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Değerli Okurlarımız,

Kalkınma Bülteni'nin bu sayısında bölgenin potansiyelleri ve bu 
potansiyellerinden hangilerinin gerçekleștirilebileceği 
hususunda Avrupa Birliği'nde bölgesel politikaların kilit unsuru 
olarak kabul edilen “akıllı ihtisaslașma” kavramına değineceğiz. 
Avrupa Komisyonu'na göre; akıllı ihtisaslașma bölgelerin 
istihdam olanaklarının olușturulması yoluyla ekonomik 
büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanarak; bölgelerin 
rekabetçi avantajlarının tanımlanması ve geliștirilmesinde 
kullanılan öncü kavramlardan biridir. Yönetișim temelli olarak 
tanımlanan bu yaklașım; tüm yerel aktörleri bir araya getiren 
güçlü bir ișbirliği zemini tesis ederek uzun dönemli büyüme 
stratejilerinin olușturulmasına katkı sağlamaktadır. Bölgelerin 
kendine has güçlü ve rekabetçi yönlerini ortaya koyduğu için 
akıllı; önceliklendirilen rekabetçi alanlarda inovasyon yatırımını 
teșvik ettiği için ihtisaslașmıș ve bölgesel inovasyon için ortak 
bir vizyon tanımladığı için de stratejik bir kavram olarak bölgesel 
kalkınma ajanslarının gündeminde yer almıștır. 

Akıllı ihtisaslașma, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin Düzey-2 
Bölgeleri için hazırlanan bölgesel yenilik stratejilerinde yer 
verilmesi gereken kilit kavramlar arasında yer almaktadır. 
Yenilikçilik kavramı, gerek Dünya Bankası gerekse Avrupa Birliği 
tarafından, ekonomik ve sosyal kalkınmanın en temel unsurları 
arasında kabul edilmektedir. Küresel üretim ve değer zincirinde 
bilginin ve yaratıcılığın öneminin artmasıyla yenilikçilik; 
uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde stratejik çerçeveler 
dâhilinde geliștirilmesi zorunlu bir kavram olarak karșımıza 
çıkmaktadır. 

Dünya ekonomilerinin küreselleșmesi ve rekabetin küresel bir 
boyuta tașınmasıyla beraber her bir bölgede hangi sektörlerin 
rekabet avantajlarına sahip olduğunun tespit edilmesi, 

bölgelerin dünya pazarlarında hangi ürünlerle rekabet 
edebileceklerinin ortaya konulması açısından önem arz 
etmektedir. Bir sektörün içinde bulunduğu ekonomi için 
sürdürülebilir bir değer üretebilmesi; ancak rekabet șartları ve 
avantajlarının kapsamlı olarak değerlendirilerek analizin 
yapılmasıyla gerçekleștirilebilmektedir. Akıllı ihtisaslașma ve 
yenilikçilik kavramlarına atfedilen bu değerler doğrultusunda, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014-2023 Doğu Marmara Bölge 
Planı çerçevesinde Doğu Marmara'nın inovasyon yol haritası 
tespit edilmiș ve 2014-2018 akıllı ihtisaslașma temelinde “Doğu 
Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi” hazırlanmıștır. Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı olarak bu strateji kapsamında bölgemizde öne 
çıkan sektörler için yatırım, fizibilite paketleri olușturulması 
yoluyla; belirlenen sektörlerin uluslararası platformlarda temsil 
edilebilmesi için bölgemizdeki kümelenme çalıșmalarını koordine 
etmekteyiz.

Bu sayımızda, akıllı ihtisaslașma kavramının bölgesel ve 
uluslararası düzeylerdeki yeri önemi ve küreselleșme sürecinde 
kavramın gelișimi incelenecektir. Ayrıca, Ajansımız tarafından 
hazırlanan Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi'nin gerekçesi, 
yöntemi, strateji kapsamında geliștirilen öncelikli alanlar, bölgenin 
yenilik alt yapısı, ișbirliği ve yenilikçilik kültürünün nasıl 
șekillendiği, stratejinin finansmanı ve yaygınlaștırılmasıyla ilgili 
konular analiz edilecek ve strateji kapsamında bölgemizde 
gerçekleștirilen çalıșmalara değinilecektir. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz günden bu 
yana; akıllı ihtisaslașma ve yenilikçilik kavramı çerçevesinde pek 
çok vizyoner çalıșma gerçekleștirilmiș olup bölgemizde öne çıkan 
sektör ler in rekabetçi  avantaj lar ının küresel pazarda 
değerlendirilebilmesi için gerekli çalıșmalara hız kesmeden 
devam etmekteyiz. Bu çerçevede; akıllı ihtisaslașma temelinde 
belirlenen öncelikli sektörlerden otomotiv/otomotiv yan sanayi ve 
makineyle ilgili sektörün ülkemizde ve dünyadaki konumunu 
inceleyen, bölgemizdeki sektörel alt kırılımları analiz eden raporlar 
hazırlanmıștır. Bu sektörlerin alt kırılımlarında odaklanılan alanlara 
ilișkin olarak proje teklif çağrıları tasarlanmıș ve bölgemize bu 
alanlarda mali destek sağlanmıștır. İșbirliği ve yenilikçilik kültürü 
altında bölgedeki KOBİ'lerin inovasyon kabiliyetlerini ölçmek ve 
geliștirmek amacıyla InnoTeam çalıșması hayata geçirilmiștir. Bu 
çalıșmayı destekleyici olarak bölgedeki beșeri sermayenin 
kalifikasyonlarının arttırılabilmesi için 2018 yılında uygulanmaya 
bașlanacak olan Erasmus+ projesi hazırlanmıștır. Ayrıca, akıllı 
ihtisaslașma stratejilerinde yetki, yöntem ve koordinasyonda dil 
birliği olușturma konusunda 15-16 Kasım 2017 tarihinde 
Kocaeli'nde Kalkınma Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla bir 
toplantı yapılmıș, akıllı ihtisaslașma çalıșmaları üzerine tecrübe 
paylașımında bulunulmuș ve önümüzdeki dönemde yapılacak 
çalıșmalarda ulusal ölçekte akıllı ihtisaslașma merkezli ișbirliği 
zeminlerinin geliștirilmesinin temelleri atılmıștır. Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı olarak uluslararası trendleri iyi analiz eden, 
bölgenin üstünlüklerini iyi bilen ve yorumlayan, tüm paydașların 
katılımı ile kapsayıcılığı sağlanmıș ve bölgedeki tüm aktörler 
tarafından benimsenmiș akıllı ihtisaslașma temelli yenilik 
stratejileri kapsamında gerçekleștirdiğimiz çalıșmalara devam 
edeceğimizi belirtiyor; bültenin hazırlanmasında emeği geçen 
paydașlarımıza ve çalıșma arkadașlarıma teșekkür ediyorum.
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// Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
Genel Sekreter



DÜZCE
Sinekli Yaylası
Düzce’ye 33 km, en yakın yerleșim yerine 6 km mesafede olan Sinekli Yaylası'na Beyköy, Uğur Köyü, 
Samandere Köyü ve Samandere Șelalesi güzergâhından ulașılmaktadır. Samandere Șelalesi 
güzergahından; alternatif olarak Abant Gölü yol güzergahından da ulașılmaktadır. Her yıl temmuzun 
4.haftası düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sinekli Yayla Șenlikleri’ne katılım oldukça fazladır. 
Sinekli Yaylasında yaylalar arası trekking, foto-safari, izcilik, çadır kampı ve bisiklet aktiviteleri 
yapılabilir.
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) 2014-2020 dönemi için Çalıșma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)'nın program 
otoritesi olduğu İstihdam, Eğitim ve Sosyal 
Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP 
SOP) kapsamında bir operasyon önerisi geliștirdi.

Bu öneri, MARKA tarafından hazırlanan “Akıllı 
İhtisaslașma için Bölgesel Yenilik Stratejisi 2014-
2018”in hayata geçirilmesini sağlayan önemli 
adımlardan biri olmuștur. Bu operasyonla bilgi üreten, 
teknoloji geliștiren, küresel yenilikleri takip eden ve 
kendini șekillendiren bir bölge olmak için gereksinim 
duyulan insan kaynağı kapasitesinin geliștirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Hâlihazırda, MARKA'nın operasyon önerisinin genel 
çerçevesini çizen "proje tanımlama fiși (PTF)" ÇSGB 
tarafından onaylandı. “Operasyon tanımlama belgesi 
(OTB)” Bakanlık yetkilileri ile yürütülen doğrudan 
müzakerelerle geliștirilmektedir.

29 Kurum Katılım Sağladı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın bu operasyonu, 
katılımcı ve ișbirliğine dayanan bir müdahale mantığına
dayanmaktadır. Dolayısıyla, MARKA paydașları ile 
hazırlık sürecinden bașlayarak verimli bir diyalog zemini 
olușturmaktadır. Bu doğrultuda, ÇSGB yetkilerinin de 
yönlendirmesiyle 2 Ekim 2017 tarihinde Ankara'dan ve 
bölge illerimizden 29 paydaș kurumun katılımıyla bir 
"paydaș analizi toplantısı" gerçekleștirilmiștir.

Bu toplantı ile MARKA gerek masa bașında gerekse 
sahada gerçekleștirdiği ihtiyaç analizleri için 

paydașlardan dönütlerini almıștır. Paydașlardan alınan 
görüș ve öneriler operasyon önerisinin ihtiyaca göre 
geliștirilmesinde yol gösterici olmuștur.

İnsan Odaklı Kalkınma Anahtar Hedef
Bu operasyon bölgemizin ürettiği katma değeri 
pekiștirecek, ülkemiz için model nitelikli çıktılara imza 
atacak insan kaynağının yetiștirilmesinde katalizör olacak 
bir adımdır. Bu eksende MARKA tarafından geliștirilecek 
olan ortaklık ve ișbirliği kültürü insan odaklı kalkınma 
anlayıșımız için sürdürülebilirliğin anahtarı olacaktır.

www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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IPA 2 Paydaș Analizi Toplantısı
Kocaeli'de Gerçekleștirildi
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Bosna-Hersek Girișimci İș Kadınları
MARKA'yı Ziyaret Etti

Çeșitli kurum ve kurulușlarla ișbirliği olanaklarını 
tespit etmek ve ikili iș görüșmeleri yapmak 
amacıyla ilimizde bulunan Bosna-Hersek 
Girișimci İș Kadınları Heyeti MARKA'yı ziyaret etti. 

Ziyarete, Bosna Hersek Girișimci İș Kadınlar Derneği PR 
Sorumlusu Arjana Tafro Buljubašic, Banja Luka Ticaret 
Odası Girișimci İș Kadınlar Kurulu Genel Sekreteri Nada 
Budișa, BİGMEV Genel Sekreteri Cenita Kocaman, KOTO 
Araștırma ve Dıș Ticaret Servisi Müdürü Özlem Tașkır ve 
Bosna Hersek'te çeșitli konularda faaliyet yürüten 
girișimci iș kadınları katıldı.

Konuk heyete MARKA Kocaeli Yatırım Destek Ofisi 
Koordinatör Vekili Hüseyin Özgür Ünsal tarafından, Doğu 
Marmara Bölgesini tanıtan, MARKA'yı ve yapmıș olduğu 
çalıșmaları anlatan bilgilendirme sunumu gerçek-
leștirildi. Daha sonra ise Bosna-Hersek Girișimci İș 
Kadınları Heyeti tarafından Bosna Hersek'te yapmıș 
oldukları çalıșmalar hakkında bilgilendirmede 
bulunuldu.

Ziyarette kurumlar arası ișbirliği olanakları da ele alındı. 
Bosna-Hersek Girișimci İș Kadınları Heyeti, MARKA'nın 
bölgedeki firma, sektör ve yatırım süreçlerine hâkim olması 
nedeni ile Ajansın bu alanındaki deneyimlerinden 
faydalanmak istediklerini belirterek Doğu Marmara 
Bölgesi'nden yatırımcı çekilmesi noktasında destek 
beklediklerini dile getirdi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Ekim 
ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da 
gerçekleștirildi.

Toplantıya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu Bașkanı ve Bolu Valisi Aydın Baruș, Düzce Valisi 
Zülkif Dağlı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Düzce Belediye 
Bașkanı Dursun Ay, Bolu Belediye Bașkanı Alaaddin 
Yılmaz, Düzce İl Genel Meclisi Bașkanı Dursun Çakır, 
Bolu İl Genel Meclisi Bașkanı Yașar Yüceer,  Yalova İl 
Genel Meclisi Bașkanı Yașar Demirel, Kocaeli Ticaret 
Odası Bașkanı Necmi Bulut, Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası Bașkanı Fahri Çakır, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 
Bașkanı Türker Ateș, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 
Bașkanı Tahsin Bacan ve Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu iștirak etti.

Bolu'da gerçekleștirilen toplantıda; Ajansın aylık ekonomik 
görünüm raporu, 2017 yılı Eylül ayı harcama ve faaliyetleri 
değerlendirildi. Doğu Marmara bütünleșik turizm 
çalıșmaları ile 2017 yılı mali destek programları hakkında 
bilgilendirme sunumu gerçekleștirildi.

MARKA Yönetim Kurulu Toplantısı
Bolu’da Yapıldı
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TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Kocaeli Valiliği, Kocaeli 
Büyükșehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB'in destekleriyle 
düzenlenen SANTEK 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji 
Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

5 Kasım 2017 tarihine kadar Kocaeli Büyükșehir Belediyesi 
Uluslararası Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan 
organizasyonun açılıș törenine; Bașbakan Yardımcısı Fikri Ișık, 
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükșehir Belediye Bașkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Haluk Görgün, Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, 
İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin, Bosna 
Hersek Bașkonsolosu Began Muhic, İzmit Kaymakamı Ersin 
Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma 
Komutanı Alb. Osman Aslan, Kocaeli Sanayi Odası Bașkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Bașkan Vekili Hüseyin 
Gezer, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. 
Mustafa Çöpoğlu, ilçe belediye bașkanları, TÜYAP Anadolu 
Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, sanayiciler, ișadamları, 
oda bașkanları ve davetliler katıldı.

Kocaeli Tam Bir Sanayi Șehri
Bașbakan Yardımcısı Fikri Ișık ise fuarın açılıșında yaptığı 
konușmasında șu ifadelere yer verdi: “2003-2016 yılları 
arasında Türkiye %5,8 büyüdü. Bu büyümenin önümüzdeki 
yıllarda daha da artması için çalıșıyoruz. Büyümede sanayinin 
önemini asla unutmamamız gerekiyor. Kocaeli tam bir sanayi 
șehri, bu kadar sanayi aktivitesinin yoğun olduğu bir șehirde 
bu fuar bizim için çok kıymetli, savunma sanayimiz de bu sene 
fuara çok güçlü bir katılım sağladı. Ben bu fuarda emeği 
geçen herkese teșekkür eder fuarın hayırlı ve verimli olmasını 
dilerim ”dedi.

Yerli Üretime Doğru Hızlı Bir Geçiș Sağlandı
Fuarın, kentin vizyonuna katkı sağlayan önemli bir çalıșma 
olduğunu vurgulayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "son yıllarda 
uluslararası anlamda yașanan bazı gelișmelerden dolayı 
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bazı ürünlerin kendi milli 
üretimlerimiz olarak gerçekleștirilmesi konusunda önemli 
çalıșmalar yapıldı. Birçok alanda yerli üretime doğru hızlı bir 
geçiș sağlandı. Bundan sonra da bu hızla devam edecektir" diye 
konuștu.

Türkiye'nin ve Dünyanın Öncülüğünü Yapabilecek Bir 
Kapasitemiz Var
Kocaeli Büyükșehir Belediye Bașkanı İbrahim Karaosmanoğlu da 
ülkenin en önemli üretim merkezi olan Kocaeli'nin aynı zamanda 
Türkiye'nin Avrupa ve Asya'ya açılan en önemli köprüsü 
olduğunu kaydetti. Kocaeli'nin, teknolojide, bilimde ve AR-GE'de 
Türkiye'ye modellik yapacak en güzel șehirlerden biri olduğuna 
ișaret eden Karasomanoğlu, "Tüm kamu ve özel kurulușlarımızla 
Türkiye'nin ve dünyanın öncülüğünü yapabilecek bir kapasitemiz 
var. Buna ben gönülden inanıyor ve her geçen gün hedefe adım 
adım yürüdüğümüzü görüyorum" ifadelerini kullandı.

SANTEK Fuarı Sanayi ve Teknolojiye Yön Veriyor
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Amacımız İthal Ettiğimiz Ürünleri Sanayicilerimiz 
Tarafından Üretilmesini Sağlamak
KSO Bașkanı Ayhan Zeytinoğlu ise bu yılın en büyük 
değișikliğinin tüm savunma sanayi vakıf șirketlerinin fuara 
katılması olduğuna dikkati çekerek, șöyle devam etti: "Geçmiș 
yıllarda fuarımıza Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve 
ROKETSAN katılırken, bu sene ilave olarak Savunma Sanayi 
Müsteșarlığı, HAVELSAN, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, 
TEİ-TUSAȘ, TAİ-TUSAȘ, İșbir Elektrik de fuarımızda yer alıyor. 
Amacımız bu firmalarımızın yurt dıșından ithal ettikleri 
ürünlerin sanayicilerimiz tarafından üretilmesini sağlamaktır" 
dedi.

Konușmalardan sonra SANTEK 2017 4.Doğu Marmara 
Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın açılıș kurdelesi kesildi ve stant 
ziyaretleri gerçekleștirildi.

300 Firma Katıldı
Kocaeli Büyükșehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 
sanayi ve teknoloji sektörünü bulușturan SANTEK 2017 
Fuarı'na 25.000 metrekare kapalı sergileme alanında 
yaklașık 300 firma katılım sağladı. Fuar 30.000 üzerinde 
profesyonel ziyaretçi ile 180 yabancı iș adamını bulușturmayı 
hedefliyor.

1.500'ün Üzerinde İkili İș Görüșme Hedefleniyor
Fuarda ayrıca "Match4Industry" etkinliğin de gerçekleș-
tirilecek. Bu kapsamda yurt dıșından gelen șirket temsilcileri 
ile yerli firmaların ikili iș görüșmeleri yapmalarını sağlanacak, 
"Bu yıl Hırvatistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Belarus, 
İran, Tunus, İsrail, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya, 
Sırbistan, Hollanda ve Arap yarımadasından gelen 100'ün 
üzerinde yabancı iș adamı ile yerli firmalar bir araya gelecek. 
Bu etkinlik sayesinde bin 500'ün üzerinde ikili iș görüșmesi 

gerçekleștirilmesi hedefleniyor.
MARKA Destekler Hakkında Bilgi Verecek
B salonunda yer alan MARKA, istihdama yönelik olanlar bașta 
olmak üzere devlet destek ve teșviklerini, bölge ișgücü piyasasını 
ve Doğu Marmara Yatırım Destek Uygulamasını (InvProm) 
ziyaretçilere anlatacak.

Ha
be

rle
r



8

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// www.marka.org.tr

MARKA desteği ile hayata geçirilen Sakarya Kültür Turizm 
Dijital Rehberlik ve Bilgi Sistemi (SATBİS) Sakarya Büyükșehir 
Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı. 
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve çok sayıda 
katılımcının hazır bulunduğu toplantıda; Sakarya Valiliği'nden 
proje koordinatörü Bünyamin Göl ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Fatih Döker proje ile ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından, 
MARKA tarafından hazırlanan ve “Huzur Șehri Sakarya” 
sloganıyla Sakarya'nın doğal, tarihi ve turistik güzelliklerini 
tanıtan Sakarya tanıtım filmi gösterildi.

Huzur Șehri Sakarya
Programda konușma yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu güzel bir 
çalıșmaya imza atıldığını belirtti. Balkanlıoğlu, "Sakarya, 
İstanbul'un çok yakınında bir vilayet ve Kocaeli'yi de 
eklediğimizde büyük bir nüfus, sanayi bölgesi insanları sürekli 
iște ve stres içindeler. Gezmek rahatlamak stres atmak 
istiyorlar. Dolayısıyla herkes evinden dıșarı çıkıp, bir yerlere 
gitmek ihtiyacında. Sakarya bu kapsamda insanların stresini 
atabileceği bir huzur șehri. Bu nedenle Sakarya'nın tanıtımına 
büyük katkı sağlayan bu projede emeği geçen herkese 
teșekkür ediyorum" dedi.

Hedef 3,5 Milyon Turist
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa 
Çöpoğlu da son yıllarda bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı 
turistlerde önemli bir artıș gözlendiğini kaydetti. Ajansın 
kurulușundan bugüne, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının % 
77 oranında artarak 1,9 milyona ulaștığını vurgulayan Dr. 
Mustafa Çöpoğlu, "Doğu Marmara bölge planında bizim 
hedefimiz 2023 yılında 3,5 milyon turist sayısını yakalamak. 
Bu hedefe de emin adımlarla yaklașmaktayız. Bölgemize olan 
ilginin her geçen gün artmasında bölgemizde bulunan kurum 
ve kurulușların etkin ișbirliği içerisinde çalıșmasının büyük 

payı bulunmaktadır. MARKA olarak bölgemizde bulunan illerin 
turizm değerlerinin etkin bir șekilde tanıtımının yapılması bizim 
için büyük önem arz etmektedir” dedi.

Dijitalleșmeyi Önemsiyoruz
Her șeyin yeni dünyanın konsepti ile algılanmaya bașladığını 
ifade eden Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas, turizm tanıtım faaliyetlerinin de dijitalleșmesinin 
kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Konușmaların ardından Sakarya 
Valisi İrfan Balkanlıoğlu, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa 
Çöpoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas 
ve beraberindeki heyet, Adapazarı ilçesindeki Demokrasi 
Meydanı’nda SATBİS Bilgi Noktasının açılıșı gerçekleștirildi.

SATBİS
Ağustos 2015'te bașlayan SATBİS projesi ile Sakarya ilinin 
turizm değerlerinin etkin bir șekilde tanıtımının yapılması, yerli ve 
yabancı turistlerin tarihi, doğal ve kültürel varlıklar konusunda 
bilgilendirilmesi kapsamında dijital tanıtım rehberi hazırlanmıștır. 
Söz konusu dijital rehberin etkin kullanımının sağlanması 
amacıyla il genelinde 4 adet turizm danıșma ofisi ve 6 adet 
turizm bilgilendirme noktası kurulmuștur.

MARKA'nın Desteklediği
SATBİS Projesinin Tanıtımı Yapıldı



AKILLI İHTİSASLAȘMA
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Bölgesel Gelișmede
Yeni Kavram: 

Akıllı Uzmanlașma
//////////////////////////////////////////

Akıllı Uzmanlașma (Smart Specialization), Avrupa Birliği 
Bölgesel Uyum Politikaları çerçevesinde (Cohesion Policy), 
Avrupa 2020 hedeflerine ulașma amacıyla bilgi ve inovasyon 
temelli bir bölgesel gelișme senaryosu olușturulmasıdır. İlk 
temelleri 2005 yılında atılan ve Avrupa Birliği Araștırma 
Komiseri Janez Potocnik'in öncülüğünde kurulan bir grup 
uzmanın olușturduğu Büyüme İçin Bilgi (Knowledge for 
Growth, K4G) grubunun yürüttükleri çalıșmanın stratejik bir 
yansıması olarak ortaya çıkmıștır (Morgan, 2015).

Bölgesel Gelișme politikası olarak “Akıllı Uzmanlașma” (AU) 
temelli büyüme politikaları özünde Avrupa Birliği ve Amerika 
Birleșik Devletleri arasındaki üretkenlik ve istihdam farkının 
azaltılması amacıyla 2014 ve 2020 yılları arasında 
uygulanacak “Uyum Politikaları” çerçevesinin temelini 
olușturmaktadır. Bu dönemin bölgesel gelișmișlik farklılıklarını 
uyumlandırma politikaları da Akıllı Uzmanlașma yöntemlerini 
esas alan Bölgesel Stratejilerin geliștirilmesine tabi olacaktır.

OECD'ye göre bu stratejileri, bölgedeki AR-GE ve yenilik 
yatırım politikalarının, bölgenin bilim ve teknolojideki 
uzmanlığını, bölge ekonomisinin verimliliğini, rekabetçiliğini, 
ve büyüme patikasını nasıl etkileyeceğini tasvir etmeyi 
hedefleyen bölgesel düzeydeki sanayi ve yenilik çerçevesi 
olarak tanımlamaktadır (OECD 2013; aktaran Kumral, Güçlü, 
2014).  

Akıllı Uzmanlașma kavramının tanımı, Komisyonun “Avrupa 
Yapısal Gelișim ve Yatırım Fonları” ile ilgili belgesinde “…her 
bö lgenin ekonomik ve rekabetç i l ik  avanta j lar ın ı 
değerlendirerek inovasyon odaklı bir gelișme stratejisi 
çerçevesinde yerel girișimciler temelinde bölgesel ve küresel 
fırsatlar ve piyasa gelișmelerini odağına alan stratejik bir 
politika çerçevesi olușturmak” șeklinde tanımlanmaktadır 
(s3platform.jrc.ec.europa.eu).  

Akıllı Uzmanlașma kavramının yaratacağı yeni olanaklar ve 
yaratacağı kısıtlamalar üzerindeki akademik ve siyasi 
tartıșmalar henüz daha sürmekte olmasına rağmen, Avrupa 
Komisyonu Akıllı Uzmanlașma İçin Araștırma ve Yenilik 
Stratejileri (RIS3) politikalarının üye ülkelerin bölgesel gelișme 
politikalarına eșleștirilmesini Bölgesel Uyum Fonlarından 
yararlanabilmek için ön șart olarak belirlemiștir. 

Buna göre belirlenen “öncelikli alanlar” doğrultusunda, kısıtlı 
bölgesel kaynakların inovasyon, rekabet edebilirlik ve 

sürdürülebilirliğe dayalı bir iktisadi model ile uzmanlașmaya 
gidilerek, bölgede ekonomik dönüșümün sağlanması temel 
yaklașım kullanılmasına ilișkin bir stratejidir. 

Akıllı Uzmanlașmada Kritik Anahtar:
Girișimci Keșif Süreci
Akıllı uzmanlașma stratejilerinin belirlenmesinde en önemli 
süreç, Girișimci Keșif Süreci (GKS) (Entrepreneurial Discovery 
Process) olarak adlandırılan ve bölgede var olan tüm aktörlerin 
(firmalar, kamu-özel laboratuvarları, üniversiteler, STKlar) ve o 
bölgede yașayanların tamamının beraber olușturduğu 
potansiyel girișimcilik alanlarının tespit edilmesi, yenilik ve 
teknolojiye dayalı yeni faaliyet alanlarının tanımlanması 
sürecidir. 



Bu süreç Capello'ya göre, merkezi yönetim tarafından dikte 
edilen bir endüstriyel gelișme politikası yerine, bölgenin kendi 
iç potansiyelinin tabandan gelen çabalar ile bölgeye özel bir 
yenilik bazlı gelișme stratejisinin belirlenmesidir (Capello ve 
Kroll, 2016, s.2). Ancak burada Bölgesel İnovasyon Sistemi 
yaklașımından farklı olarak, sadece ileri teknoloji üzerine 
yoğunlașan sektörlerin ön plana çıkarılmasından ziyade, 
yenilik potansiyeli tașıyan ve bölgeye özgü olup, düșük 
teknoloji karakterli ve/veya sosyal inovasyon özellikleri tașıyan 
tanımlamaların da yapılması söz konusudur. 

Örnek olarak bir bölgenin turizm ve ormancılık üzerine bir 
uzmanlașma eğilimi varsa, akıllı uzmanlașma bu iki sektör 
üzerinde endüstriyel bir uzmanlașmaya gitmesini değil turizm 
ve ormancılıkla ilgili araștırma ve yenilik faaliyetlerinde 
uzmanlașmaya yönelmesidir. Böylece AU, bir bölgenin diğer 
bölgelerden göreceli olarak üstün olmasını sağlayacak 
alanlara yönelmesi ve bundan ortaya çıkan avantajları 
kullanması olarak tanımlanmaktadır.       

Bölgesel İnovasyon Sistemi (BİS) yaklașımından farklı olarak 
AU;

 Makro düzeyde belirlenen öncelikli alanlar 
doğrultusunda bölgesel gelișmeyi amaçlayan 
politikalar yerine, mevcut yetenekler ve birikimler 
doğrultusunda bölgelerin inovasyon yetenekleri-
nin artırılmasını hedefleyen politika ve yaklașımlar 
içermektedir.

 BİS yaklașımında bölgenin özgül yapısının dikkate 
alınmadan bașka coğrafyalarda bașarıya kavușan 
uygulamaların kopyalanmasına karșılık, AU 
yaklașımında bölge varlıkları dikkatlice analiz 
edilmekte ve bir önceliklendirmeye gidilmektedir.

 Bölgesel gelișme politikalarında makro politikalar 
kapsamında bölgenin inovasyon kabiliyetini 
arttırması beklenen %3 AR-GE harcamaları 
standardını merkeze koymak yerine, yeni finansal 
olanakları, ürün pazarlarını, ișbirliği olanaklarını, 
yeni standart ve rekabet alanlarının tanımlanması 
g ib i  d iğer konulara tamamlayıc ı  o larak 
görmektedir (Akyos, 2015).  

Akıllı Uzmanlașma Yaklașımında Güncel Sorunlar
Akıllı uzmanlașma yazınında bugün üzerinde en fazla tartıșılan 
konulardan bir tanesi kușkusuz “girișimci keșif süreci” olarak 
adlandırılan ve bölgenin hangi alanlarda AR-GE ve inovasyona 
dayalı ekonomik gelișme modelini uygulayacağını gösteren 
sürecin tanımı ile ilgilidir. Literatürde “ilișkisel çeșitlilik” olarak 
adlandırılan ve bir bölgenin kendine özgü üretim, eğitim, 
yenilik ve ilișkisellik düzeyinin küresel ölçekte diğer bölgelere 
kıyasla daha fazla çıktı ve istihdam yaratacağını öne süren AU 
yaklașımı bölgenin bu göreli üstünlüğünü sürdürülebilir 
kılabilmesi için değișen dıș koșullara uygun olarak 

uzmanlașma modelinin yeniden tanımlanmasının gerektiğini 
vurgulamaktadır (Hermosa vd, 2014). Burada “girișimci keșif 
süreci”, bölgenin yerel toplam kapasitesinin değișen küresel 
koșullara uygun olarak nasıl yeniden en fazla refah ve istihdam 
olanağını sağlayacak șekilde biçimlendirileceğini belirlemede 
kullanılmaktadır. Ancak bölgelerin farklı özgün koșulları 
nedeniyle, bu sürecin tek bir “uygulama el kitabı” ile tarif 
edilmesi henüz mümkün olamamaktadır.

Değerlendirme
Akıllı Uzmanlașmaya dayalı bölgesel gelișme modeli henüz daha 
uygulama ve politika alanında olgunluğa erișmemiștir. Bu 
nedenle kavram üzerinde önümüzdeki yıllar içinde de 
tartıșmaların ve buna bağlı gelișmelerin devam edeceği 
görülmektedir. Ancak, ekonomide “yerele özgü” olmanın giderek 
daha çok anlam kazandığı bir ortamda akıllı uzmanlașma 
bölgesel gelișme tartıșmalarında yerini uzun bir süre 
koruyacaktır.

Kaynakça: 
Akyos, M. (2015), Bölgesel Üstünlüklerin İnșasında Yeni Bir 
Yaklașım: Akıllı Uzmanlașma, 21.Yüzyilda Planlama Kongresi 
Bildirisi, KAYAUM, A.Ü. SBF.
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AKILLI İHTİSASLAȘMA 
KAVRAMININ 
KÜRESELLEȘMESİ SÜRECİ 

//////////////////////////////////////////

Akıllı ihtisaslașma bilgi kaynaklarını ekonomik ihtisaslașmaya 
odaklamak, geçmișten dersler çıkarmak, girișimcileri devreye 
sokmak, bölgesel değișimi bașlatmak ve her bölgeye bir rol 
biçmek üzere karar vericilerin yerel aktörlerle yakın ilișki 
içinde belirledikleri ve yerel girișimcilerin çerçevesini 
olușturduğu bölgesel öncelikler olarak tanımlanmaktadır 
(OECD, 2013). Kuramın ikinci grup geliștiricilerinden kabul 
edilebilecek Philip McCann ve Raquel Ortega-Argiles akıllı 
ihtisaslașmanın Avrupa ölçeğinde inovasyon politikası 
tasarımında yașanan zorluklara karșı gelișmiș, Ekonomik 
İșbirliği ve Kalkınma Teșkilatı (OECD, 2013) ülkeleri arasında 
da hızla yayıldığını belirtmektedir. Kavram zamanla dünyanın 
farklı yerlerinde yayılmıș ve aynı zamanda daha da 
detaylandırılmıștır. Kavramı ortaya atan ekipten Foray (2012), 
“akıllı ihtisaslașma yaklașımı sınır ötesine bakmayı gerektirir” 
cümlesiyle bölge ve ülkeler arası çalıșmaları teșvik etmiștir . 

2017 yılı sonuna gelindiğinde Avrupa Birliği aday ve komșu 
ülkeleri, Avusturalya ve Güney Amerika ülkelerinde de 
kavramın kabul edilmekte olduğu görülmektedir. Avrupa 
Birliği'nin kavramla ilgili çalıșmalarını koordine eden ve 
gelișmesinde önemli rol üstlenen Sevilla merkezli S3 Platform 
– ki buradaki S3 Akıllı İhtisaslașma Stratejilerinin İngilizce baș 
harflerine tekabül etmektedir – internet sitesinde “Avrupa 
Birliği ötesinde S3” ve “Dünya Genelinde S3” isimlerinde iki 
ayrı sayfa olușturmuștur. Avrupa Birliği üyesi ülkeler için 
yapısal fonlardan yararlanmak için bir önkoșul olan strateji 
geliștirme konusu, komșu ve AB dıșı ülkelerde de 
benimsenmekte ve bu benimsenme süreci çeșitli fonlardan 
faydalanmada önkoșul haline getirilmesi üzerinde çalıșılarak 
teșvik edilmektedir.  

Avrupa Birliği ya da komșuları haricinde de çalıșmalar 
görülmektedir. Bunlar arasından Güney Amerika Kıtasında 
Brezilya, Peru ve Șili'de kavramla ilgili çalıșmaların 
yürütüldüğü görülmektedir. Örnek olarak Brezilya'nın 
Pernambuco Eyaleti'nde bașlatılan bir pilot çalıșmada moda 
ve tekstil ile katma değerli otomotiv bileșenleri üzerine 
çalıșmalar sürmektedir (S3 Platform, 2017). Okyanusya'ya 
bakıldığında da 2015 yılında Melbörn'de düzenlenen 
“Avustralya'da Bölge ve Bölge Bilimi Yeniden Düșünmek” 
isimli bir konferansta akıllı ihtisaslașma kavramının ele 
alındığı görülmektedir (RSA, 2015). 

Kavramın ortaya çıktığı Avrupa çevresine dönüldüğünde, 
kavrama yönelik akademik çalıșmaların, uygulamaların ve bu 

uygulamaların teșvikinin arttığı dikkat çekmektedir. Türkiye'nin 
de yararlanıcısı olduğu Üyelik Öncesi İșbirliği II. döneme ait 
231/2014 sayılı yönetmelikte akıllı ihtisaslașma stratejilerinin 
tematik bir öncelik olduğu vurgulanmaktadır. Avrupa 
Komisyonu'nun tematik ve bölgesel çalıșmalarından birisi Tuna 
Havzası üzerinedir. Tuna Havzası için Avrupa Birliği Stratejisi'nde 
(2016) kavram belirtilmiș ve Tuna Havzası'nda sınırı bulunan her 
ülke ya da bölge 2020 yılına kadar en az bir alanda strateji 
geliștirilme taahhüdü vermiștir . 

Bunun yanı sıra Sırbistan, Moldova ve Ukrayna'da Avrupa Birliği 
ișbirliği ile pilot çalıșmalar bașlatılmıștır. Nisan 2017'de 
Moldova'nın bașkenti Kișinev'de yapılan bir çalıștayla Tuna 
Havzası ülkeleri öncelikli alanları belirlemede ve sektörler arası 
niș alan saptamada ortak çalıșmalara bașlamak üzere bir araya 
gelmiștir. 

Tüm bu çalıșmalar sürerken Avrupa Birliği Üyeleri arasında 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında Düzey-2 
ölçeğindeki bölgeler bazında akıllı ihtisaslașma stratejilerinin 
geliștirilmesi çalıșmaları sürmektedir. Yasal bir bağlayıcılığın da 
bulunması üye ülkelerde bu çalıșmaları ivmelendirmektedir.



Kasım 2017 itibariyle 120 bölgede strateji geliștirme 
çalıșması tamamlanmıș ve uygulama sürecine geçilmiștir. 
2014-2020 yılları arasında yapısal fonlara ayrılan yaklașık 67 
milyar Avro da bu stratejilerle uyumluluk gözetilerek 
kullandırılmaktadır (S3 Platform, 2017). Geliștirilen stratejiler 
ile bunların uygulama örneklerine bakılacak olursa;

 Fransa'nın Centre-Val de Loire bölgesinde enerji 
depolama, biyolojik kökenli tıbbi madde, kozmetik, 
çevre mühendisliği ve turizm,

 Finlandiya'da ulusal ölçekte robotbüsler, iklim 
sokakları, akıll ı ulașım sistemler gibi alt 
segmentleri içeren akıllı kentler,

 İspanya'nın Extremadura bölgesinde tarım 
teknolojileri,

 İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde enerji 
verimlili yapı teknolojileri, gıda saklama ve 
endüstriyel mekanizasyon

 Fransa'nın Alsas bölgesinde yeșil ekonomi, sağlıklı 
yașam ve sosyal inovasyon

alanları ön plana çıkarılmıștır. 

Türkiye'de baktığımızda bu kavramın doğrudan geçtiği 
herhangi bir ulusal stratejinin olmadığı görülmektedir. Ancak, 
TÜBİTAK tarafından hazırlanmıș olan ve 2011-2016 yıllarını 
kapsayan “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi”nde 
otomotiv, makine imalat ve bilgi-iletișim teknolojilerinde hedef 
odaklı yaklașımlar; savunma, uzay ve enerji-su-gıda 
alanlarında ihtiyaç odaklı yaklașımlar önceliklendirilmiștir 
(TÜBİTAK, 2011). Bunun yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 2011-2015 dönemi için hazırlanmıș 
Türkiye Sanayi Stratejisi'nde sektörel önceliklendirme 
bulunmayıp kesen eksenlerde çalıșmalar vurgulanmıștır. 
Ancak, bu stratejide sektörel stratejilerin çerçevesi 
çizilmektedir. Bu sektörlerin bașlıcaları makine, otomotiv, 
demir-çelik ve demir dıșı metaller, kimya, seramik, elektrik ve 
elektronik ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünleridir (BSTB, 
2011).

Bölge ölçeğinde ise akıllı ihtisaslașma kavramı Kalkınma 
Ajanslar tarafından gündeme alınmıștır. 26 Kalkınma 
Ajansı'nın 11'i akıllı ihtisaslașma ya da bölgesel yenilik 
stratejisi çalıșmasını tamamlamıș, 7'si ise çalıșmalarını 
sürdürmektedir (Valandova, 2017). Düzey-2 bölgesi 
ölçeğinde sektörel önceliklendirmeler her bölge için bölge 
planları'nda belirtilmiș ancak akıllı ihtisaslașma çerçevesinde 
ele alınmamıștır. 

Hülasa, akıllı ihtisaslașma kavramı Avrupa Birliği üye ülkeleri 
bașta olmak üzere gelișmekte olan pek çok ülkede 
benimsenme eğilimindedir. Amerika Birleșik Devletleri, 

Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nda 
halihazırda birebir kavrama yönelik resmi çalıșmalar 
bulunmamaktadır. Ancak, gelișmekte olan ekonomilerde kavram 
üzerine çalıșmalar önemsenmektedir. Akıllı ihtisaslașma 
kavramı özelinde çalıșma yapılmıyor olması, bu yaklașımla 
önemsenen inovasyon odaklı sektörel odaklanma konusunun 
ele alınmıyor olduğu anlamına elbette gelmemektedir. Kavram, 
bölgesel kalkınma araçlarından birisi olarak faaliyetlerin soyut 
bir kategorizasyonunu kapsamaktadır. Avrupa Birliği'nin 
politikaları bu kavramın en azından 2020 yılına kadar öneminin 
arttıracağını göstermektedir. Türkiye özelinde ise, 2019 – 2023 
yıllarını kapsayacak 11. Kalkınma Planı'nda ele alınması 
önemlidir. Kavramın Türkiye genel inde benimsenip 
benimsenmeyeceği bu planda ortaya konmalı, benimsenecekse 
kurumlar arası iș bölümünün çatısı kurgulanmalıdır. 

Kaynakça
Avrupa Komisyonu. (2014). Avrupa Komisyonu, 2014, Regulation (EU) 
No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 
March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance 
(IPA II). 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2015). Türkiye Sanayi Stratejisi 
Belgesi. 

Foray, D. (2012). Types of Strategies for Smart Specialization, 2nd TIP 
Workshop on Smart Specialization. OECD.

McCann, P., & Ortega-Argiles, R. (2011). Smart Specialization, 
Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy. s. 5.

Organisation for Economic Cooperation and Development. (2013). 
Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialization.
 
Regional Studies Association. (2015). Regional Studies Association 
İnternet Sitesi:
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rethinking-
the-region-regionalism-in-australasia-challenges-opportunities-f 
adresinden alındı.

S3 Platform. (2017, 11 30). S3 Platform İnternet Sitesi. 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation- 
adresinden alındı.

TÜBİTAK. (2011). Ulusal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi 2011-
2016. 

Valandova, S. (2017). Akıllı İhtisaslașma Toplantısı. Kocaeli.
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AKILLI İHTİSASLAȘMA TEMELİNDE 
DOĞU MARMARA BÖLGESEL
YENİLİK STRATEJİSİ
2014-2018

//////////////////////////////////////////

Akıllı İhtisaslașma Temelinde Doğu Marmara Bölgesel Yenilik 
Stratejisi 2014-2018, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova 
illerini kapsayan bölgede akıllı ihtisaslașmanın sağlanması ve 
sürdürülebilir bir yenilikçilik sistemi içerisinde öncü 
sektörlerin geliștirilmesi için yapılan bir çalıșmadır. Bu yazı 
çalıșmanın gerekçesi, yöntemi ve stratejilerini ortaya 
koyduktan sonra söz konusu stratejiler kapsamında bugüne 
kadar yapılan çalıșmalar hakkında bilgi vermekte ve bu 
çalıșmaları daha ileriye tașımak adına neler yapılabileceği 
üzerine öneriler sunmaktadır.

Gerekçe
Küresel üretim ve değer zincirinde giderek önemi artan 
yenilikçiliğin sistematik bir șekilde geliștirilmesi için 
uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde stratejik çerçevelerin 
olușturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Avrupa'daki 
fonların üye ülkeler tarafından kullanımında söz konusu 
stratejik dokümanların varlığı zorunlu hale gelmiș olup, 
Türkiye için yenilik stratejilerinin varlığı ise fonlardan 
yararlanma konusunda destekleyici niteliktedir. Türkiye'de 
ulusal ölçekte var olan “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Stratejisinin 2011-2016” yanı sıra, Bölgesel Gelișme Ulusal 
Stratejisi'nde Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda 
hazırlanabilecek bölgesel yenilik stratejilerinin varlığı da 
oldukça önemlidir. Bu çerçevede, gerek bölgede yenilikçilik 
ekosisteminin planlı olarak gelișmesi, gerekse ulusal ve 
uluslararası fonlardan etkin bir șekilde faydalanabilmek için 
Akıllı İhtisaslașma Temelinde Doğu Marmara Bölgesel Yenilik 
Stratejisi hazırlanmıștır.

Yöntem
Stratejide her bölgenin kendi öncelik ve dinamiklerine göre 
kaynaklarını daha etkin kullandığı, tabandan tavana bir 
anlayıșla daha aktif katılım sürecinin ișlediği ve Avrupa'nın 
ekonomik büyüme politikalarının merkezinde olan akıllı 
ihtisaslașma yaklașımı temel alınmıștır. Stratejinin hazırlık 
așamasında “Akıllı İhtisaslașma için Bölgesel Araștırma ve 
Yenilik Stratejisi (RIS3 Guidance, 2012)” kılavuzundaki 
adımlar izlenmiștir. Bu adımlar:

1-Bölgesel Șartların ve Yenilik Potansiyelinin Analizi
2-Yönetișim: Katılımcılığın ve Sahiplenmenin Sağlanması
3-Bölgenin Geleceği için Kapsamlı Vizyonun Hazırlanması
4-Önceliklerin Belirlenmesi

5-Birbiriyle Uyumlu Politika, Yol Haritası ve Eylem Planının 
Hazırlanması
6-İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarının Entegrasyonu

Söz konusu adımlara ilișkin detaylı bilgi strateji dokümanında 
olmakla birlikte, bu bașlık altında stratejiyi kendine özgü kılan 
yönetișim modeli ve bölge için öncelikli sektörlerin belirlenmesi 
metodundan bahsedilmiștir. 

Yönetișimin kurgulanmasında bilgi ve veriye erișim için Etzkowitz 
ve Leydesdorff'un (1995) geliștirmiș olduğu üçlü sarmal (triple 
helix) modeli izlenmiștir. Yönetișimin uygulanmasında üçlü 
sarmal modeli temelinde iki yapı olușturulmuștur. Bu yapılardan 
ilki, sürecin ilerleyiși ve veri setlerinin değerlendirilmesi amacıyla 
inovasyon üzerine çalıșmaları olan TÜBİTAK, teknoloji transfer 
ofisleri ve üniversitelerden olușan Bölgesel Yenilik Stratejisi 
Teknik Komitesidir. Bu komitenin öncelikli sektörlerin belirlen-
mesinde değerlendirdiği nicel veriler așağıdaki tabloda yer alan 
kriterlere göre derlenmiștir.   

// Hülya BAYRAK
MARKA - Proje Uygulama Birimi Uzmanı
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Tablo 1  Bölgede Öne Çıkan Sektörlerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler
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Yönetișimdeki bir diğer yapı ise, akıllı ihtisaslașmada 
odaklanılacak öncelikli sektörlerin belirlenmesinde nicel 
verilerin yanı sıra, “Ağırlıklı Kilit Performans Göstergeleri A-
KPG” metoduyla nitel değerlendirme yapan üniversiteler, TÜİK 
Bölge Müdürlüğü, bölge illeri ticaret ve sanayi odalarından 
olușan Bölgesel Yenilik Stratejisi Danıșma Kuruludur. A-
KPG'nin amacı; bölgeye dair anlamlı ve güvenilir nicel verilerin 
elde edilmediği durumlarda gerçekçi göstergeler belirlemek 
ve öncelikli sektörleri belirlemede kullanılan farklı göstergeleri 
konsolide etmektir. A-KPG'nin detaylı hesaplanma metodu 
stratejide verilmekle birlikte, hesaplamada kullanılan ana 
grup göstergeler; yatırım, istihdam, araștırma, gayrisafi katma 
değer, ihracat ve finansman olarak tanımlanmaktadır.

Doğu Marmara Yenilik Vizyonu ve Stratejileri  
Doğu Marmara Bölgesi 2018 vizyonu; “Bilgi üreten ve teknoloji 
geliștiren, küresel yenilikleri takip eden ve kendini șekillendiren, 
otomotiv, makine ve elektrikli makinelerde ihtisaslașmıș, 
anahtar teknoloji geliștiren ulusal teknoloji ticarileștirme merkezi 
olmak” olarak tanımlanmıștır. Bu vizyon doğrultusunda 
geliștirilen stratejiler așağıdaki gibidir: 

 Üçlü sarmal: Akademik girișimcilik, șirketler arası stratejik ittifaklar, kamu-
üniversite-șirket araștırma ișbirliği, tesislerin ortak kullanımı gibi dinamik üçlü 
ilișkilerin olduğu ve bu ilișkilerin aracı kurumlar, ağ yapılar ile yaratıcı 
organizasyonlara dönüștüğü bir modeldir.
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Tablo 2  Akıllı İhtisaslașma Temelinde Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi 2014-2018

Akıllı İhtisaslașma Temelinde Doğu Marmara Yenilik Stratejisi 2014-2018

Öncelikli Alanlara Odaklanma
 AR-GE ve Yenilikçilik Odaklı Detaylı Sektör Analizlerinin Yapılması
 Öncelikli Sektörler için Öncelikli Alt Kırılımların AR-GE ve Yenilikçilik Odaklı Olarak Belirlenmesi ve 

Yol Haritalarının Belirlenmesi
 Bölgede İstatistiklerde Öne Çıkmayan Ancak Gelișme Potansiyeli Büyük Olan Yeni Anahtar 

Teknolojilerin Değerlendirilmesi

Yenilik Altyapısı
 Bölgedeki AR-GE, Teknoloji ve Yenilik Odaklarının Vizyon, Stratejik Plan ve Yol Haritalarının 

Olușturulması
 Mevcut Altyapının Etkin Kullanımının Sağlanması
 Üniversitelerde ve Özel Sektörde Araștırma Merkezlerinin Yaygınlaștırılması
 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak Bașvurularının Arttırılması
 Yeni AR-GE Yatırımları İçin Bölge Yenilikçilik Ortamının Tanıtılması

İșbirliği ve Yenilikçilik Kültürü
 Sanayi – Akademi İșbirliği Platformlarının Çeșitlendirilmesi ve Çalıșmaların Yaygınlaștırılması
 İnovasyon Yönetim Danıșmanlığı Sektörünün Geliștirilmesi
 Șemsiye Kurulușların ve Odaların Teknik Kapasitelerinin Arttırılması
 Organize Sanayi Bölgeleri – Teknoloji Geliștirme Bölgeleri – Teknoloji Transfer Ofisleri Arasında 

Eșgüdümü Arttırıcı Arayüzler Olușturulması
 Üniversite Öğrencilerinin Sanayide Çalıșma ve Staj Olanaklarının Geliștirilmesi ve Kolaylaștırılması

Finansman
 Horizon2020 Programından Azami Yararlanma
 Teknogirișim Sermayesinden Yararlanmanın Artırılması ve Yararlanıcıların İzlenmesi
 Diğer Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Yaygınlaștırılması

Tanıtım ve Yaygınlaștırma
 Bölgesel Yenilik Stratejisi Danıșma Kurulu ve Teknik Komitelerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 
 Bölgedeki İșletmeler, Üniversiteler, Enstitüler ve Șemsiye Kurulușlara Yönelik Olarak İnovasyon 

Kılavuzu Hazırlanması
 S3 Platform Üyeliği (Gözlemciliği) Yapılması
 İnternet Sitesinin Güncellenmesi ve Aktif Kullanımının Sağlanması
 Bölgesel Yenilik Stratejisi ve İlgili Belgelerin İngilizceye Çevrilmesi ve Yurtdıșında Duyurulması
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Bölgesel Yenilik Stratejisi Kapsamında MARKA 
tarafından Gerçekleștirilen Çalıșmalar 
Öncelikli Alanlara Odaklanılması bașlığı altında strateji hazırlık 
sürecinde yapılan çalıșmalar sonucu Doğu Marmara Bölgesi 
için “Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii, Makine, Elektrikli 
Makine ve Teçhizat” sektörleri belirlenmiștir. Belirlenen 
öncelikli sektörlerden, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii ile 
Makineyle ilgili sektörün dünya ve ülkedeki mevcut durumunu 
inceleyen, bölgedeki alt kırılımlarını analiz eden raporlar 
hazırlanmıștır. Bu sektörlerin alt kırılımlarında odaklanılacak 
alanlara ilișkin proje teklif çağrıları tasarlanmıș ve bu 
programlar aracılığıyla bölgeye bu alanlarda mali destek 
sağlanmıștır. 

İșbirliği ve Yenilikçilik Kültürü bașlığı altında bölgedeki 
KOBİ'lerin inovasyon becerilerini ölçmek ve geliștirmek 
amacıyla yarıșma usulüyle ücretsiz mentorluk hizmetinin 
sağlandığı InnoTEAM hayata geçmiștir. Bu amaca hizmet 
etmek üzere inovasyon yönetimi alanında bölgede insan 
kaynağı yetiștirmek için hazırlanan Erasmus+ Projesi 2018 
yılında uygulanacaktır.

Tanıt ım ve yaygınlaștırma kapsamında stratej inin 
tamamlanmasının ardından,  OECD temsilcilerine ve AB 
Türkiye Delegasyonuna stratejiyle ilgili bilgi verilmiștir. 16 
Aralık 2014 tarihinde S3 Platformu'na² Türkiye'den ilk, AB 
üyesi olmayan ülkelerden 2. bölge olarak üyel ik 
bașvurusunda bulunulmuș ve üye olunmuștur. 4 Kasım 
2015'te Brüksel'de düzenlenen Yenilikçi Bölgesel Kalkınma 
İçin Akıllı İhtisaslașma Konulu Çok Katılımcılı TAIEX 
Çalıștayı'nda, 19 Șubat 2016'da Kișinev/ Moldovya'da Tuna 
Havzası kapsamında gerçekleștirilen etkinlikte Doğu 
Marmara Stratejisi sunulmuștur. Son olarak, diğer Kalkınma 
Ajansları ve merkezi kurumlar tarafından hazırlık süreçleri 
farklılașan Akıllı İhtisaslașma Stratejilerinde yetki, yöntem ve 
koordinasyonda dil birliği olușturma konusunda 15-16 Kasım 
2017 tarihinde Kocaeli'de bir toplantı düzenlenmiștir. Bu 

toplantıda, akıllı ihtisaslașma çalıșmaları üzerine tecrübe 
paylașımında bulunulmuș ve bundan sonra yapılacak 
çalıșmalarda ulusal ölçekte ișbirliği geliștirilmesi gerekliliğinin 
altı çizilmiștir.  

Değerlendirme
Bölgesel kalkınma pratiğinde henüz oldukça yeni bir yaklașım 
olan akıllı ihtisaslașma üzerine yapılan bu çalıșma, bölgenin 
geleceğine dair paydașlarla birlikte ortak bir yol haritası 
olușturma adına atılan ilk adım niteliğindedir. Bugüne kadar 
stratejiyle ilgili edinilen tecrübeler ıșığında, uygulamanın bașarılı 
bir șekilde hayata geçmesi için paydașların stratejiyi 
benimsemesinin gerekliliği görülmüștür. Benimsemeyle birlikte, 
bölgedeki paydașların kurumsal ve insan kaynağı kapasitelerinin 
geliștirilmesi gerekliliğinin farkında varılmıștır. Bu ihtiyaca yanıt 
verme konusunda daha aktif katılım ve birlikte öğrenme yolunun 
açık olduğu eylemlerin tasarlanması ve uygulanması 
gerekmektedir. 

Stratejiyle ilgili detaylı bilgi için 
http://www.marka.org.tr/uploads/files/Diğer_Raporlar/Doğu_
Marmara_Bölgesel_Yenilik_Stratejisi_2014-2018.pdf 

 ² S3 Platformu; 2011 yılında 2011 yılında; bölgeleri yönlendirmek, ișbirlikleri 
geliștirmek, metodoloji üretmek,  bölgeleri karșılaștırmak, veri tabanı 
olușturmak ve akademik çalıșmalar yapmak üzere Sevilla/İspanya merkezli bir 
yapıdır.

Kaynakça
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix University-
Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based 
Economic Development. EASST Review, 14-19.

MARKA. (2014). Akıllı İhtisaslașma Temelinde Doğu Marmara Bölgesel 
İnovasyon Stratejisi 2014-2018. Kocaeli: Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı.

S3 Platform. (2012). RIS3 Guidance. Smart Specialization Platform: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-design adresinden alındı
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// Hüseyin GÜLER
Kastamonu Entegre / Strateji ve İș Geliștirme Direktörü 

İNOVASYON NEDEN 
ÖNEMLİDİR?
//////////////////////////////////////////

Bir firma için inovasyon neden önemli?
Günümüzün hızla değișen rekabet ortamında ayakta 
kalabilmek için, șirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim 
yöntemlerini değiștirmeleri ve yenilemeleri gerekiyor. 
İnovasyon, yeni veya iyileștirilmiș ürün, hizmet veya üretim 
yöntemi geliștirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale 
getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsıyor. Kastamonu 
Entegre olarak, hem geleceğe dair vizyonumuz, hem de 
artan küresel rekabet koșulları, bizleri kurumsal inovasyon 
yönetimi altyapımızı güçlendirmeye yöneltiyor. Bizler
bugüne kadar gerek ürünlerimizde, gerekse süreçlerimizde 
birçok yeniliği hayata geçirdik. “Değer yaratan yenilikler 
- inovasyonlar” ișimizin doğal bir parçası haline geldi. 
İnovasyonu sistematik ve bütünsel bir șekilde yönetme 
ve bunu kurum kültürümüzün bir parçası haline getirme 
konusunda uzun zamandır çalıșıyoruz.    

Bu doğrultuda, son yıllarda gerçekleștirdiğimiz çalıșmalar 
neticesinde inovasyon yönetimi kavramını șirketin 

ajandasında üst sıralara tașıdık. Öte yandan kurumumuz 
içinde inovasyona yönelik dil ve algı birliği sağlayarak 
yetkinlik ve kapasitemizi geliștirdik. İnovasyon yönetiminin 
bütün lokasyonlarımızda yaygınlaștırılması ve sistematik hale 
getirilmesi için  yıl boyunca bir dizi çalıșma gerçekleștirdik.

Örneğin, bu yıl dahil olmaktan memnuniyet duyduğumuz, 
Sabancı Üniversitesi ișbirliğinde ki İnoSuit Proje’si ile inovatif 
performansımızı sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. 
Ürünlerimizde, süreçlerimizde, iș yöntemlerimizde ve 
modellerimizde yeni çözümleri amaçlıyoruz. Projeye 
katılmamızın en önemli sebepleri arasında, orta ve uzun 
vadede vizyoner ve rekabetçi yapımızın güçlenmesine katkı 
sağlayacak deneyimler kazanacak olmamızdır. 

Bu süreçte Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 programı 
kapsamında gerçekleșecek olan “EcoBulk”  projesinde önemli 
bir fon elde etmeye hak kazandığımızı özellikle belirtmek 
isterim. 12 farklı ülkeden 29 ortaklı projede üretici rolü 
üstlenen șirketimiz, pek çok șirketin arasından sıyrılarak ağaç 
bazlı panel sektöründe Türkiye’den destek alan tek kuruluș 
oldu. 

İnoSuit Projesi ile eș zamanlı olarak “EcoBulk” projesinin 
hayata geçmesi bize ayrı bir motivasyon kazandırdı. Dünyanın 
en yüksek bütçeli sivil araștırma programı Horizon 2020’nin

desteklediği proje kapsamında Hollanda, Finlandiya, İtalya, 
İngiltere gibi ülkelerden iș ortaklarımızla, ağaç bazlı ürünlerde 
geri dönüștürülmüș hammadde kullanım miktarını artırmak 
üzere AR-GE çalıșmaları gerçekleștireceğiz. Ayrıca yine proje 
kapsamında biyo bazlı tutkal geliștirilmesine yönelik faaliyetler 
de yürütülecek. Bu projeyle üretimde geri dönüșümlü 

İnovasyon kültürü; șirket içinde ki yenilik sürecine 
dâhil olan çalıșanların davranıșlarını etkileyen ve yön 
veren norm, değer yargıları ve düșünce zihniyetinin 
bütününü simgeliyor. 
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malzeme kullanmaya, çevreye duyarlı inovatif tasarımlarımızı 
geliștirmeye devam edeceğiz.

Firmaların inovasyona geçiș așamasında karșı karșıya 
kaldığı sıkıntılar nelerdir?
İnovasyonun anahtar kelimeleri “değișiklik” ve “yenilik” 
olduğundan, bu noktada firmaların karșılaștığı en büyük sıkıntı 
değișimi yönetebilmenin zorluğu olsa gerek. Öte yandan 
inovasyonun bütünsel bir faaliyet olarak algılanmamasının 
doğuracağı problemler de firmaların inovasyona geçiș 
süreçlerinde karșılarına çıkan temel problemler arasında yer 
alıyor.  
 
Kastamonu Entegre olarak, değișim yönetiminin ana 
bileșenlerinin insan, iș süreçleri ve teknoloji olduğu görüșünden 
hareketle, geniș vizyona sahip, değișime, gelișmeye açık 
bireylerle sağlam, programlı ve sistematik bir yapı kurmanın 
öneminin farkındayız. Öte yandan inovasyon faaliyetleri ile 
firmanın kurumsal stratejisinin bütünleșmesi de son derece 
önemli. Bu yapı etrafında șekillenen inovasyon sürecinden 
korkmadan ilerlemeliyiz. Bunun sonucunda bașarılı neticeler 
alacağımız görüșündeyiz. 

  
İnovasyon kültürünü içselleștirmiș bir firmayı diğer 
firmalardan ayıran özellikler nelerdir?
İnovasyon kültürü; șirket içindeki yenilik sürecine dâhil 
olan çalıșanların davranıșlarını etkileyen ve yön veren 
norm, değer yargıları ve düșünce zihniyetinin bütününü 

simgeliyor. Șirketlerin bașarısında inovasyon kültürünün 
etkisi nedir sorusuna yönelik yapılan bilimsel çalıșmalar, 
inovasyon kültürünü vazgeçilmez bir bașarı faktörü olarak 
değerlendiriyor. 

İnovasyon kültürünün içselleștirilerek, bașarıyla uygulanması 
- her değișimde olduğu gibi - zaman alan bir süreçtir. Tüm 
bu süreçte üst yönetimin inovasyonu tetikleyen bu kültürü 
teșvik etmesi ve desteklemesi, çalıșanların da bu kültürü 
içselleștirmesi ve uygulaması büyük önem tașıyor. 

İnovasyon yönetimi sistemine geçiș yapmak isteyen 
firmalar için tavsiyeleriniz nelerdir?
Firmalara inovasyonu sadece  bir departmanın iși olarak 
değil, bütün fonksiyonların katkı sağlayabileceği bir kurguda, 
katılımcı bir anlayıșla yürütmelerini tavsiye ediyoruz. 
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// Birol BÜYÜKSİVRİ
ASAȘ / İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama Direktörü

Sürekli Gelișimi Arayarak 
Mükemmele Yolculuk
//////////////////////////////////////////

İș yapma biçimimiz ile faaliyet gösterdiğimiz sektörlere 
yön vermek üzere çıktığımız yolda; gelișmek, büyümeyi 
sürdürülebilir kılmak, ASAȘ’ın varlık sebebi olmuștur. 
15 yıldan bu yana her yıl ortalama %26 büyüme oranını 
yakalayan ASAȘ, vizyonunu gerçekleștirirken geleceği 
șekillendirmek için inovasyonu temel yapı tașları arasına 
almıștır.
  
Büyümenin sadece daha çok üretmek, farklı sektörlere 
girmek, daha çok satıș yapmak olmadığının farkındayız. 
Bașkalarının tasarlayacağı geleceği tahmin edip kendimizi 
konumlandırmaya çalıșmak, modası geçmiș bir alıșkanlık. 
Öğrenen organizasyon altyapısı ile bugünün kadrolarını 
yarının inovatif liderleri haline getirerek geleceğin resmini 
çizenler arasında yer almak istiyoruz. 

Firmamızın kurulduğu günden bu yana sektöründe her 
konuda öncü olması, genetik olarak yenilikçiliğe yatkınlığını 
gösteriyor. “Sürekli Gelișimi Arayarak Mükemmele Yolculuk” 

değerimizin ıșığında yaptığımız çalıșmaları, ASAȘ Sistem 
çatısı altında yer alan inovasyon kültürü modülü ile hayata 
geçiriyoruz.  

Bizce inovasyon yaygın bilinenin aksine; seçilmiș kișilerin 
sihirli değnekleri ile yaptıkları dokunușların hayatı köklü olarak 
değiștirmesi değil; tüm paydașların kendi perspektiflerinde 
yarını dünden daha iyiye tașıma çabasıdır. Bu farkındalığa 
eriștiğimizde günlük rutinlerden sıyrılıp değer odaklı bir 
yaklașımla her faaliyetimizi “Nasıl Daha İyi Yaparız?” sorusuyla 
ele almaya bașladık. 

“Nasıl Daha İyi Yaparız?” sorusunun cevabını ararken așağıda 
belirtilen noktaların inovasyon iklimini yaratmada mutlaka 
yer alması gerektiğini düșünüyoruz:

•Motivasyonu yüksek, öğrenmeye ve öğretmeye açık 
çalıșanlar
•Müșteri ihtiyaçlarını doğru algılayan ekip
•Destekleyici liderlik
•Açık iletișim kanallarının olduğu ortam
•Kazan-kazan ilișkisi
•Kurum stratejisine hizalanmıș inovasyon stratejisi 
•Stratejiyi hayata geçirmek için sistem altyapısı
•Süreklilik ve kararlılık

İnovasyon; sürekli kendini yenileyen, bitmeyecek bir 
yolculuk. Hedefimiz sürdürülebilir inovasyon iklimi yaratmak 
olduğu için sadece kısa vadede elde edilen kazanım veya 
kayıplarla inovasyon performansımızı değerlendirmeyip, 
gelecekteki potansiyel çıktılarımıza da odaklanmalıyız. 

Bizce inovasyon yaygın bilinenin aksine; seçilmiș 
kișilerin sihirli değnekleri ile yaptıkları dokunușların 
hayatı köklü olarak değiștirmesi değil; tüm 
paydașların kendi perspektiflerinde yarını dünden 
daha iyiye tașıma çabasıdır. 

Serbest Kürsü



PROJE SAHİPLERİ İLE RÖPORTAJLAR

// Dr. Salih ERGÜN 
Bașuzman Araștırmacı / Proje Yöneticisi 
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Kendinizden ve kurumunuzdan kısaca bahseder 
misiniz?
1974 Isparta doğumluyum. Lisans ve yüksek lisans 
derecelerimi Elektronik ve Haberleșme Mühendisliği alanında 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, doktora derecemi ise Elektrik 
ve Bilgi Sistemleri Mühendisliği alanında Tokyo Üniversi-
tesinde tamamladım. Bugünkü adıyla TÜBİTAK-BİLGEM'de 
2000 yılında kriptografik donanım ve yazılım tasarımları 
üzerine araștırmacı olarak çalıșmaya bașladım. Halen 
Bașuzman arașt ırmacı ve proje yöneticisi  olarak 
çalıșmalarıma devam etmekteyim. 

TÜBİTAK 1963 yılında, Türkiye'de planlı ekonomi döneminin 
bașlangıcında kurulmuștur. Kuruluș așamasında en temel 
görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı 
akademik araștırmaları desteklemek ve genç araștırmacıları 
teșvik etmekti. 1968'de Ankara'da, Elektronik Araștırma 
Ünitesi'nin, șimdi Gebze'de faaliyet gösteren BİLGEM ve 
izleyen yıllarda kurulan diğer araștırma merkezleriyle 
Türkiye'de araștırma ve geliștirme faaliyetlerine öncülük 
etmiștir. TÜBİTAK, kuruluș kanunu gereği, uluslararası ikili ve 
çok taraflı bilimsel ve teknolojik ișbirliği faaliyetlerinde 
Türkiye'yi temsil etmekte ve bu alandaki koordinasyonu 
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin 2003 yılından 
itibaren AB Çerçeve Programlarına tam katılımı sonrasında bu 
programların ulusal koorninasyonunu sağlamaktadır. 
TÜBİTAK'ın faaliyet alanı doğa bilimleri ile sınırlı olmayıp 
sosyal ve beșeri bilimler de kurumun görev alanındadır. 
TÜBİTAK, sadece bilgi ve teknolojinin üretildiği değil ayrıca 

kullanıldığı ortamlara aktarılmasını sağlayan ve üniversite-
sanayi ișbirliğini geliștirmeyi hedefleyen mekanizmaların etkin 
çalıșmasında görev alarak, ülkemizin 2023 ve 2050 hedeflerine 
ulașmasında üzerine düșen görevi bașarılı bir șekilde 
yürütecektir.  

Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı Projesi'nin 
ana motivasyonunu açıklayabilir misiniz?
Günümüzde elektronik teknolojilerinin gelișmesiyle, otomobil, 
uçak, helikopter vb. araçların tasarımında ve hemen hemen tüm 
teknolojik alanlarda elektroniğin ve özellikle tümdevrelerin 
kullanımı yaygınlașmıștır. Bu kapsamda lisans alarak kopyalama 
mantığından kurtulmak ve gerçekten yerli üretim yeteneğine 
sahip olmak için en kısa zamanda yapılması gerekenin, 
Türkiye'de tümdevre tasarım ve üretim kabiliyetlerini mümkün 
olduğunca artırmak ve ülke geneline yaygınlaștırılmasını 
sağlamak olduğunu düșünüyoruz. Bu amaç doğrultusunda 
MARKA desteği ile kurulan TÜTEL (Tümdevre Tasarım ve Eğitim 
Laboratuvarı), Doğu Marmara Bölgesi'nden bașlayarak 
ülkemizde mikro-elektronikle ilișkili tüm paydașların ihtiyaçlarını 
en iyi șekilde anlayarak, bu ihtiyaçlara ve olası fırsatlara 
odaklanan uluslararası camiada faaliyet gösteren muadilleri ile 
etkileșime açık bir tasarım ve eğitim laboratuvarı olma yolunda 
ilerlemektedir.

Projenin Adı: Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı
Programın Adı: Güdümlü Proje
Yararlanıcı Kurum Adı: TÜBİTAK Bilișim ve Bilgi 
Güvenliği İleri Teknolojiler Araștırma Merkezi



Proje hedefine ulașmak amacıyla hangi faaliyetleri 
gerçekleștirdiniz?
Proje kapsamında tümdevre eğitimi, tasarımı, prototip üretimi 
ve testi için kurulacak laboratuvarı kurup ișletmek amacıyla 
kullanılacak makine-ekipmanların satın alması yapılmıș, CAD 
araçları ve tümdevre tasarımları için yazılımlar satın alınmıș, 
eğitim programları düzenlenmiș ve nihayetinde prototip 
üretim hizmeti talep eden üniversite ve sanayi kurulușlarına 
destek sağlayacak ve uluslararası ișbirlikleri ile daha gelișmiș 
tümdevre tasarım geliștirilmesine yönelik çalıșmaların 
yürütülmesini tesis edecek bir altyapı olușturulmuștur.

Bölgenin potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, 
TÜTEL bu potansiyelin kullanılması konusunda nasıl 
fayda sağlayacaktır?
Bölgedeki üniversitelerin elektrik/elektronik ve bilgisayar 
mühendisliği bölümlerinden her yıl mezun olan yaklașık 250 
yüksek lisans ve doktora, 800 lisans öğrencisi potansiyel nihai 
kullanıcılardır. Bölgedeki üniversitelerde istihdam edilen 
yaklașık 60 akademisyen mikro/nano/optoelektronik ve 
fotonik, geleceğin Interneti ve akıllı sistemler, ileri hesaplama 
teknikleri, sayısal içerik ve modelleme ile malzeme/imalat 
teknolojileri konularında TÜTEL'den faydalanma potansiyeli 
göstermektedir.

Bölgede otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerinde faaliyet 
gösteren AR-GE merkezleri ve firmalar da TÜTEL'den 
yararlanabilmektedir. Bölgedeki 21 AR-GE merkezinden 13'ü 
otomotiv ve yan sanayiinde faaliyet gösteren firmalara aittir ve 
Bolu hariç tüm illerde bulunmaktadır. Toplamda yaklașık 1700 
AR-GE personeli bu firmalarda çalıșmaktadır. Kocaeli ve 
Yalova illerinde bulunan elektrik-elektronik sektöründeki öne 
çıkan ve toplamda 116 AR-GE personeline sahip 3 firma 
tarafından tümdevre ve sayısal tasarım çalıșmaları 
yürütülmektedir. Bolu'da 62 AR-GE çalıșanı bulunan 1 firma 
ise hem ilin tek AR-GE merkezine sahip firması olarak 
görülmekte ve bölgede dayanıklı tüketim malları sektöründe 
faaliyet gösteren AR-GE merkezine sahip 2 firmadan birisidir. 
Türkiye'nin tümdevre üretimi yapan tek laboratuvarı olan 
YİTAL, TÜBİTAK-UEKAE bünyesinde yer almakta olup sanayi 
ve eğitim faaliyetleri kapsamında kullanımı bulunmamaktadır. 
TÜTEL projesi ile ileri teknoloji kümelenmesinin olduğu 
Marmara Bölgesi için tümdevre konusunda altyapı 
olușturulması sağlanacaktır.

TÜTEL'in aktif olarak faaliyete geçmesinin ülkemizde 
yaratacağı katma değer nedir?
MARKA desteği ile kurulan laboratuvarın etkin ve efektif bir 
șekilde ișletilmesiyle, üniversite ve sanayi kurușlarında 
tümdevre tasarım ve üretiminin yaygınlaștırılması, yenilikçi 
fikirlerin tetiklenmesi, milli otomobil, helikopter, uçak ve uydu 
gibi stratejik projelerde dıșa bağımlılığın azaltılması 
hedeflenmektedir. TÜTEL ile ekosistemdeki tüm paydașların 
yararlanacağı eğitim, tasarım, geliștirme, test, üretim ve 

farkındalık hizmetlerinin sunulması ile ülkemizin mikro-
elektronik konusunda teknolojik bağımsızlığa kavușması 
sağlanacaktır.  Ülkemizde halen gelișmekte olan mikro-
elektronik sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kurulușların 
geliștirdikleri tümdevreleri çok yüksek maliyetlerle ve uzun 
tedarik süreleriyle yurtdıșına ürettirdikleri göz önüne alınırsa, 
TÜTEL Projesi'nin ülkemiz adına büyük fayda sağlayacağı 
așikârdır. 

Sadece 2011 yılına ait rakamlar dahi incelendiğinde elektronik 
sanayi tarafından yıllara göre yapılan dıșalım ve dıșsatım 
rakamları arasında toplam 10 Milyar $'lık bir açık olduğu 
görülmektedir. Bu farkın olușmasında en büyük girdilerden biri 
olan tümdevre dıșalımın azaltılması için tümdevre tasarım ve 
eğitim laboratuvarının gerekli altyapıyı olușturacağı 
düșünmektedir. Yıllık yaklașık 100 adet tümdevre prototip ve 
altyapı için yaklașık 20 Milyon $'lık talep ülke ekonomisine 
kazandırılacaktır.

Ülkemizde TÜTEL altyapısının etkin olarak 
kullanılabileceği projelere örnek verebilir misiniz?
Proje kapsamında kurulan altyapı özellikle milli otomobil, 
helikopter, uçak, uydu gibi stratejik projelerde gerekli olabilecek 
tümdevrelerin tasarımı, testi ve prototip üretiminde 
kullanılabilecektir. Bunun yanında özellikle Otokar, Netaș, 
Aselsan, Sabancı Üniversitesi/SUNUM gibi kurulușların mevcut 
veya hazırlık așamasındaki projelerinde ya da TÜBİTAK'ın dahil 
olduğu ulusal ve uluslararası projelerde (örneğin akıllı kart, milli 
otomobil güç üniteleri, farklı ihtiyaçlar için gerekli güç elektroniği 
devreleri, Göktürk Projesi için gerekli kritik elektronik bileșenler 
ve savunma sanayi için önem arz eden birçok konuda) TÜTEL 
altyapısı aktif biçimde kullanılacaktır.
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"TÜTEL Projesi ile stratejik projelerde dıșa bağımlılığın 
azaltılması hedeflenmektedir". 
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Projenin Adı: Yap, İșlet, Yașat: Mudurnu Kent 
Restorasyon Atölyesi ve Ahilik Müzesi
Programın Adı: Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli 
Altyapı Mali Destek Programı 
Yararlanıcı Kurum Adı: Mudurnu Belediyesi

// Nihan KARAKAȘOĞLU
Mimar / Proje KoordinatörüProjenizden bahsetmeden önce, Mudurnu'yu kısaca 

tanıtır mısınız?
Mudurnu antik dönemlerden bu yana birçok yerleșime ev 
sahipliği yapmıștır. Bitinya bölgesinde bilinen ilk yerleșimler 
M.Ö. 5000 yıllarında Prohititler tarafından yapılmıștır. 
Sonrasında Frigya, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, 
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait izleri bugün bile görmek 
mümkündür. Tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret 
merkezi olarak gelișmiș bir Osmanlı kasabası olan Mudurnu, 
tarihi kentsel dokusu ve kent kültürü ile özgünlüğünü ve 
bütünlüğünü korumuș bir kültürel peyzaj sunmaktadır. 
Mudurnu Çayı vadisinde, ormanlık tepeler arasında uzanan 
sık dokulu yerleșimin, doğal topoğrafya ve kentsel sit dokusu 
arasında uyumlu bir birliktelik ve örneğine az rastlanır bir 
morfoloji yaratmıștır. Çok çeșitli ve zengin değerleri arasında, 
arkeolojik mirası, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anıtsal 
mimarisi, evliya türbeleri, kentsel sit dokusu, geleneksel konut 
ve arasta dükkanlarının olușturduğu sivil mimarisi, endüstri 
mirası, etkileyici ormanlık tepeler ile kaplıca kaynaklarını 
içeren doğal mirası, geçmișten geleceğe ıșık tutan, 700 yıllık 
Ahilik kültürü ve birikme geceleri ile el sanatlarını içeren 
“somut olmayan kültür mirası” ve Milli Mücadeledeki saygın 
yeri sayılabilir. Zengin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin 
yanında Mudurnu, Türk Mimarisinin özgün örneklerini de kent 

içinde barındırmaktadır. Avlulu, cumbalı, geniș saçaklı ve 
kendisine has pencere düzenli dıș görünüșü, çok yönlü ahșap 
ișçilikli iç mekanları, tarihi atmosferi halen yașamakta olan dar 
sokakları ve 3 șehzade camiiyle Osmanlı mimari zevkinin izlerini 
günümüze tașıyan kültür zenginliklerimizdir. 

“Yap, İșlet, Yașat” sloganıyla hayat verdiğiniz projenizin 
dinamiklerinden bahsedebilir misiniz?
Proje kapsamında; 700 yıldır süregelen esnaf duası, birikme 
geceleri ve Ahilik haftası kutlamaları ile yașayan bir hazine 
niteliğinde olan Mudurnu ve yakın çevresinde ki diğer tarihi 
alanlarda koruma-onarım-restorasyon kapasitesi geliștirerek 
gerek belediyenin gerekse diğer kurumların ve vatandașların 
mülkiyetindeki yapılara bu konuda sürekli teknik destek 
sağlamak amaçlanmıștır. 2009 yılında Türkiye'nin ilk Ahisi 
seçilen ve dönemin Bașbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından devlet töreni ile șed kușatılan Hacı Mehmet 
ȘENKAYA'nın geleneksel çarșının içindeki dükkanının Ahilik 
Müzesi yoluyla canlandırılmasının, Mudurnu'nun ticari ve 
kültürel kimliğinin temelini olușturan Ahilik mirasının somut bir 
mekan ve kültürel programlarla tanıtılması ve korunmasına 
tetikleyici bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.



Proje, Mudurnu'nun sosyal mirasına ve zanaat 
kültürüne nasıl katkı sağlayacaktır?
Ahilik Müzesi ile bağlantılı olarak arasta esnafının Ahilik 
kültürünü çevrelerine ve ziyaretçilere anlatmalarında yardımcı 
olacak eğitim programları da yine bu mirasın değerlendiril-
mesine yönelik sosyal altyapıyı geliștirmektedir. Șehir 
merkezinde kamusal yapıların ve geleneksel dükkanların 
yoğunlukta olduğu tarihi bölgede Osmanlı geç dönem teknik 
ve stil özellikleri gösteren arasta șeklinde düzenlenmiș 
dükkanlar bulunmaktadır. Demircilik, süpürgecilik, bakırcılık, 
ayakkabıcılık, terzilik, sobacılık, semercilik vb. birçok zanaatin 
geliștiği tarihi ticaret merkezi, 1970'li yıllarda bile bölgedeki 
diğer beldelerde Mudurnu esnafı gitmeden pazarın 
açılamayacağı kadar hakim konumda olmaya devam etmiștir.

Mudurnu'nun ticaret mirasının temelinde, geçmiși 13. yüzyıla 
kadar giden ve hala devam eden Ahilik geleneğinin bir parçası 
olarak, her cuma Mudurnu çarșısında esnaf tarafından 
beraberce bereket duası edilmektedir. Buna karșın, Mudurnu 
yörenin el sanatları merkezi olma durumunu, 1980 yıllardan 
itibaren piyasada hakim olmaya bașlayan ithal ürünler 
nedeniyle kaybetme sürecine girse de demircilik, bakırcılık 
gibi zanaatların yanında Mudurnulu kadınların SOKÜM 
envanterine girmiș iğne oyası dükkanları açılmaktadır. 

Mudurnu'nun sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal 
değerleri tanıtmak adına bașka hangi çalıșmaları 
yürütüyorsunuz?
Mudurnu, yaptığımız çalıșmalar sonucunda “Tarihi Ahi Kenti 
Mudurnu” olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici listesine 

girmeye hak kazanmıștır ve kalıcı listeye girmek için dosyasını 
hazırlamaya devam etmektedir. Ayrıca Mudurnu'da yerel 
değerlerin ve ürünlerin ön plana çıkması, koruma altına alınması 
ve geliștirilmesi ve dünyadaki yavaș șehirler arasına girmesi için 
“Cittaslow Türkiye Komisyonu”na dosya sunulmuștur.

Geçmiște MARKA ile gerçekleștirmiș olduğunuz bașka 
projeler var mı?
MARKA ile ilk ortak çalıșmamız 2011 yılında “Mudurnu'da Agro 
Turizm” bașlıklı doğrudan faaliyet desteği ile bașladı. 2014 
yılında da yine doğrudan faaliyet desteği kapsamında “Mudurnu 
Kültürel Miras Yönetim Planı” hazırlandı. 2011 yılından beri 
MARKA ve destekleri yakından incelenmekte ihtiyaçlar 
doğrultusunda projeler hazırlanmaktadır. MARKA'ya bölgeye 
yaptığı desteklerden dolayı teșekkür etmek istiyorum. İlçemize 
ve bölgemize katkı sağlayan bu desteklerine devam etmesini 
diliyorum.
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“Ahiliğin yașayan unsurlarını barındıran Mudurnu'nun 
tanınırlığı ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girme 
așamasında, kendimizi anlatabileceğimiz somut bir proje 
olarak önem arz etmektedir”.



25Alzheimer, ilerleyen yașlarda hatırlamada güçlük, bilișsel 
yeteneklerde azalma ve bellek ile bazı görsel becerilerde 
bozulmayla ilișkilendirilen nörolojik bir hastalıktır. Hastalık 
adını 1864-1915 yılları arasında yașamıș olan Alois Alzheimer 
adlı psikiyatristten almaktadır. Bilim adamlarına göre 
hastalığın nedenleri henüz tam olarak bilinmemekle birlikte; 
yașam tarzı, genetik ve çevresel faktörler tetikleyici olabilir. 
Hastalığın en önemli bulgusu beynin dıș yüzeyinde bilinmeyen 
bir sebeple anormal protein birikimi sonucu beynin 
büzüșmesi, hücre kaybı ve hücreler arası bağlantıların 
kaybolmasıdır.  

Türkiye Nüfus ve Sağlık araștırmasının sonuçlarına göre; son 
20 yıl içinde 65 yaș ve üstü grubun ülkedeki toplam nüfus 
içindeki payının %4,6 dan %7,1'e yükseldiği, 2025 yılında bu 
payın %10'a, 2050 yılında ise %20'ye yükselmesinin 
beklendiği ifade edilmiștir. İlerleyen yașlarda karșılașma 
ihtimalimizin yüksek olduğu bu hastalıkla ilgili olarak, Sakarya 
Büyükșehir Belediyesi teknik destek bașvurusunda 
bulunmuștur. Projede, 11-15 Eylül tarihleri arasında 
Sakarya'da yașayan hasta ve yakınlarından olușan 128 kișiye 
Alzheimer hastalığının belirtileri, erken teșhiste tanı ve uygun 
tedaviye bașlama süreci, hastaların yasal, sosyal ve kișilik 
hakları ve hastalıktan korunma tedbirleri konusunda eğitim 
verilmiștir. Hasta yakını bir katılımcı eğitimin katkılarını șöyle 
ifade etmiștir: 

“Annem Alzheimer hastası. Uzun yıllardır ona yardımcı olmaya 
çalıșıyordum. Eğitime katılmadan önce hastalık hakkında tüm 
gerekli bilgilere sahip olduğumu düșünürken, eğitim 

sonrasında aslında öğrenecek çok fazla noktanın olduğunu 
düșünür oldum. Eğitimde ilaç saatleri konusunda detaylı bir bilgi 
verildi. Artık hastamızın ilaçlarına ve saatlerine daha fazla özen 
göstermeyi düșünüyorum. Umuyoruz bu tarz eğitimlerin devamı 
gelir.”  

Șeklinde ifade ettiği gibi eğitim Alzheimer hastaları için aileleri ve 
yakınlarının hastalığın ilerlemesini önleyici ve yavașlatıcı destek 
tedavi yöntemleriyle ilgili farkındalık kazanmasına, gündelik 
yașamlarını idame ettirirken karșılaștıkları aksaklıkları en aza 
indirerek yașam kalitelerinin artırmalarına katkı sağlamıștır.

TEKNİK DESTEK PROJELERİNDE ÖRNEK UYGULAMA

Alzheimer Hastalarının Ailelerine Yönelik 
Bilinçlendirme Eğitimi

Alzheimer Nedir?
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Hazırlayan: Hülya YORULMAZ
MARKA - Proje Uygulama Birimi Uzmanı



AKÇAKOCA
Karadeniz'in tüm doğal güzelliklerini bünyesinde barındıran, masmavi denizi, inci 
gibi plajları, yemyeșil ormanları ile Türkiye'nin iki önemli șehrinin kesișim noktasında 
bulunur “Yakın Karadeniz” Akçakoca.

Șelaleleri, sportif faaliyetleri, kültürel etkinlikleri, yöresel lezzetleri, tarihi kalesi ve 
camileri ile anılarınızda yer etmesini isteyeceğiniz bir yöreyi tanımaya hazır mısınız?

DÜZCE

KÖȘE DOĞU MARMARA BUCAK 

AKÇAKOCA



Akçakoca, hemen her yöreden insanımızın bir arada 
ve kardeșçe yașadığı, yerli kültürün yanı sıra Laz, 
Çerkez, Abhaz ve Gürcü kültürlerinin bir araya 
gelmesiyle kendine has bir kültür mozaiği 
olușturmayı bașaran, yaz aylarında yurt içi ve yurt 
dıșından ağırladığı misafirleriyle tam bir turizm 
cenneti haline gelen, Batı Karadeniz'in en önemli 
ilçelerinden birisidir.

İlçe tarihi ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengindir. 
Tarihi kale, mağara, șelaleler, kanyon, deniz, plajlar, tarihi 
evler ve camiler gibi birçok tarih, doğa ve deniz öğesi 
Akçakoca'da bir arada tecrübe edilebilir.

Akçakoca'nın Tarihi
Akçakoca ve çevresinin tarihi hakkında kesin bilgi ve 
belgeler olmamakla birlikte, bölgede yapılan kazılar ve 
kapsamlı araștırmalar sonucunda elde edilen veriler, M.Ö. 
1200 yılına dek dayanmaktadır. Akçakoca'nın bugün kurulu 
olduğu bölge ve çevresine ilk gelenlerin Track ve Frickler 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu dönemden sonra șehir 
sırasıyla Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, 
Cenevizliler ve Bizans İmparatorluğu hâkimiyetine girmiștir. 
1319 yılında akıncı beylerden Akça Koca Bey tarafından 
fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıștır. Akçakoca'nın 
Türk hâkimiyetine geçmeden önceki adları, Latince'de 
“arasından ayırmak, iki parçaya ayırmak” anlamlarına gelen 
Dia, Dias, Diapolis ve Tospolis'tir. Türk hâkimiyetine geçtikten 
sonraki isimleri ise sırasıyla Akçașar, Akçașehir ve Akçakoca 
olmuștur.

Akçakoca'ya Ulașım
Karadeniz'in incisi Akçakoca, bașkent Ankara'ya en yakın 
deniz turizmi merkezi olarak kabul edilmektedir. Akçakoca, 
bașkent Ankara ve İstanbul'a yaklașık 2,5 saatlik 
mesafededir. İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok büyük 

yerleșim merkezinden Akçakoca'ya düzenli otobüs seferleri 
bulunmaktadır. Özel araçla Akçakoca'ya seyahat etmek de 
oldukça kolay olup, D-100 Karayolu ya da TEM Otoyolu tercih 
edilebilmektedir. 

Akçakoca'da Konaklama
1950'li yıllarda deniz ve karavan turizmi ile ülkemizde ilk turizm 
hareketinin bașladığı Düzce'nin denize kıyısı Akçakoca'da 
geniș konaklama tercihleri mevcuttur. Ziyaretçiler 5 yıldızlı 
otelden, pansiyona, apart otelden, bungalov evlere, karavan 
kamptan, çadır kampa kadar çeșitli konaklama tercihlerini 
değerlendirebilirler.

Akçakoca'da Gastronomi
Akçakoca'nın kendine has, zengin bir yemek kültürü 
bulunmaktadır. Ünlü gurmelerin de sık sık uğradığı ve büyük bir
övgüyle bahsettiği ilçenin yemek kültürü, genel anlamda iki 
gruba ayrılmaktadır; Karadeniz kültürü ve Manav Türkleri 
kültürüdür. Karadeniz kültüründe, bir çeșit karalahana olan 
“Mancar”, “Mısır” ve “Fasulye” öne çıkmaktadır. Bu üçlü, 
Karadeniz mutfağının bașucu malzemeleri arasında 
gösterilirken, “Mancarlı Pide”, fasulye içi ile pișirilen “Mancar 
Tepelemesi”, “Mancar Dolması”, “Kaldirik Kavurması”, “Laz 
Böreği”, “Mısır Ekmeği” ve șekerli bir fındık türü olan “Damat 
Fındığı” bașlıca lezzetler arasında gelmektedir. Manav 
Türklerinin yerleștirdiği yemek kültüründe ise hamur ișinin ön 
planda olması dikkat çekmektedir. Özel bir hamur tatlısı olan 
“Melengüçceği” bölgemizde oldukça meșhurdur. Bunun yanı 
sıra su ve tereyağı ile yapılan bir tava böreği olan “Höșmerim”; 
Manav Türkleri'nin kahvaltı menüsünde yer alan ve süt 
kaymağıyla yapılan “Dartı” da olmazsa olmazlar arasında yer 
almaktadır. Aynı zamanda Akçakoca'da deniz balıklarından; 
istavrit, lüfer, çinekop, palamut, mezgit, hamsi, zargana, 
kalkan, barbunya, kefal, levrek gibi her türlü balığı bulmak 
mümkündür. Ayrıca; bölgeye gelen ziyaretçiler çeșitli otel ve 
restoranlarda, bu balıkları taze taze yeme șansına  sahiptirler. 

AKÇAKOCA

Akçakoca LimanıAktaș Șelalesi
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AKÇAKOCA
Aktaș Șelalesi

Akçakoca Ceneviz Kalesi ve Plajı

Akçakoca'nın simgelerinden biri haline gelen, tarih ve doğayı 
bir arada yașayabileceğiniz Ceneviz Kalesi, “Arkeolojik ve 
Doğal Sit Alanı” olarak tescillenmesinin yanında, ''Ceneviz 
Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve 
Surlu Yerleșimleri'' adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici 
listesine adını yazdırmıștır.  Avrupa Çevre Eğitim Vakfı 
tarafından Karadeniz sahillerine verilen mavi bayraklı plajı 
barındırmaktadır. Deniz tarafındaki duvarları tamamen 
yıkılmıș olan kalenin içinde bir su sarnıcı bulunur.

Aktaș Șelalesi

Her yıl doğa yürüyüșü organizasyonlarının düzenlendiği, 
asırlık kayın ağaçlarıyla süslenmiș Kurugöl Kanyonu, 
Akçakoca ilçesine 14 km uzaklıktadır. Kanyonda bir de 
șelale bulunmaktadır. Kurugöl Köyü'ne çıkıldıktan sonra; 
bașta Akçakoca olmak üzere Karasu, Kocaali, Ereğli ve 
Alaplı ilçeleri ayağınızın altında kalmaktadır.

Kurugöl Kanyonu

Akçakoca șehir merkezine 11 km mesafede bulunan șelale; doğal 
güzellikleri ve çevresindeki zengin bitki örtüsü ile Akçakoca'nın 
görülmeye değer mekanlarındandır.

Bölgeye deniz turizmi için gelen turistlerin uğrak noktalarından biri olan 
Aktaș Șelalesi, 50 m yükseklikten düșen suyun sesi ve etrafını saran 
yeșillikler arasında trekking, foto-safari gibi doğa sporları için oldukça 
uygun bir destinasyondur. Aktaș Șelalesi aynı zamanda ilçemizin önde 
gelen yürüyüș parkurlarından birini de bünyesinde barındırır. Akçakoca 
Çevreyolu'ndaki Göktepe Köyü ayrımından yürüyüșe geçilen parkur 10 
km'dir. Parkur genellikle dere kenarını takip eder, Aktaș Vadisi'yle devam 
ederek șelaleye ulașılmasıyla son bulur.

Aktaș Șelalesinin haricinde Sarıyayla Șelalesi ve Tahirli Șelaleleri de 
Akçakoca'da gezilebilecek diğer șelalelerdir.

Akçakoca Ceneviz Kalesi ve Plajı

Fakıllı Mağarası

Mehmet Arif Bey Köșkü

Kurugöl Kanyonu

Kurugöl Kanyonu

Akçakoca șehir merkezine 8 km mesafede 
bulunan Fakıllı mağarasının toplam uzunluğu 
1012 metre olmasına rağmen mağaranın 
350 metrelik kısmı ziyarete açıktır. Doğal 
güzellikler tașıyan mağaranın içinde çeșitli 
yönlere giden galeriler, sarkıt ve dikitler vardır. 
Özellikle “Beyaz Oda” olarak anılan bölgeler 
damlataș bakımından zengindir. Fakıllı 
Mağarası, gizemli yolculukları ve tarihi gezileri 
seven turistlerin büyük ilgi gösterdiği bir doğal 
güzellik olarak öne çıkmaktadır.

Fakıllı Mağarası

Tarihi evlerin büyük bir kısmı, ilçenin en eski 
yerleșim yerlerinden biri olan ve bu tür evleriyle 
ünlü Yukarı Mahalle'de bulunmaktadır. 160 
tarihi ev, sit alanı olarak koruma altına alınmıștır. 
Açık hava müzesini andıran sivil mimari örneği 
tarihi evlerin bir kısmı restore edilmiștir.

Yaklașık 150 ila 200 yıl arasında geçmișe sahip 
olan bu evler, üç grupta toplanmaktadır. Birinci 
tip tarihi evlerin tek katlı ve dikdörtgen planlı 
olanlarının mutfakları geniș, odaları ise dardır. 
İkinci tip tarihi evler ise kareye yakın dikdörtgen 
planlı ve iki katlıdır. Çok sayıda ama dar 
pencerelere sahiptir. Taș temel üzerine ahșap, 
karkas ve bağdadi tarzda yapılmıșlardır. Dıș 
yüzeyin zemin katı sıvalı, üst katı ahșap 
kaplamadır. Geniș ahșap çardakları vardır. Daha 
yakın zamanda yapılmıș olan üçüncü tip tarihi 
evlerin ise pencereleri geniș, tavan yükseklikleri 
ise daha azdır. Döșemeleri ve tavanları ahșap 
olan evlerin dıș yüzeyleri sıvalıdır.

Akçakoca Tarihi Evleri

Yukarı Mahalle (Eski evler)
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Aktaș Șelalesi
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pencerelere sahiptir. Taș temel üzerine ahșap, 
karkas ve bağdadi tarzda yapılmıșlardır. Dıș 
yüzeyin zemin katı sıvalı, üst katı ahșap 
kaplamadır. Geniș ahșap çardakları vardır. Daha 
yakın zamanda yapılmıș olan üçüncü tip tarihi 
evlerin ise pencereleri geniș, tavan yükseklikleri 
ise daha azdır. Döșemeleri ve tavanları ahșap 
olan evlerin dıș yüzeyleri sıvalıdır.

Akçakoca Tarihi Evleri

Yukarı Mahalle (Eski evler)



AKÇAKOCA

Karadeniz sahilleri arasında Mavi Bayrak alabilen nadir 
turizm merkezlerinden birisidir Akçakoca. İlçede mavi 
bayraklı 2 plaj bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan Çuhallı 
Plajı, ilk olarak 2017 yılında Mavi Bayrak ile ödüllendirilmiș 
ilçenin en önemli aile plajlarından biridir. Tıpkı mavi bayraklı 
Kale Plajı'nda olduğu gibi, Çuhallı Plajı'nın 
da kumu Dünya'da nadir olarak bulunan 
“Siyah İnci” türündendir. Çuhallı Plajı'nın 
sahip olduğu bu kum, kuruyunca kolaylıkla 
vücuttan dökülen ve yapıșmayan özelliğe 
sahiptir. Bir diğer mavi bayraklı plaj olan 
Ceneviz Kalesi Plajı, Tarihi Ceneviz 
Kalesi'nin bulunduğu bölgede ilki 1997 yılı 
olmak üzere pek çok kez Mavi Bayrak ile 
ödüllendirilmiștir. Plaj, doğanın tüm 
tonlarını yansıtan ıhlamur, kestane ve 
gürgen ağaçları ile çevrelenmiș yine “Siyah 
İnci” türünden kumsala sahiptir. 

Bu plajların haricinde daha birçok plajı barındıran Akçakoca'da Akevler, Akkaya, Ayazlı, Çayağzı, Çınaraltı, Çuhallı, 
Değirmenağzı, Edilli, Kadınlar, Kalkın, Karaburun, Limancık, Melenağzı ve Pașalar Plajları diğer önemli plajlardandır.

Sahiller

Çuhallı PaljıÇınaraltı Plajı

Melenağzı Çayı ve plajı

1323 tarihinden sonra yöreye yerleșen Türklerin ibadet etmek amacıyla merkezi 
bir köyde inșa ettiği çantı tipi camilerden birisi Orhangazi Camii'dir. Orhangazi 
Camiinde yörenin bol ağaçlı olması nedeniyle çantı tekniği ile yapılmıștır. Çantı 
camileri tamamen ahșaptan yapılan ve çivi kullanılmadan, kütüklerin birbirine 
kertilmesiyle inșa edilen camilerdir. Yakın çevredeki köylerin bilhassa cuma 
namazları için toplandığı ve ilçenin en eski dini mimari örneklerinden bu camiler, 
“Cuma Camisi” olarak da anılırdı.

Akçakoca'ya 15 km mesafede bulunan ve 1877 yılında 
Osmanlı-Rus Savașı'nın ardından Artvin'den gelen 
Hemșinlilerin kurduğu Hemșin Köyü Camisi de çantı 
tekniğiyle yapılan ve 150 yılı așkın geçmișiyle öne çıkan bir 
değerdir. Caminin birinci katında taș ișçiliği örneği, ikinci 
katında ise çantı tekniği kullanılmıștır. Minaresinin de 
ahșap olduğu Hemșin Köyü Camii, mihrabı, minberi ve 
tavan ișçiliği ile ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir.

İlçeye 16 km mesafede bulunan Yeni Meze Camii ise, 
1885 yılında inșa edilmiștir. Taș ișçiliğinin güzel bir örneği 
olan cami, içerisinde Osmanlılardan kalma yazıları 
barındırmaktadır. İlçemizin önemli değerlerinden biri olan 
bu eser, her mevsim yerli ve yabancı turistleri 
ağırlamaktadır.

Tarihi Camiler 

Akçakoca'da Yapılabilecek Aktiviteler

Akçakoca, eșsiz doğası ve iklim çeșitliliği sayesinde her mevsim farklı aktivitelere ev sahipliği yapıyor. 
Akçakoca'da bulunan Kurugöl Kanyonu, Aktaș Șelalesi, Cumayanı Mesire Alanı gibi doğal yürüyüș 
yolları alanları, asırlık ağaçların sardığı, rengarenk çiçeklerle bezenmiș yürüyüș parkurlarında, kuș 
sesleri eșliğinde doğa yürüyüșü yapmak için idealdir.  

Macerayı ve doğal koșullarla savașmayı seven ziyaretçiler, Akçakocalı 
offroad tutkunlarının kurduğu kulüplerle temasa geçerek offroad 
heyecanına ortak olabilirler, Melenağzı mevkiinde rafting yapabilirler ya 
da, yelken, yüzme, kano gibi su sporlarını tecrübe edebilirler. Yine 
ziyaretçiler 1995'ten bugüne dek on binlerce yerli ve yabancı turisti 
ağırlamıș olan ve her yıl Temmuz ayında gerçekleșmekte olan 
Uluslararası Akçakoca Kültür ve Sanat Festivaline katılarak 
Akçakoca'ya özgü kültürel etkinliklerden sportif faaliyetlere birçok 
etkinliği tecrübe edebilirler.

Bunları biliyor musunuz?

Tamamen ahșaptan yapılan ve 
çivi kullanılmadan, kütüklerin 
birbirine kertilmesiyle inșa 
edilmiș camilere Çantı Camii 
denildiğini,

Batı Karadeniz'de bulunan 3 
mavi  bayrak l ı  p la jdan 2 
t a n e s i n i n  A k ç a k o c a ' d a 
bulunduğunu ve bunların Kale 
pla j ı  ve Çuhal l ı  P la j- lar ı 
olduğunu biliyor muydunuz?

Doğa Yürüyüșü

Offroad

Hazırlayan: İbrahim PEHLİVAN
MARKA - Bolu Yatırım Destek Ofisi 

Koordinatör

Uluslararası Akçakoca
Kültür ve Sanat Festivali

Hemșin Köyü Camii

Orhangazi Camii

Uğurlu Köyü Yeni Meze Camii
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Abant
Mudurnu’nun 18 km. kuzeydoğusunda 1328 metre yükseklikte yer alan Abant 
Tabiat Parkı, 127 ha.lık göl yüzeyiyle birlikte toplam 1196,5 ha. alana sahiptir. Abant 
Gölü Abant Dağları üzerinde olușan doğal bir göldür. Tabiat Parkı florasına dahil 84 
familyaya ait 332 cins, 66 tür, 147 alt tür, ve 69 varyete, toplam 672 takson ve 150 
liken türü kaydı vardır. Bu taksonlardan 51’i endemiktir. Fauna bakımından da zengin 
olan bölgede endemik bir tür olan ve dünyada șimdiye kadar bașka bir yerde kaydı 
bulunmayan “küçük taraklı semender” bilinmektedir. 

Bolu
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ABD’de yılın ikinci çeyreğine ait büyüme verisi %3,1 olarak revize edilmiștir (%2,6). İșsizlik oranı ise %4,1 olarak 
gerçekleșmiștir (Kasım'17).

Euro Alanı’nda son dönemde açıklanan ekonomik   veriler  olumlu bir tablo çizmektedir. Bölgede ekonomik büyüme yılın 
ikinci çeyreğinde %2,3  düzeyinde gerçekleșmiștir.

IMF  Ekim  ayında  yayınlanan  Küresel  Ekonomik  Görünüm  Raporu’nda  küresel ekonomik aktivitedeki artıșın sürdüğünü 
belirtmiștir. Nisan  ayı  Küresel Ekonomik  Görünüm  Raporu’nda  %2,5  olarak  açıkladığı Türkiye’nin 2017 yılı büyüme 
tahminini de %5,1’e yükselten IMF,  2018  yılı  tahminini  0,2  puan  artırarak  %3,5’e çıkarmıștır. 

Çin  ekonomisi üçüncü çeyrekte  yıllık  bazda  %6,8  oranında bir büyüme kaydetmiștir. Küresel ticaretin  ve  iç  talebin  
canlı  seyri  ekonomik  büyümeyi desteklemiștir.

31  Ekim 2017 itibarıyla  Eylül  sonuna  kıyasla  %8,7 oranında yükselen Brent türü petrolün varil fiyatı  60 $ seviyesini  
așarak  Temmuz  2015’ten  bu  yana  en  yüksek düzeyine çıkmıștır.
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İşsizlik Oranları 
Son açıklanan resmi

istatistiklere göre, A.B.D’de

ișsizlik oranı %4,1

(Kasım’17); Euro Bölgesi’nde

%8,8 (Ekim’17), Japonya’da

2,8 (Ekim’17) olarak

gerçekleșmiștir.
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2017 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre  %11,1 büyüme sağlanmıștır. 

2017 yılı Eylül ayında ișsizlik oranı %10,6 olarak gerçekleșmiștir.

2017 yılı Kasım ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %12,98 olarak gerçekleșmiștir.

2017 Ekim ayında ülkemizde, 2016 yılının aynı ayına göre ihracat  %9 artarak  13,942 milyar $ olmuștur.

2017 yılı Ekim ayında cari ișlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 2.191 milyon $ artarak 3.827 milyon $ olarak 
gerçekleșmiștir. 

OVP’nin temel amacı makroekonomik istikrarın korunması, beșeri sermaye ve ișgücü kalitesinin artırılması, yüksek katma 
değerli üretimin yaygınlaștırılması, iș ve yatırım ortamının iyileștirilmesi ve kamuda kurumsal kalitenin artırılması yoluyla 
büyümenin hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileștirilmesidir.

2018-2020 OVP hedeflerinden biri, Kalkınma Ajansları bașta olmak üzere Bölge Kalkınma İdareleri ve yerel yönetimlerin 
büyüme ve istihdamı destekleyecek șekilde bölgesel potansiyel ve dinamiklerin harekete geçirilmesindeki rolleri ve yetkileri 
güçlendirilecek, yönetim, denetim ve mali yapıları iyileștirmek olarak belirlenmiștir.
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Uluslararası Para Fonu (IMF) 

Türkiye’nin 2017 yılında 

%2,5 ve 2018 yılında %3,3 

büyüyeceğini öngörmektedir.  

Dünya Ticaret Örgütü

(DTÖ) tahminlerine göre 

dünya ticaret hacmi 2017

yılında  %3,6 ve 2018 yılında 

%3,2 aralığında artacaktır.

Büyüme Hızı %
Gayrisafi yurtiçi hasıla, 2017 yılının üçüncü çeyreği ilk tahmini değeri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,1 artmıștır. (2009=100)

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %24,2 artarak 827 milyar  oldu.230 ₺

Kaynak: TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2017 III.Çeyrek
*İlgili dönem verisi revize edilmiștir.
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2015 7,24 7,55 7,61 7,91 8,09 7,20 6,81 7,14 7,95 7,58 8,10 8,81

2016 9,58 8,78 7,46 6,57 6,58 7,64 8,79 8,05 7,28 7,16 7,00 8,53

2017 9,22 10,13 11,29 11,87 11,72 10,90 9,79 10,68 11,20
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Eylül 2017’de Türkiye ișsiz sayısı (15+ yaș) 3 milyon 419 bin kiși oldu. İșgücü istatistikleri sonuçlarına göre ișsizlik oranı 
geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak ise %10,6 seviyesinde gerçekleșmiștir. Aynı dönemde istihdam edilenler, bir 
önceki yıla göre 1,233 milyon kiși artarak 28,797 milyon kiși, istihdam oranı ise %47,9 olmuștur. (1,1 puan artmıștır.)

2017 Yılı Kasım ayında;

-  Bir önceki aya göre %1,49,
 -  Bir önceki yılın aynı ayına göre %12,98 artmıștır.

11,90 12,98

2016 yılı Aralık ayında %8,53
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2015 3,28 3,10 3,41 4,80 6,52 6,73 5,62 6,21 6,92 5,74 5,25 5,71

2016 5,94 4,47 3,80 2,87 3,25 3,41 3,96 3,03 1,78 2,84 6,41 9,94

2017 13,69 15,36 16,09 16,37 15,26 14,87 15,45 16,34 16,28
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2017 Yılı Kasım ayında;

-  Bir önceki aya göre %2,02,
 -  Bir önceki yılın aynı ayına göre %17,30 artmıștır.

17,28 17,30

İmalat Sanayi Kapasite

Kullanım oranı,  Kasım
2017’de önceki yıl aynı

ayına göre 1,9 puan

artarak %79,9 seviyesinde

gerçekleșmiștir.

,
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2017 Ekim ayında ülkemizde, 2016 yılının aynı ayına göre ihracat  %9 artarak  13,942 milyar $ olmuștur.
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı Ekim ayında %49,5 oldu. (Ekim’16 %48,4). AB’ye yapılan ihracat 6,900 milyar $  
olarak gerçekleșmiștir.
Almanya 1 milyar 455 milyon $ ile 1. olurken, bu ülkeyi sırasıyla  İngiltere (890 milyon $) A.B.D (746 milyon $) takip etti.
İhracatın ithalatı karșılama oranı 2016 Eylül ayında %75,2 iken, 2017 aynı ayında %65,6 olmuștur.

Ekim 2017’de ülkemizde, 2016 yılının aynı ayına göre %25 artarak 21,267 milyar $ olarak gerçekleșmiștir.
Çin’den yapılan ithalat, Eylül 2017’de 2,113 milyar $ oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (2,033 milyar $) ve Rusya 
(1,793 milyon $) izlemiștir.
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2017 yılı Ekim ayında cari ișlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 2.191 milyon $ artarak 3.827 milyon $ olarak 
gerçekleșmiștir. 
Dıș ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.796 milyon $ artarak 5.599 milyon $’a yükselmiștir.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 503 milyon $ artarak 
artarak 2.189 milyon $’a yükselmiștir.

Kaynak: T.C. Merkez Bankası, Ödemeler Dengesi  İstatistikleri, Aralık 2017

Türkiye Doğu Marmara Kocaeli Sakarya Düzce Bolu Yalova
2013 151.803 11.915 9.106 2.251 96 156 307
2014 157.610 12.039 8.897 2.604 95 178 265
2015 143.839 9.810 7.403 1.943 89 119 255
2016 142.530 9.671 6.528 2.554 98 133 358
Değișim (2016 -'15) %-0,91 %-1,42 %-11,83 %31,44 %10,64 %11,80 %40,24
Oca.17 11.249 1.150 677 454 7 10 2
Șub.17 12.093 1.155 713 399 7 14 23
Mar.17 14.474 1.441 881 491 9 12 48
Nis.17 12.863 1.087 656 409 8 11 3
May.17 13.587 1.246 682 482 10 12 60
Haz.17 13.130 1.139 657 456 11 12 3
Tem.17 12.617 1.028 547 461 7 11 2
Ağu.17 13.256 1.029 654 279 8 17 71
Eyl.17 11.822 1.023 622 381 7 11 2
Eki.17 13.942 1.259 697 488 13 11 49
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242.177
207.234 10.414 8.440 1.489 97 202 186
198.618 10.588 8.064 2.113 79 154 178
%-4,16 %1,67 %-4,46 %41,93 %-18,34 %-23,85 %-4,24
15.592 992 696 266 5 12 13
15.826 1.006 756 217 4 17 11
19.018 1.237 944 253 8 15 18
17.788 1.144 840 248 5 16 34
20.923 1.325 991 292 9 18 16

19.177 1.200 904 252 9 14 21
21.490 1.277 971 259 9 19 18
19.161 1.261 1.017 202 8 16 17
19.976 1.251 979 240 6 13 13
21.267 1.529 1.194 294 7 21 14

Türkiye Doğu Marmara Kocaeli Sakarya Düzce Bolu Yalova
2014
2015
2016
Değișim (2016 -'15)
Oca.17
Șub.17
Mar.17
Nis.17
May.17
Haz.17
Tem.17
Ağu.17
Eyl.17
Eki.17

11.592 9.445 1.664 88 195 200
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63.272.760 67.325.454

7.294.033 11.557.449
8.773.842 9.487.733
6.914.274 7.484.891

5.691.825 5.597.575

5.311.282 5.489.650

2.828.724 3.104.242

2.206.813 2.765.634

2.399.739 2.630.339

2.139.141 2.269.378

1.327.941 1.520.803

1.450.694 1.462.171

1.335.444 1.426.435

1.074.239 1.308.855

1.163.653 1.232.095

1.014.230 1.064.701

554.102 595.986

400.823 556.390

502.380 531.727

372.547 480.236

311.092 357.237

292.321 285.820

119.441 248.264

132.209 122.493

49.834 105.059

28.632 22.479

116.962.124 129.033.677

İhracat (Ocak-Ekim)Ocak-Ekim Dönemi Düzey 2 Bölge İhracat Tutarları
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2016 yılında kurulan, kapanan șirket istatistikleri incelendiğinde, Türkiye’de kurulan șirkelerin %3,8’i, kapanan șirketlerin 
%3,1’i   Doğu Marmara Bölgesi’ndedir. 
 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde Doğu Marmara Bölgesi’nde 2.686 șirket kurulmuș, 322 șirket kapanmıștır.

Ocak-Kasım

1.560
569
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227

2.686

66.950

%4,01

1.298
513
139
115
176

2.241

58.891

%3,81

191
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20

322

11.502

%2,80

173
58
21
26
16

294

9.305

%3,16

2017 yılı Kasım ayında Doğu Marmara Bölgesi’nde TÜFE, 
 -  Bir önceki aya göre %1,5,
 -  Bir önceki yılın aynı ayına göre %13,32 olarak değișim gerçekleștirmiștir.
Doğu Marmara Bölgesi 332,71 endeks değeri ile 26 Düzey 2 Bölgesi arasında  9. sıradadır. (2003=100) 
(Türkiye=325,18; TR22=343,49 ile 1.;TRC3=300,44 endeks değerleri ile 26. sıradadır.)
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- ERASMUS + KA2 VE KA3 Eğitimi            
- Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM)           

bulușturuyoruz. YATBİS
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