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URTEB, Bakanlar Kurulu’nun 12 Mart 2002 tarihli
kararı ile rekabet ve teknoloji konusunda çalışmalar
yapmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Dünyada rekabet alanında kurulan ilk ve tek birlik
olma özelliğine sahiptir. URTEB, 2014 yılında merkez
ofisini Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Sosyal
Tesisleri’ne taşıyarak çalışmalarını sanayici ve iş
insanımızın içinde sürdürmektedir. URTEB'in başta
sanayici ve iş insanları, akademisyenler, hukukçular,
müşavirler, sigortacılar, iktisatçılar olmak üzere her
sektörden üyesi bulunmaktadır.
 
 

ULUSLARARASI REKABET VE TEKNOLOJİ BİRLİĞİ



URTEB’in öncelikli amacı, toplumumuzu rekabet
alanında aydınlatmak, adil rekabet kültürünün
yaygınlaşmasını sağlamaktır. URTEB, içinde
bulunduğumuz ekonomik sistemde serbest rekabetin
korunması ve haksız rekabetin önlenmesi yönünde
çalışmalar yapmaktadır. Bu amaca ulaşmak için iş
dünyasına yönelik eğitim çalışmaları ve sempozyumlar
düzenlemektedir. Bunun yanında AR-GE projelerinin
teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan çalışma dosyaları,
tüm firmaların faydasına sunulmaktadır.
 

ULUSLARARASI REKABET VE TEKNOLOJİ BİRLİĞİ



URTEB ve Rekabet Kurumu işbirliği ile düzenlenen ‘Rekabet Hukuku’ seminerleri

etkili ve adil bir rekabetin sağlanması, rekabet kültürünün 

benimsenmesi için her yıl gerçekleştirilmektedir.

URTEB FAALİYETLERİ

Rekabet Hukuku Eğitim Seminerleri



Rekabet Kurumu Başkan Prof. Dr. Ömer Torlak’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Piyasa, Rekabet ve

Ahlak, Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumu’nun faaliyetlerinin ele alındığı konferansa; Büyükşehir

Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, URTEB Onursal Başkan Zeki Zorlu, URTEB üyesi sanayiciler,

sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

URTEB FAALİYETLERİ

“Piyasa-Rekabet-Ahlak ” Konferansı



URTEB ve Bursa OSB işbirliğiyle hazırlanan ve Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki

tesislerin birbirlerine vereceği maksimum 50 Milyon Dolar'a kadar zararları teminat

altına alacak olan 'Şemsiye Sigorta Poliçesi' kamuoyuna tanıtıldı.

URTEB FAALİYETLERİ

Şemsiye Sigorta Güvencesi



2018 yılına kadar Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde özellikle
sanayicilere yönelik çalışmalar yapan URTEB, daha sonra ise
yaptığı çalışmalara yeni bir boyut kazandırmıştır. Gelecekte özel
sektörün her kademesinde görev alacak gençlerin henüz
üniversitedeyken adil rekabet bilinciyle yetiştirilip, her açıdan
donanımlı bireyler haline getirilmesi için eğitim başta olmak
üzere birçok alanda çalışmalar ortaya koymayı hedeflemiştir.
URTEB, ülkemizin rekabet gücünün temel aktörü olarak gördüğü
genç neslin bu bilinçle farklılık kazanacağına inanarak Bursa
Uludağ Üniversitesi'nde açılan Rekabet Merkezi ve
Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Topluluğu (URTET) ile bu
plan doğrultusunda projelerini hayata geçirmektedir.

URTEB GENÇLİK HAMLESİ



''Alanında ilk ve tek''

Rekabet
Merkezi

B U R S A  U L U D A Ğ  Ü N İ V E R S İ T E S İ



Bilindiği gibi ülkemizde genellikle üniversitede öğrenim gören
öğrencilerimizin, öğrenim hayatları boyunca imkanlarının
yetersizliği, öğrencilerin doğru yönlendirilememesi, yetenekli
oldukları alanları keşfedememeleri, potansiyellerini harekete
geçirecek bir alan bulamamaları gibi daha pek çok nedenle sağlamış
oldukları mesleki kazanımlar sınırlı kalmaktadır. 
 
Kişisel gelişimlerini öğrenim hayatları içerisinde sağlayamayan
öğrencilerin ise mezun olduktan sonra istihdam edilme güçlüğü
yaşadıkları bir gerçektir. Kişinin kendisine, firmalara ve akabinde
ülkeye sosyal ve ekonomik yönden bir yük olarak karşımıza çıkan bu
problem; özellikle uluslararası alanda saydığımız bu üç aktörün de
rekabet edebilme gücünü hayli sınırlamaktadır.

GİRİŞ



Eğitim sistemi içerisinde gençleri doğru kanalize edebilen, mesleki
açıdan daha donanımlı iş gücü yetiştirebilen, üretimi en yüksek
seviyede tutmayı hedefleyen ve bu çerçevede teknolojik gelişmeleri
takip eden; sivil toplum kuruluşları, sanayi, üniversite ortaklığıyla
bunu sağlayabilen aktörler ise uluslararası alanda ses getiren pek
çok gelişmeye ev sahipliği yapmaktadırlar.
 
Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği olarak, Rekabet Merkezi
projesi ile birlikte ülkemiz gençlerinin potansiyellerini ortaya
çıkarıyoruz. Üniversite öğrencileriyle sanayiciyi ve iş dünyasını
buluşturarak karşılıklı etkileşim ve fayda sağlamayı amaçlıyoruz.
Sanayinin donanımlı birey ihtiyacına cevap vermek adına öğrencileri,
onları ilgili ve başarılı oldukları alanlarda destekliyoruz. Sanayiden
üniversiteye hemen her alanda faaliyet göstererek bu açığın en kısa
süre içerisinde kapanması için var gücümüzle çalışıyoruz.

GİRİŞ



URTEB bünyesinde kurulan Rekabet Merkezi, Bursa Uludağ
Üniversitesi'nde tüm üniversite öğrencilerine yönelik faaliyet
göstermekte olup üniversite-sanayi işbirliğine destek niteliğinde
çalışmalar yaparken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde
bulunan URTEB Rekabet Merkezi Eğitim Salonu'nda
öğrencilerin yeteneklerini keşfedebileceği imkanları sağlayarak
başta rekabet, teknoloji ve pek çok özel sektör alanında
kazanım elde etmelerini sağlamaktadır. Alanında yetkin kişilerle
gerçekleştirdiği eğitimler, seminerler, yetiştirme programları ve
yurtiçi-yurtdışı staj imkanlarıyla tüm öğrencileri buluşturarak
daha nitelikli bir nesil inşasına katkı sunmaktadır.

REKABET MERKEZİ NEDİR?



REKABET
MERKEZİNE
DESTEK
VEREN
KURUM
VE
KURULUŞLAR

BURSA

 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BURSA ULUDAĞ

 ÜNİVERSİTESİ



URTEB ve Bursa OSB'den aldığı
destek ile özel sektör ve Bursa
Uludağ Üniversitesi arasında
nitelik kazandıran bir köprü olma
görevini üstleniyor.

REKABET MERKEZİ



Rekabet Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
bulunan 'URTEB Rekabet Merkezi Eğitim Salonu’nda
öğrencilerin yeteneklerini keşfedebileceği imkanları
sağlar. Profesyonel hayata hazırlık kapsamında
öğrencilerin ilgi duydukları departmanlarda yurtiçi ve
yurtdışında staj imkanı sunar.

 

Öğrencilerin fikirsel ve kişisel gelişimlerini
desteklemek amacıyla rekabet, girişimcilik, teknoloji,
AR-GE, proje yazma eğitimleri, yazılım-kodlama,
mentörlük çalışmaları gibi pek çok alanda faaliyet
gösterir.

 

FAALİYET ALANLARIMIZ



Rekabet Merkezi bünyesinde öğrencilerin

kendi ihtiyaç duyduğu ve ilgili oldukları

alanlarda değer üretebilmesi amacıyla

öğrencilerin oluşturduğu ve çeşitli konularda

faaliyet gösteren çalışma ekipleri

bulunmaktadır. 

 

Gönüllü olarak faaliyet gösteren öğrenciler,

bu ekiplerde hayal ettikleri projelerini Rekabet

Merkezi desteğiyle hayata geçirme fırsatı

bulurken aynı zamanda özel sektörde ihtiyaç

duyulan ekip çalışması, sözlü ve yazılı iletişim

yetisi, liderlik, sunum becerisi gibi birçok

konuda da deneyim kazanmaktadır.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA EKİPLERİ



Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerine yönelik birçok alanda faaliyet gösterecek

olan Rekabet Merkezi, 25 Şubat 2019 Tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesinde açıldı. Rekabet Merkezi Eğitim Salonu'nun açılış törenine BTSO Meclis

Başkanı Ali Uğur, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, URTEB Genel Başkanı

Ahmet Özenalp, BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, BOSİAD Başkanı Rasim

Çağan,  sanayiciler, üniversite akademik personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

PROGRAM VE ETKİNLİKLER

Rekabet Merkezi Açılış Programı



PROGRAM VE ETKİNLİKLER

Mentörlük Buluşmaları

Rekabet Merkezi, öğrenciler ile iş dünyasının en önemli temsilcilerini resmiyetten uzak,

samimi bir sohbet etrafında bir araya getiriyor. Öğrencilerin kariyerlerini planlarken

deneyimlerden yararlanması ve hayal ettikleri fikir - projelere destek bulabilmeleri

amacıyla  gerçekleştirilen buluşmalarda çok sayıda önemli iş insanı, ilgili öğrencilere

mentörlük yapıyor.

Ahmet Özenalp

URTEB Genel Başkanı

Sühendam Urbay

Sungrup A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanı

İhsan İpeker

İpeker Tekstil A.Ş

 Yönetim Kurulu Başkanı

Barış Mert

Zorlu Korteks A.Ş

Genel Müdür



Rekabet Merkezi, öğrencilerin iş hayatına atılmadan iş sahalarını yerinde görüp

inceleyebilmeleri, ziyaret edilen firmalarda eğitim alabilmeleri ve ilgili

muhataplarına sorularını bizzat yerinde iletebilmeleri amacıyla yerinde eğitim

gezileri düzenliyor.

PROGRAM VE ETKİNLİKLER

Yerinde Eğitim Gezileri



Öğrencilerin pek çoğu ilgilendikleri, yetenekli oldukları ve çalışmak

isteyebilecekleri alanları tespit etmekte zorluk yaşıyorlar. Rekabet Merkezi,

düzenlediği yetenek ve departman tespiti eğitimi ile öğrencilerin henüz mezun

olmadan bu soruna karşılık vermelerini istiyor ve öğrencilerin sektörde, hangi

konumda çalışmak istediklerine karar vermelerine yardımcı olmak için, alanında

uzman kişilerle programlar hazırlıyor.

PROGRAM VE ETKİNLİKLER

''Hangi Departmana Aitsin?'' Etkinliği



Rekabet Merkezi, öğrencilerin öğrenim hayatları süresince ve mezun olduktan

sonraki süreçte karşılaşacakları muhtemel iş görüşmelerine hazır hale gelmeleri,

özgüven kazanmaları ve yetenekleri doğrultusunda doğru alana

yönlendirilmelerini amaçlayarak OSB firmalarının partnerliğiyle  iş görüşmesi

programları gerçekleştiriyor.

PROGRAM VE ETKİNLİKLER

Yerinde İş Görüşmesi Etkinliği



EĞİTİM PROGRAMLARI

Dış Ticarete Giriş
Eğitimi

Dijital Medya Eğitimi
CV ve Mülakat

Teknikleri Eğitimi



SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Ortak Program

Rekabet Merkezi'nin gönüllü öğrencileri, düzenledikleri programlarla engelli

öğrencilerle buluşarak eğlenceli pek çok aktivite gerçekleştirdi.



YURT İÇİ STAJ PROGRAMLARIMIZ

Rekabet Merkezi, istihdamı

geliştirmeye dönük faaliyetler de

sunmakta olup eğitimlere katılan,

proje üreten ve sektöre ilgili

onlarca öğrenciye Bursa OSB

bünyesinde veya OSB'de

anlaşmalı firmalarda staj imkanı

sağlıyor. Böylece öğrenciler

kariyer yolunu keşfetmenin ve

profesyonellerle iletişim kurmanın

ilk adımını Rekabet Merkezi

aracılığıyla atıyor.



YURT DIŞI STAJ PROGRAMLARIMIZ

Rekabet Merkezi, bünyesinde etkin

olarak görev alan, eğitim ve

programlara katılan gönüllü öğrencileri,

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde anlaşmalı

olduğu kurumlara stajyer olarak

gönderiyor. Farklı kültürlerle etkileşim

sağlayan öğrenciler, aynı zamanda

ülkemizin kültürel zenginliklerini de diğer

ülkelerden gelen gönüllülere tanıtıyor ve

bu etkileşim sayesinde gençlerimiz

kendilerini yabancı dil konusunda

geliştirme imkanına da sahip oluyor.



BASINDA URTEB



İLETİŞİM

urteb.rekabetmerkezi@gmail.com

 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi
Işıktepe Mah. Ormanlar Cad. No: 2
Nilüfer/Bursa

 
 
 

0224 502 00 76

info@urteb.org

 
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok

 

URTEB REKABET MERKEZİ EĞİTİM SALONU

URTEB

+90 539 948 81 95

www.urteb.org/

www.facebook.com/urteb.org/

www.linkedin.com/in/urteb/

www.urteb.org/rekabet-merkezi/

www.facebook.com/rekabetmerkezi/

www.linkedin.com/company/rekabet
merkezi/

www.instagram.com/rekabetmerkezi/

www.twitter.com/RekabetM/

www.rekabet.net/

www.facebook.com/rekabetnet

www.linkedin.com/in/rekabet-net/

www.instagram.com/rekabetnet/


