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AB DESTEKLİ 'YETKİNLİK ETKİNLİK SAĞLAR' PROJESİ 
TANITILDI 
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 'UYEP Projesi VOC Test 
Merkezleri Hibe Programı' çerçevesinde, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar 
Odalar Birliği (BESOB) tarafından yürütülen 'Yetkinlik Etkinlik Sağlar' 
adlı 263 bin 333 euroluk proje hakkında gelinen son aşama hakkında 
bilgi vermek amacıyla bir toplantı yapıldı. Besob tarafından yürütülen ve 
Bursa'da dokuma desinatörlüğü alanında uzmanlaşan ara elemanların 
AB standartlarında sertifika alabilecekleri bir Test Merkezi kurulmasını 
hedefleyen 'Yetkinlik Etkinlik Sağlar' adlı proje devam ediyor. Mart 
ayında başlatılan projede gelinen son aşama hakkında kamuoyunun ve 
proje ortaklarının bilgilendirilmesi amacıyla dün Kervansaray Otel'de bir 
toplantı yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Besob 
Başkanı Arif Tak, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Uzman Yardımcısı 
Hilal Doğruöz Özer ile projenin iştirakçileri yöneticileri ve sektör 
temsilcileri katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Besob Eğitim 
Müdürü Gülbin Okur, Bursa'da dokuma desinatörlüğünü yapan uzman 
personel bulunduğunu ancak sektörün ihtiyaçlarına ve AB 
standartlarına uygun yeterliliklerini ölçecek bir kurum bulunmadığını 
belirterek, "Başlattığımız projenin amacı; Bursa'ya mesleki bilgi beceri 
sınav ve belgelendirme merkezi kazandırıp bu tesisi işletmektir. Ayrıca 
ilk etapta 200 kişiye ön sertifika verilecek" dedi. Okur, konuşmasında 
sektörden gelen talepleri de göz önüne alarak dokuma desinatörlüğü 
alanında ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerin geliştirileceğini 
belirterek, "Bu çalışmalar doğrultusunda test ve soru bankası 
oluşturulacak, test merkezi alt yapısı geliştirilecek ve pilot sınav 
uygulaması yapılacak" şeklinde konuştu. Besob Başkanı Arif Tak ise 
toplam 263 bin 333 Euro değerindeki projenin yüzde 90'nın hibe 
programından karşılanacağını, yüzde 10'luk bölümünün de Besob 
kaynaklarından sağlanacağını belirtti. Arif Tak yürüttükleri projenin 
tekstil kenti Bursa'daki ara elamanların sertifika alabilecekleri bir 
merkezini ülkeye kazandırılacak olması açısından önemli olduğunu 
sözlerine ekledi. Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ise yaptığı 
açımlamada AB yolunda ilerleyen Türkiye'de üretim standartlarının AB 
kalitesine yükselmesi ve bütün sektörlerdeki çalışanların özelliklede de 
teknik personelin sertifika sahibi olmaları gerektiğini belirterek, "AB 
uyum sürecinde AB tarafından sağlanan hibeler var. Besob ile birlikte 
böyle bir programa dâhil olduk. Projemizin bir diğer ortağı da Dış 
İlişkiler Koordinasyon Merkezi'dir. Proje ile tekstil sektörüne önemli bir 
katkı sağlanmış olacak. " dedi. Öte yandan toplantıya Ankara'dan 
katılan Myk Uzman Yardımcısı Hilal Doğruöz Özer UYEP projesi 
hakkında bilgiler verirken, Sektör temsilcilerinden Elvin Tekstil Yönetim 
Kurul Başkanı Canan Sönmez Canik de sektörün ihtiyaçlarını hakkında 
sunum yaptı. 18 ay sürecek projeye Bursa Dokumacılar Odası'nın ortak 
olarak, Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, 
KOSGEB Bursa İl Müdürlüğü, Tophane Endüstri Meslek Lisesi ve 
TEGİDER ve BUTGEM'in de iştirakçi olarak katılacağı belirtildi. 
Kaynak: Euractiv 

TOBB ANADOLU KOBİ'LERİNE AB'DEN 18.5 MİLYON EURO 

FON GETİRİYOR 

TOBB, Anadolu’daki KOBİ’ler ve odaları AB’ye uyum sürecine 

hazırlayacak. Bu kapsamda AB’den 18.5 milyon Euro fon sağlandı. 

Fonlar öncelikle hızlı büyüyen illerdeki KOBİ’lere kullandırılacak. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anadolu’daki KOBİ’lerin ve 

odaların AB uyum sürecine ve küresel ekonomideki değişimlere ayak 

uydurmasına katkıda bulunmak amacıyla AB’den 18.5 milyon Euro fon 

sağladı. TOBB’un bu kapsamda 8.5 milyon Euro’luk fon desteğinin 

sağlanacağı ‘AB-Türkiye iş geliştirme merkezleri ağının genişletilmesi’, 

5 milyon Euro’luk fon desteğinin sağlanacağı ‘Türkiye-AB sivil toplum 

diyaloğuna odaların katkısı: Türkiye-AB oda forumu’, 5 milyon Euro’luk 

fon desteğinin sağlanacağı ‘KOBİ işveren ve çalışanlarının uyum 

yeteneğinin artı-rılması’ projeleri başlatılacak. 3 yıl olan 8.5 milyon 

Euro’luk proje kapsamında Türkiye-AB İş Geliştirme Merkezleri’nin 

(ABİGEM) Sivas, Antakya, Batman ve Van’da da kurulacağı, 

ABİGEM’in bu illerdeki KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasına 

destek sağlamak amacıyla bölgelerdeki firmalara bilgi, eğitim, 

danışmanlık ve proje yazma hizmetleri sunacağı kaydedildi. Bu proje 

kapsamında en az 500 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti verileceği, en az 

bin 250 kişinin katılımıyla 50 eğitim programı düzenleneceği belirtilen 

açıklamada, odaların KOBİ’lere hizmet verme kapasitesinin artırılacağı, 

150’si kadın olmak üzere en az 300 kişinin katılımıyla 30 girişimcilik 

programının düzenleneceği, ABİGEM sayı-sının 19’a ulaşacağı 

vurgulandı. KOBİ çalışanlarının küresel ekonomideki değişimlere ve 

teknolojik gelişmelere uyum yeteneğinin artırılmasını amaçlayan bir 

diğer proje kapsamında ise hem çalışanlara hem de işverenlere eğitim 

verilecek. Türkiye-AB Oda Forumu projesi kapsamında da TOBB 

bünyesindeki 20 oda ile Avrupa’daki odalar arasındaki ortak projelere 

50-150 bin Euro hibe sağlanacak.  

Kaynak: Star Gazetesi 

 
 
‘E-DEVLET’TE AB’Yİ GERİDE BIRAKTIK SANAL TİCARET 15 
MİLYAR LİRAYI AŞTI 
KALKINMA Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından bu yıl üçüncüsü 
hazırlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011 verilerine göre, Türkiye’de 
her 3 kişiden biri düzenli olarak internet kullanırken, hanelerde 
bilgisayar bulunma oranı yüzde 44.2 olarak belirlendi. Düzenli internet 
kullanımındaki artış, yapılan e-ticaret işlemlerine de yansımaya başladı. 
Buna göre, 2005 yılında 1.38 milyar lira seviyesinde olan e-ticaret işlem 
hacmi 15 milyar 225 milyon lirayı gördü. Merkezi kamu kurumlarının 
bilişim yatırımları için de 2011 yılında 2 milyar lirayı aşkın ödenek 
ayrıldı. Türkiye’de 16-74 yaş grubunda, 2004 yılında yüzde 13.3 olan 
internet kullanım oranı 2010 yılında yüzde 37.6’ya ulaştı. Son bir yıl 
içinde herhangi bir dönemdeki internet kullanım oranı ise yüzde 41.6 
olarak gerçekleşti. Düzenli internet kullananların oranı 2010 yılında 
yüzde 33.3 olurken, bu oran AB ortalamasında yüzde 70’lerde 
seyrediyor. Bilgisayar bulunan hanelerin oranı yüzde 44.2 olarak 
gerçekleşirken, internet bağlantısı olan hane oranı yüzde 34 oldu. 
İnternet bağlantısına sahip hanelerin yüzde 73.3’ü  ADSL, yüzde 5.6’sı 
cep telefonu, yüzde 2.3’ü ise 3G modem üstünden internete erişiyor. 
Fiber erişim ise 2010 yılında ticari olarak başlarken, yaklaşık 150 bin 
aboneye hizmet veriyor. 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi 
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