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Değerli Okurlarımız,
Otomotiv sektörü; üretimdeki payı, istihdama ve 
ekonomiye katkısı değerlendirildiğinde imalat 
sanayi içinde önde gelen bir sektördür. Dünya'da 
olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kalkınmaya 
önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayi, yapısı 
itibariyle birçok sektörü doğrudan etkilemekte olup 
ülke ekonomisi üzerinde büyük bir öneme ve paya 
sahiptir.

Otomotiv sektöründe yüksek rekabet șartları 
nedeniyle kaynak verimliliği, idari ve teknik 
organizasyon yapısı gibi unsurlar büyük önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle sektörde Ar-Ge 
yatırımları ve pazarlama stratejileri rekabet 
edebilirlikte belirleyici unsurlar olmuștur. Türkiye'de 
ve Ajansımızın faaliyet gösterdiği TR42 bölgesinde 
otomotiv sanayi; güçlü sermaye ve ortaklık yapısı, 
gelișmiș yan sanayi, nitelikli ișgücü ve coğrafi 
konum bakımından avantajlı durumda olup Dünya 
ile rekabet edebilir seviyededir. 

Kalkınma Bülteni'nin bu sayısında bölgemizde 
otomotiv sektörüne yönelik yatırımlara ve sektörle 
ilgili gerçekleștirilen faaliyetler ile projelere yer 
verilecektir. Yerli otomobil çalıșmaları ve Ajansımızla 
beraber bölgedeki diğer paydașların otomotiv 
sektörüne yönelik gerçekleștirdiği çalıșmalar 
hakkında bilgiler paylașılacaktır. 

Ajansımızın da proje ortağı olarak yer aldığı 5 milyon 
Euro bütçeli OPINA (Açık İnovasyon Araç Yazılım 
Geliștirme ve Test Platformu) projesi ve projenin son 
durumuna dair bilgilerin yer aldığı bir röportaj bülten 
içeriğinde sunulmuștur. Ayrıca Ajansımızın güdümlü 
destek programı kapsamında desteklenen, TOSB 
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB'nin bașvuru sahibi 
olduğu "Araç ve Parçaları Dayanım/Ömür/ Performans 
Test Laboratuvarı" projesi ile bölgemize kazandırılan 
otomotiv test merkezine yönelik bilgilendirici yazı 
kaleme alınmıștır.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak 2 yıl üst üste 
İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliștirilmesi 
mali destek programı ilan edilmiș olup bu program 
kapsamında sağlanan destekler ile bölgemizdeki 
meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının atölye alt 
yapılarının modernizasyonu sağlanmıștır. Program 
kapsamında desteklenen otomotiv sektörüne yönelik 
mesleki eğitim projeleri hakkında bilgilendirme 
yazısına yer verilmiștir.

Hem ülkemiz hem de bölgemiz için ekonomik 
kalkınmanın en önemli dinamosu olan otomotiv 
sek tö rüne yöne l i k  ça l ı șma lar ımız  ve  ma l i 
desteklerimizin devam edeceğini belirtiyor, bültenin 
hazırlanmasında emeği geçen paydașlarımıza ve 
çalıșma arkadașlarıma teșekkür ediyorum.

Doç. Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
Genel Sekreter
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Doğu Marmara Bölgesinde kalkınmanın itici gücü olan 
MARKA, yerel paydașları ile yaptığı çalıșmalara bir yenisini 
daha ekleyerek, Düzce Üniversitesi ve proje çalıșmaları 
yürütülecek özel sektör firması ile ișbirliği protokolü imzaladı. 
Protokol kapsamında Ajansın da ișbirliği ile üniversite ve özel 
sektör, Ar-Ge ve ürün geliștirme çalıșmaları yürütecek. Ayrıca 
daha önce Ajansımızın, güdümlü ve mali destek programları ile 
üniversite bünyesinde olușturulmasına destek verdiği 
laboratuvar ve üretim altyapıları da bu çalıșmalarda 
kullanılacak.

Düzce Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleștirilen imza 
töreninde; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. 
Mustafa Çöpoğlu, Firma Genel Koordinatörü, Üniversitemiz 
Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslașma Koordinatörü 
Doç. Dr. Uğur Hasırcı ile diğer yetkililer katılım gösterdi.

İș birliği protokolü imza töreninde kısa bir konușma 
gerçekleștiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 

Üniversitelerinin birçok üniversite sanayi iș birlikteliğine imza 
attığını ifade etti. Rektör Çakar,  MARKA ile de çeșitli bașarılı 
ișbirlikleri ve projelere imza attıklarını ve bunun devam 
edeceğini söyledi. MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa 
Çöpoğlu da; sanayi ile bilimin bulușmasının kalkınmanın 
temellerinden ve Ajansın önceliklerinden olduğunu, bu 
çalıșmalara her zaman destek olacaklarını belirtti. Düzce 
Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri çalıșmaların oldukça önemli 
ve bașarılı olduğunu vurgulayan MARKA Genel Sekreteri 
Çöpoğlu, gerçekleștirilen bu iș birliği protokolünün de 
șehrimize ve bölgemize önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Gerçekleștirilen iș birliği protokolü ile ortak Ar-Ge, Ür-Ge 
projeleri gerçekleștirecek. Ayrıca, tarafların sahip olduğu 
laboratuvar imkânlarının ortak kullanımının imkânlar 
ölçüsünde sağlanması, sektörde karșılașılan sorunlara 
bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel kalkınmanın 
desteklenmesi gibi ortak çalıșmalar yürütülecek.
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Türkiye'nin teknolojik gelișimini ivmelendirmek amacıyla 
bașlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde yeni bir așamaya 
geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geleceğin 
teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 
teknoloji atölyeleriyle ilgili bir müjde verdi. Ücretsiz olan bu 
atölyeleri daha önce 30 ilde kurduklarını anımsatan Bakan 
Varank, “Șimdi ise 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi 
daha kuruyoruz. İlk așama olan yazılı sınav bașvuruları bugün 
bașlıyor. Bașvurular 4 Temmuz'a kadar devam edecek.” dedi. 

HEDEF 50 BİN TEKNOLOJİ YILDIZI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak 
çalıșması sonucu bașlatılan Deneyap Türkiye, 11. Kalkınma 
Planında yer alıyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü 
olușturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler 
yetiștirmek amacıyla yola çıkan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nden 
50 bin teknoloji yıldızı gencin yetiștirilmesi hedefleniyor.

ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR
Türkiye genelinde 30 ilde devam eden Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri, ülke geneline yayılıyor. Verimlilik Teknoloji Fuarı'na 
katılan Bakan Varank, gençler tarafından ilgiyle takip edilen 
atölyelerle i lgil i yeni gelișmeyi duyurdu. Varank, ATO 
Congresium'daki toplantıda yaptığı konușmada șunları söyledi:

İNSANA YATIRIM: Burs ve araștırmacı programlarımızla, 
TEKNOFEST gibi organizasyonlarla, Deneyap Türkiye gibi 
projelerimizle her yaștan insanımıza yatırım yapıyoruz. Bu 
noktada, huzurlarınızda bir müjdeyi vermek istiyorum. 
Biliyorsunuz 2023 hedeflerimizden biri de 81 ilin tamamında 100 
Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmaktı. 4. sınıftan 9. sınıfa kadar 
olan öğrencilerimize 3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri 
verdiğimiz bu atölyeleri șimdiye kadar 30 ilimizde hizmete aldık. 

EĞİTİMLER EKİMDE: Șimdi ise 27 ilimizde 36 yeni Deneyap 
Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz. Ekim ayında bașlayacak 
eğitimlere katılacak öğrencilerimiz, yazılı ve uygulamalı iki 
așamalı bir sınavla belirlenecek. İlk așama olan yazılı sınav 
bașvuruları bugün bașlıyor. Bașvurular 4 Temmuz tarihine kadar 
devam edecek. Ben tüm gençlerimize ve ailelerine bu fırsatı 
değerlendirmeleri, bașvurularını son güne bırakmadan yapmaları 
çağrısında bulunuyorum. 

İȘTE O 27 İL
Bakan Varank'ın açıkladığı 27 il șöyle: Ankara, Aksaray, Aydın, 
Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, 
Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, 
Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Șırnak, Tekirdağ, 
Van. 

36 AY SÜRELİ ÜCRETSİZ EĞİTİM
Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde, iki farklı yaș grubundaki 
öğrencilerin girișimcilik, yaratıcı düșünme, eleștirel düșünme, 
karmașık problemleri çözme, etkili iletișim ve takım çalıșması gibi 
becerileri kazanmaları amaçlanıyor. Ortaokul ve liseye bașlangıç 
çağındaki gençlere Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, 
Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve 
Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 11 
bașlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitimler veriliyor. Bu 3 yıllık süreçte 
gençlerin; temel teknoloji yetkinlikleri, özel ilgi alanları ve proje 
üretme kabiliyetleri konusunda gelișme göstermeleri bekleniyor.

30 İLDE DEVAM EDİYOR
Deneyap Türkiye'de ilk sınıflar, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, 
Eskișehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve 
Trabzon olmak üzere 12 ilde açıldı. Teknoloji atölyelerinin ikinci 
fazı; Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, 
Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraș, Kastamonu, 
Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Șanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak 
üzere toplam 18 ilde hayata geçirildi. Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri'nde toplamda 5 bin 630 öğrenci eğitim alıyor.
 
Ortaokul seviyesi için 4 ve 5. sınıflar, lise seviyesi için de 8, 9 ve 
lise hazırlık sınıfları bașvuru alındı. Bașvuruların 4 Temmuz'da 
tamamlanmasının ardından 2-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında 
sınavlar gerçekleșt ir i ld i . Konuya i lg i duyan gençler, 
deneyap.turkiye.org adresinden ayrıntılı bilgilere ulașabilir.Ha
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Yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne 
çıkan Ecole 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına 
bașvurular bașladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
yeni nesil kodlama yolculuğunun bașladığını ifade ederek 42 
İstanbul ve 42 Kocaeli okullarının Temmuz'da ilk öğrenci grubu 
ile ön eğitimlere bașlayacağını duyurdu.

HEDEF YAZILIMCI SAYISINI ARTIRMAK
Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile ortaya koyduğu 
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde yazılımcı 
sayısını artırmak için yeni politikalar hayata geçiriyor. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı da bu doğrultuda her geçen gün yeni 
adımlar atıyor.

AÇIK KAYNAK PLATFORMU
Türkiye Açık Kaynak Platformu, 2023'te 500 bin yazılımcı 
hedefine ulașmaya yönelik olarak Bakan Varank'ın 
himayelerinde, Bilișim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında 
kuruldu. Platformda, 21 kurucu ve 7 sponsor üye, 90 paydaș 
șirket, girișimci, STK, üniversite ve topluluk bulunuyor.

YENİLİKÇİ YAZILIM EĞİTİMİ MODELİ
Platformun yürütücülüğünü üstlenen Bilișim Vadisi ile yazılım 
alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle dikkat çeken 
Ecole 42 arasında geçen Mart ayında anlașma imzalandı. 
Anlașma kapsamanında, Kocaeli Bilișim Vadisi ve İstanbul 
Vadistanbul'da iki yazılım okulu açılması kararlaștırıldı. Bu iki 
yazılım okulu, Ecole 42'nin küresel ağına katılan Türkiye'den 
ilk örnekler olacak.

7/24 ESASLI ÜCRETSİZ EĞİTİM
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı'nın (MARKA) ortak güdümlü proje desteği, Evyap ve 
Gebze Ticaret Odası'nın katkılarıyla kurulan bu okullar, 7 gün 
24 saat açık kalacak ve ücretsiz eğitim verecek.

YENİ NESİL KODLAMA YOLCULUĞU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylașımda yazılım okulları için 
bașvuruların bașladığını açıkladı. Varank paylașımında șu 

ifadelere yer verdi:
Beklenen gün geldi! 42 İstanbul ve 42 Kocaeli'ye bașvurular 
bașladı.

750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Covid-19 
önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama 
yolculuğu bașlıyor.

UZMANLIK İSTEYEN ALANLAR
42 müfredatında ilk olarak öğrenciler temel programlama 
kavramlarını ve C dilinin temellerini öğreniyor. UNIX, grafik 
programlama ve web programlamaya bașlayan öğrenciler için 
müfredat derinleșiyor. Öğrenciler, sonraki așamalarda Nesne 
Yönelimli Programlama, Mobil, İșlevsel Programlama, Web 
Güvenliği, Tersine Mühendislik, Kötü Amaçlı Kod, Çekirdek 
Programlama, Ağ Programlama, Yapay Zeka, 3B gibi uzmanlık 
isteyen alanlarda çalıșmalar yapabiliyor.

AMAÇ PARADİGMA DEĞİȘİMİ
Yazılım eğitimi konusunda paradigma değișimi sağlaması 
beklenen bu okulların, Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst 
seviyelere çıkararak bu alandaki uluslararası rekabet gücünü 
artırması hedefleniyor. Ecole 42 okulları, birbirinden 
öğrenmeye dayalı eğitim model ile katılımcıların eleștirel 
düșünme, takım çalıșması ve iletișim becerilerinin 
geliștirilmesini hedefliyor. Ayrıca bir ekip de müfredata 
rehberlik ediyor ve okulun sorunsuz çalıșmasını sağlıyor.

/////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Türkiye’nin sosyoekonomik anlamda son yıllardaki en 
kapsamlı araștırmasıyla 81 il, 973 ilçe merkezi, yaklașık 
38 bin köy, kırsal mahalle ve beldenin hizmet verme 
potansiyelleri, bu alanda birbirleriyle ilișkileri incelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, bölgeler arası 
gelișmișlik farklarını azaltacak kalkınma politikalarına 
altlık olușturması amacıyla gerçekleștirilen “Türkiye’de 
Kentsel ve Kırsal Yerleșim Sistemleri Araștırması“, 3 yıllık 
kapsamlı çalıșmanın ardından tamamlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 
yürüttüğü, Türkiye’de en küçük yerleșim birimi olan 
köylerden metropollere kadar 81 il, 973 ilçe merkezi, 
yaklașık 38 bin köy, kırsal mahalle ve beldede 
gerçekleștirilen araștırmayla yerleșim sistemlerinin 
güncel yapısı ortaya konuldu.

Bakanlık proje ekibi ve akademik danıșmanların yanı sıra 
sahada kalkınma ajanslarının katkılarıyla 3 yıl süren 
araștırmada, Türkiye’deki bütün yerleșim birimlerinin 
birbiriyle sosyoekonomik ilișkileri ve etkileșimleri 
incelendi.

Araștırmada, her bir yerleșim biriminin diğer yerleșimlere 
hizmet sunma açısından hizmet merkezi olarak Türkiye 
içindeki yeri ve önemi belirlenirken, buralar kentsel ve 
kırsal olmak üzere iki bölümde incelendi ve yerleșimler 
arası sosyoekonomik ilișkiyi ölçmek için geniș bir veri seti 
olușturuldu.

Yerleșim birimleri çeșitli derecelerde sınıflandırıldı
Kentsel yerleșimler için resmi istatistikler ve idari kayıt 
verilerinin kullanıldığı araștırmada, veri kısıtlılığı 
nedeniyle 37 bin 36 kırsal yerleșimde yüz yüze anket 
yapıldı.

Kentsel hizmet merkezler inin bel ir lenmesinde 
ortaöğretim ve yükseköğretim öğrenci akıșlarıyla sağlık 
hizmeti, ulașım, iletișim, ticaret ve kargo akıșları 
incelendi. Kırsal hizmet merkezlerindeyse eğitim, sağlık, 
ticaret, ulașım ve iș gücü akıșları analiz edildi.

Araștırma sonucunda, 879 kentsel yerleșim en üst 
hizmet merkezi 7’nci derece olmak üzere 13 derecede, 
37 bin 36 kırsal yerleșim ise en üst 4A olmak üzere 6 
derecede sınıflandırıldı.

Çalıșma kapsamında ayrıca, her bir yerleșim yerinin en 
çok hizmet aldığı yerler göz önünde bulundurularak, 
yerleșimlerin etki alanı belirlendi. Araștırmanın sonuçları 
“www.yersis.gov.tr” adresinde kamuoyuna sunuldu.

Analiz çalıșmaları, “Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Hizmet 
Merkez le r i  Raporu” , “ İ l l e r  ve  Bö lge le r  Aras ı 
Sosyoekonomik Ağ İlișkileri Raporu” ve “Türkiye’de Kırsal 
Yerleșimler Saha Çalıșması Raporu” isimli 3 raporda 
yayımlandı.
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Kalkınma Politikalarına 
Kaynak Olușturacak 

 'Yerleșim Sistemleri Araștırması'
Tamamlandı
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“Son yıllardaki coğrafi kapsamı en geniș araștırma”
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barıș Yeniçeri, 
“Araștırmamız, bölgeler arası gelișmișlik farklarının 
azaltılmasına, kamu ve özel sektörün yatırım karar 
süreçlerine, ulusal, bölgesel, sektörel, kentsel ve kırsal 
kalkınmaya ve mahalli idarelerin hizmet sunma 
etkinliğine yönelik politikalara katkı sağlaması açısından 
önemli bir çalıșma.” dedi.

Araștırmanın sosyoekonomik ilișkilerin incelenmesi 
anlamında Türkiye’de son yıllarda yapılan coğrafi 
kapsamı en geniș çalıșma olduğuna dikkati çeken 
Yeniçeri, șöyle konuștu:

“Çalıșmamızla 40 bini așan yerleșimde sosyoekonomik 
ilișkiler farklı boyutlarda incelenmiș ve birbirleriyle 
ilișkileri ortaya konulmuș oldu. Yerleșim yerlerinin 
nerelere hizmet sunduğu ve nerelerden hizmet aldığı 
araștırıldı. Elde ettiğimiz tüm verileri kullanarak yerleșim 
b i r im le r i n i  h i zmet  ve rme de rece le r i ne  gö re 
sınıflandırdık.”

Yeniçeri, araștırmanın sonucunda, il merkezlerinin üst 
derecede hizmet veren yerleșim birimleri olduğunu ve 
hizmet verme derecesi yüksek yerleșimlerin batı 
bölgelerde yoğunlaștığını gördüklerini vurgulayarak, 
Türkiye’nin doğu kesiminde ise bölgesel merkezlerin 
ortaya çıktığını ifade etti.

“Kırsal alanlara yönelik programların tasarlanmasında 
etkili olmasını bekliyoruz”

Mevcut sosyoekonomik yapının ortaya konulduğu 
çalıșmada, bölgesel kalkınmaya yönelik hangi 
politikaların uygulanabileceğine ilișkin girdilerin de 
olduğuna dikkati çeken Yeniçeri, șöyle konuștu:

“Birçok kamu ve özel sektör kurulușunun yatırım 
yaparken faydalanabileceği önemli çıktılar elde ettik. 
Örneğin, yasal düzenlemeyle mahalle ve beldeye 
dönüșen ‘kırsal mahalle’ olarak adlandırdığımız yerlerin 
köy niteliğini kaybetmediğini tespit ettik. Buraların yatırım 
yapılırken kentsel politikalar uygulamak yerine kırsal alan 
șeklinde değerlendirilmesinin daha doğru olacağını 
gördük. Kırsal yerleșim yerlerinden 24 bin 559’unun 
kendisi dıșında herhangi bir yerleșime hizmet 
vermediğini belirledik. Diğer yerleșimlere hizmet veren 
kırsal yerleșimlerden üst derece olarak sınıflandırılan 
yerleșimlerin daha çok kıyı kesimler ve Güneydoğu 
Anadolu’da yoğunlaștığını, İç Anadolu Bölgesi’nde üst 
hizmet merkezi olarak adlandıracağımız kırsal nitelikteki 
yerlerin sayısının kısıtlı olduğunu tespit ettik.”

Yeniçeri, çalıșma sonucunda güçlü üst derece kentsel 
hizmet merkezlerine yakınlığın diğer yerleșimler için de 
bir avantaj olușturduğunu gördüklerine ișaret ederek, “Bu 
da pratikte diğer yerleșimlerin gelișmiș yerlere 
erișilebilirliği artırılırsa, ulașım kolaylașırsa, oralarla mal 
alım satımı ve çeșitli kamu hizmetleri geliștirilirse bundan 
diğer yakın merkezlerin de daha fazla yararlanabileceği 
anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir yerleșim yerine yapılan yatırımın, yerleșim yerinin etki 
alanını da doğrudan etkilediğini dile getiren Yeniçeri, 
șunları kaydetti:

“Araștırmamız, kamu yatırım programlama sürecinde 
projelerin yerine, ölçeğine, kapasitesine karar vermek 
açısından son derece önemli bir altlık olușturuyor. 
Yerleșimlerin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili de büyük bir 
envanter olușturduk. Bunların da kırsal alanlara yönelik 
geliștirilecek desteklerin ya da uygulanacak programların 
tasarlanmasında etkili olmasını bekliyoruz.”
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Sermaye yoğun yapısı ve yarattığı istihdam hacmi ile 
ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden 
olan otomotiv sektörü, ekonomiye yüksek katma değer 
sağlayan ihracat odaklı büyüme yapısı, ilișkili olduğu pek 
çok sektörün gelișimine katkı sağlaması ve kalifiye eleman 
avantajları nedeniyle lokomotif niteliğindeki sektörler 
arasında değerlendirilmektedir. Toplam büyüklüğü 
yaklașık 4,5 trilyon dolar olan sektör, dünya ekonomisinin 
%5'ini olușturmakta ve yaklașık 80 milyon kișiye istihdam 
sağlamaktadır (A&T Bank , 2020). 

Küresel gelișmelerden doğrudan etkilenen otomotiv 
sektörü, dünyadaki yeni üretim trendlerini takip ederek 
yeni iș yapıș modelleri ve süreçlerine hızla uyum 
sağlayabilmektedir. Gelișen teknoloji sonucu olușan mega 
trendlerin ve değișen tüketici tercihlerinin kökten 
dönüștürdüğü sektörün ajandasının oldukça yoğun 
olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın birçok ülkesinde sadece 
bir ulașım aracı olmaktan çıkan otomobil, farklı 
teknolojilerle konsolide olarak yapay zekâ teknolojilerinin 
kullanıldığı akıllı bir cihaza dönüșmektedir. Sektör 
profesyonelleri 2028-2030 yıllarına kadar sürmesi 
beklenen ve sektörü etkisi altına alacak bir dönüșüm 
sürecinden bahsetmektedir. 

COVID-19 Pandemisinden orijinal yedek parça imalatçıları 
(OEM'ler), piyasaya yeni giren otomobil üreticileri, bayiler, 
tedarikçiler ve finansal hizmet sağlayıcılar dâhil olmak 
üzere otomotiv sektörünün tüm oyuncuları olumsuz 
etkilenmiștir (Deloitte, 2020). Satıșlarda düșüș, tedarik 
zinciri ve likidite kesintileri sebebiyle, otomotiv OEM'leri 
kısa ve uzun vadeli sorunlar;  tedarikçiler ise gelir 
hassasiyetleri, nakit sıkıntıları ve finansman riskleri gibi 
çeșitli etkilerle karșılașmıșlardır (EY, 2020). Ülkelerin 
GSYH'lerinde önemli bir paya sahip olan otomotiv 
endüstr is i firmalar ın ın salg ın nedeniy le üret im 

dinamiklerinde güncellemeler yapması beklenmektedir. 
Türkiye, sektörün içinde bulunduğu bu krizi fırsata çevirme 
potansiyeline sahip önemli oyuncular arasında yer 
almaktadır. 13 ana sanayi firması ve 1.500'den fazla yan 
sanayi firmasını bünyesinde barındıran Türk otomotiv 
sektörü, ağırlıklı olarak Doğu Marmara Bölgesi'nde 
konumlanmıștır. Bölge Hyundai Assan, Ford Otosan, 
Anadolu Isuzu, Otokar, Toyota Türkiye, Honda Türkiye gibi 
yabancı sermayeli ana sanayi firmaları ve gelișmiș bir yan 
sanayi ağına ev sahipliği yapmaktadır. Sektörün değișen iç 
dinamikleri doğrultusunda küresel trendler yakından takip 
edilmekte ve bölgede yer alan OEM'ler aracılığıyla yeni 
șeki l lenen trendler doğrultusunda yol haritaları 
çıkarılmaktadır. Bölgenin mevcut sanayi kompozisyonu ve 
lojistik altyapı avantajları göz önünde bulundurulduğunda 
yeni ürünlerin üretim üssü olması imkânına sahiptir. 
Bölgede özellikle de karbon salınımında daha hafif araçlar 
olan elektrikli araçlarda sıklıkla kullanılan alüminyum 
parçaların üretildiği firmalar bulunmaktadır. Yıllık 
ihracatları 40 milyon Avro'ya ulașan firmalarla hızla 
gelișen otomotiv endüstrisine yeni tedarikçilerin 
eklenmesi beklenmektedir.   
                                               
Türkiye, 2019 yılında 1960'ların “devrim otomobili” 
atılımını yeniden canlandırarak, TOGG (Türkiye'nin 
Otomobili Girișim Grubu) adlı șirket tasarlanan iki aracını 
Gebze'de yer alan Bilișim Vadisinde lanse etmiș ve 
otomobil lansmanları ulusal basının olduğu kadar 
uluslararası basının da ilgisini çekmiștir. Yerli otomobil 
2022 yılına kadar TOGG'un öncülüğünde geliștirilecek 
o l a n  k a p s a m l ı  b i r  ș a r j  a l t y a p ı  ç a l ı ș m a s ı n ı n 
gerçekleștirilmesi planlanmaktadır. TOGG girișiminin 
elektrikli araç segmenti için bölgedeki otomotiv sektörü 
içinde yer alan aktörleri șekillendirerek dönüșümün 
tetikleyicisi olması beklenmektedir.
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TOGG'un olușturacağı know-how'ın bölgedeki sanayi 
firmalarının üretim süreçlerini ve ürün çeșitliliklerini 
șekillendirerek bölgenin otomotivde yeni bir üretim üssü 
olmasına katkı sağlayacağı ön görülmektedir. Sektörün 
önemli komponentlerinin üretiminde yerlileșme ve millileșme 
hamlesinde TR42 Bölgesinin oldukça krit ik bir rol 
üstleneceğini söylemek mümkündür. 
 
TR42 Bölgesi, TOGG Girișimi için oldukça nitelikli bir kurumsal 
organizasyona sahip bir bölge olarak değerlendirilmektedir. 
TÜBİTAK MAM, TOSB ve TAYSAD gibi otomotiv sektöründeki 
gelișmelere yön veren kurumları bulunduran bölge, TOGG için 
fonksiyonel bir üretim altyapısı sunmasının haricinde, 
Otomotiv Test Merkeziyle yakın coğrafyadaki ülkelerde yer 
alan üretici firmaların kullanımına yönelik tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde; TÜBİTAK Marmara 
Araștırma Merkezi öncülüğünde gerçekleștirilecek AR-GE 
çalıșmalarıyla katma değeri yüksek ürün gruplarının bölgeye 
kazandırı lmasında ve TOSB, TAYSAD yönetimlerinin 
öncülüğünde AB çevre, iklim mevzuat değișimleri ve tüketici 
beklentilerinin karșılanması amacıyla yeșil OSB konseptinin 
geliștirilmesi ve yaygınlaștırılmasında oldukça rekabetçi 
avantajlara sahiptir. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sektör ve araștırma 
raporlarıyla otomotiv endüstrisi ekosistemi içinde yer alan 
tüm kurum, kuruluș ve aktörleri desteklemekte ve her yıl ilan 
ettiği mali destek programlarıyla sektörün gelișimine katkı 
sağlamaktadır. Ajans, sektörün fiziksel kaynaklarının 
geliștirilmesi, inovasyon ekosisteminin olușturulması, yeșil 
OSB çalıșmalarının teșvik edilmesi ve bölgedeki beșeri 
sermaye stokunun güçlendirilmesi için yapılan çalıșmalara 
destek olmaktadır. Ayrıca, bölge ekonomisine yönelik tehdit 
ve risklerin tespit edilmesi ve bölgenin yenilikçilik ve 
girișimcilik kapasitesinin geliștirilmesine yönelik fizibilite 
çalıșmalarına da doğrudan mali destek sağlamaktadır. 
Önümüzdeki dönemde elektrikli araç pazarının olgunlașması 
ve AB yönetmeliklerine uyum gibi otomotiv sektöründeki yeni 
gelișmeler ıșığında, Bölgedeki üretici firmaların değișim 

sürecine adapte edilmesi için dijital dönüșüm ve tasarım 
odaklı üretim sistemlerine geçiș süreçleri, MARKA'nın 
tasarlamıș olduğu Mali Destek Programları ve mentorlük 
faaliyetleri ile desteklenecektir. Otomotiv endüstrisinde 
benimsenecek olan yenilikçi yaklașımlar ve üretim 
teknolojilerinin yeni kurulan șirketlere vizyon ve inovasyon 
deneyimi kazandıracağı öngörülmektedir.

Otomotiv sektöründeki 1 kișilik istihdam artıșının diğer 
sektörlerdeki 4 kișilik istihdam artıșına yol açtığı dikkate 
alındığında, endüstrinin istihdama oldukça önemli bir 
katkısının olduğunu söylemek mümkündür. MARKA bölgede 
imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin 
geliștirilmesiyle beșeri sermaye stokunun güçlendirilmesini 
hedefleyen mali destek programlarıyla sektörün oyuncularına 
destek olmaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki 
eğitim setlerinin modernize edilmesini sağlayarak motorlu 
araçlar teknolojisi gibi eğitim programlarının kalitesinin 
artırılmasını teșvik eden MARKA, eğitim kurumlarıyla sanayi 
arasındaki ișbirliğini artırarak, sektörün ihtiyaç duyduğu 
kalifikasyon ve deneyime sahip iș gücünün yetiștirilmesinde 
bölgeye katkı sunmaktadır. 

Teknolojik gelișmeler sonucunda mega trendlerin etkisiyle 
köklü bir dönüșüm sürecine giren otomotiv sektörünün 
dinamik yapısına yerli ve milli otomobil hamlesiyle eklenmeye 
hazırlanan Türkiye, hem üretimin hem de üretim proseslerinin 
çevreye saygılı olmasını önceleyerek devrim arabalarının 
yarım kalan hikâyesini tamamlayacaktır. Bu süreçte, MARKA 
otomotiv sanayinin geleceğinin kurgulanmasında sektörün 
paydașlarına destek vermeye devam edecektir.

Kaynakça
A&T Bank . (2020). Otomotiv Sektörü. 
Delo i t te. (2020,Nisan) .Salg ın Sı ras ında Otomot iv Endüstr is i .chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/file:///D:/Downloads/salgin-
sirasinda-otomotiv-endustrisi.pdf adresinden alındı.

EY.(2020).chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/ 
ht tps: / /assets.ey.com/content/dam/ey-s i tes/ey-com/tr_tr /pdf/cov id-
19/otomotiv/otomotiv-sektorunde-covid-19-etkisi.pdf?download adresinden alındı
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Yeni Ufuk: Otomotivde İmalat Sanayi 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar 
Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İș gücü piyasasının istediği otomotiv alanında mesleki 
becerilere sahip personelin yetiștirilmesi amacıyla 
hazırlanan projede modern üretim sistemlerine uyumlu 
mesleki eğitimin planlanması amacı ile eğitim sisteminin 
geliștirilmesi hedeflenmiștir. Tematik, mesleki ve teknik 
anadolu liselerinin kuruluș felsefelerinden biri olan 
program geliștirme hedefine uygun olan proje ile aynı 
zamanda özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli imalat 
ve bant ișçiliği yetiștirilmesi amaçlanmıștır. Kurulan 
atölye ekipmanları ile otomotiv üretim markalarının 
kendi bünyelerindeki eğitim birimlerinin minimize 
edilmiș hali olușturulmuștur.

Teknik Eğitimde Mesleki Altyapı Sağlanıyor 
Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Motorlu araçlar teknolojisi alanı eğiticilerine ve 
öğrencilerine eğitim verilmesi ve eğitim materyallerinin 
okul atölyelerinde hazırlanması hedeflenmiștir. CNC 
eğitimlerinde, donanımın maliyetli olması ve iș güvenliği 
risklerinden dolayı, eğitimlerin simülasyon yazılımları 
üzerinden verilmesi önem tașımaktadır. Proje sahibi 
okulda tek kesici kullanılan ve eğitim için yetersiz kalan 
bir tezgah yerine, simülasyon yazılımında çok farklı 
özell iklerde ve gelișmiș düzeydeki tezgahlarda 
öğrencilerin çalıșması sağlanmıștır. Eğitimi alan bir 
öğrencinin, mezun olduktan sonra gideceği imalat 
merkezinde, kullanacağı tezgaha hızlı adaptasyon 
sağlaması amaçlanmıștır.

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

MARKA'nın Mesleki Eğitimde
Otomotiv Sektörüne Katkıları ve 
Desteklediği Projeler
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2018 ve 2019 yılları içinde otomotiv sektöründe mesleki eğitim odaklı 4 projeyi desteklemiștir. 
Atölye kurulumu, eğitimlerin verilmesi,  simülasyon sistemlerinin kurulması, web-sitesi ve veri tabanlarının güncellenmesi gibi 
birçok faaliyeti kapsayan projeler, öğrenciler için staj imkanı, öğretmenler için kendilerini geliștirme fırsatı, mezunlar için ise 
yeni iș imkanları konusunda yardımcı bir rol üstlenmiștir. 4 projede toplam Ajans desteği 2.322.374 TL' dir.

İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliștirilmesi Mali Destek Programı 2018

SAKARYA KOCAELİ2018

Servis
Hizmetleri
Atölyesi

Simülasyon
Atölyesi

Montaj
Atölyesi

Montaj
Atölyesi

CNC 
Eğitimi

CNC ve Montaj
Simülasyon

Atölyesi
Kurulumu
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Otomotiv Endüstrisinde Yenilikçi Kalite - Kontrol 
ve Test Sistemleri
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yenilikçi yöntem ve uygulamalarla imalat sektörü iș gücü 
piyasasının istediği mesleki becerilere ve MYK Ulusal 
Meslek Standartlarından olan Otomotiv Kontrol, Test ve 
Ayar İșçisi mesleği yeterliliklerine sahip elemanlar 
yetiștirmek amaçlanmıștır. Sakarya sanayisi gelecek 
perspektifinde, otomotiv ve savunma sektörü önemli bir 
yer tutacaktır. Öğrencileri yakın geleceğe hazır ve 
nitelikli olarak yetiștirmek, bölgede bir bașka örneği 
bulunmayan yeni l ikç i öğret im materyal ler in in 
kullanıldığı kalite kontrol, test ve ayar atölyesi, eğitim 
sınıfı ile bölgedeki diğer eğitim kurumlarına örnek olmak 
ve farkındalık yaratmak projenin temel hedeflerini 
olușturmuștur.

Motor Testi ve Simülasyonu Laboratuvarı 
Kurulması Projesi
Arifiye Meslek Yüksekokulu

Öğrencilere motor performans testi eğitimi vermek 
üzere motor testi ve simülasyonları konusunda 
uygulama laboratuvarının kurulması sağlanmıștır. 
Öğrencilerin atölyede motor testleri yaparak el becerileri 
ve elde ettikleri verileri yorumlayabilme kabiliyetlerinin 
geliștirilmesi, bilgisayarlı simülasyon laboratuvarında 
sonuçların bilgisayar ortamında simülasyonlarını 
yapabilecek seviyede nitelik kazanmaları amaçlanmıștır. 
Buna ek olarak simülasyon eğitimi verecek olan 
akademik personelin bu simülasyon programlarını 
öğrenmeleri sağlanarak, bu proje ile aynı zamanda 
eğiticilerin eğitimine de katkı sağlanması hedeflenmiștir.

SAKARYA SAKARYA2019

Motor Testi ve Ayarlama
dersi uygulama
laboratuvarının

kurulması

Mezun öğrencilerin
otomotiv sanayinde 

nitelikli iș gücü olarak
istihdam edilmesi

Ortak ve iștirakçilerle
ders içeriklerinin
imalat sanayiye

uygun hale getirilmesi

İmalat sanayideki
güncel ihtiyaçlara bağlı
olarak programın her yıl

güncellenmesi

Öğrenci, mezun ve 
öğretmenlere
ilgili alanlarda

eğitimlerin verilmesi

Makine teçhizat ve
ekipmanlar ile

bir atölye ve eğitim
sınıfı kurulması

Öğrenci ve
kursiyerlerin

istihdam edilmesi

Hazırlayan:  / Mesut ÇINAR / D. Murat GÜLTEKİN
MARKA -  Planlama Programlama Koordinasyon Birimi Uzmanı / Proje Uygulama Birimi Uzmanı)
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Bilișim Vadisi, fikri temelleri 2011 yılında, fiziki temelleri 
2015 yılında atılan ve bugün itibariyle sivil teknolojiler 
alanında Türkiye'nin merkez teknoloji üssü konumunda 
faaliyetlerini sürdüren bir teknoloji geliștirme bölgesidir 
(TGB). Bilișim Vadisi her ne kadar Kocaeli'de kurulmuș 
olsa da vadide yerleșik firmalar ve yapılan çalıșmalar 
itibariyle yerel değil Ulusal bir TGB konumundadır. 
B i l i ș im Vad is i  b i l i ș imden ener j i ye , o tomot i v, 
otomasyondan oyun ve yazılıma kadar pek çok farklı 
sektörden özellikle mobilite ve mobilite alt bașlıklarında 
faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli 179 firma ve 
yaklașık 2.000 Ar-Ge personeli ile Türkiye'nin bilișimde 
öncü ekosistemlerinden birisini olușturmaktadır.

Otomotiv alanında yer alan 17 firma ile hem yerli 
otomotivin geleceğine ve gelișimine katkı sağlanırken, 
hem de geliștirilen çözümler ile tüm otomotiv sektörüne 
de hizmet sunulmaktadır. Yerli otomobilin en önemli 
özelliklerinden biri olan, otomobilin 3. yașam alanı olarak 
kullanılmasını öngören mobilite sistemleri ile ilgili de 
çalıșmalar yapılmaktadır. 

Mobilite Teknolojilerinin Merkezi
27 Aralık 2019 tarihinde Türkiye'nin Otomobili Girișim 
Grubu'nun (TOGG) Bi l iș im Vadisi kampüsünde 
gerçekleștirilen lansmanı ile Mobilite Teknolojilerinde 
faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalar Bilișim 
Vadisi'nde yerini almaya bașlamıștır.

TOGG'un ardından Almanya'nın en büyük mühendislik 
firmalarından FEV ve EDAG ile Japonya menșeili Fujikura 
gibi çok uluslu firmaların yanı sıra CDM Mobile, Tragger 
gibi ulusal firmalar da Bilișim Vadisi yerleșkesinde yerini 
almıștır. Aralık 2020 tarihinde, Bilișim Vadisi'nde 
Mobilite Teknolojileri alanında faaliyet gösteren 17 farklı 
firmanın katılımı ile “Bilișim Vadisi Kuluçka İșletme 
Merkezi”nde “Mobilite Çalıșma Grubu” kurulmuștur.

Mob i l i t e  Ça l ı șma Grubu ü lkemiz in , Mob i l i t e 
Ekosisteminin gelișimine katkı sunmak amacıyla, 
startup Mobilite Ekosistemi olușturmaya yönelik 
çalıșmalarına yoğun bir șekilde devam etmektedir. 

Bilișim Vadisi 
Mobilite 
Teknolojileri Üssü
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Mobilite Hızlandırma Programı
Mobilite çalıșma grubunda yer alan tüm firmaların 
katkıları ile “Mobilite Hızlandırma Programı” bașlamıștır. 
Birçok uluslararası hızlandırma programları incelenmiș 
ve Türkiye'nin ihtiyacına özgü bir hızlandırma programı 
tasarlanmıștır. 

Program kapsamında Elektrikli Araç Teknolojileri, 
Otonom Araç Teknolojileri, Batarya Sistemleri, Siber 
Güvenlik, Yapay Zekâ ve Doğal Dil İșleme alanında 
çalıșan girișimcilerin bașvurduğu 8 haftalık bir 
hızlandırma programı sürecine girilmiștir. 

Toplam 93 ekibin (251 girișimci) bașvuru yaptığı 
h ı z l a n d ı r m a  p r o g r a m ı n a ,  j ü r i  v e  m e n t o r 
değerlendirmeleri sonucunda 41 ekip (162 girișimci) 
devam etmiștir. 6 Hafta süren yoğun eğitim ve mentorlük 
görüșmelerinin ardından girișimler, Bilișim Vadisi Girișim 
Sermayesi Yatırım Fonu'na ve ulusal-uluslararası yatırım 

gruplarına sunum yapma imkanına sahip olmuștur. 
Programa kabul edilen girișimcilere aynı zamanda 
Bilișim Vadisi'nin satıș portföyüne erișim ve Kuluçka 
İșletme Merkezi altyapı destekleri sunulmuștur. Bilișim 
Vadisi Mobilite Çalıșma Grubu destekleriyle Otonom 
Araç Teknolojileri alanında gerçekleștirilen “Teknofest 
Robotaksi Otonom Binek Araç Yarıșması” Hazır Araç 
Kategorisinde tedarik edilecek olan hazır araçlar 
konusunda da iș birliğine gidilmiștir. Bu kapsamda 
Mobilite Çalıșma Grubu üyeleri arasında yer alan 3 firma 
birleșerek 3 adet mikro mobil araç geliștirmiștir.

Bilișim Vadisi ayrıca bünyesinde hizmet vermeye 
bașlayan ve kurulumuna ajansımızın da destek verdiği 
açık kaynak kod ve tasarım kümelenmesi ile hem yazılım 
konusunda yetkin bireyler yetiștirecek hem de 
endüstriyel tasarım merkezi ile hem otomotiv diğer 
imalat sanayi kurulușlarına da hizmet verecektir. 

Hazırlayan: Muhammet BAYRAK
MARKA - Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
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TOSB; kaliteli ve güncel altyapı olanakları sunarak, 
katılımcılar için sinerji yaratan, edindiği bilgi ve becerileri 
küresel pazarda satabilecek, evrensel çevre kurallarına 
ve insana duyarlı, örnek ve de önder bir Organize Sanayi 
Bölgesi olmak vizyonuyla hareket eden dinamik bir 
kurum olarak öne çıkmaktadır.

TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi), Otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin faaliyet 
gös terd iğ i  Türk iye 'de tek g loba l  kümelenme 
organizasyonudur. Gerek temiz üretim teknolojilerini 
odağına alarak hayata geçirdiği çalıșmaları gerekse 
inovasyona verdiği önem kapsamında ülkemizin nadir 
organize sanayi bölgeleri arasında yer almaktadır. 
Misyonumuz; șeffaf, hesap veren, çoklu katılım 
sağlayan, üye problemlerine çözüm arayan, inisiyatif 
alan, endüstri 4.0 çağına yatırım yapan, gençler ile 
değișime, profesyonel kadroya ve kurumsallașmaya 
önem veren bir yönetim anlayıșı getirmektir.

Toplamda 2 bin 800 dönüm alan üzerine kurulu 
TOSB'da; 21 tane yabancı firma 16 Ar-Ge, 1 Tasarım 
Merkezi, Otonom Araç Parkuru, Girișim Evi, İnovasyon 
Merkezi, 36 Start-up Projesi, Otomotiv Test Merkezi'nin 
yanı sıra teknik meslek lisesi, anaokulu ve otel 
bulunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte 172 dönüm 
içerisinde yer alan 50 bin yetișmiș ağaç ile T.C Çevre ve 
Șehircilik Bakanlığı'nın verdiği “En temiz OSB'' 
sertifikasının da sahibi olan TOSB, Türkiye'nin örnek 
organize sanayi bölgelerinden birisi olarak öne 
çıkmaktadır.

TOSB olarak; Türkiye'nin ihracatının yüzde 1'ini 
karșılamaktayız. Yıllık ciromuz 2,5 milyar dolar, 

ihracatımız ise 1,7 milyar dolar seviyelerinde 
seyretmektedir. Bölgede faaliyet gösteren 85 firma ile 
25 bin kișiye doğrudan istihdam sağlayan TOSB, 
üyelerine ürün ve hizmet sunan diğer sektörlerde 
çalıșanlarla birlikte 100 bin kișiye ulașmaktadır. 

TOSB, Türkiye'de alıșılmıșın dıșında bir OSB'dir. Bu bakıș 
açısıyla TOSB; farklı projeler ve yatırımlar gerçekleștir-
mekte olup Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile 
hayata geçirilen TOSB İnovasyon Merkezi de önemle 
üzerinde durulan bir olușumdur. 

Otomotiv
Tedarik Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi - TOSB

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

// Murat DEMİR 
TOSB Bölge Müdürü
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İnovasyon Merkezi içerisinde; Tasarım Atölyesi, Dijital 
Dönüșüm Ofisi, Hızlı Prototipleme Atölyesi ve Eğitim 
Atölyesi'nin yanı sıra Katmanlı Üretim Müșteri Deneyim 
Merkezi, Girișim Evi, Bağlantılı ve Otonom Araç Test 
Parkuru ve Otonom Mentör Ağı ve 3D üretim simülasyon 
teknolojisiyle firmalara oldukça güçlü bir altyapı desteği 
sağlayan Sanal Fabrika Stüdyosu gibi çok yönlü birimler 
yer almaktadır. 

Otomotiv sektörü, dinamik bir sektördür. Sektörde 
gelecek 10 yıldaki gelișmelerin geçmiș 50 yıldaki 
gelișmelerden çok daha etkili olacağı konușulmaktadır. 
Bu değișime ayak uydurmak için otomotiv tedarik 
sanayisinin paydașlarının daha güçlü bir șekilde yola 
devam etmeleri için çalıșmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu 
kapsamda MARKA desteği ile hayata geçirilen projemiz 
TOSB-BİAS Test Merkezi, bașta Otomotiv Tedarik Sanayi 
olmak üzere, dijitalleșmeye önem veren, tasarım ve 
prototipleme çalıșmaları yapmak isteyen tüm firmalara 
hizmet sağlamaktadır. Bahsi geçen test merkezinin 
TOSB içerisinde yer alması testlere ihtiyaç duyan 
üyelerimize lokasyon ve ulașım anlamında büyük bir 
avantaj sağlamaktadır. Test merkezimizin altyapısını; 
kuruluș așamasında gerçekleștirdiğimiz ihtiyaç 
anketlerimiz doğrultusunda ve sektörün ihtiyaçlarına 

göre kurgulamamız tüm paydașlara uygulama 
așamasında pozitif olarak yansımıș bulunmaktadır.

Bu bakıș açısı doğrultusunda Otomotiv tedarikçilerine 
yönelik bu derece kapsamlı bașka bir mekanik test 
laboratuvarı bulunmamaktadır. Proje'nin ülke ekonomisi 
ve sektör açısından en önemli katkısı da döviz'in 
yurtiçinde kalmasının sağlanması olmuștur. Bunun yanı 
sıra test ihtiyacı olan firmaların ürünleri yurtdıșına 
gönderme, getirme, testi izlemek için gönderilecek 
personelin zamanı vb. olarak da zaman ve maliyet 
konusunda kazançlı oldukları görülmektedir.

ISO 17025 akredite test laboratuvarımızda otomotiv 
tedarikçilerinin ürettiği hemen her ölçekteki parçaların 
ömür tes t l e r i n i  ve  baz ı  f onks i yone l  t es t l e r i 
yapılabilmektedir. Test merkezimiz üniversitelere, 
girișimcilere de mümkün olduğunca destek olmaktadır. 
Üniversitelerin araç takımlarının test-ölçüm taleplerine 
imkânlar dâhilinde cevap verilmektedir. 

Bundan sonraki süreçte de Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansının sunduğu destekleri takip ederek bölgemize, 
ülkemize yararlı projeler sunmaya devam edeceğiz.

Hazırlayan: Ömer KAYA
MARKA - İzleme ve Değerlendirme Birim Bașkanı
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Türk otomotiv sanayinin öncü șirketi Ford Otosan, Kocaeli 
fabrikalarında yeni nesil elektrikli ve bağlantılı ticari araç 
projelerini hayata geçireceği, bölgede yan sanayi ile 
birlikte toplam 18 bin ilave istihdam yaratacak, 20,5 
milyar TL'lik Türkiye otomotiv sektörünün en büyük 
yatırımına paralel olarak kurumsal sosyal sorumluluk 
yaklașımı doğrultusunda sağlıktan eğitime, spordan 
sanata kente olan katkılarını artırarak sürdürüyor.

Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü Kocaeli 
Fabrikaları ile 60 yılı așkın süredir kente değer katan 
Türkiye'nin ihracat lideri Ford Otosan, Türkiye'nin en 
büyük otomotiv yatırımıyla birlikte kente hem istihdam ve 
yatırım olarak, hem de kurumsal sosyal sorumluluk 
yaklașımı doğrultusunda katkı sunmaya devam ediyor.

Otomotiv sektörünün en büyük yatırımıyla Kocaeli 
ve çevresinde ilave 18 bin kișilik istihdam 
yaratacak
Ford Otosan, 10 yıllık bir plan dahilinde Kocaeli'nde 
gerçekleștireceği, Cumhuriyet tarihinin en büyük otomotiv 
yatırımı kapsamında; Kocaeli'deki ticari araç üretim 
kapasitesini 440 binden 650 bin adede çıkaracak. Bu da 
șirketin Kocaeli'de yı l lardır gururla sürdürdüğü 
'Avrupa'n ın t icar i  araç üret im üssü' unvanın ı 
taç landıracak. Yat ı r ım sonucunda; Kocael i 'den 
gerçekleștirilen ticari araç ihracatı da önemli boyutlarda 
artacak. 

Ford Otosan'ın Kocaeli'de doğrudan 12 bin kișiyi așkın 
istihdamı, ilave 3 bin kiși ile 15 bin kișiye yükselecek. Yine 
Kocaeli ve çevresinde yan sanayide olușacak ilave 15 bin 
kișilik istihdam öngörüsü ile toplam 18 bin kișilik yeni iș 
imkanı yaratılacak. Yatırım tamamlandığında, Kocaeli 
Türkiye'de bir ilk olarak, 130 bin adetlik batarya montaj 
kapasitesine ulașacak. Son 10 yıldır üst üste 'otomotiv 

sektörünün ihracat șampiyonu' ve son 6 yıldır da 
'Türkiye'nin ihracat șampiyonu' olma unvanını bașarıyla 
sürdüren șirket, aynı zamanda Türk otomotiv sektörünün 
en büyük Ar-Ge organizasyonuna da sahip bulunuyor.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, Ford'un elektrikli 
ticari araç üretim üssüne dönüșecek
Türkiye'nin elektrikli ticari araç üretimindeki öneminin 
artması ile Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü 
olan Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, Ford'un elektrikli 
ticari araç üretim üssüne dönüșecek. Kocaeli'de ilk etapta 
2022 yılı itibarıyla Ford'un tam elektrikli ilk ticari aracı E-
Transit'in Avrupa'ya yönelik seri üretimi gerçekleștirilecek 
ve bataryaları da yine Kocaeli'de temin edilecek. 2023 ilk 
yarı itibarıyla Kocaeli'de 'Yeni Nesil Transit Custom' 
ailesinin dizel ve șarj edilebilir, hibrit elektrikli versiyonları 
ile tam elektrikli ilk versiyonunun üretimine bașlanacak. 
Ayrıca; Ford ve Volkswagen'in stratejik iș birliği 
kapsamında yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç 
modeli de Ford Otosan tarafından Kocaeli'de üretilecek.

Ford Otosan, 
Kocaeli'ye Olan Yatırım ve
Katkılarını Artırarak Sürdürüyor
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Güven ÖZYURT
Ford Otosan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı 
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Kocaeli'ye katkıları yatırım ve istihdamla sınır 
tutmuyor, kente her alanda destek sunuyor
60 yıllık tarihinde kilometre tașı niteliğindeki en önemli 
ilerlemeleri Kocaeli'nde kaydeden Ford Otosan, yaklașık 
20 yıldır, Kocaeli'de çalıșanlarının destekleri ile ürettiği 
araçları dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam 
ediyor. Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü olan 
Ford Otosan, șimdi 20,5 milyar TL'lik Cumhuriyet 
tarihinin en büyük otomotiv yatırımıyla Kocaeli'yi 
otomotivin geleceğinde kritik bir role daha hazırlıyor. 
Șirket bununla beraber Kocaeli'ye katkılarını sadece 
yatırım ve istihdamla sınırlı tutmuyor, sosyal sorumluluk 
yaklașımı kapsamında her alanda kente ve bölge halkına 
fayda sunmaya odaklanıyor.

Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yașam 
Merkezi her ay 9.000 ziyaretçiyi ağırlıyor
Koç Topluluğu ve Ford Otosan'ın sosyal sorumluluk 
anlayıșı ile 2011 yılında hayata geçirdiği Vehbi Koç Vakfı 
Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yașam Merkezi ise 
faaliyete geçtiği günden bu yana Kocaeli halkının sosyal 
ve kültürel gelișimine katkı sağlıyor. 27.000 metrekare 

üzerine kurulu ve 4.700 metrekare kapalı alana sahip 
merkez, sergi salonu, oditoryumu, spor salonu, gözlem 
kulesi, sanat atölyeleri, sosyal etkinliklere yönelik 
salonları, bahçesi ve restoranı ile hizmet veriyor. Merkez, 
ayda ortalama 9.000 ziyaretçi ve sanatseverin bulușma 
noktası olurken, toplumsal sorumlulukları ön planda 
tutarak halka açık ve ücretsiz olarak her yaștan, her 
kesimden kișiye hizmet veriyor. "2011 Arkitera İșveren 
Ödülü" ve ''2012 Ulusal Mimarlık Yapı Dalı Ödülü'' alan 
bakır, ahșap ve tuğla mimarisiyle de fark yaratan 
merkezin tasarımından inșaatına uzanan süreçte 
ekolojik ilkeler dikkate alındı.

Kocaeli Fabrikaları 2020 yılında 'Yeșil Ofis 
Diploması' almaya hak kazandı
Ford Otosan, otomotiv sektöründe öncü olduğu; WWF – 
Türkiye iș birliği ile yürüttüğü "Yeșil Ofis Programı" 
kapsamında ise devreye aldığı çevreci projelerle 2020 
yılında Kocaeli Fabrikalarının 'Yeșil Ofis Diploması' 
almasını sağladı. Ayrıca Kocaeli'de Biyoçeșitlilik İzleme 
Çalıșmalarına dair fizibilite çalıșması yürütülerek, doğal 
hayatın korunması da amaçlanıyor.

Hazırlayan: Kerim EKREM
MARKA - Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı
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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ș., Toyota'nın 
Avrupa'daki üretim tesislerinden biridir. Corolla ve 
Toyota C-HR modelini üreten Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye A.Ș., Sakarya ili Arifiye ilçesinde yer alıyor. 
Üretimin büyük bir kısmı, dünyada 150'yi așkın ülkeye 
ihraç ediliyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ș. 
hisselerinin yüzde 90'ı Toyota Motor Europe NV/SA 
(TME) șirketine, yüzde 10'u ise Mitsui & Co., Ltd. 
șirketine aittir. Toplamda 2,08 Milyar Euro'luk bir 
yatırıma sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ș., 
5.000'in üzerinde kișiyi istihdam sağlıyor. Yıllık 280,000 
adetlik üretim kapasitesiyle, Toyota'nın Avrupa'daki en 
yüksek hacimli fabrikası olma özelliğini tașıyor.

Șirket vizyon ve misyonuyla da fark yaratan Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye, yol gösterici ilkeleri olarak 
yapılan ișlerin her alanında “Toyota Yaklașımı”nı 
uygulamaktadır. Yönetim ilkelerinden olan açık ve adil bir 
anlayıș ile önceliği iș güvenliği, çevre, kalite ve maliyete 
vermektedir.

Avrupa ve Afrika Bölgesinin de En İyisi
2020 yılını 30. Kuruluș yıldönümü olarak kutlayan Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye, Amerikalı bağımsız araștırma 
șirket i JD Power taraf ından Avrupa ve Afr ika 
bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek “Golden Plant-Altın 
Fabrika” ödülüne layık görüldü. Kurulușumuzdan bu 
yana geçen 30 yıllık süreçte elde ettiğimiz bașarılarımızı 
bu ödül ile taçlandırmanın gururunu hem çalıșanlarımız 
hem de yan sanayimizle beraber yașadık. Bu bașarı, 
Türkiye'deki otomotiv sektörünün geldiği noktayı 
göstermesi bakımından da önemli bir anlam tașıyor. 
Türkiye'de bu ödülü alan ilk ve tek fabrikayız. 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak, 30 yıldır otomotiv 
sektöründe, yıllar içinde gelișen faaliyetlerimiz ve 

kurumsal vatandaș kimliğimizle örnek bir șirket olarak 
anılmaktan da ayrıca onur duyuyoruz.

150 ülkeye ihracat
Halen 280 bin adetlik kapasitemizle Sakarya'daki üretim 
tesislerimizde Corolla ve C-HR modellerini yüksek kalite 
standartlarında üretiyor ve üretimimizin her yıl ortalama 
yüzde 90'ını yaklașık 150 ülkeye ihraç ediyoruz. 3 
vardiyalı üretim sisteminde haftada 6 gün çalıșma 
paterni ile 5 bin'in üzerinde kișiye istihdam sağlıyoruz.

Avrupa'daki En
Yüksek Hacimli Fabrikası 

TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Toshihiko KUDO
Genel Müdür ve CEO, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ș.
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Çevreye Saygı
Toyota'nın kurulușundan bu yana sürdürdüğü çevre 
politikası, küresel çevre sorunlarına karșı kapsamlı șekilde 
yaklașımı benimsemektedir. Politika içerisinde, "Temiz ve 
güvenli ürünler sunmak ve faaliyetlerimizle her yerde 
yașam kalitesini artırmak" için ilkeler yer almaktadır. Bu 
nedenle Toyota, çevreyi tüm ticari faaliyetlerin merkezinde 
yer alan, en öncelikli yönetim konusu olarak konum-
landırmaktadır. 

Dünya genelinde üretim fabrikalarında araç, motor ve 
șanzıman üretiminin çevre üzerinde kaçınılmaz etkileri 
olușabilmektedir. Toyota yıllar önce, araç üretimini daha az 
kaynak kullanarak yapabilmek ve çevreye olan etkisini en 
aza indirebilmek amacı ile, dünyaca bilinen "Toyota Üretim 
Sistemini" (TPS) kurmuștur.

Yı l lar içerisinde, TPS, çevre konusundaki global 
sürdürülebilirlik hedeflerini kapsayacak șekilde yenilenmiș 
ve bu sistem, Toyota Türkiye'nin de içinde yer aldığı tüm 
Toyota üretim tesislerine entegre edilmiștir.

Pandemi Sürecinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
Bizim için çalıșan sağlığı ve iș güvenliği her daim en önemli 
kurumsal değerimizdir. Bu paralelde pandeminin 
Türkiye'de resmi olarak açıklanmasının hemen ardından 
üretim ve ihracat faaliyetlerimize 7 hafta ara verdik. 
Uyguladığımız önlemler ile üretimimize 7 haftanın sonunda 
tekrar bașlayarak ilk olarak yüzde 80 ve daha sonrasında 

yüzde 96 verimlilik düzeyine ulașmayı bașardık. İlerleyen 
dönemlerde ise global ve özellikle Avrupa pazarlarındaki 
ta lebe para le l  o la rak üre t im imiz i  a r t ı rd ığ ımız ı 
söyleyebilirim.

Sonuç olarak pandemiden dolayı yașanan 7 haftalık üretim 
durușumuza rağmen 217 bin adet araç üretirken, 180 bin 
adet ihracat gerçekleștirdik. Pandemi sürecini yönetirken 
gereken adaptasyonu hem yönetim olarak hem de 
çalıșanlarımızla en iyi șekilde sağladığımıza, tüm 
çalıșanlarımızla büyük bir takım olarak bu süreçte çok daha 
fazla kenetlendiğimize inanıyorum. Biz aldığımız tüm bu 
önlemleri, çalıșanlarımızın ve ailelerinin sağlığı adına hiç 
gevșetmeden günlük rutinimiz halinde sürdürmeye devam 
ediyoruz. 

Yeni Global Vizyonu “Mobilite Șirketi”
Bir süredir Toyota, yepyeni bir vizyon çerçevesinde kendini 
“mobilite șirketi” olarak adlandırarak, yeniden șekilleniyor. 
Araç üretmenin ötesinde bir bakıș açısı ile yeni iș yapıș 
șekillerinden toplumsal ve bireysel yașama kadar birçok 
proje ile çalıșmalarına devam ediyor. Farklı “mobilite” 
çözümleriyle insanların özgürce hareket etmelerini ve 
hayatlarını kolaylaștırmayı sağlamayı amaçlayan bu 
değișime ayak uydurabilmek adına biz de Toyota Otomotiv 
Sanayi Türkiye olarak çalıșmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa-
orta ve uzun vadeli planlarımızı bu strateji çerçevesinde 
șekillendirmeye çalıșıyoruz.

Hazırlayan: Murat UNCUOĞLU
MARKA - Sakarya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı
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Öncelikle kendinizi ve kurumunuzu tanıtarak 
projedeki görev alanlarınızdan bahseder misiniz?
İstanbul Okan Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi 
Kurucu Dekanı Prof.Dr. Nejat Tuncay tarafından 2009 
yılında ülkemizin belki de ilk “Ulaștırma Teknolojileri ve 
Akıllı Otomotiv Sistemleri Araștırma ve Uygulama Merkezi” 
(UTAS) kuruldu. 2010 yılında Ülkemizin yine ilk sayılacak 
bir otonom araç çalıșması yapıldı. Ben 2011 yılında 
Üniversite'ye katıldığım zaman otomotiv alanındaki 
teknolojik değișime yönelik çekirdek çalıșmalar vardı.  
2011 yılı sonunda yaptığımız çalıștaylar ile ülkemizin yine 
ilk sayılabilecek Akıllı Ulașım Strateji Yol Haritası hazırlandı. 
2014-2016 yılları arasında iki İstanbul Kalkınma Ajansı 
projesi ile, Elektrikli Araç Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi ve Kümesi ile Akıllı ve Haberleșen Araçlar 
Mükemmeliyet Merkezi ve Kümesi kuruldu (e-Hike ve e-
Hikelink). Bu projelerimizde TESID ve YASAD ortağımız 
TAYSAD ise iștirakçimiz idi. Elektronik ve yazılım sanayinin 
otomotiv sanayi ile birlikte  çalıșması da belki yine bir ilk 
oluyordu. 

UTAS olarak Avrupa'daki ilgili alandaki kümelere üye 
olundu. 2012 yılında ERTICO  ve 2015 yılında EGVIA üyesi 
olundu. Halen bu kurumların Türkiye'den tek üyesi İstanbul 
Okan Üniversitesidir. Bu kurumlar ve ilgili ilișkiler vasıtası  
ile 20 adet üzerinde AB projesi bașvurusu yapıldı. 
Bunlardan üç tanesi kazanıldı; iki tanesi devam ediyor. 
Bunun yanı sıra Akıllı Ulașım Derneği kurucu üyeleri 
arasında yer alındı ve kurucu yönetim kurulu üyeliği yapıldı. 

IPA çağrıları çıktığı sırada UTAS olarak bu birikimi 
genișletmek ve küresel çapta iddialı bir konuma getirme 
fikrimiz vardı ve bir süredir bu konuda çalıșma 
yapmaktaydık. 2017 yılında yaptığımız bașvuru 2018 
sonuna doğru kabul oldu ve pandemi etkisi ile de resmi 
bașlangıcı Haziran 2020 tarihi oldu. 

Șu anda projemizin Rektörümüz adına sorumlusu 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 

Semih Bilgen'dir. Ben de Prof. Dr. Nejat Tuncay ve Prof. Dr. 
Tevfik Akgün ile projenin Operasyon Koordinasyon Birimi 
direktörlüğünü yürütmekteyim.

Tabii OPINA projesi bașvuru sonrası bu alandaki 
çalıșmalarımız devam etti. OTOKAR ile ileri seviye bir 
otonom otobüs geliștirme çalıșması TÜBİTAK desteği ile 
gerçeklești. Aynı zamanda Avrupa'da kurulan Bağlantılı, 
Haberleșen ve Otonom Mobilite (CCAM) derneğinin üyesi 
olundu.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın proje ortağı 
olarak yer aldığı OPINA Projesi fikri nasıl ortaya 
çıktı? 
Belirttiğim gibi haberleșen ve otonom araç teknolojileri 
konusunda önemli bir alt yapımız ve çeșitli projelerimiz 
vardı. Fakat bunu küresel olarak iddialı bir seviyeye 
çıkarmamız önemliydi. Bunu sürdürülebilir ve uygulanabilir 
bir șekilde yapmalı idik. Ama nasıl? Bunun fikri de o 
zamanki YASAD Bașkanı Sayın Doğan Ufuk Güneș ile 
yaptığımız bir AUS_Türkiye Yönetim kurulu seyahati 
sırasında oluștu.

OPINA 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Prof. Dr. Orhan Behiç ALANKUȘ
Operasyon Koordinasyon Birim Direktörü

Açık İnovasyon
Otonom Araç Geliștirme 
ve Test Platformu Projesi

Rö
po

rta
j

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



Kendisi aynı zamanda e-Hikelink projemizin de ortağı 
olarak otomotivdeki teknoloji değișimine oldukça yakındı. 
“Niye  otonom araç yazılımı geliștirmek için bir açık yazılım 
platformu olușturmuyoruz?” diye sorunca, bende 
sürdürülebilir ve uygulanabilir küresel çapta  bir merkezin 
fikri artık olușmuștu. OPINA'nın ana kadrosunu olușturan 
hocalarımız ve e-Hikelink üyelerimizin katılımı  ile bu fikri 
olgunlaștırdık. Fakat uygun bir fon gerekmekteydi. O 
sıralarda AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından IPAII 
(Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) çağrısı açıldı ve bu tam 
aradığımız fon oldu. E-Hikelink ortaklarımız TESID, YASAD 
ve TAYSAD ile ilgi alanlardaki ve girișimcilik konusundaki 
geniș tecrübesi ile MARKA'nın da katılımı ile takımımızı 
kurduk ve bașvurumuz için çalıșmaya bașladık. Bașvuru 
sürecimiz sonrası OPINA, Haziran 2020 tarihinde  Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eș finansmanıyla Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi 
Sektörler Programı kapsamında Okan Üniversitesi ve tüm 
diğer ortaklarımızla birlikte uygulanmaya bașladı. 

OPINA Projesinin temel motivasyonu ve hayata 
geçirilmesi ile ulașılması planlanan hedefler 
nelerdir?
Otomotiv sektöründe çok önemli bir değișim söz konusu; 6 
trilyon dolar olan toplam cironun 2030 yılında 9 trilyon 
dolara çıkacağı tahmin ediliyor fakat bu değișimin önemli 
bir kısmının yeni teknoloji alanları ve ilgi teknolojilerin 
olușturduğu hizmetleri kapsadığı görülüyor. Katma 
değerdeki bu değișime ayak uydurulamadığı takdirde 
ülkemiz için çok önemli olan otomotiv sektörü zor durumda 
kalacaktır. Dördüncü kușak ve sanayiye en yakın üniversite 
olarak önemli sektörleri yönlendirmek ve katkıda 
bulunmak ana hedeflerimiz arasındaydı. İște OPINA projesi 
fikri böyle bir motivasyon ile ortaya çıktı. Küme üyelerimiz 
ve ortaklarımızın katılımı ile problem analizi ve çözüm 

analizleri çıkartıldı. Çalıștaylarda bağlantılı, haberleșen ve 
otonom araç alanlarında çalıșanlar için test ve simülasyon 
eksikliği sorunu, sertifikasyon ve ilgili standartlarda bilgi 
eksikliği, uzman eksikliği, girișimcilere destek eksikliği, 
hızlı ve ișbirliği içinde çalıșabilme sorunları çeșitli farklı 
sorunlar içinde ön plana çıktı. OPINA projesi çalıștaylar ile 
ortaya çıkartılan problemlere yenilikçi bir çözüm getirmeyi 
hedefledi.

OPINA Platformu ve Kümelenmesinin genel amaçları 
arasında; yenil ikçi “Otonom ve Haberleșen Araç 
Teknolojileri” geliștirmek için açık inovasyon altyapısı test 
ve kümelenme merkezi olușturarak, ulusal ve uluslararası 
düzeyde endüstri-üniversite-KOBİ inovasyon ișbirliğinin ve 
ekosisteminin geliștirilmesine katkı sağlamak yer alıyor. 

Projede yer alacak açık inovasyon platformu ile 
otomotiv sektörüne ne gibi katkılar sunulacaktır?
Otomotiv sektörü, KOBİ'ler, girișimciler,  açık inovasyon 
platformu vasıtası ile ișbirliği içinde yazılım geliștirebi-
lecek, geliștirdikleri yazılımları küresel standartlar ile 
uyumlu șekilde gerek sanal olarak gerekse donanımlı üç 
adet araç ile test edebilecektir.

UTAS olarak standartlar konusunda destek olmak amacı ile 
otomotiv standartları hazırlayan ASAM (Otomasyon 
Standardizasyon ve Ölçüm Sistemleri Derneği) kurulușunu 
da üye olduk. Kurulan sistem AUTOSAR ve ROS 2 ile 
uyumlu olacak, en ileri model/yazılım,  donanım ve araç 
simulasyon sistemleri ile desteklenecek. Hassas konum 
belirleme, senaryo ve etki analizi için yüksek çözünürlüklü 
haritalandırma sistemi de platformun bir parçası olacak. 
Tüm çalıșmalar ISO 26262 fonksiyonel güvenlik 
standartlarına göre yürütülecek.
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Bunun dıșında bahsedebileceğimiz OPINA'nın sektörel 
hedeflerinin bașında ise akıllı, haberleșen otonom araç 
yazılım ve donanım geliștirme alanında; açık inovasyon 
metodolojisini kullanarak yazılım geliștirme, simülasyon, 
test, sertifikasyon, eğitim ve mentorlük hizmetleri sunan 
teknik bir altyapı platformu ile aynı zamanda ulusal ve 
uluslararası ișbirliği imkanları sunan bir platform ve 
küme ortaya koymak gelmektedir. Bu proje ile ayrıca 
yenilikçi girișimcilerin ihtiyaç duydukları tüm kaynaklarla 
desteklendiği, otonom mobilite teknolojilerini geliș-
tirmeye odaklanabilecekleri bir ortam sağlanması 
amaçlanmaktadır. OPINA'ya üye olan kurum ya da 
kurulușların, akıl l ı ve haberleșen otonom araç 
yazılımlarının geliștirilmesi, prototiplerin üretilmesi ve 
test edilmesi süreçlerinde desteklenmesi planlanıyor. 
Bunun yanı sıra OPINA, platform üyelerine akıllı ve 
haberleșen araçlar, akıllı ve temiz ulașım alanında, 
eğitim, mentorluk, uluslararası kümelerle ișbirliği ve 
ortaklıklar kurulması gibi hizmetler sağlamayı da 
hedeflemektedir.

Projenin ilerleme süreci dikkate alınarak mevcut 
dönemde hangi faaliyetler gerçekleștirildi?
Bu așamada projemizdeki hazır yazılım ve donanımlar 
temin edildi. En son teknoloji sensör ve algılayıcılar, 
OPINA Platformu için sunucu, simulasyon yazılımları ve 
donanımları temin edildi, șu sıralarda kuruluș așamaları 
sürmekte. Eylül sonundan itibaren bu sistemler ile 
hizmet verilebilecek duruma gelinmesi hedefliyoruz. 
Paralel olarak “Açık İnovasyon Platformu” çalıșması 
ilerliyor. Platformun detay isterleri çıkartıldı ve alfa fazı 
yine Eylül ayı küçük bir grup tarafından kullanıma alınıyor 
olacak. Bu yılsonuna kadar da üç aracı temin ederek 
proje kapsamındaki donanım ve sensörlerin monte 
edilmesini hedefliyoruz.

Proje kapsamında önümüzdeki dönemlerde hangi 
faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır?
Proje bitiș tarihi olan 31 Mayıs 2023'e kadar așağıdaki 
faaliyetlerin tamamlanması beklenmektedir:

- İletișim, Yaygınlaștırma ve Kümeleme Planının 
Olușturulması

- OPINA Kümeleme ve Koordinasyon Portalının 
Geliștirilmesi
- OPINA iș planı, teknoloji ve ticarileșme yol 
haritasının detaylandırılması
- OP INA 'n ı n  i ș l e t i lmes i  i ç i n  p r o sedü r, 
sertifikasyon ve yasal çerçevelerin hazırlanması
- OPINA operasyonu için hukuki yardım, patent 
yönetimi ve mali yönetim desteğinin sağlanması
- Açık İnovasyon İșbirliğine Dayalı Otonom Yazılım 
Geliștirme Platformunun (OPINA) geliștirilmesi
- Ku l lan ıc ı l a ra kend i  o tonom uygu lama 
yazılımlarını geliștirmeleri için 'Kullanıcı Düğümü' 
sağlanması
- MIL/SIL/HIL Sistemlerinin Sensör Füzyon 
Sistemi ile entegrasyonu
- Araç içi test ortamı ve ilgili ayrıntılı plan ve 
spesifikasyonların hazırlanması
- Otonom araç yazılım/donanım simülasyonu, 
sertifikasyon ve test sisteminin olușturulması
- Otonom Araç Yazılım Geliștirme Eğitim ve 
Mentorluk Merkezi kurulumu
- Start-up'ların eğitimi, mentorlüğü ve teknolojik 
girișimciliğin geliștirilmesi

Proje bașarılı șekilde tamamlandığında Marmara 
Bölgesi'ne ve ülkemize sağlayacağı katkılar neler 
olacaktır?
Pro je i le i lg i  sektör kuru luș lar ı , g i r iș imci ler, 
araștırmacılar birlikte çalıșarak daha hızlı ve yenilikçi, 
haberleșen ve otonom araç teknolojileri ve hizmetleri 
geliștirebilecek ve bu teknolojilerini en ileri sistemler ile 
uluslararası standartlara göre test edebile-ceklerdir. Bu 
a l an l a r da  u zman l a r  eğ i t i l e cek , g i r i ș imc i l e r 
desteklenecek böylece bilgi ve uzman açığı da önemli 
șekilde karșılanmıș olacaktır. Yurt dıșında alanında 
uzman kurulușlar ile ilișki kurulabilecek ve ortak projeler 
olușturulabilecek; sanayi, üniversite, teknoloji șirketleri 
birlikte çalıșma ekosistemi ile yenilikçi ileri teknoloji 
ürünlerini geliștirebilecektir. Bu sayede Marmara 
Bölgesi'nin ve ülkemizin ileri teknoloji ürün ihracatına 
katkı sağlanacaktır. 
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Krizine Yanıt ve 
Dayanıklılık Projesi 
Bölge Faaliyetleri 

Malum olduğu üzere 2019 yılının sonlarına doğru Çin 
Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan, 
ülkemizde ise Mart 2020 bașlangıcında ilk vakaların 
görülmesiyle etkisini göstermeye bașlayan COVID-19 
salgını tüm bireylerin hayatını derinden etkilemiștir ve 
etkilemeye devam etmektedir. İnsan hayatı ve sağlığına 
yönelik tedbirler bașta olmak üzere üretim ve hizmet 
süreçlerinde verimliliği korumaya yönelik önlemler 
boyutunda salgınla mücadele yoğun bir șekilde 
sürmektedir. Bu mücadele sürecinde Japonya Hükümeti 
tarafından finanse edilen ve UNDP Türkiye ile Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 
Kalkınma Ajansları'nı temsilen MARKA ile birlikte 
yürütülen COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi; 
Pandemi ile ilgili olarak yürütülen diğer çalıșmalardan 
daha kapsamlı ve yol gösterici sonuçlar ortaya koyan bir 
çalıșma olmuștur.

2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) tarafından, ülke 
genelinde kalkınma ajanslarının yürüteceği afetlere 
yönelik çalıșmalarda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA) koordinatör ajans olarak belirlenmiștir.  Bu rolü 
referansında, KAGM'nin iș birliğinde yürütülen projenin 
tasarım ve uygulama sürecinde MARKA, kalkınma 
ajanslarını temsilen koordinatör ajans olarak projede 
aktif bir șekilde yer almıștır.

COVID-19 salgınının etkilerini tespit etmek ve olası 
müdahale yöntemlerini belirleme temeli üzerinde 

kurgulanan projenin farklı Bakanlıkları ve bağlı kurumları 
ilgilendiren bileșenleri bulunmaktadır. Kısmen uygulama 
araçlarını da içeren proje 9 ayda tamamlanmıștır. Bu 
kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü uhdesinde kalan konularda 
bileșen tasarlama ve uygun faaliyetleri olușturma, 
faaliyetlerin uygulanması ve geri bildirim sağlanması 
süreçlerinde belirlenen kalkınma ajansları ile çalıșmanın 
yürütülmesinde birlikte rol almıștır. 

COVID-19 salgını krizlere karșı dayanıklılığı mevcut 
sistemler bazında yeniden değerlendirmek için önemli 
bir pratik alanı meydana getirmiștir. COVID-19 Krizine 
Yanıt ve Dayanıklı l ık Projesi'ni bu perspektifle 
değerlendirildiğinde tüm dünyada yașanan küresel 
krize, hızlı ve akılcı müdahaleler ile toplumların yanıt 
verebilme kabiliyetlerini artırmaya yönelik olarak 
tasarlanmıștır. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bu çerçeveden bakıldığında krizlere müdahale 
araçlarının müdahaleyi gerektiren mekânsal ölçeğe 
göre özgünleștirilmesi ve ilgili mekânsal ölçeğe krizden 
etkilenme durumuna göre araçlar geliștirilmesinin 
önemli olduğu görülmektedir. Projenin uygulayıcı 
tarafının Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda Kalkınma Ajansları olması projeyi 
özgün ve bölgesel öncelikleri öne çıkarır nitelikte 
kılmıștır. Ayrıca proje hedef kitlesinin ekonomik açıdan 
hassas olan KOBİ'ler; sosyal açıdan ise dezavantajlı 
gruplar (kadınlar, genç ișsizler) ve Suriyeli Sığınmacılar 
olarak belirlenmesi de projenin benzer çalıșmalardan 
farklı olmasını sağlamıștır. 

Projenin farklı ölçeklerde çıktıları bulunmaktadır. Bazı 
faaliyetler Türkiye ölçeğinde uygulanırken, diğer 
faaliyetler bölgesel ölçekte sonuçlanmıștır. Proje 
kapsamında:

25 Adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Analizi Raporu ve 
Kılavuzları Hazırlanmıștır: Covid-19 krizinin en çok 
etkilediği tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv 
sektörleri kırılgan sektörler olarak tespit edilmiș ve 
belirlenen kalkınma ajansları ile iș birliği halinde 
hazır lanan raporlar, sektörlerin kriz lere karșı 
dirençlerinin artırılmasına katkı sağlama amacı ile 
hazırlanmıștır.  

TR42 Doğu Marmara Bölgesi otomotiv, lojistik ve turizm 
sektör çalıșma gruplarında yer almıștır. Bölgemiz 
özelinde hazırlanan otomotiv sektör raporu COVID-19 

salgınının etkilerini genel olarak ortaya koymaktadır. 
Bununla birlikte İstanbul ve Trakya bölgeleri ile birlikte 
“Marmara Bölgesi” adıyla bütünleșik olarak lojistik 
sektör analiz rapor ve kılavuzları hazırlanmıștır. 

Kırılgan Sektörler için Ürün Uzayı ve Hedef Pazar 
Analizi Yapılmıștır: Kırılgan sektörlerde faaliyet 
gösteren iș le tmeler in ihracat potans iye l in in 
artırılmasına yönelik ürün uzayı ve hedef pazar analizi 
çalıșması yapılmıștır.

Sentez Raporu Hazırlanmıștır: COVID-19 sonrası 
döneme göre özgünleșen, ülkemiz kalkınmasına ilișkin 
bir politika önerisi olması amacıyla hazırlanan sentez 
rapor çalıșmasında; proje kapsamında üretilen kırılgan 
sektör analiz raporları ile ürün uzayı ve yeni pazar 
analizi çalıșmaları referans alınmıștır. Global bakıș 
perspektifi ve tüm boyutları ile kalkınmaya ilișkin 
hassas dönem önerileri ve uzun dönemli yapısal 
önerileri içeren sentez raporu tamamlanmıștır. 

KOBİ'lerin Teknik Kapasiteleri Geliștirilmiștir: Kırılgan 
sektörlerde faaliyet gösteren 1.000 adet KOBİ'nin 
kapasitelerinin geliștirilmesi için teknik destek 
uygulamaları gerçekleștirilmiștir. Bunun yanında, 
teknik destek eğitimlerine katılan KOBİ'ler öncelikli 
o lmak üzere, 30 KOBİ'ye mentor luk desteği 
sağlanmıștır. Bölgemizden de otomotiv, lojistik, makine 
ve turizm sektörlerinden çeșitli KOBİ'ler mentorluk 
hizmetinden faydalanmıșlardır.

Bi
lg

ile
nd

irm
e Y

az
ıs

ı



Kriz ve Doğal Afetlere Yönelik Kalkınma Ajansı 
Personelinin Yetkinlikleri Geliștirilmiștir: Proje 
kapsamında, risk azaltma ve kriz/afet sonrası özellikle 
ekonomik toparlanma sürecinin hızlandırı lması 
amacıyla kalkınma ajansları personeli için kapasite 
geliștirme çalıșmaları yürütülmüștür. 8 modül olarak 
dayanıklılık eğitimi, Türkiye'deki 26 kalkınma ajansı 
personeline verilmiștir. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile kalkınma ajansları arasında etkin bir 
koordinasyon mekanizmasının kurulması için, kriz/afet 
sonrası can güvenliği, hizmet sürekliliği ve ekonomik 
toparlanmanın sağlanması amacıyla bir kılavuz da 
hazırlanmıș ve pilot olarak MARKA için uygulanmıștır. 
Devam eden süreçte bu kılavuzun kurumlar özelinde 
yaygınlaștırılmasının sağlanması planlanmaktadır. 

COVID-19'un Genç İșsizliği Üzerindeki Etkileri Analiz 
Edilmiș, Çeșitli Eğitimler Düzenlenmiștir: Krizin genç 
ișsizliği üzerine etkileri analiz edilmiș olup, yapılan bu 
analiz çalıșması çerçevesinde, birinci fazda 3.000 ișsiz 
gencin dijital becerilerini geliștirmek için eğitimler ve 
kapasite gel ișt irme faal iyet ler inin yürütülmesi 
amaçlanmıș, toplamda 3.074 genç e-ticaret, dıș ticaret 
ve sosyal medya pazarlaması konularında eğitim 
almıștır. İkinci faz eğitimlerinde ise 150 gence așağıdaki 
konularda eğitim verilmiștir:

Ÿ Turizm Sektörü Opera Programı Eğitimi

Ÿ Tekstil Sektörü NedGraphics Programı Eğitimi

Ÿ Makine Sektörü CATIA Programı Eğitimi

Ÿ Otomotiv Sektörü SolidWorks Programı Eğitimi

Ÿ Gıda Sektörü Logo Tiger Programı Eğitimi

Ÿ Lojistik Sektörü Logo Tiger Programı Eğitimi.

Öte yandan, bu bileșen içerisinde çevrim içi kariyer 
etkinlikleri düzenlenmiștir. Kariyer becerileri eğitimi, 
ilham bulușmaları ve çevrim içi kariyer fuarı etkinlik 
takvimine uygun biçimde tamamlanmıștır. (Detaylı bilgi 
için https://dijitalbeceriler.org/  adresi ziyaret edilebilir.)

Șirketlere Yönelik Dijitalleșme Konusundaki İș 
Geliștirme Hizmetleri Sunulması: Bu faal iyet 
kapsamında 530 ișletmeye dijital hizmet sunumu ve 
danıșmanlık hizmeti verilmiștir.

#COVID19 Krizine Yanıt ve Dayanıklı l ık Projesi 
kapsamında 5 kırılgan sektörün pandemiden nasıl 
etkilendiğini inceleyen bölge bazlı sektörel raporlar 
Kalkınma Kütüphanesinde yerini almıștır. Raporlara 
erișim için:

www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr
https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/uploa
d/dosyalar/lojistik-marmara-.pdf

https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/uploa
d/dosyalar/otomotiv-tr42.pdf
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Proje bölgede/ülkede yapılmayan neleri yapıyor? 
ISO 17025 akredite test laboratuvarımızda otomotiv 
tedarikçilerinin ürettiği hemen her ölçekteki parçaların 
ömür testlerini ve bazı fonksiyonel testleri yapılabil-
mektedir. Yapısal dayanım, yorulma, iklimlendirme, 
korozyon, titreșim, șok, darbe gibi test disiplinlerinde 
hizmet verilmektedir. Süspansiyon, gövde, kabin, 
direksiyon sistemi, yakıt deposu, elektrik-elektronik 
sistemler, kablo, koltuk, aks, motor, trim parçalar gibi 
hemen her otomotiv parçası testleri yapılmaktadır. Binek 
araçlardan, ağır ticariye, mikro mobilite araçlarından ağır iș 
makinalarına kadar üretilen parçaların test ihtiyaçlarını 
görebilecek büyüklükte test düzenekleri bulunmaktadır. 
Test edilecek parçaya özel test düzeneğinin kurulması 
gereken durumlarda bu ișlem kısa süre içinde 
yapılabilmektedir.   
 
500 kW'lık 2 motor test dinamometresi ile yerli ve milli 
motor geliștirmelerine destek olunmaktadır. Bu testler 
uzun süreli, 2 veya 3 vardiya șeklinde yürütülmektedir. Yeni 
gelen motor veya aktarma organını test düzeneğine 

bağlayacak, soğutma, yağlama, șartlandırma koșullarını 
sağlayabilecek ekipman ve bilgi birikimine sahiptir. 

Özellikle ağır ve büyük ölçekli parçaların testlerini 
yapabilecek altyapının bulunması nedeniyle merkez otomotiv 
yanında demiryolu sektörüne üretilen milli tren ekipmanları, 
klima, koltuk gibi parçaları, savunma sanayinden gelen özel 
istekleri de karșılamaktadır. Bu sayede proje esas kuruluș 
amacı olan otomotiv tedarik sanayine hizmet verirken, yerli ve 
milli geliștirme yapan diğer sektörlere de yardımcı olmaktadır.    
Laboratuvarda, test hizmetlerinin yanı sıra, elastomer 
malzemelerin dinamik karakterizasyonu, malzemelerin 
akustik karakterizasyonu, parça üzerinden gerilme ölçümleri, 
test fikstürlerinin tasarım ve üretimleri, test öncesi gerekli 
olabilecek analiz-simülasyon, veri toplama ve ișleme gibi 
hizmetler de verilmektedir.

Test merkezimiz üniversitelere, girișimcilere de mümkün 
olduğunca destek olmaktadır. Üniversitelerin araç 
takımlarının test-ölçüm taleplerine imkanlar dahilinde cevap 
vermektedir. 

PROJE SAHİPLERİ İLE RÖPORTAJLAR

// Aydın KUNTAY 
BİAS Mühendislik Kurucu Ortak

Yararlanıcı Kurum Adı: 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi

Projenin Adı: 
Araç ve Parçaları Dayanım / Ömür / 
Performans Test Laboratuvarı

Programın Adı: 
Güdümlü Proje Desteği (TR42/14/GPD/04

www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Hazırlayan: Merve KAYA ERDEM
MARKA - İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı

Tamamlanan projenin bölgede, ulusalda örnekleri 
var mıdır? Bu projeyi rakiplerinden farklı kılan 
noktalar nelerdir? "Bildiğimiz kadarıyla bu 
projenin bir örneği-benzeri yok.”
Öncelikle lokasyon olarak TAYSAD TOSB organize 
sanayinde bulunmamız, hizmetlerimize ihtiyaç duyan 
firmalara, yakın mesafede olmamız adına büyük avantaj 
sağlıyor. 

Altyapımızı, kuruluș așamasında gerçekleștirdiğimiz 
ihtiyaç anketlerimiz doğrultusunda kurguladık. TOSB ve 
TAYSAD ile olan sıkı ilișkilerimiz sayesinde sektörün 
ihtiyaçlarını yakından gözleme ve bu ihtiyaçlara göre 
altyapı yatırımlarımızı yapma fırsatı sağlıyoruz.

Otomotiv tedarikçilerine yönelik bu derece kapsamlı 
bașka bir mekanik test laboratuvarı bulunmuyor. Diğer 
laboratuvarlardan farkı altyapımız, sunduğumuz 
hizmetlerin geniș yelpazede ve bütüncül olması, 
otomot iv ana sanayi  ve tedar ikçi ler in in test 
șartnamelerini anlayan ve buna göre testi icra edebilen 
bir kadroya sahip olmamız projeyi farklı kılan en önemli 
noktalardır.

Proje daha önce yurtiçinde yapılamayan test/ 
analizlerin yapılmasına olanak sağladı mı? 

Rakiplerine göre fiyat avantajı içeriyor mu?
Projeyle yurtiçinde daha önce gerek ilgili test düzeneğinin 
hiç bulunmaması veya kapasitesinin yetersiz olması 
nedeniyle yapılamayan testlerin yapılmasını sağlamıștır.   

Test merkesinde uygulanan fiyat politikası yurtiçindeki 
diğer laboratuvarla uyumlu, yurt dıșı örneklerine göre 
avantajlı fiyatlar sunmaktadır. 

Proje sayesinde analiz/testler için ne kadarlık 
zaman avantajı sağlandı?  
Yurtdıșına ürün gönderme, getirme, testi izlemek için 
gönderilecek personelin zamanı olarak hesaplama 
yaparsak en az 30 gün/test olarak düșünebiliriz.

Yılda kaç analiz/test vb. hizmet sağlıyorsunuz?   
Yılda ortalama 150 adet test iși yapıyoruz. Test süresi 
olarak yılda 20,000 saat üzerindedir. 

Bu hizmetler kaç farklı firmaya sağlanıyor? 
210 farklı firma bu hizmetlerimizden faydalanıyor, her 
geçen gün de bu sayıyı artırma çabası içerisindeyiz.

Projede kaç kiși istihdam ettiniz?  
Projeye bașladığımız 2018'den bugüne 30 kișiyi istihdam 
ettik. Bunun 14 kișisi beyaz yaka, 16 kișisi mavi yakadır. 

www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Doğu Marmara’da
Yatırım Fırsatları
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Kocaeli
OTOMOTİV EKOSİSTEMİ
Kocaeli, yüzölçümü Türkiye yüzölçümünün %0,46'sına 
ve nüfusu ise Türkiye nüfusunun %2,38'ine (1.997.258) 
tekabül ediyor olmasına karșın sınai üretimin yaklașık 
%13'lük bir kısmını karșılamakta, 104.7 milyar TL'lik 
vergi tahakkukuna karșın 95.7 Milyar TL'lik vergi 
tahsilatıyla, ülkemizde vergi tahakkuk ve tahsilat 
miktarında dördüncü; vergi tahsilat oranında ise birinci 
sıradadır.  Kocaeli'yi sınaî yönden öne çıkaran 
hususlardan biri de yabancı sermayeli imalat sanayinin 
ü lkemizdeki yabancı sermayel i imalat sanayi 
içerisindeki payının görece yüksek olușudur. TOBB 2020 
verilerine göre Kocaeli'de 180'i yabancı sermayeli 
olmak üzere yaklașık 2.924 kapasite raporlu tesis 
bulunmaktadır. Kocaeli, buna göre Türkiye'deki 81 il 
arasında yabancı sermayeli firma bakımından 2. sıradır. 
Erișilebilirliği en yüksek illerden biri olan Kocaeli, TEM 
otoyolu ve D-100 karayoluna ilave olarak Kuzey 
Marmara Otoyo lu i le bu konumunu daha da 
güçlendirmiștir. Nitekim İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en 
önemli etaplarından biri olan Osmangazi Köprüsü de 
Gebze ve Dilovası ilçeleri ile Kocaeli Liman Bölgesi'nin 
güneyini birbirine bağlamaktadır. Kocaeli'de otomotiv 
sanayi, makine imalatı, demir-çelik, kimya, plastik ve 
kauçuk, elektronik, metal ürünleri gibi katma değerli 
sektörler ön plana çıkmaktadır.

Otomotiv sektörü % 22.4 üretim payıyla Kocaeli'de 
imalat sanayinde ilk sırada yer almaktadır. Otomotiv 
Sanayii Derneği (OSD) 2020 yılı verilerine göre Kocaeli 
ili, Bursa ve Sakarya ile birlikte Türkiye otomotiv 
sanayinin merkez üssü konumundadır. Ülke genelinde 
gerçekleștirilen adet bazında toplam otomotiv üretiminin 
(otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve 
midibüs) % 98,1'i bu üç ilde gerçekleștirilmektedir. 

2020 yı l ında ülkemizde üreti len topam aracın 
(1.335.981),  %36,9'u (493.758) Kocael i 'de 
üretilmiștir. Kocaeli'de araç üretim kapasitesi açısından 
ise Ford Otosan 455.000 adet ile ilk sırada yer alırken, 
onu 245.000 üretim kapasitesi ile Hyundai Assan, 
50.000 adet ile Honda Türkiye ve 19.012 ile Anadolu 
Isuzu firması takip etmektedir.

Kocaeli'de otomotiv ana sanayi firmaları ve ürettikleri 
araç türleri așağıda listelenmektedir:

Ÿ Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ș. - ISUZU

Ÿ Ford Otomotiv San. A.Ș. - FORD

Ÿ Honda Türkiye A.Ș. - HONDA

Ÿ Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ș. – 
HYUNDAİ

Otomotiv sanayi firmalarının Kocaeli  istihdamına önemli 
katkıları bulunmaktadır. SGK 2020 yılı verilerine göre , 
Kocaeli'de motorlu kara tașıtı ve römork imalatı 
sektöründe  296 ișyerinde, 42.481 sigortalı istihdam 
edilmektedir. 2020 yılında doğrudan otomotiv üretim 
firmaları tarafından ilimizde istihdam edilen personel 
sayıları așağıdaki gibidir.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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12.517
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Otomotiv üretiminde ülkemizin en önde gelen illerinden 
birisi olan Kocaeli, ana otomotiv sanayiini besleyen güçlü 
b i r  o t o m o t i v  y a n  s a n a y i i  e k o s i s t e m i n i  d e 
barındırmaktadır.  İlimizde otomotiv sektörüne yönelik 
parça üreticilerinin yer aldığı  ihtisas organize sanayi 
bölgesi olan TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi) bulunmaktadır. Otomotiv 
Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılı 
verilerine göre 96 adet firmaya ev sahipliği yapmakta 
olup, bu firmalarda yaklașık 25.000 kiși istihdam 
edilmektedir. 

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl yayınladığı 
Türkiye'nin 1. ve 2. 500 Büyük Sanayi Kurulușu 
Listesi'nde 2020 yılında Kocaeli'den toplam 137 firma 
yer bulmuș olup bunlar ın 22'si NACE Rev. 2 
sınıflandırması bazında “29 – Motorlu kara tașıtı, treyler 
(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı” sektöründe 
faaliyet göstermektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 
(TİM) her yıl yayınladığı Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 
Listesi'nde 2019 yılında Kocaeli'den 100 firma yer 
bulmuș olup bunların 26'sı “Otomotiv Endüstrisi” 
sektöründe faaliyet göstermektedir. İlgili firmalar 
tarafından 2020 yılında  otomotiv endüstrisi sektöründe 
5.8 Milyar dolarlık ihracat gerçekleștirilmiștir. 

Kocaeli'de otomotiv sektörüne yönelik yatırımlar hız 
kesmeden devam etmektedir.  Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Teșvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü verilerine göre, Kocaeli'de '' Motorlu Kara 
Tașıtları ve Bunların Motorlarıyla İlgili Parça ve 
Aksesuarların İmalatı, Motorlu Kara Tașıtları Karoseri 
İmalatı; Römork Ve Yarı – Römork İmalatı, Motorlu Kara 
Tașıtlarının İmalatı' alt sektörlerinde 2001 yılından 
günümüze kadar, 408 yatırım kapsamında teșvik belgesi 
alınmıș, bu yatırımlar ile 18.5 Milyar TL yatırım ve 
26.221 kișilik istihdam öngörülmüștür.

Sanayide otomotiv sektörü yüksek katma değer 
yaratması, ileri teknoloji kullanımı, istihdam olanakları 
sağlaması ve çevreye duyarlı yapısı ile küreselleșen 
dünyamızda hızlı bir gelișim sürecindedir. Otomotiv 
sektörü; çevre ve kalite standartlarına duyarlılığı yüksek 
ve bu konularda en disiplinli çalıșan sektörlerin bașında 
gelmektedir. Dolayısıyla otomotiv sektöründe Ar-Ge ve 
inovasyon faaliyetleri oldukça önemlidir. Bu çerçevede  
Kocaeli'de Eylül 2021 itibariyle odak sektörü otomotiv 
olan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından  tescil edilen 38 
adet Ar-Ge merkezi ve 2 adet tasarım merkezi 
bulunmaktadır.

Kocaeli'de otomotiv sektörüne yönelik bir adet özel 
endüstri bölgesi bulunmaktadır. 2 Haziran 2021 tarih 
31499 sayılı resmi gazetede ilan edilen 4052 sayılı 
karara göre; '' Kocaeli İli, Gölcük ve Bașiskele ilçelerinde 
bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Ford 
Otomotiv Sanayi Anonim Șirketi Kocaeli Özel Endüstri 
Bölgesi olarak ilan edilmesine'' karar verilmiștir. Özel 
Endüstri bölgesinde Ford Otosan A.Ș. tarafından on yıllık 
bir plan dahilinde elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari 
araç projelerinin hayata geçirilmesi ve bu kapsamda 
20,5 milyar TL'lik yeni yatırım yapılması planlan-
maktadır.  

Bir teknoloji üssü olan Kocaeli'de Marmara Teknoloji 
Geliștirme Bölgesi (MARTEK), Kocaeli Üniversitesi 
Teknoloji Geliștirme Bölgesi, Gebze OSB Teknoloji 
Geliștirme Bölgesi, Muallimköy Teknoloji Geliștirme 
Bölgesi (Bilișim Vadisi), Gebze Teknik Üniversitesi 
Teknoloji Geliștirme Bölgesi olmak üzere toplam 5 
teknopark bulunmaktadır. Türkiye'nin, milli teknoloji 
hamlesi ıșığında, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu 
küresel ölçekte rekabet edebilecek bir otomobil markası 
yaratma hedefiyle kurduğu TOGG, otomobil üretimine 
yönelik Ar-Ge faaliyetlerini Kocaeli'de, Bilișim Vadisi'nde 
gerçekleștirmektedir.
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Sakarya
OTOMOTİV EKOSİSTEMİ
Otomotiv sektörü, teknolojik gelișmeye yaptığı katkılar, 
yarattığı istihdam ve gelișmesine katkı sunduğu 
sektörlerin çeșitliliği ile dünya ülkelerin kalkınmasında 
rol oynayan önemli bir sektördür. 

Otomotiv sektörü yapısı itibari ile Ar&Ge yoğun ve 
modern üretim tekniklerinin kullanıldığı birçok sektörle 
bağlantısı olan bir sektördür; bu özelliğinden dolayı 
otomotiv sektörü faaliyette bulunduğu ülkenin 
ekonomisi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Otomotiv 
sektörü; demir-çelik, petro-kimya, hafif metaller, lastik, 
plastik gibi ana sanayi dallarında üretilen ürünlerin 
bașlıca alıcısı ve bu sanayilerdeki teknolojik gelișme ve 
derinleșmenin temel sürükleyicisidir. Sektörün tedarik 
zinciri hammadde-tüketici arasındaki tüm ișlevleri 
kapsadığından, otomotiv sanayi tedarik zinciri içinde 
doğrudan ve dolaylı olarak çok geniș istihdam olanakları 
sağlayan bir sanayi dalı konumundadır.

Otomotiv sektörü, dünyanın en büyük yatırımlarının 
gerçekleștiği sektörlerden birisidir. Sektörde, Ar-Ge ve 
üretim kapsamında 85 Milyar Euro'luk yatırım 
harcaması gerçekleștirilmekte ve yatırım yapılan 
ülkelerde 433 Milyar Euro'nun üzerinde vergi geliri 
sağlanmaktadır. 

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini içeren 
TR42 Doğu Marmara Bölgesi; Türkiye'nin öncü otomotiv 
havzası olan İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Bursa aksını 
kapsamaktadır. Türkiye toplam araç üretiminin yaklașık 
%95'i bu havzada gerçekleșmektedir. Bölgede yan 
sanayisi ile bütünleșik bir șekilde gelișmiș ve yurt dıșına 
da ihracat yapma kapasitesi yüksek ve dünya 
pazarlarından daha fazla pay alabilecek altyapıya 
sahiptir. Doğu Marmara TR42 Bölgesi; ana sanayi 
faaliyetleri ile birlikte, otomotiv sektörünü besleyen yan 
sanayinin gelișmișliği ve bu sektöre girdi sağlayan diğer 

sanayi sektörlerinin gelișmișlik ve yeterlilikleri ile öne 
çıkmaktadır. 

TR42 Bölgesi'nin gelișiminde önemli bir paya sahip olan 
otomotiv sektörü, Kocaeli ve Sakarya i l lerinin 
önderliğinde gelișim gösterdiği yabancı sermayeli ya da 
ortaklı ana sanayi firmaları (Hyundai Assan, Ford Otosan, 
Anadolu Isuzu, Otokar, Toyota Türkiye) ve ana sanayinin 
beraberinde getirmiș olduğu gelișmiș bir yan sanayi ağı 
ile Türkiye otomotiv sektörünün lokomotif bölgesi olarak 
ön plana çıkmaktadır.

SAKARYA;
Sakarya, traktör, otomobil, otobüs, zırhlı araç, vagon, 
karavan, treyler ve tank üreten bir șehirdir. Otomotiv 
sektöründeki tarihçesi bir asırdan fazladır. İlk üretim, 
Osmanlı ordusunun at arabası ihtiyacını karșılamak 
amacıyla DA-TA (Demir Araba-Tahta Araba) ismiyle 
Adapazarı'nda 1917 yı l ında kurulan fabrikada 
bașlamıștır. Daha sonraki yıllarda traktör ve tarım aletleri 
üreten fabrika, traktör yan sanayisinin haricinde aynı 
zamanda otomotiv sanayisinin de gelișmesine katkı 
sağlamıștır. 104 yıllık süreçte önemli bir bilgi birikimi ve 
tecrübeye ulașan Sakarya, bugün binlerce kișiye 
istihdam sağlayan, bölge ve ülke ekonomisine katma 
değer üreten Türkiye'nin önemli otomotiv firmalarına ev 
sahipliği yapmaktadır.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Sakarya ili genel sanayi kompozisyonuna bakıldığında 
Otomot iv Sektöründe, sanay i sektörü toplam 
bilançosunun %69'unun üretildiği ve en fazla kayıtlı 
istihdamın bulunduğu (il sanayi istihdamının %36'sı) 
sektör olduğu görülmektedir. Bu sektörde faaliyet 
gösteren ișletmelerin ilde yer alan sanayi ișletmeleri 
içerisindeki payı ise yalnızca %7'dir. Sektörün, sanayi 
ișletmeleri içerisinde aldığı payın, il sanayi sektörü 
bilançosundan aldığı paydan oldukça düșük olması; 
Ulașım Araçları İmalatı Sektörü'nde büyük ișletmelerin 
faaliyet gösterdiğini ve bu sektörün katma değerinin 
yüksek olduğunu göstermektedir. İlde ayrıca motorlu 
kara tașıtı, römork ve yarı römork alt sanayi sektörü de 
oldukça gelișmiștir. Sakarya ili ülkenin genel ekonomik 
yapısı içerisinde oldukça güçlü bir konumda olan 
Sakarya ili Otomotiv Sanayi, ilin ve bölgenin sahip olduğu 
potansiyeller neticesinde bölgesi ile bir bütün olarak çok 
daha ileri gidebilecek imkânlara sahiptir.

Sakarya, çeșitli iklim șartları, ucuz arazi varlığı, elektrik 
enerjisinin toplașım yeri, kara ve demir yolları ağına dâhil 
olușu, nüfus yoğunluğunun sağladığı iș kolu imkânları ile 
sanayi kurulușlarını kendine çekmektedir. Özellikle 
İstanbul, Bursa ve Kocaeli üçgeninde sanayinin 
yoğunlașması, müteșebbisleri yeni yatırım alanları 
arayıșlarına yönlendirmikte, dolayısıyla da Sakarya 
önemli bir yatırım alanı olarak da görülmektedir. 

İlin Coğrafi Konumu: Sakarya ili, ülkenin en önemli iki 
merkezi, İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan kara ve 
demiryolu hatları üzerinde yer alan önemli bir kavșak 
noktasındadır. Türkiye'nin en önemli ulașım yollarından 
olan E-5 karayolu ile TEM otoyolu Sakarya'nın ana 
ulașım arteri durumundadır. Ülke ölçeğinde trafik 
yoğunluğu açısından en yoğun bölge durumunda olan 
Marmara Bölgesi'nin yine en yoğun kesimi İstanbul-
İzmit-Sakarya hattıdır. Coğrafi lokasyonu açısından 
Otomotiv Havzası olarak nitelendirilebilen alanın geçiș 
bölgesinde yer almaktadır. Aynı zamanda otomotiv 
sektörünün gelișmesine imkân tanıyacak ve sektöre 
gelișme alanı sağlayacak arazi yapısına da sahip bir ildir.

Ulașım ve Lojistik İmkânları: Sakarya; ana ulașım 
yollarının kavșak noktasında bulunması, Körfez liman 
havzasına yakınlığı, Karasu Limanı, demiryolu ağının 
olması, Karasu tren yolu projesi, Köseköy Lojistik 
Merkezi'ne yakınlığı, hızlı trenin ve 3. Köprü Otoyolu'nun 
ilden geçmesi, büyük metropollerin ortasında yer alması 
ile avantajlı bir konum ve ulașım kanallarına sahiptir. 
Mevcut ulașım sistemi içerisindeki güçlü ulașım 
bağlantıları ve yeni ulașım yatırımlarının da beraberinde 
getirdiği lojistik imkânları Sakarya'da bu sektörün 
gelișmesini sağlayacak en önemli etkenlerden biridir. 
İstanbul'un Ankara ve tüm Anadolu ile bağlantısını 
sağlayan demiryolu da Sakarya'dan geçmektedir. Yeni 
ulașım projelerinin en önemlilerinden birisi Trans-
Avrupa Demiryolu Projesi olup bu proje ile Avrupa ile 
Asya arasında kesint is iz bağlant ı sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Bu projenin güzergâhında İstanbul üzerinden Kocaeli ve 
Sakarya bağlantısı da yer almaktadır. Kuzey Marmara 
Otoyolu'nun Anadolu yakasında Akyazı'da mevcut 
o t o yo l a  bağ l anmas ı  Saka r ya ' y ı  güç l ü  k ı l an 
özelliklerinden biridir. 260 km. uzunluğundaki proje ile 
İstanbul'dan Akyazı'ya olan ulașım bağlantısı 17 km 
daha kısalmıștır. Ayrıca, Cengiz Topel Havaalanı'na 25 
km, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na 118 km 
mesafe uzaklıkta bulunan Sakarya ili bulunduğu coğrafi 
konum itibariyle önemli avantajlara sahiptir. 
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İșgücü Olanakları: Sakarya ilinin yapılan planlama 
çalıșmaları ve yatırımlarla tüm Marmara bölgesi 
içerisinde cazibe merkezi niteliğinde bir il haline gelmesi 
de, yoğun kalifiye ișgücüne ihtiyaç duyan sektörü 
cezbeden bir diğer unsurdur. Sakarya ili toplam sanayi 
istihdamı içerisinde, otomotiv sanayisi istihdam oranı 
%36'dır.

Eğitim: Sakarya ilinde ve çevre illerinde otomotiv 
sektöründe ihtiyaç duyulacak ișgücünün yetiștirile-
bileceği eğitim kurumlarının varlığı da il için olumlu bir 
unsurdur. İlde mesleki eğitimin orta öğretim içindeki 
ağırlık payı %57'dir. Türkiye ortalamasının üstünde 
meslek lisesi mevcuttur. Sakarya Üniversitesi ve Sakarya 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olmak üzere 2 
üniversite mevcuttur. 

Sayılarla Sakarya Üniversitesi

Kuruluș Yılı

Yenilikçi ve Girișimci Üniversite Endeksindeki Sırası

Öğrenci Sayısı

Akademisyen

Fakülte Sayısı

Enstitü Sayısı

Yüksekokul Sayısı

Meslek Yüksekokulu Sayısı

Araștırma ve Uygulama Merkezi Sayısı

1992

21. (2018)

51.536

1.501

13

6

2

2

36

Sayılarla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kuruluș Yılı

Öğrenci Sayısı

Akademik Personel

Fakülte Sayısı

Enstitü Sayısı

Yüksekokul Sayısı

Meslek Yüksekokulu Sayısı

2018

24.283

469

8

1

1

15

Sanayi Yapısı: Özel teșebbüsün Sakarya sanayine 
yatırıma bașlaması sonucu; Toyota, Türasaș, Otokar, 
GoodYear, Yazaki, Asaș, Tırsan, Sanko, Türk Traktör, 
Bașak Traktör gibi otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
büyük firmalar ilde fabrikalar kurmuștur. Sanayi 
alanındaki istihdamın önemli bir kısmını otomotiv ve 
makine imalatı sektörü gerçekleștirmektedir. Dünya 
çapında firmaların faaliyette bulunduğu bu alanlardan 
otomotiv ve yan sanayi, sanayi alanındaki istihdamın 
üçte birini tek bașına sağlamaktadır. Sakarya ili sanayi 
sektörünün GSYİH'sına bakıldığında, otomotiv ve 
otomotiv yan sanayinin öne çıktığı görülmektedir. 
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kurulușu arasında 37, 
ilk 1000 ihracatçı arasında 24 firmamız bulunmaktadır.

Sakarya sanayisi, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) 
faaliyete geçmesi ile birlikte disiplinli ve çağdaș 
teknolojilerle daha düzenli bir șekilde gelișmeye 
bașlamıștır. Sakarya'da 6'sı faal 8 OSB bulunmaktadır. 
Bunların yanında Sakarya, Türkiye ve bölgenin Küçük 
Sanayi Sitesi (KSS) sayısı ve kapasitesi bakımından önde 
gelen illerindendir. 

Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi: Ferizli İlçesi Abdürrezzak, Tokat, Doğancı ve 
Seyifler mahalleleri sınırları içinde, Karasu limanına 30 
km, Kuzey Marmara Otoyoluna 20 km, İstanbul-Ankara 
Otoyoluna 34 km, Sabiha Gökçen Havaalanına 147 km 
ve yapılması planlanan demiryoluna 3 km mesafede yer 
almaktadır.

Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi içerisinde yer alacak sanayi sektörleri; otomotiv 
ve otomotiv yan sanayi, metal ve metal yan sanayi, 
paslanmaz çelik ve döküm imalatı, alüminyum profil, 
boru ve profil imalatı, bisiklet ve motosiklet imalatı ve 
yedek parça, metal ürünlerinden imal edilecek eșya, 
makine, elektrikli ve elektronik ürünler üreten 
firmalardan olușacaktır.

Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB alanı yer seçimi 
çalıșmaları tamamlanmıș olup yaklașık 524 Ha alanda 
faaliyetlerini sürdürecektir. Sakarya Otomotiv ve Metal 
İhtisas OSB kuruluș çalıșmalarına devam edilmekte olup 
“ÇED Raporu” hazırlık așamasındadır. Bi
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Ar-Ge ve Yenilik Potansiyeli: Ar-Ge altyapısı açısından 
da zengin bir bölge olan Sakarya'da 30.06.2021 
itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan belgeli 24 
adet özel sektör  Ar-Ge merkezi ve 4 adet tasarım 
merkezi bulunmaktadır.

Ayrıca, 1 adet Teknoloji Geliștirme Bölgesi ve 2 adet 
Teknoloji Transfer Ofisi bulunmaktadır. Üretim ve hizmet 
sektörüne yeni ürünler, geliștirilmiș ürünler, yeni 
teknolojiler ve geliștirilmiș teknolojiler üreterek ilin 
rekabet gücünü artıran Teknokent'in mevcut binasında 
yaklașık 103 firma faaliyettedir ve 273 adet proje 
tamamlanmıștır.

İldeki Girișimcilik Ekosisteminin Mevcut Durumu, 
Girișimcilik Performansı: Sakarya ilindeki tek Teknoloji 
Geliștirme Bölgesi olan ve 2010 yılında faaliyete 
bașlayan Sakarya Teknokent, Sakarya Üniversitesi 
sınırları içinde Teknoloji Geliștirme Bölgesi olarak ayrılan 
yaklașık 50.000 m² alan içerisinde üç ayrı binada hizmet 
vermektedir. A, B ve D bloklarında Ar-Ge firmalarının 
kullanımında toplamda 103 ofisin yanı sıra 1 konferans 
salonu, 2 VIP toplantı salonu, 2 toplantı salonu, 3 idari 
ofis, 1 sergi alanı, 1 restoran bulunmaktadır. Kuluçka 
merkezi olarak hizmet veren ROSEM binasında ise 
toplam 32 ofis, 1 toplantı salonu, 1 konferans salonu yer 
almaktadır. Dört binanın toplam kapalı hizmet alanı 
yaklașık 5,659 m²'dir. Sakarya Teknokent'te 30 tanesi 
öğretim üyeleri tarafından kurulmuș toplamda 103 firma 
ile yüzde yüz doluluğa sahiptir. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde 
ikinci bir Teknokent kurma çalıșmaları devam et-
mektedir.

Sakarya İlinde Motorlu Kara Tașıtları Alanında Verilen 
Yatırım Teșvik Belgeleri (2019-2020)
2019 ve 2020 yılları arasında yatırım teșvik belgeleri 
istatistiklerine göre Sakarya'da toplam 13 yatırım ile 
692,3 Milyon TL yatırım gerçekleșmiștir. Bu belgelerin 3 
tanesi yeni yatırım ve 10 tanesi ise tesis modernizasyonu 
ve tevsi yatırıma yönelik hazırlanmıștır. 

Sakarya İli 2021 Yılı Otomotiv Sektörü Güncel Durum: 
Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği 
yapan Sakarya'da, 2021 yılının ilk yarısında üretilen 148 
bin 31 aracın 104 bin 80'i ihraç edilerek, yaklașık 2,3 
Milyar Dolar gelir elde edilmiștir. Salgınına rağmen 2021 
yılında üretim ve dıș satımdaki yükselișini sürdüren 
Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, 
İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8. 
sırada bulunmaktadır. Otomotiv ihracatında ise ilk 6 aylık 
dönemde Bursa, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 4. 
sırada yer almaktadır. Sakarya, yılın ilk yarısında geçen 
yılın aynı dönemine göre otomotiv sektöründeki ihracat 
payını %33,9 artırmayı bașarmıș ve ilk 6 ayda 
Sakarya'dan 2 milyar 290 milyon 775 bin Dolarlık 
otomotiv ihracatı yapmıștır. Otomotiv Sanayii Derneği 
verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen 669 
bin 409 aracın 469 bin 428'i ihraç edilmiș olup söz 
konusu ihracatta yüzde Sakarya'nın 22,1 payı 
bulunmaktadır. 

Belge Sayısı (Adet)

Sabit Yatırım (Milyon TL)

İstihdam (Kiși)

Sakarya

Yabancı
Sermaye

Yerli
Sermaye Toplam

1

24,19

5

2

109,83

2

3

57,8

102

7

500,71

214

13429

692,53

429

Yabancı
Sermaye

Yerli
Sermaye

2019 2020

SAKARYA
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DÜZCE

Bölgemizin kuruluș çalıșmaları Bolu Valiliği tarafından 
1994 yılında bașlamıș, 1996 yılında Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının yer seçim komisyonu çalıșmalarını 
tamamladıktan sonra Bakanlığın olumlu görüșü ve Devlet 
Planlama Müsteșarlığının onayı ile 43 sayılı sicil numarası 
alarak Tüzel Kișilik kazanmıștır. Bölgemizde 2004 yılına 
kadar 3 adet ișletme faaliyette iken ilimizin 5084 sayılı 
'Yatırımların ve İstihdamın Teșviki' hakkındaki kanun 
kapsamına alınmasıyla Bölgemize yoğun talep olmuștur. 
2005 yılında yatırımlara hızlı bir șekilde bașlanmıș ve 
2006 – 2007 yıllarında yatırımların büyük bir kısmı 
tamamlanmıș ve üretime geçilmiștir. OSB mevzuatı 
gereğince, faaliyet gösteren firmaların 2/3 oranına 
ulașması sonucu 28.02.2011 tarihinden bu yana OSB 
sanayicilerimiz tarafından yönetilmeye bașlamıștır. 

Düzce Organize Sanayi Bölgesi toplam alanı 169 hektar 
olup toplam 66 adet sanayi parseli yer almaktadır. Bu 
parsellerin 55'inde üretim yapılmakta ve 11 parsel de 
proje ve inșaat așamasındadır. OSB, İstanbul ve Ankara 
gibi ülkemizin en önemli iki metropolünün tam ortasında 
yer almakta olup, TEM otoyoluna komșudur. Ayrıca, 40'a 
yakın OSB varlığı ile ülkemizin sanayi üssü konumunda 
olan Doğu Marmara Bölgesindeki en tecrübeli ve köklü 
OSB'lerden biridir. Bölgemizde öncü sektörler otomotiv 
yan sanayi, makine imalat sanayi ve metal ișleme 
sektörleridir. Bölgemizin istihdam sıyıșı 6.500 kișiye 
yaklașmıștır. 2020 yıl ı toplam elektrik tüketimi 
92.012.591 kWh olup 2021 yılı 6 aylık elektrik tüketimi 
54.543.585 kWh'tir. Ayrıca, 2020 yılında Organize 
Sanayi Bölgemizden yaklașık 750.000.000 USD 
değerinde ihracat yapılmıștır.

OSB'ler ortak idari, teknik ve altyapı hizmetleri sunarak, 
sanayi ișletmelerinin bir arada faaliyet göstermesine 
zemin hazırlayan bölgelerdir. Bu bölgeler, yatırımların 

ișbirliği anlayıșıyla yapılmasına, enerji, çevre ve ulașım 
gibi asgari altyapı șartlarının tek bir elden yönetilmesine, 
üretim maliyetlerinin azalmasına ve kalite standardının 
yükselmesine zemin hazırlamaktadır. Düzce ilinde 
organize sanayi bölgeleri içerisinde faaliyet gösteren 
birçok sanayi tesisi yer almakta olup bu durum 
sanayicilere dıșarıdaki tesislere oranla büyük fayda 
sağlamaktadır.

Düzce ilimiz teșvik sisteminde 3. Bölgede yer alırken, 
OSB içinde yatırım yapacak yatırımcılarımız 4. Bölge 
teșviklerinden faydalanabilmektedir. 

//////////////////////////////////////////
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Hem teșvik avantaj lar ı , hem bölgenin en köklü 
OSB'lerinden biri olmamız hem de lojistik avantajımız 
nedeniyle birçok yatırımcının tercih ettiği bir OSB'yiz. 
Düzce OSB'de, Bölgenin lokomotifi olarak görülen firmalar 
yeni yatırımlar yapmak ve mevcut üretimlerini arttırmak 
üzere yeni sanayi alanları talep etmektedirler. Ancak, 
Bölgemizde yer alan sanayiciler ile birlikte dıșarıdan gelen 
yatırımcıların talepleri, Bölgemizde tahsis edilebilecek 
sanayi alanı bulunmadığından karșılanamamaktadır. 
Bununla birlikte, ilimizde kurulmuș olan diğer 4 adet 
OSB'de talepleri karșılamaya yeterli alan bulunma-
maktadır. 

Bu nedenlerle,  Düzce Organize Sanayi Bölgesi güneyinde 
ve kuzeydoğusunda, toplam 342 hektar alanın, Düzce 
O rgan i z e  Sanay i  Bö l ges i  Tü ze l  K i ș i l i ğ i  ad ı na 
kamulaștırılarak Düzce Organize Sanayi Bölgesi sınırları 
içerisine dâhil edilmesi ve yer seçiminin yapılması için 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na müracaatta bulunul-
muștur. Tescil așamasına gelmiș olan Bölgemizin 
genișleme çalıșmalarının tamamlanması ile birlikte Bölge 
içerisinde yapımı gerçekleștirilmek üzere mesleki ve teknik 
lise, kreș, itfaiye birimi projeleri hazırlanmıș ve fizibilite 
çalıșmaları tamamlanmıștır.  

Düzce Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte talep edilen ilave 
alanın tescil edilmesiyle olușacak yeni sanayi alanlarıyla 

birlikte; müteșebbislerin ihtiyaç duyduğu fiziksel ve 
teknolojik altyapısı tamamlanmıș üretim alanları 
olușturmayı, üretim için gerekli tüm girdilerin daha az 
maliyetle sürekli ve güvenli olarak arzını, üretim sonrası 
olușan ürünlerin güvenli bir șekilde depolanmasını, 
hammadde ve enerji israfının önlenmesini, sevkiyatı ve 
üretimden kaynaklanan atıkların sürekli, kontrollü ve 
çevreye duyarlı olarak uzaklaștırılmasını sağlayarak 
üretimde sürekliliğin sağlanmasını, ișsizliğin azaltılmasını 
ve istihdamın artırılmasını amaçlanmaktayız. 

Söz konusu alan ile münferit sanayi yapılașması 
engellenecek, ilimizin ve OSB'nin sanayi alanı ihtiyacı 
karșılanırken dağınık ve kontrolsüz sanayi yapılașmasının 
önüne geçilmiș olacaktır. Planlı gelișmenin șehrin kent 
kimliğine ve kültürüne de yansıyacağı öngörülmektedir.

Ülkemizin ulusal hedefleri doğrultusunda teknolojik 
dönüșüme de katk ı sağlayacak șeki lde, üret im 
kapasitesinin, nitelikli istihdamın ve ihracat potansiyelinin 
yükseltilerek getirisinin arttırılması amaçlanmaktadır. 
Talepleri almaya bașladığımız 342 hektarlık genișleme 
alanımıza nitelikli, yüksek teknoloji içeren yatırımları kabul 
etmeyi hedeflediğimizi ve Düzce OSB'nin yatırım yeri 
arayıșında olan yatırımcılarımıza doğru bir adres olduğunu 
yeniden ifade etmek isterim.

Hazırlayan: Abdulkadir USLU
MARKA - Düzce Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 
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Bolu; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskișehir gibi 
sanayileșmiș ve büyük nüfus barındıran bölgelerin 
ortasında, ülkemizin en önemli yatırım aksı üzerinde yer alan 
ve Türkiye genelinde kiși bașına düșen milli gelirde ön 
sıralarda olan bir İl'dir.

Bolu'nun toplam nüfusu 2020 yılı verilerine göre 314.802 
kișidir. İlde çalıșma çağındaki nüfus 214.691 kiși olup bu 
sayı toplam nüfusun % 68'ine karșılık gelmektedir. İlin genç 
nüfus sayısı 71.102 olup bu çalıșma çağı nüfusunun % 
33'ünü olușturmaktadır. 

İșgücü piyasasında Bolu'nun diğer illerden farklılaștığı 
noktaların bașında, mesleki eğitim kapasitesinin yüksek 
olușu gelmektedir. Bolu'da mesleki eğitim alanında 24 okul 
faaliyet göstermektedir ve lise düzeyinde okullașma oranı ise 
% 99,5'dir. BAİBÜ bünyesinde 8 meslek yüksekokulu 
yükseköğretim düzeyinde mesleki eğitim vermektedir. Bu 
okullar, muhasebe-finans, turizm, bilgisayar teknolojileri, 
elektronik ve otomasyon, ulaștırma teknolojileri, deri-tekstil, 
makine-metal teknolojileri, gıda ve kimya prosesleri, așçılık 
ve sağl ık h izmet ler i  g ib i bö lümler inde eğ i t imler 
vermektedirler.

ULAȘIM
Bolu iș ve yatırım ortamının en önemli avantajı, İstanbul, 
Ankara, Kocaeli, Bursa, Eskișehir ve Sakarya gibi büyük 
kentlere yakınlık ve ulașım kolaylığıdır. Karayolu ulașım 
bağlantısı TEM ve D-100 gibi uluslararası ana arterlerle 
oldukça güçlü olan Bolu, bu avantajı ile yatırımcılara 3 saatlik 
mesafede 28 Milyon kișilik bir pazara ulașım imkânı sunar.

Bolu, Ereğli Limanına 117 km, Derince Limanına 167 km 
uzaklıkta bulunmaktadır. Hava ulașımı açısında ise Bolu'ya 

en yakın uçuș noktası 146 km uzaklıktaki DHMİ Cengiz Topel 
Havalimanı'dır. Bununla beraber Bolu, sivil uçușlar için 
önemli iki nokta olan Ankara Esenboğa Havaalanına 200 km 
ve Sabiha Gökçen Havaalanına ise 226 km uzaklıkta 
bulunmaktadır. 

Bolu İlinin henüz demiryolu erișim altyapısı mevcut değildir. 
Bolu'ya en yakın demiryolu geçiș noktası Ankara- Zonguldak 
demiryolunun Karabük'ün İsmetpașa ilçesindedir. Bununla 
beraber Ankara - İstanbul arasında yapılacak yeni yüksek 
hızlı tren hattının Bolu'dan geçmesi konusunda çalıșmalar 
devam etmektedir. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Bolu sınırları içerisinde 1'i kuruluș așamasında olmak üzere 
4 OSB yer almaktadır. Bolu'da bulunan OSB'lerde toplam 
istihdam 7.750 kiși civarındadır. İlimizde yer alan OSB'lerde 
Deri ve Deri Mamulleri, Ağaç Ürünleri, Gıda Ürünleri İmalatı, 
Giyim Eșyalarının İmalatı, Cam Ürünlerinin İmalatı, 
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı gibi birçok farklı 
sektörde faaliyet gösteren imalat sanayii firmaları 
bulunmaktadır. 

Bu OSB'lerinden; Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi 83 parselde 147 ha. büyüklüğündedir. 59 
ișletmenin faaliyete devam ettiği Bolu OSB'de boș sanayi 
parseli bulunmamaktadır.

Gerede Organize Sanayi Bölgesi 38 parselde 89 ha. 
büyüklüğündedir. Mevcut durumda 10 firma üretim 
faaliyetine devam ederken 4 firmanın fabrika inșaatları 
tamamlanmıș ve üretim faaliyeti bașlamak üzeredir. Yeni 
tahsis yapılan ve fabrika inșaatı devam eden firma sayısı ise 
6'dır. Boș sanayi parseli bulunmamaktadır. 

BOLU'DA 
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Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 128 parselde 
157 ha. alana sahiptir. Sanayi parsellerinin 126'sı firmalara 
tahsis edilmiș durumdadır ve boș parsel sayısı 2'dir. Üretim 
faaliyetine bașlamıș/yakın dönemde bașlayacak olan firma 
sayısı 26'dır ve 38 firmanın fabrika inșaatı devam etmektedir. 
Kuruluș așamasında olan Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi 
ise 50 parselde 118 ha. yüzölçümündedir. Kamulaștırma 
çalıșmalarının devam ettiği Yeniçağa OSB'de henüz hiçbir 
firmaya parsel tahsis edilmemiștir. Söz konusu OSB'nin 
önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesi beklenmektedir.

BOLU EKONOMİSİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER
Turizm
Topraklarının %65'i ormanla kaplı olan Bolu, tertemiz havası 
ve muhteșem doğasıyla yeșilin her tonunu görebileceğiniz 
ağaç çeșitliliğine sahiptir. Abant, Gölcük, Göynük Sünnet 
Gölü, Mudurnu Sülüklü Göl, Kıbrıscık Karagöl, Aladağ 
Beșpınarlar, Bolu Yaylaları, Seben Tașlıyayla Gölü, Yedi Göller 
ve Göksu gibi doğal güzelliklerin ev sahibi Bolu, gerçek bir 
yeryüzü cennetidir.

Ülkemiz genelinde yeșil doğası, ormanları, doğal güzellikleri, 
gölleri, dağları ve yaylaları ile ünlü olan Bolu İli, kıș turizminde 
de ülke çapında çok önemli bir yere sahiptir. Kartalkaya Kayak 
Merkezi ve Gerede İlçemizde bulunan Esentepe, İlimizde kıș 
sporlarının yapılabildiği yerlerdir.

Yedi Göller Milli Parkının Bolu turizminde önemi büyüktür. 
Türkiye'nin en güzel doğa manzaralarından birine sahip olan 
Yedi Göller Milli Parkı, her sene yüz binlerce kiși tarafından 
ziyaret edilir. 

Gıda İmalatı
Bolu'nun önemli sektörlerinden biri ise gıda imalat sektörü 
olarak öne çıkmaktadır. Gıda imalat sektöründe Bolu'da 2021 
yılı Nisan ayı rakamlarına göre toplam 57 ișletme faaliyet 
göstermektedir. Bu 57 șirkette 5.330 kișilik istihdam 
sağlanmaktadır.  Bolu'nun gıda imalat sektöründe öne çıkan 
ișletmelerinden birkaçı; Barilla Gıda, Erpiliç Entegre 
Tavukçuluk, BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim ve BOLÇİ 
Çikolata olarak sıralanabilir.

Bolu'da gıda imalat sektöründe tavukçuluk alanı büyük önem 
arz etmektedir. Erpiliç Entegre Tavukçuluk, BEYPİ Beypazarı 
Tarımsal Üretim, CP Standart Gıda ve Best Tavukçuluk gibi 
ișletmeleri ile Bolu tavukçuluk alanında ülkemizde önemli bir 
yere sahiptir. İldeki gıda sektörü istihdamının büyük bir kısmı 

bu sektörde istihdam edilmektedir. İstanbul Sanayi Odası'nın 
(İSO) her yıl yayınladığı Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi 
Kurulușu Listesi'nde 2020 yılında Bolu'dan 2 ișletme girmiș 
olup bu iki ișletmede gıda imalatı konusunda ve tavukçuluk 
alanında faaliyet göstermektedir.

Deri ve Deri Ürünleri
Bolu'da deri ve deri ürünleri sektörünün kalbi Gerede 
ilçesinde atmaktadır. Gerede Deri Sanayi 900 yıllık bir 
geçmișe sahiptir. 

Günümüzde Gerede'de 130 deri fabrikası, 80 kemer 
imalatçısı, 27 ham deri tedarikçisi bulunmaktadır. Ülkemizin 
ham deri üretiminin yaklașık % 40'ı Gerede'de ișlenen 
derilerden sağlanmaktadır. Gerede deri fabrikaların kurulu 
kapasitesi günlük ortalama 240 ton olup șu anda bu 
kapasitenin % 30-40 oranında bir kapasite ile çalıșılmaktadır. 
Gerede Deri Sanayi bugün için 2.500 kișiyi istihdam etmekte 
olup, bu rakam yan sanayi ile yaklașık 3.000 kișiye 
çıkmaktadır. Deri ürünleri ve tekstil sektörü son 5 yılda alınan 
toplam 40 yatırım teșvik belgesi ile Bolu'da en fazla yatırım 
teșvik belgesi alınan sektör konumundadır.

TEȘVİK BELGELİ YATIRIMLAR
2021 yılının ilk beș ayında Bolu'da 185.541.734 TL sabit 
yatırım tutarına sahip toplam 19 teșvik belgesi alınmıș olup bu 
yatırımların toplam istihdam taahhüdü 362 kișidir. 

Bolu'da yapmayı düșündüğünüz yatırımınıza dair yararlana-
bileceğiniz teșvikleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
hizmete sunulmuș olan https: //www.yatirimadestek.gov.tr/ 
adresi üzerinden inceleyebilirsiniz.

BOLU YDO
Bolu yatırım ortamı, yatırım fırsatları, devlet teșvikleri ve diğer 
konularda daha fazla bilgi almak için Bolu'da bulunan Yatırım 
Destek Ofisimizle irtibata geçebilirsiniz. Yatırım Destek 
Ofislerinin sunduğu bilgilendirme ve danıșmanlık hizmetleri 
ücretsizdir.

Adres: Borazanlar Mah. D-100 Karayolu Üzeri Caddesi No: 42 
14200 Merkez - BOLU

Telefon: +90 (262) 332 01 44 (Dahili: 133, 144, 177)
E-posta: boluydo@marka.org.tr
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Hazırlayan: Ali DİZMAN
MARKA - Bolu Yatırım Destek Ofisi Uzmanı



Ülkemizin yüz ölçümü en küçük ili olan Yalova, stratejik 
konumu ve nitelikli istihdam kaynağı gibi yatırımcılara 
sunduğu önemli avantajlarla son yıllarda kalktığı yatırım 
atağına soluksuz devam etmektedir. 

'Süper teșvik' olarak bilinen proje bazlı teșvik sistemi 
kapsamında, DowAksa tarafından Yalova'da yapılacak 
535 milyon dolarlık yatırımla, ilimizde doğrudan 
400'den fazla kișiyi iș sahibi yapacak karbon elyaf 
yatırımı, olușturacağı ekosistemle 2023 yılına kadar 195 
bin kișiye istihdam kapısı olmayı hedeflemektedir. 2023 
yıl ına kadar kademeli olarak gerçekleștiri lecek 
yatırımlarla kurulu kapasiteyi yıllık 3 bin 500 tondan 13 
bin 400 tona çıkarmayı amaçlayan DowAksa'nın 
dünyadaki pazar payının yüzde 10'a yükselmesi 
öngörülmektedir.

Yalova, Türkiye toplamının yüzde 40,4'ünü olușturan 
toplamda 1.881.710 dwt/yıl kapasiteli tersaneleri ile 
gemi inșa sanayisinde önemli bir konumdadır. 
Türkiye'de bulunan 84 faal tersanenin 30'u Yalova'da 
yer almakta ve bu tersanelerden 7'sinin havuzu 
bulunmaktadır. 2020 yılında Yalova'daki tersaneler, 
toplamda yaklașık 2 milyar 782 milyon TL sabit yatırım 
tutarına ulașan 23 adet gemi yatırımı için teșvik belgesi 
almıștır. 2020 yılında ülkemizin toplam gemi ve yat 
ihracatı içerisinde Yalova'nın payı 462,1 Milyon Dolarlık 
ihracat rakamı ile yüzde 34,4'e ulașmıștır. Emek yoğun 

bir çalıșma gerektiren sektör, 20 binin üzerinde çalıșan 
sayısıyla Yalova istihdamına da önemli ölçüde katkı 
sağlamaktadır.

2020 yılı Kasım ayından Türkiye'nin global çelik üreticisi 
Tosyalı Holding tarafından, birinci etap çalıșmalarında 
sona yaklașılan Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi'nde 500 dönümlük dev bir yatırıma bașlama 
kararı alınmıștır.  Kurulacak üretim tesisinin 1 milyarlık 
yatırımla yan sanayisiyle birlikte bölgede iki bine yakın 
istihdam sağlaması beklenmektedir. 

2019 yılında tamamlanan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu 
Projesi, proje kapsamında inșa edilen Osman Gazi 
Köprüsü ile Yalova'ya lojistik sektörünün ilgisi oldukça 
artmıștır. 

İlk etap çalıșmaları tamamlanma așamasında olan 
Avrasya Giyim İhtisas OSB'de yatırım süreci devam eden 
LC Waikiki firmasının lojistik merkezi yatırımı,  2020 yılı 
itibariyle toplam kapasiteleri 63.650 ton/yıl'a ulașan 12 
soğuk hava deposunun yatırımları, EKOL Lojistik 
firmasının Yalova Topçular mevkiinde 80 bin metrekare 
oturum alanı ve 500 treyler kapasiteli inșa edilen Ro-Ro 
terminali yatırımı ve SefaMerve - EST Marjinal Medikal 
Tanıtım Sanayi Ticaret A.Ș. firmasının yatırımları gibi 
yatırımlar bu ilginin bir göstergesidir. 
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Kentimizin Ar-Ge kapasitesini bir üst noktaya tașımak 
adına Yalova'nın ilk teknoloji geliștirme bölgesinin (TGB) 
kurulmasına ilișkin 25 Kasım 2020 tarihli ve 31315 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3196 sayılı 
Cumhurbașkanı Kararı gereğince, Yalova Üniversi-
tesi'nin merkez yerleșkesinde yaklașık 50 dönümlük 
alan tahsis edilmiș olup TGB'nin kuruluș faaliyetlerine 
hızlı bir șekilde devam edilmektedir.  

Sahip olduğu termal kaynaklar, İstanbul, Kocaeli, Bursa 
üçgeninin merkezindeki konumu ve Türkiye'nin en 
yoğun olarak kullanılan iki havaalanından birisi olan 
Sabiha Gökçen Havaalanına karayoluyla yarım saatte 
u l aș ım imkân ı  sa yes i nde sağ l ı k  t u r i zm inde 
yatırımcılarına önemli fırsatlar sunan Yalova'da, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında 400 
dönümlük alanda ihalelere çıkılacak ve Yalova'nın doğal 
yapısına zarar vermeden 0,30 emsal ile yapılacak 
tesislerle kentimiz dört mevsim turist ağırlayacaktır. 

Yine sağlık turizminin bir alt bașlığı olan yașlı bakımında 
Yalova'da ciddi yatırım girișimleri de mevcuttur. 2019 ve 
2020 yıllarında toplamda yaklașık 50 milyon TL sabit 
yatırım tutarına ve 980 yatak kapasitesine ulașan üç 

adet yașlı bakım merkezi için teșvik belgesi alınmıștır. 
Sağlık turizmine yönelik yapılacak özel sektör 
yatırımlarını tamamlayıcı nitelikte olan ve 233 milyon 
liraya ihale edilen 400 yataklı devlet hastanesinin 
açılıșının da 2021 yılı sonuna yetișmesi hedeflen-
mektedir. 

Yalova'nın sadece sanayi ve turizm sektörleriyle sınırlı 
kalmayan yatırım fırsatlarını değerlendiren tarım 
sektörünün güzide temsilcileri, Marmara Denizi'nin 
yașamakta olduğu çevresel problemlerin çözümüne de 
olumlu katkı sağlayacak midye çiftliklerinin kurulması 
için yatırımlar yapmaktadır.  Yalova'da  2019 ve 2020 
yıllarında toplam 8.900 ton/yıl kapasiteli  7 adet Akdeniz 
midyesi yetișt ir ici l ik bașvurusu yapılmıștır. Bu 
yatırımların tamamlanmasıyla Yalova, midye üretiminde 
Türkiye'nin üretim üssü haline gelecektir. 

Her sektörde yüksek katma değerli yatırımları ve 
kümelenme olgusunu tercih eden Yalova'daki tüm yetkili 
paydașlar, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulașması için 
kamu ve özel sektör yatırımlarının her alanda önünü 
açmaktadır. 

42

YALOVA

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

Hazırlayan: Murat ÖZKAN
MARKA - Yalova Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü



Türkiye'nin üç büyük șehrinin kesișiminde bulunan 
Yalova, konumunun ve nitelikli insan kaynağının 
sağladığı avantajla birlikte yatırımcıların ihtiyaçlarını 
karșılayabilecek gelișmiș altyapısıyla yeni yatırımlar için 
bir cazibe merkezi olmaktadır.

YALOVA EKONOMİSİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER
Gemi İnșa Sanayi
Yalova Türkiye toplamının %40,4'ünü olușturan 
toplamda 1.881.710 dwt/yıl kapasiteli tersaneleri ile 
gemi inșa sanayisinde önemli bir konumdadır. 2020 
yılında ülkemizin toplam gemi ve yat ihracatı içerisinde 
Yalova'nın payı 462,1 Milyon $'lık ihracat rakamı ile 
%34,4'e ulașmıștır. Büyüyen tersaneleri ve kurulu-
munun son așamasına gelmiș olan Gemi İhtisas OSB'nin 
tamamlanması ile Yalova'nın gemi ve inșa sanayisindeki 
konumu daha da güçlenecektir.

Kimya 
Kimya ürünleri imalatı Yalova'nın en eski sektörlerinden 
biri olup nitelikli personel açısından sektörde bir 
yığınlașma mevcuttur. Yalova özellikle akrilik ve karbon 
elyaf üretiminde ülke ekonomisi için stratejik merkez 
niteliğindedir. Özel sektöre ait, 315.000 ton/yıl 
kapasitesi ile dünyadaki en büyük, Türkiye'deki tek 
akrilik elyaf üretim tesisi Yalova'da bulunmaktadır. 
Geleceğin hammaddesi olarak tanımlanan karbon elyaf 
ise yapılan Ar-Ge çalıșmaları sonrasında Yalova'da da 
üreti lmeye bașlanmıștır. Bu kapsamda üretimi 
gerçekleștiren firma, karbon elyaf sektöründe faaliyet 
gösteren ilk ve tek Türk firmasıdır.

Turizm
Merkezi konumu, kültürel ve sosyal yașamı, sunduğu 
yatırım ve iș olanaklarıyla yeșille mavinin buluștuğu 
Yalova; Termal ve Armutlu ilçelerinde bulunan șifalı 
termal kaynakları ve el değmemiș doğal güzellikleriyle 
turizmin her mevsim yașanabildiği önemli bir sahil ve 
turizm kentidir. İlin sahip olduğu doğal, arkeolojik ve 
tarihi güzelliklerin ötesinde zengin jeotermal turizm 
kaynakları sektörün gelișmesinde ciddi rol oynamak-
tadır. İlde bulunan Termal ve Armutlu kaplıcaları 
Türkiye'nin 1. derecede önemli ve öncelikli kaplıca-
larındandır. Güçlü bir sağlık turizmi potansiyeli olan ilde 
son yıllarda bu alanda özellikle yașlı bakımına dair 
yapılan yatırımlar oldukça artmıștır.

Süs Bitkileri
İç ve dıș mekân süs bitkileri üretiminde önemli bir yere 
sahip olan Yalova, ülkemizde süs bitkileri üretimi yapan 
28 il arasında üretim miktarı ile İzmir ve Antalya'nın 
ardından 3. sırada gelmektedir. İlde süs bitkisi üretim 
alanı 3.831 dönümdür (2020). Kesme çiçeklerden gül, 
fresia, lisianthus ve șebboy en fazla ekim alanına sahip 
bitkilerdir. Bununla birlikte kesme orkide ilde topraksız 
kültürde ve yüksek kalitede üretilmektedir.

ULAȘIM
İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi üç büyük metropolün 
ortasında, yaklașık 20 milyon nüfusa hâkim bir konumda 
bulunan Yalova, jeo-stratejik konumunun getirdiği avantaj 
ve yüksek erișilebilirlik olanaklarıyla sürekli gelișmekte ve 
büyümektedir. Kente ulașım kara, hava ve deniz ulașımı ile 
sağlanabilmektedir.
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Yalova'nın merkezi konumuyla birlikte lojistik avantajları 
2019 yılında tamamlanan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu 
Projesi, proje kapsamında inșa edilen Osman Gazi Köprüsü 
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı Kuzey 
Marmara Otoyolu projeleriyle daha da önem kazanmıștır. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Yalova'da șehr in sanayi yapı lașmasında; p lanl ı 
sanayileșmeye olanak tanıyan, çarpık kentleșme ve 
ekolojik dengesizlik gibi sorunları önleyen ve alt yapı 
yetersizliğinden kaynaklanan yatırım problemlerine çözüm 
üreten kümelenme olgusunun temel unsurlarından birini 
olușturan ihtisas organize sanayi bölgeleri tercih 
edilmektedir. 

2021 yılı Haziran ayı itibariyle Yalova'da 5'i kuruluș 
așamasında olan 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
bulunmaktadır. AKSA, AKKİM, DOWAKSA gibi büyük 
firmaları içeren Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas OSB 
(YALKİM OSB) ildeki tek faal OSB'dir. 

Kuruluș süreçlerinde son așamaya gelen ve altyapı 
çalıșmaları bașlamıș olan Avrasya Giyim İhtisas OSB, Gemi 
İhtisas OSB ve Yalova İMES Makine İhtisas OSB'nin 2021 
yılı içerisinde ilk etaplarının açılıșının gerçekleșerek 
faaliyete bașlaması öngörülmektedir.

TEȘVİK BELGELİ YATIRIMLAR
2021 yılının ilk beș ayında ilde 1.77 milyar Türk Lirası sabit 
yatırım tutarına sahip 17 teșvik belgesi alınmıș olup 
yatırımların toplam istihdam taahhüdü 1.325'dir. 

Yalova teșvik sisteminde 2. Bölge illeri arasında yer 
almaktadır. Ancak ildeki Organize Sanayi Bölgelerinin(OSB) 
tamamı İhtisas OSB olması nedeniyle OSB'lerde yapılacak 
yatırımlar ilgili yatırım türü bölgesel destek kapsamına 
girmese dahi bölgesel desteklerden 3. Bölge teșvik 
oranlarında yararlanabilmektedir. Ayrıca Yalova'da bulunan 
iki Termal Turizm bölgesinde yapılacak turizm yatırımları 
öncel ik l i yat ır ımlar kapsamında 5. Bölge teșvik 
unsurlarından faydalanabilmektedir.

Yalova'da yapmayı düșündüğünüz yatırımınıza dair 
yararlanabileceğiniz teșvikleri Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca hizmete sunulmuș olan https://www. 
yat i r imadestek.gov. t r / adresi üzer inden kontro l 
edebilirsiniz.

MARKA Güdümlü Projesi: “Süs Bitkileri Araștırma, 
Geliștirme ve Uygulama Projesi”
MARKA, Bölgede yatırım ortamının iyileștirilmesine yönelik 
çalıșmalar gerçekleștirmekte ve ihtiyaca yönelik destekler 
sunmaktadır. Bu kapsamda Yalova'da süs bitkiciliği 
sektörünün gelișmesine katkı sağlamak amacıyla 2014 
yılında güdümlü proje destek programı kapsamında Saksılı 
Süs Bitkileri Üreticileri Derneği'nin “Süs Bitkileri Araștırma, 
Geliștirme ve Uygulama Projesi” Ajans tarafından 
desteklenmiștir. 

Proje ile süs bitkileri sektöründe verimliliğin artırılması, 
hastalık/zararlı hasarlarının en aza indirilmesi ve üretimde 
standardizasyon sağlanması amaçlanmıștır. Bu kapsamda 
sektörde faaliyet gösteren ișletmelerin ortak kullanımlarına 
yönelik makine parkuru ile test ve analiz laboratuvarı 
olușturulmuștur. Ayrıca altyapı dıșında, ürünlerin aktif 
olarak pazarlanması ve yeni ürün geliștirme çalıșmalarının 
yapılması adına iki adet modern sera uygulaması 
yapılmıștır. 

YALOVA YDO
Yalova yatırım ortamı, yatırım fırsatları, devlet teșvikleri ve 
diğer konularda daha fazla bilgi almak için Yalova'da 
bulunan Yatır ım Destek Ofisimizle (YDO) irt ibata 
geçebilirsiniz. YDO'ların sunduğu bilgilendirme ve 
danıșmanlık hizmetleri ücretsizdir.

Adres: Rüstempașa Mah. Hürriyet Sok. No:22/3 
Merkez/YALOVA 
Tel: +90 (262) 332 01 44 Dahili: 153,149,128
E-posta: yalovaydo@marka.org.tr
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Yedigöller
1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak 
korumaya alınmıștır. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu 
olușan, yüzeysel ve yeraltı akıșlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 metre 
mesafede sıralanmıș 7 gölden olușmuștur. Milli park içindeki “Köyyeri” mevkiinde 
yeni Bizans Dönemi'ne ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir 
yerleșim yeri olduğu anlașılmaktadır.

Bolu





SAKARYA
HUZUR ŞEHRİ
SAKARYA
HUZUR ŞEHRİ

Sakarya-Kılıçkaya Zirvesi



Tarihi ve kültürel değerleri, doğal ve coğrafi güzellikleri, 
deniz kıyıları, kumsalları, gölleri, nehirleri, yaylaları, 
kaplıcaları ve daha birçok zenginlikleriyle her köșesi 
cennet olan Sakarya tam bir doğa harikasıdır. Mavi ve 
yeșilin tüm tonlarını içinde barındıran yaylaları, sahilleri, 
gölleri ile gözümüze; ıslama köfte ve kabak tatlısıyla 
damağımıza, kuș cıvıltıları ve su sesleri ile kulağımıza, 
huzur veren havasıyla ruhumuza, eșsiz güzellikleriyle de 
gönlümüze hitap eden bir cennet adasıdır.

Bir yer hayal edin adına da “yeryüzü cenneti” deyin. 
Hayallerinizin sizi getireceği yer; eșsiz kokusuyla inci 
taneleri gibi savrulmuș kum zambaklarının yer aldığı 

sahilinde, güneșin doğușu ve batıșı alıp götürsün sizi 
uzaklara. Doğal gölleri, longozu, șelaleri, yaylaları ile 
sımsıkı sarsın tüm ruhunuzu ve benliğinizi bir yudum 
yorgunluk kahvesi tadında. Bir yer düșünün; bol oksijenli 
ormanlarında yapacağınız yürüyüșlerden sonra daha 
güçlü bir bedenle yelken açın yeni hayat ufuklarına. 
Macera yașayın kanyonunda, keșfedilmeyi bekleyen 
mağaralarında…Çayınızı yudumlarken kah bir nehir 
bulușur derya ile belki selam götürür sizden okyanuslara, 
kâh yakamozlar raks eder gölün hafif çırpıntılı 
dalgalarında…Tamam! durun! geldiniz. Burası “bir 
yeryüzü cenneti Sakarya”çıkın hayalden artık keșfedin ve 
yașayın!
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Adapazarı ile İzmit arasında, büyük bölümü güneyden 
Arifiye ve Sapanca, kuzeyden Serdivan; küçük bir bölümü 
ise batıda Kartepe ilçelerinin sınırları içinde yer alan 
tektonik kökenli bir tatlı su gölüdür. Geçmiș çağlardaki adı 
Sophon olup bölgeye Türklerin hakimiyetinden bu yana adı 
Sapanca'dır. Uzunluğu 16 km, genișliği 5 km, yüzölçümü 
46.9 km²'dir. En derin yeri 53 m olan gölün deniz 
seviyesinden yüksekliği 33 m'dir. Ağırlıklı olarak 
güneyindeki Samanlı dağlarından akıp gelen derelerin 
sularıyla beslenir. Fazla sularını ise Çark deresi aracılığıyla 
Sakarya nehri üzerinden Karadeniz'e akıtır. Adapazarı, 
Serdivan ve Erenler ilçelerinde ikamet eden Sakaryalıların 

içme suyunu temin ettiği Sapanca gölünün kuzeyinden E-
5 Karayolu, güneyinden ise TEM Otoyolu ve demiryolu 
geçmektedir.

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın her köșesi ayrı bir 
güzellikte olan İlimizin gözdesi Sapanca gölü, insan 
ruhuna hitap eden eșsiz manzarasıyla bakanları 
dünyadan alıp hayaller ve rüyalar alemine götürmektedir. 
Mavinin tonları arasında gözleri dinlendirirken, bu terapiye 
yeșil de eșlik etmekte,bu seyir zevkinden adeta ruhlar 
arınarak huzur bulmaktadır.  

Huzur Şehri Sakarya

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

Sapanca Gölü 

Sapanca Gölü Sapanca Gölü



Adapazarı'nın 7 km kuzeydoğusunda, Sakarya nehrinin 
kenarında yer alan doğa harikası bir gölümüzdür. Adını 
kıyısında yer alan Poyrazlar köyünden almakta olup, diğer 
bir adı da Teke Gölüdür. Alanı 67 hektar, kıyılarının 
uzunluğu 2400 m olan gölün fazla suları bir dere 
aracılığıyla 350 metre uzaktaki Sakarya nehrine 
boșaltmaktadır. Derinliği 3-8 metre arasında değișen 
gölün güney kısımları sığdır ve sazlıklarla kaplıdır. Çevresi 
ormanlık, Adapazarlıların bahar ve yaz aylarında en çok 
ilgi gösterdiği serinleme ve dinlenme alanlarındandır. 
Gölün güney kısımlarında küçük bir longoz yer alır, bu 
alan su kușlarının beslenme ve üremesinde önemlidir. 
Burada 154 kuș türü tespit edilmiștir. Diğer yandan 

Poyrazlar gölünün tutulan kadife, tatlısu levreği, turna ve 
kızılkanat balığı da meșhurdur.
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Poyrazlar Gölü

Poyrazlar Gölü

Yeni Mahalle, Karasu'da Sakarya Nehri'nin tam da denize 
döküldüğü noktadaki yerleșim yeridir. Nehrin ikiye 
ayırdığı yerleșimin bir tarafı “Yenimahalle” karșı tarafı ise 
“İhsaniye” adı ile anılır. Mahallenin girișinde parke 
tașlarından döșenmiș oldukça güzel bir yol denize kadar 
uzanır. Yolun kara tarafında tek katlı evlerin ön cepheleri 
Sakarya Nehri'ne dönüktür. Hemen önlerindeki nehirde 
ise Karadeniz insanın vazgeçilmezi olan balıkçı tekneleri 
durur. Geniș kumsalda sizi bugünden alıp eskilere 
götürecek betondan yapılmıș siperlikler görürsünüz. 
Bugün kumsalda hala birçok siperlik bulunur.

Karasu Yeni Mahalle

Karasu Yeni Mahalle

Akyazı'nın en yüksek tepesi olan 1541 rakımlı Keremali 
zirvesidir. Zirve ismini dağın zirvesinde bulunan Keremali 
türbesinden almaktadır. Doğaseverlerin uğrak noktası 
olan Keremali Tepesi bir nevi seyir terası gibidir. Zirveden 
Sakarya'nın hemen hemen birçok ilçesi görülmektedir. 
Zirveden Batı tarafına bakıldığında Akyazı, Karapürçek, 
Sakarya (merkez ilçeler) Sapanca gölü ve Kartepe çok 
rahat bir șekilde görülmekte, doğu tarafına bakıldığında 
Hendek ve Düzce görülmektedir. Yeșilin her tonun 
bulunduğu zirve yolunda,  doğa yürüyüșleri, bisiklet, 
motorcross, off-road gibi doğa sporları yapılmakta olup 
zirve boyunca bulunan yaylalarda kamp yapma imkânı 
bulunmaktadır. Zirveye toplu ulașım aracı bulun-

mamaktadır. Zirveye Akyazı-Güzlek Mahallesi yolundan 
kolay ulașım bulunmaktadır.

Keremali Yaylası

Keremali yaylası
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Geyve'den 28 km (1.5 saat) mesafede olan Kirpiyan 
Yaylası, Karapürçek-Güçücek'ten ise 22 km (1 saat) 
mesafededir. Taraklı istikametinde Doğantepe yol 
ayrımından sola dönülerek Kamıșlı Köyü yolu boyunca 
devam edilir. Kamıșlı'ya gelmeden sağa ayrılan yola 
sapılarak Kirpiyan yaylasının yoluna ulașılır. Kürklü Köyü 
bu yol üzerindeki son köy olup buradan Kirpiyan Yaylası 
ve daha da ilerleyerek Karagöl Yaylası'na ulașılabilir.

Kirpiyan Yaylası

KÖȘE BUCAK SAKARYA

Akyazı'nın yaklașık 40 km. güneyinde yer alır. Yaylaya üç 
değișik güzergâhtan 60 dakikada ulașılabilir. Birinci yol 
Beldibi-Boztepe-Çatalkaya üzerinden gider. İkinci yol 
Tașburun-Bal l ıkaya-Tașyatak-Hanyatak köyler i 
üzerinden çalıșır. Üçüncü yol ise Tașburun-Ballıkaya-
Tașyatak-Yanık yaylası güzergâhıdır. Yayla geniș yapraklı 
ve iğne yapraklı ağaçlardan olușan bitki örtüsüne sahiptir. 
Ayrıca orman içinde orman gülü ve șimșirden olușan 
bodur ağaçlar da mevcut olup kanlıca, kuzugöbeği gibi 
yer mantarları ve ağaç mantarları bulunur. Yaylanın tam 
ortasından Eniște deresi geçmektedir. Bu dere üzerinde 
halk tabiriyle “Büyük Deniz” denilen 60-70 m. 
uzunluğunda 3-4 m. genișliğinde, derinliği tam olarak 
bilinemeyen doğal yollarla kaya kütleleri arasında 
olușmuș bir su birikintisi mevcuttur. Eniște deresinin 
yatak genișliği düz alanlarda 8-10 metreyi, kayalık 
arazilerde ise yer yer 2 metreyi bulur. Derede sazan türü 

pullu balıklar, kurbağa ve su kertenkeleleri mevcuttur. Her 
yıl Temmuz ayının son haftası șenliklerin düzenlendiği 
Acelle yaylasında dıșarıdan gelenlerin kalabileceği 250 
civarında çadır kurulur.

Acelle Yaylası

Acelle Yaylası

Kirpiyan Yaylası

900 dönüm kadar bir araziye sahip olan Soğucak Yaylası, 
Sapanca'nın 17 km. kuzeyinde olup, Sapanca-Muradiye 
köyü yönünden gidildiği takdirde Erdemli köyüne 
varmadan önce sağa ayrılan yol üzerinde bulunur. 1100 
metre yüksekliktedir. Her yılın temmuz ayının ikinci 
haftasında yaylada șenlikler yapılır. Yöre halkının ve çevre 
illerden gelen vatandașların katılımıyla bu hafta tam bir 
panayır havasında geçer. Bisiklet ve at yarıșları yapılır, 
karakucak güreșleri ve halk konserleri düzenlenir

Soğucak Yaylası

Soğucak Yaylası
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İl Ormanı Tabiat Parkı
Sapanca ve Arifiye İlçeleri hudutları içerisinde yer alan 
1.030 dekarlık saha 11.07.2011 tarihinde Tabiat Parkı 
ilan edilmiștir. Sapanca Gölünün eșsiz manzarası sahaya 
ayrı bir değer katmakta olup, çevre il ve ilçelerden gelen 
bir çok vatandașın dinlenme ve rekreasyon ihtiyaçlarını 
karșılamaktadır. Sakarya İline 12 km, Sapanca ilçesine 
ise 4 km uzaklıktadır.  Ankara'ya 320 km, İstanbul'a 140 
km uzaklıktadır.  

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda günübirlik konaklama, 
piknik, organizasyon, eğlence, yürüyüș ve dinlenme 
alanları mevcuttur. 2011 yılında B tipi mesire yeri iken 
2015 yılında Orman ve Su İșleri Bakanlığınca Tabiat Parkı 
olarak tescil edilmiștir. Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı,  4 
mevsim  aktif hizmet verir hale getirilmiș olup; Sakarya 
Sapanca Göl Manzaralı doğa harikası Sakarya İl Ormanı 
Tabiat Parkında  cafe - restaurant ve market 

hizmetlerinden  yararlanabilir, ayrıca  Bungalov evlerinde 
kalabilir, bisiklet, atv, binicilik, mesire alanlarında piknik, 
kamp  v.b. aktiviteler yapabilirsiniz.

İl Ormanı Tabiat Parkı

Doğa Yürüyüşü (�ekking)
Uzun ve zorlu yolculuk anlamına gelen trekking, 
dayanıklılık isteyen bir turizm çeșididir. Sakarya ilimizde 
bu turizmin gerçekleștirilebileceği pek çok yer mevcuttur. 
Üstelik bu yerler doğal çeșitliliğin en yoğun olduğu 
yerlerdir. Her köșesi ayrı bir güzelliği ile ön plana çıkan 
İlimiz yaylalarında yapacağınız yürüyüșlerle yeșilin ve 
mavinin her tonunu görecek, sakin ve temiz havayı içinize 
çekerek 5 duyu organınızı da rahatlatmıș ve ruhunuzu 
arındırmıș olacaksınız.

Doğa Yürüyüşü (�ekking)

Üfleyen Mağarası
Soğucak Yaylası'ndaki Üfleyen mağarası MTA tarafından 
2002 yılında yapılan araștırma sırasında bulunmuș ve 
ölçülüp haritalanmıștır. Mağaradan çıkan suyun 
soğukluğu tahminen 4-5 derece civarında olup, yüzü 
güneye bakan, yaklașık 70-80 metre yüksekliğinde, dik 
bir kalker duvar yer almaktadır.

Üfleyen mağarası
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Doğançay Şelalesi

Sakarya İli, Geyve ilçesi, Maksudiye köyünde bulunan 
Doğançay Șelalesi  deniz seviyesinden 600 m 
yükseklikte ve șehir merkezine 25 km mesafededir. 
Ulașım tamamen asfalt olup, son 2 km’si toprak yoldur. 
Yol, yürüyüș treeking parkuru olarak da kullanılmaktadır. 
Görülecek yerler listesinde ilk sıralardadır. Bozulmamıș 
doğasıyla görsel bir șölen sunmaktadır. Șehir içi ulașım 
araçları ile ulașım sağlanabilmektedir.

Maden Deresi ve Şelalesi 
Sakarya'nın Kocaali İlçesi'nde yer alan Maden Deresi ve 
Șelalesi, doğa severler için güzel bir alternatiftir. Derenin 
sesini dinleyerek, yeșile bürünmüș bir çevrede yürüyüșler 
yapmak ve güzel bir kır sofrası kurmak için ideal bir yerdir. 
Sakarya'nın incisi sayılabilecek güzellikteki saklı cennet 
köșelerindendir.

Doğançay Şelalesi

Maden Deresi ve Şelalesi 

https://gosakaryaturkiye.com

Hazırlayan: Muttalip PEKER
MARKA - Sakarya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı





GSYİH, 2021 yılı 

birinci çeyreğinde 

önceki yıla göre 
%6,7

artmıștır.

Ulusal Gelișmeler

Kaynak:  TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, IV. Çeyrek Ocak-Mart  2021

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYİH, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %29,1 artarak  oldu.1 trilyon 386 milyar 347 milyon ₺ 
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GSYİH

2019’da TR42 Doğu 

Marmara Bölgesi 

11.510 $ kiși bașına 

GSYİH değeri ile 

26 düzey 2 bölgesi 
3.arasında   sıradadır. 

Düzey 2 Bazlı Kişi Başına GSYİH ($)

Kaynak: TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019

İl Bazlı Kişi Başına GSYİH
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Tüketici Fiyat
Endeksi aylık %1,94;

yıllık artmıştır.%17,53 

Kaynak: TÜİK, TÜFE
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Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi aylık %4,01; yıllık  

yıllık  artmıştır.%42,89

Kaynak: TÜİK, Yİ-ÜFE
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2021’de Mayıs ayı 

ișsizlik oranı bir önceki 

yıl aynı ayına göre 

0,3 puan azalarak 

%13,2 seviyesinde 

gerçekleșmiștir.

Ÿ İşgücü 2021 yılı Mayıs ayında 32 m�lyon 81 b�n k�ş�, �şgücüne katılım oranı �se 
%50,5 olarak gerçekleşt� (Mayıs’20: %47,4)

Ÿ İst�hdam ed�lenler�n sayısı 27 m�lyon 844 b�n k�ş�, �st�hdam oranı �se  oldu %43,8
(Mayıs’ 20: %41,0).
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Car� �şlemler açığı b�r öncek� yılın Mayıs ayına göre  azalarak car� 919 m�lyon $
3.081 m�lyon $ olarak gerçekleşm�şt�r. Bunun sonucunda on �k� aylık car� 
�şlemler açığı  olmuştur31.858 m�lyon $

Kaynak: TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri; *Revize
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İmalat sanayi kapasite 

kullanım oranı, 2020 yılı  

Temmuz  ayında %70,7

iken 2021 yılı aynı 

ayında %76,7 
(6 puan artıș)

 seviyesinde gerçekleșmiștir

Kaynak: TCMB, Reel Sektör İstatistikleri
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Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Genel Ticaret Sistemi verileri referans alınmıştır

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler (milyon $)

www.www.
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Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Genel Ticaret Sistemi verileri referans alınmıştır.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler (milyon $)
62



En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler (milyon $)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Genel Ticaret Sistemi verileri referans alınmıştır.

Milyar $
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Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Genel Ticaret Sistemi verileri referans alınmıştır.
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Bölgesel Gelișmeler
İhracat (Gümrüklere Göre)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri

Gümrük ver�ler�ne göre, Mayıs 2021’de TR42 Doğu Marmara Bölges� 2,560 m�lyar $ 
�hracat tutarı �le Türk�ye toplam �hracatının %15,5’�n� gerçekleşt�rm�ş, Ocak-
Mayıs’21 dönem�nde �se bu oran %16,5 düzey�nde gerçekleşm�şt�r.

Ocak- Mayıs’21
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Bölgesel Gelișmeler

2021 yılı Mayıs ayında 15,6 m�lyar $ olan Türk�ye toplam �hracatının ’u (1,4 m�lyon $)  %9,9
Doğu Marmara Bölges�’nden gerçekleşm�şt�r. 

2021 yılı Ocak-Mayıs dönem� 80,7 m�lyar $ olan Türk�ye toplam �hracatının ’s� (8,8 %10,7
m�lyar $)  Doğu Marmara Bölges�’nden gerçekleşm�şt�r. 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Genel Ticaret Sistemi verileri referans alınmıştır.

Düzce

Düzce
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Kaynak: TOBB Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Kaynak: TÜİK, TÜFE 

TR42 Doğu Marmara

Bölgesi 565,71 
endeks değeri ile 26

düzey 2 bölgesi 

   arasında  sıradadır.13.

Türkiye

TR42 Bölgesi
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Yatırım Teşvik İstatistikleri, 2020

Kaynak: STB, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; Erişim Tarihi: 26.07.2021

Yatırım Teşvik İstatistikleri, 2021 (Ocak-Mayıs)

Hazırlayan: Fatma AVȘAR
MARKA - Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı
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İSTATİSTİKLERLE DOĞU MARMARA YAYINLARIYATIRIMCI REHBERLERİ

Doğu Marmara Bölgesi Yatırımcı Rehberi - 2019

Doğu Marmara Bölgesi Yatırımcı Rehberi - 2017

Doğu Marmara Bölgesi Yatırımcı Rehberi - 2016

Bilișim Vadisi Tanıtım Kataloğu - 2015

Doğu Marmara Bölgesi Yatırımcı Rehberi - 2014

Kocaeli Yatırımcı Rehberi Türkçe - 2014 

Kocaeli Tanıtım Kitapçığı İngilizce - 2014

Sakarya Tanıtım Kitapçığı Türkçe - 2014

Sakarya Tanıtım Kitapçığı İngilizce - 2014

Düzce Tanıtım Kitapçığı Türkçe - 2014

Düzce Tanıtım Kitapçığı İngilizce - 2014

Bolu Tanıtım Kitapçığı Türkçe - 2014

Bolu Tanıtım Kitapçığı İngilizce - 2014

Bolu Tanıtım Kitapçığı Arapça - 2014

Yalova Tanıtım Kitapçığı Türkçe - 2014

Yalova Tanıtım Kitapçığı İngilizce - 2014

Yalova Tanıtım Kitapçığı Arapça - 2014

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2019

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2018

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2017

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2016

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2015

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2014

Doğu Marmara Bölgesel Kalkınma Göstergeleri - 2013

İstatistikler Doğu Marmara - 2013

İstatistikler Kocaeli - 2013

İstatistikler Sakarya - 2013

İstatistikler Düzce - 2013

İstatistikler Bolu - 2013

İstatistikler Yalova - 2013

İstatistikler Kocaeli - 2010

İstatistikler Sakarya - 2010

İstatistikler Düzce - 2010

İstatistikler Bolu - 2010

İstatistikler Yalova - 2010



TURİZM YAYINLARI

Bolu Tanıtım Kataloğu Türkçe - 2019

Bolu Tanıtım Kataloğu İngilizce - 2019 

Bolu Tanıtım Kataloğu Arapça - 2019

Seyahat Rehberi: 4 Mevsim Turizm Türkçe - 2018

Seyahat Rehberi: 4 Mevsim Turizm İngilizce - 2018

Seyahat Rehberi: 4 Mevsim Turizm Arapça - 2018

Turizm Yatırımcı Kataloğu Türkçe - 2018

Turizm Yatırımcı Kataloğu İngilizce - 2018

Turizm Yatırımcı Kataloğu Arapça - 2018

İpekyolu Turizm Kataloğu

İpekyolu Turistik Harita

Doğu Marmara Turizm Yatırımcı Kataloğu Türkçe - 2014

Doğu Marmara Turizm Yatırımcı Kataloğu İngilizce - 2014

Doğu Marmara Turizm Yatırımcı Kataloğu Arapça - 2014

Doğu Marmara Turizm Yatırımcı Kataloğu Rusça - 2014

Doğu Marmara Turizm Raporu - 2014

Fotoğraflarla Doğu Marmara - 2014

4 Mevsim Doğu Marmara Türkçe - 2014

4 Mevsim Doğu Marmara  İngilizce - 2014

4 Mevsim Doğu Marmara  Arapça - 2014

4 Mevsim Doğu Marmara  Rusça - 2014

DESTEK PROGRAMLARINDA BAȘARILI OLAN PROJELER

Proje Veri Tabanı 2019

Proje Veri Tabanı 2017

2012 Yılı Mali Destek Programı Projeleri

2012 Yılı Teknik Destek Programı Projeleri

2012 Yılı Doğrudan Faliyet Desteği Projeleri

2011 Yılı Mali Destek Programı Projeleri

2011 Yılı Teknik Destek Programı Projeleri

2011 Yılı Doğrudan Faliyet Desteği Projeleri



Diğer yayınlarımızı incelemek
için așağıdaki adresimizi

ziyaret edebilirsiniz!

SEKTÖR VE ARAȘTIRMA RAPORLARI
Doğu Marmara Bölgesi Kâğıt Sektör Raporu - 2020

Doğu Marmara Bilișim Vadisi Sektör Raporu - 2019

Doğu Marmara Kimya Sektör Raporu - 2019

Doğu Marmara TR42 Bölgesi Sosyal Yatırım, Proje ve Araștırmaların Değerlendirilmesi - 2019

Girișimci Çocuk Atölyesi Etkinlik Raporu - 2018

2011 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Değerlendirme Raporu - 2017

Doğu Marmara Makine ve Teçhizat Sektor Raporu - 2016

Doğu Marmara Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Raporu - 2016

2010 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Değerlendirme Raporu - 2016

Doğu Marmara Bölgesi Gemi İnșa Sanayi Sektör Raporu - 2015

Doğu Marmara 2014-2018 Bölgesel Yenilik Stratejisi - 2014

Doğu Marmara Süsbitkileri Sektör Raporu - 2014

Doğu Marmara Mikro Bölgeleme Raporu - 2014

Ayaș-Sapanca İpekyolu Turizm Koridoru Final Raporu ve 2014-2016 Eylem Planı - 2014

Doğu Marmara Bölgesi Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Sektör Raporu - 2014

Doğu Marmara Bölgesi Plastik ve Kauçuk Sektör Raporu - 2014

Kadın ve Çocuk Konferansı Bildiri Kitabı - 2014 

Kocaeli Atık Envanteri 2013

İpekyolu Turizm Koridoru`nda Yeni Fikirler, Turizmde Yeni Fırsatlar Çalıștayı Raporu - 2012



Osmangazi Köprüsü
Yalova
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