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Düzce’nin çekiciliğini arttırmak ve pro-
fesyonel bir çalışmanın bulunması amacı ile 
yaptırılan “Suyu Takip Edin” temalı tanıtım 
filmi çekimleri tamamlandı.

Doğu Marmara'nın 
Yeni Sakin Şehri Göynük

Göynük Belediyesi'nin çalışmaları neti-
cesinde 30 ülkede 200'den fazla kentin 
üye olduğu 'Sakin şehir-Citta Slow' Dünya 
Sakin Şehir  listesine  girdi.

InnoTEAM Yarışması
Tanıtım Toplantıları Yapıldı

Bölgedeki işletmelerin inovasyon yöneti-
mi konusunda bilinçlendirilmesi ve ino-
vasyon kapasitelerinin artırılması ama-
cıyla “InnoTEAM” çalışmaları başlatıldı.

Çalışma grupları; Fındık Kümelenmesi - 
İleri Malzeme Kümelenmesi - Pişirici Kü-
melenmesi - Robot Kümelenmesi - Doğa 
Turizmi  Kümelenmesi

MARKA Tarafından Yürütülen
Kümelenme Çalışmaları

Suyu Takip Edin Düzce'ye
Hayran Kalacaksınız
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Geçtiğimiz çeyrek yüzyılda kalkınma 
yazınının en çok konuşulan kavramı olan 
kümelenme; bölgesel rek abetçi l ik 
potansiyelinin artırılması çabalarının en 
kullanışlı araçlarından bir tanesidir. 
Sahnedeki bütün ışıkları üzerine çe-
kecek kadar ünlenen kümelenme kav-
ramından pratikte beklenen verimin 
alınamaması, özellikle ülkemiz için 
üzerinde durulması gereken bir sorun-
dur. Bu noktada, bölgesel siyasa yapı-
cılar olarak önümüzde iki yol bulunmak-
tadır.  İ lk seçenek , ü lkemizden ve 
dünyadan çeşitli başarısızlık örneklerine 
dayanarak kümelenmenin verimsiz bir 
bölgesel kalkınma aracı olduğunun ilan 
edilmesidir. Bölgesel kalkınma gibi 
sebat gerektiren bir konuda, araçları 
hızla işlevsiz kılmanın hiçbir toplumsal 
taraf için bir faydası olmadığı açıktır. 
İkinci yol ise kavramı uygulanabilir 
kılacak altyapıyı oluşturmak için kolları 
sıvamaktan geçer. Kavramın bölgesel 
k alk ınma aracı olarak iş levsel l iği , 
okumakta olduğunuz yazının ana 
eksenini oluşturmaktadır.
 
Üretim Faaliyetlerinin 
Çözümlenmesinde Değer Zinciri 
Yaklaşımı
İlk olarak Alfred Marshall tarafından 
benzer üretim faaliyetlerinin belirli bir 
coğrafyada yığınlaştığının tespit edil-
mesi kümelenme çalışmalarının baş-
langıcı olarak kabul edilmekte. Mekân 
odaklı bakış açısını dış ticaret teorisinin 
merkezine yerleştiren Paul Krugman ile 
bölgesel rekabetçiliği değer zincirleri 

çerçevesinde yeniden ele alan Michael 
Porter ise aynı çağı paylaştığımız küme-
lenme teorisyenleri. Kavramın bölgesel 
kalkınma pratikleri için potansiyelini 
Porter'ın değer zincirleri yaklaşımı 
çerçevesinde ele almak faydalı olacaktır. 
Fakat önce en derine inip, işe ekonomi 
kavramından ne anladığımızla baş-
layalım.

En genel anlamda üretim ve tüketim 
süreçlerinin karşılık lı etkileşimi ile 
oluşan örüntüler bütününe ekonomi 
adını veriyoruz. Dünya görüşümüzü de 
büyük ölçüde bu ilişkiler yumağının 
yorumlanması üzerine inşa ediyoruz. 
Sektörler ise bu karmaşık ilişkiler ağının 
üretim ayağını düzene sokmak için icat 
edilen ilkel soyutlama araçları. Sektörel 
tanımlama, üretimin örgütlenmesi ve 
ölçümlenmesi süreçlerini kolaylaştır-
mak adına benzer alanlarda mal ya da 
hizmet üreten işletmelerin sınıflandırıl-
ması ile ortaya çıkmış bir soyutlama. 

Sermaye örgütlerinin ve işçi sendika-
larının yapısından, devletin üretimi 
geliştirmek ve yönlendirmek için kul-
landığı araçlara kadar üretim süreçleri-
nin örgütlenmesinin ana çerçevesi sek-
törel düzeyde gerçekleşmekte. Plastik 
Sanayicileri Derneği, Maden İşçileri 
Sendikası, Elektronik Sanayi Özel İhtisas 
Komisyon Raporu ve Makina İmalat 
Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek 
Programı sektörel sınıflandırmanın 
kullanım alanlarına ilişkin bir çırpıda 
verilebilecek somut örnekler. 

Bir kümelenme yazısında basit bir 
sınıflandırma yöntemi üzerine neden bu 
kadar kafa yorma ihtiyacı hissettik? Çün-
kü üretim faaliyetlerini izlemek, yorum-
lamak ve müdahale etmek için kullandı-
ğımız en önemli araçların başında sektö-
rel analizler geliyor. Sektörel sınıflandır-
maya göre yapılan analizler ile sektörler 
arası dinamik bağlantıların çözümlene-
bilmesi oldukça zor. 

Bölgesel Kalkınma Gündemini
Yeniden Şekillendirmek:

Değer Zinciri Analizi ve Kümelenme

Devrim ŞAVLI
MARKA - İzleme ve Değerlendirme 

Birim Başkan V.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı2



T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Kümelenme politikalarımızı üzerine inşa 
ettiğimiz zeminin uygun olmaması, ne 
kadar özveriyle tasarlanmış ve heyecan-
la uygulanmış olursa olsun birçok 
girişimi başarısızlığa mahkûm etmekte. 
Burada, bölgesel bir kalkınma aracı 
olarak kümelenmeye eleştirel bir bakış 
açısıyla yaklaşmak yerine, kümelenme 
yaklaşımının bir kavrayış olarak ele alın-
ması gerekiyor. İlk iş olarak, kümelenme 
yaklaşımını bölgesel ekonomik kalkın-
ma stratejilerinin merkezine yerleştir-
mek ve bölgesel üretim faaliyetlerini 
değer zinciri yaklaşımına uygun bir 
şekilde yeniden tanımlamak ve yorum-
lamakla işe başlanabilir. Tabii bunu 
gerçekleştirebilmek için öncelikle gele-
neksel sektörel analiz yaklaşımına 
sırtımızı dönmeliyiz.

Değer Zinciri Analizi Saha 
Çalışması
Bölgesel üretim faaliyet-
lerinin daha kapsamlı bir 
hikâyesini ortaya koya-
bilmek için ilk adım saha-
ya inerek çalışmakta ol-
duğumuz üretim alanı-
nın değer zincirini ortaya 
çıkarmaktır. Değer zin-
cirinin çözümlenmesine 
i l işk in yapılacak çalışma-
larda, veri toplama yöntemi, 
elde etmek isteğimiz veri setinin 
niteliği, söz konusu veri setini anlam-
landırmak için uyguladığımız teknikler 
ve hatta beklenen sonuçlar sektörel 
analiz yöntemine göre farklılık arz ede-
cektir. Öncelikle, sektörel analiz yöntemi 
ile değer zinciri bakış açısı arasında işle-
nen bilginin doğası, kapsamı ve kay-
nağına yönelik yani epistemolojik bir 
fark olduğu tespitini yapmak durumun-
dayız. Geleneksel yaklaşımda endüstri-
yel politikalarımızı belirlerken dikkate 
aldığımız en önemli bilgi kaynakları 
istatistiksel veri setleri ve sektör temsil-
cilerinin görüşleridir. Sektör tanımımız 
ise genellikle değer zincirinde son 
halkayı oluşturan ihracatçı işletmeler ile 
sınırlıdır. Sektörden gelen nitel verilerin 
neredeyse tamamı değer zincirinin son 

halk as ının sorunlar ı  ve devletten 
beklentileri etrafında yoğunlaşmış kısa 
vadeli taleplerin bir özeti niteliğindedir. 
Ne yazık ki bu talepler içerisinden 
sektörün geleceğine ışık tutacak orta ve 
uzun vadeli anlamlı stratejiler geliştiril-
mesi pek mümkün olmamaktadır.  
Uluslararası rekabetçilik kabiliyetleri 
azalan sektörleri, yalnızca sektörün 
kendisinden gelen şikâyetleri çözmeye 
ve talepleri karşılamaya çalışarak kur-
taramayacağımız açıktır. Aynı ya da 
benzer çıkarlara sahip çok sayıda kişi ve 
kurumdan alınan öznel görüşlerin 
harmanlanmasından nesnellik çıkarma-
ya çalışmak nafile bir çabadır.

Uluslararası piyasalardaki nesnel koşul-
ların bir yansıması olarak rekabet güçleri 
azalan ve günü kurtarmak için çaba-
layan işletmelere, daha rekabetçi olabil-
ecekleri alanlar göstermek ve bu alan-
lara geçiş süreçlerinde ihtiyaç duyduk-
ları destekleri sağlamak sanayi politika-
sının temel görevi olmalıdır. Bu politi-
kalar oluşturulurken 'olgunlaşmışları 
toplama siyasaları' (picking winners 
pol icies) tuzağına düşmemek için 
yalnızca ihracat yapan son halkaya 
odaklanmamak, çalışmayı tüm değer 
zinciri bileşenlerine yaymak gerek-
mektedir. Değer zinciri analizinin temel 

bilgi kaynağı ise birbirleri ile çelişebilen 
çıkarlara sahip olan değer zincirinin 
farklı halkalarınaki işletmelerin reka-
betçilik düzeyleri açısından değerlen-
dirilmesini içeren saha çalışmasıdır. 
Ancak yine de, sektörden alınan bilgiler 
sürece akademi ve kamu ayağı dâhil 
edilerek yeniden yorumlanmalı ve belki 
de en önemlisi elde edilen bilgiler müş-
terilerin reel ihtiyaçlarının acımasız 
eleştirisine tabi tutulmalıdır. Bilgi kay-
nağı olarak farklı çıkar gruplarının 
sürece dâhil edilmesinin doğal sonucu 
olarak bilginin doğası da nesnellik 
kazanacaktır.

Uygulanamayan Stratejiler Sorunu
Değer zincirine dayalı analiz biçiminin, 

sektörel yaklaşıma göre daha vizyo-
ner bir strateji geliştirme aracı 

olduğu konusundaki kişisel 
kanaatimi yukarıdaki parag-

rafta açıklamaya çalıştım. 
Peki ya sonra? Hayatın 
olağan akışı içerisinde 
strateji uygulamalarının 
özel sektör liderliğinde 
yürütülmesi doğal bir 
beklenti olarak karşımıza 

çıkıyor. Hatta tekil uygu-
lamaların ötesinde, sürecin 

sonunda, birlikte çalışmaya 
alışan kurum ve kuruluşların 

önderliğinde bir kümelenme çatısı 
altında birleşilmesi ve bu yolla sürdü-

rülebilirliğin sağlanması umulur. Ne 
yazık ki uygulama aşamasında genel-
likle evdeki hesap çarşıya uymuyor. 
Dönüşümü başlatacak ve yürütecek 
aktörlerin yokluğunda ne kadar yenilikçi 
olursa olsun tüm stratejiler değersiz-
leşiyor. Bu durumun farklı düzeylerdeki 
nedenlerini disiplinler arası bir yak-
laşımla ortaya koyacak yerli bir çalış-
maya ihtiyaç olduğu açık. 

Bir bölgesel kalkınma uzmanı olarak söz 
konusu sorunun nedenlerine ilişkin 
teyide muhtaç bazı çıkarımlarım var. 
Öncelikle, kümelenme ve buna bağlı 
olarak değer zinciri analizine hala 
deneysel bir araç olarak bakıyoruz. 
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Dolayısıyla, bu konuda yapılan çalış-
malar kurumsal yapıya içkin bir şekilde 
değil büyük ölçüde bireysel çabalara 
dayanıyor. Bu çabalar sonucu ortaya 
konan eylemlerin önemli bir kısmı ise ya 
henüz uygulama aşamasına gelmeden 
ya da çarpık bir yapı içerisinde kaybolup 
gidiyor. 'Kurumsal yapıya içkin' tabirin-
den ne anlıyoruz? Bütün kurumlardaki 
çalışmaların tümü bireysel çabalarla 
ilerlemiyor mu? Bu konuyu net bir 
şekilde ortaya koyabilmek için kalkınma 
ajanslarının yapısına yakından bakalım. 
Kalkınma ajansları bir destek yönetim 
sistemi olan proje döngüsü yönetimi 
anlayışına göre yapılandırılmıştır. Proje 
döngüsüne ait aşamalar k alk ınma 
ajanslarının yönetim birimlerinde vücut 
bulmuştur. Her program ve proje bir 
ihtiyaçtan doğar, dolayısıyla ihtiyaçları 

tespit etmek için ve gelecek tasavvuru-
muzu ortaya koyabilmek için plan 
yaparız. Bu planlarda tasvir ettiğimiz 
aydınlık ufuklara ulaşmak için bölgesel 
kurumlar taraf ından uygulanacak 
projelerin genel çerçevesini çizmek için 
destek programları tasarlarız. Bu görev-
ler planlama, programlama ve koordi-
nasyon birimi tarafından gerçekleştirilir. 
Projelerin toplanması ve seçilmesi 
görevi program yönetim bir imine 
verilmiştir. Döngü proje uygulamaları-
nın izlenmesi ve program dönemi 
sonunda değerlendirilmesi ile tamam-
lanır. Bu son aşama ise iz leme ve 
değerlendirme biriminin sorumlulu-
ğundadır. Yani, proje döngüsü yönetimi 
yaklaşımına göre mali destek mekaniz-
ması ajansın yapısına içkin bir süreçtir. 
Bu sebeple mali destek programları tüm 

ajanslarca sağlıklı bir şekilde yürü-
tülebilmektedir. Kümelenme çalışmaları 
ise planlama ve programlama aşamasın-
da patinaj yapmaya devam etmekte.

Sonsöz
Kümelenme çalışmalarının merkezi 
kurumların desteği ile bölgesel düzeyde 
yürütülmesi tercih edilir. Bu görevi 
başarıyla yerine getirebilecek yegâne 
k u r u m t ü m d ü nya d a o l d u ğ u gi b i 
Türkiye'de de kalkınma ajanslarıdır. 
Ancak, kalkınma ajanslarının bu konuda 
başarılı işler çıkarması isteniyorsa, 
bölgesel kalk ınma gündemi değer 
zinciri yaklaşımı temel alınarak yeniden 
tanımlanmalıdır. Bu yapının ne şekilde 
kurgulanması gerektiği sorunsalı ise bir 
başka yazının konusudur. 



Kümelenme yak laş ımı , 1920' lerde 
A.Marshall tarafından ortaya atılmış, 
ancak 1990' larda M.Por ter ' ın “ The 
Competitive Advantage of Nations” 
çalışması ile popülerlik kazanmıştır. 
Kümelenme, aynı coğrafyada, benzer iş 
kolunda, aynı değer zincirinde faaliyet 
gösteren, birbiriyle işbirliğinde bulunan 
ve aynı zamanda birbirine rakip olan 
işletmelerin ve onları destekleyici 
kurumların bir araya gelmesi olarak 
t a n ı m l a n m ı ş t ı r.  Ta n ı m ı n d a h a i y i 
anlaşılabilmesi adına Avrupa Birliği 
kümelenme çalışmaları kapsamında 
kurulan Almanya merkezli ESCA (The 
E u ro p e a n S e c re t a r i a t  fo r  C l u s t e r 
Analysis - Avrupa Küme Analizleri 
Sekretaryası) tarafından uygulanan 
küme kıyaslama metodolojisine değin-
mek yerinde olacaktır. Zira tanımda 
kümelenmede bir araya gelen işletmeler 
a ç ı k  b i r  ş e k i l d e  t a n ı m l a n m ı ş k e n 
destekleyici kurumlara dair yeterli bilgi 
ver i lmemektedir. E S C A tarafından 
uygulanan anketlerde destekleyici 
kurumlar olarak Ar-Ge enstitüleri , 
üniversiteler, üniversiteler dışındaki 
mesleki eğitim kurumları , f inansal 
aracılar, danışmanlar ve kamu kurumları 
sayılmaktadır. 

Bu tanım ve açıklama çerçevesinde 
kümelenme denilince dünyada ilk akla 
gelen örneklerden birisi olan “Silikon 
Vadisi” bu makalede tarihsel süreçleriyle 
analiz edilecek ve başarılı kümelen-
melere dair ipuçları ortaya koyulmaya 
çalışılacaktır. 

Silikon Vadisi, Amerika Birleşik Devlet-
leri'nde San Francisco koyunun güne-
yinde Kuzey Kaliforniya' da yer alır. 
Hemen hemen 70 km uzunluğunda ve 
15 km genişliğindeki bu alan, San 
Fransisco'nun güneyinde Palo Alto'dan 
San Jose'ye kadar uzanır. Silikon Vadisi 

olarak anılan bölgenin civarında baş-
langıçta üç üniversite; Santa Clara Uni-
versity (1851), San Jose State University 
(1857) ve Stanford Üniversitesi (1891) 
mevcut olup özellikle Stanford Üni-
versitesi Silikon Vadisinin kuruluşunda 
anahtar rolü üstlenmiştir. 

Kümelenme Yaklaşımında
İyi Uygulama Örneği Olarak 

“Silikon Vadisi”nin Değerlendirmesi

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Gündelik hayatta pek çok kaynakta Silikon Vadisi 
efsanesinin Hewlett Packard (HP) firmasının Palo 
A l t o ' d a k u r u l m a s ı y l a  t e m e l l e r i n i n a t ı l d ı ğ ı 
belirtilmektedir. Aynı kaynaklarda HP öncesinde 
Silikon Vadisi olarak bilinen bölgede sadece meyve 
bahçeleri olduğu, bir anda mucizevi bir şekilde HP 
firmasıyla bir dönüşüm yaşandığı ve hepimizin bir 
ş e k i l d e m u t l a k a d u y m u ş o l d u ğ u e v l e r i n i n 
garajlarında kurdukları girişimlerle muazzam 
başarılara imza atmış Bob Taylor (Xerox PARC), Steve 
Jobs ve Wozniak (Apple), Gordon Moore ve Bob 
Noyce (Intel) gibi gençlerin hikâyeleri anlatılır. 
Hâlbuki olayların gelişimi oldukça farklıdır.

Silikon Vadisi, Amerika Birleşik Devletleri

Meyve Bahçeleri 
Meyve Bahçeleri 

Meyve Bahçeleri 

Entegre Devreler

Kişisel Bilgisayarlar

İnternet

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Popüler Kültürde Bilinen Haliyle Silikon Vadisinin Tarihsel Gelişimi 

Inovasyon Ağları

Murat ÖZKAN
MARKA - Yalova Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
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T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Vadideki diğer bir dönüm noktasıysa 
sağlık nedenleriyle Palo Alto'ya taşınan 
ve Stanford Üniversitesi'nde radyo 
m ü h e n d i s l i ğ i  p r o f e s ö r ü  o l a r a k 
çalışmaya başlayan Frederic Terman'ın 
yaratıcıl ığıdır. Terman, Stanford'da 
kimya ve elektrik mühendisliği okumuş 
ve zamanının en iyi okulu olan, Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) 
de, elektrik mühendisliği alanında 
doktora yapmıştı. Zamanla Stanford 
Te l e k o m ü n i k a s y o n  L a b o r a t u v a r ı 
Başkanı, Elektrik Fakültesi Dekanı ve 
Rektör Yardımcısı olmuştur. Üniversite 
kariyeri boyunca bazen kendi sermayesi 
ile bazen de finansman kuruluşlarından 
sağladığı risk sermayesiyle öğrencilerini 
okuldan ayrı larak bugünün sanayi 

devleri arasında olan pek çok firmanın 
kurulmasını teşvik etmiştir. Test ve çeşitli 
prototiplerle 1938'de iş hayatına hızlı bir 
giriş yapan HP’de bu firmalar arasında 
yer almıştır. İlk büyük ticari başarıları 
Walt Disney'e satışını gerçekleştirdikleri 
ve ses aygıtlarını test etmek için kulla-
nılan osi latör olan HP'nin kuruluş 
sermayesi 1.538 US $ ve Terman'ın 
kendisi tarafından sağlanmıştı. 1942 
yılında, yani kuruluşundan dört yıl sonra 
f i rmanın satış lar ı bir milyon U S $ 
ulaşmıştı. Aynı yıllarda, İkinci Dünya 
Savaşı, Stanford'un etrafında filizlenen 
bütün bu f i rmalara , asker i imalat 
gereksinimi nedeniyle büyük bir ivme 
sağlamıştır.

1950'den sonra Terman, üniversite-
sanayi işbirliğini bir üst noktaya taşımak 
için Stanford Üniversitesi'nin arazisinin 
bir kısmını Stanford Endüstriyel Park'ı 
olarak ayırmış ve üniversite ile işbirliği 
yapan elektronik mühendisliği alanında 
yüksek teknolojiye sahip firmalara bu 
araziyi çok uygun fiyatlarla kiralamaya 
baş lamışt ı r.  B öylece 1951 y ı l ında 
teknoparkların ilk örneğini de oluştur-
muştur. Hem bu olay hem de 1950-
1960'lı yıllarda yaşanan askeri hare-
ketlilik ve daha sonra Rusya'nın ilk uzay 
aracını uzaya göndermesi ile şekillenen 
“Uzay Programları” bölgenin gelişme-
sine ciddi bir ivme kazandırmıştır. Askeri 
a m a ç l a r l a e n g e l i ş m i ş e l e k t ro n i k 
teknolojisine gerek duyan askerler, 
yarıiletken üretiminin büyük oranlarda 
müşterisi oldular. Yüksek risk isteyen 
siparişlerin askerler için yapılması, 
askerlerin garantili teslimat için iki veya 
üç üretici ile çalışmak istemeleri ve 
kendileri için üretilen malzemelerin sivil 
alana da satılması için ısrar etmeleri; 
bilginin yayılmasını sağladı ve Amerikan 
elektronik sektörünü bir anda büyüttü.

Bu dönemde Silikon Vadisindeki önemli 
kilometre taşlarından birisi de Bell 
Laboratuvarları'nda çalışan, transis-
törün mucidi , Nobel Ödülü sahibi 
Wi l l i a m S h o c k l e y k e n d i f i r m a s ı n ı 
kurmak üzere, biraz da şans eseri, Palo 
Alto'ya gelmesi ve kendi adını verdiği 
yarıiletkenler laboratuvarını kurmasıdır. 
Burada çalışmaya başlayan Robert 
Noyce daha sonra 1957 yılında elek-
tronikte çok önemli bir buluş olan

Bugün Silikon Vadisi olarak bildiğimiz alandaki ilk 
elektronik şirketi 1909 yılında yani HP'den yaklaşık 
30 yıl önce kurulan ve vakum tüpleri üreten Federal 
Telegraph şirketidir. Bu şirkette çalışan, döneminin 
Steve Jobs'u olarak kabul edilen ve 180'in üzerinde 
patenti bulunan Lee Deforest tarafından 1912 
yılında triyotun (elektron tüpü/yükselteci) geliş-
tirilmesi de Vadideki ilk başarı olarak anılmaktadır. Vakum Tüpleri

Test Ekipmanları

Savunma Sanayi

Entegre Devreler

Kişisel Bilgisayarlar

İnternet

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Silikon Vadisinin Gerçek Tarihsel Gelişimi

Hewlett&Packard

Intel
Apple

Yahoo, Google,  Facebook

Inovasyon Ağları
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entegre devreyi icat etmiştir. Daha 
sonra , Shock ley 'den ayr ı lan sek iz 
mühendis Fairchild Semiconductors 
(Fairchild Yarı iletkenleri) şirketini kurdu. 
Buradan ayrılan mühendisler de Ame-
rika'nın en büyük ve en önemli yarı 
iletken şirketlerini kurmuşlardır. Bunlar 
arasında bugün endüstri lideri konu-
munda olan Intel, National Semicon-
ductors, Signetics, Amelco ve Advanced 
Micro Devices sayılabilir. 

Silikon Vadisinde yerleşmiş bulunan 
sosyal iletişim imkânları, risk sermayesi 
kuruluşları, destek servis sağlayıcıları ve 
araştırma ve laboratuvar olanakları 
1970'lerde yeni bir gelişmeye zemin 
hazır lamışt ır.  1974 yı l ında Si l ikon 
Vadisinden oldukça uzak bir nokta olan 

New Mexico eyaletinin Albuquerque 
kentinde kişisel bilgisayarların babası 
olarak kabul edilen Ed Roberts adlı bir 
mühendis ilk kişisel bilgisayarı (PC) 
ürett i . Bu P C asl ında çok i lkel bir 
m a k i n a y d ı  a n c a k  ö n e m i ;  S i l i k o n 
Vadisinde bulunan ve bilgisayar hobisi 
i l e  u ğ r a ş a n m e r a k l ı l a r ı  h a r e k e t e 
geçirmesi idi. Bu meraklıların merkezi 
“Ev Yapımı Bilgisayar Klübü” olarak 
nitelendirebileceğimiz bir hobi kulü-
büydü ve kulüp üyeleri düzenli olarak 
toplanıp, bilgi alışverişi yaparlardı. Bu 
kulübün üyeleri arasında Steve Wozniak, 
Bill Gates  ve diğer bilgisayar meraklıları 
vardı ki bunlar daha sonra birçok bilgi-
sayar şirketinin kurucusu oldular. Steve 
Wozniak ve Steve Jobs tarafından Apple 
firmasının kurulması bu döneme rastlar. 

Apple firması ilk 5 yıl içinde 100 Milyon 
US $ ciroya ulaşmış ve daha sonra da 
dünyanın en büyük uluslararası sermaye 
şirketlerinden birisi haline gelmiştir. İşe 
başlamak için paraları olmayan Wozniak 
ve Jobs'a 91.000 Amerikan dolarlık ilk 
sermayelerini eski bir Intel Yöneticisi 
olan Mike Marrakula borç olarak vermiş 
ve böylece işe üçüncü ortak olarak 
katılmıştır. Daha sonraki 1980'li yıllarda 
sürekli yeni bilgisayar şirketleri kurul-
muştur. IBM'in ilk PC sini üretmesinden 
hemen sonra gelişen Sun Microsystems 
bunlar arasında sayılabilir. Bu ve benzer 
firmalar, aynı bölgede faaliyet göster-
meye başlamışlar ve Sil ikon Vadisi 
efsanesini günümüze kadar eklenen pek 
çok firmayla oluşturmuşlardır. 

T.C. Doğu Marmara Kalkınma AjansıT.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Alan:
4,800 km²

Nüfus:
3 m�lyon

İst�hdam:
1.545.805

Yıllık Ortalama 
Gel�r:

122.172$

Net Dış Göç:
+14.338

Net İç Göç:
+569

G ü n ü m ü z e  g e l i n d i ğ i n d e  A d o b e 
S y s t e m s ,  A p p l e  C o m p u t e r,  C i s c o 
Systems, eBay, Facebook , Google, 
Hewlett-Packard, Intel, LinkedIn NVIDIA 
Corporation, Oracle Corporation, Sun 
Microsystems, Symantec, Tesla Motors 
ve Yahoo gibi firmaların bulunduğu 
Silikon Vadisinde 1.545.805 kişilik bir 
istihdam (yaklaşık %30'luk istihdam 
yüksek teknoloji alanında) söz konusu-
dur. Zürih ve Oslo'dan sonra dünyadaki 
en yüksek 3. gelir düzeyine sahip Silikon 
Vadisinde yıllık ortalama gelir 122.172 
US $ dır. 3 milyon kişinin yaşadığı Silikon 
Vadisine 2015 yılında 14.907 kişi (14.338 
dış göç, 569 iç göç) göç etmiştir. Çalışan-
ların %45'i üniversite mezunudur. Ayrıca 
çalışanların %55'i göçmen kökenlidir. 
ABD gelirinin yaklaşık %2'si, Kaliforniya 
eyaletinin milli gelirinin de yaklaşık 
%15'i bölgede üretilmektedir.

Bugün Silikon Vadisi olarak bildiğimiz 
alandaki ilk elektronik şirketi 1909 
yılında yani HP'den yaklaşık 30 yıl önce 
kurulan ve vakum tüpleri üreten Federal 
Telegraph şirketidir. Bu şirkette çalışan, döneminin Steve Jobs'u olarak kabul edilen ve 180'in üzerinde patenti bulunan Lee 
Deforest tarafından 1912 yılında triyotun (elektron tüpü/yükselteci) geliştirilmesi de Vadideki ilk başarı olarak anılmaktadır. 

Silikon Vadisi Verileri (2016 yılı Silikon Vadisi İndeksi)
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Fatma AVŞAR
MARKA -  Uzman

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı 

Tarafından Yürütülen
Kümelenme Çalışmaları

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 
(MARKA) olarak kuruluşumuzdan beri 
analiz ve tespitlerimiz doğrultusunda 
bölgemiz in rek abet edebi l i r l iğ in i 
arttıracak politikalar üretme gayreti 
içerisindeyiz. Bunun önemli bir boyutu , 
bölgemizde, aynı alanda faaliyet gös-
teren firmalarda işbirliği kültürünü 
arttıracak ve bu vesileyle ilgili üretilen 
ürün veya hizmetin ihtiyaçlara optimal 
cevap vermesi yönünde evrileceği bir 
ekosistemi oluşturmaya önayak olmak-
tır. Ajans olarak sorumluluğumuz ve 
imkânlarımız dâhilindeki araçlarımızı, 
insan kaynağımızı benzeri öncelikleri-
mize kanalize etmekteyiz. Gerek faali-
yetlerimizin omurgasını oluşturan, üst 
ölçek planlarla uyumlu olan bölge planı-
mız, gerekse stratejik planımız bu önce-
likler ışığında hazırlanmıştır ve yönlen-
dirici olmaktadır. 

Kümelenme kavramsal çerçevesinde 
d e ğ e r l e n d i r i l e n ,  a s l ı n d a “i ş b i r l i ğ i 
temelinde değişimi yönetmek” olarak 

pratikte karşılık bulan güncel Ajans 
çalışmalarımız aşağıdaki ana başlıklarda 
belirtilmiştir.

Küme Tanılama Çalışmaları; Kalkınma 
Bakanlığı koordinasyonunda yapılan 
Kümelenme Yönetişim Modeli çalışması 
devamı kapsamında bölgesel düzeyde 
kümelenmelerin envanterinin güncel-
lenmesi çalışması yürütülmüştür. Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı İşbirliği 
çerçevesinde hazırlanmış olan “Küme 
Tanılama Rehberleri” çerçevesinde, 
uzman görüşüne dayalı olarak küme 
oluşumları rekabetçilik ve sürdürülebi-
lirlik boyutlarında değerlendirilmiştir. 
Bölgemiz öne çıkan kümelerinin bu 
çalışma kapsamında değerlendirilmiş 
ve Bakanlığa iletilmiştir.

Küme Oluşum Süreçlerinde Rol Alma: 
Kasım 2015'te TÜBİTAK MAM, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı ve Teknopark 
Ankara işbirliğiyle enerji, otomotiv, 
savunma, sağlık, tekstil, elektronik ve 

inşaat sektörlerinden 53 firma, 20 üni-
versite ve 4 Ar-Ge merkezinden temsilc-
ilerle birlikte yaklaşık 200 kişinin katılım 
sağladığı "Nanoteknoloji Kümelenmesi 
Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 2016 
yılında Nanoteknoloji Kümelenmesi” 
çalışmalarına, dernekleşme sürecine 
stratejik partner olarak katılım sağlan-
mıştır. Bu çerçevede Nanoteknoloji 
Kümelenmesi'nin organizasyon yapısı-
nın şekillendirilmesi aşamasına destek 
verilmiş ve TÜBİTAK MAM ve ilgili kurum 
kuruluşların dahilinde işbirliği proto-
kolü imzalanmıştır. 

Küme Etiketleme Çalışmaları: Kümelerin 
yetkinliklerinin standardını belgeleyen, 
küme etiketleme sürecinde tek yetkili 
kuruluş olan Avrupa Küme Analizi Sek-
reterliği (The European Secretariat for 
Cluster Analysis- ESCA) ile işbirliğinde, 
bölgemiz temelli oluşumların küme 
etiketleme süreçlerinde yerel uzmanlık 
hizmeti Ajansımız eliyle verilmektedir. 



2015 yılında 6 endüstriyel kümenin 
“Bronze Label” alarak (ESCA) tarafından 
akredite edilmesi, ClustArs projesi 
kapsamında, Ajans uzmanları eliyle ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca ülkemizde ilk 
olarak Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği'ne ( TAYSAD) verilen “Silver 
Label” için süreç yönetimi de Ajansımız 
koordinasyonunda yürütülmüştür ve 
2016 yılı Ocak ayında TAYSAD “Silver 
Label” almaya hak kazanmıştır. Bu 
çerçevede, ulusal çapta olan “Akıllı Hare-
ketlilik” kümelenmesi ve “Nanoteknoloji 
Kümelenmesi” oluşumları başta olmak 
üzere, gelen talepler doğrultusunda 
küme etiketleme süreç yönetimi çalış-
malarına devam edilmektedir.

Achieving Excellence in Cluster 
Management / ClustArs
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Insti-
tuto Tecnológico De Canarias, S.A.(ITC) 
koordinatörlüğünde Agentia De Dez-
voltare Regionala North-Vest (Roman-
ya), Molise Region (İtalya) ortaklığında, 
AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve 
Programı (CIP) kapsamında uygulanan 
ve yaklaşık 360.000 Euro bütçeli “Achi-

eving Excellence in Cluster Mana-
gement / ClustArs” projesini yürüt-
müştür. 2016 yılında  proje gerekli ve 
final dökümantasyon süreci tamam-
lanarak, proje başarı ile sonlandırıl-
mıştır. Ayrıca proje ortakları arasından 
seçilen MARKA, Avrupa Komisyonu'na 
proje gerekli dokümanları iletmiştir. 

Proje kapsamında aşağıdaki ana faali-
yetleri gerçekleştirilmiştir;

 Bölgede öne çıkan küme organizas-
yonları akredite edilmiş

 Avrupa Küme Mükemmeliyet Vakfı 
(European Cluster Excellence Foun-
dation- EFCE) tarafından düzen-
lenen 5 haftalık “Küme Mükemeliyeti 
Yönetimi” eğitici eğitimi programına 
3 Ajans personeli katılım sağlamış ve 
süreç başarı ile tamamlanmıştır.

 Belirlenen alanlarda faaliyet göste-
ren kümelenmelere yönelik eylem 
planları oluşturulmuş ve ilgili küme-
lenme yöneticilerine yönelik eğitim-
ler gerçekleştirilmiştir.

Kümelenme Temelli Değişim Yöne-
timi Eğitimleri: 2016 yılı Eylül ayında 
Ajansımız eliyle, “Kümelenme Temelli 
Değişim Yönetimi” eğitimi verilmeye 
başlamıştır. Avrupa Küme Mükemme-
liyeti Vakfı (EFCE) tarafından içeriği 
geliştirilen, Türkiye'de ikinci kez gerçek-
leştirilen eğitim kapsamında, 20 katı-
lımcı toplam 8 haftalık eğitimi ve saha 
çalışmasını başarıyla tamamlamaları 
halinde EFCE tarafından “Küme Yöne-
ticisi” olarak akredite edilecektir. Ajans 
uzmanları ve bölgemizde faaliyet göste-
ren kurum temsilcilerinden oluşturulan 
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, Mayıs 2017 
tarihinde tamamlanması öngörülen 
saha çalışmaları sonucunda 5 küme-
lenme için “Stratejik Değişim Yol Hari-
tası” hazırlanacaktır.

Şimdiye değin, aşağıdaki tarih ve konu 
başlıkları kapsamında eğitimler gerçek-
leştirilmiştir:

Bir ürünün değer zincirini idealize etmek böylelikle rekabetçiliğini arttırmasını sağlamak üzerine, Michael Porter'ın geliştirdiği ve 
eğitim kapsamında verilen metodolojinin, bölgemiz kümelerine, eğitimin saha çalışması ayağında uygulanması için, 5 ekip 
aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerine başlamışlardır.

Eğitim Haftası Tarih Konu Başlıkları

1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

22-23 Ekim 2016

24-25 Eylül 2016

19-20 Kasım 2016

Bölgesel Rekabet Edebilirlik; 
Küme Ekonomisi

Küme Girişimlerinin Taranması;
Endüstri Analizi ve Segmentasyon

Kümelerde Stratejik Analiz Örnekleri

4. Hafta 10-11 Aralık 2016 Değer Zinciri Analizi

5. Hafta 25-26 Şubat 2017 Değişim Yönetimi

Fındık Kümelenmesi
İleri Malzeme Kümelenmesi 

Pişirici Cihazlar Kümelenmesi 
Robot Kümelenmesi      

Doğa Turizmi Kümelenmesi
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Dünyadaki 840.000 tonluk fındık üreti-
min %70'ine ve dünya fındık ihracatının 
%72'sine Türkiye katkı sağladığı için 
fındık, ülke ekonomisi açısından çok 
önemli bir tarım ürünüdür. Yıllık dalga-
lanmalarla beraber değişiklik gösterse 
de Türkiye yılda 2 milyar dolardan fazla 
fındık ihraç etmektedir. Türkiye'de 33 
ilde fındık üretimi yapılmaktadır. Türkiye 
ekonomisi açısından son derece büyük 
bir öneme haiz olması nedeniyle ve 
Doğu Marmara illerinde de özellikle 
Düzce ve Sakarya'da yoğun olarak yetiş-
tirilmesi nedeniyle fındık Kümelenme 
Temelli Değişim Yönetimi çalışmamıza 
da konu olmuştur. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tara-
fından düzenlenen Kümelenme Temelli 
Değişim Yönetimi Programı kapsamın-
daki sektörlerden bir tanesi de tarım 
ürünleri özelinde “Fındık Kümelenmesi” 
olmuştur. Kümelenme Temelli Değişim 
Yönetimi Fındık Kümelenme çalışmasını 
3 farklı kurumdan, Doğu Marmara Kal-
kınma Ajansı, TÜBİTAK MAM ve Düzce 
Üniversitesi - Düzce TTO olmak üzere 5 
uzman yürütmektedir. 

Kümelenme Temelli Değişim Yönetimi 
k apsamında 8 haf ta l ık b i r  eği t im 
programı planlandı. Teorik bilgilerle 
beraber uygulamaların da olduğu 8 ayı 
kapsayacak eğitim programı kapsa-
mında bir yandan eğitimler devam 
ederken, bir yandan da öğrenilen teorik 

bilgiler ışığında kümelenme çalışmaları-
nın neticelenmesi de beklenilmektedir. 

Fındık kümelenmesi çalışmaları kapsa-
mında fındık kümesi uzmanları tara-
fından Porter'ın kümelenme yaklaşımı 
kapsamında öncelikle sektörle ilgili 
analizler yapıldıktan sonra fındıkla ilgili 
sektör görüşmelerine başlanıldı. İllerde 
fındık işleyici firmaların kapsayıcı kuru-
mu olan Borsalarla görüşmeler yapıldı. 
Bu kapsamda sektördeki fındık işleme 
firmalarından çeşitleri ve yoğunluğu 
hak k ında bi lgi ler a l ındı .  T Ü B İ TA K 
MAM'da fındık üzerine ihtisaslaşmış 
olan birimle yapılan görüşme netice-
sinde de TÜBİTAK'ın fındık alternatif 
ürünler üzerinde çalışma yaptıkları ve 
talep edilmesi halinde firmalarla bera-
ber başka ürünler üzerine de çalışıla-
bileceği ve halihazırda çalışılmış ürün-
lerin ticarileşmesi için yine firmalarla 

görüşülebileceği belirtildi. Fındığın 
ihracat ayağının anlaşılması ve fındıkla 
ilgili bir diğer kümelenme çalışması olan 
URGE projesi kapsamında bilgi almak 
için İstanbul İhracatçılar Birliği'ne bir 
ziyaret düzenlendi. Ayrıca Düzce Tarım İl 
Müdürlüğü ile de görüşülerek kamu 
kurumları gözünden fındığa bakış açısı 
değerlendirilmiş oldu. 

Yine Sakarya ve Düzce'de fındık işleme 
üzerine çalışan 10'dan fazla firma ile 
görüşülerek fındık sektörü üzerine 
anketler düzenlendi. Bu görüşmelerde 
bir yandan fındık değer zinciri, fındık 
ürün segmantasyonu, firmaların prob-
lemleri, beklentileri gibi birçok konuda 
sektörle ilgili parametreler ve değerlen-
dirmeler ortaya çıkarılırken, diğer yan-
dan da sektörün fındık kümelenmesi 
olgusuna yaklaşımı irdelendi.

İbrahim PEHLİVAN

Fındık Kümelenmesi

MARKA - Düzce Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Kümelenme Temelli Değişim Yönetimi Çalışma Grupları

“Sakarya ve Düzce'de
fındık işleme üzerine çalışan

10'dan fazla firma ile görüşülerek fındık 
sektörü üzerine anketler düzenlendi. “
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T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Bu zamana kadar yapılan değerlendirmeler neticesinde ortaya konulan tespitlerden bazıları; 

 Fındığın dünyada ihracatında lider ülke olmamızda rağmen, fındığa katma değer ekleme konusunda yetersizliklerimiz 
devam etmektedir. Fındık ihracatı halen tonlar bazında ham fındık üzerinden yapılmaktadır.

 Fındıkla ilgili problemler sadece bölgemizin değil aynı zamanda Türkiye'nin de gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. 
Buna rağmen fındıkla ilgili tartışmalar fındığın fiyatıyla ilgili tartışmalardan öteye geçememektedir.

 Özellikle komşu ülkeler olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde fındık alanları hızla artmaktadır. Bu da önümüzdeki yıllarda 
Türkiye'nin fındıktaki liderliğini kaybetmesine yol açabilir.

 Birim alandan elde edilen verimde Türkiye, dünya ortalamasının gerisindedir. Ağaçların yaşlı ve bakımsız olması, 
yetiştiricilikte yapılan yanlışlıklar ve ileri tarım tekniklerinin uygulanmaması bu durumun başlıca nedenleridir.

 Son yıllarda fındık bitkisinde yaşanılan hastalıklar ve buna bağlı olarak kalitenin düşmesi.

Bu çalışma kapsamında ilgili aktörlerle beraber sorunlar spesifik olarak tespit edilecek ve bu sorunlara yönelik çözümler ortaya 
çıkarılacaktır. Aynı zamanda fındıktaki katma değerin artırılmasına yönelik çalışmalar paydaş kurumlarla beraber yapılacaktır.
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T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

European Foundation for Cluster Exce-
llence (Avrupa Kümelenme Mükemme-
liyeti Vakfı) tarafından tasarlanan ve 
Ajans uzmanları tarafından “Kümelen-
me Temelli Değişim Yönetimi Eğitimi” 
bölge illeri ve çevre illerde küme potan-
siyeli taşıyan sektörler için neler yapıla-
bileceğinin cevabını bulmamız için bize 
yol göstermektedir.

2016 yılının Eylül ayında başlayan eği-
timde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
uzmanları ve YA L K İ M O S B ( Yalova 
Kompozit ve Kimya İhtisas Islah Orga-
nize Sanayi Bölgesi) temsilcisinden 
oluşan 4 kişilik ekibimiz çalışma alanı 
geniş, yüksek katma değerli, niş bir alan 
olabilecek ileri malzeme sektörüne 
yönelik çalışma yapmaya karar verdi.

Teorik olarak metodolojiyi kavrarken 
bunu saha çalışmasına yansıtmak ve 
uygulamak en önemli ve zor olanıydı. Bu 
bağlamda sektörde değişim yöneti-
minin uygulamasını içeren bir saha 
çalışmasını başlattık. Şu ana kadar 
yaklaşık 15 sektör temsilcisiyle görüşme 
i m k â n ı  b u l u n m u ş t u r.  G e l d i ğ i m i z 
aşamada sektörde tedarikçi olarak 
faaliyet gösteren işin uzmanı firmalarla 

ve bu alanda çok değerli çalışmalar 
yürüten akademisyenlerle mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. Mülakatları EF-
CE'nin hazırladığı format doğrultu-
sunda her bir firmaya uygulanan bu 
form ile sektörü derinlemesine analiz 
etme imkânı bulduk. Sektör için olmazsa 
olmaz olan uluslararası JEC Paris fuarına 
katılımın yoğun olduğu ve kompozit 
malzemeler ile alakalı bütün gelişme-
lerin küresel ölçekte takip edildiğini 
gözlemledik. Metodolojinin gerekleri 
doğrultusunda bu verilerin analizini, 
elde ettiğimiz bulguları ve gelinen 
noktayı sektör temsilcileri ve paydaşlar 
ile paylaşacağımız ve onların görüşlerini 
alabileceğimiz birinci toplantımızı 
15.02.2017 tarihinde Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansının merkez binasında 
düzenledik. 18 katılımcının iştiraki ile 
toplantı gerçekleştirildi. Firma, dernek 
ve üniversite temsilcilerinin bir arada 
olduğu bu toplantıda karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. Ayrıca önü-
müzdeki süreçte yerine getireceğimiz 
faaliyetlerle ilgili takvimimizi de katı-
lımcılarla paylaştık. Toplantıya katılan-
ların kümelenme yaklaşımına sıcak 
baktığı, sektörün ortak sorun alanlarının 
çözümüne yönelik işbir l iğine açık 

olduklarını; lakin çalışma metodolojisi 
ile ilgili kafalarda soru işareti olduğu 
gözlemledik. 

Olumlu geçen toplantımızdan aldığımız 
güç ile saha çalışmasında eksik kalan 
firma ziyaretlerini tamamlanmakta ve 
metodolojinin ikinci ayağı olan müşteri 
ziyaretlerine devam etmekteyiz. Bu veri-
leri sistematik bir görünüme kavuş-
turarak erişilebilirliğini sağlamak adına 
ekibimiz eliyle sektör raporu ve küme 
raporu hazırlanmaktadır.

İki ay sonra tamamlanacak olan eğitim 
ile kompozit malzeme sektörüne sektör 
temsilcileri, akademisyenler ve dernek 
yöneticileri ile beraber katma değeri 
yüksek, niş bir alan yaratarak Doğu 
Marmara Bölgesi’ne ve ülkemize karlılık 
getirecek projeler oluşturarak bir adım 
öteye taşımayı planlıyoruz.

Ercan EKTİ

İleri Malzeme
Kümelenmesi

MARKA - Uzman

“Sektörde değişim yönetiminin
uygulamasını içeren bir saha 

çalışmasını başlattık”Melis TÜRKER
MARKA - MARKASEM Sorumlusu

Cam elyaf kord bezi üretim merkezi

Cam elyaf takviyeli akvaryum
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Beyaz eşya sektörü Doğu Marmara Böl-
gesinde özellikle Bolu'da uzun yıllardır 
ekonomiyi yönlendiren lokomotif 
sektörlerden birisidir. Sanayi kuruluş-
larının büyük çoğunluğu doğrudan ya 
da dolaylı olarak bu sektöre hizmet 
vermektedirler. Faaliyet alanı olarak sac 
kalıpçılığı, plastik kalıpçılığı, sac parça 
üretimi, plastik parça üretimi, kablo 
üretimi, cam üretimi, alüminyum parça 
üretimi, iç ve dış ızgara üretimi, filtre 
üretimi, bağlantı parça ve kompo-
nentleri üretimi yoğunluğunu göz-
lemleyebilir iz. Bu sektörel faaliyet 
başlıkları otomotiv üretimi için de 
geçerli olsa da bölgedeki f irmalar 
makine parkuru, bilgi ve tecrübesi 
açısından beyaz eşya sektörü için uygun 
olabileceği gerçeğini görmekteyiz. 

İşletmeler kuruluşta seçtikleri NACE 
kodları ile sınıflandırılmaktadır ve bu 
tanımlar çok genel tanımlardan oluş-
maktadır. Beyaz eşya sektörü tedarikçi 
firmaları için özel olarak belirlenmiş bir 
kod olmadığı için firmalar faaliyetlerini 

makine parçası üretimi, metal şekillen-
dirme vb. adlar altında yürütmektedir. 
Bu da bölgede ya da ülkede beyaz eşya 
sektörünün tam olarak ele alınamaması 
gibi olumsuzları beraberinde getir-
miştir. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 
beyaz eşya sektörüne ilişkin yapmakta 
olduğu bu çalışma ile sektördeki fir-
malar gelişim açısından kazanımlar elde 
edilebilecekleri konusunda fikir birlik-
teliği sergilemiştir. Zira her sektördeki 
sorunların benzerlerinin, belki de daha 
derinlerinin bugüne kadar tam olarak 
dikkate alınmayan beyaz eşya sektörü 
için de geçerli olduğu bu çalışma ile 
tespit edilebilecektir. 

Çalışmalar teorik olarak kümelenme 
modelinin detayları üzerinde başlanmış 
ve sektörün alt başlıkları ortaya çıkarıl-
mıştır. Başlıklara göre de faaliyetini 
sürdüren firmalar belirlenmiş, saha 
ziyaretleri yaparak yüz yüze görüşmeler 
icra edilmiş ve fikir alışverişinde bulu-

nulmuştur. Genel olarak tahmin edilen 
sorunlar beyan edilse de özel olarak 
önemi vurgulanan unsurlar ortaya çık-
mış ve sektörün geleceği hakkında yol 
haritası belirlemede yardımcı olacağı 
düşünülen bilgilere erişilmiştir. Alışılmı-
şın dışında nelerin yapılabileceği, daha 
iyiye nasıl ulaşılabileceği, milli sanayi ve 
ekonomiyi geliştirmek için nelerin yapı-
labileceği ve beyaz eşya tedarikçi küme-
sinin bunun neresinde olabileceği konu-
sunda firma sahipleri ya da en üst düzey 
yöneticileri ile istişareler yapılmıştır. 

Genel olarak memnuniyet ile karşılanan 
ve gelecek beklentilerinin açıkça dile 
getirildiği beyaz eşya tedarikçileri kü-
melenmesinin; daha fazla çalışma, 
birliktelik için farkındalık oluşturulması, 
finansal desteklerin daha efektif olarak 
sunulması, değer katan yeniliklerin 
oluşturulması, akademik çalışmaların 
artırılması gibi bölge ve ülke ekono-
misini ileriye taşıyabilecek faaliyetlerin 
planlanması konusunda hemfikir oldu-
ğu gözlemlenmiştir. 

Pişirici Cihazlar
Kümelenmesi

“Çalışmalara teorik olarak kümelenme
modelinin detayları üzerinde

başlanmış ve sektörün alt başlıkları
ortaya çıkarılmıştır.”

Barbaros Gökhan YÜCE
İş Geliştirme Mentoru & 

Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yöneticisi 
INOVAKSIYON - PROJE AJANSI

Fırın ve ocak üretiminde kullanılan 
sac parçaların üretimi
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MARKA tarafından düzenlenen ve Eylül 
2016'da başladığımız Kümelenme 
Temelli Değişim Yönetimi Eğitimi, hem 
katılımcılar, hem de Ajans'ın faaliyet 
alanındaki iller açısından çok yönlü 
kazanımlar getirecek bir proje olarak 
devam ediyor.
 
Kocaeli Sanayi Odası, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi, Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi temsilcileri ile MARKA 
uzmanlarından oluşan 5 kişilik ekibimiz 
eğitim kapsamındaki saha çalışmaların-
da Endüstri 4.0 yaklaşımına uygun, 
yüksek katma değerli ve değişime açık 
bir alan olan robotik sektörüne odaklan-
mayı uygun buldu. Proje ekibi tarafın-
dan, robotik sektörü küme potansiyeli-
nin değerlendirilmesi araştırmasına 
başlandığında en önemli engel, litera-
türde sektörün Türkiye'deki durumuna 
ilişkin kapsamlı bir analizin ve verinin 
olmamasıydı. Öte yandan, ziyaret edilen 
firmaların yöneticilerinden alınan bilgi 
ve görüşler, sektöre ilişkin genel çer-
çevenin oluşturulabilmesine olanak 
sağladı.
 
Araştırma kapsamında, bugüne kadar, 
çoğunluğu robotik sistem entegratörü 

olmak üzere 11 firma ziyaret edildi, İTÜ 
ve Sabancı Üniversitesi'nden akademis-
yenler le görüşüldü ve 21.02.2017 
tarihinde TÜBİTAK MAM'da düzenlenen 
bilgilendirme toplantısında 15 firmanın 
yetkilileri ile bir araya gelindi. Robotik 
sektöründeki entegratör firmalar ile 
distribütörlerin ve araştırmacıların 
önümüzdeki dönemde işbirliği sürecine 
girmelerine yönelik i lk adım nite -
liğindeki bu toplantıda proje ekibinin 
araştırmalarından elde ettiği bulgular ve 
çalışma kapsamında önümüzdeki dö-
nemde yapılması planlanan aktiviteler 
katılımcılarla paylaşıldı. Yapılan görüş-
melerde, sektörün genel olarak küme-
lenme yaklaşımını olumlu bulduğu, tüm 
firmaların özellikle ortak sıkıntılarına 
yönelik birlikte çalışma yapmaya yatkın 
oldukları, ancak sürecin işleyişine dair 
bazı tereddütlerinin olduğu gözlendi. 
 
Önümüzdeki dönemde görüşmelere 
sektörün ana müşterileri ile devam 
edilmesi, elde edilecek bulgulara göre 
stratejik seçeneklerin belirlenmesi, 
ideal değer zincirinin oluşturulması ve 
geliştirilebilecek alanların tespiti ile 
projenin sürdürülmesi planlanıyor. Bu 
sayede, üçüncü faz olan aksiyonların be-

lirlenmesine hazır hale gelinmiş olacak. 

Mayıs 2017'de tamamlanmasını planla-
dığımız çalışma sonucunda, Doğu Mar-
mara bölgesinde konumlanmış, robotik 
sistem entegrasyonu konusunda faali-
yet gösteren firmaların, müşterilerinin 
beklentileri ile küresel trendleri de göz 
önüne alarak, sektörün ilerlemesini sağ-
layacak uygun stratejileri belirlemeleri, 
tedarikçileri, çözüm ortakları ve akade-
minin de desteği ile bu doğrultuda proje 
geliştirmeleri hedefleniyor. 

Sanayinin yoğun olduğu Doğu Marmara 
bölgesinde, robotik sektörünün elde 
edeceği kazanımların, üretimde robot 
kullanımının, verimliliği, hız ve hassasi-
yeti artırmasından dolayı imalat sektö-
rüne de fayda sağlaması bekleniyor. 
 
Eğitim kapsamındaki tüm proje ekip-
lerinde farklı kurumların temsilcilerinin 
yer alıyor olması, paydaşlara ulaşma 
noktasında kolaylık sağladığı kadar, 
farklı bakış açıları getirmesi ve kümelen-
me metodolojisinin yaygınlaştırılmasını 
da sağlıyor. Bu anlamda, projelerle 
kümelenme kavramının bilinirliğinin 
artacağı ve farklı sektörlerde de benzer 
yapıların oluşmasını ivmelendireceği 
öngörülüyor.

Zeynep KARAMANLI

Robot Kümelenmesi

GOSB Yönetim Merkezi – Proje Müdürü

"Araştırma kapsamında çoğunluğu
robotik sistem entegratörü olmak üzere

11 firma ziyaret edildi"

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı14



' 'Achieving Excellence in Cluster 
Management ' '  A B projes i k ap -
samında Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı uzmanlarına European Foun-
dation for Cluster Excellence (Av-
rupa Kümelenme Mükemmeliyeti 
Vakfı) tarafından eğitici eğitimi 
verilmiş ve verilen eğitim sayesinde 
Ajans bünyesinde 3 uzman, eğitici 
olmaya hak kazanmıştır.

Kümelenme Temelli Değişim Yö-
netimi Eğitimi ile Doğu Marmara 
bölgesinde bulunan potansiyel kü-
meler belirlenerek eğitim sürecinde 
bu kümelerin üyelerinde farkındalık 
oluşturmak için çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. 8 ay sürecek eğitime 
katılım sağlayanlar, Ajans uzman-
larının yanı sıra belirlenen kümeler 
hakkında çalışmış ya da çalışma 
isteği olan kurum çalışanlarından se-
çilmiştir. Analizlerin, saha mülakat-
larının, yurtdışında konu ile ilgili 
çalışma yapmış mentörlerle görüş-
melerin ve küme toplantılarının da 
yapı ldığı eğit imin teor ik taraf ı 
olduğu gibi uygulama tarafı ağır 
basmaktadır.

Eği t im k apsamında bel i r lenen 
potansiyel küme arasında Doğa 

Turizmi Kümesi olarak çalışmala-
rımıza devam etmekteyiz. Kümemiz 
2 Ajans uzmanı, 1 Kocaali Belediyesi 
çalışanı (Peyzaj Mimarı) ve 1 Bolu 
Belediyesi çalışanı (Proje Yöneticisi) 
olmak üzere 4 kişiden oluşmaktadır. 
Çalışmalarımızda turizm başlığını 
biraz daha özelleştirerek Doğu 
Marmara bölgesinde özellikle Bolu 
ve Düzce illerinde yoğun potansiyeli 
olan Doğa Turizmi Kümesi olmasına 
karar verdik. Mentörlerimizle yap-
tığımız görüşmeler sonucunda Do-
ğu Marmara'nın tamamında yapıla-
cak bir doğa turizmi kümelenmesi 
yerine seçeceğimiz daha küçük bir 
alanda bu çalışmanın yapılmasının 
uygulanabilir l ik açısından daha 
avantajlı olacağı kararına vardık. 

Bolu, Düzce ve Kocaali'yi de içine 
alan bir alanda Doğa Turizmi konu-
sunda çalışmak için kolları sıvadık.  

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri'nin 
yoğun desteğiyle önce Düzce ilinde 
sonra da Bolu ilinde doğa turizmi 
değer zincirinde yer alan paydaşlarla 
toplantılar düzenleyerek hem sek-
törü yapmakta olduğumuz çalışma 
hakkında bilgilendirdik, hem de eği-
timin en önemli kısmı olan değişim 
yönetimini ne şekilde yapmamız ge-
rektiğiyle ilgili kendi fikrimizi söyle-
yerek paydaşlarla da konuyu istişare 
etme fırsatı bulduk. Toplantılar sıra-
sında sektörü artılarıyla eksileriyle 
daha yakından tanıma fırsatını da
yakalamış  olduk. 

Doğa Turizmi
Kümelenmesi

“Bölgemizde turizm sektörünün temel
sorunları konaklanan gece ortalamasının

düşük olması ve yüksek gelir düzeyine
sahip turistlere hitap edilememesidir.”

T.C. Doğu Marmara Kalkınma AjansıT.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Refik ÖZKORKMAZ
MARKA - Uzman

15



Halihazırdaki doğa turizmi sektö-
rünün daha yüksek katma değerli 
olan Glamorous Camping'in kısalt-
ması olan Glamping'e dönüştürül-
mesi gerektiği konusunu paydaş-
larla istişare ederek bu konuda hem- 
fikir olduğumuzu fark ettik.

Glamping konseptini çekici kılan 
alışılmışın dışında ve doğa ile iç içe 
konaklama imkânlarının lüks ile 
harmanlanarak sunulabilmesi. Bu da 
bölgeye yüksek katma değer bıra-
kabilecek turistlerin gelmesi anla-
mına geliyor.

 Yaptığımız araştırmalarda ve saha 
m ü l â k a t l a r ı n a  b ö l g e n i n  d o ğ a 
turizmi konusunda 2 temel sorunu-

nun konaklanan gece ortalamasının 
düşük olması ve belli başlı tesisler ve 
lokasyonlar dışında yüksek gelir 
düzeyine sahip turistlere hitap 
edilememesi olduğunu gördük. Tu-
rizm sektöründe artık deneyimlerin 
ön plana çıktığı bir dönemde iyi 
düşünülmüş aktivitelerle destek-
lenecek Glamping konseptinin 
bölgeye uyar lanmasının bölge 
turizmini olumsuz etkileyen 2 temel 
sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı 
olacağını saha çalışmalarımızdan ve 
toplantı çıktılarımızdan yola çıkarak 
tespit ettik. Toplantılar ve mülakatlar 
sırasında bizim için en sevindirici 
olan nokta doğa turizmi değer zinciri 
içinde bulunan paydaşların yap-
makta olduğumuz çalışmanın içinde 

etkin bir şekilde rol alma isteği ve 
sektörde planladığımız değişimi 
yoğun bir şekilde destekleyerek 
kabul etmiş olmaları.

Doğa Turizmi Kümesi olarak devam 
eden süreçte saha mülakatlarımız ve 
toplantılarımıza devam ederek hem 
sektörü bir araya getirme rolünü 
üstlenmek, hem de sorunlara ortak 
akılla çözüm bulma kültürünün yer-
leşmesini sağlamak istiyoruz. Ortak 
çalışma kültürü ile mevcut sorunlara 
kümelenme temelli değişim yöne-
timi perspektifinden bakarak Doğu 
Marmara bölgesinde doğa turizmi 
değer zincirinin yüksek katma değer 
üretebilen bir yapıya dönüştürül-
mesi mümkün olacaktır.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma AjansıT.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı16
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Röportajlar

TAYSAD’ın kuruluş amacı ve 
faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir 
misiniz?
TAYSAD, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği, 1978 yılında Türk Otomotiv 
Tedarik Sanayi'nin gelişimi için kurul-
muş Sivil Toplum Kuruluşu'dur. Mart 
2017 itibari ile yaklaşık 370 üyesi olan 
TAYSAD'ın üye firmalarının üretim 
hacmi 24-25 Milyar USD bulmuş, ihracatı 
ise 9 Milyar USD'ye yaklaşmıştır.

Üye firmalarda çalışan sayısı 150.000 
çalışanı geçmiş, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge 
Merkezi sayısı ise  79  olmuştur. 
 
Üyeleri ile birlikte, Eğitim Programları, 
Özel Projeler, Üniversite-Sanayi İşbiriği 
konuları, Çalışma Grupları, Teknoloji 
Günleri, Konferanslar, Resmi Kurumlar 
ile ilişkiler başlıklarında birçok lobi ve 
küme başlıklarını birlikte yürütmektedir.  
 
TAYSAD'ı eşleniklerinden farklı kılan 
özellikleri nelerdir?
TAYSAD sektörel dernek olarak, Türk 
Otomotiv Tedarik Sanayi'nin ve Oto-
motiv Sanayi 'nin gel iş imine k atk ı 
bulunmak üzere, misyonunu aşağıdaki 
gibi belirlemiştir.
 
TAYSAD, kendi sektöründeki en yetkin 
sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin 
beklentilerini karşılamaktadır. Oto-
motiv Tedarik Sanayi'nin küresel ölçekte 
ve rekabetçi işletmelerle sürdürülebilir 
büyümesine destek olmak için strateji-
ler oluşturmaktadır. Değerlerinden 
aldığı güçle, resmi kurumlar ve pay-
daşları ile eşgüdüm içinde çalışmak-

tadır.  Kendi sektöründe 'Referans 
Kurum' olma özelliğinin sürdürülebilir 
o l m a s ı n ı  s a ğ l a m a k i ç i n k e n d i s i n i 
geliştirmeye devam edecektir.
  
TAYSAD'ın yoğunlukla Doğu 
Marmara Bölgesi olmak üzere tüm 
Türkiye'de üye ağı bulunmaktadır. 
TAYSAD'ın üyeleri ile işbirliği 
süreçleri hakkında bahseder 
misiniz?  Bu süreçleri nasıl 
yönetiyorsunuz?
İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de 
ağırlıklı olmak üzere tüm Türkiye'de 
üyeleri bulunmakta ve Otomotiv Tedarik 
Sanayi'nin değer olarak yaklaşık %80'ini 
temsil etmektedir.

TAYSAD Üyeleri ile birlikçe “Çalışma 
Grupları” oluşturarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. TAYSAD'da oluşturulan 
Çalışma Grupları aşağıdaki gibidir. Bu 
konularda görüşlerini aktarmak isteyen 
f irmalarımızın gönüllü oluşumlara 
destek olmasına önem veriyoruz.
 

 Endüstriyel İlişkiler ve IK ÇG
 Ar-Ge ÇG
 Yatırım ve İhracat Teşvikleri ÇG
 Yenileme Pazarı ÇG
 Ortak Satınalma ÇG
 Lojistik ÇG
 Jant ÇG
 İran ÇG
 Bakım ÇG 
 Üniversite – Sanayi İşbirliği ÇG

KSS Projeleri
 20.000 Kariyer Projesi
 TAYSAD Platform Y Projesi
 ADMOG Meslek Okulları Projesi

 
Ayrıca Odak Üye Toplantıları ve Genel 

Üye Toplantıları organizasyonları ile 
çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Öne çıkan işbirliği faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?
Üyelerimizin haricinde paydaşlarımız, 
Üniversiteler, Kümeler, sektöre verdiği 
hizmetlerle katkısı olabilecek diğer 
kurumlar, Kamu Kurumları ve Kalkınma 
Ajansları ile çeşitli konularda çalışabili-
yoruz.

Önerilen projelerin özelliğine göre farklı 
işbirliği modelleri de geliştitiliyor.
 
TAYSAD, ESCA tarafından “Silver 
Label” kazanan ilk ve tek küme olma 
özelliği taşımaktadır. Bu süreçten ve 
MARKA'nın  rolünden bahseder 
misiniz?
E S C A Çal ışması i lk olarak MA R K A 
tarafından TAYSAD gündemine taşındı, 
yapılan ortak çalışmalar için MARKA'ya 
ayrıca teşekkür etmek istiyoruz.

Bronze Label sonrasında Silver Label için 
yapılan denetimin oldukça zorlu geçti-
ğini de  söylememiz  gerekiyor.

ESCA bir çok açıdan beklentileri çok 
yüksek bir organizasyon, diğer taraftan 
Dernek ve Küme olarak üyeler ve pay-
daşlarla yapılan ortak çalışmaların geliş-
tirilmesi açısından çok önemli bir kılavuz 
diye düşünüyoruz.

TAYSAD hedefleri doğrultusunda çalış-
malarını yaparak ESCA beklentilerini de 
karşılamaya devam edecektir.

TAYSAD sektöründe 'Referans
Kurum' olma özelliğinin 

sürdürülebilir olmasını sağlamak 
için kendisini geliştirmeye

devam edecektir.
Suheyl BAYBALI

Genel Koordinatör
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SAMİB'in kuruluş amacı ve 
faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir 
misiniz?
Sakarya Makine İmalatçıları Bir l iği 
Derneği (SAMİB), makine imalatı  yapan, 
makine aksamları ve makine yedek 
parçası üreten, takım tezgâhları, ağaç 
makineleri, ambalaj makineleri, mer-
mer makineleri, gıda makineleri, tarım 
makineleri, istifleme ve yükleme maki-
neleri, milli savunma-havacılık, otomo-
tiv endüstrisinde, raylı taşıtlarda ve  
yaşamımızda kullandığımız tüm makine  
ve makine aksamları üreticilerinin bir 
araya geldiği bir mesleki dernektir. 

Sakarya Makine İmalatçıları Birliği 25 
kurucu üyenin bir araya gelmesiyle  
03.05.2010 tarihinde kurulmuştur. Şu 
anda derneğimize üye 145 firma bulun-
maktadır. 2017 yılsonu itibari ile 160 üye 
sayısına ulaşılması tahmin edilmek-
tedir.

Üye firmalarımız ağırlıklı olarak  TR-42 
Doğu Marmara Bölgesi İlleri (Sakarya-
Kocaeli-Yalova-Düzce-Bolu) ve İstanbul 
merkezli olarak faaliyet göstermekte-
dirler.

SAMİB Derneği, üyelerine dönük olarak 
eğitim ve bilgilendirme toplantıları, yurt 
içi ve yurt dışı fuar organizasyonları, ikili 
firma iş görüşmeleri ve tesis ziyaretleri, 
sektör temsilci kuruluşlarıyla ortak  
toplantılar vb. faaliyetleri de içeren 
çalışmalarını sürdürmektedir.       
                                                                                                                                              

145 Üye firmamızda 1700'ü beyaz yaka, 
7500'ü mavi yaka olmak üzere; toplam-
da 9000 kişiyi aşan sayıda çalışan bulun-
maktadır. 
                                                                                                                                                
Üye firmalarımız geçtiğimiz yıl itibariyle 
2,2 Milyar TL ciroya sahip olup, 155 
Milyon USD ihracat, 70 Milyon USD 
ithalat gerçekleştirmiş bulunmaktadır-
lar. Üyelerimiz 6 kıtada yaklaşık 90 ülkeyi 
kapsayan bir ihracat faaliyeti gerçek-
leştirmektedirler.

SAMİB'i diğer derneklerden 
ayrıştıran özellikleri nelerdir?
SAMİB; üyeleri, belirlenmiş bir ortak 
alanda ( Makine İhtisas OSB'de) kümele-
nerek, bölge, ülke ve tüm dünya pazarı 
ölçeğinde bir güç olmayı hedeflemek-
tedir.

Kümelenme ve ihtisaslaşmaya verilen 
önemin her geçen gün arttığı ülkemizde 
ve bölgemizde bu projenin hayata 
geçirilmesi zaruridir. Bu amaçla hedef 
birliği yapmış olan bölgemiz makine ve 
makine aksamları üreticileri SAMİB 
çatısı altında bir araya gelmiştir. Makine 
sektöründeki bu bölgesel kümelenme 
örneği, ülkemizde diğer bölgeler için de 
olumlu bir örnek olarak ortaya çık-
maktadır. 

Firmaların bir arada olması düşüncesi ile 
hâsıl olan ihtiyaçtan yola çıkılarak  doğ-
muş olan, “Doğu Marmara Makine İma-
latçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” 
çalışmaları OSB yönetimi tarafından 
halen sürdürülmektedir.

Sakaryamızı  bölgemizde ve ülkemizde 
bir “makine üssü “haline getirecek olan, 
Makine İhtisas OSB çalışmaları sayesin-
de, Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından hazırlanan, Makine Sektörü 
Stratejik Planı’nda önemli projeler ara-
sında yer almış bulunmaktadır.

SAMİB üyeleri ve bölgemizdeki birçok 
makine  üreticisinin bir arada olmasının 
sağlayacağı avantajlar herkes tarafın-
dan bilinmektedir. Kuruluş çalışmaları  
tamamlanan; Doğu Marmara Makine  
İmalatçıları İhtisas Organize  Sanayi 
Bölgesi'nde aşağıdaki çalışmalar ile 
katma değeri yüksek  makinelerin 
üretimi  gerçekleştirilecektir. Böylelikle, 
bölgemizin ve ülkemizin ulusal ve 
uluslar arası rekabet gücünün artırılma-
sına katkı sağlanacaktır. Hedeflenen 
çalışmalar; Ortak Ar-Ge Merkezi, Ortak 
Tasarım, Ortak Mesleki Eğitim, Ortak 
Üretim, Ortak Tedarik, Ortak Finansman, 
Ortak Sergi Alanları, Ortak Satış - Pazar-
lama  vb.  alanlarda gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca ortak faaliyetler ile lojistik mali-
yetlerinin düşürülmesi ana hedefler  içe-
risindedir. Bölgemiz makine ve makine 
aksamları imalat sektörünün var olan 
kapasitesinin verimli kullanılması sağ-
lanmış olacaktır. Özellikle stratejik pro-
jelerde (savunma-havacılık sanayi, raylı 
taşımacılık, otomotiv, denizcilik vb.) iş-
birliği yapılarak şehrin markalaşmasına 
da katkıda bulunulması hedeflenmek-
tedir. 

Günay GÜNEŞ
SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı

“Üye firmalarımız 2016 yılı  itibariyle 
2,2 Milyar TL ciroya yapmıştır. 

Üyelerimiz 6 kıtada yaklaşık 90 ülkeyi 
kapsayan ihracat faaliyeti 
gerçekleştirmektedirler”
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SAMİB'in vizyon, misyon  ve 
politikalarından bahseder misiniz?  
Paydaşlarınız kimlerdir?
SAMİB' in Vizyonu; Makine ve Makine 
Aksamları İmalat Sektöründe Yenilikçi 
Makine  Üreticilerinin öncüsü  olmaktır.
 
SAMİB' in  Misyonu; Makine ve Makine 
Aksamları  imalatı alanında çalışan üre-
ticiler, tedarikçiler ve diğer paydaşları 
arasında  bilgi ve  kaynak paylaşımı ile 
her türlü işbirliğini geliştirerek etkin bir 
sinerji ortamı oluşturmak,  bu sektöre  
ulusal ve uluslar arası alanda öncülük 
etmektir.

SAMİB 'in Politikaları;  üyeler arasındaki 
etkileşimi, iletişimi, bağlılık ve işbir-
liğini sürekli olarak geliştirmek, üyele-
rimizin ekonomik ve sosyal gelişimle-
rine katkıda bulunmak, üyelerin ka-
tı l ımını ve memnuniyetini ar tır ıcı 
faaliyetlerde bulunmak, bu doğrultuda 
yeni hizmetler geliştirmek, vereceğimiz 
eğitim ve düzenleyeceğimiz bilinç-
lendirme programlarıyla üyelerimizin 
müşteri memnuniyeti duyarlılığını 
geliştirmek ve  sürekli hale getirmek, 
çalışan personelimizin niteliğini yük-
seltmek ve gelişmelerini sağlayıcı 
fırsatlar oluşturmak ve tüm faaliyetleri-
mizde  katıl ım ve paylaşımı önde 
tutmak, yaptığımız organizasyonları 
kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeyi 
kurum kültürü haline getirmektir.
  
S A M İ B ' in Paydaşlar ı ;  Üyeler imiz, 
çalışanlarımız ve aileleri, tedarikçileri-
miz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, 
Sakarya Üniversitesi(SAÜ), Doğu Mar-
m a r a  K a l k ı n m a  A j a n s ı ( M A R K A ) , 
KOSGEB, İŞKUR, SGK, Bankalar ve Özel 
Sektör Kuruluşları,  Valilik ve Diğer 
Resmî Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluş-
ları, Araştırma, Eğitim, Bilim ve Teknoloji 
Kurumları olarak sıralanabilir.

Öne çıkan işbirliği faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?

Derneğimiz SAMİB  ve Yöneticilerimiz; 
             
 Sakarya Üniversitesi SAÜ 3+1 ve 7+1 

Projelerinde proje ortağıdır.

 SAÜ Teknoloji Fakültesi öncülü-
ğünde çalışmalarını sürdüren, kamu 
kurum ve diğer STK Temsilcilerinin 
bir araya gelmesiyle oluşan Sinerji 
Platformu içinde de yer almaktadır.

 SAGİF(Sakarya Ar-ge, Girişimcilik ve 
İnsan Kaynak lar ı Fuarı) Projesi 
organizasyonunda  yer almaktadır.

 SAÜ Mühendislik Fakültesi Danışma 
Kurulu'nda  Başkanlık görevini 
sürdürmektedir.

 SAÜ Teknokent Sektör Uzmanları 
Kurulu Üyeliğine sahip bulunmak-
tadır.

 Derneğimiz; Makine Federasyonu 
(MAKFED)'nun tabanını oluşturan 
Makine Sanayii Sektör Platformu 
(MSSP)'nin üyelerindendir. 

SAMİB, ESCA tarafından “Bronze 
Label” kazanan bir küme olma 
özelliği taşımaktadır. Bu süreçten ve 
MARKA'nın  rolünden bahseder 
misiniz?
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bölge-
sel Kalkınma çabalarına destek olacak 
ulusal ve uluslararası hibe programları 
çerçevesinde, Instituto Tecnológico De 
Canarias, S.A.(ITC) koordinatörlüğün-
de,“Achieving Excellence in Cluster 
Management / ClustArs” projesi kapsa-
mında, Doğu Marmara Bölgesinde 
belirlediği 6 endüstriyel gelişme ekseni 
tespit etmiş ve her bir gelişme ek-
seninde kümelenme  çalışmalarında 
“liderlik” rolünü üstlenecek olan kuru-
luşlar arasında gördüğü  Doğu Marma-
ra Mak ina Kümelenmesi o larak – 
Sakarya Makine İmalatçıları Birliği 
( S A M İ B ) ' i  de bu i şb i r l iğ ine dâhi l 
etmiştir.

Projenin i lk aşaması olarak, Doğu 
Marmara Makine Kümesi olarak, ESCA 
(Av r u p a Kü m e l e n m e Yö n e t i m l e r i 
Değerlendirme Kuruluşu) tarafından 
geliştirilen ve uygulanan karşılaştırmalı 
analiz çalışması yapılmıştır. 
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Söz konusu çalışma neticesinde, Küme-
lenmemize ilişkin bir rapor hazırlanmış 
ve Avrupa Komisyonu tarafından tanı-
nan tek kümelenme yönetimleri akre-
ditasyon kuruluşu olan” ESCA”  tarafın-
dan “Bronze Label” sertifikası SAMİB'e 
verilmiş bulunmaktadır. 

SAMİB'in yürütmekte olduğu güncel 
projelerden bahseder misiniz? 

T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel 
Müdürlüğü tarafından desteklenen, 
2010/8 sayılı tebliğ kapsamında başvu-
rusunu yapmış olduğumuz “Sakarya 
Makine İmalatçıları Birl iği Derneği 
Uluslar Arası Rekabetçiliğin Geliştirilme-
sinin Desteklenmesi (17.UR-GE.005) 
Projesi”ne ilişkin başvurumuz Bakanlık 
Proje Değerlendirme Komisyonu'nca 
değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür.

Proje sahibi İşbirliği Kuruluşu olarak 
SAMİB ve SAÜ Teknokent'in desteğiyle 
yürütülecek olan projenin amacı, üye 

ş irketler imizin ulus-
lararası rekabet güç-
lerinin geliştirilmesidir. 
Proje kapsamında ger-
çe k l e ş t i r i l e ce k o l a n 
faal iyet ler aras ında, 
katılımcı şirketlerimizin 
ihtiyaç analizleri, tanı-
tım, eğitim, danışman-
lık, yurt dışı pazarlama, 
alım heyeti organizas-
yonu, bireysel danış-
manlık vb. çalışmalar 
yer alacaktır. 22 üye 
firmamızın katılımıyla, 
yaklaşık olarak 3 yıl sürmesi öngörülen 
söz konusu URGE Projesi ile;
 
 Gelişme hızı yüksek ve Türkiye'nin 

nispeten düşük pazar payına sahip 
olduğu ülkelere yönelik ihracatın 
sürdürülebilir olarak artırılmasının 
sağlanması,

 Şirket içi yapılanmanın ihracat stra-

tejilerine uygun hale getirilmesi,

 Şirketlerin ihracata yönelik insan 
kaynağı yetkinliğinin artırılması,

Şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar 
araştırması yetkinliği kazandırılması ve 
hedeflenen yeni pazarlarda ihracata 
başlamaları hedeflenmektedir.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Röportaj
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Kocaeli'de İstihdam Seferberliği
Çalışmaları Devam Ediyor

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Ülkemizin en önemli sorunları arasında 
yer alan işsizlik sorunuyla mücadele 
amacıyla 7 Şubat 2017 tarihli TOBB Tür-
kiye Ekonomi Şurası'nda Sayın Cumhur-
başkanımız tarafından tarihin en büyük 
“Milli İstihdam Seferberliği” başlatıl-
mıştır. Seferberlik ile hedeflenen 2017 
yılı içerisinde Mart ayından başlayarak 
işsizlik oranlarının tek haneli rakamlara 
indirilmesi ve 2012 yılında yakalanan 
%9,2'lik oranın yakalanması ve hatta 
daha aşağı çek i lmesidir. Tüm yur t 
sathında başlatılan seferberliğin illerde 
takip ve koordinasyonu görevi valilik-
lere verilmiş olup ülke genelindeki takip 
ve koordinasyondan ise hükümet so-
rumludur. Milli İstihdam Seferberliği 
çerçevesinde mevcut destek ve teşvik-
lere ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumu 
taraf ından sağlanmak üzere i lave 
istihdama yönelik 1 Şubat ve 31 Aralık 
2017 tarihleri arasında geçerli yeni bir 
teşvik programı 09/02/2017 tarihli 
Resmi Gazete'de yayınlanan 687 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile hayata 
geçirilmiştir.

Sanayisi ve lojistik gibi sanayi ile ilişkili 
hizmet sektörleri ile ülkenin en önde 

gelen illerinden olan Kocaeli'de, 14 
Şubat 2017 tarihinde Kocaeli Valiliği'nin 
liderliğinde Valilik Binası Karamürsel Alp 
Toplantı Salonu'nda geniş katılımlı ve 
Milli İstihdam Seferberliği temalı bir 
toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya 
Kocaeli'deki kamu kurumlarının amirleri 
ve temsilcileri, sanayi, ticaret ve esnaf 
odası başkanları ve temsilcileri, organize 
sanayi bölgesi yönetim kurulu başkan-
ları ve temsilcilerini de içeren 180 civa-
rında kişi katılım göstermiştir. Toplan-
tıya katılan oda ve organize sanayi böl-

gesi yönetim kurulu başkanları istihdam 
taahhüdünde bulunmuşlardır. Verilen 
taahhütler neticesinde Kocaeli'nin 2017 
yılı ilave istihdam taahhüdü 60 bin 
olarak ilan edilmiştir. 

14 Şubat tarihli toplantının akabinde 17-
28 Şubat tarihleri arasında Kocaeli 
Ticaret Odası, Kocaeli Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler Odası ve Koca-
eli'de aktif durumda olan 12 organize 
sanayi bölgesini kapsayan toplantılar 
düzenlenmiştir. 

21



T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Vali Yardımcısı başkanlığında yapılan 
toplantılara Kocaeli İŞKUR, Kocaeli SGK 
İl Müdürlüğü, KOSGEB ve Doğu Mar-
mara Kalkınma Ajansı'ndan (MARKA) 
yetkililer katılım göstermişlerdir. Kocaeli 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası 'nda düzenlenen toplant ıda 
işletmelerin eli ayağı durumunda olan 
muhasebecilere işe alımlarda çalıştırıla-
cak personelin öncelikle İŞKUR kaydının 
mutlaka yapılmasının teşvik lerden 
yararlanma ve istihdamdaki değişimin 
takibi açısından taşıdığı önem anlatıl-
mıştır. Hem KOTO'da, hem S M M M 
Odasında hem de OSB'lerde yapılan 
toplantılarda yeni yürürlüğe giren ilave 
istihdam teşviki ile mevcut istihdama 
yönelik teşvikler ve uygulama süreçleri-
nin detayları hakkında bilgilendirmeler 
yapılmıştır. 

MARKA, Kocaeli'de başlatılan sefer-
berliğe ilk günden bu yana katkı ver-
mektedir. Kocaeli Yatırım Destek Ofis, 
seferberlik kapsamında 17 - 28 Şubat 
tarihleri arasında yapılan tüm toplan-
tılara katılım göstermiş ve OSB'lerde 
yapılan toplantılarda istihdama yönelik 
destekler hakkında sunumları gerçek-
leştirmiştir. Kocaeli YDO, yeni yürürlüğe 
giren ilave istihdam teşviki ile mevcut 
istihdama yönelik teşvikler, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) seferberlik 

kapsamında başlattığı çalışmalar ile 
istihdamla ilgili diğer konularda 5200'ün 
üzerinde üyesi olan Kocaeli Özel Sektör 
e-grubuna duyurular ve bilgilendir-
meler yapmaktadır. MARKA 6 - 8 Nisan 
2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
“2017 Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam 
Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF'17)” fuar 
alanında stant açarak işletmelere istih-
dam teşvikleri konusunda bilgilendir-
meler yapmış ve hem iş arayanlar hem 
de işverenlerden anket yoluyla Kocaeli iş 
piyasası ile ilgili ihtiyaç ve sorunlar 
hakkında bilgi toplamıştır. 

Tüm yurt sathında 81 ilde başlatılan 
seferberlik neticesinde seferberliğin 
başlatıldığı tarihten KOİF'17 fuarının 
başladığı tarihe kadar Kocaeli ili 25.519 
ilave istihdam en çok istihdam sağlayan 
üçüncü il olurken ilave istihdam sayıları 
nüfusa oranlandığında ise Türkiye birin-
cisi olmuştur. Bu veriler göz önünde 
bulundurulduğunda istihdam sefer-
berliğinin Kocaeli'de daha şimdiden 
m e y ve l e r i n i  ve r m e ye b a ş l a d ı ğ ı n ı 
söyleyebiliriz.
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tara-
fından Düzce'nin yerelde ve dünya 
genelinde tarihi ve turistik yerlerinin 
tanıtılması, iş yatırım ortamı ve ilin 
çekiciliğini arttırmak üzere profesyonel 
bir çalışmanın bulunması amacı ile 
yaptırı lan “Suyu Takip Edin” temalı 
tanıtım filmi çekimleri tamamlandı.

Düzce tanıtım filmi Türkçe, İngilizce ve 
Arapça olarak üç farklı dilde çekilmiş ve 
yine Düzce'nin il genel tanıtımı, Düz-
ce'nin turizm bölgelerinin tanıtımı ve 
Düzce il tanıtım klibi olmak üzere top-
lamda üç farklı dilde yedi tanıtım filmi 
hazırlanmıştır.

Düzce İl Tanıtım Filmi “Suyu Takip Edin” 
teması doğrultusunda oluşturulan se-
naryoya istinaden farklı mevsimlerde 
görüntüler alınarak hazırlanmıştır.

Çalışma kapsamında aşağıdaki hazır-
lanmıştır:

1 Adet 5:52 dakikalık Düzce İl 
Tanıtım Filmi (TÜRKÇE)
1 Adet 5:52 dakikalık Düzce İl 
Tanıtım Filmi (İNGİLİZCE)
1 Adet 5:52 dakikalık Düzce İl 
Tanıtım Filmi (ARAPÇA)
1 Adet 1:34 dakikalık Düzce İl 
Tanıtım Klibi
1 Adet 4:27 dakikalık Turizm Kısa 
Filmi (TÜRKÇE)
1 Adet 4:27 dakikalık Turizm Kısa 
Filmi (İNGİLİZCE)

1 Adet 4:27 dakikalık Turizm Kısa 
Filmi (ARAPÇA)

Filmlerin belirgin özellikleri:
“Suyu Takip Edin” temasının ilk uygulan-
dığı çalışmadır.

Filmlerin ham görüntüleri arşivlenmiş 
ve Düzce'deki tüm kamu kurumları, 
yerel yönetimler ve kuruluşların kullanı-
mına açık olarak tutulmaktadır.

Filmlerin Yaygınlaştırılması:
Filmler www.marka.org.tr internet 
sitesi, MARKA youtube ve facebook 
kanallarında yayınlanmaktadır.

Yerel, ulusal ve uluslararası platformlar-
da tanıtımda kullanılması i le i lgil i 
eylemler yürürlüğe girecektir. Yerel 
kurumlar ve Düzceli ler tarafından 
yaygınlaştırılması önemlidir.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

“Suyu Takip Edin Düzce'ye
Hayran Kalacaksınız”

Haberler



Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli 
Yatırım Destek Ofisi'nce 2011 yılında 
hayata geçir i len e -gruplar Avrupa 
Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) 
tarafından verilen EURADA 2016 ödül 
yarışmasında “Etkin Ağ Yönetimi” adı 
a l t ında f inale k alarak ödüle lay ık 
görüldü.

2013 yılında faaliyetlerinin bir kısmını 
internet ve bulut tabanlı yürütecek 
altyapı üzerinde çalışan MARKA, bu 
yöntemle paydaş ağını ciddi şekilde 
geliştirmeyi başararak örnek bir çalış-
maya imza attı. Güvenilir, güncel ve 
kolay anlaşılır şekilde bilgi paylaşımının 
önemli bir gereksinim olduğu bir or-
tamda Kocaeli Yatırım Destek Ofisi'nce 
oluşturulan özel sektör ve kâr amacı 
gütmeyen kesimlere yönelik e-posta 
grupları ile il genelinde bilgi akışında 
önemli ilerlemeler görüldü.

Gerçekleştirilen memnuniyet anketinde 
%94,66 oranında katılımcılar tarafından 
sağlanan hizmet için “memnun edici” ve 
“oldukça memnun edici” yanıtları verildi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı özel 
sektör ve kâr amacı gütmeyen kesimlere 
yönelik oluşturduğu e-posta gruplarına 
ajansın yürütmekte olduğu faaliyetler, 
destekler ve eğitimler gibi çalışmalar 
hak k ında bi lgi paylaş ımı yapıyor. 
MARKA dışında bölge ve ülke genelin-
deki destekler, eğitimler, ilanlar, ihaleler, 
yurtiçi ve yurtdışı fuarları ve bu fuara 
yönelik destekleri gibi buna benzer pek 
çok konu ve destekler hakkında en hızlı, 
ulaşılabilir ve faydalı bilgileri oluşturdu-
ğu gruplarla paylaşıyor.

Bu gruplara dâhil olmak ve bilgilerin size 
güncel bir şekilde gelmesini istiyorsanız 
siz de maillerinizi aşağıdaki adreslere 
ekletebilirsiniz.

http://www.marka.org.tr/maillist
h.ozgurunsal@marka.org.tr

MARKA Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - 
Özel Sektör Bilgi Ağı

Oluşum Tarihi 2 Şubat 2011
Üye Sayısı 5.182 (03/01/2017)

Temel duyuru konuları finansman ola-

nakları, ödül ve proje yarışmaları, giri-
şimcilik destekleri, iş gezileri, eğitimler, 
iş dünyası etkinlikleri, çevrim içi anketler 
vb. yer almaktadır.

MARKA Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - 
Kar Amacı Gütmeyenler Bilgi Ağı

Oluşum Tarihi 2  Şubat  2011
Temel duyuru konuları Finansman ola-
nakları, ödül ve proje yarışmaları, eği-
timler, etkinlikler, çevrim içi anketler vb.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

MARKA'ya Avrupa Kalkınma
Ajansları Birliği'nden Ödül

Doğu Marmara'nın Yeni Sakin Şehri; Göynük
Ay a ş  –  S a p a n c a İ p e k y o l u Tu r i z m 
Koridoru'nda yer alan ve bölgenin 
önemli kültür, inanç, tarih ve doğa 
turizmi merkezi olan Bolu'nun Göynük 
İlçesi, Göynük Belediyesi'nin çalışmaları 
neticesinde 30 ülkede 200'den fazla 
kentin üye olduğu 'Sakin şehir-Citta 
Slow' Dünya Sakin Şehir listesine girdi. 
Aynı hat üzerinde yer alan Sakarya'nın 
Tarak lı i lçesinden sonra bölgeden 
listeye giren ikinci kent Göynük oldu.

1999 yılında İtalya'da kurulan inisiyatifle 
kentsel hayatın yavaşlatıldığı ve alan 
kullanımının buna göre organize edildi-
ği ve “yavaş hareketi”nin bir parçası olan 
ve turizme önemli katkı sağlayan Cit-
taslow (Sakin Şehir) unvanı, Göynük'le 

birlikte Sinop Gerze ve Isparta Eğirdir'e 
de verildi. 50 binin altında nüfusa sahip 
yerleşimler tarafından başvurulabilen 
Cittaslow ağına, çevre politikalarında 

10, altyapı da 12, kentsel yaşam kalite-
sinde 13, tarım, turizm, sanat ve esnaf 
politikalarında 17, farkındalık için 10, 
sosyal uyum için 11 ve ağa ortaklık için 3 

şartı yerine getirildikten sonra üye 
olunuyor.

Cittaslow Nedir?
Cittaslow hareketi, kent hayatının ve 
ekonomik düzenin getirdiği hızlı yaşa-
ma gereksinimine ve bu yaşam tarzının 
kişiden götürdüklerine karşın insanların 
birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, 
sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, 
sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, 
gelenek ve göreneklerine sahip çıkan 
ama aynı zamanda alt yapı sorunları 
olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanan, teknolojinin kolaylıklarından 
yararlanan kentlerin gerçekçi bir alter-
natif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır.

Haberler
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MARKA tarafından hazırlanan Doğu 
Marmara 2014-2023 Bölge Planı ve 
Bölgesel Yenilik Stratejisi kapsamında 
bölgede öncü sektörlerin belirlenmesi 
ve ihtisaslaşma alanlarının tespit edil-
mesi üzerine detaylı çalışmalar yürütül-
müştür. Bu çalışmaların sonucunda, 
bölgede öncü sektörlerden biri olarak 
tespit edilen Makine Sektörüne ilişkin 
kapsamlı bir rapor hazırlandı. Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı toplantı salo-
nunda Makine İmalat Sektörü Araştırma 
Raporu'nun tanıtımı yapıldı.

Toplantıya; Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri eski Mustafa 
Ayhan, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz, Sakarya 
Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Turgay Çelik , Kocaeli Sanayi Odası 
Meslek Komite Başkanı Tunç Atıl, Kocaeli 
Sanayi Odası Meslek Komitesi'nden 
Tufan Katırcı, SAMİB Genel Sekreteri 
Ehliman Yazıcı, Kocaeli Makine İhtisas 

OSB Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, 
Kaynarca OSB Müdürü Musa Altınsoy, 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri İsmail Gören Katıldı.

Raporun hazırlanış sürecine ve bölge 
için önemine değinen Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA) eski Genel 
Sekreteri Mustafa AYHAN; “Sanayinin, 
kalkınmada itici güçlerden biri olduğu 
bölgemizde, bugün neredeyse tüm 

imalatın makinelerle gerçekleştiği 
düşünülürse makine sektörünün 
bölgemiz için oldukça ayrı bir konu-
ma sahip olduğu görülmektedir. 
Bölgesel gelişmenin, kaynakların 
etkin kullanımı üzerine gerçekleş-
mesi gereğinden hareketle bölgede 
öne ç ık an sektör ler in tespit ine 
yönelik, MARKA tarafından iki önemli 
çalışma yapılmıştır. Doğu Marmara 
2014-2023 Bölge Planı ve Bölgesel 
Yenilik Stratejisinde makine sektörü, 
öne çıkan sektörlerden biri olarak 
te s p i t  e d i l m i ş t i r.  B u ç a l ı ş m a l a r 
çerçevesinde öne çıkan sektörlerin alt 
kırılımları detayında sektör raporla-
rının hazırlanmasına karar verilmiştir.

Bugüne kadar hazırlanan rapor seri-
sinin 6.sı olan Makine Sektör Rapo-
runda, sektörün geneli ve bölge-

mizde öne çıkan alt kırılımların Dünya, 
Türkiye ve bölge özelindeki mevcut 
durumu analiz edilmiş, bugüne kadar 
MA R K A olarak sektöre verdiğimiz 
destekler ortaya koyulmuş ve sektörün 
sorunlarını çözmeye yönelik bir eylem 
şablonu oluşturulmuştur” dedi.    

MARKA'dan Makine İmalat 
Sektörüne 17 Milyon TL Destek
AY H A N ; “ M A R K A o l a ra k b i z l e r  d e 
kurulduğumuz günden bugüne, bölge 
için oldukça önemli olan makine imalat 
sektörünü birçok açıdan desteklemek-
teyiz. Bugüne kadar çıktığı Mali Destek 
Programlarında toplam bütçesi yaklaşık 
35 Milyon TL olan 67 projeye yaklaşık 17 
Milyon TL mali destek sağlamıştır. 
Sektörde yer alan firmaların ürettiği tüm 
yeniliklerin tanıtılması ve firmalar arası 
işbirliklerinin gelişmesinin amaçlandığı 
Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı 
SANTEK'i yıllardır destekliyoruz. Tüm bu 
desteklerin yanı sıra, Dünya, ülke ve 
bölge ölçeğinde sektörün alt kırılımları 
detayında mevcut durumunu analiz 
eden, kapsamlı bir veri tabanı sunan ve 
sektörün rekabetçi yapısının güçlen-
dirilmesi için eylem önerileri sunan bir 
sektör raporu hazırlanmıştır” açıklama-
sıyla MARKA'nın sektöre verdiği desteği 
vurguladı.

Doğu Marmara Makine İmalat 
Sektörü Araştırma Raporu Açıklandı

Haberler
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 
makine sektörü ülkenin gelişmesinde 
lokomotif sektörlerden bir i haline 
gelmiştir. Türkiye'nin makine imalat 
sektörü ihracatında son 10 yılda ciddi bir 
artış olduğu görülmektedir. Dünya ma-
kine imalat sektörü ihracat rakamla-
rında baktığımızda Türkiye 27. sırada yer 
almaktadır. Türk iye makine imalat 
sektörü ithalat rakamlarında ise tüm 
dünyada 24. sırada yer almaktadır.

2016 yılında Türkiye imalat sanayi içinde 
makinenin ihracat payı 10.7 Milyar Dolar 
ile yaklaşık %7 civarındadır. T İM'in 
yürüttüğü Türkiye'nin 2023 İhracat 
Stratejisi çalışmasında, 2023 yılında 
yıllık ihracatın %20'sinin makine sek-
töründen olması hedeflenmektedir. Bu 
hedefi gerçekleştirebilmek için, makine 

imalat sektöründe halihazırda güçlü bir 
konuma sahip olan Doğu Marmara 
Bölgesi, rekabetçi yapısını güçlen-
dirmek adına elinden gelenin iyisini 
yapmaktadır.

Genç ve dinamik nüfus yapısı, bölgedeki 
mesleki eğitim kurumlarının zenginliği, 
makine ihtisas OSB'lerin ve Ar-Ge 
Merkezlerinin varlığı sektörde bölgenin 
rekabet gücünü artıran en önemli 
unsurlardandır. 2015 Yılı verilerine göre 
bölgede makine imalat sektöründe 
14.047 kişi çalışmakta olup, bu değer, 
Türkiye'deki toplam 139.862 kişilik 
imalat sanayi istihdamının %10'una 
karşılık gelmektedir. Bölgede makine 
sektörüyle ilgili üniversite ve meslek 
yüksekokullar ında yak laşık 18 bin 
öğrenci bulunmaktadır. Türkiye'de tescil 
edilmiş 4 Makine İhtisas OSB'den 3'ü 

Doğu Marmara'da (Kocaeli ve Sakarya) 
yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin önde 
gelen firmaları arasında olan ve sektör-
de faaliyet gösteren 6 firmanın Ar-Ge 
Merkezi yine bölgemizde (Kocaeli , 
Sakarya, Bolu) bulunmaktadır.

Makine ve Teçhizat Sektör Raporuna, 
MARKA web sitesi ile Bölge Planı sitesi 
üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı 
web Sitesi üzerinden erişim için:
http://www.dogumarmarabolgeplan
i.gov.tr/arastirmaveraporlar.aspx

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı web 
sitesi üzerinden erişim için:
http://www.marka.org.tr/markayayi
nlari/18/sektor-ve-arastirma-
raporlari-

Haberler
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Doğu Marmara KOBİ'lerinin İnovas-
yon Kapasitesinin Geliştirilmesi 
InnoTEAM Yarışması Başladı.

MARKA tarafından hazırlanan Doğu 
Marmara 2014-2023 Bölge Planı ve 
Bölgesel inovasyon Stratejisi'nde 
yüksek katma değerli, yenilikçi ve 
teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere 
geçilmesi için tanımlanan strateji-
lerden bir i inovasyon yönetimi 
danışmanlığının geliştirilmesi olarak 
tanımlanmıştır. Bu stratejiden yola 
çıkarak bölgedeki işletmelerin ino-
vasyon yönetimi konusunda bilinç-

lendirilmesi ve inovasyon kapasite-
lerinin artırılması amacıyla “Doğu 
Marmara KOBİ'lerinin Inovasyon 
Kapasitesinin Geliştirilmesi Inno-
TEAM Yarışması” çalışması gerçek-
leştirilmiştir.

KOBİ'lere İnovasyon Desteği
InnoTEAM'in Doğu Marmara Bölge-
si'ndeki (Kocaeli, Sakarya, Düzce, 
Bolu ve Yalova) işletmelerin ino-
vasyon yönetimi becerisinin ölçül-
düğü, değerlendirildiği ve geliştiril-
diği bir yarışma sistemidir.

Amacı ; bölgedek i iş letmelerde 
inovasyon yönetimi farkındalığının 
artırılması, inovatif işletmelerin 
tespit ve teşvik edilmesi, bu işlet-
melerin inovasyon yönetimi bece-
rilerinin geliştirilmesidir. Bu yarışma 
ile firmalar inovasyon konu-sunda 
güçlü ve gelişmeye açık yönleri 
hakkında işin uzmanları tarafından 
geribildirim alabilecek, diğer katı-
lımcı firmalara göre kendini kıyas-
layabilecek ve İnovasyon yönetimini 
geliştirebileceklerdir. 

InnoTEAM
Yarışması
Tanıtım Toplantıları Yapıldı

Haberler
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Firmaların yarışmaya başvurabil-
mesi için; faaliyet/üretim alanının 
Doğu Marmara Bölgesi'nde (Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) 
olması, kuruluşunun üzerinden 2 yıl 
geçmiş olması ve en az 100 en fazla 
1000 çalışana sahip olması gerek-
mektedir. 

Yarışma 5 Aşamadan Oluşuyor
lnnoTEAM, iki aşamalı bir değerlen-
dirme ve elemenin ardından, firma-
lara atanan mentör, inovasyon uz-
manları ve firma ile oluşturulacak 
takımların yapacağı çalışmalar sonu-
cunda en çok gelişmeyi gösteren 
firmaların jüri tarafından belirlen-

diği bir süreci kapsıyor. Yarışma, 5 
aşamalı bir süreci kapsamakta olup 
Aralık 2017'de ödül töreniyle sona 

erecektir. Jürinin değerlendirmesine 
göre; finale kalan firmalara ”En iyi 
innoTEAM Ödülü", ”Jüri Özel Ödülü" 
ve ”Kategori Ödülleri” verilecektir.

lnnoTEAM programını tanıtmak 
amacı ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, 
Bolu ve Yalova illerinde toplantılar 
gerçekleştirilmiştir.

Tecrübe Paylaşımı Yapıldı
İllerde gerçekleştirilen toplantılarda 
ajans uzmanları ve proje yürütücü-
lerinden olan Sabancı Üniversitesi 

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar 
Direktörlüğü'nde Kıdemli Uzman 

Cem Emre MEMİŞ projenin ne oldu-
ğunu, nasıl işleyeceğini ve süreçleri 
hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 

Toplantılarda ayrıca katılımcılara 
inovasyonun ne kadar önemli oldu-
ğunu vurgulamak, engin bilgi biriki-
mi ve farklı tecrübelerini paylaşma-
ları amacıyla; ASAŞ Alüminyum 
İnsan Kaynakları ve Stratejik Planla-
ma Direktörü Birol Büyüksivri, FAR-
PLAS Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü 
İffet İyigün Meydanlı ve Kastamonu 
Entegre Strateji ve İş Geliştirme 
Direktörü Dr. Hüseyin Güler konuk 
edildi.
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Kalkınma Bakanlığınca Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova 
illerinde faaliyet gösteren, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 
Genel Sekreterlik görevine atanan Dr. Mustafa Çöpoğlu 
27.03.2017 tarihi itibarıyla görevine başladı.

Özgeçmişi
1969 yılında Sakarya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini 
Ordu/ Ünye’de tamamladı.
1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.
Aynı yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş 
Müfettişi olarak çalışma hayatına başladı. 
1995 yılında İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını 
tamamladı. 
1998 yılında aynı anabilim dalında “Doktora” unvanını 
elde etti. 
2001-2002 yılları arasında, geçici görevle, TBMM Genel 
Sekreterliğinde Danışman olarak bulundu.
2005-2013 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi’nde önce Teftiş Kurulu Başkanı, ardından Genel 

Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 
2014 yılı Ocak ve Nisan aylarında Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak 
görevlendirildi. 
Nisan 2014 - Ocak 2017 tarihleri arasında Ordu Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.
27 Mart 2017 tarihi itibarıyla Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı'nda Genel Sekreter olarak görevine devam 
etmektedir.
İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

MARKA Genel Sekreteri 
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU Görevine Başladı

Bilişim Vadisi Yatırım ve Tanıtım Çalışmaları Devam Ediyor
Türkiye'yi yenilik alanında bir üst lige 
taşıma hedefiyle kurulmakta olan Bili-
şim Vadisi'nin yatırım ve tanıtım olanak-
larını ulusal ve uluslararası boyutlarıyla 
değerlendirerek gerçekleştirilmekte 
olan ve ileride ortaklaşa olarak gerçek-
leştirilebilecek faaliyetleri ele almak 
üzere Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı, Bilişim Vadisi Yönetici 
Şirketi ve Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı yetkilileri 8 Mart 2017 tarihinde 
Gebze Muallimköy'de bulunan Bilişim 
Vadisi'nde bir araya geldi.

Büyük ölçüde tamamlanan projenin 
birinci etabında 2017 yılının 2. Çeyreği 
içerisinde firmaların kademeli olarak 
faaliyetlerine başlaması hedeflenen 
Bi l iş im Vadisi 'nde gerçek leşt ir i len 
görüşmeye Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı'ndan Genel Sekreter Vekili Şevket 
Kırıcı ve Gebze Yöneticisi Yusuf Gürhan 
Öztaş, Başbakanlık Yatırım Destek ve 

Tanıtım Ajansı'ndan Proje Direktörleri 
Zahid Tuncel ve Umut Köseoğlu,  Bilişim 
Vadisi Yönetici Şirketi 'nden Genel 
Müdür Hüseyin Yolaç ve İş Geliştirme 
Uzmanı Yavuz Selim Yaşar katıldı.

Yatırımcı İlişkileri ve Küresel Tanıtım 
Konusunda İşbirliği
Görüşmede bilişim alanında faaliyet 
gösteren ulusal ve küresel aktörlere ev 
sahipliği yapması, yerel potansiyeli 
değerlendirerek küresel düzeyde mar-
kalar yaratması beklenen Bilişim Va-

disi'nin uzun soluklu ve kritik hedefleri-
nin olduğunun altı çizilerek yatırımcı 
ilişkileri ve küresel tanıtım konusunda 
işbir l iğinin güçlendir i lerek devam 
ettirileceği vurgulandı.

Görüşme sonrasında Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı adına değerlendirmede 
bulunan Genel Sekreter Vekili Şevket 
Kırıcı; ilk etabı tamamlanmak üzere olan, 
Doğu Marmara Bölgesi'nde yer alan ve 
Türkiye'nin Ar-Ge hedefleri açısından 
kritik öneme sahip bu projenin kalkınma 
ajansı tarafından özel olarak takip edil-
diğini ve projenin planlandığı şekilde 
hayata geçebilmesine yönelik Bilişim 
Vadisi Yönetici Şirketi'nin iş geliştirme, 
yatırımcı ilişkileri ve tanıtım süreçlerine 
destek verilmekte olduğunu vurgu-
layarak, Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı'yla da bu süreçte ortak 
hareket edilmesinin projeye güç kattığı-
nı ifade etti.
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2016 yılında Türkiye geneli işsizlik oranı %10,9 TR 42 Bölgesi işsizlik oranı %10,7, Türkiye Geneli istihdam oranı 
%46,3, TR 42 Bölgesi istihdam oranı %47,9, Türkiye Geneli işgücüne katılma oranı %52,0, TR 42 Bölgesi işgücüne 
katılma oranı %53,6 olmuştur. 

 

 

TÜFE'de Türkiye Geneli
yıllık enflasyon %10,13, 

TR 42 Bölgesinde ise %9,89 
olarak gerçekleşmiştir

2017 yılı Şubat ayında 2003 Temel yıllı Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre ülke genelinde 
%10,13; TR42 bölgesinde ise %9,89 artış yaşanmıştır.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE)

İŞ
GÜCÜ

2016 yılında Türkiye geneli
işsizlik oranı %10,9, TR 42 Bölgesi

işsizlik oranı %10,7 olmuştur.

 
ENFLASYON

GÖSTERGELERİ
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T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

ÜLKE ADI ($)

Almanya 822.935.424

Mısır 671.522.314

İngiltere 590.723.146

Fransa 504.617.139

Suudi Arabistan 445.170.025

ÜLKE ADI ($)

Almanya

975.930 423Japonya

975.056.123

Güney Kore 736.368.476

Çin 683.850.962

Rusya Federasyonu 677.547.525

TR 42 Bölgesi Ülkeler Bazında İhracat 2016

TR 42 Bölgesi Ülkeler Bazında İthalat 2016

 

TR 42 Bölgesinde en fazla İhracat 
822.935.424 Dolar ($) ile

 Almanya'ya, en fazla ithalat 
975.930.423 Dolar ($)  ile

Japonya'ya gerçekleşmiştir.

TR 42 bölgesinde 2016 yılı 
toplam ihracat;
9.626.165.464 Dolar ($), 
toplam ithalat;
10.513.556.451 Dolar ($) 
olmuştur.

D Ş TİCARET

Hazırlayanlar: 
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü
Olgun Kamil DÜLGER
Merva Banu DUMAN
Yasin BİLGİN
İsa ÇAĞMAN

2017 yılı Şubat ayında TR42 bölgesinde endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren gruplar % 21,85 ile 
Alkollü İçecekler ve Tütün, % 18,78 Ulaştırma, % 17,08 ile Sağlık olurken, en az artış gösteren gruplar ise % 4,18 
ile Haberleşme, % 4,41 ile Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri, % 5,17 ile Giyim ve Ayakkabı grubu 
olmuştur. 

 

TR 42 Bölgesinde ana harcama 
gruplarında bir önceki yılın aynı ayına

göre en yüksek artış % 21,85 ile alkollü
içecekler ve tütün grubunda

gerçekleşmiştir.

I
D�Ş TİC

ARET
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T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Duyurular

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı yatırımcıya 
yön veren bölge ile yatırımcı buluşturan 
Kalkınma Bakanlığı tarafından örnek proje 
olarak gösterilmiş çok önemli bir sistemi 
hayata geçirdi.

Doğu Marmara Yatırım Yeri Bilgi Sistemi 
(YATBİS)

Arazi veya tesislerinizi satmak veya kiralamak 
istiyorsanız sizleri yatırımcı ile buluşturuyoruz. 
(YATBİS) Ücretsizdir.

MARKASEM 

Başvuruları İçin Tıklayınız

MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM 

MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM MARKASEM 

Eğitim ve Seminerler

www.marka.org.tr

Yatırımınızla ilgili tüm devlet 
destekleri online ve güncel olarak

bir tık ötenizde!

YATIRIMINA GÜÇ KAT

invprom.marka.org.tr
MARKA Girişimci ve Yatırımcı 

Bilgilendirme Portalıİ
SOFTWARE

NVPROM

İ
SOFTWARE

NVPROM

DUYURULAR
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1

YAYINLARIMIZ

* Erişmek için yayınların üzerine tıklayınız



www.marka.org.tr

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Yen�şeh�r Mahalles� Demokras� Bulvarı

No:72/A 41050 İzm�t - KOCAELİ
Tel : (0262) 332 01 44   Faks : (0262) 332 01 45

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

dogumarmarakalk�nmaajans�

dogumarmaramrka

www.marka.org.tr

dogumarmarakalk�nmaajans�


