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T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

DUYURU

Ajansımızca 2016 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların 
bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 10.500.000 TL destek verilecektir. Bahse konu mali 
destek programlarına ilişkin olarak; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde "Bilgilendirme Toplantıları" 
düzenlenecektir. Bilgilendirme Toplantıları'na ilişkin takvim aşağıda sunulmuştur.

MARKA 2016 YILI MALİ DESTEK
PROGRAMLARINI AÇIKLIYOR

Aşağıda detayları verilen programlara başvurular 1 Şubat 2016 tarihinden 
itibaren alınmaya başlanılacak olup, başvuruların sistemde tamam-
lanması için son tarih 8 Nisan 2016 saat 23.59 ve proje başvuru 
dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 15 Nisan 2016 saat 17.00 olarak 
belirlenmiştir.

Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Programın amacı, makina imalat sektöründe ithal edilen ürünlerin ve 
yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek bölgenin yaratılan 
katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının 
sağlanmasıdır.

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Programın amacı, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve 
bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programı
Programın amacı, üretim altyapılarının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin 
rekabet gücünün artırılmasıdır.
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Tarih İl Yer Saat

25 Ocak 2016

26 Ocak 2016

SAKARYA

KOCAELİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Kocaeli Ticaret Odası

10.00

10.00

27 Ocak 2016

27 Ocak 2016

28 Ocak 2016

DÜZCE

BOLU

YALOVA

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

Bolu Ticaret ve Sanayi  Odası

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu

10.00

14.00

10.00
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DUYURU

2016 YILI TEKNİK DESTEK VE DOĞRUDAN 
FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA) 2016 yılı için iki ayrı destek 
programını ilan etti. “Teknik Destek 
Programı” ve “Doğrudan Faaliyet Destek 
Programı” olmak üzere i lan edilen 
destek programları için bütçe doğrultu-
sunda yıl boyu başvuru alınacak.

Teknik Destek Programı kapsamında, 
bölgede bulunan kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin 
planlama çalışmaları ve bölgesel kalkın-

maya katkıda bulunabilecek faaliyetleri 
için eğitim verme, program ve proje 
hazırlanmasına katkı sağlama, geçici 
uzman personel görevlendirme, danış-
manlık sağlama ve uluslararası ilişkiler 
kurma gibi kurumsal nitelikli kapasite 
geliştirici projelere destek sağlanacaktır.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 
kapsamında ise Doğu Marmara Bölge 
Planı'nın uygulama kapasitesini geliştir-
mek, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı 

sağlamaya yönelik stratejik araştırma, 
planlama ve fizibilite çalışmalarına 
yönelik projelere mali destek sağlana-
caktır. Doğu Marmara İlleri olan Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova da bulu-
na kamu kurum, kuruluşları ve STK' lara 
Teknik Destek kapsamında 300 Bin TL, 
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 
da kurum, kuruluş ve birliklere 1 Milyon 
200 Bin TL olmak üzere toplam 1 Milyon 
500 Bin TL destek sağlanacaktır.

Teknik Destek Programı kapsamında, 
bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel 
kalkınma açısından önem arz eden 
faaliyetlerinde, kurumsal kapasite eksik-
liği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşa-
masında yaşadıkları sıkıntıların gide-
rilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda,  
bölgede bulunan kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin 
planlama çalışmaları ve bölgesel kalkın-
maya katkıda bulunabilecek faaliyetleri 
için eğitim verme, program ve proje 
hazırlanmasına katkı sağlama, geçici 
uzman personel görevlendirme, danış-
manlık sağlama ve uluslararası ilişkiler 

kurma gibi kurumsal nitelikli kapasite 
geliştirici destek hizmetleri sağlanacak-
tır. Teknik Destek Programının içeriği 
itibariyle hitap ettiği hedef kitle; Yerel 
yönetimler ve mahalli idare birlikleri, 
üniversiteler, meslek okulları, araştırma 
enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuru-
luşları, kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarından 
oluşmaktadır. MARKA Teknik Destek 
Programı kapsamında proje başına 
azami 15.000TL olmak üzere toplamda 
300 Bin TL'lik bir kaynağı bölgedeki yerel 
aktörlerin teknik kapasitelerinin geliş-
tirilmesi için seferber edecek. Bu kayna-

ğın etkin kullanılması için Ajans tara-
fından sağlanacak teknik destek kapsa-
mında eğitim, danışmanlık hizmetleri ile 
program ve proje hazırlanmasına katkı 
sağlama gibi faaliyetler desteklenecek.

Doğrudan Faaliyet Desteği
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 
kapsamında Doğu Marmara Bölgesinde 
ulusal plan ve programlar çerçevesinde 
2014-2023 TR42 Doğu Marmara Bölge 
Planının uygulama kapasitesini geliştir-
meye, yerel ve bölgesel kalkınmaya 
katkı sağlamaya yönelik stratejik araştır-
ma, planlama ve fizibilite çalışmalarına 
yönelik projelere mali destek sağlana-
caktır. MARKA Proje başına asgari 25.000 
TL azami 90.000 TL destek sağlayacak. 
Bu program kapsamında desteklenecek 
projeler için tahsis edilen toplam kaynak 
tutarı 1 Milyon 200 Bin TL. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının 
açıkladığı Doğrudan Faaliyet Desteğine 
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova 
illerinde bulunan Kamu Kurumları, Yerel 
Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurumu 
Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil 
Toplum Kuruluşları ve Birlikler ve Kar 
Amacı Gütmeyen Kooperatifler baş-
vuruda bulunabilecek.

Her iki destek için de www.marka.org.tr 
adresinden bilgi alınabilecek ve başvuru 
yapılabilecek.

Teknik Destek
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1994 yılından bu yana çeşitli 
disiplinlerde yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde eğitim veren Enstitü; 2001 
yılından itibaren Elektronik Mühendis-
liği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm-
lerinde, 2002 yı l ından it ibaren de 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile 
Matematik ve Fizik bölümleri, 2008 
yılında ise Mimarlık fakültesi-Mimarlık 
bölümü, İş letme fakültesi- İş letme 
bölümü, 2010 yılında ise Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü İngilizce 
destekli lisans eğitimine başlamıştır. 
Bugün Enstitümüzde 945 lisans öğrenci-
si ile 1420 yüksek lisans ve doktora 
öğrencisi eğitimini sürdürmektedir. 
Henüz çok genç bir l isans kurumu 
olmasına karşın sahip olduğu seçkin 
akademik kadrosu ve kapsamlı altyapısı 
ile hızla gelişen Gebze Teknik Ünivers-
itesi, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı 
oranı ile de iddialı bir üniversitedir. 

Üniversitemizde 165 doktoralı öğretim 
elemanı çalışmakta olup, bilimselliğinin 

ve üretkenliğinin göstergelerinden biri 
olan öğretim üyesi başına düşen ulusla-
rarası yayın sayısı bakımından devlet 
üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır. Güçlü akademik kadrosu, 
son teknolojiyle donatılmış araştırma ve 
eğitim laboratuarları, yürüttüğü Avrupa 
Birliği ve TÜBİTAK destekli projeleri ile 
bilimsel gücünü öğretim üyesi başına 
düşen yayın sıralamasında en önlerde 
yer alarak gösteren Gebze Teknik Üni-
versitesi, verdiği nitelikli eğitim ve 
sunduğu sportif ve sosyal olanaklarla 
son yıllarda yüksek öğretim sınavına 
giren öğrenciler için de ön sıralarda 
tercih edilen bir Yüksek öğretim kurumu 
konumuna gelmiştir. Ayrıca, Yüksek 
öğretim kurumlarının; kalitesini ve say-
gınlığını artıran, kurumlara uluslararası 
güvenirlik sağlayan belgelerden biri 
olan Diploma Eki Etiketi, 2009 yılında 7 
üniversite ile birlikte Avrupa Komisyonu 
tarafından üniversitemize verilmiştir. 

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde 
Teknoloji Transfer Ofisi oluşturulmuş, 
Teknopark'ın da hayata geçirilmesi için 
çeşitli altyapı çalışmaları devam etmek-

tedir. Gebze Teknik Üniversitesi böl-
genin avantajlarından yararlanmış ve 
güçlü akademik ve araştırma kadrosu ile 

 Gebze Teknik Üniversitesi 
Enstitümüzde 945 lisans 

öğrencisi ile 1420 yüksek 

lisans ve doktora öğrencisi 

eğitimini sürdürmektedir. 

Henüz çok genç bir lisans 

kurumu olmasına karşın 

sahip olduğu seçkin 

akademik kadrosu ve 

kapsamlı altyapısı ile 

hızla gelişen Gebze Teknik 

Üniversitesi, öğretim üyesi 

ve öğrenci sayısı oranı ile 

de iddialı bir üniversitedir. 

 Fatih Al / Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü 

Kendinizi ve kurumunuzu kısaca 
tanıtır mısınız? 

“GEBZE BÖLGESİNDE TEKNOLOJİ TRANSFERİ 
 

RÖPORTAJ

DURUM ANALİZİ VE HARİTALANDIRMA ÇALIŞMASI”
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bölge ekonomisi ve Ar-Ge gücüne 
katkıda bulunmak üzere çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bölgenin konumu, 
organize ve düzenli sanayi yapılanması, 
nitelikli işgücü potansiyeli, üniversiteler 
arası işbirliği altyapısı ve Ar-Ge gücü ile 
güçlendirilmiştir. Bölgede yer alan 
Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest 
Bölgeler, Üniversiteler, Teknoparklar, 
Teknoloji Geliştirme Merkezleri, Tekno-
loji Serbest Bölgesi ve nitelikli işgücü 
kaynağı ile Türkiye'nin Ar-Ge ve tekno-
loji üssü konumundadır. 

Bugün Enstitümüzde 2000 lisans öğren-
cisi ile 3000 yüksek lisans ve doktora 
öğrencisi eğitimini sürdürmektedir. 
Henüz çok genç bir lisans kurumu olma-
sına karşın sahip olduğu seçkin akade-
mik kadrosu ve kapsamlı altyapısı ile 
hızla gelişen bir üniversitedir. 183 öğre-
tim elemanının çalıştığı Enstitümüz, 
bilimselliğinin ve üretkenliğinin göster-
gelerinden biri olan öğretim üyesi başı-
na düşen uluslararası yayın sayısı bakı-
mından devlet üniversiteleri arasında ilk 
sıralarda yer almaktadır. Ayrıca, Yüksek-
öğretim kurumlarının; kalitesini ve say-
gınlığını artıran, kurumlara uluslararası 
güvenirlik sağlayan belgelerden biri 
olan Diploma Eki Etiketi, 2009 yılında 7 
üniversite ile birlikte Avrupa Komisyonu 

tarafından üniversitemize verilmiştir. 
Gebze Teknik Üniversitesi Kütüphanesi 
sahip olduğu çok sayıda kitap ve basılı 
sürel i yayının yanı s ıra elektronik 
ortamda 46 farklı veri tabanı, 53,321 e-
dergi ve 52,335 e-kitap sağlamaktadır. 

Gebze Teknik Üniversitesi, Rektörlüğe 
bağlı bir birim olarak 4 Eylül 2013 yılında 
bünyesinde kurduğu Teknoloji Transfer 
Ofisine (TTO) profesyonel bir anlayışla 
organize edilerek 5 modülde hizmet 
vermektedir. TTO, üniversitedeki akade-
misyenler ile sanayici arasında karşılıklı 
güvene dayalı, sürdürülebilir işbirlikleri 
sağlamayı temel amaç olarak benimse-
mektedir. Üniversitemizdeki akademik 
bilginin, bilimin, know-how'ın sanayinin 
ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, 
ülke ekonomisine olumlu katkılar sağ-
laması açısından gerekli platformları 
oluşturmak konusunda bir arayüz göre-
vini üstlenmektedir. Bilimsel araştır-
malar neticesinde ortaya çıkan buluş ve 
yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bun-
ların toplumun, ülke ekonomisinin ve 
üniversitenin faydasına dönüştürül-
mesini kapsayan destek hizmetlerinin 
bütünüdür. Akademisyen, sanayici, 
girişimci ve öğrencilere hizmet veren 
GTÜ TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, 
Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, 

Patent ve Girişimcilik birimleri bulun-
maktadır. 

Projenin uygulama yeri, Kocaeli ili, 
Gebze ilçesidir. İlçe sınırları içinde 5 adet 
organize sanayi bölgesi (OSB) bulundur-
ması sebebiyle Gebze, sanayi açısından 
son derece özel bir bölgedir. Özellikle 
Gebze OSB, Türkiye'nin ilk Teknoloji 
Geliştirme Organize Sanayi Bölgesi 
olması sebebiyle önem taşımaktadır. 
İlçe ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi'ne 
de ev sahipliği yapmaktadır. İlçe sınırları 
içinde sanayi ve akademiyi bir araya 
getirmesi sebebiyle, Proje kapsamında 
yapılacak teknoloji transferi durum ana-
lizi ve haritalama çalışması için Gebze 
ideal pilot bölge olarak görülmektedir. 

TR42 2014-2023 Doğu Marmara Bölge 
Planı, bölgeyi global, dinamik ve çevre 
olmak üzere üç alt bölgeye ayırmış ve 
her gelişme ekseni için alt bölgelere özel 
hedefler belirlemiştir. Proje uygulama 
yeri olan Gebze ilçesi, Doğu Marmara 
Bölgesi'nde ekonomik faaliyetler ve 
kentsel aktiviteler açısından başat 
ilçelerden oluşan global alt bölgede yer 
almaktadır. Bu doğrultuda yüksek katma 
değer odaklı yenilikçi üretimin sağlan-
ması konusu Gebze ve global alt bölge-
de yer alan diğer ilçeler için öngörülen 
gelişme senaryosunun bir parçasıdır ve 
Proje Gebze'nin bu konuda gelişmesi 
için gerekli stratejilerin belirlenmesine 
katkı sunacaktır. 

Proje, 2014-2023 Doğu Marmara Bölge 
Planı'nın 2. Gelişme Ekseni Rekabetçi 
Bölge başlığı altında yer alan "Akıllı 
İhtisaslaşmayı Sağlamak" amacı temel 
alınarak kurgulanmıştır. 

Röportaj
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Projenizi anlatabilir misiniz? 



Röportaj

"Akıllı İhtisaslaşmayı Sağlamak" başlığı 
a lt k ır ı l ımlar ı arasından ise Proje, 
Gebze'nin içinde yer aldığı global alt 
bölge için öngörülen, "7. Ar-Ge ve 
Yenilikçilik Faaliyetlerinin Artırılması ve 
Tekno-Girişimciliğin Geliştirilmesi" ile 
"8. Akademi-Sanayi İşbirliklerinin Teşvik 
Edilmesi" hedeflerine uygundur. 

2014-2023 Doğu Marmara Bölge Pla-
nı'nın, "Rekabetçi Bölge" gelişme ekseni 
"Akıllı İhtisaslaşmayı Sağlamak" amacı, 
"Ar-Ge ve Yenilikçilik Faaliyetlerinin 
Ar tır ı lması ve Tekno-Gir işimcil iğin 
Geliştirilmesi" bileşeninde açıklandığı 
üzere, Gebze'nin de içinde yer aldığı 
global alt bölge sanayi faaliyetleri 
açısından yüksek bir ivmeye sahipken 
yenilik ve teknoloji merkezleri konusun-
da benzer bir ivmeden söz etmek 
mümkün değildir. Bölge yenilik ve Ar-Ge 
yapısı bakımından Türkiye ortalama-
sının üstünde yer alsa da, mevcut 
kapasite düşünüldüğünde bölgenin 
gelişmiş sanayisini küresel rekabette 
daha ileriye taşıyacak olan Ar-Ge ve 
ye n i l i k ya p ı s ı n ı n ye te r s i z o l d u ğ u 
görülmektedir. Proje, Gebze'de yer alan 
5 OSB ve Gebze Teknik Üniversitesi için 
mevcut teknoloji transferi durumunun 
tespiti ve haritalandırılmasını amaçla-
maktadır. "Ar-Ge ve Yenilikçilik Faaliyet-
lerinin Artırılması ve Tekno- Girişim-
ciliğin Geliştirilmesi" amacı ise bölgede 
yer alan TTO, teknopark ve tek-merler 
için stratejik plan çalışmalarının destek-
lenmesini öngörmektedir ve bu açıdan 
teknoloji transferi konusunda izlenecek 
stratejiye katkıda bulunmak üzere 
hazırlanan Projeyle birebir uyumludur. 

Teknoloji transferi, yalnızca dışarıdan 
teknoloji alımı olarak görülmemeli, 
geliştirilen yerli teknolojinin ticarileş-
mesi ,  mark alaşması ve yur tdış ına 
açılması boyutu da göz önünde bulun-
durulmalıdır. Teknoloji transferinin, 
yenilik vizyonundan ayrı düşünülmesi 
mümkün değildir. Proje, bu noktada 
2014-2018 Doğu Marmara Bölgesel 
Yenilik Stratejisi ile de uyumludur. Proje 
kapsamında teknoloji transferi konusu 
özelinde yapılacak mevcut durum 
analizi ve haritalandırma çalışması, ilgili 
strateji belgesinin "2.1 Bölgedeki Ar-Ge, 

Teknoloji ve Yenilik Odaklarının Vizyon, 
Stratej ik Plan ve Yol Har ita lar ının 
Oluşturulması" , "2.2 Mevcut Altyapının 
Etkin Kullanımının Sağlanması" ve "3.4 
Organize Sanayi Bölgeleri Teknoloji 
G e l i ş t i r m e B ö l g e l e r i  ve Te k n o l o j i 
Transfer Ofisleri Arasında Eşgüdümü 
Artırıcı Arayüzler Oluşturulması" bile-
şenleri ile paralellik göstermektedir.

Projenin uygulama yeri, 2014-2023 
Dogu Marmara Bölge Planı'nda ekono-
mik faaliyetler ve kentsel aktiviteler 
açısından başat ilçelerden oluşan global 
alt bölgede yer alan Kocaeli'nin Gebze 

ilçesidir. Gebze; Türkiye'nin ilk Teknoloji 
Geliştirme Organize Sanayi Bölgesi olan 
Gebze OSB Teknopark'a, Gebze OSB 
dahil toplam 5 organize sanayi bölgesi-
ne ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne ev 
sahipliği yapması bakımından hem 
Doğu Marmara bölgesi içinde hem de 
Türkiye çapında sanayi ile Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetleri açısından ayrıcalıklı 
bir konumdadır. Proje sonucunda, 
Gebze ilçesi için, bir teknoloji transferi 
mevcut durum analizi ve harita çalışması 
ortaya çıkacaktır. 

Gebze'nin sanayi bakımından ayrıcalıklı 
konumu ve teknoloji gel işt irmeye 
yönelik geniş kapasitesi, öncelikle Doğu 

Marmara Bölgesi'nde global alt bölgede 
yer alan diğer ilçelere daha sonra da ülke 
çapında sanayi ve teknoloji üretimi 
bakımından gelişmiş ve gelişmekte olan 
diğer bölgelere örnek olması iç in 
potansiyel oluşturmaktadır. Gebze için 
hazırlanacak bir teknoloji transferi 
mevcut durum analizi ve haritalama 
çal ışması ;  Proje bit iminden sonra 
teknoloji transferi uygulamalarına yol 
gösterici olacağı gibi, benzer özellikteki 
bölgelerde de aynı çalışmanın yapılması 
konusunda örnek teşkil edecektir. Bu 
bağlamda Proje faaliyetleri ve sonucun-
da ortaya çıkacak çalışma, teknoloji 
transferi faaliyetleri için bir iyi uygulama 
örneği olarak düşünülmektedir. Proje 

görünürlük faaliyetleri kapsamında 
Başvuru Sahibi'nin web sitesi ve sosyal 
ağlarından yapılacak duyuru ve haber 
yayınları ile bu iyi uygulama örneği 
paydaşlara tanıtılacak ve çarpan etki-
lerinin artırılması sağlanacaktır.
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Proje kurumunuza ve bölgemize ne
gibi katkılar sağlayacak? 

MARKA'nın desteklerinden nasıl 
haberiniz oldu? 

MARKA ile sürdürülen ilişkiler 
vasıtasıyla birebir görüşmeler sonu-
cunda desteklerden haberdar olun-
muştur. 



Kurumumuzda Ziraat Mühendisi 
olarak çalışmaktayım. Projede, proje 
koordinatörü olarak görevliyim. 

Kurumumuz Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olarak Yalova 
Çiftlikköy İ lçesinde bulunmaktadır. 
Kurumumuz, bölgemizdeki tarımsal 
faaliyetleri bakanlığımızın belirlediği 
politikalar kapsamında yürütmektedir. 
Bölgemizin tarımsal potansiyelinin 
geliştirilmesi anlamında bölge ihtiyaç-
larını tespit ederek gerek bakanlığımız, 
gerekse bölgesel kurumların deste-
ğinde çözüm ve projeler üretmektedir. 

BİZİM TOPRAĞIMIZ “Çiftlikköy Toprak-

larının Besin Elementi Veri Tabanının 
Hazır lanması ve Toprak Bi l incinin 
Geliştirilmesi” projesi Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı tarafından destekle-
nerek, 05.05.2015 tarihinde başlamıştır. 
Proje 3 ay içerisinde tamamlanmıştır. 
Projenin öngörülen mali bütçesi toplam 
tutarı 45.728 TL'dir.

İlçemizde tarım potan-
siyeli olan toprakların 
tamamını k apsayacak 
olan projenin uygulan-
masıyla ilçemiz toprak-
larının toprak yapısı ve 
besin elementi veri tabanı 
o l u ş t u r u l m u ş t u r .  B u 
sayede çiftçilerimiz hangi 
toprağa ne ekeceği konu-
sundaki bitkisel üretim 
p l a n l a n m a s ı n ı  d a h a 

doğru yapılabilecek, gereksiz güb-
relemeler önlenerek toprağın kirle-
tilmesi ve verimsizleşmesinin engel-
lenmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile 
aynı zamanda teknik personellerimizin 
üreticilerimize daha sağlıklı danışmanlık 
hizmeti verebilmesi imkanı sağlanmıştır. 

Yalova Çiftlikköy İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Projemiz sonucunda 

ilçemizin tüm alanlarının 

toprak yapıları objektif 

kriterler çerçevesinde 

belirlenmiştir. Bu sayede 

toprakların bitkisel üretim 

kapasiteleri, üretim 

aşamalarında çiftçilere ve 

yeni tarımsal yatırımlara 

ışık tutacaktır.  Ayrıca hem 

kamu hem özel sektördeki 

teknik personellerin somut 

verilerle işlem yapmasına 

ve daha rasyonel 

kararların alınabilmesine 

imkan sağlamıştır. 

Kendinizi ve kurumunuzu kısaca 
tanıtır mısınız? 

Osman Halis Özen / Ziraat Mühendisi 

“Çiftlikköy Topraklarının Bitki Besin Elementi Veri Tabanının 
Hazırlanması ve Toprak Bilincinin Geliştirilmesi Projesi”

Projenizi anlatabilir misiniz?

“BİZİM TOPRAĞIMIZ”
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Proje uygulamasında öncelikle arazi 
çalışmalarıyla toprak yapısının benzerlik 
gösterdiği bölgeler tespit edilmiş, ikinci 
aşamada bu bölgelerden çeşitli derin-
liklerden alınan 300'e yakın toprak örne-
ğinin makro ve mikro besin elementler 
yönünden analizleri yapılmıştır. Yapılan 
analiz sonuçlarına göre birçok farklı 
faktöre göre haritalar renklendirmelerle 
hazırlanmıştır. Yapılan çalışmaların özeti 
ve toprak haritaları bir kitapçık halinde 
bastırılarak ilgili k işi ve kurumlara 
dağıtılmıştır.Ayrıca www.ciftlikkoytop-
rakharitasi.com.tr web sayfası yayına 
başlamıştır. Bu sayede ilçemizin toprak 
yapısı ile ilgili bilgilere mobil cihazlar 
dahil her ortamdan ulaşmak mümkün 
olmaktadır.  

 

Tarımsal faaliyetlerin  doğal kaynaklara 
kal ıcı zararlar vermeyecek şek ilde 
yapılabilmesi için, öncelikle toprağı 
yeterince tanımak ve doğru teknik 
bilgiye dayanarak yapılması önem arz 
e t m e k t e d i r.  B u a m a ç l a r l a  o r t a y a 
konulan bu proje sonucunda tarımsal 
faaliyetin daha somut verilerle verimli 
şekilde yürütülmesi, kaynakların daha 
ekonomik kullanılması sağlanacaktır. 
Aynı zamanda teknik personelin daha 
doğru ve somut verilerle hizmet sun-

masına imkan sağlanmıştır. Üreticileri-
miz açısından da her zaman başvura-
cakları bir bilgi kaynağı olmuştur.

 
İlçe Müdürlüğümüzde proje birimimiz 
bulunmakta. Kurumlardan gelen bilgiler 
bu bir imimize i leti lmektedir. Aynı 
zamanda MARKA'nın internet sayfası 
sürekli olarak takip edilmektedir. MARKA 
tarafından email i le tüm haber ve 

duyurular tarafımıza ulaştırılmaktadır. 

Bölgemizin kalkınması adına verilen bu 
tür desteklerin, daha geniş ve kapsamlı 
konu başlıkları altında, özellikle tarım ve 
g ı d a  s e k t ö r ü n e  y ö n e l i k  o l a r a k 
geliştirilmesi, gelecekte çok daha önem 
kazanacak olan gıda arzı ve sağlıklı gıda 
ü re t i m i a ç ı s ı n d a n y a r a r l ı  o l a c a ğı 
kanaatindeyim.

Proje kurumunuza ve bölgemize 
ne gibi katkılar sağlayacak? 

MARKA'nın desteklerinden nasıl 
haberiniz oldu?

Vermek istediğiniz mesaj var mı?

Çok Fakir

Fakir

Orta

İyi

Çok İyi

Azot

Orta Asit

Hafif Asit

Nötr

Hafif Alkali

PH

Tın

Killi Tın

Kil

Ağır Kil

Bünye

Röportaj
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Sakarya Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktayım. Aynı za-
manda bölüm başkan yardımcıl ığı 
görevini yürütmekteyim. Üniversite-
mizin stratejik yönetim çalışmalarında 
aktif olarak bulunmaktayım. Önceki 
yıllarda AB FP6 kapsamında iki ulus-
lararası projede görev aldım ve yurt 
içinde de çeşitli projelerde çalıştım.

1990 sonrasında kurulan üniversiteler 

arasında akademik ve teknik altyapısını 
hızla tamamlayan üniversitemiz idari 
birimleri ile ISO-2002 Kalite Belgesi ile 
"EFQM Mükemmellik Yetkinlik Seviyesi 
Kalite Belgesi'ne sahip ilk ve tek devlet 
üniversitesi olup laboratuvar, eğitim ve 
sosyal hizmetler, Internet alt yapısı ve 
bilişim sektöründeki atılımlarıyla birçok 
üniversite için örnek oluşturmaktadır.

 

Doğu Marmara Bölgesi ülkemizin en 
önemli otomotiv ve taşıt araçları üretim 
merkezlerinden biridir. Taşıt araçları 

imalatında kalite ve 
güvenirlik açısından 
teknik ve mühendislik 
testler oldukça kritiktir. 
Dolayısıyla bu testlerin 
yerli imkânlarla ve yerli 
test merkezlerinde ya-
pılabilmesine yönelik 
teknolojik yeterlilikle-
rin artırılması gerek-
mektedir. Otomotiv ve 
taşıt araçlarıyla ilgili 
mamul ve yarı mamul-

lerin test hizmetlerinin birçoğu yurt 
dışından alınmak durumunda kalın-
maktadır. Bu alandaki testlerin, ithal 
ikamesi yerine geçecek yerli teknolojik 
kabiliyet ve yetkinlikler artırılmalıdır. 
Yurt dışında yaptırılan testlerden dolayı 
oluşan mali kayıpların önlenmesi de bu 
yol la mümk ün olacakt ı r.  Bununla 
birlikte teknik bilgi gerektiren testleri 
yapabilen uzman kadroların yetiştiril-
mesi sağlanacaktır. Tüm bunlar, ülke-
mizin hedeflerinden biri olarak sürekli 
gündeme gelen yerli otomobilin gelişti-
rilmesine katkıda bulunacaktır. Bu proje 
ile genel olarak, taşıt araçları testleri 
konusunda yerli test merkezlerinin 
oluşturulması, test hizmetleri alanında 
ithal ikame imkânlarını artıracak yetkin-
liklerin elde edilmesi, ülke dışında 
yapılan testlerden dolayı oluşan mali 
kayıpların, testlerin ülke içinde yapıl-
ması suretiyle önlenmesi, taşıt araç-
larının kalite ve güvenilirliklerinin artırıl-
ması, taşıt araçları testlerini yapabilen 
uzmanların yetiştirilmesi ve yerli otomo-
tiv imalatının teknik açılardan destek-
lenmesi amaçlanmaktadır.

Sakarya Üniversitesi

Yurt dışında yaptırılan 

testlerin ithal ikamesi 

oluşturulmuş olacak ve 

yerli imkânlarla taşıt 

araçları testleri 

yapılabilecek. 

Kendinizi ve kurumunuzu kısaca 
tanıtır mısınız? 

“YERLİ OTOMOBİL İÇİN YERLİ ARAÇ TEST MERKEZİ”

Projenizi anlatabilir misiniz?
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Bu projenin çıktısının en önemli kısa 
vadeli faydası, MARKA öncülüğünde 
IPA-I I kapsamında Bil im Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı'na başvurulması 
planlanan Sakarya'da kurulmak üzere 
taşıt araçları test merkezi projesine 
olacaktır. Bakanlık, Türkiye'de taşıt 
araçlarına yönelik yeterli test merkez-
lerinin olmamasından hareketle test 
merkezlerinin kurulmasını hedef olarak 
belirlemiştir. Ancak test merkezleri ile 
ilgili gereksinim analizleri yeterince 
yapılmamıştır. Dolayısıyla bu proje, 
Sakarya'da kurulması planlanan test 
merkezinin analizi ile ilgili temel teşkil 
edecektir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi 
bölgede faaliyet gösteren firmalar 
yetkinlik gerektiren önemli testlerinin 

birçoğunu yurt dışında yapmak zorunda 
kalmaktadır. Doğu Marmara Bölgesi 
otomotiv sektörü açısından üs bölgesi 
konumunda olduğu için test merkezinin 
bu bölgede kurulması düşünülmek-
tedir. Dolayısıyla yurt dışında yaptırılan 
testlerin ithal ikamesi oluşturulmuş 
olacak ve yerli imkânlarla taşıt araçları 
testleri yapılabilecektir. Bu durum 
maddi açıdan ve zaman açısından bölge 
firmalarına avantaj sağlayacaktır. Yurt 
dışına giden maddi kaynaklar yurt 
içinde kalarak ithalat ihracat dengesine 
olumlu etkiler olacaktır. İlgili firmaların 
rekabet üstünlüğü artacak ve pazardan 
daha fazla pay alınabilecektir.

 
Üniversitemizde uzun zamandır birçok 
projede çeşitli görevlerde yer aldım ve 

farklı kurumların proje desteklerini takip 
etmekteyim. MARKA'nın desteklerini de 
internet sayfasından, üniversitede ve 
SATSO'da yapılan bilgilendirme toplan-
tılarından öğrendim.

MARKA, AB, TÜBİTAK, San-Tez vb. proje 
destekleri ülkemizin kalkınması ve 
gelişmesi açısından oldukça önemlidir. 
Doğru alanlarda verilen ve gelecekte 
verilecek destekler ile işletmelerin, 
üniversitelerin ve diğer kamu kuruluş-
larının daha aktif çalışarak ülkemize 
faydalı hale gelmesine katkı sağlanıyor 
ve sağlanacaktır. 

MARKA'nın desteklerinden nasıl 
haberiniz oldu?

Vermek istediğiniz mesaj var mı?

Proje kurumunuza ve bölgemize 
ne gibi katkılar sağlayacak? 

Röportaj
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Anadolu yüzyıllardır savaşlar, 
çatışmalar ve insani krizler dolayısıyla 
Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'dan 
gelen sığınmacılara ve göçmenlere ev 
sahipl iği yapmaktadır. Türk iye'nin 
uluslararası göç sistemindeki yeri 1990'lı 
yılların başında dramatik bir dönüşüm 
geçirmiş ve ülke emek ihracatçısı konu-
mundan emek ithalatçısı konumuna 
geçmiştir. Özellikle de 1990 sonrasında 
küreselleşme ve yeni nüfus hareket-
lerinin etkisiyle 1930'lu yılların ulus-
devlet temellerinin atıldığı ve güçlen-
dirilmeye çalışıldığı 'yabancı' algısı ile 
kurgulanan dışa kapalı göç politikasının 
sürdürülmesini olanaksız hale getir-
miştir. Mevcut haliyle, düzensiz göç-
menlerin üçüncü ülkelere geçişlerinde 
'transit' bir ülke konumuna evrilen 
Türkiye, göçmenler ve sığınmacılar için 
en cazip ülkeler arasında yer almaktadır. 
Her ne kadar Türkiye'nin uyguladığı 
“sistemsiz”, “esnek” ve “geçici” düzen-
lemelerin yerini, AB uyum süreciyle 
gel işen ve daha çok ulus-üstü ve 
hükümetlerarası örgütlerin işbirliği ile 
k u r u m s a l l a ş m a y a  b a ş l a y a n  g ö ç 
politikaları almışsa da, bu süreçte 
geliştirilen politikalar, yalnızca sığınma, 
mülteci hareketleri ve düzensiz göç 
üzerine yapılan uygulamalarla sınırlı 
kalmıştır. Ancak, mevsimlere bağlı 
işgücü arzı ve talebi arasındaki açığın 
kapatılmasına yönelik mevsimlik göç 
olgusu ve mevsimlik tarımda çalışan 

işçilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili 
çalışmalar yetersizdir. 1980'li yıllardan 
itibaren Karadeniz Bölgesi'nden dışarıya 
gerçekleşen hızl ı göç ve bölgenin 
ekonomik gelişmişliği, fındık hasat 
sürecinde mahalli işgücü yerine bölge 
dışı işgücüne gereksinimi ortaya koy-
muştur. Bu çerçevede, 1990'lı yıllarda 
büyük artış gösteren mevsimlik göç 
süreci özelllik le de fındık ürününü 
kapsamıştır. Günümüzde mevsimlik 
tarım işçileri; fındık, çay, pamuk, kayısı, 
şeker pancarı, narenciye, üzüm, antep 
fıstığı ve sebze gibi bitkisel ürünlerin 
hasadında yaygın olarak çalışmak-
tadırlar. 

Mevsimlik gezici tarım işçiliği kavra-
mının özelliği yapılan işlerin mevsimlik 
özellikler taşıması, dolayısıyla 'geçici' 
olmasıdır. Aynı zamanda, mevsimlik 
gezici işçilik mevsimlere dayalı olarak 
başta tarımsal üretim olmak üzere bir-
çok iktisadi faaliyet alanında gerçek-
leştiği için aynı zamanda da 'gezici' bir 
karaktere sahiptir. Her iki niteliğin de 
ortak özelliği 'enformel' ekonomi içinde 
konumlandır ı lmalarıdır. Mevsimlik 
gezici işçilik, bu yönüyle 'ücretli tarım 
işçiliği' ve 'ücretsiz aile işçiliği'nden 
ayrılmaktadır. Kalkınma Atölyesi tara-
fından hazırlanan rapora göre, mev-
simlik gezici tarım işçiliğinin formel bir 
ekonomi tanımı dışında kalması, aynı 
zamanda işgücü piyasası verileri içine 

dahil olmadan, işgücü hesaplamalarının 
dışında kalmayı da beraberinde getir-
mektedir. Bu bağlamda mevsimlik gezici 
tarım işçiliği enformel bir ekonominin 
başat unsurları arasındadır. 

Mevsimlik tarımda çalışan işçiler, ailele-
riyle birlikte uzun süren bir yolculuk 
yapmaktadır. Dolayısıyla, mevsimlik 
tarım işçilerinin korunma ihtiyacı sadece 
enformel ilişki ağları içinde çalışmala-
rından kaynaklanan çalışma ilişkilerine 
dayanmamaktadır fakat aynı zamanda 
ailelerin beslenme, barınma, ulaşım, 
sağlık ve eğitim gibi birçok alanda hane-
leriyle birlikte korunma ihtiyacıyla da 
ilişkili bir süreçtir.  

MEVSİMLİK 
TARIMDA ÇALIŞAN
TOPRAK MÜTEAHHİTLERİ

Çalışma hayatlarını 

düzenleyen herhangi bir 

yasal düzenleme 

bulunmamaktadır. 

Türkiye'de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştıkları Temel Sorunlar
Türkiye'deki çalışma mevzuatı, genel 
olarak sanayide, ticarette, sınırlı olarak 
tarımda (51'den fazla işçi çalıştıran tarım 
işyerlerinde), basında ve denizcilikteki iş 
ilişkilerini düzenlemektedir. Mevsimlik 
gezici tarım işçileri için bu kapsamda 

özel bir yasa bulunmamaktadır. İş 
Kanunu kapsamına giren işyerlerinde 
4857 sayılı İş Kanunu, bu kapsama 
girmeyen işyerlerinde ise genel olarak 
Borçlar Kanunu hakları korumaktadır. 
4857 Sayılı İş Kanunu 51 ve daha fazla 

tarım işçisi çalıştıran işyerlerini İş Kanu-
nu kapsamına almaktadır. Bünyesinde 
50 veya daha az işçi çalıştıran iş yerleri İş 
Kanunu kapsamında değildir. 

MAKALE
Merve ÇALHAN
  

Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı
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Türkiye'de 150.000'in üzerinde ailenin 
mevsimlik tarımda çalıştığı tahmin 
edilmektedir. Yapılan saha araştırmala-
rında hanehalkı nüfusunun ortalama 6 
kişi olduğu düşünüldüğünde, ortalama 
1 milyon insanın her yıl mevsimlik 
tarımda çalışmak için yaşadıkları yerleri 
terk etmektedir. Araştırmalar, 1 milyon 
insanın yarısının çocuk nüfustan oluş-
tuğunu göstermektedir. Tarlada aktif 
olarak çalışan çocukların yarısından 
fazlası 11-17 yaş grubuna dahildir. 0-10 
yaş arası çocuklar, tarlada aktif olarak 
çalışmasalar bile, 'su taşıma', 'yatak 
toplama', 'çamaşır yıkama', 'çevre/çadır 
temiz l iği ',  'bulaş ık y ık ama',  ' sofra 
hazırlama', 'yemek yapma' ve 'çocuk 
b a k ı m ı '  i ş l e r i n i  ü s t l e n m e k t e d i r. 
Dolayısıyla, çocuklar sadece ürünlerin 
hasadında çalışmamakta fakat aynı 
zamanda yaşadıkları mekanlardaki iş 
yükünü de üstlenmektedirler. 

Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden 
biri haline gelen mevsimlik tarımda 
çalışan çocuklar, mevsimlik tarım işçileri 
arasında en dezavantajlı konumda 
bulunmaktadırlar. Tarlada ve ev işle-
rinde çalışmalarının haricinde, Mart-
Mayıs dönemi arasında yaşadıkları 
yerleri terk ederek, göç serüvenine baş-
layan çocukların örgün eğitimleri de 
yarıda kalmaktadır. Bunun dışında, yılın 
yarısından fazlasında çadır veya klübe-
lerde geçiren çocuklar temiz suya ulaş-
madaki zorluklar, sağlıksız tuvaletler ve 
sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle 
sıklıkla hastalanmakta ve bu da çocuk-
ların sağlıklı yaşam haklarının önündeki 
en büyük engellerden birini teşkil 
etmektedir. 

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin büyük 
bir kısmı yaşadıkları yerlerden mevsim-
lik işlerin yapıldığı destinasyonlara 
ulaşana kadar oldukça uzun ve zorlu bir 
yol kat etmektedirler. Yolculuğun kişi 
başı maliyetinin düşük olması için 
kapasitenin çok üzerinde yolcu taşın-
maktadır. Bu da herhangi bir trafik kazası 
gerçekleştiğinde, daha fazla can kaybı 
ve yaralanmanın ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin 
olumsuz yaşam ve çalışma koşulları, 
büyük can kayıplarının olduğu trafik 
kazalarında kamuoyunun gündemine 
gelerek, sadece haber değerinin olduğu 

bir tüketim nesnesine dönüşmüştür.

Mevsimlik tarımda çalışan işçilerin, göç 
ettik ler i yerlerdeki yaşam alanlar ı 
çadırlar, prefabrik yapılar, kullanılmayan 
okul binaları bazen de bahçeler arasında 
kalan bağ evleridir. Bu yaşam koşulları, 
hem yetişkinlerin hem de çocukların 
sağlıksız ve hijyen koşullarına uyulma-
dan konakladıkları bu ortamda önemli 
sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca 
çocukların tek tip ve kuru gıdalarla 
beslenmesi çocuk gelişimini olmsuz 
etkilemektedir. 

M e vs i m l i k g e z i c i  t a r ı m d a ç a l ı ş a n 
işçilerin ücretleri il ve ilçelerde geçici 
olarak kurulan komisyonlar tarafından 
tespit edilmektedir. Örneğin, 2013 
yılında fındık hasadı için Düzce ilinde 
yemek hariç net günlük ücret 35 TL 
olarak belirlenmiştir. Hemen hemen her 
bölgede mevsimlik işçiler, mahall i 
işçilerden çok daha az ücretle çalışmak-
tadırlar. Ayrıca, ücret açısından kadın ve 
erkek işçiler arasında da farklar ola-
bilmektedir. İşçilerin bahçe sahipleri ve 
tarım aracılarıyla da çalışma saatleri ve 
ücet avansı olmak üzere önemli sorunlar 
bulunmaktadır. Aracıyla işçi arasındaki 
borçlanma ilişkisi, bahçe sahiplerinin 
ücretleri belirleyebilmeleri ve keyfi 
olarak gerçekleştirilen işten çıkarmalar 
karşılaşılan en önemli sorunlar arasında 
yer almaktadır.

Mevsimlik tarım işçiliği, TR42 Bölge-
si'nde Sakarya ve Düzce illerinde görül-
mektedir. Başta Batman, Diyarbakır, 
Mardin, Şanlıurfa illerinden, Sakarya 
M erkez , Kocaal i ,  K arasu, Hendek , 
Karapürçek ilçelerine, öncelikle fındık 
hasadı olmak üzere binlerce mevsimlik 
gezici tarım işçisi gelmektedir. Fındık 
toplamak iç in gelen işç i ler in di le 
getirdikleri en temel sorun, saat olarak 
fazla çal ışıyor olmalarına rağmen, 
ellerine geçen paranın az olmasıdır.

Mevsimlik tarım işçilerinin 

yarısı çocuk nüfustan (0-17 

yaş) oluşmaktadır. 

Mevsimlik tarımda çalışan 

işçiler, sadece can 

kayıplarının olduğu trafik 

kazalarında gündeme 

gelmektedirler. 

Mevsimlik tarımda çalışan 

işçilerin yaşam ortamları 

sağlıksızdır.

Mevsimlik tarımda çalışan 

işçilerin iş sağlığı ve 

güvenliği yetersizdir. 
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 Düzce'nin Akçakoca ve Çilimli ilçelerine, 
fındık hasadı için başta Doğu ve Güney-
doğu Anadolu illeri olmak üzere binler-
ce işçi ile gelmektedir. Son zamanlarda 
Suriyeli Arap işçi lerin de çalışmak 
amacıyla ile geldiği gözlenmiştir. Orta 
Asya ülkelerinden, Gürcistan'dan gelen 
mevsimlik gezici tarım işçileri de söz 
konusudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı'nın 2010 yılında yayınlanmış olan 
verilerine göre, Sakarya ve Düzce en 
fazla mevsimlik işçi göçü çeken şehirler 
arasında yer almaktadır. Mevsimlik 
tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin yoğun 
olarak görüldüğü ürünlerden birisi 
' f ı n d ı k ' t ı r.  M e v s i m l i k  t a r ı m i ş ç i s i 
ailelilerin yıl içindeki hareketliliğine 
bakıldığı zaman yaygın olarak Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarında evlerinden 
ayrıldıkları, Eylül, Ekim ve Kasım ayla-
rında evlerine döndükleri bilinmektedir. 
Evden ayrılış tarihlerinin okulların açık 
o lduğu döneme denk gelmesi ve 
dönüşlerin de okullar açıldıktan sonra 
olması okul terk oranlarının yüksek-
liğinin önemli nedenlerinden birisidir. 
Fındık toplama sezonunun başlamasıy-
la birlikte birçok mevsimlik işçi Diyar-
bakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve 
Hatay gibi birçok ilden fındık toplamak 
için Düzce'ye göç etmektedirler. Yılın 
ortalama 6 ila 9 ayını tarımsal ürünlerin 
ekimi, çapası, ilaçlaması, sulaması ve 
hasadını gerçekleştirerek kazanan bu 
gruba 'toprak müteahhitleri' de den-
mektedir. Mevsimlik işçiler için tarım 
işçil iği tek gelir kaynağıdır ve aile 
bireylerinin hemen hemen hepsi göçe 
katılmaktadırlar. Bazı aileler birkaç yıl 
evlerine geri dönmemekte ve bütün 
seneyi çadırlarda geçirmektedirler. 

Özellikle de fındık üretiminin yoğun 
olarak yapıldığı Sakarya'nın Kocaali ve 
Karasu ilçelerinde yapılan saha araştır-
malarında elde edilen sonuçlara göre, 
hanelerin geldikleri illerin çoğunlukla 
Güneydoğu Anadolu i l leri olduğu, 
araştırma örnekleminde yer alan hane-
lerin %52'sinin 18 yaş altı çocuklardan 
oluştuğu ve çocukların önemli bir 

k ısmının i lköğretim sonrası okula 
devam etmediği tespit edi lmişt i r.  
Mevsimlik tarımda en önemli sorunlar-
dan biri, yoksulluk döngüsü olgusudur. 
Çocuk işçilerin ve ailesiyle beraber 
mevsimlik tarım göçüne katılan çocuk-
ların düzenli eğitimden mahrum kalma-
sı, çocuklarında mevsimlik tarım işçisi 
olarak hayatlarına güvenceden uzak bir 
şekilde devam etmelerine yol açmak-
tadır. Araştırmalar genellikle özellikle 
küçük yaştaki çocukların okula kaydı 
bulunduğunu, ancak göç sürecinde 
çocukların kayıtlı oldukları okula devam 
etmediklerini yansıtmaktadır. Çocuklar 
çoğu zaman okula kayıtlı olsalar dahi 
devam sorunu yaşamaktadırlar. Çocuk-
ların okulu bırakma gerekçesi yasa 
gereği kayıtlara ölüm, kronik sağlık 
sorunu, yurtdışına göç veya yaş haddin-
den ötürü biçiminde yansıtılmaktadır. 
Ayşe Gündüz Hoşgör, Mevsimlik Tarım 
Göçündeki Çocukların Eğitim(sizlik) 
G ö r ü n t ü s ü a d l ı  m a k a l e s i n d e ,  b u 
durumu “gizli okul dışında kalma” olarak 
kavramsallaştırır. Mevsimlik gezici tarım 
işçiliğinin yaşam koşulları her açıdan 
çocukların sağlığını, güvenliğini ve 
gelişimini olumsuz yönde etkileyen 
şartları içer-
mektedir. Bu 
sürecin için-
deki çocuklar 
t a r l a d a  ç a -
l ı ş m a d ı k l a r ı 
durumda bi le 
aileleri ile katıl-
dıkları bu göç yol-
culuğundaki olum-
suz koşullardan etki-
lenmektedirler.

Mevsimlik tarım işçile-
rinin durumunun 
i y i l e ş t i r i l m e s i 
amacıyla çeşitli 
projeler kamu 
k u r u m l a r ı  v e 
S T K ' l a r  t a -
raf ından uyu-
l a n m a k t a d ı r . 
Örneğin, Çalış-
m a ve S o s y a l  G ü -

venlik Bakanlığı'nın 'Mevsimlik Gezici 
Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal 
Hayatlar ının İyi leşt ir i lmesi Projesi 
(METİP) ile tarım işçilerinin ulaşım, 
barınma, eğitim, sağlık, iş ve sosyal 
güvenlik koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik olarak 2012 yılında Sakarya'da 
10.000 mevsimlik işçi yararlanmıştır. 
Proje kapsamında işçiler için sağlıklı 
yaşam alanlarının oluşturulması, altyapı 
iyileştirmelerin sağlanması ve insani 
yaşam koşullarının geliştirilmesine 
yönelik olarak bir dizi proje faaliyeti  
gerçekleştirilmiştir. Ancak, söz konusu 
projelerin organize olmayan ve yetersiz 
destekler olduğu; dolayısıyla sorunlara 
palyatif çözümler sunduğu için başarı 
projeler arasında yer almadığı konuyu 
çalışan akademisyenler tarafından 
sıklıkla dile getirilmektedir. 

Dolayısıyla, hakkında oldukça az bilgiye 
sahip olduğumuz mevsimlik tarımda 
çalışan işçilerin sorunlarına kalıcı bir 
şekilde çözümler sunacak adımların 
atılması ve kamu ve STK'lar işbirliğinde 
daha kapsayıcı ve kalıcı  çözümleri 
içeren projelerin hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. 
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Sağlık turizmi en kısa tanımıyla 
sağlıkla ilgili sorunu olan kişilerin kendi 
ülkeleri dışında başka bir ülkede tedavi 
olmaları. İnsanlar tarih boyunca sağlık-
larına kavuşmak, tedavi olmak amacıyla 
seyahat etmişler, hastalıklarına çare 
aramışlar. Bugün de insanın sağlığı 
konusundaki arayışı çok farklı değil. 
Teknoloji, ulaşım, bilginin ve nüfusun 
artması ile sağlık arayışı daha da hız 
kazandı dünyamızda.

Türkiye'de bu sağlık arayışından nasibini 
aldı ve bu nasibi daha da büyütme tela-
şında. Bu konuda ağırlıklı olarak Sağlık 
Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı ve diğer  ilgili bakanlıklar ortak 
çalışmalar yapıyorlar. 

Sağlık turizmini üç gruba ayırmak 
m ü m k ü n .  1 - M e d i k a l  t u r i z m  ( T ı p 
turizmi), 2-Termal -SPA turizmi, 3-Engelli 
ve yaşlı turizmi. Dünyada 1990'lı yıllarda 
hareketlenen, Türkiye'de 10 yıllık bir 
geçmişi olan sağlık turizmi şu anda 
ağırlıklı olarak medikal turizm olarak 
yapılıyor ve yabancı hastalar tarafından 
çoğunlukla özel sağlık kuruluşları tercih 
ediliyor. Sağlık turizminin dünyada ve 
Türkiye'deki serüveni ayrı bir yazı konu. 
Dünyada sağlık turizmini Hindistan, 
Tayvan, Meksika olmak üzere farklı 
ülkelerde yapılıyor.  

Hükümet sağlık turizmi konusunda  
2018' e kadar bir eylem planı oluşturdu. 

Bu planına göre  yap-işlet- devret 
modeliyle yeni hastaneler geliyor ve  
sağlık turizmi gelirleri  ikiye katlanacak.

 “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Prog-
ramı Eylem Planında” 2018 itibariyle 
Türk iye 'nin toplam sağl ık tur izmi 
gelir inin yaşlı lar ve normal termal 
turistler de dahil edilerek 9 milyar 350 
milyon dolara ulaştırılması hedeflendi. 
Eylem planının alt dağılımında ise 
hedeflerde, termal turistlerden sağlık 
amaçlı gelecek kişi sayısı 600 bin kişi, 
medikal turist sayısı da 750 bin kişi 
olarak belirlendi. Bu iki gruptan elde 
edilecek gelir de (termal turist kişi başı 
harcama tahmininden yapılan hesapla) 
8.6 milyar dolar olarak ortaya çıktı. 

Sağlık Turizmi 2018 eylem planına göre, 
b a k a n l ı k s a ğ l ı k t u r i z m i b ö l g e l e r i 
belirleyerek bu bölgelerde ağırlı olarak 

gerekli konularda kısa, orta ve uzun vade 
için çalışma yapılmasını destekleyecek. 
Ayrıca yine bu eylem planına göre, sağlık 
turizmi yapmak isteyen sağlık kuruluş-
ları sertifikalandırılacak, her sağlık 
kuruluşu sağlık turizmi yapamayacak.  
Acente olarak çalışan aracı kurumlara 
standart ve sertifikasyon sistemi geti-
rilecek, bakanlık yurt dışı pazar araş-
tırması sonucunda gerekli sağlık turizmi 
tanıtım çalışmalarını yapacak. Termal 
turizm için de bir takım çalışmalar orta 
vadede gerçekleştirilecek.

2015'te Türkiye'nin sağlık turizminden 
elde ettiği gelir 600 bin hasta ile 15 
milyar  lira civarında.  Sağlık turizminde 
2023 hedefi ise, 2 milyon uluslararası 
hasta ve  20-25  Milyar Dolar gelir. 

SAĞLIK 
TURİZMİNDE 
CAZİBE MERKEZİ OLMAK

Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 

Öğr. Gör. 

Sağlık Turizmi Hangi Alanları 
Kapsar 

Sağlık Turizminde 2018 Eylem 
Planı 

Sağlık Turizminde Türkiye'nin 2023 
hedefi 20-25  Milyar Dolar Gelir
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Genellikle Avrupalı turistler göz, diş, 
estetik, omurga ameliyatları, termal 
tedavi ve saç ekimi,  Irak, İran, Libya, gibi 
ülkeler ise tüp bebek tedavisi ve kalp 
damar operasyonları için Türkiye'yi 
tercih ediyor.

Sağlık turizmi amacıyla Sağlık Bakan-
lığı'nın  32 bin yatak  kapasiteli yap-
işlet-devret hastane inşaatı halen de-
vam ediyor.  Ayrıca kamu özel sektör 
ortaklığıyla yapılan 2106 yılı içinde 
bitecek  inşaatlar var. Altyapı çalışmaları 
tamamlandıktan sonra sağlık turiz-
minden gelir beklentisi 2017-2018 
yıllarında 9-10 milyar dolar.  

 

Sağlık turistinin  normal turistten daha 
çok harcadığı bir gerçek. TÜİK verilerine 
göre  yapılan hesaplama, sağlık amaçlı 
Türkiye'ye gelen turistlerin “en çok kişi 
başı harcamayı” yapan grup olduğunu 
gösteriyor. Turizm istatistiklerine göre 
2013 yılı sonunda Türkiye'ye 188 bin 295 
kişi münhasıran sağlık (teşhis, tedavi, 
termal vb.) amacıyla geldi. Bu kişilerden 
543 milyon 204 bin dolar gelir elde 
edildi. Harcama kişi başına 2 bin 884,8 
dolar oldu. Türkiye'ye gelen “yaban-
cıların” kişi başına harcaması 749 dolar 
olarak gerçekleşti. Kısacası her bir sağlık 
turisti, normal turistin 3.8 kat daha fazla 
harcadı.

Eylem planında, medikal turistlerin kişi 
başına harcama tutarı tahmini 7 bin 

466,6 dolar hesaplanırken, termal 
turistlerin 2 bin dolar olarak belirlendi. 
O r t a l a m a  o l a r a k   t e d a v i  a m a ç l ı 
Türkiye'ye gelecek kişilerin kişi başına 
harcaması 4 bin 733 dolar o larak 
hesaplandı.

 

Türkiye  yaklaşık 13 yıldır sağlık turiz-
minde daha bilinçli varlığını sürdürüyor. 
2010 yılında 100 bin hasta gelirken 
bugün yılda 600 bin hastaya ulaşılmış 
durumda. Türkiye'nin uluslararası hasta-
lar tarafından  tercih edilme sebebi 
sağlıkta ileri teknoloji kullanılması, 
doktor ve hastane kalitesi, diğer sağlık 
turizmi uygulayan  ülkelere göre  tedavi 
fiyatlarının yarı yarıya  hatta bazen daha 
bile az olması. Yani uygun fiyat yüksek 
kalite politikasını uygu-laması. Ayrıca 
JCI kalite belgesine sahip hastanelerin 
olması da tercih sebebi.

Sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi yap-
mak istemelerinin sebebi ise ulusla-
rarası hastalar için yeterli kapasitele-
rinin olması,  sağlık turizmi çalışma-
larının devlet tarafından desteklenmesi, 
THY'nin ulaşımda fiyat desteği, Ekono-

mi Bakanlığı' nın yurt dışı tanıtım ve fuar 
destekleri, 2015 yılında Sağlık Bakan-
lığı'nın konuyla ilgili olarak daha fazla 
çalışma yapması ve sağlık kuruluşlarını 
teşvik etmesi. 

   

Doğu Marmara sağlık turizmine elverişli 
bir bölge. 2010  yılında Kocaeli' de sağlık 
turizmi çalışmalarına başlarken de aynı 
ifadeyi kullanmıştım. Bölgemiz termal-
SPA,  medikal ve yaşlı-engelli turizmi 
için uygun.  Sadece bölgesel olarak bu 
konuda iyi bir hedef ve ortak çalışmaya 
ihtiyaç var. 

Sağlık turistlerinin yani uluslar arası 
hastaların Türkiye'ye gelme sebepleri 
Doğu Marmara için de geçerli. Bölge-
miz ağırlıklı olarak medikal açıdan tercih 
edilen bir bölge. Oysaki termal olarak da 
bölgemiz çok zengin. Bölgemizin 
öncelikle bölge olarak farkını, farklılığını  
ortaya koyması, iyi bir tanıtım çalışması 
yapması gerek. Yani  Doğu Marmara'nın  
sağlık turizminde varlığını daha fazla 
hissettirmesi gerekiyor. 

Sağlık Turisti Normal Turistten 
Daha Çok Harcıyor

Sağlık Turizminde Türkiye'nin 2023 
hedefi 20-25  Milyar Dolar Gelir

Sağlık Turizminde Türkiye Neden 
Tercih Ediliyor?
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2011  yılında Kocaeli' de sağlık turizmi 
çalışmalarına başlarken Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı'nın “Doğrudan Faaliyet 
Desteği” ile gerçekleşen Kocaeli İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü'nün projesi olarak 
uygulanan, önerdiğim, projesini yazdı-
ğım ve baştan sona  danışman olarak 
yürüttüğüm “ Kocaeli' de Sağlık Turizmi 
Potansiyeli Arama Konferansı” son-
rasında Kocaeli'nin konuyla ilgili SWOT 
analizi ortaya çıktı ve bir  STK oluş-
turuldu. Bu çalışma ile bölgede sağlık 
turizmi konuşulmaya başlandı. Bugüne 
kadar da bölge valilikleri, yerel yöne-
timler, turizm aktörleri, sağlık kuru-
luşları  ve diğer ilgili kuruluşlar  sağlık 
turizmi için  istekli ve yapıcı davrandılar. 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı başarılı 
araştırmalar yaparak ve destekleyerek 
bölgenin turizm potansiyelini  belirledi. 
Kısacası başlangıçtan bu yana içinde 
bulunduğumuz ve yönlendirici olmaya 
çalıştığımız gelinen durum küçüm-
senmeyecek düzeyde. 

Sağlık turizmi çalışmaları artık  Doğu 
Marmara Bölgesi olarak yapılmalı ve 
bölge şehirleri arasında sağlık turizmi 

işbirliği oluşturulmalı. Bu işbirliği ile 
bölgenin potansiyeli  daha iyi değer-
lendirilecek ve güç birliği yapılmış 
olacaktır. Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı birleştiriciliğinde Bölge illeri 
turizm müdürlükleri ile yapılacak böyle 
bir çalışma sağlık turizmi bölgesel 
çalışması olarak da örnek olacaktır. Üç yıl 
ö n ce D o ğ u M a r m a ra B ö l g e s i  i ç i n 
tarafımdan oluşturulan  ve önerilen 
hedefleri net olarak belirlenen kısa, orta 
ve uzun vadeyi kapsayan bu proje hala 
uygulanabilir durumdadır. 

2018 sağlık turizmi eylem planı çerçe-

vesinde yapılacak bölgesel bir çalışma, 
bölgemizi sağlık turizmi alanında daha 
fazla söz sahibi yapacaktır. Kocaeli, 
Yalova, Bolu, Düzce, Sakarya bölge 
şehirlerimiz olarak sağlık turizminde tek 
başlarına elbette başarı gösterebilirler. 
Fakat bölgesel olarak birlikte hareket 
etmek, bölgesel bir model oluşturmak, 
bölge avantajlarımızı değerlendirmek 
ve kaynakları daha verimli kullanmasını 
sağlamak her il ve ülke için daha faydalı 
olacaktır. Eğer böyle bir işbirliği sağla-
namazsa, şehirler tek tek  konuyla ilgili 
olarak çalışmalarına devam etmek 
durumunda kalacaklardır. 

Zaman hızla ilerlemekte ve her konuda 
olduğu gibi sağlık turizmi konusunda da  
konuyla ilgili aktörler  boş durmamakta. 
Doğu Marmara Bölgesi'nin başrolü 
oynaması için hızlı hareket etmesi, karar 
vermesi, çalışması ve bölgesel değer-
lerini akılcı ve verimli kullanabilmesi  
için  işbirliği yapması şarttır. 

Sözün özü  Doğu Marmara'da kaynak-
ların verimli kullanılması bölgemizi 
sağlık turizmi konusunda cazibe mer-
kezi yapacaktır. Cazibe merkezi olup ol-
mamaya bu gün karar vermek gerekiyor. 

Doğu Marmara İçin Sağlık Turizmi 
Bölgesel İş Birliği Modeli

MAKALE



Türkiye'nin bilişim temelli kalkın-ma 
s ü re c i n d e ö n e m l i  ro l  ü s t l e n m e s i 
beklenen ulusal ölçekli Bilişim Vadisi 
Projesi, Kocaeli ili Gebze ilçesinde haya-
ta geçmeye hazırlanmaktadır. Doğu 
Marmara Bölgesi ve Türkiye'nin kalkın-
ma sürecini ivmelendirmesi hedeflenen 
Bilişim Vadisi Projesi, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı tarafından özel olarak 
takip edilerek planlama, iş geliştirme ve 
tanıtım çalışmalarına katkı sağlanmak-
tadır.

M u a l l i m k ö y Te k n o l o j i  G e l i ş t i r m e 
Bölgesi, Bilişim Vadisi adıyla anılmakta 
olup, Bilişim Vadisi markası yönetici 
şirket tarafından tescil edilmiş durum-
dadır. Türkiye'de kurulmuş olan 63 
teknoloji geliştirme bölgesinden (tek-
nopark) biri olan Bilişim Vadisi, ulusal ve 
bölgesel strateji belgelerinde atıf yapı-
lan daha kapsamlı hedeflerin gerçek-
leştirilmesine aracı rol oynayacak olması 
sebebiyle ulusal bir proje niteliğine 
sahiptir. 

Türk iye'nin bil iş im alanında kendi 
ekosistemini yaratarak uluslararası 
rekabet gücünü artırma çalışmaları 
2000'li yılların başında hızlanmış ve 
çerçevede gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamında teknoparklar ve Ar-Ge 
merkezleri için yasal altyapı oluşturul-
muştur. Aynı hedefler doğrultusunda 
Bilişim Vadisi kavramına da ilk defa 
2006-2010 dönemini kapsayan Bilgi 
Toplumu Stratejisi'nde yer verilmiş ve bu 
stratejide Türkiye'nin uluslararası bilgi 
teknolojileri firmaları için üretim ve 
operasyon merkezi olmasının sağlan-
ması amacıyla Bilişim Vadisi'nin kuru-
lacağı ifade edilmiştir. 

Bilişim Vadisi'nin kuruluşu, Değerlen-
dirme Kurulu'nun uygun görüşlerine 
dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 
24 Mart 2011 tarihli ve 2074 sayılı yazısı 
üzerine, 4691 sayılı Kanun'un 4 üncü 
maddesine göre 4 Nisan 2011 tarihinde 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır. 
Aynı kararla, Bilişim Vadisi'nin alanı ve 
sınırları 2.847.969 metrekare olarak 
belirlenmiştir. 

Bilişim Vadisi'nin 
yer seçimi gerçek-
leştirilirken ulaşım 
b a ğ l a n t ı l a r ı n ı n 
güçlü olması, ye-
nilik ekosistemi-
nin güçlü olması 
gibi ölçütler göze-
t i lmişt ir.  Bi l iş im 
Vadisi'nin merke-
zinde yer aldığı 50 
kilometrelik daire 
çapı içerisinde 19 
organize sanayi 
bölgesinin, 3 ser-
best bölgenin, 4 

t e k n o p a r k ı n ,  1 9  ü n i v e r s i t e n i n , 
Türkiye'nin en büyük ölçekli araştırma 
merkezi TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nin, 
Türk Standartları Enstitüsü Çayırova 
Yerleşkesi'nin bulunması bu ölçütleri 
doğrular niteliktedir. Diğer taraftan 
Bilişim Vadisi, önemli yol kavşaklarının 
ortasında, deniz, hava ve kara yollarına 
yakın olan konumuyla önemli avantaja 
sahiptir.   

Kurulmuş olan teknoparkların yönetimi 
ve işletilmesi sorumlu anonim şirketleri 
taraf ından gerçek leşt i r i lmektedir. 
Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Yönetici Anonim Şirketi'nin kuruluşu da 
2012 yılında gerçekleştirilmiştir. 31 
Aralık 2015 tarihi itibariyle yönetici 
şirket, ağırlıklı olarak kamu ve kamu 
kurumu nitel iğinde kuruluşlardan 
oluşan toplam 11 ortaklı yapıya sahip 
durumdadır. Şirkette en fazla hisseye 
%43,39'lük payla TÜBİTAK sahiptir.     

BİLİŞİM VADİSİ: 
KURULUŞ SÜRECİ, 
MEVCUT DURUM VE BEKLENTİLER 

Yusuf Gürhan Öztaş

Bilişim Vadisi'nin Kuruluş Süreci 

1

Üst Yapı Çalışmaları Devam Eden Bölüm

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Bilişim Vadisi Türkiye Projesi

 Kurum Koordinatörü
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Türkiye, Dünya'nın en büyük 10 eko-
nomisinden biri olmayı, kişi başına 
gelirini 25 bin dolara çıkarmayı, 10 
milyar doları yazılım alanında olmak 
üzere 500 milyar dolar ihracat ger-
çekleştirmeyi, GSMH içerisindeki Ar-Ge 
payını yüzde 3 seviyesine çıkartmayı ve 
özel sektör Ar-Ge harcamalarının GSYİH 
içerisindeki payını yüzde 2 seviyesine 
y ü k s e l t m e y i h e d e f l e m e k te d i r.  B u 
süreçte, teknolojik bilginin üretilmesi ve 
üretilen bilginin ticarileştirilmesi, hiç 
şüphesiz, stratejik bir öneme sahip 
durumdadır.

 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu 
Kalkınma Planı'nda, üretimde yerli 
katma değerin yükseltilmesi, sürdü-
rülebilir üretime imkân veren daha 
yüksek teknolojili bir ürün desenine 
geçilmesi ve küresel değer zincirinin 
daha üst basamak lar ına ç ık ı lması 
gerektiği belirtilmektedir. Bu alanlarda 
sağlanacak i lerlemelerle sektör içi 
verimlilik düzeylerinin artması; rekabet 
gücü daha yüksek, ithalat bağımlılığı 
daha düşük ve dünya pazarlarında 
ihracat payını yükseltebilen bir üretim 
yapısına ulaşılmasının mümkün olabi-
leceği ifade  edilmiştir. 

Bu stratejiler ve hedeflerin gerçek-
leşebilmesine katkı sağlanması için 
Türkiye; üniversiteler, teknoparklar, 
teknoloji transfer ofisleri, Ar-Ge mer-

kezleri, özel sektör ve düzenleyici-
destekleyici kamu kuruluşlarından 
oluşan Ar-Ge ve yenilik ekosistemini 
güçlendirme ve dünyada da örnekleri 
bulunan uluslararası ölçekli, marka 
d e ğ e r i  y ü k s e k ,  te k n o l o j i  m e r k e z i 
oluşturma iradesi ortaya koymuş ve 
Bilişim Vadisi Projesi'ni hayata geçirmeyi 
kararlaştırmıştır. Bu nedenle, Bilişim 
Vadisi'nden beklenen diğer tekno-
parkları da bir üst aşamaya taşıyacak Ar-
Ge ve yenilik ekosistemini oluştur-
masıdır. Bu beklenti 25 Kasım 2015 
tarihinde açıklanan 64. Hükümet Prog-
ramı'nda da ifade edilmekte ve Tür-
kiye'yi yenilik alanında bir üst lige 
taşıyacak olan Bilişim Vadisi'nin kurul-
makta olduğu belirtilmektedir.

Bilişim Vadisi teknopark alanı olarak ilan 
edilen kısmın tamamının 1/5000 nazım 
ve 1/1000 nazım imar planları 2014 yılı 
Nisan ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'nca onaylanmış ve mimari 
tasarımları 2014 yılı Eylül ayında tamam-
lanmıştır. Yaklaşık 3 milyon metrekare 
alana sahip Bilişim Vadisi, yaklaşık 1,5 
milyon metrekare kapalı alan olacak 
şekilde 5 etaplı olarak planlanmıştır. 515 
bin metrekare alana sahip birinci etabın 
altyapı çalışmalarına 2014 yılı Aralık 
ayında başlanmıştır. Genel olarak, birin-
ci etap ve çevresinin ana yol güzergâ-
hının altyapı ve yol yapım işinin yaklaşık 

yüzde 95'i, 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 
tamamlanmış durumdadır. 

Bi l iş im Vadis i üst yapı çal ışmalar ı 
kapsamında birinci etabın belirli kısmını 
oluşturan idari bina ve kuluçka merkezi 
binaları yapım işinin temel atma töreni 
26 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştiri-
lerek üst yapı çalışmalarına başlanmıştır. 
48 bin metrekarelik bu üst yapı çalışması 
sonucunda, içerisinde firmaların da yer 
alacağı idari binanın ve 10 bin metreka-
relik alana sahip kuluçka merkezinin 
yapımı tamamlanmış olacaktır. 

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle söz 
konusu üst yapı çalışmasının yaklaşık 
yüzde 55' i tamamlanmış olup, bu 
çalışmaların 2016 yılı Mayıs ayında 
tamamlanması ve bilişim firmalarının 
kademeli olarak faaliyetlerine başlaması 
hedeflenmektedir. 

2016 yılının ilk çeyreğinde birinci etabın 
üst yapı faaliyetleri kapsamında; test ve 
prototip merkezinin, Ar-Ge binalarının, 
otel, sosyal donatı alanı ve konferans 
merkezinin de yer aldığı yeni alanların 
inşaat çalışmalarının başlatılması plan-
lanmaktadır. Aynı zamanda yaşam 
merkezi olması hedeflenen Bilişim Vadi-
si'nde konaklama, spor alanı, yeme-
içme, posta-kurye, alışveriş vb. imkan-
ların sunulması, ayrıca firmalara ulaşım 
hizmeti sunulması öngörülmekte olup, 
bu konularla ilgili görüşmelere devam 
edilmektedir.

Bilişim Vadisi'nin temel olarak, bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanında faaliyet 
gösteren ulusal ve uluslararası önemli 
aktörlere ev sahipliği yapması, yerel 
potansiyeli değerlendirerek uluslararası 
düzeyde markalar yaratılmasına, Ar-Ge 
ve yenilik yapısının hedeflendiği şekilde 
uluslararası rekabet edebilir seviyeye 
yükseltilmesine katkı sağlaması beklen-
mektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen 
iş geliştirme çalışmalarıyla ulusal ve 
uluslararası ölçekli firmalar ile potan-
siyeli olan yazılım şirketleriyle yatırım 
konusunda görüşmeler gerçekleştiril-
mekte, buna yönelik etkinlikler düzen-
lenmekte ve ilaveten entegre kuluçka
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Projeden Beklentiler
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Bilişim Vadisi Vaziyet Planı 3D Görüntüsü 

Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarıyla 
İlgili Mevcut Durum

İş Geliştirme Çalışmalarıyla İlgili 
Mevcut Durum
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sisteminin hayata geçirilmesi için plan-
lama çal ışmalar ı yürütülmektedir. 
Mevcut durumda birçok kuruluşla yatı-
rım konusunda mutabakata varılmış 
olup, kademeli olarak 2016 yılının ikinci 
çeyreğiyle birlikte kuruluşların faaliyete 
başlaması hedeflenmektedir. Bilişim 
Vadisi'nde ayrıca, Ar-Ge odaklı teknoloji 
merkezlerinin hayata geçirilmesi plan-
l a n m a k t a d ı r.  B u n l a r d a n b i r i n c i s i 
TÜBİTAK BİLGEM işbirliğiyle kurulması 
hedeflenen Prototip ve Test Merkezi'dir. 
Bu merkezde, sektörde önemli bir 
maliyet kalemi oluşturan test hizmet-

lerinin gerçekleştirilmesi, elektronik 
prototip kart tasarım ve geliştirme 
faaliyetleri ile çevresel ve mekanik test 
faaliyetlerinin yürütülmesi, prototip Ar-
Ge ve danışmanlık faaliyetlerinin veril-
mesi planlanmaktadır.  İkincisi, Tematik 
İnovasyon Merkezi 'dir. Bu merkez, 
teknoloji geliştirerek ve geliştirilen tek-
nolojiyi transfer ederek firmaların ve-
rimlilik düzeylerini artırmayı, yüksek 
teknolojili üretim gerçekleştirilmesine 
katkı sağlamayı hedefleyecektir. Üçün-
cüsü, Tematik Kuluçka Merkezi 'dir. 
İnkübator olarak da adlandırılan ku-

luçka merkeziyle uluslararasılaşma 
potansiyel i bulunan alanlara özel 
kuluçka programlarının yürütülmesi ve 
girişimcilik ekosis-teminin güçlendiril-
mesi hedeflenmektedir. Bölgesel Geliş-
me Yüksek Kurulu'nun 30 Aralık 2014 
tarihli onayıyla yürürlüğe giren Doğu 
Marmara Bölge Planı'nında (2014-2023) 
bu aktörlere ev sahipliği yapılmasının 
sağlanması ve uluslararası ölçekte ta-
nıtımın desteklenmesi hedefi çerçe-
vesinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
tarafından tüm iş geliştirme süreçlerine 
katkı sağlanmaktadır.
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1) 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 

2) 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 

3) Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010), 

4) Bilişim Vadisi Resmi İnternet Sayfası, 

5) Bilişim Vadisi Kuruluş Kararı Resmi Gazetesi Sayısı, 

6) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Hedefleri, 

7) Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 

8) 64. Hükümet Programı, 

9) Doğu Marmara Bölge Planı (2014-2023), 

İlgili Bağlantılar

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/03/20080312-.htm, Erişim:06.01.2016.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/07/20010706.htm#1, Erişim:06.01.2016.

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/BT_Strateji/Diger/060500_BilgiToplumuStratejisi.pdf, Erişim:06.01.2016.

http://www.bilisimvadisi.co/, Erişim:06.01.2016. 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110611m1.htm&main=
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110611m1.htm, Erişim:06.01.2016.

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/BTYK/btyk23/2011_101.pdf, Erişim:06.01.2015.,

http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf, Erişim: 06.01.2016.

http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/KurumsalHaberler/64.hukumet_programi.pdf, Erişim:06.01.2016.

http://www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr/bolgeplani20142023.aspx, Erişim:06.01.2016.

1) Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010), syf. 38. 

2) Bakanlar Kurulu Kararı için bkz. 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete.

3)Yönetici şirket kuruluşu için bkz. 16 Ağustos 2012 tarih ve 8135 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi.

4)Detaylı ortaklık yapısı için, bkz. 

5)Detaylar için bkz. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Hedefleri, 

 6) Onuncu Kalkınma Planı, (2014-2018), syf.  57.

 7) 64. Hükümet Programı, syf. 115.

 8) Doğu Marmara Bölge Planı (2014-2023), syf. 227.

http://www.bilisimvadisi.co/bilisim-vadisi/paydaslarimiz, erişim: 06.01.2016.

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/BTYK/btyk23/2011_101.pdf, erişim: 06.01.2016.

Dipnotlar



HABERLER
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
Ajans Desteği İle Tamamlanan 
İlk Güdümlü Proje İncelendi

MARKA Genel Sekreteri Mustafa 
AYHAN tarafından Doğu Marmara Kal-
kınma Ajansı 2013 Yılı Güdümlü Proje 
Mali Destek Programı kapsamında des-
teklenerek başarı ile tamamlanan “Koca-
eli Üniversitesinde Troponin I ve CK-MB 
tanı kitlerinin üretilmesi” başlıklı proje-
sine ziyarette bulunuldu.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
gerçekleşen ziyarette proje koordina-
törü ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Aynur YAZICI KARA-
DENİZLİ projede yapılan faaliyetlere 
ilişkin bilgiler aktardı. Projede görevli 
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat KASAP, 

yapılan araştırma çalışmalarını aktara-
rak çalışmada kullanılan cihazlar hakkın-
da bilgiler verdi.

Monoklonal Antikor Üretimi 
Ülkemizde Yapılıyor
Prof. Dr. Aynur YAZICI KARADENİZLİ ve 
Doç. Dr. Murat KASAP projeyi şu şekilde 
anlattı. Proje kapsamında,Troponin I ve 
CK MB kitleri başta olmak üzere benzeri 
kitlerinin üretiminin de sağlanacağı yük-
sek teknoloji alanındaki kitlerin üreti-
mini sağlayacak “tanı kiti üretim merke-
zi” kurduk, tanısal amaçlı monoklonal 
antikor kullanımı tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de yıllar içerisinde artış 
göstermektedir. Monoklonal antikorlar 

kullanılarak hazırlanan ve kalp krizi 
tanısında kullanılan Troponin I gibi kitler 
ekonomik olarak dışa bağımlılığa neden 
olmaktadır. Buna rağmen bu kitlerin 
temelini oluşturan rekombinan antijen 
ile monoklonal antikor üretimi ülkemiz-
de yapılamamaktadır.

MARKA'nın Desteği ile 
Gerçekleştirdik
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın des-
teği ile proje merkezin kurulması için 
gerekli önemli cihazlar ve sarf malzeme 
alımı gerçekleştirildi. Aynı zamanda bu 
proje ile “Rekombinan antijen tekno-
lojisi kullanılarak hem antijen üretimi 
hem de bu antijene özgü monoklonal 
antikor üretimleri yapılmıştır. Bu anti-
korların kullanımı ile yapılan standardi-
zasyon çalışmaları sonucunda uygun 
antikor çiftleri saptanmıştır. Bu çiftler 
tanı kiti içerisinde kullanılmaktadır. Kiti 
okuyabilen cihaz tasarımı ve üretimi de 
gerçekleştirilmiştir. Tanı kitinin KOU TTO 
tarafından ticarileştirilmesi için tanı 
kitinin ve ilgili cihazın kullanımı ile ilgili 
izinlerin alınması devam etmektedir.

MARKA Genel Sekreteri 

Mustafa AYHAN Kocaeli 

Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde Ajans Desteği 

İle Tamamlanan İlk 

Güdümlü Proje Desteğini 

İnceledi.
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Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
Kocaeli'de Devam Ediyor

MARKA'nın Kocaeli'deki Merkez 
Binasında 15.12.2015-25.12.2015 tarih-
leri arasında düzenlenen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi tamamlandı. Eğitimi 
başarıyla tamamlayan 28 girişimci adayı 
KOSGEB yeni girişimcilik desteğinden 
faydalanmak üzere sertifika almaya hak 
kazandı. Eğitimin kapanış gününde 
MARKA ve KOSGEB uzmanları tarafın-

dan girişimci adaylarına sertifikalarını 
aldıktan sonraki sürece dair bilgilendir-
mede bulunuldu.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 
Ajansın Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve 
Yalova illerinde düzenlediği eğitimler, 
girişimcilik nitelikleri, iş fikri geliştirme, 
finans, üretim, pazarlama, yönetim, iş 

planı hazırlama alanlarında teorik eği-
timleri ve yine bu alanlarda yapılacak 
atölye çalışmalarını kapsamaktadır. Eği-
timi tamamlayan girişimciler destek 
kapsamında KOSGEB'den çeşitli oran-
larda 50 Bin TL'ye kadar hibe ve 100 Bin 
TL'ye kadar faizsiz kredi için başvuruda 
bulunabilir.

HABERLER

Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansı'nın  

KOSGEB işbirliğiyle 

Kocaeli, Sakarya, 

Düzce, Bolu ve Yalova  

il ve ilçelerinde 

düzenlediği 

Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimleri 

devam ediyor.

Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik 
Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) koordi-
natörlüğünde, Ar-Ge, yenilik ve teknolojiye 
dayalı girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve 
geleceğin başarı hikâyelerinin desteklenmesi 
amacıyla yapılan tekno-girişim proje yarış-
masının ödül töreni 29.12.2015 tarihinde Gebze 
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Konferans 

Salonu'nda gerçekleştirildi.

GtÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN,  Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Mustafa AYHAN, Gebze Ticaret Odası Başkanı 
Nail ÇİLER, KOSGEB Kocaeli OSB Bölge 
Müdürü Ertuğrul ÇETİNKAYA, ilgili kurum 
yetkilileri ve öğrencilerin katıldığı törende 
mansiyon ödülünü Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Mustafa AYHAN 
takdim etti. Düzenlenen ödül töreninin 
ardından G T Ü Rektörü Prof.  Dr.  Haluk 
GÖRGÜN tarafından Gebze Ticaret Odası 
Başkanı'na plaket verildi ve ödül töreni hatıra 
fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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“Nanoteknoloji Kümelenmesi” 
2. Çalıştayı Gerçekleştirildi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdür-
lüğü'ne bağlı Kümelenme Politikaları, 
Uygulama ve Koordinasyon Şubesi 
tarafından 2016 yılında açılacak olan 3. 
Kümelenme Çağrısı'na, TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi (MAM) koordi-
natörlüğünde “Nanoteknoloji Kümelen-
mesi” proje önerisi hazırlanmaktadır.

Nanoteknoloji Kümelenmesinin amacı, 
ülke sanayimize katma değeri yüksek 
nanoteknolojik ürün, süreç geliştirme ve 
istihdam sağlayacak rekabet öncesi 
birliktelik sağlanmasıdır.

Enerji, otomotiv, savunma, sağlık, teks-
til, elektronik ve inşaat sektörlerinde 
nanoteknoloji kapsamında faaliyet 
göstermekte olan firmalar, üniversiteler 
ve Ar-Ge merkezleri ile 16 Ekim 2015 

tarihinde İstanbul Hilton Kozyatağı 
H o te l 'd e T Ü B İ TA K M A M , T Ü B İ TA K 
B İ L G E M ,  T Ü B İ TA K  U M E ,  S a b a n c ı 
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversite-
si'nin ortak düzenlediği “Nanoteknoloji 
Kümelenmesi Çal ıştayı -1” gerçek-
leştirilip kümelenme proje önerisinin 
kapsamı ve planlaması hakkında istişare 
yapılmıştır. 6 Kasım 2015 tarihinde 
Nanoteknoloji kümelenmesinin liderlik 
grubu oluşturulup kümelenmenin ortak 
vizyonu belirlenmiştir.

Enerji, otomotiv, savunma, sağlık, teks-
til, elektronik ve inşaat sektörlerinin 
nanoteknoloji yol haritalarının belirlen-
mesi ve nanoteknoloji alanında önerile-
cek sektörel proje başlıklarının oluştu-
rulması amacıyla TÜBİTAK MAM, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve 

Teknopark Ankara'nın ortak düzenlediği 
"Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı - 
2" 30 Kasım 2015 tarihinde TÜBİTAK 
TÜSSİDE'de gerçekleştirilmiştir. Nano-
teknoloji alanında faaliyet gösteren 53 
firma, 20 üniversite ve 4 Ar-Ge merkezin-
den temsilcilerin bulunduğu 200 katı-
lımcılı çalıştayda her bir sektörün çalış-
ma grubundan edinilen bilgiler ışığında 
“Nanoteknoloji Kümelenmesi Sektörel 
Durum” raporu hazırlanmaktadır.

TÜBİTAK MAM, Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansı ve Teknopark 

Ankara işbirliğiyle "Nanoteknoloji 

Kümelenmesi Çalıştayı - 2" 30 

Kasım 2015 tarihinde TÜBİTAK 

TÜSSİDE'de gerçekleştirildi.

HABERLER

Mali Destek Programları Yararlanıcıları için Proje 
Uygulama ve Satınalma Eğitimleri Verildi

2015 Yılı Mali Destek Programları 
kapsamında destek almaya hak kazarak 
sözleşmesi imzalanan yararlanıcılara 
proje uygulama, satınalma usulleri ve 
desteklerin muhasebeleştirilmesi konu-
lar ında eğit imler ver i ldi . İ z leme ve 
Değerlendirme Birimi, Muhasebe Ödeme 
Birimi tarafından 04.05.2015 tarihinde 

Düzce TSO da ve 05.05.2015 tarihinde 
MARKA Kocaeli de olmak üzere gerçekle-
şen eğitimlerde yararlanıcıların proje-
lerini sorunsuz ve doğru bir şekilde uygu-
laması için gerekli bi lgi lendirmeler 
yapılmıştır.
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

HABERLER

TÜTEL Projesi'nin 
Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Tümdevre Tasarım ve Eğit im 
Laboratuvarı (TÜTEL) Projesi'nin açılış 
ve tanıtım toplantısına TÜBİTAK başkanı 
Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK Başkan 
Yardımcıs ı  Dr.  Or k un Hasek ioğlu, 
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır 
Tunaboylu, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı 
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Kayma-
kamı Mehmet Arslan ve çok sayıda 
davetli katılım sağladı.

Tokyo Üniversitesi’nden  TÜTEL'e 
Destek 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 
güdümlü proje desteğinden alınan 
fonla TÜBİTAK BİLGEM'de başlatılan 
TÜTEL Projesi ile ulusal ve uluslararası 
paydaşlarla işbirliğinin ve tüm ülkeyi 
kapsayacak bir eğitim, tasarım, ge-
liştirme, test, üretim ve bilinçlendirme 
faaliyetinin temelleri atıldı. Proje temel 
olarak bölgedeki üniversite ve firmalara 
tüm-devre tasarım desteği için merkezi 
bir organizasyon oluşturmayı hedef-

liyor. Ayrıca, proje faaliyetleri arasında; 
tümdevre tasarım eğitim programları 
düzenlenmesi, tüm-devre tasarımında 
kullanılan CAD araçları için gerekli 
yazılım ve lisansları sağlanması ve tüm-
devre tasarımı için ulusal ve uluslararası 
işbir l ik ler in kurulması bulunuyor. 
Ayrıca, Tokyo Üniversitesi'nin TÜTEL'e 
destek vermesi planlanıyor. Bu kapsam-
da, Japonya'nın Tokyo Üniversitesi'nde 
faaliyet gösteren VLSI Design and 
Education Center'ın(VDEC), tüm-devre 
tasarımı ve üretimi konusunda akade-
mik ve teknolojik destek sağlaması 
planlanıyor.

TÜTEL Projesi'nin bölgesel ve ulusal 
kalkınma açısından da büyük bir adım 
olması hedefleniyor. TÜTEL ile Tür-
kiye'ye önemli bir know-how kazandırıl-
ması ve ülkemizdeki tüm paydaşların 
(araştırmacılar, firmalar, üniversiteler, 
sıradan vatandaşlar) yararlanabileceği 
bir ekosistem kurulması hedefleniyor. 
Bu projeyle, Türkiye'de sadece TÜBİTAK 

BİLGEM bünyesinde bulunan Yarı İlet-
ken Teknolojileri Araştırma Labora-
tuvarı'nın (YİTAL), sanayiye de hizmet 
vermesi öngörülüyor. Bununla birlikte, 
projeyle ülkemizin mikro-elektronik 
konusunda teknolojik bağımsızlığa 
kavuşması hedefleniyor.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından MARKA desteği ile gerçekleştirilen Tümdevre Tasarım ve 

Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL) Projesi'nin açılış ve tanıtım toplantısı  TÜBİTAK  

TÜSSİDE'de gerçekleştirildi. 



HABERLER

TÜBİTAK MARTEK 
Yeni İdare ve Kuluçka 
Binası'nın Temeli Atıldı

TÜBİTAK MAR TEK  binasının  
açılış temel atma törende konuşan, 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Ahmet Arif 
Ergin, “10 yıl önce birkaç yüz proje teklifi 
alırken bu sene 33 bin proje teklifi alıyo-
ruz. Bunların elemelerini gerçekleştiri-
yoruz, kıymetlerini tartıyoruz” dedi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da 
bu törenlerin Türkiye'nin büyük bir 
geleceğe güvenli, kararlı ve emin adım-
larla yürüdüğünü gösterdiğini ifade 
ederek, 2023'te dünyanın en gelişmiş ilk 
10 ekonomisi hedefine doğru kararlılıkla 
ilerlendiğini söyledi.

Konuşmanın ardından TÜBİTAK Başkanı 
Ahmet Arif Ergin, Kocaeli Valisi Hasan 
Basri Güzeloğlu ve beraberindeki proto-
kol üyeleri binanın temelini attı.

Proje  2017  Yılında Tamamlanacak
Türkiye'nin ilk 'akıllı teknopark' olma 
vizyonu doğrultusunda projelendirilen 
ve inşaatına başlanan TÜBİTAK Marmara 
Teknokent İdare ve Kuluçka Binası, kendi 

enerjisini üreten, düşük karbon salını-
mına sahip, ileri teknoloji içeren ve mev-
cut sistemlere tam entegre otomasyon 
yapısıyla ülkenin girişimciliğini destek-
leyerek  yeni altyapı olanakları sağlaya-
cak bir yapı olma özelliğine sahip olacak.  
Uzman akademisyenler tarafından yapı-
lan  tasarım ve projelendirme çalışma-

lar ı sonucu gir iş imci l ik- inovasyon 
alanında Ar-Ge firmalarının ve bilim 
insanlarının ihtiyaç duyabilecekleri her 
türlü detay düşünülerek tasarlanan 
binanın 28 bin metrekare kapalı alana 
sahip olacak inşaatın 2017 yılı başında 
tamamlanması hedefleniyor.

Hali hazırda 40 bin metrekare 

kapalı alanıyla Ar-Ge 

firmalarına hizmet vermekte olan 

TÜBİTAK Marmara Teknokent 

bünyesinde girişimcilik ve Ar-Ge 

ekosistemine değer katacak yeni 

idare ve kuluçka binası 

inşaatının temelleri atıldı.

Kocaeli'de Dış Ticaret Eğitimleri Tamamlandı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Kasım 2015 tarihinde Ajans merkezinde 

düzenlenen“Ücretsiz Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri” tamamlandı.

Önümüzdeki dönemlerde ihracat yapma düşüncesi 
olan veya halihazırda ihracat yapan firmaların dış ticarete 
ilişkin bilgilerini geliştirmek amacıyla 3 gün süren “Sertifikalı 
Dış Ticaret Eğitimin” de kursiyerlere, dış pazarlarda müşteri 
bulma yöntemleri - uluslararası ticaret ve pazarlama, dış 
ticarette yazışma teknikleri ve uygulamaları, dış ticaret 
sözleşmeleri ve uyulması gereken kurallar, örneklerle akreditif 
açılma süreci; akreditif okuma ve uygulama, uluslararası ticari 
belgeler, kullanış biçimleri ve uygulamaları, ihracat mevzuatı 
ve ihracatın uygulamaları ile simülasyonu, Eximbank kredi-
lerinin kullanılması, ihracatta teklif hazırlama, fiyatlandırma // 
ihracatta fiyatlandırma stratejileri, uluslararası ticaretin 

finansmanı, dahilde ve hariçte işleme rejimleri (genel olarak) 
vb. konuları içeren eğitimler verildi.
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8. Doğu Marmara Sektörel Performans
Ödül Töreni Yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası önderliğin-
de çözüm Ortakları; Price Waterhouse 
Coopers Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, 
Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Eko-
nomi Politikaları Araştırma Vakfı ve 
D o ğ u M a r m a r a A B İ G E M A . Ş .  i l e , . 
bölgesel ortakları Marmara Bölgesinde 
yer alan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 
İstanbul Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişe-
hir Bilecik Kalkınma Ajansı, Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı ve Trakya 
Kalkınma Ajansı'nın olduğu organi-
zasyon bu yıl tüm Marmara illerini kap-
sadı. Açılış konuşmasını Kocaeli Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Ayhan 
ZEYTİNOĞLU'nun yaptığı organizas-
yonda, TOBB Başkanı Sn. Rifat HİSARCIK-
L I O Ğ LU  d a s a n a y i c i l e r e  g ü n d e m 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Bu yıl en yüksek katılımın sağlandığı 
yarışmada toplam 123 firma değerlen-
dirmeye tabi tutuldu ve 18 firma ödül 
a l d ı .  K O B İ  b ü y ü k  ö d ü l ü  B İ M S E R 
Bilgisayar firmasının olurken, Büyük 
Ö l ç e k l i  f i r m a l a r d a 
Nuh Çimento büyük 
ödül sahibi oldu.

Bu yıl  özellikle kalkın-
ma ajanslarının katılı-
mı ile tüm Marmaraya 
yayılan program so-
nunda, TOBB Başkanı 
Sn.R ifat H İ S A R C I K-
L I O Ğ L U ,  K o c a e l i 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı SN. 
Ayhan ZEYTİNOĞLU, 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Sn. Mustafa AYHAN ve diğer 
kalkınma ajansı temsilcileri birlikte 
objektiflere poz verdi.

HABERLER

Bu yıl 8.si düzenlenen organizasyon ile sektörlerinde en başarılı firmalar TOBB Yönetim 

Kurulu Başkanı Sn. Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Kocaeli İli Kimyasal Ürünlerin 
İmalatı İşbirliği Protokolü İmzalandı

İmalatçı KOBİ'leri, büyüme moti-
vasyonlarını ve üretim kapasitelerini 
arttırma, ölçek ekonomilerinden daha 
fazla yararlanarak rekabet güçlerini 
geliştirme yönünde teşvik edici ve 
destekleyici bir verimlilik politikasının 
ve bu politikanın uygulama aracı olacak 
programların geliştirilmesi amacıyla 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından hazırlanan KOBİ'lerin Verim-
lilik Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm 
Önerilerinin Geliştirilmesine Yönelik 
Düzenlenen Çalıştay'da gerçekleştirilen 
KOBİ'lerin Verimliliğinin Artırılması 
Projesi Tanıtım Toplantısıyla 6 il ve 6 
sektörde yürütülen projede yapılan 
araştırma kapsamında belirlenen kimya 
sektöründe Kocaeli'de de KOBİ'lerin 

verimliliğinin artırılması için işbirliği 
protokolü imzalandı. 

Wellborn Hotel'de düzenlenen toplantı 
ve protokol törenine; Kocaeli Vali Yar-
dımcısı Osman SARI, 
Kocaeli Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Baş-
k a n ı  Ay h a n Z e y t i -
noğlu,  Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 
V e r i m l i l i k  G e n e l 
Müdürü Anıl Yılmaz, 
Kocaeli Üniversitesi 
Rektör Yardımcıs  Prof. 
Dr. Bekir ÇAKIR, Geb-
ze Teknik Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Babür ÖZÇELİK, 

Gebze Kimyacılar İhtisas OSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Sedat MİCAN ve Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
teri Mustafa AYHAN arasında işbirliği 
protokolü imzalandı.
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HABERLER

Sakarya Tanıtım Filmi 
Lansmanı Gerçekleştirildi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Sakarya Tanıtım Filmi Lansma-
nına, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, İl 
Garnizon ve Jandarma Alay Komutanı 
A l b ay E m i n D u r s u n ,  B ü y ü k ş e h i r 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, MARKA 
Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, İl 
Emni-yet Müdürü Osman Babadağı, 
SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, 
Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı 
Fevzi Kılıç, daire müdürleri, STK temsil-
cileri ve basın mensupları katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan 
MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ay-
han, Doğu Marmara Bölgesindeki 
illerin tanıtımı konusunda Sakarya'da 
da çekimi yapılan filmle ilgili bilgiler vererek,  “Bölgemizin 
kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlerin yapılmasına 
çalışıyoruz. Türkiye hızla gelişen bir ekonomiye sahip ve bu 
büyümede Doğu Marmara Bölgesinin de payı büyük. 
Ülkemize gelecek turistlerin ekonomiye sağladığı katma 
değer yüksek. Sakarya'ya gelen turist sayısı bugün itibari ile bir 
buçuk milyon. 2023 yılına kadar bu rakamın 3 buçuk milyona 

çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ise, “ Bu film 5 saatte çekilse 
huzur dolu Sakarya'yı yine anlatamayız. Tanıtım eksiklerimizin 
giderilmesi için bu film yapıldı. İnşallah katkı sağlar. Huzur 
Coğrafyasını adını çok kullanmalıyız, buradaki kültürü, 
birlikteliği, saygı ve sevgiyi tüm Türkiye ile paylaşmak lazım” 
dedi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Sakarya'nın tarihi ve turistik 

yerlerinin tanıtılması, iş yatırım ortamı ve ilin çekiciliğini içeren 'Huzur Coğrafyası Sakarya' 

temalı hazırlanan tanıtım filmi Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda 

düzenlenen lansman ile tanıtımı gerçekleştirildi.
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Sakarya İl tanıtım filmi, 'Huzur Coğrafyası Sakarya' teması doğrult-
usunda oluşturulan senaryoya istinaden farklı mevsimlerde 
görüntüler alınarak hazırlandı. 5 dakika 20 saniyelik film, İngilizce ve 
Arapça olarak ta seslendirildi. 4K tekniğiyle çekilen film, tüm kamu 
kurumları, yerel yönetimler ve kuruluşların kullanımına açık olarak 
tutuluyor.

Türkiye'de Kamu Tarafından Uygulanan İlk Örneğidir
Sakarya İl Tanıtım Filmi “Huzur Coğrafyası Sakarya” teması doğrul-
tusunda oluşturulan senaryoya istinaden farklı mevsimlerde görün-
tüler alınarak hazırlanmıştır.  Filmler ultra yüksek çözünürlüklü 4K 
(sinematik) kalitede çekilmiş ve montajlanmıştır. Türkiye'de kamu 
tarafından uygulanan ilk örneğidir. Filmlerin 4K ham görüntüleri 
arşivlenmiş ve Sakarya'daki tüm kamu kurumları, yerel yönetimler 
ve kuruluşların kullanımına açık olarak tutulmaktadır. Filmler 
www.marka.org.tr internet sitesi, MARKA youtube ve facebook 
kanallarında yayınlanmaktadır.

311 Saniye
4K Türkçe: 

https://www.youtube.com/watch?v=USv3yDTq9JI

4K İngilizce:  
https://www.youtube.com/watch?v=GgFF052svJg 

4K Arapça: 
https://www.youtube.com/watch?v=YiiqUi33vxs

100 Saniye
4K Türkçe Kısa: 

https://www.youtube.com/watch?v=KcvnHy5nUeE

4K İngilizce Kısa: 
https://www.youtube.com/watch?v=lP4U2Z2RyW8

4K Arapça Kısa: 
https://www.youtube.com/watch?v=P5aMyEeJDGc 

MARKA youtube Adresi için Tıklayınız

https://www.youtube.com/user/TheMARKATR42
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Sakarya'da Tarım ve
Hayvancılık Değerlendirildi

Programın kapanış toplantısına  
Vali Yardımcısı Nurettin Yücel, Adapazarı 
Kaymakamı Dr. İsmail Gündüz, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Özcan 
Keskin, Sosyal Güvenlik Kurumu İ l 
Müdürü Nurten Canbasoğlu, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı İsmail 
Kaya, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Yavuz Ağı, Gümrük Müdür V. Mehmet 
Uğurlu, Orman Bölge Müdür Yardımcısı 
Adil İşcan, Orköy Şube Müdürü Turgut 
Çangır, Sakarya Üniversitesi Sakarya 
E k o n o m i k ve S o s ya l  Ara ş t ı r m a l a r 
(SESAM) Müdürü Prof. Dr. M. Kemal 
Aydın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yrd. Doç. Dr. Turgut Kutlu, Et ve Süt 
K u r u m u K o m b i n e M ü d ü r ü Ö n d e r 
Alptekin, SATSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Emrullah Terzioğlu, SATSO Tarım ve 

H a y v a n c ı l ı k  K o m i s y o n u  B a ş k a n ı 
Abdurrahman Çakar, Sakarya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) 
Başkanı Hasan Alişan, Kooperatif ve 
Birlik Başkanları, Muhtarlar, Sakarya 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Meclis 
Üyeleri, Meslek Komiteleri ve Üyeleri 
Katıldı.

Kapanış toplantısında ko-
nuşan Sakarya Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Nihat Özdemir “Sakar-
ya Ticaret Borsası olarak 
tarım ve hayvancılığa karşı 
olan sorumluluğumuz ge-
reği bir projemizi daha ta-
mamlıyor olmaktan mutlu-
luk duyuyoruz . Bundan 
sonrada projeler yürütmeye 
devam edeceğiz. Bu proje-
den beklentimiz, Sakarya'nın doğal 
güzellik ve zenginliklerini koruyarak, 
Sakarya'da tarım ve hayvancılıkla ilgi-
lenen kişi ve kurumların yaşam stan-
dardını yükseltecek şekilde, sürdürüle-
bilir ekonomik kalkınmanın gerçekleşti-
r i lebilmesi için raporumuzun yeni 

projeler ve çalışmalara ışık 
tutması, yol gösterici ve 
faydalı olma-sıdır.” dedi.

Kapanış toplantısında pro-
jenin içeriği ve süreçleri 
hakkında bilgi veren Sakar-
ya Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Recep Pulat “Hep 
birlikte yenilikçi öneriler ile 
gelişime ve değişime öncü-

lük edecek bir rapor hazırladık. Projemiz 
k a p s a m ı n d a y a p ı l a n ç a l ı ş m a l a r ı n 
tamamı kitap haline getirilmiş ve ulusal-
uluslararası politika yapan-uygulayan 
kamu kurum ve kuruluşları ile bu politika 
ve uygulamalardan etkilenen veya 
sektörü etkileyen sivil toplum kuruluş-
larına dağıtılmıştır. Böylece güncel 

haliyle, Sakarya'da tarım ve hayvancılık 
sektörünün durumu, bu sektörde yer 
alan aktörlerin ihtiyaç ve beklentileri 
ilgili taraflara, bundan sonra yapılacak 
çalışmalara baz teşkil edecek şekilde, 
yazılı olarak iletmiş olduk. Sakar-ya da 
tarım ve hayvancılık ile ilgilenen kişi ve 
k u r u m l a r ı n  y a ş a m s t a n d a r t l a r ı n ı 
yükseltecek şek i lde sürdürülebil i r 
ekonomik kalkınmanın gerçekleşebil-
mesi için raporumuzun yeni projeler ve 
çalışmalara ışık tutması, yol gösterici ve 
faydalı olmasıdır. Gelecek nesillere 
bırakacağımız tek miras bu topraklardır. 
Onlara sahip çıkarak geleceğe yürüme-
liyiz” dedi. Recep Pulat raporun hazırlan-
masına katkılarını esirgemeyen bütün 
k işi ve kurumlara teşekkür ederek 
raporda sunulan fikir ve önerilerin bir an 
önce hayata geçmesini diledi.

Proje faaliyetleri sunumunun ardından 
projede derinlemesine görüşme faali-
yetlerinde rapora fikri katkısı bulunan 
kurumlara teşekkür plaketi verildi. Proje 
farkındalık toplantısı proje kapsamında 
çalıştaylara katılım sağlayan iç ve dış 
paydaşlara katılım sertifikasının veril-
mesinin ardından verilen kokteylle sona 
erdi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından yürütülen, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 

desteklediği “Sakarya'da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi” 

kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

“Onlara Sahip Çıkarak
Geleceğe Yürümeliyiz”
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  “Düzce Lojistik Merkezi”
Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce Valiliğinin talebi üzerine ve 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 
koordinasyonunda yürütülen “Düzce 
Lojistik Merkezi” projesi kapsamında, 
Düzce'nin gelecek 25 yıllık lojistik potan-
siyelini ve altyapı gereksinimlerini analiz 
eden 'Düzce Lojistik Pazarı Strateji ve 
Potansiyel Belirleme' çalışması yapıldı. 
Aynı zamanda projenin hayata geçmesi 
için MARK A koordinasyonunda il ve 
sektörün ileri gelenlerinin, Düzce'deki 
sanayi, ticaret ve taşımacılık kuruluşlarının 
görüşler i a l ındı ve saha çal ışmalar ı 
yapılarak proje başarı ile tamamlandı.

“Düzce Lojistik Merkezi” projesini tanıt-
mak için MARKA'nın girişimleriyle Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) Yönetim Kurulu ile bir toplantı organize edildi; 
bu toplantıda muhtemel yatırımcı konumunda olan kurul 
üyelerine “Düzce Lojistik Merkezi” projesi tanıtıldı ve görüş 
alışverişi bulunuldu.

UND Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıya; Düzce Vali 
Yardımcısı Mustafa İmamoğlu, Düzce Belediye Başkan 
Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Danışmaz ve Murat Saydam, 
Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necmettin 
Çalışkan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı temsilcileri Hale 
Gülbaz ve İbrahim Pehlivan tarafından oluşan Düzce heyeti 

katıldı. Düzce heyetini UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri misafir etti.

Toplantıda Düzce ilinin güçlü sanayi altyapısına, stratejik 
konumuna ve teşviklerdeki önceliğine vurgu yapılan bir 
sunum gerçekleştirildi. Düzce Vali Yardımcısı Mustafa 
İmamoğlu, Lojistik Merkez yatırımının Düzce için bir ihtiyaç 
olduğunu ama bu yatırımın özenle planlanması gerektiğinin 
altını çizdi. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ise 
Düzce ve hinterlandının mevcut ve 10 yıllık projeksiyonu 
içeren lojistik ihtiyacıyla ilgili hazırlanacak raporların 
yatırımcıları olumlu anlamda yönlendirici olabileceğini 
belirtti.

Düzce heyetinin ziyareti neticesinde, Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND)'nin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 
Düzce'de yapılmasına karar verildi.

HABERLER

“Düzce Lojistik Merkezi” 
UND Yetkililerine Tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı 

zamanda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim 

Kurulu Üyesi olan İbrahim Karaosmanoğlu Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa 

Ayhan'ı ziyaret etti.

Karaosmanoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 

bölgedeki çalışmaları hakkında Genel Sekreteri 

Mustafa Ayhan'dan bilgiler aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
Genel Sekreter Mustafa Ayhan'ı Ziyaret Etti
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ClustArs Projesi 
“Küme Mükemmeliyeti Eğitimi"

AB CIP Programı çerçevesinde 
uygulanan “Achieving Excellence in 
Cluster Management / ClustArs” projesi 
kapsamında, 4 üye ülkenin 12 Küme 
Yöneticisinin katılım sağladığı “Küme 
Mükemmeliyet Yönetimi Eğitimi Cluster 
Excellence Management Training)” 23-
26 Kasım 2015 tarihlerinde İspanya'nın 
Barselona şehrinde gerçekleştirildi. Eği-
time Doğu Marmara Bölgesi'ni temsilen 
TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği) , S A M İ B (Sak ar ya Mak ine 
İmalatçıları Birliği) ve Yalova Garden A.Ş. 
katılım sağlamıştır.

Instituto Tecnológico De Canarias, 
S .A. ( I TC -K anar ya Adalar ı/ İspanya)  
koordinatörlüğünde, Doğu Marmara 
Kalk ınma Ajansı (MA R K A-Türk iye) , 
Agentia De Dezvoltare Regionala North-
Vest (Romanya) ve Molise Region (İtalya) 
ortaklığındaki ClustArs projesinin bir 
ayağı olan ve her bir proje ekibinin 
bölgesinden küme yönetici ler inin 
katılım sağladığı “Küme Mükemmeliyeti 
Yönetimine Giriş Eğitimi” EFCE (Euro-
pean Foundation for Cluster Exellence) 
tarafından tertip edilmiştir. Program 

dâhilinde katılım sağlayan küme yöne-
ticilerine, endüstri analizi ve segmen-
tasyon, küme organizasyonu yönetimi, 
metodoloj i ,  uluslararası laşma ana 
başlıklarında vaka çalışmaları tabanlı 
olarak interaktif bir eğitim düzenlen-
miştir. Eğitim esnasında uygulanan 
metodolojiyi küme yöneticileri, kendi 
kümeler i üzer inden prat ik yapma 
imkânı bulmuştur.

Eğitime, EFCE Direktörü Reza ZADEH, 
Uluslar-arası Rek abetçi l ik Merkezi 
( I nternat ional Center for Compe -
tetiveness- ICC) bünyesinde çalışan Prof. 
Maria Luisa Blazquez, EFCE'de kıdemli 

yönetici Henri VARLET eğitmen olarak, 
C E Q U İ P ' i   (C a p i t a l  G o o d s M a n u -
facturers) temsilen Judit COLL, Katalan 
Hükümeti Endüstr i  Genel Müdür-
lüğü'nden Alberto PEZZİ konuşmacı 
olarak katılım sağlamıştır. Bölgemizden 
SAMİB'i temsilen Prof. Tahsin ENGİN, 
TAYSAD'ı temsilen Bülent ATEŞ ve 
Yalova Garden A.Ş.'yi temsilen Soner 
TUNÇ katılım sağlamıştır. Ayrıca Ajans 
uzmanlarından Fatma AVŞAR proje 
koordinatörü Lucia Dobarro DELGADO 
ile eğitimin uygulamalı kısmında grup 
moderasyonuna katkı sağlamak için 
katılım sağlamıştır.

MARKA Yönetim Kurulu Toplantısı 
Sakarya'da Yapıldı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2015 yılı 
Kasım ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Sakarya'da 
gerçekleştirildi. Toplantıda; Aylık Ekonomik Görünüm Raporu, 
2015 Yılı Eylül, Ekim ve Kasım Ayları Harcama ve Faaliyetlerinin 
Sunumu ve Değerlendirilmesi, AFJET Genel Müdürü Yusuf 
ULUTÜRK Tarafından Afyon Jeotermal Uygulamaları Hakkında 
Bilgi Sunumu, Kocaeli Ticaret Odası'nın Fuar Destek Talebinin 
Sunumu ve Değerlendirilmesi, Önceki Dönem Mali Destek 
Programları Kapanış Raporlarının Sunumu, 2010 Mali Destek 
Programı Etki Değerlendirme Sonuç Raporunun Sunumu, 
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek 
programlarının Sunumu ve Değerlendirilmesi, 2016 Yılı Mali 
Destek Programlarının Sunumu ve Değerlendirilmesi, Bolu 

Ticaret Odası Tarafından Sunulan Güdümlü Proje Desteği 
Başvurusunun Değerlendirilmesi konusunda kararlar alındı.

30 T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı



TAYSAD'ın “Silver Label” 
Mülakatı Gerçekleşti

Avrupa Komisyonu Rekabetçilik 
ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (CIP) 
k apsamında f inanse edi len 'Küme 
Yönetiminde Kusursuzu Yakalamak 
(ClustARS)' projesi i le bölgemizde 
faaliyet gösteren kümelerin yönetsel 
kapasitelerinin artırılması için çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. Projenin ilk 
ayağı olan bölgemizdeki altı endüstriyel 
kümenin Avrupa Küme Analizi Sekreter-
liği (ESCA) tarafından akredite edilmesi 
ile başarıyla tamamlanmıştı.

2015 yılı sonunda tamamlanacak olan 
ClustArs projenin ilk ayağının devamı 
olarak,  akreditasyon sürecini tamamla-
yan bölgemiz 6 kümemizden biri olan ve 
“Silver Label” almak için gerekli özel-
likleri sağlamaya en yakın küme olan 
Taşıt Araçları Yan Sanayi (TAYSAD) “Silver 
Label” akreditasyon sürecine başvurdu. 
Söz konusu belgeyi alması için gerekli 
çalışmalar MARKA uzmanlarının danış-
manlığı ile yürütülmektedir.

ClustArs kapsamında yürütülen bu baş-
vuru sürecinin değerlendirme aşaması 
uzaktan ve yerinde olarak iki aşamalı 

şekilde yürütülmektedir. Yerinde incele-
me aşaması için ESCA koordinatörü Sn. 
Helmut KERGEL'in ve yerel uzman olarak 
Ekin TAŞKIN ile Ajans uzmanlarının da 
katılımsağladığı değerlendirme/ müla-
kat süreci Aralık'15'te TAYSAD'da ger-
çekleştirildi. TAYSAD'ı temsilen Genel 
Sekreteri Sn. Süheyl BAYBALI ile yatırım 
ve teknik mevzuat uzmanı Sn.Bülent 
AT E Ş katı l ım sağladı . Mülakat, bir 
çalışma günü süresince, “Bronze Label” 
alma sürecinden bugüne değin küme-
nin k apas i tes ine yönel ik ge l i şme 
gösterdiği alanları sunması ve bunların 
değerlendirmesi üzerine gerçekleşti-

rildi. Bu çerçevede, TAYSAD hakkında 
genel bilgilendirme, hazırlanan 15 yıllık 
stratejik plan ve yol haritasının detayları 
ve bu süreçte oluşturulan çalışma grup-
ları ile yaptıkları faaliyetler değer-
lendirildi.

2015 Aralık ayı sonunda tamamlanacak 
başvuru sürec in in başar ı l ı  o larak 
değerlendirilmesi durumunda, TAYSAD 
Türkiye'de ilk küme olarak “Silver Label” 
ile ödüllendirilecek ve Avrupa'nın en iyi 
yönetilen kümelerinden bir tanesi olma 
adayı olarak “Gold Label” sürecine 
başlayacaktır.

HABERLER

Yalova Yatırım Ortamı 
PESİAD Yetkililerine Anlatıldı

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) yetkililerine Yalova Yatırım Destek Ofisi personeli Sibel ÇETİN ve Murat 
ÖZKAN ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin ÇİÇEK tarafından Yalova yatırım ortamı ve teşvikler konusunda 18 Kasım 
Çarşamba günü bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Anadolu yakasında bulunan PESİAD binasında 
gerçekleştirilen toplantıda, Körfez Geçiş Köprüsü'yle İstanbul'la 
bütünleşecek olan ve her geçen gün cazibesi daha da artan 
Yalova'ya yatırım yapmayı düşünen yatırımcı grubuna öncelikle 
Yalova'da bulunan organize sanayi bölgesi yatırımlarıyla ilgili 
bilgiler verildi. Yalova'ya yapılacak yatırımların yararlana-
bileceği teşvikler detaylı bir şekilde sunumlarla aktarılırken, 
OSB'lerde yapılacak yatırımların bir alt bölge desteklerinden 
yararlanabiliyor olması yatırımcıların dikkatini çekti. 
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Doğu Marmara Yenilik 
Stratejisi Brüksel'de Sunuldu

2016'da Avrupa Birliği'nce 
Doğu Marmara Stratejisi 
Değerlendirilecek

Bölgesel Yenilik 
Stratejisi için 

Tıklayınız

TURBO Ofisine Ziyaret

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
taraf ından Bölge Planı alt stratej i 
çalışmaları kapsamında, 2014 yılında 
hazır lanan “Akıl l ı İhtisaslaşma için 
Bölgesel Yenilik Stratejisi” ile Avrupa 
Birliği Akıllı İhtisaslaşma Stratejileri (S3) 
Platformu'na üyelik gerçekleştirilmişti. 
Rapor, Avrupa Birliği Müşterek Araştır-
ma Merkezleri'nden (JRC) S3 (Smart 
Specialization Strategies) Platform'a 
iletilerek söz konusu platforma Doğu 
Marmara Bölgesi olarak üye olunmuştu.

Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Geniş-
leme Müzakereleri Genel Müdürlüğü 
Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından, 
Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) 
Mekanizması kapsamında 4 Kasım 2015 
tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde “ 
Yenilikçi Bölgesel Kalkınma İçin Akıllı 
İhtisaslaşma” konulu üst düzey çok ülkeli 
bir çalıştay düzenlenmiş ve S3 Platform 
tarafından Ajansımıza davet iletilerek 
Ajans adına raporun ve yöntemin 
sunulması talep edilmişti.

Türkiye'den Kalkınma Bakanlığı ve 
TÜBİTAK yetkililerinin de hazır bulun-
duğu organizasyonda Avrupa Komis-
yonu ilgili Genel Müdürlükleri ile AB 
aday ülkeler ile komşuluk politikası 
kapsamındaki ülkelerden temsilcilere  

Bölgedeki deneyim aktarıldı.

  

Sunum sonrasında yapılan görüşmeler-
de, Doğu Marmara stratejilerinin S3 
Platform yetkililerinin katılımı ile emsal 
değerlendirme (peer review) etkinliği-
nin Nisan 2016'da Doğu Marmara'da 
gerçekleştirilmesi ve aynı etkinlik kapsa-
mında Türkiye'den ilgili kurum ve diğer 
kalkınma ajanslarının da katılımı ile ulu-
sal yaygınlaştırma çalışmalarının yapıl-
ması için ön görüşmeler gerçekleştirildi.
 

Etk inl ik sonrasında MA R K A Genel 
Sekreteri Sayın Mustafa Ayhan ve ajans 
personeli tarafından TOBB, TÜBİTAK, 
KOSGEB ve TESK'in kamu-özel sektör 
işbirliği ile kurulan Brüksel merkezli 
“ Tü r k i ye Ara ş t ı r m a ve İ ş  D ü nya s ı 
Kuruluşları Ofisi'ne” (TUR&BO) ziyaret 
gerçekleştirilerek bölge paydaşları ve 
ajansların Avrupa Birliği fonlarından 
daha etkin faydalanması için ileriki 
d ö n e m d e T U R & B O ' n u n s a ğ l a d ı ğ ı 
imkanlardan nasıl yararlanı-labileceği 
hususu ele alındı.
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Bölgesel Yatırım Ortamı Projesi 
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

"Türkiye'de Bölgesel Yatırım Orta-
mı Değerlendirmesi Projesi" (Proje) Av-
rupa Birliği (AB) ve Kalkınma Bakanlığı 
tarafından finanse edilmektedir. 19 Eylül 
2014'te Ankara'da başlatılan proje 
çalışmalarının iki (2) yıl sürmesi ve 19 
Eylül 2016'da tamamlanması beklen-
mektedir. Proje Dünya Bankası Grubu 
(WBG) tarafından uygulanmaktadır. Ana 
faydalanıcısı Kalkınma Bakanlığı olan 
Projenin koordinasyonu Bölgesel Geliş-
me ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 
tarafından sağlanmaktadır.

Projenin genel amacı yatırım ortamının 
iyileştirilmesi yoluyla hem bölgesel hem 
de ulusal düzeyde Türkiye'deki bölgesel 
eşitsizlikleri azaltmak ve ülkenin sürdü-
rülebilir kalkınmasına katkıda bulun-
maktır. Projenin ik i spesif ik amacı 
bulunmaktadır: (a) Türkiye'deki yirmi altı 
(26) NUTS II bölgesinin her biri için bir 
"Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlen-
dirmesi" gerçekleştirmek; ve (b) böl-
gelerin ilgili ekonomilerindeki mevcut 
ve yeni ortaya çıkan eğilimlerin ve 
koşulların daha iyi izlenmesi ve değer-

lendirilmesi için bölgesel ve merkezi 
kurumlarda kapasite oluşturmaktır.

Proje, bölgelerin ilgili ekonomilerinde 
mevcut ve yeni ortaya çıkan eğilimlerin 
ve koşulların daha iyi izlenmesine ve 
değerlendirilmesine ek olarak, Türki-
ye'deki yatırım destek ve tanıtım faali-
yetlerinin bir değerlendirmesini de içer-
mektedir. Yatırım faaliyetlerine ilişkin bu 
değerlendirme ilk bulgularını vermeye 
başladıktan sonra, ulusal ve bölgesel 
düzeyde kalkınma alanında çalışan per-
sonel arasında kapasitenin geliştirile-

bilmesi amacıyla ilişkili eğitimlerin veril-
mesi ve saha ziyaretlerinin gerçekleş-
tirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda 
projenin değerlendirme toplantısı Kal-
kınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve 
Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü koordi-
nasyonunda ilgili kurum temsilcileri ve 
Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri 
katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıda 
projenin ilerleme safhaları, gelinen 
noktalar üzerine bilgi paylaşımı yapılır-
ken aynı zamanda kurumlardan görüş ve 
öneriler alınmıştır.

HABERLER

Ulusal Roman 
Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

Roman Konfederasyonu tarafından 

organize edilen 1. Roman Ulusal 

Ödülleri Kocaeli'de Süleyman 

Demirel Kültür Merkezi'nde 

gerçekleştirildi.

Kocael i Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ro-
manlar Konfederasyonu tarafından Yılın 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak se-
çildi. Süleyman Demirel Kültür Merke-
zinde gerçekleştiren törene Roman va-
tandaşların yanı sıra sanatçılarda katıldı. 
Kocaeli'de gerçekleştirilen Bilgi Evleri 
çalışması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir 

Büyükakın'a da yılın projesi nedeniyle 
ödüle layık görüldü. Programda Kocaeli 
Valisi HASAN Basri Güzeloğlu, Bursa 
Valisi Münir Karaloğlu, Kocaeli Mil-
letvekili Zeki Aygün, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mus-
tafa AYHAN  ve diğer kamu kurum ve 
STK'ların temsilcilerine de Romanlara 
yaptıkları katkılar nedeniyle hizmet 
ödülleri verildi.
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HABERLER

Düzce Kardüz Yaylası 
KTKGB Planlama Süreci

Düzce ili Gölyaka ve kısmen Bolu 
ili Mudurnu ilçesi sınırları içerisinde yer 
alan, kış ve yayla turizmi temalı 1.200 
hektar alanda 23.08.2013 tar ih ve 
2013/5317 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ve 06.10.2013 tarih ve 28787 sayılı Resmi 
Gazete ile Kardüz Yaylası Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan 
edilmiştir. 

Bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 
(13.05.2014 tarih ve 92786 sayılı yazı ile) 
verilen 12 ay süreli ön izin doğrultu-
sunda Düzce Valiliği (İl Özel İdaresi) 
tarafından Bolu Valiliği (İl Özel İdaresi) ve 
Bolu ve Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür-
lükleri koordinasyonunda 1/25.000 

ölçekli Çevre Düzeni Planı 
h a z ı r l a t ı l m a s ı ,  h a l i h a z ı r 
harita üretimi ve gözlemsel 
ve imar planına esas jeolojik 
ve jeoteknik etüt çalışmaları 
MARKA tarafından başlan-
mıştır. 

İlgili kurumlarla (Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Milletvekilleri, Düzce ve Bolu 
Valilik ve ilgili İl Müdürlükleri, 
K a y m a k a m l ı k l a r,  B e l e d i y e l e r )  v e 
şahıslarla görüşülen planın müzakere 
sürecinde 4 adet toplantı gerçekleş-

tirilmiştir. 13-14 Kasım 2014 
tar ihler inde ulus lararas ı 
danışman ve Eski Avusturya 
Kayak Federasyonu Başkanı 
Sn. Eric Moscher sahayı ince-
lemiş ve plan taslağı nihai 
halini alarak Vali, Milletve-
k i l ler i ve i lgi l i kurum ve 
kuruluş yöneticilerine sunul-
muştur. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
diğer yetkili kurumlar tara-

fından yerleşim ve tesis alanlarının 
plandaki yerine ilişkin verilen olurun 
ardından başlanan teknik çalışmalar 
tamamlanmıştır. 

Hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı, Düzce İl Özel İdaresi'nin 
30.12.2014 tarih ve 11406 sayılı yazısı ile 
gönderildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlü-
ğü'nde onay aşaması tamamlanmıştır. 
Bu sürecin ardından, Çevre Düzeni 
Planı'nda belirlenen yaklaşık 180 hektar 
aktif kullanım alanlarına yönelik 1/5.000 
ve 1/1.000 ölçekli İmar Planlarının hazır-
lanması beklenmektedir.
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