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2016 yılı Teknik Destek Programı kapsa-
mında destek alan Düzce Sosyal Etkinlikler  
Derneği'nin "Düzce Oryantiring Destinas-
yon Yol Haritası Projesi" hayata geçirildi.

Ayaş-Sapanca İpekyolu
Koridoru Çalışmaları Sürüyor

MARKA'nın öncelik verdiği projelerden 
birisi olan İpekyolu Turizm Koridoru 
çalışmaları kapsamında danışma kurulu 
Göynük'te  bir  araya  geldi .

Düzce Yatırımda Dünya
Devlerine Ev Sahipliği Yapıyor

Alman SAF-Holland firması bölgeye yatı-
rım yapmak için Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi ile 
görüştü. 

Kocaeli’de tarım sektöründe söz sahibi 
olan kamu kurum ve kuruluşları, yerel 
yönetimler üreticiler, üretici birlik ve 
kooperatifleri  bir  araya  geldi.

Kocaeli Sürdürülebilir
Tarım İçin Bir Araya Geldi

Düzce için Oryantiring
Destinasyon Haritası Hazırlandı
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Kendinizi ve kurumunuzu kısaca 
tanıtır mısınız? 

12 Aralık 1992'de Bolu'da unlu 
mamuller ve pastacılık konusunda 
yeni bir anlayışla hizmete başlayan 
Deniz Unlu Mamuller'in, Temmuz 
1997 yılında günün gereği hızlı 
y e m e k ( f a s t - f o o d )  a l a n ı n a  d a 
yönelerek hizmet alanını genişlettik. 
2 Nisan 1998'de DENİZ GIDA SANAYİ 
a d ı  a l t ı n d a ü r e t i m e b a ş l a d ı k . 
Böylece, BOLÇİ (Bolu Çikolatası), 
2002 yılında Deniz Gıda Sanayinin 
Bolu'ya özgü bir marka oluşturma 
hedefi doğrultusunda küçük adım-
larla çıkılan yolda özel fındığı, lez-
ze t l i  k a ra m e l a s ı ,  ç i k o l a t a s ı  ve 
profesyonel üretim sunum tekniğiy-
le çok kısa sürede tüm sektörde 
Bolu'nun simgesi haline gelmiştir. 

BOLÇİ markasıyla üretilen ürünle-
rimiz hâlihazırda 30'a yakın ilde ve 
500'e yakın satış noktasında yer 
almaktadır. BOLÇİ Ankara, İstanbul, 
İzmir, Esk işehir, Kayseri , Bursa, 
Balıkesir, Düzce, Ordu Samsun, 

Antalya, Adana, Antakya, Kıbrıs, 
Afyon, Iğdır gibi 30'a yakın ilde 420 
bayi, kendimize ait olan 24 adet satış 
noktasında ürünlerimizi tüketicileri-
mizin beğenisine sunuyoruz. Bo-
lu'da yaşayan insanların şehir dışın-
daki dostlarına hediye ettik leri 
meşhur Bolu çikolatası ve BOLÇİ 
firmamız kendini sürekli yenileyerek 
Bolu ' ya hizmet etmeye devam 
edecektir.

İlk yıllarda sadece 3 personel ve 
günlük 50-60 kg üretim kapasitesi 
olan tesis her geçen yıl yaptığımız 
yatırımlarla büyümektedir. Hâliha-
zırda, yöresel bir lezzete dönüşen ve 
ulusal bir marka haline gelen BOLÇİ 
500 m² üretim alanı, 800 m² nihai 

ürün deposu ve 2000 m² mamul 
d e p o s u ;  2 4  m a ğ a z a s ı  v e  1 8 0 
personeli ile imalat faaliyetlerine 
devam etmektedir. Günlük 2 ton 
fındıklı, antep fıstıklı, bitter, sütlü ve 
beyaz ç ikolata k apl ı  180 çeş i t 
krokanın üretimini yapıyoruz. Kro-
kan grubunda pazar lideri haline 
gelerek yıllık 500 ton üretim kapasi-
tesine ulaştığımızı belirtmek isterim. 

Firmanın üretim prosesinde; üretim 
hattında hazır olarak alınan kuruye-
miş şeker ve tereyağı ile kazanda 
eritip hamur haline getiriyoruz. Dışa-
rıdan temin edilen çikolata tabletleri 
kaplama makinasında işlenerek 
kaplaması yapılan ürünlerimizi 
paketleyip satışa sunuyoruz. 

2T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

“Marka Olma Yolunda
Kuruluşumuzdan Bu Yana 
Emin Adımlarla Yürüyoruz”

Röportaj

Hasan AKSOY
BOLÇİ Çikolata A.Ş.  Firma Sahibi
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1988 yılında Bolu merkezde Pırlanta Pastanesini açan Hasan Aksoy, 

1992 yılında sadece unlu mamuller ile pasta üretim ve satışı yapılan 

Deniz Pastanesi'ni kurmuştur. 1996 yılında pastane restoran/kafe 

hizmeti vermeye başlamış ve o dönemde Bolu'da olmayan İtalyan ve 

Meksika mutfağına ait lezzetler de menüde yer almıştır. 1997 yılında 

ulusal bir marketin unlu mamuller bölümü 14 yıl boyunca işletmiştir. 

Deprem nedeniyle bırakılan işletme yerine mevcut restorana ağırlık 

verilerek pastanelerin sayısı ikiye çıkarılmıştır. 1998 yılında DENİZ 

GIDA SANAYİ adı altında üretim faaliyetine başlayan ve 1999 da ilk 

ürünleri tezgâhlarda yerini alan firma, 2000 yılında BOLÇİ olarak ilk 

marka tescilini yaptırmıştır.  
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Üretimde kullandığımız hammad-
deler yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, 
kuvertür (çikolata hammaddesi), 
konfiseri (krokan için), tereyağı ve 
toz şekerden oluşuyor. Bu girdiler 
Gaziantep, Ordu, Giresun, İstanbul 
ve Bolu illerinden temin etmekteyiz. 
Söz konusu girdileri temin edebil-
mek için yaklaşık olarak 36 tedarikçi 
firma ile çalışıyoruz. 

Projenizi anlatabilir misiniz? 
Firmamız kuruluşundan bu yana 
çikolata üretiminde farklı üretim 
metotları altında Ar-Ge çalışmaları-
mıza devam ediyoruz.  Bu süreçte, 
Doğu Marmara Kalk ınma Ajan-
sı'ndan kazandığımız desteklerle 
yat ı r ı m l a r ı m ı z a d e va m e d e re k 
kapasitemizi ar ttırdık . Proje i le 
birlikte temiz üretim teknolojilerini 
üretim hattına entegre edip çevreci 
üretim metotlarını benimsedik. 

Böylece, üretimin belirli proses-
ler inde manuel o larak yapı lan 
işlemlerden kaynaklı ortaya çıkan 
çikolata yağı ve en önemlisi kanali-
zasyonlar vasıtasıyla denize karışan 
ve canlıların yaşam döngülerini 
kısaltan kakao yağı asit atığını üre-
tim esnasında kaynağında azaltarak 
tekrar üretime kazandıracak bir 
sistem oluşturduk. Bu sistem aracılı-
ğıyla hem atıklarla çevrenin ve doğa-
nın kirlenmesinin önüne geçtik, hem 
de üretim esnasında oluşan atıkların 
bertarafı ile ekonomik kayıpları 
engelledik. 

Bu proje kurumunuza ve bölgeye 
ne gibi katkılar sağlayacak? 
Proje ile birlikte çevreci uygula-
malara başlayan firmamız, öncelikli 
olarak çikolata üretimi sonucu olu-
şan ve denize atıldığında çevre 
kirliliğine yol açan atıkların kayna-
ğından bertarafını sağlayacak bir 
sistem kurulumuna geçmiştir. Proje 
yerel bazda diğer işletmelere de 
benzer uygulamalar için örnek teşkil 
etmektedir. 

MARKA'nın desteklerinden nasıl 
haberiniz oldu? 
2010 Yılında Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı Desteğiyle üretim kapasi-
tesi ve satış hacmini artıran firma-
mız, 2010 yılında Doğu Marmara 
K a l k ı n m a A j a n s ı  d e s te ği n d e n , 

Ajans'ın gerçekleştirmiş olduğu 
tanıtım toplantıları ile hibe program-
”lar vesilesiyle haberdar olmuştur.

Eklemek İstedikleriniz? 
Çikolata üretimi ile birlikte yerel bir 
markayı ulusal ve uluslararası alanda 
marka haline getiren ve en önemlisi 
de Bolu çikolatalarının lezzeti ve 
k al i tes i i le dünyada tanıt ımını 
sağlayan firmamız, üretimde kalite 
kadar çevreci üretim teknolojilerinin 
kullanımına da önem vermektedir. 
Tehlikeli atıkları kaynağında bertaraf 
e d e r e k  ç e v r e c i  u y g u l a m a l a r a 
başlayan f irmamız ülkemizdeki 
diğer üreticiler için de güzel bir 
örnek teşk i l etmektedir. Örnek 
o l d u ğ u m u z ü l k e m i zd e k i  d i ğ e r 
üreticilerin de en kısa zamanda 
çevreci uygulamalara geçmesini 
temenni ediyoruz. 

Röportaj
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Kendinizi ve kurumunuzu kısaca 
tanıtır mısınız?
1968 yılında Muş'un Bulanık ilçe-
sinde doğdum. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü mezunuyum.

1984 yılında üç kişilik bir ekip ile ısıl 
işlem atölyesi olarak ilk adımımızı 
attık, 1990 yılında otomotiv yan 
sanayi firması olarak parça üretme-
ye başladık. 2005 yılından itibaren 
otobüs gövde imalat ına ,  2007 
yılından itibaren de traktör parçaları 
imalatına başladık. Metal, otomotiv 

ve tarım makineleri sektörlerinde 
faaliyet gösteren firmamız 4 ayrı 
üretim tesisi ile sektörünün en hızlı 
büyüyen firmalarından biridir. Bu  
hız ve yenilikçi ruhumuzla 2010 
yılında Hendek Organize Sanayi 
Bölgesindeki fabrikamıza taşındık. 
2013 yılından itibaren de traktör 
k a b i n v e p l a t fo r m u ü r e t m e y e 
başladık. 250 kişilik istihdamımız ile 
ISILSAN, başarımızı ve atılımlarımızı 
müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve 
çözüm ortaklarımızın verdiği güçle 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Projenizi anlatabilir misiniz?
Firmamız, otomotiv, kamyon, trak-
tör ve otobüs sanayilerine yönelik 
olarak ana parça imalatları gerçek-
leştiren, Hendek/Sakarya'da yerleşik 
bir yan sanayi kuruluşudur. 1998 
yılından bu yana faaliyetlerini kat-
layarak büyüten firmamız, sektörde 
Türkiye lideri olmayı ve bir dünya 
markası olarak dış pazarlarda ürün-
lerini rekabete açmayı hedeflemek-
tedir. Bu hedefler doğrultusunda, 
MARKA'nın 2011 yılındaki ‘"KOBİ'le-
rin Rekabet Gücünün Arttırılması 
Mali Destek Programı" vasıtasıyla, 

makine ekipman yatırımını ger-
çekleştirerek 2012 yılına oranla 2014 
yılı sonu itibarıyla; %55 ciro artışı, 
%150 ihracat artışı ve %10 pazar 
artışı sağlayan firmamız, yapılan iş 
geliştirme çalışmaları sonucu yurt 
d ış ın- dak i öneml i i ş  iak ineler i 
üreticile-riyle ilrtişim kurarak ciddi iş 
bağlantıları oluşturmuş ve şirketin 
ana faaliyet konuları içerisine ''iş 
m a k i n e l e r i  v e  k a l d ı r m a i l e t m e 
makineleri ana parçaları imalatı'' 
konusunu ilave etmiştir. MARKA' nın 
2015 yılında çıkmış olduğu MDP 
çağrı programı, şirketimizin hem 
mevcut üretim hatlarının moder-
nizasyonu hem de ilave edilen yeni iş 
alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan ileri 
teknoloji ekipman yatırımlarının 
gerçek leşt ir i lmesi iç in oldukça 
önemli bir fırsat oluşturmuştur.  
Proje kapsamında 2 adet robotlu 
kaynak sistemi, 2 adet CNC Torna 
tezgâhları yatırımı gerçekleştirilerek 
son 3 yıldan bu yana ortalama yıllık 
%20-30 civarında ciro ve istihdam 
b a ğ l a m ı n d a b ü y ü m e s a ğ l aya n 
firmamızın artan bu iş hacmine 
kısmen de olsa cevap verebilecek 

“Türkiye Lideri ve 
Dünya Markası 
Olmayı Hedefliyoruz”

Mehmet Turan ERDEMLİ
Isılsan Mak. San. ve Tic. Ltd.  Şti.  Genel Müdürü

Röportaj
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ölçekte, üretim ekipmanlarının daha 
rekabetçi konuma getirilmesi sağ-
lanmıştır. Yanı sıra, proje kapsamın-
da kalite laboratuarımızda kul-
lanılmak üzere 1 adet Mikroskop, 1 
adet Bakalite Alma Cihazı yatırımı 
yapılarak ürünlerimizin yarı mamul 
prosesi esnasındaki kalite düzeyleri 
güvence altına alınmıştır. Diğer 
taraftan proje süresi içerisinde 40 
civarı yeni istihdam yaratılarak bun-
ların bir bölümü yeni yatırım yapılan 
üretim ve kalite ekipmanlarının 
kullanımı ile ilgili mesleki eğitimlerle 
donatılmıştır. Böylelikle, projede 
öngörülen aşağıdaki özel hedeflerin 
%100'ü  gerçekleştirilmiştir.

1- Kullanılacak yenil ikçi tekno-
lojilerle tesislerimizin üretim kapa-
sitesi ve verimliliğinin artırılması.

2- Üretim girdi maliyetlerinin düşü-
rülerek fiyat ve karlılık bakımından 
şirketimizin rekabet gücünün artı-
rılması.

3- Yüksek katma değerli yeni ürün-
lerle ürün çeşitliliği sağlanması, şir-
ketimizin yurt içi ve yurt dışı piyasa-
larda tarım makineleri ve iş makine-
leri sektöründeki pazar payının 
artırılması.

4- Meslek öncesi yüksek eğitim 
kriterlerini sağlamış nitelikli eleman 
istihdam ederek, bunların teknoloji 
odaklı mesleki eğitimlerle donatıl-

ması, öğrenmeye ve değişime açık 
insan kaynağı yaratılması.

5- Çalışanların iş sağlığı ve güven-liği 
k o n u l a r ı n d a  k u r u m s a l  b i l i n ç 
oluşturulması.   

Firmamız bir OSGB firmasından İş 
sağlığı ve güvenliği konusunda 
profesyonel destek almakta olduğu 
ve bu konularda tam zamanlı İş 
Güvenliği Uzmanı istihdam edildiği 
için bu hedef ile ilgili projede yer a-
lan ek eğitim faaliyetlerine ihtiyaç 
duyulmadığı saptanarak bu faaliyet 
için proje bütçesinden herhangi bir 
harcama yapılmamıştır.    

Bu proje,  kurumunuza ve bölge-
mize ne gibi katkılar sağlayacak?

Isılsan Makine San. Tic. LTD.STI; 
Kaynak Robotları ve CNC Torna 
Tezgâhlar ı  yat ı r ımı i le mevcut 
ürünlerini çeşitlendirerek katma 
değeri yüksek iş makineleri ana 
parçaları imalatını başlatarak üretim 
kapasitesini %20 artırıp yaklaşık 
25.000 adet yeni ürün üretecektir. 
Proje k apsamında gerçek lesen 
teknolojik yatırımla kapasite artısı-
nın yanı sıra birim başı maliyetler 
düşürülecek, yurt içi ve yurt dışı ciro 
artışı sağlanacak, pazar payı artı-
rılacak, rekabetçi iş gücü ve yeni 
istihdam yaratılacaktır.

Proje sayesinde artan istihdam buna 
bağlı olarak gelir artısı bölge hal-
kının refahının artmasına dolayısıyla 
bölge kalkınmasına katkı sağlaya-
caktır. Sakarya bölgesi; otomotiv ve 
tarım makinaları sektöründe her 
geçen yıl ülkemizin en cazip yatırım 
bölgelerinden biri olmaya doğru 
hızla ilerlemektedir. Bu bağlamda, 
özellikle Hendek bölgesi civarında 
sektörel kümelenmeler oluşmaya 
başlayarak bölgenin bu alandaki 
rekabet gücü yurt dışına taşmaya 

başlamıştır. Firmamızın gerçekleş-
tirmiş olduğu MARKA destekli bu ve 
daha önceki projeleri firmamızın 
büyüme hızına katkı sağlamasının 
yanı sıra bölgenin sektörel gelişimi-
ne ve istihdam artışına katkı sağla-
maktadır.   

MARKA'nın desteklerinden nasıl 
haberiniz oldu?
MARKA, destek faaliyetleri ile ilgili 
tüm hazırlık faaliyetlerini resmi 
internet sitesinde duyurmaktadır. 
Firmamız yöneticileri düzenli olarak 
bu faaliyetleri ilgili internet site-
sinden tak ip etmektedir. Diğer 
taraftan Ajans bu faaliyetlerle ilgili 
f irma yetk i l i ler ine mail yoluyla 
ulaşmanın yanı sıra Ajansın Sakarya 
Bölgesi uzmanları firmamızı ziyaret 
ederek bu destek programlarına 
katılım sağlanması yönünde firma-
mızı bilgilendirmektedir.    

Vermek istediğiniz mesaj var mı?
Firmamız, bölgesel kalkınma stra-
tejisi bağlamında Kalkınma Ajans-
larının üstlenmiş olduğu misyonun 
ülkemiz kalkınmasına son derece 
önemli katkılar verdiği kanaatini 
taşımaktadır. Bunun en önemli 
göstergelerinden bir i son 4 yı l 
içerisinde tarafımızdan sunulan 2 
projenin hayata geçir i lmesidir. 
Dileğimiz destek bütçelerinin bölge 
ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla 
artırılarak daha fazla firmanın bu 
destek lerden faydalanmasın ın 
sağlanmasıdır. 

Röportaj
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Bir ekonomik sistemde ürün ve 
ilgili hizmetlerin üretimini kapsayan 
sanayi, yazılı insanlık tarihi boyunca 
y a p ı l a g e l s e  d e  g e r ç e k  a n l a m d a 
sanayi leşmenin kökeni 18 .  yüz yı l 
sonlarında Avrupa'da başlayan Sanayi 
Devrimi olarak kabul edilmektedir. 
Eflatun'un “Devlet” eserinde çiftçi , 
inşaatçı, dokumacı ve ayakkabıcı olarak 
ilk kez tanımlanan iktisadi iş bölümü 
günümüzde pek çok tarım, sanayi ve 

hizmet alt branşlarına ayrılmış ve nüfus 
fazlalığı ile lojistik imkânlarla paralel 
olarak ölçek büyütmüştür. İlk kez Büyük 
Britanya'da tekstil sektöründe başlayan 
sanayi devrimi ile yaygınlaşan sanayi 
üretimi artık tüm üretim alanlarına 
yayılmış durumdadır. Sanayi devrimini 
teknoloji devrimi 20. yüzyıl başında 
izlemiş, seri üretim yaygınlaşmış ve 
ü r e t i m  b a n t l a r ı  y a y g ı n l a n a r a k 
ihtisaslaşma artmıştır. 1950'lerden 

it ibaren elektronik ve bi lgisayar l ı 
sistemler yaygınlaşmış, özellikle tasarım 
süreçleri gelişmiştir. Bu dönemde insan 
faktörü üretimde önemini yitirmeye 
başlamıştır. Günümüzde ise Endüstri 
4.0; yani dördüncü sanayi devrimi olarak 
tanımlanan süreçte ise akıllı otomasyon, 
mekatronik ve robotlarla üretim gibi ileri 
teknoloji kullanan üretim süreçleri 
yaygınlaşmaktadır.

Ülkemizde ve Bölgemizde
Sanayinin Gelişim

 Tarihçesi

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Türkiye coğrafyasında sanayileş-menin 
başlangıcı olarak Tanzimat Fermanı 
kabul edilebilir. Bu süreçte İstanbul'da 
başlayan sanayi yapı lar ı Yedikule, 
Zeytinburnu, Bakırköy'de kurulmuş, 
bugün Kocaeli'de bulunan Hereke'de ilk 
pamuklu dokuma fabrikası açılmıştır. 
1915 yılında yapılan sayımda 88 gıda, 75 
dokuma, 55 tütün, 20 seramik ve 
çimento toplam 269 tesis belirlenmiştir. 
Bu fabrikalar ağırl ık l ı olarak tarım 
ürünlerini işlemeye yönelik olup görece 

az miktarda inşaat, tekstil, deri, kereste 
ve tersane ile tamir atölyelerinden 
oluşmaktaydı.

Cumhuriyeti ve özellikle İzmir İktisat 
Kongresi'ni takip eden dönemde; ban-
kacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, vergi 
ve ulaşım kolaylıkları sağlanması ve 
eğitim olanaklarının iyileşmesiyle bu 
sayı 1927 yılında 65.000'e ulaşmıştır. 

Kocaeli 'de güncel manasıyla sana-

yileşme ve taşımacılığın ilk adımları 
aslında daha geçmişe dayanmaktadır. 
Orhan Gazi zamanında kurulan tersane 
daha sonraları Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından geliştirilmiş ve Karamür-
sel'de kurulan tersanelerle birlikte 
Osmanlı donanmasına hizmet etmeye 
b a ş l a m ı ş t ı r.  1 8 3 3 ' e  g e l i n d i ğ i n d e 
Üsküdar'dan İzmit'e ilk düzenli posta 
seferi başlatılmış ve bu ilk posta yolu 
olmuştur. 
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1855 yılında İstanbul-İzmit arasında 
haftada üç kez olmak üzere yapılan 
vapur seferlerinin kentin deniz ulaşımını 
düzenli hale getirdiği bilinmektedir. 
Ardından 1873 yılında da 89 km'lik İzmit-
Haydarpaşa demiryolu ulaşıma açıl-
mıştır. 1843 yılında Hereke'de yeni 
yapılmakta olan sarayların döşemelik ve 
perdelik ihtiyacını karşılamak üzere 

Hereke Fabrika-i Hümâyûnu üretime 
geçmiştir. Cumhuriyet döneminde ise 
1934'te kurulan SEKA Kâğıt Fabrikası ve 
1960'da kurulan İPRAŞ önemli yatırımlar 
olarak kayda geçmiştir. 

Doğu Marmara Bölgesi 'nde planl ı 
s a n a y i l e ş m e 1 9 6 3 y ı l ı n d a D e v l e t 
Planlama Teşkilatı yapılan ve İstanbul 

sanayisinin desantralizasyon sürecini 
kurgulayan “Doğu Marmara Ön Planı”na 
dayanmaktadır. Bu dönemde Körfez 
ilçesinin bulunduğu yer öncelikli olmak 
üzere sanayi imarına açılmış ve daha 
sonra özel l ik le Gebze ve Di lovası 
bölgesinde yoğunlaşmıştır.

1960'lı yıllarda Dilovası'nda, 1980'lerde 
ise Gebze'de sanayileşme büyük bir 
i v m e g ö s te r m i ş t i r.  2 0 0 0 ' l i  y ı l l a r a 
gelindiğinde ise İstanbul'da sanayinin il 
dışına kayması sonucu Kocaeli 'nin 
sanayi yatırımları açısından tercihli 
konumunu güçlendirmişt i r.  Koca-
eli'deki yerleşik sanayi kültürü, organize 
sanayi bölgeleri mevzuatına esas teşkil 
etmiş ve 4562 sayı l ı  k anun k abul 
edilmeden on yılı aşan bir süre önce 
i l imizde organize sanayi bölgeleri 
faaliyete geçmiştir. Bugün, Kocaeli'nin 
on ikisi aktif ve biri kuruluş aşamasında 
olan toplam on üç organize sanayi 
bölgesi mevcuttur. Bu organize sanayi 

b ö l g e l e r i n i n t o p l a m a l a n l a r ı  i l i n 
yüzölçümünün yüzde birine tekabül 
ediyor ki bu Türkiye ölçeğinde çok 
yüksek bir orandır. Öte yandan İzmit 
Kör fezi ,  kuzeyi ve güneyini saran 
üçünde inşa ve kapasite artırımı devam 
eden toplam 35 liman tesisi ile Türkiye 
deniz trafiğinin beşte birini gerçekleş-
tirmektedir.

Kocaeli'nin belli bir sanayi doygun-
luğuna ulaşması ile İstanbul sanayisi 
Yalova, Sakarya ve Düzce'de yayılma 
eğilimini hissettirmeye başlamıştır. 
Özellikle teşviklerle belli başlı büyük 
ölçekli işletmeler bu illerdeki ilçelerde 
ye r s e ç m i ş ,  z a m a n l a d a o rg a n i ze 

bölgelerin ağırlığı artmıştır. 

2016 itibariyle ülkenin önde gelen 
sanayi bölgelerinden olan Doğu Mar-
mara'da İstanbul Sanayi Odası'nın en 
büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeki 
firmaların 133'ü bulunmaktadır. Türki-
ye'deki faal 284 OSB'den 31'i Doğu 
Marmara'dadır (%11). 8 OSB de kuruluş 
sürecindedir.

Sanayileşme süreciyle paralel olarak ar-
ge altyapısı da gelişmekte olan bölgede 
Türkiye'de, 25.545 Ar-Ge personeli 
bulunmaktadır. Bu personelin %14'üne 
tekabül eden 3.574 kişi Doğu Marma-
ra'da çalışmaktadır.
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Güçlü Kurumsal Yapı
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve 

Yalova olmak üzere 5 ili kapsayan Doğu 
Marmara Bölgesi'nde 25 Temmuz 2009 
tarihinde kurulmuş olan Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA); Doğu Mar-
mara Bölgesi için sürdürülebilir kalkın-
mada küresel standartları yakalamış ve 
iş mükemmelliği doğrultusunda sürekli 
kendini yenileyen ajans olmayı vizyon 
olarak belirlemiştir. Güçlü kurumsal 
yapısıyla faaliyetlerini sürdüren MAR-
KA'nın stratejik planı; “Güçlü Kurumsal 
Yapı”, “26'da 1 MARKA” ve “Tek MARKA” 
olmak üç temel unsur üzerine şekillen-
dirilmiştir.  Ajansımız alanında uzman 31 
kişilik ekibiyle faaliyetlerine devam 
etmektedir. 

Ajansın karar organı olan Yönetim 
Kurulu, faaliyetlerimizi yönlendirici 
yetkinliğe sahip 18 üyeden; bölgedeki 
tüm paydaşlarımızı temsil eden, danış-
ma organı niteliğinde olan Kalkınma 
Kurulu 98 üyeden oluşmaktadır. Ajansın 
icra organı niteliğindeki MARKA Genel 
Sekreterliği'nin merkezi Kocaeli ili İzmit 
ilçesinde bulunmaktadır.  Bunların 
dışında MARKA'nın kapsadığı beş ilde 
yatırım faaliyetlerini izleyen ve ilin iş ve 
yatırım ortamını tanıtıp ve yatırımcı 
çekmek olan ve 5 ilde bulunan Yatırım 
Destek Ofisleri ilin iş ve yatırım ortamına 
ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları 
yapmakta ve yatırımcılara bilgi sağlayıp 
onları yönlendirmektedir. 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuru-
luşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak-
kında Kanun; iş tanımımızın, görevleri-
mizin, yetkilerimizin ve sorumlulukları-
mızın genel çerçevesini çizmektedir.  
Bununla birlikte, her ajansın farklı 
bölgede faaliyet göstermesi ve her 
bölgenin farklılaşan özelliklerinden 
dolayı uygulamada ajansların faaliyet-
lerinde ayrışma olabilmektedir.  Ajan-
s ımız ,  D oğu M ar mara B ölges i 'n in 

ihtiyaçları ve hedefleri dâhilinde üst 
ölçekli strateji belgesi olan Doğu Mar-
mara Bölge Planı'nı ve buna bağlı alt 
plan ve programları hazırlamakta ve bu 
stratejiler çerçevesinde oluşturulan mali 
destek programları ve diğer katılımcı 
uygulamalarıyla bölgemizin sürdürüle-
bilir kalkınmasına yönelik faaliyet ve 
projelere destek olmaktadır.

Doğu Marmara Bölgesi 
Desteklerimizle Daha Rekabetçi
Ajanımız kurulduğu 2009 yı l ından 
günümüze pek çok başarılı çalışmaya 
imza atmıştır. 2010-2013 dönemini ve 
2014-2023 dönemini kapsayan Doğu 
Marmara Bölge Planlarımız kapsamında 
tasarlanan mali ve teknik destek prog-
ramlarımız çerçevesinde 19 Mali Destek 
Programı kapsamında 309 projeye 81,5 
Milyon TL; 7 Teknik Destek Programı ile 
415 projeye 3,4 Milyon TL; 6 Doğrudan 
Faal iyet Desteği Programı i le 138 
projeye 7,5 Milyon TL ve son olarak da 6 
Güdümlü Projeye 15,9 Milyon TL destek 
sağlanmıştır.  Toplamda 38 destek 
programı ile 868 projeye 108,3 Milyon TL 
destek aktarılmıştır. Bu projeler çerçeve-
sinde yaklaşık 800 doğrudan istihdam, 
yatırımların çarpan etkisiyle yaklaşık 
3000 dolaylı istihdam sağlanmıştır. 
Projelerine destek verdiğimiz firmaların 
ihracatlarında yaklaşık %27, net satışla-
rında yaklaşık %24 artış gerçekleşmiştir. 

Bu projeler vasıtasıyla, KOBİ'lerimizin 
küresel rekabet gücü arttırılmış, temiz 
üretime teşvik edilmiş, Ar-Ge yapma 
becerileri geliştirmiş, yenilik kapasiteleri 
artırılmış, ithalatları azaltılmış ve üretim 
miktarları arttırılmıştır. Ajansımızın 
k o o r d i n a s y o n u n u  ü s t l e n m e s i y l e 
b ö l g e n i n r e k a b e t  e d e b i l i r l i ğ i n i n 
güçlendirilmesi açısından önem taşıyan 
güdümlü projelerle çok sayıda sanayi 
kuruluşuna dolaylı olarak destek sağlan-
maktadır. Örneğin, TOSB Otomotiv Yan 
Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
işbirliğiyle kurulmakta olan Araç ve 
Aksam Parçaları Dayanım/ Ömür/ Per-
formans Test Laboratuvarı ile otomotiv 
sanayinde özgün teknoloji ve katma 
değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine 
esas teşkil edecek tasarım doğrulama 
testleri yapılabilir hale gelecek ve oto-
motiv sanayi firmalarının bu alandaki 
dışa bağımlı l ığı minimum düzeye 
indirilecektir. 

Yatırım Ortamını Geliştirmeye 
Devam Ediyoruz
Kuruluşundan bugüne MARKA, gerçek-
leştirdiği yaklaşık 29 bin yatır ımcı 
görüşmesiyle 4,4 milyar TL tutarındaki 
ulusal ve uluslararası yatırımın ve 20 bin 
kişilik istihdam artışının gerçekleşme 
sürecinde yönlendirici rol üstlenmiştir. 
Bölgemizde yatırım için 2010-2014 dö-
neminde sanayi kuruluşları tarafından 
alınan 1.340 yatırım teşvik belgesi 
yatırımının takip ve koordinasyonunu 
gerçekleştirilmiştir. AB benzeri uluslar-
arası fonlar ve TÜBİTAK benzeri ulusal 
fonlar dâhil olmak üzere tüm destekler 
konusunda sanayi kuruluşlar ımızı 
bilgilendirici etkinlikler düzenlenmiştir. 
Yatırımcılarımıza yönelik AB projesi 
kapsamında Doğu Marmara Yatırım 
Destek Sihirbazı (InvProm) kullanıma 
sunulmuştur. Bunun yanı sıra, sanayi 
yatırımlarının gerçekleşmesi sürecinde 
en kritik husus olan uygun arazi temini

Kalkınmaya Yön Veren Ajans:

 MARKA
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için Dünya Bankası tarafından örnek 
gösterilen Yatırıma Uygun Arazi Bilgi 
Sistemi (YATBİS) Ajansımız tarafından 
geliştirilmiştir. Söz konusu uygulamayla 
yatırımcılarımız ve sanayicilerimiz hızlı 
bir şekilde, en uygun ve planlı sanayi 
alanlarına yönlendirilmektedir. Ayrıca, 
bölgemizle ile ilgili önemli gelişmeleri, 
yatırım imkânlarını, teşvik sistemlerini, 
haberleri, ilan ve duyuruları aktarmak 
için ana dili Türkçe olmak üzere 11 dilde 
yayın yapan 5 adet investin web sitesi 
Ajansımız tarafından yayınlanmaktadır. 

MarKASEM Vasıtasıyla Bölgeye 
Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştiriyoruz
Bölgedeki insan kaynağına ve beşeri 
sermayeye yapılacak olan yatır ım, 
kalkınmanın en önemli itici güçlerinden 
birini oluşturmaktadır. MARK A, bu 
konudaki sorumluluğunun bilinciyle 
çeşitli eğitim programlarının düzenlen-
mesinde bölgenin öncü kurumlarından 
biridir. İnsan kaynaklarına yatırım ya-
parak bilgi toplumuna geçiş hedefiyle 
Ajans kurulduğundan bu yana, 26.000 
kişiye çeşitli konularda kapasite artırıcı 
eğitim verilmiştir. KOSGEB ile hazırlanan 
protokole binaen, 2011 yılından bu yana 
Kocaeli'de 269 noktada 7001 kişiye 
uygulamalı girişimcilik eğitimi düzen-
lenmiştir. Bölgemizde proje yazma 
kültürünün geliştirilmesi için amacıyla 6 
yılda toplam 223 noktada 6295 kişiye 
uygulamalı proje hazırlama eğitimi 

verilmiştir.  MARKA'nın bölgedeki beşeri 
sermayenin geliştirilmesine verdiği en 
önemli katkılardan biri şüphesiz 2015 
yılında insan kaynaklarının gelişimine 
ve verilen hizmetlerin kalitesini artır-
maya katkı sağlamak amacıyla kurulan 
MarKASEM'dir (Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi). 
Merkez kapsamında 2016 yılı ilk 6 ayında 
kamu kurum/kuruluşlarına yönelik 
olarak düzenlenen olan İ letişim ve 
Beden Dili Eğitimleri düzenlenmiştir. 
Toplam 7 noktada düzenlenen ve inte-
raktif tekniklerle yürütülen eğitimler 
süresince katılımcılar, iş hayatında 
iletişim teknikleri ve beden dili hakkında 
bilgi edinme şansı yakalayarak çalışma 
hayatının rekabet yoğun ortamına daha 
kolay adapte olma yetilerini kazanmış-
lardır. Yoğun ilgi gören ve 2'si Düzce'de, 
2'si Yalova'da, 2'si Kocaeli'de ve 1'i 
Sakarya'da tamamlanan 7 eğitimin 
sonunda toplam 608 k işi ser t i f ik a 
almaya hak kazanmıştır.

Yeni Dönemde Yeni Eğitimler ve Yeni 
Vizyon: Bölgedeki Kümelenme 
Kültürünü Geliştirmek
AB CIP Programı çerçevesinde uygu-
lanan ve yaklaşık 360.000 Euro bütçeli 
“Achieving Excellence in Cluster Mana-
gement/ClustArs Projesi” kapsamında, 
Doğu Marmara Bölgesinde tespit edilen 
altı sektörde yer alan küme yönetim-
lerine ilişkin uluslararası belgelendirme 

faaliyetleri , bölgesel çalıştaylar ve 
eğitimler gerçekleştirilmiştir. Proje 
k apsamında MA R K A uzmanlar ının 
aldıkları “eğitici eğitimleri” kanalıyla 
MARKA kendi uzman personeline de 
bölgedeki kümelenme kültürünün 
gelişmesi için yatırım yapmaktadır. Bu 
kapsamda, Kocaeli'de İzleme Değerlen-
d i r m e  B i r i m  B a ş k a n ı ,  P l a n l a m a , 
Programlama ve Koordinasyon Birimi 
Uzmanı ve Yalova YDO Koordinatörün-
den oluşan 3 kişilik bir ekip tarafından 
Eylül 2016-Nisan 2017 döneminde 8 
hafta sonu düzenlenecek “Kümelenme 
Temelli Değişim Yönetimi Eğitimi” ajans 
personeli eliyle verilmeye başlanmıştır.

Eğitimin ilk aşaması 24-25 Eylül 2016 
tarihlerinde ajans personeli ve bölgede-
ki potansiyel küme oluşumlarıyla ilgili 
çalışan kurumların temsilcilerinden 
oluşan 20 kişilik gruba verilen eğitimle 
start almıştır. 

MARKA: Bölgede Girişimcilik 
Kültürünün Yeşermesinde Öncü 
Kurum 
Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan 
girişimci destekleme merkezlerinin 
kurulmasına verilen önemi belirterek 
özellikle de genç ve kadın girişimciliği-
nin önemine sıklıkla vurgu yapmaktadır. 
Bölgedek i gir iş imci l ik kültürünün 
oluşmasına katkı sağlayan en önemli 
kurumlar arasında yer alan MARKA
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bölgedeki kadın, çocuk ve genç girişim-
cilerin ortaya çıkmasını desteklemekte 
ve girişimcilik kültürünü toplumun 
tabanına yaymak için çeşitli programlar 
oluşturmaktadır. 

Kapsayıcı bir kalkınma anlayışı kadınla-
rın erkeklerle eşit oranda istihdama 
katılımlarıyla gerçekleştirilebileceği için 
MARKA kuruluşundan bu yana kadın-
ların girişimcilik potansiyellerini ortaya 
çıkarmak ve hâlihazırda girişimci olan 
kadınları desteklemek için girişimcilik 
eğitimleri düzenlemiştir.  Kadın girişim-
ciliğinin geliştirilmesi için kuruluşundan 
bu yana geçen süre içinde 935 kadına 
girişimcilik eğitimi vermiştir. MARKA'nın 
düzenlediği eğitimlere katılan 75 kadın 
girişimci kendi işini kurmuştur. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, çocuk-
ların kendileri ve içinde bulundukları 
toplum için pozitif ekonomik çıktılar 
oluşturmalarına katkı sağlamalarına 
yardımcı olabilmek için 2016 yılında 
çocuk girişimciliği eğitimlerine Koca-
eli'de başlamıştır. Bu çerçevede, erken 
yaşlarda çocukların girişimcilik potan-
siyellerini ortaya çıkarmak, girişimci 
düşüncelerin küçük yaşlarda oluşma-
sına katkı sağlamak, çocukları giri-
şimcilik hakkında bilinçlendirebilmek ve 
girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak 
amacı ile Kocaeli Sanayi Odası'nda 13-17 
Haziran 2016 tarihleri arasında “Giri-
şimci Çocuk Atölyesi”  adlı önemli bir 
eğitim programı düzenlemiştir. Ders 
anlatımı ve eğitici oyunlarla yürütülen 
ve sonunda katılımcıların bir iş fikri 
yarattığı atölye, toplamda 36 saat 
sürmüş ve 30 çocuk girişimcilik eğitimi 
almıştır. Girişimci Çocuk Atölyeleri, 
MARKA'nın kapsadığı Sakarya, Bolu, 
Düzce ve Yalova'da da gerçekleştirilecek 
olup eğitimin planlaması uzmanlar 
tarafından yapılmaya başlanmıştır. 

M A R K A yeni dönemde ünivers i te 
gençlerinin girişimcilik potansiyellerini 
o r t aya ç ı k a ra b i l m e l e r i  i ç i n 'G e n ç 
Girişimciler Gelişmiş Ekonomiler' başlık-
lı yeni bir projenin uygulanmasında en 
ö n e m l i  o r t a k l a rd a n b i r i d i r.  Pro j e 
kapsamında, MARK A'nın da temsil 
edildiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Kent Konseyi Kadın Meclisi bünyesinde 
geliştirilen 'Genç Girişimciler Gelişmiş 
Ekonomi Projesi'nin hazırlık toplantıları 
gerçekleştirilmiştir. MARKA, Kocaeli 
Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kocaeli 
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi 
ve Kocaeli İŞKUR'un proje ortağı olduğu 
proje kapsamında, bir yıl içinde Kocaeli 
Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversi-
tesi'ne kayıtlı 1000 öğrenciye girişimcilik 
eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. 

İnovasyon Ekosisteminin Öncüsüyüz
Avrupa Komisyonu'nun resmi akıllı 
ihtisaslaşma akreditasyon ve yapısı olan 
S3 Platform'a Ajansımız tarafından 
üyelik başvurusu yapılmış ve Türki-
ye'den ilk, AB üyesi ülkeleri arasında 
ikinci bölge olarak platforma katılım 
sağlanmıştır. Avrupa'nın “Akıllı İhtisas-
laşma Haritası”nda diğer Avrupa Bölge-
lerinin yanında, Doğu Marmara'nın da 
öncü sektörlerine yer verilmesi bizim 
için gurur kaynağıdır. İlaveten, Türki-
ye'nin Ar-Ge inovasyon ekosisteminin 
en önemli parçalarından biri olacak 
Bilişim Vadisi'yle gerçekleştirmiş oldu-
ğumuz işbirliği kapsamında Bilişim 
Vadisi'nin yatırım, tanıtım ve iş geliş-

tirme çalışmalarına doğrudan destek 
verilmektedir. Bölgemiz özelinde melek 
yatırım, teknoloji transferi, tekno giri-
şim, nanoteknoloji, Ar-Ge, kümelenme, 
akıllı ihtisaslaşma konularında gerçek-
leştirilen çalışmalara ise devam edil-
mektedir.

Bölgesel Tanıtımda Marka Haline 
Geldik
Bölgemiz sanayi kuruluşlarının iş ve 
yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla 
işbirliği halinde bölgesel, ulusal ve 
uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak 
amacıyla içerisinde SANTEK, İNTEMAK, 
D O M İ F,  M AT C H 4 I N D U S T R Y  g i b i 
faaliyetlerin de bulunduğu etkinliklerin 
düzenlenmesine katkı sağlanmıştır. 
Sanayi kuruluşlarını ve devlet destek-
lerini tanıtıcı Doğu Marmara Özel Yatırım 
Bölgeleri Kataloğu, Devlet Teşvikleri 
Rehberi gibi çok sayıda doküman 
Ajansımız taraf ından hazır lanarak 
yaygınlaştırılmıştır.

Kalkınma Esas Gücünü İşbirliği ve 
Dayanışma Kültüründen Almaktadır
Ülkemiz, ekonomik büyüme modelini 
temel olarak, üretimde yerli katma 
değerin yükseltilmesi ve sürdürülebilir 
üretime imkân veren daha yüksek 
teknolojili bir ürün desenine geçilmesi 
amacı üzerine kurgulamaktadır. Bu 
modelin hayata geçebilmesi mevcut 
üretim modellerine yenilikçi bir yakla-
şımı zorunlu kılmaktadır. Yenilikçilik ve 
farklılık yaratabilmek için bilgiye sahip 
olarak teknoloji geliştirme ve kullanma 
yeteneğimizi artırmamız gerekmek-
tedir. Bunu gerçekleştirebilmek için 
öncelikle işbirliği ve dayanışma kültü-
rüne sahip olunması gerekmektedir. 
Kalkınmanın tek bir firmanın, kurumun 
ya da tek bir sektörün gayretleriyle 
sağlanması mümkün değildir. Bu neden-
le Ajansımız, işbirliği ve dayanışma 
kültürünü geliştirerek bilgi teknolojile-
rinden daha fazla pay alınması için 
gayret etmektedir. Bu işbirliğini ger-
çekleştirmek için de bölgemizdeki tüm 
paydaşlarımızdan hem destek hem de 
yönlendirme alarak or tak projeler 
geliştirebileceğimiz fikirlerini, pro-
jelerini ajansımıza sunmalarını bekle-
mekteyiz.  
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Ekonomik büyüme ve sürdü-
rülebilir kalkınma tüm ülkelerin en 
belirgin temel amacıdır. Ancak bu 
başarılması kolay bir hedef değildir. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu 
amaca ulaşmadaki en önemli iktisadi 
sorun-lardan birisi yeterli sermaye 
bir ik iminin olmamasıdır.  Sermaye 
stokuna ilave anlamına gelen yatırımlar 
bu noktada önem kazanmakta ve üretim 
kapasitesinin genişlemesi, iş olanak-
larının artırılması ve gelir düzeyinin 
yükseltil-mesine sağladığı katkılarla 
ekonomik büyüme ve sürdürülebilir 
kalkınmanın temel dinamiği olarak 
görülmektedir. 

Yatırımların bir kısmı yerli sermayeyle 
yapılmaktadır. Kamu sektörü ve özel 
sektörün makine-teçhizat, bina-bina 
dışı inşaat ve stok yatırımından oluşan 
yatırımlar yurt içi yatırımlar olarak 
adlandırılmaktadır. Yatırımların diğer 
kısmını ise yabancı ülkelerin yaptıkları 
yatırımlar oluşturmaktadır ki bu yatı-
rımlar da doğrudan yabancı yatırımlar 
olarak adlandırılmaktadır. Doğrudan 
yabancı yatırımlar; sermayeye ilave 

olarak , üretim teknolojisini , orga-
nizasyonel ve yönetimsel becerileri, 
yatırım sahipliğinin el değiştirmesini, 
pazarlama alanındaki “know-how”ı, çok 
uluslu şirketlerin pazarlama ağı aracı-
lığıyla yurtiçi pazara girişini vb. faali-
yetleri içermektedir. Avantajları sebe-
biyle tüm ülkeler, doğrudan yabancı 
yatırımları çekmeye yönelik tedbirler 
almakta ve adeta birbirleriyle yarış-
maktadırlar.

Yurtiçi yatırımlar, doğrudan yabancı 
yatırımlar ile birlikte, ülke ekonomisinin 
gelişmesine önemli katkılar sunmakta-
dır. Bu katkıları en üst düzeye çıkarma-
daki temel ilkeyse, ülkenin mevcut 
kaynak ve imkânlarını en rasyonel ve 
verimli şekilde kullanan yatırımları 
tercih etmektir. İşte yatırım destek 
stratejileri bu noktada önem kazanmak-
tadır, zira bu stratejileri oluşturmanın 
temelinde ilgili planlama düzeyinin 
ekonomik kalkınmasına en fazla katma 
değeri sağlayacak yatırım konularının 
belirlenmesi, bu yatırımların bölgeye 
çekilmesi ve tutundurulması amacıyla 
plan ve politikaların oluşturulması 
yatmaktadır. Dünya genelinde 170 civa-
rında Yatırım Destek Ajansı (Investment 

Promotion Agency –IPA) ve alt öl-
ç e k l e r d e  ( ü l k e / b ö l g e / i l )  y a t ı r ı m 
planlaması yapan daha pek çok kurum 
b u l u n m a k t a d ı r.  Tü m b u k u r u m l a r 
ekonomik gelişmeyi teşvik etmek ve 
bölgelerinin rekabet gücünü artırmak 
adına stratejiler ve eylem planları hazır-
lamakta ve uygulamaktadır. Yatırım 
Destek Ajansları yatırım çekme çalış-
malarını etkin şekilde yürütebilmek ve 
kaynakları daha verimli kullanılabi-
lecekleri alanlara dönük önceliklendir-
mek adına strateji planlarını sektör ba-
zında hazırlama eğilimi göstermektedir. 

Yatırım destek ve teşvik uygulamaları 
ancak yatırım ortamının iyileştirilmesini 
hedefleyen ve yatırım iklimini etkileyen 
çeşitli politika alanlarında temel yatırım 
sahalarını tanımlayan geniş kapsamlı bir 
s t rate j i  k apsamında uygulanması 
halinde başarıya ulaşabilmektedir. 
Yatırımların koordinasyonuna yönelik 
kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi, plan 
ve politikaları uygulamaktan sorumlu 
sahadaki kurumlar ve bakanlıklar kadar 
yerelden başlayarak en üst kademeler-
deki yönetimlerin de güçlü politik 
destek ve yönlendirmesini gerektir-
mektedir.

Murat ÖZKAN

İl Yatırım Destek ve Tanıtım
Stratejilerine Genel Bir Bakış:

Yalova İli Özelinde Değerlendirme

Yalova Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Makaleler

1

2

3
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Yatırım destek stratejisi hazırlamanın ilk 
a d ı m ı s ü rd ü r ü l e b i l i r  ve b ü t ü n c ü l 
planlama anlayışı çerçevesinde ulusal 
yatırım ihtiyaçlarının ve ulusal kalkınma 
planlarının incelenmesi ile başlamak-
tadır. Bu sayede hazırlanacak plan ve 
politikalar üst ölçekli hedeflerin ger-
çekleşmesine katkı sağlamaktadır. Bir 
sonraki aşamada, yatırım fırsatlarının 
sınıflandırılması ve uygun yatırımcıların 
belirlenmesi açısından önem taşıyan 
hedef sektörlerin tespiti yapılmaktadır. 
Hedef sektörlerin tanımlanmasının 
ardından sektördeki küresel trendlerin, 
ülkenin mevcut durum ve potansiyel-

lerinin analiz edilerek sektörel alt 
kırılımlarda olası yatırım fırsat ve alanla-
rının detaylandırılması gerekmektedir. 
Öncelikli yatırım alanlarının tanımlan-
ması hedef odaklı tanıtım stratejilerin 
geliştirilmesine imkân tanımaktadır. Bu 
sayede, hedef kitleyi çekmek adına cazip 
yerel kaynak ve fırsatların etkin kulla-
nımı tesis edilebilmektedir. UNCTAD 
(2011) yatırım destek stratejinin uygula-
mada başarıyı ve bütüncüllüğü yaka-
layabilmesi adına en az 3 yılı kapsayacak 
şekilde hazırlanmasını önermektedir.

Bu çerçevede Yalova il inde yatırım 

ortamının iyileştirilmesi, il ekonomi-
sinde öne çıkan sektörlerde yatırımın 
teşvik edilmesi, sürekli ve katma değerli 
gelişiminin sağlanması, yatırım imkân-
larının tanıtımının kurumlarla işbirliği 
halinde etkin şekilde gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda 2023 hedeflerine uygun 
olarak 2017-2020 dönemi için tamam-
layıcılık, mekânsal odaklılık, katılımcılık, 
uygulanabilir ve gerçekçi olma gibi 
planlama ilkelerine bağlı kalınarak  
Yalova İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stra-
tejisi ve Eylem Planı hazırlanmaktadır.

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Hazırlık, Müzakere ve Onay Süreci

Makale
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İlde altyapısı ve gelişme potansiyeli 
bulunan ve uzun vadede il ekono-
misinde söz sahibi olacak öne çıkan 
sektörlerin tespiti amacıyla analitik 
metotlardan elde edilen sonuçların 

Doğu Marmara Bölge Planı gelişme 
eksenleri, Yatırım Destek ve Tanıtım 
Stratejisi plan ilkeleri, çalıştay sonuç 
raporları ve paydaş görüşleri ile birlikte 
değerlendirilmesi neticesinde öne çıkan 

sektörler ve bu sektörlerde gelişim 
potansiyeli ve katma değeri yüksek niş 
yatırım alanları, Yalova ili için aşağıda 
gösterildiği şekilde belirlen-miştir;

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Bu sektörlerin desteklenmesi ve tanıtımı amacıyla paydaşlarla yapılan görüşmeler doğrultusunda tespit edilen stratejiler 
aşağıdaki gibidir: 

Gelinen aşamada Kalkınma Bakanlığı 
tarafından talep edilen şablona uygun 
olarak 2017-2020 dönemini kapsayan üç 
yıllık süre için her bir strateji başlığında 

yapılabilecek eylemler sektör temsilci-
leriyle yapılan görüşmelerle saptan-
maktadır. Bu çalışmanın tamamlan-
masını müteakip belirlenen takvime 

uygun şekilde 2016 yılı Aralık ayında 
Yalova Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji 
ve Eylem Planı'nın onaylanması öngö-
rülmektedir. 

Apergis, N.; C. P. Katrakilidis ve N. M. Tabakis (2006). Dynamic Linkages Between FDI Inflows and Domestic Investment: A Panel Cointegration Approach, Atlantic 
Economic Journal, 34, 385-394.
Oewendahl, H. (2001) A Framework for FDI Promotion, http://www.investmentmap.org/docs/fdi-2547.pdf 
OECD, (2005) A Policy Framework for Investment: Investment Promotion and Facilitation, OECD Conference Investment for Development: Making It Happen, Rio de 
Janeiro, Brazil.
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2
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Makale

Doğu Marmara: 
Ülkemizin Sanayi Üssü

İnsanlık tarihininin başlangı-
cından 18. yüzyıla değin geçen süreç 
“alet dönemi” olarak adlandırılmaktadır. 
Akabinde sanayi devrimi süreciyle 
makine uygarlığına geçiş başlamıştır ki 
bu ticaret uygarlığının güçlenmesine 
dolayısıyla küreselleşme aracının doğ-
masına da vesile olmuştur. Bu dönü-
şümler çoğunluk olarak tarım toplumu 
yapısında olan Avrupa toplumlarının 
sanayi toplumlar ına dönüşmesini 
sağlamıştır. Dünya ekonomik yapısının 
değişimi, mekansal gelişmişlik fark-
lılıklarının artması sürecinin tetikleyici 
unsuru olmuştur.

Türkiye'de Cumhuriyetin kurulduğu ilk 
yıllarda devlet politikası olarak ortaya 
konulan “milli ekonomi kavramı” sana-
yileşme temelli kurgulanmıştır. İzmir 
İktisat Kongresi bu sürecin miladı olarak 
değer lendir i lebi l i r.  M i l l i  ekonomi 
kavramı ve ekseri devlet temelli uygula-
malarla yapılan sanayileşme hamleleri, 
1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile 
sanayileşmenin planlanması adına bir 
merhaledir. Ülkemiz sanayiinin dokuma, 
maden işleme, kağıt, kimya ve seramik 
olmak üzere Beş ana başlıkta değerlen-
dirildiği bu planda, sanayi işletmelerinin 
mekansal planlaması da belirlenmiştir. 
Bu plan çerçevesinde Kocaeli'de 3'ü 
kimya ve 1'i kağıt olmak üzere 4 fabrika 
kurulmuştur. Bölgemizin özellikle kimya 
sanayinde lokomotif olmasının temeli 
bu dönemle atılmıştır. 

1960'lı yıllarda Türkiye'de sanayinin en 
gelişmiş il olduğu İstanbul'da sanayinin 
dengeli olarak doğu-batı aksına desan-
trilize edilmesi kurgusu ve bu kurgunun 
bir parçası olarak,1963 yılında hazırla-
nan  Doğu Marmara Ön Bölge Planı da, 
İstanbul ve Kocaeli'yi birlikte ele almış 
olup bu aksın sanayi üssü olarak konum-
l a n m a s ı n a  a t ı f t a  b u l u n m u ş t u r . 
Günümüzde Doğu Marmara'nın ülkenin 

s a n a y i  ü s s ü  o l m a s ı  k o n u m u n u n 
temelleri böylelikle atılmıştır. 

2 0 0 2 y ı l ı n d a  Tü r k i ye ' n i n Av r u p a 
Birliğine uyum süreci doğrultusunda, 
2002/4720 No'lu kanun gereğince, 
mülga Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Türkiye İstatistik Enstitüsü üç ayrı 
düzeyde istatistiki bölge tarafından 
birimleri sınıflandırması oluşturul-
muştur. Bu çerçevede 26 düzey 2 
bölgesinden biri olarak Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsamına 
alan Doğu Marmara Düzey 2 Bölgesi 
sınırları tayin edilmiştir.

Birbirinden farklı karakteristik yapıda 
olan 5 il ile Doğu Marmara Bölgesi 
13.138 $ kişi başı gayri safi katma değer 
ile Türkiye ortalamasının 1,41 katı olup, 
Düzey 2 bölgelerinde İstanbul'dan 
sonra en yüksek paya sahiptir (2011, 
TÜİK). 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Fatma AVŞAR

Uzman

Türkiye'nin sanayii  
ihracat ve yenilik
kapasitesi gibi birçok 
alanda lokomotifi 
durumunda olan 
Doğu Marmara Bölgesi 
ulusal hedeflerimizin 
gerçekleşmesinde büyük
bir paya sahiptir. 
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2004 ve 2011 yıllarında resmi istatistikler kapsamında bölgesel düzeyde açıklanan Gayri Safi Katma Değer (GSKD) verileri sanayi 
sektörü bazında incelendiğinde, 2011 yılında ülkemizdeki sanayi sektörü eliyle üretilen katma değerin %8,24'ü Doğu Marmara 
Bölgesi kaynaklı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sektörlerin Doğu Mar-

mara Bölgesi ekonomisi-

ne sağladığı katma de-

ğerler karşılaştırmalı 

olarak incelendiğinde, 

b ö l g e m i z d e  ü re t i l e n 

toplam gayri safi katma 

değerin (GSKD) 2011 yılı 

itibariyle %36, 1'i sanayi 

sektörü kaynaklıdır. Ay-

nı oran ülkemiz geneli 

için %27,5 olup Doğu 

Mar mara 'nın sanayi 

sektörü  kaynaklı ürün 

üretiminin bu orandaki 

payı önemlidir. 

2004-2011 Yılları Türkiye ve Doğu Marmara GSKD Verileri 

Yukarıda değindiğimiz üzere sanayi 
sektörü bölgemizin lokomotif sektö-
rüdür. Bölge ekonomisinin mevcut 
yapısı bu tespitin doğrulayıcısıdır. 
Katma değer göstergelerinin yanında 
2015 yılı ihracat verileri  ürün detayında 

incelendiğinde, imalata dayalı ürünler 
toplam ülke ihracatının %65'ini oluş-
tururken, bölgemiz kaynaklı yapılan 
ihracatın %82'si imalata dayalı ürün 
grupları oluşturmaktadır. Planlı sanayi 
dönemiyle gelişen ve sanayi sektörü 

varlığı ve potansiyelinin göstergesi olan, 
sektörü planlı bir şekilde önceleyen 
organize sanayi bölge verileri incelen-
diğinde Doğu Marmara Bölgesi'nin 
ülkedeki göreli üstünlüğü dikkate 
değerdir.

Kaynak: TÜİK, 2016

Doğu Marmara Bölgesi'nin oluşturduğu GSKD'de Sektör Oranları
(TÜİK Ulusal Hesaplar verileri referansıyla hazırlanmıştır).

Bölge Sırası

 Türkiye

Doğu Marmara Bölgesi

Hizmetler (%)Hizmetler 
(Milyon TL)

Tarım
(Milyon TL)

Tarım  (%) Sanayi
(Milyon TL)

Sanayi (%)

2011

Toplam GSKD
(Milyon TL)

103.635 9 316.326 27,5 730.491 63,5 1.150.453

4.969 6,9 26.063 36,1 41.239 57,1 72.271

9 3 4

2004

Bölge Sırası

 Türkiye

Doğu Marmara Bölgesi

52.998 11 138.412 28 303.475 61 494.884

2.365 8 12.022 42 14.562 50 28.948

11 3 5
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OSB'lerle bir l ikte sanayinin katma 
değerinin ar t ır ı lmasında k atal izör 
görevi gören teknoloji geliştirme bölge 
verileri incelendiğinde halihazırda 50 
faal Teknoloji geliştirme Bölgesi'nden 
(TGB) 6 adedi Doğu Marmara Bölgesi 
yerleşiktir. Bu 6 adet TGB'de yerleşik 
firma sayısı 472 olup toplam istihdam 
5.358 kişidir (BTSB/MARKA, 2016).

2004-2011 yılları karşılaştırmalı olarak 
incelendiğinde, 2004 yılında %42 olan 
sanayi sektör payının 2011 yılında %36 
olduğu dolayısıyla bölgemizde üretilen 
GSKD'nin içindeki sanayi sektör payının 
nisbi olarak azaldığını gözlemlen-
mektedir. 26 Düzey 2 bölge bazında 
Doğu Marmara Bölgesi’ni incelediği-
mizde, bölgenin GSKD'ye sanayi sektörü 

bazında en fazla katkı sağlayan İstanbul 
ve Bursa- Eskişehir-Bilecik Bölgesinden 
sonra 3. sırada yer almaktadır. Bölgesi 
konumunu  korumuştur.

Bölge sanayimizin 2009-2015 yıllarında 
dış ticaretinde yer alan imalata dayalı 
ürün gruplarının teknoloji düzeyleri, 
nitelik olarak sanayi sektörünün yapısal 
seyri hakkında fikir vermektedir. 

Türkiye ve Doğu Marmara kaynaklı dış 
t icaret kompozisyonunda, imalata 
dayalı ürünlerin teknoloji yoğunlukları 

karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; 
2009 yılında Türkiye'de sırasıyla düşük-
orta, düşük teknolojili ürünlerin ihracat 

payı baskınken Doğu Marmara'da orta-
ileri, düşük-orta ürünlerin ihracat payı 
baskındır. 

2009 Yılı Türkiye ve Doğu Marmara Bölgesi  İmalata Dayalı Ürün Grubunun Teknoloji 
Düzeylerine Göre Dış Ticaret Kompozisyonu (%)

Kaynak: BTSB, 2016

Toplam

Faal OSB

Faal Olmayan OSB

Bolu DüzceTürkiye Doğu Marmara
Bölgesi

Kocaeli Sakarya 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

Yalova

206 19 11 4 2 0

72 12 1 3 2 4

278 31 12 4 4 4

2

2

4
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2015 yılı dış ticaret kompozisyonunda 
imalata dayalı ürün grupları teknoloji 
düzeyler ine göre  incelendiğinde  
Türkiye'de sırasıyla düşük-orta, orta-ileri 
tek noloj i l i  ürünler in ihracat pay ı 
baskınken Doğu Marmara'da düşük-
orta, orta-ileri ürünlerin ihracat payı 
baskın hale gelmiştir. Burada kritik 
olarak, imalata dayalı sanayi ürün 
grubunda sektör teknoloji düzeyinin 
or ta-i ler i teknoloj iden düşük- or ta 
teknolojiye kaydığını gözlemlemek-
teyiz. Bu sonuçlar da sanayi sektörünün 

nisbi katkısını kısıtlamaktadır.

Sonuç itibariyle, bölge ekonomimiz için  
sektörel olarak yukarıda belirtilen ana 
göstergeler bazında incelendiğinde, 
sanayi sektörünün yerinin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Sanayi sektöründe atılan 
hamleler ışığında ekonomimiz dünya 
ekonomisinde yerini almıştır. Ancak son 
yılllar da sektörün katma değeri ve 
verimlil iğinin seyri incelendiğinde 
sektörün ekonomideki payının düşük 
kaldığı gözlenmektedir. Bu tespitler 

ışığında gerek bölgesel gelişmenin 
ulusal ve küresel bazda rekabet edebilir-
l iğini ar ttırmak gerekse ekonomik 
gelişmenin çevresel boyutları gözö-
nüne alınarak kaynak sürdürülebilir 
temalı olacak şekilde verimli l iğini 
arttırmak adına; mevcut sanayinin 
değişimi, dönüşümü ile niteliğinin 
arttırılması gerekmektedir. Bu vizyon ile 
planlama çalışmalarının yapılması ve bu 
çalışmalar ışığında üretilen politikaların 
hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.  

 Doğu Marmara Bölge Planı 2014-2023, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli, 2015

 Doğu Marmara Ön Planı, İmar İskan Bakanlığı, 
Ankara, 1963

 Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, 
Prof.Dr. Erol TÜMERTEKİN, Prof.Dr. Nazmiye 
ÖZGÜÇ, İstanbul, 2015

 Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, Michel 
RAGON, 2010, İstanbul

 Onuncu  Kalkınma Planı, Kalkınma Bakanlığı, 
Ankara, 2013

 Birinci 5 yıllık Kalkınma Planı, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Ankara, 1963 
(http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20P
lanlar/Attachments/9/plan1.pdf )

2015 Yılı Türkiye ve Doğu Marmara Bölgesi  İmalata Dayalı Ürün Grubunun Teknoloji 
Düzeylerine Göre Dış Ticaret Kompozisyonu (%)

Kaynakça:
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1639'da imzalanan Kasr-ı Şirin 
Ant laşması i le bel i r lenen İ ran i le 
Türkiye'nin kara sınırının uzunluğu 560 
k m ' y i  b u l m a k t a .  İ k i  k o m ş u  ü l k e 
arasındaki sınırın uzunluğu, Türkiye'nin 
k ara s ınır ı uzunluk lar ı toplamının 
yaklaşık %19'una tekabül etmekte. Buna 
karşın Türkiye'nin İran'a yaptığı ihracatın 
Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı 
sadece %2,47 ve İran'ın Türkiye'ye 
yaptığı ihracatın İran'ın 
toplam ihracatı içindeki 
payı , %2,6 düzeyinde 
kalmıştır (2014). Aşağıda, 
b ü y ü k  p o t a n s i y e l 
taşımasına karşın iki ülke 
a r a s ı n d a k i  t i c a r e t i n 
yeter ince gel işmemiş 
olmasının nedenleri ve 
İran piyasasına ihracat 
ve/veya yatırım yapmayı 
düşünen işadamlarına 
yönelik sektörler bazında 
dikkat edilmesi gereken 
hususlar ile ihracat ve 

yatır ım alanlar ındak i f ı rsatlar ı ele 
alacağız.

İ ran İslam Cumhuriyeti 'ne nükleer 
programı nedeniyle BM tarafından 
uygulanan ambargonun İran'ın nükleer 
programını BM yetkililerinin denetimi-
ne açması sonucu kaldırılmasına karar 
verilmiştir (20 Temmuz 2015). Avrupa 
Birliği de İran'a petrol, ticaret, sigorta, 
bank acı l ık , deniz taşımacıl ığı gibi 
alanlardaki ambargoyu kaldırmıştır. 
Ancak İran'a ABD tarafından teröre 
destek vermesi, insan hakleri ihlalleri ve 
balistik füze programı iddiaları kap-
samında tek taraflı olarak uygulanan 
ambargolar devam etmektedir. Bu 
s e b e p l e  Tü r k i y e ' d e n  İ r a n ' a  A B D 
üzer inden (New York) A B D Dolar ı 
transferi yapılamamaktadır. İran ile dış 
dünya arasındaki ticaret ağırlıklı olarak 
Avro ile yapılmakta olup Mayıs 2015'ten 
bu yana Türkiye ile İran arasında TL ve 
IRR ile ticaret yapmak mümkündür. 
Ancak fiiliyatta TL ve IRR kullanımı henüz 
yaygınlaşmamıştır. İran'a ABD tarafın-

dan tek taraflı olarak uygulanan am-
bargolar dışındaki ambargoların kaldı-
rılması sonrası İran ekonomisinin %8 
büyüyeceği tahmin edilmektedir.

İran devletçi bir ekonomiye sahip olup 
ekonominin %85'i doğrudan veya do-
laylı olarak “bonyad” adı verilen vakıflar 
aracılığıyla devletin tekelindedir. Fiyat 
kontrolleri uygulanması ve gıda ile 
enerji sübvansiyonları özel sektöre 
dayalı büyümeyi olumsuz etkilemek-
tedir. Aynı şekilde İran'da ithalatçıların 
devletten ithalat izni alması ve döviz 
tahsisi alması gerekmektedir. İran'da 
halkın alım gücü nispeten düşük olup 
orta gelir grubunun durumu ambargo-
lar altında daha da kötüleşmiştir (Tah-
minlere göre nüfusun %18'i açlık sınırı 
altında yaşamaktadır). 

İran, Dünya Ticaret Örgütü üyesi olma-
yıp Gözlemci statüsündedir. Bu nedenle 
İran firmaları ile yaşanılan ticari sorunlar 
tahkime götürülememektedir. İran'da 
fikri/sınai mülkiyet haklarının korun-

ması i le i lgi l i  boşluk-
lardan ötürü ihraç edilen 
ürünlerin taklitleri (ör. 
cam mamul ler i ,  haz ı r 
giyim markaları, bazı gıda 
maddeleri vb.) piyasaya 
sürülebilmektedir. İran'a 
i laç, t ıbbi cihaz, gıda, 
gıda-takviyeleri, kozma-
tik ve hijyen malzeme-
lerin ihracatında “Good 
Manu-facturing Practices 
(G M P )” adl ı  b i r belge 
aranmaktadır. Belgenin 
çıkartılması 1,5 – 2 yıl 
almaktadır.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Piyasası'nın Doğu Marmara 
Firmaları İçin Sunduğu Fırsatlar

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Cem BAYRAK

Uzman

Makale

İRAN
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İ ran S ağl ık ,  Tedavi ve Tıp Eği t imi 
Bakanlığı - Gıda İlaç Kurumu tarafından  
GMP (Good Manufacturing Practices - İyi 
Üretim Uygulamaları) belgesi istenmesi,  
ayrıca gümrüklerde yaşanan teknik ve 
idari sorunlar, dış ticaret bürokrasisi, 
teyit l i  ak redit i f açı lamaması , Türk 
bankalarının verdiği teminatların İran 
bankalarınca kabul edilmemesi de 
önemli sorunlar arasında yer almaktadır. 
Bunun dışında İran devleti, İran'a yük 
taşıyan TIRların İran plakalı olması 
yönündeki uygulamaları da ihracatçıları 
olumsuz etkilemektedir. İran'a yapılan 
sevkiyatlarda İran menşeli araçların 
kullanılmaması durumunda İran Kara-
yolları idaresine malın bedelinin %10'u 
kadar bir komisyon ödenmektedir.  2002 
y ı l ı n d a y a p ı l a r a k  h i z m e t e a ç ı l a n 
Gürbulak Gümrük Kapısı ise ihtiyacı 
karşılamakta yetersiz kaldığı için tevsi ve 
k a p a s i t e  a r t ı r ı m ı  g e r e k m e k t e d i r. 
Türkiye, İran'la ticaretin gelişmesi için 
Esendere (Hakkari) ve Kapıköy (Van) 
gümrük kapılarını yap-işlet-devret 
modeliyle yeniden yapılandırmaktadır. 
Öte yandan İran tarafının kendi yollarını 
TIR geçişine uygun hale getirmemesi 
modernizasyon sürecini yavaşlatmak-
tadır.

Yatırımcılar için en önemli sorunların 
b a ş ı n d a yat ı r ı m c ı d o s t u o l m aya n 
mevzuat ve bürokrasi gelmektedir. 
İşadamlarımızın İran'da çalışma ve 
oturma izni alabilmesi uzun zaman 
almakta, birçok formalite gerektirmekte 
ve en önemlis i  bu süreç zar f ında 
(yaklaşık 6 ay) işleri nedeniyle İran'dan 

ayrılmaları halinde başvuruları iptal 
olmakta ve aynı prosedüre baştan 
başlamak icap etmektedir. İran mevzu-
at ı  uyar ınca ça l ı şma iznine sahip 
yabancıların İran'dan çıkış yapabilme-
leri için özel bir çıkış vizesi (exit visa) 
a l m a l a r ı  g e r e k m e k t e d i r.  İ r a n ' d a 
gerçekleştirilen girişlerin ve İran'da 
bulunulan sürenin belirli bir miktarı 
aşması hal inde, kendiler ine kaçak 
çalışılmış gibi işlem yapılarak yüksek 
vergi cezaları kesilmekte ve anılan 
cezalar tahsi l  edi lmeden ülkeden 
çıkışına izin verilmemektedir. 

İran'da ticari acenta ve distribütör ile 
çalışmak çok yaygın bir uygulamadır. 
Nakliye masrafları ucuz olduğu için 
firmalar kendi distribütörlük ağını 
kurmak yerine kargo ve nakliye şirketleri 
ile çalışmaktadır. İranlı ithalatçılar, 
öncelikle ithal edilecek ürünün İran 
sathında tek yetkili distribütörü olmayı 
teklif etmektedirler. Ancak tek bir 
distribütöre bağlı kalmak istemeyen 
Türk ihracatçılarının distribütörlük 
s ö z l e ş m e s i n d e b u h u s u s a d i k k a t 
etmeleri gerekmektedir. İran ile yüksek 
montanlı ticaret yapanlar fiktif depo 
kullanabilirler. Aynı adreste birden çok 
fiktif depo müsaadesi almak mümkün-
dür. İran gümrük kapısından geçen ma-
lın beyannamesinin ithalatçı tarafından 
i lgi l i aracı bankaya ibraz edilmesi 
gerekmektedir.  Aksi takdirde ithalatçı 
firmanın Kart-ı Bazarganisi (Ticaret Sicil 
Belgesi) ile dış ticaret yetkilerinin iptali 
söz konusu olabilir. Özellikle güm-
rükleme, depolama ve dağıtım işlerini 

yürütmek için İran'da kendi ithalat 
firmasını kuracak Türk firmaları bu 
konuya özel bir önem göstermelidirler.

İran'da banka ATM’leri bulunmadığı için 
işadamlar ının İ ran seyahatler inde 
yanlarında yeterli miktarda nakit İran 
Riyali bulundurmaları gerekmektedir. 
Ancak otel faturalarını öderken veya 
yüksek montanlı alımlarda Riyal yerine 
Av ro k u l l a n ı l a b i l i r.  İ ra n l ı l a r  R i ya l 
ifadesini günlük hayatta kullanma-
makta olup paranın değerini 10 ile bölüp 
yerine resmi bir para birimi olmayan 
“Tomen” ifadesini kullanmaktadırlar (Ör. 
1000 İran Riyali = 100 Tomen). İranlı 
işadamları ile yapılacak pazarlıklarda 
Tomen kavramının farkında olunması 
tavsiye edilmektedir. 

İran'a ihracat yapacak firmaların ilk 
işlemlerinde akreditif ile çalışmaları 
tavsiye edilmektedir. Ancak İranlı iş-
adamlarının akreditif kullanmaya alışkın 
olmaması nedeniyle tercih etmemeleri 
halinde peşin ödeme usulünün kulla-
nı lması veya gayr ımenkul ipoteği 
alınması tavsiye edilmektedir. Avrupa ve 
ABD menşeli firmaların aksine e-posta 
kullanımı İran'da kurumsallaşmamıştır. 
Bu sebeple İranlı firmalar ile iş yapacak 
firmaların telefon ve mümkün oldukça 
yüz yüze iletişim kurmaları ve görüş-
melerin zabıtlarını tutarak toplantı son-
larında katılımcıların imzalarına sunma-
ları yaşanabilecek ihtilafların önlenme-
sinde tavsiye edilen bir tutumdur.

Makale
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Her hâlükârda İranlı bir firma ile iş 
yapacak firmaların, Türkiye Cumhuriyeti 
Tahran Ticaret Ateşeliği'nden ön görüş 
almaları tavsiye edilmektedir. İran ile 
ticaret yapacak firmaların İran – Türk 
işadamı derneklerine (TİSİAD, İSİAD) 
üye olmaları da tavsiye edilmektedir. 
Ekonomi Bakanlığı, 2015 yılında İran'da 
düzenlenen 12 fuara milli katılım ve 56 
fuara da bireysel katılımı destek kapsa-
mına almıştır. Ekonomi Bakanlığı'nın 
Türkiye Ticaret Merkezleri desteği kap-
samında ilk etapta kuracağı merkez-
lerden birini Tahran'da kurmayı plan-
lamaktadır.

Ekonomi Bakanlığı, 2016-2017 dönemi 
için İran'ı öncelik li ülkeler arasına 
almıştır. Bu nedenle Ekonomi Bakan-
lığı'nın ihracata yönelik desteklerinde 
İran'a ihracat amaçlı faaliyetler daha 
yüksek destek oranlarından yararla-
nacaktır.

Türkiye'nin üyesi olduğu Ekonomik 
İşbirliği Örgütü (Economic Cooperation 
Organization – ECO) tarafından kurul-
muş olan Kalkınma Bankası (ECO Trade & 
Development Bank), birlik üyesi ülke-
lerin birbirlerinden  yapacakları 5 
milyon Amerikan Doları üzeri 
ithalat işlemlerini uygun şart-
larda kredilendirmektedir. 
Bu çerçevede İranlı itha-
latç ı lar ın Türk iye 'den 
yapacakları ithalatlarda 
ECO Trade & Develop-
ment Bank proje kredi-
sinden yararlandırıla-
bileceği düşünülmek-
tedir. Bankanın mer-
kezi, Karaköy'de (İs-
tanbul) olup Tahran'da 
da bir temsilciliği mev-
cuttur.

İran'a ihracatı yapılabile-
c e k  ü r ü n l e r i n  p e k  ç o ğ u 
İran'da üretilerek de iç piyasaya 
sunulabilir. İran'da asgari ücret 
Türkiye'dekinin %31'i düzeyindedir. 
Ayrıca İran'da elektrik fiyatları Tür-
kiye'dekinin %20'si, doğalgaz fiyatları 
%11'i ve süper benzin fiyatı ise %20'sidir. 
Ayrıca İran'daki yüksek işsizlik oranı 

(~%16) işçi bulmayı kolaylaştıran bir 
e t m e n d i r.  İ r a n ' d a  % 1 0 0  y a b a n c ı 
sermayeli işletme kurulabilmektedir. 
İranlı bir ortakla ortak yatırım yapılması 
durumunda ise çok detaylı ve kapsamlı 
bir sözleşme yapılması tavsiye edil-
mektedir. İ ran'da ihracata yönelik 
yatırım yapan firmalar, Serbest Ticaret 
Bölgelerinde faaliyet gösterebilmek-
tedir. Serbest Ticaret Bölgelerinde ya-
bancılara %100 sermaye mülkiyet hakkı, 
15 yıllık vergi muafiyeti ve vize kolay-
lıkları tanınmakta ve de elde edilen 
karların serbestçe yurtdışına transferine 
izin verilmektedir. İran'da Kish, Queshm, 
Chabahar, Aras, Arvand ve Bandar Anzili 
adlı Serbest Ticaret Bölgeleri bulun-
maktadır. İran'da ayrıca Özel Ekonomik 
Bölgeler de yer almaktadır. Buralara 
yatırım yapan yatırımcılara daha cazip 
yatır ım ve altyapı koşulları sunul-
maktadır. 

İran'da Türk malları hakkında olumlu bir 
intiba bulunmakla birlikte Türkiye ile 
İ r a n  a r a s ı n d a k i  t i c a r e t  y u k a r ı d a

belirtilen sebeplerden ötürü istenilen 
düzeye ulaşamamıştır. Ancak İran'a BM 
tarafından uygulanan yaptırımların 
kaldırılacak olması ve İran ile Türkiye 
arasında 2014 yılında imzalanan Tercihli 
Ticaret Antlaşmasının ( T TA) iki ülke 
a ra s ı n d a k i  t i c a re t i  o l u m l u yö n d e 
etkilemesi beklenmektedir. T TA, 6'lı 
GTİP bazında Türkiye'ye 125 sanayi 
ürününün İran'a ihracında gümrük 
vergisi indirimi sağlarken İran'a 140 
tarım ürününün Türkiye'ye ihracında 
gümrük vergisi indirimi sağlamıştır. 
Türkiye Gümrük Birliği üyesi bir ülke 
olduğu için sanayi ürünlerinde birlik dışı 
ülkelere AB tarafından tanınan dışında 
özel bir indirim yapamamaktadır ve bu 
nedenle tarım ürünlerinde gümrük 
vergis i  indi r imi yapı lmas ı yo luna 
gidilmiştir. İki ülke arasında ticaret ele 
alındığında İran'ın hali hazırda ihracatı 
içindeki en büyük paya sahip tarımsal 
ü r ü n l e r,  Ya ş - M e y v e S e b z e ( 2 0 1 4 ; 
%11,61) ve Hazır Gıdalar (2014; %2,21) 
d i k k at i  çe k m e k te d i r.  Ö te ya n d a n 
Türkiye'nin İran'dan taviz aldığı 125 
ürünün hali hazırda Türkiye'nin İran'a 
olan ihracatındaki payı %19,8 (2015) 
düzeyindedir. Türkiye'nin bu 125 üründe 

tüm Dünya' ya olan ihracat ının 
toplam ihracatındaki payı ise 

%25,3'tür (2015). 

 ihracatının toplam ihra-
c a t ı n d a k i  p a y ı  i s e 

%25,3'tür (2015). 

T T A  k a p s a m ı n d a 
Türkiye'nin taviz aldığı 
başlıca ürün grupları:
 Temizl ik Ürünleri , 

İlaç, Kozmetik
 Plastik Malzemeleri
 Orman Ürünleri
 Tekstil, Hazır Giyim, Ev 

Tekstili
 Mobilya

 Çelik Ürünleri, Demir ve 
Demirdışı Metaller

 Buzdolabı, Bulaşık Makinaları 
gibi Beyaz Eşya Ürünleri

 K l imalar ve E lektr ik-E lektronik 
Ürünleri
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İran'ın ithalatında başı çeken ürün GTİP 
84 kodlu Makine ve Teçhizat'tır (2015; 
%17,36). Elektrikli ve Elektronik Cihazlar 
ise İ ran' ın üçüncü en büyük i thal 
k a lemidi r (2015; %8,82) .  M ak ine -
Teçhizat aynı zamanda Türkiye'nin İran'a 
ihracatında iki numaralı kalemdir (2014; 
%12,45). Elektrikli ve Elektronik Ekip-
man ise Türkiye'nin İran'a ihracatında 
beşinci s ı rada gelmektedir (2014; 
%4,21). İran Makine - Teçhizat ithalatı-
nın %6,06'sını (2014) ve Elektrikli ve 
Elektronik Ek ipman ithalatının ise 
sadece %1,97'sini Türkiye'den yapmak-
tadır. Bu haliyle Türkiye İran'ın Makine-
Teçhizat ithalatında 6. ve Elektrikli ve 
Elektronik Ekipman ithalatında 7. 
sırada gelmektedir. İran'ın Makine-
Teçhizat ithalatında başı Çin, BAE ve 
Güney Kore; Elektrikli ve Elektronik 
Ekipman ithalatında ise yine Çin, 
Güney Kore ve BAE çekmektedir. İran'a 
makine ve ekipman ihraç eden yabancı 
firmaların İran'da resmi temsilcilik 
bulundurma zorunluluğu vardır. Bu 
nedenle özellikle KOBİlerin ağırlıkta 
olduğu makine-teçhizat sektöründeki 
imalatçıların kümelenerek ve devlet 
desteklerinden yararlanarak İran'da 
ortak temsilcilik açmaları İran'da ofis 
açma ve işletme maliyetlerini azaltıcı 
bir yaklaşım olabilir.

İran'ın ithalatında önemli yer tutan bir 
ürün de GTİP 87 kodlu Motorlu kara 
taşıtları, traktörler, bisikletler, moto-
sikletler ve diğer kara taşıtları, bunların 
aksam, parça, aksesuarıdır (2015; 
%7,16). İran'ın tüm Dünya'dan ithala-
tında en büyük payı binek otomobiller 
almaktadır (2015; %46,03). Onu %29,18 
(2015) ile aksam, parça ve aksesuarlar 
takip etmektedir. Türkiye'nin İran'a 
ihracatında ise en büyük pay açık ara ile 
( 2 0 1 5 ;  % 8 4 , 3 4 )  a k s a m ,  p a r ç a  v e 
aksesuarlarındır. Onu %7,59 (2015) ile 
Taşıtlar için römorklar, yarı römorklar vb. 
ile aksam-parçaları takip etmektedir. 
Yaptırımlarla birlikte yerli otomobil 
sanayisine öncelik veri len İ ran'da, 
hük ümetin yat ı r ımlar ı  i le b i r l ikte 
otomobil üretimi rekor seviyelere 
ulaşmıştır. Otomotiv sektörü üretim 
hacmi açısından dünyada 14. sırada yer 

alan İran'da yıllık ortalama 1,5 milyon 
a d e t  ü r e t i m  y a p ı l m a k t a d ı r.  İ r a n 
sanayisinin lokomotifi olan otomotiv 
sektörü dış rekabet karşısında yüksek 
vergi oranları ve kotalar ile korunmak-
tadır. Fakat devlet tekelinde olan bu 
sektör, teknoloji transferi amacıyla son 
yıllarda yabancı ortaklıklar yoluyla yeni 
model araçların üretimine başlamıştır. 
Başta Nissan (Japon), Peugeot (Fransa), 
Renault (Fransa) ve Kia (Güney Kore) 
firmaları olmak üzere birçok ortaklık 
anlaşması imzalanmıştır. Ancak İran'da 
özellikle yedek parça alanında piyasada 
önemli ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu bağlamda Türk firmaları için after-
market piyasası hedeflenebilir. Türkiye, 
%2,78 ile İran'ın Otomotiv ithalatında 5. 
Sırada gelmektedir. İran'ın ithalatında 
aslan payını %66,61 ile BAE almaktadır 
(2014). Bunun sebebi Batılı ülkelerin 
firmaları İran'a ihracatlarını BAE üzerin-
den dolaylı yoldan yapmalarıdır. BAE'yi 
%17,23'lük pay ile Çin takip etmektedir 
(2014).

1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin 
desteği i le kurulan demir ve çelik 
sektörü, 1979 devrimi sonrası yapılan 

yatırımlarla daha da gelişmiştir. IMIDRO 
verilerine göre, İran bugün 2,5 milyar 
ton demir cevheri rezervi ile dünyada 14. 
sırada yer almaktadır. Önemli demir 
madenleri , İsfahan, Ahvaz ve Yezd 
bölgeler inde bulunmaktadır. Or ta 
Doğu'da 76 milyon ton olan çel ik 
tüketimiyle İran, Türkiye'den sonra, 
%25'lik pay ile ikinci sırada yer almak-
tadır. IMIDRO tarafından gerçekleş-
tirilen son çalışmalara göre 2025'te İran 
çe l ik tüket iminin 46 mi lyon tona 
ulaşmasını beklemektedir. Çelik yapımı 
projelerinin çoğunda sünger demir-
elektrik ark ocağı (DRI-EAF) teknolojisi 

kullanılmaktadır. Demir-Çelik ürünleri, 
İran'ın ithalatının %6,01'lik kısmını 
teşkil etmektedir. İran'ın Demir-Çelik 
ürünleri ithalatında en büyük payı Çin 
(%25,41; 2014) ve BAE (%25,13; 2014) 
almaktadır. Türkiye, %6,21'lik pay ile 5. 
sırada yer almaktadır. Türkiye'nin 7216 
GTİP kodlu Demir/alaşımsız çelikten 
profil ihracatı, İran'a olan Demir-Çelik 
ürünleri ihracatında 2014 ve 2015 
yıllarında %55,06 ve %31,17'lik pay 
almışt ır. İ ran' ın 7216 G T İ P kodlu 
Demir/alaşımsız çelikten profil itha-
latında Türkiye'nin payı 2014 ve 2015 
yıllarında %37,29 ve %45,55 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

Petrokimya ürünleri ihracatı İran'ın 
ihracatının %7,66'sına tekabül et-
mektedir. Bununla beraber Plastik ve 
Petrokimya Ürünleri İran'ın ithalatının 
%3,87'sine tekabül etmektedir. İran'ın 
ithalatında en büyük payı Güney Kore 
(2014; %30,04), Çin (2014; %25,04) ve 
BAE (2014; %15,46) almakta olup onları 

4. sırada Türkiye (2014; %11,37) takip 
etmektedir. İran'ın gerçekleştirdiği 
ithalatta dikkat çeken ürünler plastik 
hammaddeleridir. Türkiye İran'ın ithal 
ettiği GTİP 3921 kodlu Plastikten diğer 
levhalar, yaprak , pel ikül, varak ve 
lamlar'ın %40,20'sini (2015), GTİP 3916 
k o d l u P l a s t i k te n m o n o f i l ,  ç u b u k , 
profiller'in (enine kesiti 1 mm’yi geçen) 
%77,74'ünü (2015) ve GTİP 3925 kodlu 
P l a s t i k t e n  i n ş a a t  m a l z e m e s i ' n i n 
%43,37'sini (2015) sağlamaktadır.

Makale
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İran'ın önemli ithal kalemlerinden biri 
d e  i l a ç t ı r  ( 2 0 1 5 ;  % 3 , 0 9 ) .  İ r a n ' ı n 
ithalatında başı çeken ülkeler Almanya 
(2014; %16,89), İsviçre (2014; %13,04), 
BAE'dir (2014; %12,51). Türkiye ise 7. 
sırada gelmekte olup %3,67'lik paya 
s a h i p t i r  ( 2 0 1 5 ) .  İ r a n ' a  B M  v e A B 
tarafından uygulanan ambargonun 
kalkmasını müteakip AB ülkelerinin 
ihracat oranlarının artması ve BAE'nin 
payının azalması beklenmektedir. İran, 
Türkiye'nin ilaç ihracatındaki en önemli 
pazarlarındandır. 2013 yılında Türki-
ye'nin en fazla ilaç ihracatı yaptığı ülke 
İ ran olmuştur (US$ 86.815.000,00; 
%11,51). 2013 – 2015 döneminde İran'a 
gerçekleştirilen ilaç ihracatının Türki-
ye'nin tüm dünya'ya olan ilaç ihracatı 
içindeki payı %6,42 olmuştur (5. sıra). 
İran'ın dünya'dan ithalatında en büyük 
payı %53,72 (2015) ile GTİP 3004 kodlu 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) ve  
%34,12 (2015) ile GTİP 3002 kodlu İnsan 
ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. 
ürünler almaktadır. GTİP 3004 kodlu 
tedavide/korunmada  kullanılmak üzere 
hazır lanan i laçlar (dozlandır ı lmış) 
Türkiye'nin İran'a olan ilaç ihracatında 
ise %96,02'lik paya sahiptir.

İran, elektrik, araç yakıtı ve işçi maliyet-
lerinin düşüklüğü, iç piyasaya erişim ve 
Rusya gibi üçüncü ülke piyasalarına 
erişim açısından yatırımcılara avantajlar 
sunmaktadır. Özellikle gümrük ver-
gilerinin yüksekliği nedeniyle İran'a ilgili 
sektörde yatırım yapmak, ihracatın 
yerine tercih edilebilecek bir alternatif 
olabilir. İran'da yabancı yatırımcılar 
%100 yabancı sermayeli şirket kurabil-
mektedirler (İran vatandaşı ortak şartı 
bulunmamaktadır). İran'dan üçüncü 
ülkelere ihracat yapacak f i rmalar, 
serbest ticaret bölgelerinde yatırım 
yapabilmekte ve vergi avantajlarından 
yararlanabilmektedirler. Ayrıca serbest 
bölgelerde faaliyet gösteren firmalar 
için gelirleri serbestçe yurtdışına taşıma, 
15 yıllık vergi tescili ve vize kolaylıkları 
gibi imkânlar da sunulmaktadır. Ancak, 
İran serbest bölgeleri, devletin İran'ın 
petrol dışı ürünler ihracatını geliştirme 
düşüncesini gerçekleştirmekten öte, 
Dubai'den ithalâtın gerçekleştirildiği 

bölgeler haline gelmiştir. İran'da Özel 
Ekonomik Bölge olarak adlandırılan ve 
nispeten cazip yatırım ve alt yapı koşul-
ları sağlayan bölgeler de bulunmaktadır.

Doğal kaynaklar içinde çinko, bakır, 
demir, alüminyum, mermer ve diğer 
birçok madenler İran'da bol miktarda 
b u l u n m a k t a d ı r .  Ö z e l l i k l e  d e m i r 
madeninin kalitesi çok yüksektir. Ayrıca 
petrol ve doğalgaza dayalı sanayi 
yatırımları için de büyük potansiyel arz 
etmektedir.

İran'da sebze, meyve, et ve süt imalatı 
sektörleri gelişmiş durumdadır. Ancak 
ambalajlama alanında yeterli kapasite 
bulunmamakta olup iç pazar ambalaj 
imalatı yatırımları için fırsatlar sunmak-
tadır. Öte yandan İran'da üretilen tavuk 
etlerinin raf ömrü kısa olup uzun raf 
ömürlü tavuk eti imalatı yatırımlarına 
ihtiyaç vardır. İ ran'da global gıda 
firmaları piyasa penetrasyonlarını arttır-
dıkça bu firmalara tedarikte bulunan 
Türk ambalaj firmalarının İran'a yatırım-
larının da artması beklenmektedir. 

İran'da hâlihazırda Türk plastik inşaat 
malzemesi üreticilerinin yatırımları 
vardır. Bu yatırımların ileriki dönemde 

ivmelenerek artması beklenmektedir.

İran'la yapılan TTA, deri mamulleri için 
gümrük vergisi indirimi öngörmemek-
tedir. Bu alanda sektör derneklerinin 
çabalarına karşın henüz deri mamul-
l e r i n i n  T TA  k a p s a m ı n a  a l ı n m a s ı 
yönünde bir değişik lik olmamıştır. 
Ancak İ ran, deri mamul üretici leri 
açısından yatırım amacıyla değerlen-
dirilebilir. Özellikle Türkiye sınırına yakın 
yerlerde üretim yapılması başta Türkiye 
pazarı olmak üzere İ ran'dan diğer 
ülkelere ihracat açısından da değerlen-
dirilebilecek bir opsiyondur.

İran'da otel sayısı (özellikle yüksek 
standartlı oteller) Türkiye'deki otel sayı-
sının çok altındadır. İran'a ambargonun 
kalkmasını müteakip hızlı bir otelleş-
menin gerçekleşmesi beklenmektedir. 
AVM sektörü de gelişen bir sektördür. 
İran'da inşaat ve proje aşamasında olan 
15 bin m 'nin üzerinde yaklaşık 100 AVM 
bulunmaktadır. Nihai tüketiciye yönelik 
Türk ürünleri hakkında İran genelinde 
olumlu bir intiba mevcut bulunmakta-
dır. Türk hazır giyim, ayakkabı, mobilya, 
ev tekstili ve kozmetik firmaları İran'daki 
AVM trendlerini yakından takip etmeli 
ve İran piyasası için yatırım kararlarında 
dikkate almalıdırlar. Özell ik le Türk 
mobilya ve hazır giyim firmaları yatırım 
yaparak iç piyasa için üretim yapabilirler. 
İ ran, fastfood ve restoran kültürü 
açısından bakir bir ülkedir. Türk restoran 
ve k ahve - çay sa lonu z incir ler in in 
İran'daki potansiyeli radarlarına dâhil 
etmeleri tavsiye edilmektedir. Bunların 
yanında yapı market z incir ler inin 
penetrasyonu için tamamen boş bir iç 
piyasa mevcuttur.

İran'ın %90'ı yılın 300 günü ve daha 
fazlası güneş enerjisinden elektrik 
üret imi yapı labi lecek potansiyele 
sahiptir. Ayrıca İran'da atık yönetimi 
(atıkların toplanması, bertarafı ve geri 
kazanımı) alanında önemli eksiklikler ve 
sorunlar yaşanmaktadır. Solar enerji ve 
atık geri dönüşüm gibi sektörlerinde 
ilerleyen yıllarda gerçekleşebilecek 
liberalizasyon ve dış yatırıma açılım 
halinde Türk yatırımcılar tarafından 
değerlendirilebilir.
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Röportajlar

“Yeni Bir Güçle 2023
Hedeflerimize Doğru Süratle 
İlerleyeceğiz”

Türk iye'de kalk ınma an-
lamında sanayinin gelişimini, bu 
gününü ve geleceğini kısaca de-
ğerlendirebilir misiniz? Yalova 
özelindeki değerlendirmeleriniz 
nedir?

Türkiye içinde bulunduğumuz şu 10-15 
yıllık dönemde her alanda gerçekten 
büyük bir başarı hikâyesi yazarak üre-
timini, ihracatını, istihdamını ve yatı-
rımlarını katbekat artırmıştır. Ülkemiz, 
2003'ten itibaren yılda ortalama yüzde 
%4,8 oranında büyüyerek Cumhuriyet 
tarihinin rekorunu kırmıştır. Bunda en 
büyük payı sanayi üretiminde olduğu 

k a n a a t i n d e y i m .  N e t i c e d e 
sanayisiz kalkınan bir ülke 
yoktur. Hizmet sektörü önem-
lidir ama sanayisiz kalkınılmaz. 
Bugün baktığımızda maalesef 
son 3 yıldır ardı ardına yaşanan 
hadiselerin ekonomiyi yordu-
ğu bir gerçek, ama küçülttüğü-
nü söylemek haksızlık olur. 
İnşallah artık bu dönemi yavaş 
yavaş geride bırakacak, yeni 
bir heyecanla, yeni bir güçle 
2023 hedefler imize doğru 
süratle ilerleyeceğiz.

Yalova hem ekonomik hem de 
sosyal anlamda 1999 
depremi sonrası ol-
dukça zorlu bir dö-
nemden geçti. Ama 
şükür ki artık ilin eko-
n o m i s i  ü z e r i n d e o 
günler in etk isi k al-
m a d ı .  S o n y ı l l a r d a 
Yalova; akrilik elyaf ve 
karbon elyaf imalatı, 
yat ve gemi imalatı, 
turizm, süs bitkileri ve 
kivi üretimi alanlarında gerçekleştirilen 
yatırım hamleleri ile ülkemiz ekono-
misine önemli katkılar sağlamaktadır. 
İhracatı ithalatından fazla olan iller 
arasında yer alan Yalova'nın 2011 yılında 
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre yaklaşık 62,4 milyon dolar olan 
ihracat miktarı 2015 yılında 255,4 milyon 
dolara ulaşarak 4 katın üzerinde bir artış 
sergilemiştir. 

Geç t iğimiz aylarda açı l ı ş ı  yapı lan 

“Osmangazi Köprüsü”yle; Bursa, Kocaeli 
ve İ s tanbul i le ar t ık tam manada 
bütünleşmiş olan Yalova'mızın tabiri 
caizse sınırsız bir potansiyeli bulun-
maktadır.  Cumhuriyetimizin 100. yaşını 
kutlayacağımız 2023 yılı için tespit 
edilen hedeflere ulaşabilmek adına 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yalova'da; 
çevreyle barışık , nitelik l i ist ihdam 
kapasitesi yüksek, yerli imalat odaklı ve 
katma değer yaratan tüm sanayi ve 
ticaret yatırımlarının önünü açmaya 
çalışıyoruz. Hâlihazırda Yalova Kompozit 
ve Kimya İhtisas Islah OSB ilimizde faal 
olan tek OSB olmakla beraber, orta 

vadede sicil numarası almış Taşıt Araçları 
Yan Sanayi İhtisas OSB, Yalova Kalıp 
İmalatı İhtisas OSB, Gemi İhtisas OSB ve 
Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas 
OSB'nin de faaliyete geçmesi hedef-
lenmektedir. Yaklaşık 1 milyar dolarlık 
yatırım hacmine sahip bu projelerle 
t o p l a m d a  3 0 . 0 0 0  y e n i  i s t i h d a m 
sağlanması ve 900 milyon dolarlık 
ihracat kapasitesinin oluşturulması 
öngörülmektedir.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
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Röportaj

Sizce ne gibi düzenlemeler sek-
törün gelişim hızını ar tırarak 
sanayicinin daha rahat üretim 
yapmasını kolaylaştırabilir?
Sanayiyi rekabetçi kılmak her ülkenin en 
önemli politikası olmalıdır. Bunu temin 
edebi lmek adına k amu kurumlar ı 
sanayicinin karşısında değil, yanında yer 
a l m a l ı d ı r.  Ya l ova p e r s p e k t i f i n d e n 
baktığımızda yatırımlar için sanayi alanı 
üretmenin çok uzun süreler alabildiğini 
ve bu durumun da sanayicileri yordu-
ğunu görmekteyiz. Geçmişteki kar 
marjları artık söz konusu değil. Gü-
nümüz koşul lar ında rek abet ar t ık 
kuruşlarla, sentlerle yapılıyor. Sanayici 
kendi işinin dışında bir de bunlarla 
uğraşmak zorunda kalınca yıpranıyor. 
Sanayicinin kendi işine odaklanmasını 
sağlayacak her türlü düzenleme sektörü 
geliştirecek ve rahatlatacaktır. 

Bölgemizin ve ülkemizin sana-
yileşmesinde eğitim ve nitelikli iş 
gücü olarak sizce hangi düzey-
deyiz? 
Gelişmiş ülkelere baktığımızda en-

düstride çalışan insan kalitesinin farklı 
olduğunu görüyoruz. Özellik le ara 
eleman seviyesinde. Biz ülke olarak her 
şeye mühendis yetiştiriyoruz. Gelişmiş 
ülkelerde ise teknikerler çalışıyor, bütün 
üretimi onlar götürüyor. Mühendis 
kadar bilgililer. Biz ise düz insanı alıp 
eğitiyor ve enerji kaybediyoruz. Mü-
hendisi Ar-Ge'de proje yönetiminde, 
entelektüel kapasite gereken işlerde 
kullanıyoruz. Sonuçta pahalı eleman 
kullanmış oluyoruz. Meslek liseleri, 2 
y ı l l ık ünivers i te ler tüm iy i n iyet l i 
çabalara rağmen yetersiz. Sanayinin 5-
10 yıl sonrasının ihtiyacını görerek, sek-
törün ihtiyaç duyduğu beşeri sermaye 
prof i l in i bel i r leyip ona göre plan 
yapmak gerekiyor. Sanayinin en temel 
sorunu insan desek yeridir. Gençlerimize 
"Terleyerek, çalışarak bir şey olunur" 
bilincini aşılamak lazım. 

Üniversite -sanayi işbirliğinin 
önemi nedir?
Rekabet avantajı yakalayabilmemiz için 
sanayimizi çeşitlendirmemiz lazım. 
Herkes aynı yatırımı yapmaya devam 
edince, birbirimizle rekabet ederek 

fiyatları düşürüyoruz. Sadece teknoloji 
transfer edip nihai ürün ürettiğimiz için 
kârlı l ık düşüyor. Teknoloji transfer 
etmek de tabii ki önemli ama asıl başarıyı 
teknolojiyi üretebilirsek yakalarız. İşte 
bu noktada üniversite – sanayi işbir-
liğinin önemi ortaya çıkıyor.
 
Yalova'da 2008 yılında kurulan Yalova 
Üniversitesi maalesef kampüs yerinin 
seçilme sürecinin oldukça uzamasının 
getirdiği belirsizlikten dolayı beklenilen 
atılımı uzun bir süre gerçekleştiremedi. 
Şimdi bu sorun çözüldüğü için Yalova'da 
üniversite-sanayi işbirliği adına umut-
luyum. Üniversitemiz bölümlerini be-
lirlerken ilimiz sanayisinin ihtiyaçlarına 
göre kendisini şekillendirmektedir. Bu 
gayet olumludur. Türkiye'nin ilk ve tek 
Polimer Mühendisliği Bölümü, Enerji 
Sistemleri Mühendisliği ile Kimya ve 
Süreç Mühendisliği gibi melez mü-
hendislik bölümleri ve yerelde yenilikçi 
diğer bölümleriyle ulusal ve uluslararası 
düzeyde başarılı ve saygın bir kurum 
olma yolunda hızla ilerlemektedir. 
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Düzce 
Organize Sanayi Bölgesi

Kendinizi ve kurumunuzu kısaca 
tanıtır mısınız?

Bölgemizin kuruluş çalışmaları 
Bolu Valiliği tarafından 1994 yılında 
başlatılmış ve 1996 yılında kurulumu 
tamamlanmıştır. 2004 yılına kadar 3 
işletme faaliyet göstermiş. Daha sonra 
Düzce'nin 5084 sayılı 'Yatırımların ve 
İstihdamın Teşviki Hakkındaki Kanun' 
k apsamına al ınmasıyla bölgemize 
yoğun talep olmuştur. 2005 yılında 
yatırımlara hızlı bir şekilde başlanmış ve 
2006 – 2007 yıllarında yatırımların 
b ü y ü k b i r  k ı s m ı t a m a m l a n m ı ş ve 
üretime geçilmiştir.

Bölgemizde 173 hektar büyüklüğünde 
olup 60 adet sanayi parseli bulunmak-
tadır. 60 sanayi parselinin 59 tanesi 
firmalara tahsis edilmiştir. 

Düzce OSB'de kaç firma faaliyet 
göstermektedir ve  kaç kişiye 
istihdam sağlanmaktadır?
Bölgemizde halihazırda 54 parselde 
üretim yapılmaktadır. Bir parselimizde 
hukuki süreç devam etmektedir. Diğer-
leri ise inşaat ve proje aşamasına gelmiş 
durumdadır.  Bölgemizde yaklaşık 6.000 
kişi istihdam edilmektedir. Bu sayı 
global ekonomik kriz ve ülkemizdeki 
terör sorunu gibi olaylardan etk i-
lenerek zaman zaman düşmektedir.  
Ayrıca birçok firmamız da teknolojik ve 
tevsi olarak büyümeye devam etmek-
tedir. Yaklaşık % 90 doluluk oranına 
sahibiz.

15 Temmuz olayları Düzce 
sanayisini nasıl etkiledi?
Bu olaylar tüm ülkemizi etkilediği gibi 
bölgemiz firmalarının faaliyetlerini de 

olumsuz yönde etkiledi. Özellikle ihra-
cat yapan firmalarda üretim düşüşleri, 
proje aşamasında olanların da proje-
lerini askıya almalarına sebep olmuştur. 
Bunun yanında sanayicimizde gelecek 
kaygısı baş göstermiştir. Bu tip girişim-
lerin ve terör olaylarının bir an evvel 
sona erdirilmesi, ülkemizin geleceğinin 
en iyi noktaya gelmesi en büyük temen-
nimizdir. 

Düzce ekonomisini 10 yıl sonra 
nerede görüyorsunuz? 
İstikrarlı bir çizgi ile hareket edilir yeni ve 
mevcut sanayi bölgelerinin alt ve üst 
yapı sorunları çözülürse 10 yıl sonra 
ekonomik büyümede Adapazarı örne-
ğini yaşayabiliriz. Eğer kontrol edilebilir 
yapısal ve fiziksel dengeleri kurar, 
OSB'lerin temel ihtiyaçlarını giderebilir-
sek, katma değer üretecek istikrarlı ve 
sürdürülebilir üretim yapacak yenilikçi 

Düzce OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Selim Yirmibeşoğlu
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Düzce 1. OSB genişleme projesi 
ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 
Her dönemde idari ve siyasi irade ile 
paylaştığımız öncelikli temel ihtiya-
cımızdır. Bundan sonra da gündemden 
düşmeyecektir. Bize göre TEM otoyolu 
Düzce çıkışı i le birlikte eş zamanlı 
yürütülebilecek bir projedir. Genişleme 
bölgesinin fiziki alt ve üst yapısı TEM 
otoyolu çıkışına uygundur. 

Burada rakam vermek spekülasyonlara 
sebebiyet verebilir. Geniş bir pen-
cereden bakarsanız ilerisi için kulak 
a r k a s ı  e d i l e m e ye ce k k a d a r c i d d i , 
Düzce'nin belki 30 yıllık geleceğini inşa 
etmeye katkı koyacak bir ekonomi ve 
sanayi hamlesi olacağı kanaatindeyiz. 

Gerekli yerler ile görüşmeler bazen rafa 
k aldır ı lmış, bazen de s ıcak olarak 
gündeme taşınmıştır. Dosyamız ve 
taleplerimiz Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'ndadır. 

Düzce'nin siyasi olarak en güçlü olduğu 
dönemlerden birindeyiz. Bu dönemde 
mevcut OSB'mizin temel ihtiyaçlarının 
başında gelen genişleme projesinin 
gerekli kurumlardan destek görüp 
çözüleceğine inanıyoruz. 

TEM Otoyolu'nun OSB 
bağlantısı ile ilgili herhangi 
bir gelişme var mı? 
En büyük sorunumuz sizlerinde bildiği 
gibi OSB'lere ulaşım ve yol sorunudur.  
Düzce Organize Sanayi Bölgemiz TEM 
otoyolunun 1,5 km güneyinde yer 
almaktadır ancak otoyola bağlantısı bu-
lunmamaktadır. Ulaşım D-100 Kara-
yolunu kullanarak ve şehir merkezinden 
geçerek sağlanmaktadır. Şehir merke-
zindeki trafik ve yol alt yapısı büyük 
tonajlı araçların geçişine uygun değildir. 
Karayolları Genel Müdürlüğünce projesi 
hazırlanan TEM Bağlantısı Düzce Merkez 
ve Beyköy çıkışının ihalesi yapılmıştır. 

Yakın zamanda yapım çalışmalarına da 
başlandı. Bu proje kapsamında Bölge-
mize TEM otoyolundan bağlantı yapıla-

caktır. Otoban bağlantısından OSB'ye 
kadar olan kısımda yapılacak yolun 
proje revizyonu için imkanlarımız dahi-
linde ilgili kurumlara destek olarak 
üzerimize düşeni yaptık. Süreci bek-
leyerek kısa zamanda tamamlanmasını 
umut ediyoruz.

Düzce sanayisi için marka 
projeleriniz var mı?
Düzce Organize Sanayi Bölgesi olarak 
gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir 
Ortak Yaşam Alanı Projemiz var. Bu alan 
içerisinde, Yönetim Binası, Cami, Kreş, 
Sağlık Birimi, İtfaiye, Çarşı, Restoran, 
Sergi Alanı, Akaryakıt İstasyonu, Ticari 
alanlar, Otel ve Mesleki Özel Teknik 
Lise'nin yer almasını planlıyoruz. Proje 
ile ilgili görseller ve alan projelerimiz 
hazır durumda. 

Röportaj
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA) tarafından yürütülen küme-
lenme çalışmaları kapsamında, eğitim 
içeriği Avrupa Küme Mükemmeliyeti 
Vakfı (EFCE) tarafından geliştirilen 
“Kümelenme Temelli Değişim Yönetim 
Eğitimi”nin ilk haftası 24-25 Eylül 2016 
tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirildi. 
Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirilen 
eğitim kapsamında, 20 katılımcı toplam 
8 haftalık eğitimi ve saha çalışmasını 
başarıyla tamamlamaları halinde EFCE 
tarafından “Küme Yöneticisi” olarak 
akredite edilmiştir. 

Ajans uzmanları ve bölgemizde faaliyet 
gösteren kurum temsilcilerinden oluşan 
4 kişilik ekipler, bölgenin öne çıkan 5 
sektöründe kümelenme çalışmaları için 
zemin oluşturacak bir saha çalışması 
yürüteceklerdir. Saha çalışmaları kapsa-
mında 5 sektörde toplam 15 sektörel 
toplantı yapılacak olup, Nisan 2017 
tarihinde tamamlanması öngörülen 
saha çalışmaları sonucunda 5 kümelen-

me için “Stratejik Değişim Yol Haritası” 
hazırlanacaktır. 

EFCE Eğitmen Sertifikası sahibi üç 
MARKA Uzmanı Devrim ŞAVLI, Murat 
ÖZKAN ve Fatma AVŞAR tarafından 
verilecek olan eğitime, uluslararası 
düzeyde is im yapmış kümelenme 
uzmanları da yapacakları sunumlarla 
destek vereceklerdir. Ayrıca, oluşturulan 
ekiplere daha önce söz konusu eğitim 
programına katılmış 5 uluslararası 
uzman, saha çalışmaları aşamasında 
destek olacaktır. Eğitimler kapsamında, 
ülkemizin önde gelen kümelerine de 
yerinde ziyaretler yapılması planlan-
maktadır. 

Eğitimin ilk gününde, Avrupa Küme 
Mükemmeliyeti Vakfı (EFCE) Başkanı Dr. 
Reza Zadeh uzaktan görüntülü bağlantı 
yöntemiyle katılımcılara yaptığı konuş-

mada, gün geçtikçe sertleşen uluslar-
arası rekabet ortamında araştırma 
odaklı kümelenmelerin desteklenme-
sinin önemine vurgulandı. Avrupa'nın 
önde gelen kümelenme uzmanları 
tarafından hazırlanan eğitim ve saha 
çalışması içeriğinin uygulanmasının 
bölgenin önde gelen sektörler ine 
önemli katkılar sağlayacağını belirten 
Zadeh, söz konusu eğitimin Türkiye'de 
uygulanmasından dolayı duyduğu 
memnuniyeti iletti.     

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

“Kümelenme Temelli 
Değişim Yönetimi Eğitimi”nin
İlki Kocaeli'de Gerçekleştirildi

Haberler

28



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
D o ğ u  M a r m a r a  K a l k ı n m a  A j a n s ı 
(MA R K A), Kocaeli İ l Gıda Tarım ve 
H a y v a n c ı l ı k  M ü d ü r l ü ğ ü ,  K o c a e l i 
Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen 
“Kocaeli’de Sürdürülebilir Tarım Çalış-
tayı” Ramada Otel’de gerçekleştirildi.

Toprak Verimliliği Çok Daha Yüksek
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ve 
etkinliğin önemini vurgulayan Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 
Genel Sekreteri Mustafa Ayhan; “Kocaeli, 
300 km ’lik alanda tarımsal üretime 
yönelik kendine has bir toprak yapısı 

olan bir kent; tarım da ülke olarak 
vazgeçemeyeceğimiz sektörümüzdür. 
Bu topraklarda üretilen ürünlerde katma 
değeri arttırmalıyız. Kocaeli’de ülke 
ortalamasına göre toprak verimliliği çok 
daha yüksek. Bu verimliliği fırsata dö-
nüştürmeliyiz. Planlı ve düzenli çalış-
malıyız” diyerek tarımın Kocaeli ve ülke-
deki önemini vurguladı. . 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
İlhan Özel, “çiftçilerimizi kalkındırma 
amacı ile her geçen gün çalışmalar 
yapılmakta, i l imizde bu stratej i ler 
doğrultusunda 41 adet ekonomik 
yatırımla 20 Milyon TL destek verilmiştir, 
bu çalıştayın tarımda yeni bir dirilişe 

vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Tarıma Elverişli Araziler Giderek 
Azalmakta
Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Bekir Çakır da “Kocaeli’de tarıma 
elverişli araziler giderek azalmakta, bu 
da gıda sürdürülebilirliği risklerini 
arttırmaktadır. Yeni ve önemli projeler 
geliştirilmeli, su kaynaklarının etkin bir 
şekilde yönetilmeli” dedi. 

Tarıma Destek Vermeye Devam 
Edeceğiz
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Zekeriya Özak, belediyenin tarım  

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Kocaeli Sürdürülebilir
Tarım İçin Bir Araya Geldi
Kocaeli ilinin tarım sektöründeki potansiyelini belirlemek ve bu potansiyelin açığa 

çıkarılmasındaki engel ve sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek hedefiyle 

Kocaeli’de tarım sektöründe söz sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler 

üreticiler, üretici birlik ve kooperatifleri bir araya geldi.
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sektörüne yönelik yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgiler vererek, “Kocaeli özel-
likle tarımsal etkinliklerin gerçekleşti-
rilebileceği nadir kentlerden biridir. 
Tarıma elverişli bir bölgedeyiz. Tarım 
arazileri ilimizin yüzölçümünün %30’u-
nu kapsamaktadır. Bugün köylerimizin 
cazibesi her geçen gün artıyor. Büyük-
şehir olarak 15 bin adet kovan altlığı, 500 
adet termo kovan ve 700 ton yem bitkisi 
dağıttık. 1200 ton daha yem bitkisi 
dağıtacağız. 50 bin adet mavi sertifikalı 
ceviz dağıtım yapacağız. Sera naylonu 
yapıldı. Kandıra’da hindi yetiştirme 

teşvikleri yapılıyor. Kandıra’da manda 
yetiştiriciliğini de destekliyoruz” diye 
konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Doğal 
Kaynakların Korunması ve Geliştirilmesi, 
Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma, Hay-
vansal Üretim ve Hayvan Sağlığı ile Gıda 
Güvenliği olmak üzere 4 ana tema 
çerçevesinde odak gruplar oluşturuldu. 
Bu odak gruplarda doğrudan ilgili sektör 
temsilcileri öncelikli olarak belirledikleri 
sorunları birlikte tartıştı ve bu sorunlara 
yönelik çözüm önerileri vegeliştirdi ve 

çözüm sürecinde i lgil i sorumluları 
belirledi.
Çalıştayın Sonuçları Paylaşılacak
Çalıştay sonucunda elde edilen çıktılar 
“Çalıştay Sonuç Bildirgesi” olarak katı-
lımcılar ile paylaşılacak ve değerlendiri-
lecek. Bu değerlendirmeler sonucunda 
nihai rapor uygulanmak üzere ilgili ku-
rum paydaşlarına iletilecek ayrıca kamu-
oyu ile paylaşılacak. Genel sektörün 
genelini kapsayan bu çalıştay sonucun-
da üretilen çıktıların daha spesifik 
alanlarda alt çalışmalara yönlendirici ve 
çatı niteliğinde olması bekleniyor.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
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Doğu Marmara Kalkınma Ajan-
sı'nın 2016 yılı Teknik Destek Programı 
kapsamında destek almaya hak kazanan 
Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği'nin 
“ D ü z c e O r y a n t i r i n g D e s t i n a s y o n 
Haritası” projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, 4'er km 'lik iki ayrı 
alanda iki oryantiring haritası hazırlandı. 

Konuralp Antik Kent Bölgesi ile Düz-
ce'nin şehir merkezi için oluşturulan 
bahse konu haritalar, Türkiye Oryanti-
ring Federasyonunca belirlenen kriter-
ler doğrultusunda çizilmiştir. Haritaların 
ölçeği ve eş eğrileri; bitki örtüsü, kayalar, 
küçük çukur ve tümsekler, kuru dere ve 
sel yatakları, su kanalları, elektrik telleri, 
evler vb. unsurlar dikkate alınarak tespit 
edilmiştir. 

Düzce oryantiring destinasyon harita-
ları gerek kent nüfusuna alternatif sosyal 
etkinliklerin önerilmesinde ve gerekse 
kenti ziyaret eden turistlere farklı turizm 
olanaklarının sunulmasında işlevsel 
olacaktır. 

Düzce için Oryantiring Destinasyon
Haritası Hazırlandı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA)'nın 2016 yılı Teknik Destek 
Programı kapsamında destek almaya 
hak kazanan Sakarya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün “STEM - M ile Hem 
Eğlen, Hem Öğren” projesi, 88 katılımcı 
ile gerçekleştirildi.

Eğitim programı, ildeki resmi okullarda 
çalışan okul öncesi, sınıf, fen ve tek-

noloji, ilköğretim matematik ve tek-
noloji tasarım öğretmenlerine yönelik 
olarak; STEM (fen, teknoloji, mühen-
d i s l i k  v e  m a t e m a t i k )  e ğ i t i m i n d e 
öğrenme kalitesinin desteklenmesi 
amacıyla düzenlenmiştir. Program 

kapsamında dünyada STEM uygulama-
ları ve Türkiye'de STEM ihtiyaçları ile 
uygulamadaki durum üzerine odak-
lanılmış ve katılımcı öğretmenlerin 
kendi branşlarında STEM materyalleri 
tasarlamasına yardımcı olmak üzere 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir.  

Eğitim sonunda katılımcılara sertifik-
aları törenle takdim edilmiştir. 

Sakarya'da “STEM - M ile Hem Eğlen,
Hem Öğren Eğitimi Projesi”
Hayata Geçirildi

Haberler
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Sakar-
ya’nın Tarımsal Potansiyeli, Sulama 
Altyapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri”  
projesini yürütmektedir. Proje genel 
itibariyle alternatif sulama kaynakları-
nın araştırılması, tarımsal sulama sorun-
larının çözülmesi, üretimde verim-
liliğinin arttırılması, tarım sektörünün ve 
tarıma dayalı sanayinin rekabet gücü-
nün arttırılmasını amaçlamaktadır.

Proje çerçevesinde, 20 Temmuz’da “Sa-
karya’nın Tarımsal Potansiyeli, Sulama 
Altyapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
çalıştayı yapıldı.  Çalıştaya Sakarya Vali 
Yardımcısı Nurettin YÜCEL, Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Adem KÜMBET, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MAR-
KA) Genel Sekreteri Mustafa AYHAN, 
SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem KELEŞ, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Zafer POYRAZ, DSİ 32. Bölge 
Müdürü Abdurrahman CEBECİ, Sakarya 
Tarım İl Müdür Yardımcısı İsmail KAYA, 
Sakarya Ziraat Odası Başkanı Hamdi 
ŞENOĞLU, Sakarya Muhtarlar Derneği 
Başkanı Erdal ERDEM, akademisyenler 
ve tarım sektörünün temsilcileri katıldı.

Protokol konuşmalarında, projenin 
Sakarya ilinde tarım sektörünün rekabet 
edebi l i r l iğ in i ar t t ı racağına vurgu 

yapılmış, projeyi finanse ederek buna 
katkı sağlayan MARKA’ya  teşekkür 
edi lmişt i r.  Çal ıştayda, k at ı l ımcı lar 
tarafından Sakarya ilinde tarımsal sula-
ma hakkında sorun tespiti/öncelik-
lendirme yapılmış ve çözüm önerileri 
belir lenmiştir. Belir lenen tespit ve 
öneriler derlenerek sonuç raporu olarak 
öncel ik le k at ı l ımcı lar ın görüşüne, 
sonrasında kamuoyuna sunulacaktır

Sakarya’da Tarımsal Sulama İçin 
Yeni Dönem Başlıyor

Sakarya’da MARKA Desteğiyle Engelli 
Yakınlarına Eğitim Verildi

S a k a r y a  Ü n i v e r s i t e s i 
Sağlık Meslek Yüksekokulu, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajan-
s ı ’ndan destek a lmaya hak 
kazandığı “Ağır Engelli Yakın-
larının Fiziksel ve Psikososyal 
Yönden Desteklenmesi” isimli 
teknik destek projesi kapsa-
mında, engelli yakınlarına 3 
g ü n l ü k  e ğ i t i m  p r o g r a m ı 
düzenledi.

Sağlık Meslek Yüksekokulu’nun eğitime 
katılacak engelli yakınlarının tespit 
edilmesi noktasında Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi ile işbirliği yaptığı proje 
kapsamında, düzenlenen eğitim faali-
yetlerinde bireysel ve takım çalışmaları, 
video gösterimleri, rol-play aktiviteleri 

ve becerilere uyarlanmış egzersizlerle, 
katılımcıların birey ve grup öğrenme 
sürecine aktif olarak katılımı sağlandı. 
Eğitimler 30 engelli yakınının katılımı ile 
tek bir grup halinde düzenlendi. Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim 
Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde 

teorik ve uygulamalı konulara 
yer verilirken, eğitim sonunda 
katılımcılara katılım belgesi 
verildi. Ayrıca engelli yakın-
larına, engelli bireylere bakım 
sürecinde yararlanacakları bir 
eğitim materyali olarak, proje 
e ğ i t i m l e r i n i  k a p s a y a n  b i r 
kitapçık da hazırlanmaktadır.

Proje ile Ağır Engelli Yakınla-
r ı n ı n e n g e l l i  b i re ye b a k ı m 

konusundaki farkındalıkları ve nitelik-
lerinin artması, hizmetten yararla-
nanların memnuniyetinin artması ve 
dolayısıyla toplumsal yapının güçlen-
mesine katkı sağlanması hedeflen-
mektedir.
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“Bolu 2016 Fuarı”na Katıldı

Gıda, tarım ve kanatlı hayvancılık 
teknolojileri, sanayi, ticaret ve yöresel 
ürünlerin sergilendiği,  58 firma ve 
kurumun katılımcı olarak yer aldığı ‘Bolu 
2016 Fuarı’ Bolu Belediyesi Yaşamkent 
Mahallesi Pazar Alanı’nda törenle açıldı.

Bolu ilinde ilk kez gerçekleştirilen ve 
halkın yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılış 
törenine Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, 

Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Fatih Metin, Belediye 
Başkanı Alaaddin Yıl-
maz, Bolu Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Türker 
Ateş, kamu, sivil toplum 
örgütü ve meslek kuru-
luşu yönetici ve temsil-
cileri ile konuk ve davet-
liler katıldı.

Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı ’nı temsilen Bolu Yatırım 
Destek Ofisi’nin katılım sağladığı fuarda 
MARKA standı yoğun ilgi gördü. Bolu ili 
ve çevre illerden gelen katılımcılara 
Kalkınma Ajansları’nın yapısı, görevleri, 
destek programları, Ekonomi Bakanlığı 

Teşvikleri, KOSGEB Girişimcilik Destek 
Programı ve diğer Devlet destekleri 
hakkında bilgilendirme yapılarak fuara 
katılan İşbank ve Denizbank ile EBRD 
kredi ve hibeleri ile ilgili işbirliğinin 
güçlendirilmesi adına adımlar atıldı.

Bolu 2016 Fuarı 23-26 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açtı.

Söğütlü Belediyesi'nin 
insan kaynakları altyapısının 
yenilenerek tekrar yapılanması 
hedefiyle Doğu Marmara Kal-
kınma Ajansı Teknik Destek 
Programına yaptığı başvuru 
neticesinde, destek almaya 
hak kazandığı proje ile beledi-
yenin insan kaynakları yöne-
timi alanında yetkinlik kazan-
ması, kapasitenin geliştirilmesi 
ve verimliliğin artırılması a-
maçlanmıştır.

“İnsan Kaynakları ve Organizasyonel 
Gelişim Programı Projesi” isimli proje 
kapsamında 20 kişilik belediye perso-
neline 5 günlük eğitim verilmiştir. Bu 

eğitimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Organizasyonel yetkinlik, Performans 
Değerlendirme Sistemi, hedeflerle yö-
netim kapsamında Yönetici-Personel 
Görüşmeleri konularını kapsamaktadır. 
Görüşmeleri konularında detaylı eği-

timler verilmiştir. 5 gün süren 
insan kaynakları ve organizas-
yonel gelişim eğitimlerini, ilgili 
uzmanlığa sahip nitelikli, ka-
pasite geliştirici profesyonel-
ler tarafından düzenlenmiştir. 
Proje sonucunda, belediye ça-
lışanlarının iş becerilerini yük-
selterek aynı zamanda yaptık-
ları işten zevk almaları hedef-
lenirken; stratejik düşünebi-
len, sorun çözmeye odaklı, or-

g a n i z a s y o n y ö n e t i m i n i  b a ş a r ı y l a 
gerçekleştirebilen, personel idaresini en 
iyi şekilde yapan, iş gücünü doğru 
şekilde kullanabilen bir organizasyona 
sahip bir belediye hedefine k atk ı 
sağlanmıştır.  

Söğütlü Belediyesi’nden Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi Atağı
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MARKA Yönetim Kurulu Toplantısı
Sakarya’da Yapıldı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA), Ağustos ayı olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısı Sakarya’nın Sapanca 
ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı Yönetim Kurulu Başk anı ve 
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Kocaeli 
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Düzce 
Valisi Ali Fidan, Bolu Valisi Aydın Baruş, 
Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Bolu Belediye 
Başkanı Alaaddin Yılmaz, Düzce İl Genel 
Meclisi Başkanı Dursun Çakır, Bolu İl 
Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, 
Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar 
Demirel, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Sakarya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Mahmut Köse-
musul, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Fahri Çakır, Bolu Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Yalova 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin 
Becan, Kalkınma Kurulu Başkanı Fatma 
Lebibe Özçağlar, Kalk ınma Kurulu 

Başkan Vekili Hayati Eğilmez ve Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Mustafa Ayhan katıldı.

Sapanca’da gerçekleştirilen toplantıda; 
aylık ekonomik görünüm raporu ile 
birlikte ilgili dönem Ajans harcama ve 
faaliyetleri değerlendirildi  ve Ajansın 
2016 yılı ara faaliyet raporu sunuldu. 
2016 yılı Mali Destek ve Doğrudan 

Faaliyet Desteği programları başvu-
rularının nihai değerlendirmesi yapıldı. 
Ayrıca Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile 
birlikte geliştirilen “Doku Kültürü La-
boratuvarı Kurulması” konulu güdümlü 
projede teklifi de görüşüldü. 2017 yılı 
çalışma programı ve bütçe taslaklarının 
kabul edildiği toplantıda muhtelif fuar 
ve etkinlik lerin durumu da değer-
lendirildi.

Alman Saf Holland firması bölgeye yatırım yapmak için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım 
Destek Ofisi ile görüştü. Düzce’deki yatırıma uygun araziler, devlet teşvikleri ve Düzce’nin bölgedeki konumu 
gibi öne çıkan yatırım fırsatları hakkında Saf 
Holland firmasına bilgi verildi.

Tır ve kamyon gibi büyük araçlara dingil üretimi 
yapan ve Dünya’da 2. Sırada yer alan Alman Saf 
Holland firması yatırım için Düzce’yi seçti.

35 ülkeye ihracat yapan firma, merkez üssü olarak 
da coğrafi konumundan dolayı Düzce’yi tercih etti. 
20 bin metrekare alanda 14 bin metrekare fabrika 
kuracak olan firma, 400 kişiyi istihdam etmeyi 
planlanıyor.

Düzce Yatırımda Dünya Devlerine 
Ev Sahipliği Yapıyor

Haberler
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Ayaş-Sapanca 
İpekyolu 
Koridoru 
Çalışmaları 
Sürüyor

Doğu Marmara Kalkınma Ajan-
sı'nın öncelik verdiği projelerden birisi 
olan Sapanca - Geyve - Taraklı - Göynük - 
Mudurnu - Nallıhan - Beypazarı - Güdül - 
Ayaş hattından geçen İpekyolu Turizm 
Koridoru çalışmaları kapsamında Danış-
ma Kurulu Göynük'te 27-28 Ağustos 
tarihlerinde bir araya geldi. 

Koridora yönelik olarak 2011'de iki 
kalkınma ajansınca işbirliği çalışma-
larına başlanmış ve hazırlanan eylem 
planı ve imzalanan protokol kapsa-
mında tanıtıcı materyaller ve tanıtım 
filmi hazırlanmıştı. İpek Yolu'nun yanı 
sıra Kral Yolu ve Ordu Yolu olarak da 
kullanılan koridorun turizmde payının 
artması ve kültürel mirasının yaşatılarak 
k o r u n m a s ı n a  y ö n e l i k  ç a l ı ş m a l a r kapsamında İpek-Bir Danışma Kurulu 

toplantısına MARKA ve ANKA-RAKA 
Genel Sekreterleri de katılım sağladı.

D o ğ u  M a r m a r a  K a l k ı n m a  A j a n s ı 
(MA R K A) Genel Sek reter i Mustafa 
AYHAN'ın yanı sıra Sakarya Milletvekili 
Prof.Dr. Mustafa İSEN, Ankara Kalkınma 
Ajansı (ANKARAKA) Genel Sekreteri Arif 
ŞAYIK, Göynük Belediye Başkanı ve İpek-
Bir Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 

K A Z A N ,  Ta r a k l ı  B e l e d i y e B a ş k a n ı 
Ta c e t t i n  Ö Z K A R A M A N ,  Ye n i ç a ğ a 
B e l e d i y e B a ş k a n ı  R e c a i  Ç A Ğ L A R , 
K aracasu Belediye Başk anı Cemal 
Beydili, Ayaş Belediye Başkanı Bülent 
TAŞAN, Ankara 1 No'lu Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakkı 
ACUN ve Bölge Müdürü Yusuf KIRAÇ ve 
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Fahr i ATA S OY toplantıda 
bulundu.

Organizasyon kapsamında İpekyolu 
Turizm Koridoru çalışmalarının çerçe-
vesinin belirlenmesinin yanı sıra MARKA 
tarafından finanse edilen "Bir Göynük 
Masalı" projesi çerçevesinde restoras-
yonu ve çevre düzenleme çalışmaları 
devam eden Zafer Kulesi, Çubuk Gölü, 
Göynük ilçe merkezi ve Taraklı ilçe 
merkezine ziyaretler gerçekleştirildi.

Haberler
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1 Eylül 2016 tarihinde 
An k a ra’d a ,  2 0 1 0 Yı l ı  A B -
Türkiye Mali İşbirliği çerçe-
vesinde, Kalkınma Bakan-
lığı’nın faydalanıcı ve Eko-
nomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütünün (OECD) yürütücü 
kuruluş olduğu "Türkiye'de 
Rekabet Edebilirliğin Geliş-
t i r i lmesi Projes i "  k apsa-
mında Bölgesel Rek abet 
Edebilirlik Konferansı gerçekleştirildi.

Bölgeler in rek abet edebi l i r l iğinin 
ölçülmesine ve mukayeseli olarak analiz 
edilmesine imkân verecek yöntem 
bilgisinin geliştirilmesi; tüm bölgelerde 
rekabet gücü yüksek sektörlerin belir-
lenmesi; ulusal ve bölgesel düzeyde 
öncel ik l i  sektör ler in bel i r lenmesi 
sürecinde, merkezi kurumlar ve merkezi 

kurumlarla Kalkınma Ajansları arasın-
daki koordinasyonun güçlendirilmesi ve 
sektör stratejilerinin bölgesel boyutu-
nun güçlendirilmesi bileşenlerinin 
bulunduğu proje kapsamında Kalkınma 
Ajansları da süreç boyunca çalışmalarda 
yer aldı.

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ramazan GÜVEN’in açılış konuşması ile 
başlayan ve Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı  Genel Sekreteri Mus-
tafa AYHAN’ın Bölgelerin 
R e k a b e t  E d e b i l i r l i ğ i n i n 
Ölçülmesi ve Desteklenmesi: 
Yaklaşımlar, Güçlükler ve 
Fırsatlar oturumuna panelist 
olarak katıldığı konferansta 
çalışma çıktılarının da sunu-
mu gerçekleştirildi.

Doğu Marmara Bölgesi’nde 
yapılan rekabetçilik analizleri, sosyo-
ekonomik gelişmişlik endeksi çalış-
maları, sektör önceliklendirme yön-
temleri ve Bölge Planı Mikro Bölgeleme 
çalışmasının yöntemini katılımcılarla 
paylaşan AYHAN, dünya genelinde 
kabul gören ölçüm yöntemleri ile ilgili 
bilgiler paylaşmasının ardından ulusal 
ölçekte yapılabilecek çalışmalarla ilgili 
önerilerini sundu.

 

Ankara’da Gerçekleştirildi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa AYHAN’ın Panelist Olarak 

Katıldığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Konferansı Ankara’da Gerçekleştirildi.

“Bölgesel Rekabet
Edebilirlik Konferansı”
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Genç İstihdama
Kayıt(Dışı)Sız Kalma!

Başvuru sahibinin Kocaeli Üni-

versitesi olduğu; eş başvuru sahipleri 

olarak Kocaeli Büyükşehir Bele-

diyesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansı'nın yer 

aldığı, Posco Assan'ın ise iştirakçi 

olarak katıldığı Kayıtlı İstihdamın 

T e ş v i k i ' n e  y ö n e l i k  K o c a e l i  i l i 

genelinde faaliyet gösterecek olan 

"Genç İs t ihdama Kayı t (dış ı )s ız 

Kalma" projesi, 1 Temmuz 2016 tarihi 

i t ibariyle çal ışmalarına resmen 

başladı. Proje, kamu ve özel sektörün 

yansıra Genç Kocaeliler Derneği gibi 

ilimizin etkin sivil toplum kuruluş-

ları tarafından da desteklenecektir.

Kayıt Dışı İstihdam Sorunu
İl kamuoyunda kayıtdışı istihdamın 

bireylere ve ülke ekonomisine zarar-

ları konusunda bir bilinç oluşturmayı 

hedefleyen proje, bu doğrultuda 

kayıtlı istihdamın özendirilmesini 

amaçlamaktadır. Bu çerçevede proje, 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ka-

yıtdışı istihdamla mücadelesini, il 

genelinde farkındalık oluşturarak 

destekleyecektir.

Projenin ilk hedef kitlesi, örgün 

öğrenime devam eden öğrenci sayısı 

it ibariyle Türkiye'nin en büyük 

üçüncü üniversitesi olan Kocaeli 

Üniversitesi öğrencileridir. Öğrenci-

ler ve işverenlerin katılacağı eğitim 

ve seminerler düzenlenerek, katılım-

cılara kayıtdışı istihdamın gerek 

bireysel gerekse tüzel kişi açısından 

zararları anlatılacaktır. Bununla 

birlikte projenin bilinirliğinin arttırıl-

masına yönelik olarak çeşitli görsel 

materyalin il genelinde dağıtımı ve 

sergilenmesi sağlanacaktır. İnternet 

ve sosyal medyanın, özellikle genç 

nüfus seviyesinde diğer iletişim 

aygıtlarına göre daha yoğun kullanı-

lıyor olması nedeniyle, projenin 

resmi sitesi olan;

http://gencis.org
aktif ve güncel olarak proje ile ilgili 

soru işaretlerini cevaplandırırken;  

http://twitter.com/gencis41,
 http://facebook.com/gencis41 
http://instagram.com/gencis41 
gibi yaygın sosyal medya siteleri 

üzerinden proje ile ilgili gelişmeler 

eşzamanlı olarak paylaşılacaktır.

Bu çalışmalara ek olarak; Kocaeli 

Üniversitesi öğrencileri ile anket 

çalışması yapılacak, yerel basın 

kanallarında kamu spotları yayın-

lanacak ve biri uluslararası olmak 

üzere toplamda üç adet Çalıştay 

düzenlenecektir. Bu çalışmalar ile 

hem kayıtdışı istihdamın zararları ile 

ilgili bilinirlik arttırılacak hem de 

mevcut durum ortaya konularak 

çözüm önerileri getirilecektir.

Kocaeli’nin Türkiye ekonomisindeki 

yeri ve öğrenim görmekte olan 

öğrenci sayısının Türkiye ortalama-

sının çok üstünde olması nedeniyle; 

p r o j e n i n ,  k a y ı t d ı ş ı  i s t i h d a m l a 

mücadele konusunda getireceği yeni 

açılımlar ve çözüm önerileri ile bir 

pilot bölge olarak değerlendiril-

mesinin mümkün olduğu açıktır. 

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 

bir bölümünün Kocaeli ili dışından 

geldiği göz önüne al ındığında, 

projenin etkileri Kocaeli ili ile sınırlı 

olmayacak, projenin uygulanması 

sürecinde alınacak iyi sonuçların, 

özelde il ekonomisine genelde ise 

ü l k e  e k o n o m i s i n e  ç o k  ö n e m l i 

faydaları olacaktır.

Proje için oluşturulan web sitelerine 

erişmek için tıklayın.

Duyurular
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* Erişmek için yayınların üzerine tıklayınız 39

http://www.marka.org.tr//Uploads/Magazine/FM_2014.pdf
http://www.marka.org.tr/uploads/files/Turizm_Kitaplari/Kitaplar/4%20Mevsim-Turkce.pdf
http://www.marka.org.tr/uploads/files/Turizm_Kitaplari/Kitaplar/Turizm_Yatirimci_Katalogu-Turkce.pdf
http://www.marka.org.tr/uploads/files/Yatirimci_rehberleri/DMOYB.pdf
http://www.marka.org.tr/uploads/files/Di%C4%9Fer_Raporlar/S%C3%BCsbitkileri%20Sekt%C3%B6r%20Raporu.pdf
http://www.marka.org.tr/uploads/files/Di%C4%9Fer_Raporlar/2014%20mikrdo%20raporu.pdf
http://www.marka.org.tr/uploads/files/sekt%C3%B6r%20ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20raporlar%C4%B1/plastik_sayfalar.pdf
http://www.marka.org.tr/uploads/files/sekt%C3%B6r%20ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20raporlar%C4%B1/Otomotiv_Sekt%C3%B6r_Raporu_2014.pdf
http://www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr/pdfs/DoguMarmaraBolgePlani.pdf
http://www.marka.org.tr/markayayinlari/18/sektor-ve-arastirma-raporlari-
http://www.marka.org.tr/uploads/files/Di%C4%9Fer_Raporlar/TesvikRehber2013.pdf
http://www.marka.org.tr/uploads/files/2010%20Mali%20Destek%20Program%C4%B1%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu/2010%20Y%C4%B1l%C4%B1%20KOB%C4%B0%E2%80%99lerin%20Rekabet%20G%C3%BCc%C3%BCn%C3%BCn%20Art%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1%20Mali%20Destek%20Program%C4%B1%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf
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KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ
Yen�şeh�r Mahalles� Demokras� Bulvarı

No:72/A 41050 İzm�t - KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sakarya T�caret ve Sanay� Odası Sakarya Mahalles� No:19

Ar�fiye - SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ
Kültür Mahalles� Süleyman Kuyumcu Caddes� No:11/4

DÜZCE

BOLU  YATIRIM DESTEK OFİSİ
Borazanlar Mahalles� D-100 Karayolu Üzer� caddes� 

No: 42 14200 Merkez - BOLU

Gebze İrt�bat Bürosu
Güzeller Mahalles� Kavak Caddes�  No:3 Gebze/KOCAELİ

Gebze T�caret Odası ( 6.Kat)

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ
 Fat�h Caddes� Hürr�yet Sok. 22/3

Merkez - YALOVA
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dogumarmaramrka
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