regional and local development and to allow 
a sustainable and stable development? What is the role of De-
velopment Agencies?

-Recently, a significant process in terms of institutional ca-
pacity and embracement has started with the establishment of 
development agencies. Simplifying local embracement and col-
laboration for regional development, carrying out on-site works 
for developing strategies and analyses in regional development, 
financially and technically supporting projects and activities 
suitable to the regional development strategy, development 
agencies have begun to close an important gap in this field as 
high-quality expertise institutions. We can therefore say that the 
establishment of the agencies is the most important step taken 
for regional development in our country.

AGENCIES - THE STEP FOR REGIONAL DEVELOPMENT 
Is it right to see the development agencies as institutions es-

tablished for the purposes of regional development? How will 
these institutions contribute to local improvement, regional 
development, or national development?

-As the most important local institutions of the regional de-
velopment, development agencies act in accordance with this vi-
sion and mentality in their own regions. In the upcoming period, 

development agencies are expected to play 
a more deterministic and directive role in 
regional action plans or implementation 
programs prepared according to the re-
gional plan or regional development strat-
egy and regional and local investments of 
the institutions. Therefore, I believe that 
development agencies will become one of 
the most important institutions realizing 
micro reforms and structural transforma-
tions to be carried out by our country in 
terms of growth, national development, 
and competitive power.

-What are the concrete achievements 
of development agencies and contribu-
tion to local development and reducing 
interregional differences since their es-
tablishment?

-First of all, development agencies have 
been a platform of common sense constituted by the collabora-
tion of provinces. Although the institutionalization process of 
development agencies still continues, this collaboration and 
cooperation environment has been a gain for development. Par-
ticularly the assigned and selected managers represented in the 
Board and representatives of nongovernmental organizations, 
institutions from each section represented in the development 
board have found the chance to share their knowledge and ex-
periences, foresights, development policies, and project ideas, to 
consult with each other, and to benefit from the opinions and 
ideas of others. This helps both thinking in an upper level and 
creating a synergy and acting collaboratively thus acquiring 
faster and more efficient results.

REGIONAL DEVELOPMENT IS IMPORTANT FOR 2023 
TARGETS 

-What kind of a Turkey is targeted in regional development? 
What does the 10th Development Plan in preparation foresee 
in this respect?

-Regional development is a crucially important structural 
policy field that allows spreading our national development 
and competitive power in each section and territory. Pushing 
the limits of our country’s potential production power will be in 
directly proportionate to its success in regional development. An 
economic and social structure that is unaware of the potential 
and sources in each territory of the country, that cannot analyze 
them well and turn into values, or that keeps them inactive can-
not be thought to be working efficiently. In this respect, achiev-
ing the 2023 targets requires to be successful in regional develop-
ment. Therefore, our new regional development policy is based 
on two facts: reducing regional development imbalances that 
make us experience many negativities and enhancing growth 
and national development by increasing regional competitive 
power.
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Yöney: Logistic Village is 
Sine qua non of Bursa
The preliminary feasibility report of Bursa Logistic Village Project, which will be implemented 
by BUSIAD with 72 thousand Turkish Liras funded by BEBKA within the scope of Direct 
Activity Support, has been completed. Oya Coşkunöz Yöney, the president of BUSIAD and 
Development Council Member of BEBKA, has stated that the logistic village will greatly 
contribute to the economic and social development of Bursa.

The most important problem of industrially dense cit-
ies is to deliver the manufactured products to the pur-
chaser as soon as possible. The Association of Indus-

trialists and Businessmen of Bursa (BUSIAD), taking action 
on this deficiency of Bursa, has pushed the button to set up 
a logistic village - the only solution to the problem. BUSIAD 
has launched the Logistic Village Project by the support of 
the Governorship and Metropolitan Municipality for a Bursa 
that pushes the limits in a number of areas with its diversity 
and development. 

Taking the first substantial step on this matter with the 
search conference held in July 2012, BUSIAD made an appli-
cation to Bursa Bilecik Eskişehir Development Agency (BEB-
KA) to benefit from the Direct Activity Support Program of 
2012. After BEBKA accepted the application, the project con-
tract setting forth a supporting source of 72 thousand Turk-
ish Liras was signed on the 15th of October. Feasibility works 
were completed in January, and the “Preliminary Feasibility 
Report for the Logistic Center of Bursa” was published. Oya 
Coşkunöz Yöney, the President of BUSIAD and the member 
of BEBKA Development Board, who has made great efforts 
to bring Bursa Logistic Village, said that “Logistic Village is a 
sine qua non for Bursa which has 13 organizational industri-
al zones. The Logistic Village providing important solutions 
to the traffic problem of Bursa will also considerably contrib-
ute to the economic and social development of the city.

WE HAVE A LONG WAY TO GO
Emphasizing that distributions in logistic villages from 

a single center, smart storing systems, and easy customs 
transactions would maximize efficiency. Yöney said “By 
this means, transportation will gain speed and efficiency, 
our products will easily be delivered to the world and will 
have the chance to compete with the increasing advantage. 
With our products delivered around the world through road, 
railway, air and sea transportation, we believe that we will 
bring important advantages to the economy of our country 
and our city. The Logistic Village Project will disburden the 
traffic to some extent, thus increasing our life quality. This 
significant project will also provide new employment oppor-
tunities for a number of people. Today, the number of logistic 
villages in Europe is over 60, and new logistic village stud-
ies are still carried out. In our country, however, 15 logistic 
village projects have been tried to be carried out. We have a 
long way to go.”

Thanking BEBKA who supported the project, Yöney said 
“We attach great importance to this project in today’s world 
where not only the quality of the products but logistics com-
petes as well. We thank the governor of Bursa, Metropolitan 
Municipality and BEBKA for supporting the project. We wish 
to benefit from the efficiency and advantage to be brought in 
by the Logistic Village Project which is significantly impor-
tant for Bursa.”
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The stand of BEBKA
was the center of attention
during the 17th EMITT Tourism Fair 

The stands of Bursa, Eskişehir and Bilecik set up within 
the scope of the organization of Bursa Eskişehir Bil-
ecik Development Agency in the 17th EMITT (Eastern 

Mediterranean International Travel and Tourism) Fair held 
in İstanbul were the center of attention with their historical, 
cultural and natural beauties.

This year’s EMITT Fair, in which the provinces of Bursa, 
Eskişehir and Bilecik also participated in previous years, was 
opened by Ertuğrul Günay, the former Minister of Culture 
and Tourism. More than 150 towns and cities from Turkey 
and 4 thousand participators from 67 different countries at-
tended in the fair.

CDs, booklets, brochures, and various promotion products 
f were distributed to the visitors or the introduction of three 
provinces. The stand represented by the BEBKA Investment 
support offices, Governorships of Bursa, Eskişehir and Bil-
ecik, Provincial Directors of Culture and Tourism, Promotion 

Associations and sector representatives. During the fair, can-
died chestnut of Bursa, dessert of Mustafakemalpaşa, stick 
halva of Eskişehir, quince delight of Osmaneli, and famous 
boza and halva of Pazaryeri were offered to the visitors. 

Within the scope of the Fair, Hacivat-Karagöz plays, Meer-
schaum and glass art of Eskişehir and Kınık potteries of Bil-
ecik were performed by masters for four days.

We plan, support, and lead
Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency (BEBKA) 

is an organization that leads development by improv-
ing coordination and collaboration between public, 

private, and nongovernmental organizations in the prov-
inces of Bursa, Eskişehir and Bilecik, offers local solutions 
to local problems, and contributes to sustainable develop-
ment with the efficient and appropriate use of sources.

As BEBKA, our vision is to determine the basic principles 
for the development of our region and to do the necessary 
planning, to support the organizations and institutions in 
our region in order to motivate local embracement, and to 
lead the relevant organizations and institutions in order to 
maximize the regional potential.

REGIONAL PLAN
In the regional plan of 2010-2013 Bursa Eskişehir Bilecik, 

which is a strategic document including the objectives and 
priorities that will lead the regional development prepared 
with the contribution of our shareholders, our vision has 
been determined to become, “a center of attraction in tour-
ism with its living history, culture and nature; a leader with 
its entrepreneurial spirit; the most competitive produc-
tion center of Europe with its innovative and knowledge-
focused industry and agriculture; and a prosperous region 

sensitive to the environment and people.”
As specified in the vision, the plan is to adopt a sustain-

able development target that does not ignore social and 
environmental components while supporting the global 
competitive power of the region. The development lines 
determined in this respect foresee an increase in competi-
tiveness in economical sectors, an increase in the quality of 
life in social area, and an approach sensitive to the environ-
ment.

In order to realize the abovementioned targets, we pri-
marily aim to improve innovation and efficiency in produc-
tion, to strengthen the organizational infrastructure, to de-
velop the infrastructure of transportation, and to increase 
the energy efficiency. Furthermore, among the aspects with 
a critical importance in realizing the vision of the region are 
the activities of increasing in employment and workforce 
quality according to the needs of the region, strengthening 
the social capital by improving educational and health ser-
vices, and allowing a sound urbanization. 

Productivity and Competitiveness in Industry, Produc-
tivity in Agriculture and Rural Development, Variety in 
Tourism, Social Development and Employment, Sustain-
able Environment and Energy, Transportation and Logistic 
comprise the development axes of the Regional Plan.

The stands of Bursa, Eskişehir and Bilecik set up under the umbrella of BEBKA
in the 17th EMITT Tourism Fair drew considerable interest from visitors.
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The stand of BEBKA
was the center of attention
during the 17th EMITT Tourism Fair 

The sector of ceramics has set the 
course to the railway transportation 
The logistics costs, which is one of the burning issue of the ceramics sector – one of the leading 
sectors in the economy and mostly grouped around Eskişehir, Bilecik and Kütahya will have a 
more competitive nature with the ‘Eskişehir Bilecik Kütahya Ceramic Cluster – Logistic Project’.

The region of Eskişehir-Bilecik-Kütahya (EBK) 
was ranked among the ten most competi-
tive regions within the Project of Improving 

Grouping Policy initiated in 2007 with the support 
of the Foreign Trade Undersecretatiat (Ministry of 
Economy) and funded by the European Union. Fol-
lowing this, a road map was determined with the 
participation of regional actors in the sector of ce-
ramics, and priorities and needs of the region and 
the sector were dealt within the scope of regional 
development.

In light of these developments, as the ceramic 
manufacturers in the region, established the Eskişehir Bi-
lecik Kütahya Ceramic Cluster Association in May 2010 in 
order to comply with the competitive conditions and to in-
crease innovation capacities of the companies, the Chairman 
Zeki Şafak Ozan said that energy costs, logistics and infra-
structural deficiencies considerably prevented the growth 
and competitiveness of the cluster.

Reminding that logistics constituted one of the high-cost 
elements in the sector, Ozan said “Within the scope of Ceram-
ic Cluster – Logistics Project, such common logistical facilities 
such as block train transportation has been investigated in-
stead of harbor and road transportation which have a crucial 
significance in the sector, and the potential operation of the 
logistics center to be set up in our region was examined for 
our group.”

Ozan, stating that they aimed to allow more efficient use 
of the sources and to decrease the logistics costs and carbon 
emission with that preliminary determination study they 
believed that it would greatly contribute to the development 
of the region.  He said that in the medium and long term, it 
would also contribute to the companies in the region in ac-
quiring competitive advantages in the markets around the 
world.

100 % SUPPORT 
FROM BEBKA

Expressing that they set out 
with the need of improving 
more efficient use of railways 
in transportation instead of 
roads and logistics facilities 
Zeki Şafak Ozan said “We 
made an application to BEB-
KA in order to play an active 
role in the establishment and 
commissioning of Bozüyük 
Gündüzbey Logistics Center. 

The project prepared by the Cluster Logistic Work-
ing Team after the idea constituted in the Cluster 
Workshop held in June 2012 was handed over to the 
Development Agency in August 2012. The budget of 
the project, including the preparation of the feasi-
bility report, publication of 100 reports, introduc-
tion of the project, and meeting costs, is 75.000 TL 
and is funded 100% by BEBKA.”

Ozan, stating that the aim of the project was to 
strengthen the culture of acting collaboratively by 
setting up working networks among the actors of 
the sector, said that in the long term, they aimed 

to obtain governmental support from the Turkish State Rail-
ways, Ministry of Transportation, Maritime Affairs and Com-
munication, Ministry of Science, Industry and Technology, 
Ministry of Economy and Ministry of Development, thus 
making infrastructural investments which would serve not 
only for the Ceramics Cluster’s interests but for the interests 
of the economy and industry of the region as well. 

Zeki Şafak Ozan
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The stands of BEBKA and the
Governorship of Bursa Drew a great
deal of attention in the ITB Berlin Fair
In the 47th International Tourism Exchange which is among the leading tourism fairs of 
the world and in which 10 thousand participators from 190 countries participated, visitors 
showed great interest in the stand shared by BEBKA and the Governorate of Bursa.

The stands of Turkey and BEBKA were flooded 
by both foreign and local visitors in the ITB Ber-
lin Fair which was held in Berlin, the capital of 

Germany, between 6-10 Mart 2013 and where Tur-
key was represented with 105 stands and 122 par-
ticipators in an area of 3079 m2.

The stand of Turkey, where natural and alterna-
tive tourism facilities were also promoted for the 
first time apart from sea, sand, and sun tourism, was 
visited by Bülent Arınç - the Vice Prime Minister, 
Ömer Çelik - the Minister of Culture and Tourism, 
and Hüseyin Avni Karslıoğlu the Ambassador.  

AWARD TO THE GOVERNOR OF BURSA
The 3rd TOUREXPI Destination Management Awards, 

determined by the votes of more than 40 thousand tourism 
professionals from all countries sending tourists to Turkey, 
were given to their owners. Şahabettin Harput, the Governor 
of Bursa and the Chairman of BEBKA, who initiated many 
promotion activities for introducing Bursa to the world and 
familiarized the prominent tourism investors of the world 
with the thermal tourism potential of Bursa, was given the 
award of the Best Tourism Governor of the Year. The award 
presented by İbrahim Yazar, the Deputy General Manager of 
Promotion of the Ministry of Culture and Tourism, was taken 
by Ahmet Gedik, the Provincial Director of Culture and Tour-
ism of Bursa, on behalf of the Governor Şahabettin Harput.  

Turkey’s stand was also chosen as the “Best of 
Europe” based on the choices of the visitors. Turkey 
brought its richness in the ecological tourism to the 
forefront in the fair this year.

ATM DUBAI IS NEXT 
BEBKA will also participate in the Arabian Travel 

Market - the most important fair of Arab World and 
the Gulf Countries to be held between 6-9 May. BEB-
KA will contribute to the promotion of the region in 
the Arabian Tourism Fair where the special section 
of Ajman Sheikh is allocated to Turkey. 
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THE SUCCESS STORY

82 projects applied 
For financial support 
Project acceptances within the scope of 2012 Financial Support Programs of BEBKA expired in 
the 20th of March. 82 applications, 51 of which from Bursa, 17 of which from Eskişehir and 14 of 
which from Bilecik, were made for financial support.

Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency (BEBKA) 
finalized its project acceptances on 20th of March 
2013 within the scope of Financial Support Programs 

for 2012. The financial support programs, which were de-
clared on the 24th of December 2012 and for which 20 mil-
lion TL source was allocated, consist of the titles; Sustain-
able Industry, Small-Scaled Infrastructure for Tourism, and 
Tourism Promotion. 

SUSTAINABLE INDUSTRY  
The aim of the Sustainable Industry Program is to im-

prove R&D and innovation and making common business 
and collaboration areas in industry, thus strengthening the 
competitive position of the region with an environmentally 
friendly mentality. In accordance with this purpose, the pri-
ority fields for the projects to be supported were determined 
to be the improvement of R&D, innovation, efficiency, and 
quality orientation of the region, the production of informa-
tion and technology, increase in the quality of labor force, 
creation and improvement of collaboration and common-
use areas, constitution of facilities for reducing the indus-
trial pollution, and increasing the capacity of available fa-
cilities.

SMALL-SCALED INFRASTRUCTURE FOR TOURISM 
The following fields were determined as prioritized pro-

jects to be supported within the scope of the Small-Scaled 
Infrastructure Program for Tourism aiming to diversify and 
spread tourism in Bursa, Eskişehir and Bilecik and to evalu-
ate the tourism potential of the region: bringing the natural-
ly, historically, and culturally potential areas back to tour-
ism, improving the current tourism facilities, diversifying 

tourism, increasing the alternative tourism facilities, and 
improving the service infrastructure for informing, guiding, 
and directing the tourist in the region.

TOURISM PROMOTION 
The fields to be supported in accordance with the Tour-

ism Promotion Program which aim to promote the tourism 
facilities of the region with effective and innovative meth-
ods thus making the region a center of attraction were de-
termined as follows: promotion of the natural, historical 
and cultural elements and tourism facilities of the region 
in national and international areas, determination of his-
torical, cultural and natural heritage inventories, providing 
promotion and access through the electronic environment 
thus improving new technologies and innovative applica-
tions for tourism facilities and accessibility.

20 million Turkish Liras in total, 8 million TL of which 
for the Sustainable Industry Program, 10 million TL for the 
Small-Scaled Infrastructure Program for Tourism and 2 mil-
lion TL for the Tourism Promotion Program, was allocated 
for projects.

EVALUATIONS AT THE END OF MAY
The evaluation process of the Financial Support Programs 

for 2012 has been planned to be concluded at the end of 
May in 2013, and the projects eligible for support will be de-
clared in the website of BEBKA. All applicants will also be in-
formed in written on the evaluation results. The applicants 
eligible for support will be allotted a period of ten days for 
signing agreements with BEBKA. Following the conclusion 
of agreements, a specialist will be assigned for each projects 
and the implementation process of the projects will begin. 
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