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1990 yılından sonra Türkiye’nin 
bilim ve teknoloji politikasının ana 
ekseni aktör yaratmak üzerine 
kurgulanmıştır. Bir yenilik sistemi 
oluşması için aktörler (firmalar, 
startuplar, üniversiteler, arayüzler, 
kamu kurumları vb.) ve aktörler arası 
ilişkilerin mevcut olması gerekir. Bu 
nedenle özellikle 2000 yılı sonrasında 
arayüz yaratmak üzerine bir strateji 
geliştirilmiştir. Bu stratejinin nihai 
hedefi, arayüzlerin kolaylaştırıcı bir 
vazife görerek, hem mevcut firmalarda 
yenilikçi uygulamaların gelişmesini 
sağlamak hem de yeni teknoloji ve/
veya yenilik tabanlı firma yaratmaktır. 
Arayüz oluşturmak üzerine kurgulanan 
stratejinin bir diğer hedefi de aktörler 
arasında ilişkilerin kurulması ve 
geliştirilmesidir.

KOSGEB Teknoloji Geliştirme 
Merkezleri (TEKMER) ile 1990’larda 
başlayan arayüz yaratma süreci 
2000’li yıllarda teknokentlerle 
(sonrasında Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri) devam etmiş, kuluçkalar, 
hızlandırıcılar ve Teknoloji Transfer 
Ofisleri (TTO) ile 2010’lu yıllarda ivme 
kazanmıştır. Ancak aktörler arası 
ilişkileri (özellikle üniversite-sanayi) 
geliştirmesi beklenen bu arayüzler, 
genelde bir aktör olarak “üniversite” 
bünyesinde gelişmiş ve aktörler 
arasındaki ilişki yerine bir aktörün 
yeteneklerini ve yetkinliklerini geliştiren 
bir yapıya bürünmüştür. Organize 
Sanayi Bölgelerinde (OSB) kurulmaya 
başlanan Yenilik Merkezlerini bu 
çerçevede düşünmek ve böyle bir 
anlatının içinde değerlendirmek daha 
doğru olur.  

Türk sanayisinin belkemiği 
olan OSB’ler, makro düzeyde 
sanayileşmeye, mezo düzeyde 
kentlerin gelişimine ve mikro düzeyde 
de firma verimliliğine çok önemli 
katkılar yapmış, Türkiye’nin 1960’lı 
yıllardan bu yana oldukça başarılı bir 
şekilde uyguladığı bir sanayi politikası 
aracı haline gelmiştir. Türkiye’nin 
yüksek gelirli bir ekonomiye geçiş 
sürecinde maliyet etkinliği ve verimlilik 
temelli rekabet anlayışına uygun olarak 
sanayi toplumuna göre kurgulanan 
OSB’lerin, bilgi toplumuna geçtiğimiz 
günümüzde yenilikçilik temelli 
rekabet anlayışına ve yeni ekonominin 
teknolojik ihtiyaç ve mantalitesine 
uygun olarak yeniden tasarlanması 
gerekmektedir. Bu bağlamda Türk 
sanayisinin gelişiminde ve verimlilik 
ekonomisinde önemli bir yeri olan 
OSB’lerin, önümüzdeki dönemde 
yenilikçi ekonomideki rollerini 
geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. Nitekim 2016 yılında 
başlatılan “OSB’lerde Teknoloji 
Geliştirme Projesi” ve onun bir çıktısı 
olarak 2019 yılında yayınlanan “2023’e 
Doğru Türkiye’de Organize Sanayi 
Bölgelerinin Dönüşümü” raporu bu 
yönde atılan en önemli adımlarından 
ilkini oluşturmaktadır. Yine benzer 
şekilde On Birinci Kalkınma Planında 
(2019-2023), sanayinin dönüşümüne 
yönelik ortaya koyduğu makro 
politikaların bir uzantısı olarak 
OSB’lerde Yenilik Merkezlerinin 
kurulacağı ifade edilmiştir. Bu 
çalışmaların katkısıyla On Birinci 
Kalkınma Planının uygulanmasına 
çerçeve oluşturmak üzere 

YÖNETİCİ ÖZETİ
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hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisinde de Yenilik Merkezlerinin 
(YM) kurulacağı ve bu merkezlerin 
KOBİ’lere odaklanarak firmaların 
girişimcilik, dijitalleşme, Ar-Ge ve 
yenilik konularında bölgesel farklılık 
ve ihtiyaçlara göre dönüştürülmesine 
destek sağlayacağının amaçlandığı 
belirtilmiştir.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere 
“OSB’lerde Teknoloji Geliştirme 
Projesi”, “On Birinci Kalkınma Planı” ve 
“2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” 
kapsamında OSB’lerde Yenilik 
Merkezleri kurulması planlanmış 
ve bu çerçevede bazı OSB’ler pilot 
uygulama bölgesi olarak seçilmiştir. 
Bu çerçevede ilk etapta Manisa OSB 
ve Başkent OSB pilot olarak seçilmiş 
ve Manisa OSB’de YM 2021 yılında 
faaliyete geçmiştir. İkinci etapta 
Çerkezköy OSB ve Yalova Makine 
İhtisas OSB pilot uygulama olarak 
seçilmiştir. Bu çalışma Yalova Makine 
İhtisas OSB’de kurulması planlanan 
YM’nin yapısı ve işlevleri konusunda 
bir yol haritası oluşturmaktadır. Bu 
çerçevede ilk olarak istatiksel ve 
Yalova Makine İhtisas OSB’de faaliyet 
gösterecek 40 firmadan anket yoluyla, 
20 firmadan da mülakatlar yoluyla 
toplanan verilerden yararlanılarak 
bir mevcut durum analizi yapılmıştır. 
Daha sonra yine bu veriler kullanılarak 
YM’nin odağını ve sunacağı hizmetleri 
belirlemek için bir ihtiyaç analizi  
çalışması yapılmıştır. En son aşamada 
ise bu analizlerin sonuçları girdi olarak 
kullanılarak Yalova Makine İhtisas 
OSB’de kurulması planlanan YM için bir 
strateji ve yol haritası oluşturulmuştur.
  

Yalova Makine İhtisas OSB Mevcut 
Durum Analizi
Yalova Makine İhtisas OSB, Türkiye’de 
bilginin, Ar-Ge hizmetlerinin, tekno-
girişimcinin, imalat sanayi üretiminin, 
nitelikli insan gücünün, GSYİH bazında 
kişi başına düşen gelirin en fazla ve 
yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 
Marmara Bölgesi’nin doğu yakasında 
kurulmakta olan yeni bir sanayi 
bölgesidir. Körfez geçişi sayesinde 
İstanbul’a ve havalimanlarına entegre 
olma süreci daha da hızlanan 
Yalova’nın, İstanbul-İzmir otoyolu ile 
de çevresindeki endüstri koridorlarına 
ve büyük tüketim merkezlerine erişimi 
kolaylaşmıştır. Yalova Makine İhtisas 
OSB, bulunduğu coğrafi konumun 
Osmangazi köprüsünün açılmasıyla 
birlikte farklı bir konuma gelmesi 
sayesinde Yalova’ya yapılacak 
yatırımları kendine çekmektedir. 
Böylece her geçen gün yatırımcı sayısı 
artan bölgenin önümüzdeki 5-10 
yıl içinde tam kapasite çalışmaya 
başlayacağı tahmin edilmektedir. 
Dolayısıyla bölge, sanayi firmalarının 
hem sayısının hem de niteliğinin 
yükseleceği konum avantajlarına 
sahiptir. 

Mevcut durum analizinin sonuçlarına 
dayanarak Yalova’nın ve OSB’de 
yer alacak firmaların özellikleri 
çeşitli göstergeler bazında 
değerlendirildiğinde, Yalova’nın son 10 
yılda bölge ortalamasına göre 11 kat 
daha fazla göç almasına bağlı olarak 
gerçekleşen hızlı nüfus artışı dikkat 
çekicidir. Yüzölçümünün dar olması 
sebebiyle nüfus yoğunluğu fazla 
çıkan ilin, eğitim düzeyinin yüksek 
ve işgücü potansiyeli için önemli 
olan ortalama yaşın 35 ve çalışabilir 
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yaştaki nüfusun payının fazla olması, 
beşerî sermaye ve istihdam için 
uygun koşullar oluşturmaktadır. 
Ayrıca Yalova’da yaşam kalitesinin 
Türkiye’nin diğer bölgelerine göre 
yüksek olması yenilikçi ya da yaratıcı 
sınıf olarak ifade edilen kesimi kente 
çekecek potansiyele sahip olduğunu 
da göstermektedir.

Yalova’da sanayinin durumu 
değerlendirildiğinde ise, büyük ölçekli 
işletmelerin Türkiye ortalamasına 
göre bir nebze daha fazla olması, 
sanayide teknoloji düzeyinin orta-
yüksek teknolojiden düşük teknolojiye 
doğru sıralanması, bölgesel yenilik 
sistemlerinin oluşturulmasında önemli 
bir avantaj gibi durmaktadır. Yalova’da 
çok önemli lokasyon avantajlarına 
sahip olan 5 adet ihtisas OSB’nin 
tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin 
ilde yüksek düzeyde olan nitelikli 
işsizler için önemli bir istihdam 
alanı oluşturması öngörülmektedir. 
Yalova’da gemi yapımı ve onarımı, 
kimyasal ve kimya ürünleri imalatı, 
makine ve ekipmanlarının kurulumu 
ve kağıt ürünleri imalatı sektörlerinin 
kümelenme eğiliminde  olması 
sektörler içindeki ve sektörler 
arasındaki etkileşimi, iş birliğini ve 
üretimi artıracağı için bölgeye yatırım 
çekme konusunda büyük önem arz 
etmektedir. 

Yalova ilinin dış ticaret hacmi Türkiye 
ölçeğinde çok düşük kalmaktadır. İlin  
gemi imalatı ve onarımı alt sektörüne 
bağlı olarak hem ihracatında hem 
de ithalatında Norveç önemli 
bir yere sahiptir. Yalova’nın dış 
ticaretinde Avrupa ülkeleri de önemli 
bir yer tutmaktadır. Bunun altında, 

Yalova’nın Marmara Denizi kıyısında 
ve bölgesinde bulunmasının verdiği 
konum avantajıyla Avrupa kıtasına 
olan yakınlığı ve o ülkelere ulaşımında 
her türlü olanağa sahip olması 
yatmaktadır. 

Yalova’nın belirtilen önemli sanayi 
altyapısı avantajlarına karşın ilin Ar-
Ge ve yenilik açısından sahip olduğu 
potansiyel incelendiğinde, patent, 
faydalı model, endüstriyel tasarım ve 
marka başvuru sayıları bakımından 
bölgenin diğer illerine göre oldukça 
düşük bir performans sergilemesi, 
yerel ve bölgesel gelişmenin önündeki 
önemli sorunlardan biridir. Bir diğer 
husus ise üniversite-sanayi iş 
birliğinin önemli bir ayağını oluşturan 
Yalova  Üniversitesi’nin hali hazırda 
çok genç bir üniversite olması, 
merkezi laboratuvar ve mühendislik 
fakültesi dışında, teknopark, kuluçka 
merkezleri, TTO, Araştırma Merkezleri 
gibi ciddi teknolojik altyapıların 
henüz mevcut olmaması bölgede 
bilginin ve teknolojinin üretilmesinin 
önündeki önemli engeller arasında 
yer almaktadır. Sonuç olarak 
Yalova’nın Bölgesel Yenilik Sistemi 
(BYS) içindeki aktörler arasında 
üniversite kesimini temsil eden 
Yalova Üniversitesi, sanayi tarafında 
firmalar, Sanayi ve Ticaret Odası, 
oluşturulmaya çalışılan OSB’ler, küme 
organizasyonları ve sektör dernekleri 
bulunmakta iken, bölgesel yenilik 
sisteminin bir diğer önemli aktörü 
olan kamu kesiminde İzmit merkezli 
MARKA Kalkınma Ajansı, KOSGEB 
ve Yalova Belediye Başkanlığı gibi 
kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. 
Genel olarak Yalova’nın görece zayıf 
denilebilecek bir yerel yenilik sistemi 
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olmakla birlikte kurulacak olan 
YM’nin bir yandan firmalara hizmet 
sağlarken diğer yandan bölgenin 
Doğu Marmara BYS ile bağlantısını ve 
aktörler arası ilişkilerini geliştirmesi ve 
güçlendirmesi beklenmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB İhtiyaç 
Analizi
Yalova  Makine İhtisas OSB YM “Strateji 
ve Yol Haritası” için temel oluşturmak 
üzere ikincil verilere dayalı olarak 
yapılan mevcut durum analizinin 
yanında, Yalova Makine İhtisas 
OSB’de yer alacak olan 40 firmayla 
yapılan anket ile 20 sanayici ve OSB 
yönetimi ile gerçekleştirilen yarı-
yapılandırılmış mülakatlara dayanarak 
bir ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu 
firmalar ve sanayiciler seçilirken 
amaçlı örneklem metodu kullanılarak 
bölgeye ilk fırsatta taşınacak ve 
yatırım yapacak firmalar ile Ar-Ge ve 
Yenilik altyapısına sahip olan ya da 
sahip olma potansiyeli olan firmalar 
ve sanayicilerle görüşülmüştür. 
Görüşmelerde katılımcılara bir 
yandan firmalarına ait üretim, 
istihdam, satış, ihracat göstergeleri, 
Ar-Ge, yenilikçilik kapasiteleri ve 
süreçleri sorulurken, diğer yandan 
mevcut ve yakın gelecekte yapmak 
istedikleri, beklentileri, ihtiyaçları, 
YM’nin üstlenmesi gereken alanlar 
ve öncelikleri hakkında görüşleri 
alınmıştır. Firmalara özellikle 5 ana 
başlık altında (beceri geliştirme, 
iş birliği yapma, yenilikçiliği 
sağlama, verimlilik artırma ve diğer 
konular) 25 potansiyel hizmet alanı 
kapsamında OSB’nin ve/veya YM’nin 
sağlayabileceği potansiyel hizmetlerin 
firmaların rekabetçiliğinin artırılması 

konusunda ne kadar önemli olduğu 
sorulmuştur. 

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak 40 firmaya uygulanan anket 
çalışmasının verilerine göre, Yalova 
Makine İhtisas OSB’de yer alacak 
firmaların İstanbul’dan bölgeye yatırım 
yapacağı, bunların çok büyük ölçüde 
üretim odaklı, imalat sanayinde, 
köklü geçmiş olan, KOBİ ölçeğinde 
ve tümüyle yerli firmalar olduğu 
görülmektedir. Bölgede yer seçecek 
firmaların, Makine İhtisas OSB’yi temsil 
eden sektörel bir yoğunlaşma ve ürün 
çeşitliliğine sahip olduğu ve genel 
olarak birbiriyle ilişkili ve tamamlayıcı 
alanlarda üretim yapan bir dağılımı 
yansıttığı söylenebilir.

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmalardaki çalışanların 
eğitim düzeyi ve nitelikleri 
değerlendirildiğinde, çalışanların büyük 
bir bölümünün (dörtte üçünün) lise ve 
altı eğitime sahip mavi yakalı (usta gibi 
kalifiye işçiler ve düz/vasıfsız işçiler) 
işçilerden oluştuğu, dörtte birinin de 
lisans ve ön lisans eğitimliler ağırlıklı 
olmak üzere beyaz yakalı (yönetici, 
mühendis, teknisyen, tekniker) 
çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. 
Şu an için her dört çalışandan birinin 
beyaz yakalı olduğu OSB’nin, yeni 
nesil yenilikçi bir OSB modeli olarak 
kurgulandığı ve buna göre de firma 
kabulü yaptığı göz önüne alındığında 
beyaz yaka oranının daha da artması 
beklenmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların Ar-Ge ve yenilik 
performansı değerlendirildiğinde 
ise, firmaların yaklaşık 2/3’ünün 
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bünyesinde Ar-Ge personeli 
barındırdığı ve bölgedeki firma başına 
ortalama 4-6 Ar-Ge personeli düştüğü 
görülmektedir. Yine benzer şekilde 
firmaların %15’inin Ar-Ge ve/veya 
Tasarım Merkezinin olduğu, %40’ının 
da son 5 yılda tescillenen ulusal veya 
uluslararası bir patente sahip olduğu 
belirtilmiştir. Ayrıca firmaların %39’u 
üretim süreçlerinde yenilik yaptığını, 
%34’ü de yine son 5 yılda pazara 
yeni bir ürün ya da hizmet sunarak 
ürün yeniliğine gittiğini bildirilmiştir. 
Tüm bu göstergeler, bölgeye gelecek 
firmaların, yenilikçilik anlayışına 
sahip, ciddi Ar-Ge potansiyeli taşıyan 
firmalar olduğunu göstermektedir. 
Öte yandan bölgeye taşınacak veya 
yatırım yapacak firmalar, Ar-Ge ve 
yenilik yönetim kapasitesi açısından 
değerlendirildiğinde firmaların 
yenilik yönetiminin tüm boyutlarını 
uygulamaya başladığı ancak 
yenilikçiliğin bir firma kültürü olarak 
yerleşmesi için geniş bir gelişme alanı 
bulunduğu görülmektedir. Bu durum 
bölgede kurulması planlanan YM’nin 
faaliyetlerini başlatıp sürdürebileceği 
önemli bir kitlenin bulunduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların mevcutta ihtiyacı 
olan ve gelecekte gereksinim duyacağı 
faaliyetler analiz edildiğinde ise, 
genel olarak firmalar için en can alıcı 
hususlar üretim, lojistik, ihracat/pazar 
ve emek/işgücü boyutuyla ilişkilidir. 
Yani firmalar öncelikli ve ağırlıklı 
şekilde geleneksel hedefler olarak 
tanımlanabilecek üretim kapasitesini 
geliştirmek, tedarik ve dağıtım 
maliyetlerini azaltmak, ürün kalitesi ve 
çeşidini geliştirmek, satış, pazarlama 

ve ihracat ağını artırmak gibi daha 
çok verimlilik ve maliyet boyutunu 
kapsayan hususları temel öncelikleri 
olarak görmektedirler. Ancak firmalar 
her ne kadar yenilik ve dijitalleşme 
süreçleri ile çevreye duyarlı, yeşil 
teknolojilerin geliştirilmesini çok 
önemli olarak görseler de, söz 
konusu faaliyetlerin firmaların öncelik 
sırasında halen en sıralarda yer 
alması dikkatlerden kaçmamaktadır. 
Gerçekten de firmaların 1/3’ünden 
azı, son 3 yılda Ar-Ge harcamalarını 
artırdığını, firmaya yeni Ar-Ge 
personeli aldığını ve Ar-Ge ve yenilik 
projeleri yaptığını belirtmektedir. Bu 
bulgu, firmaların yaklaşık %70’inin 
söz konusu dönemde Ar-Ge ve yenilik 
adına herhangi bir gelişmenin ve 
atılımın içinde olmadığını ortaya 
koymaktadırlar. Oysa gerek yenilik-
dijitalleşme konusu gerekse çevre-
yeşil teknolojiler konusu çok yakın 
gelecekte hatta günümüzde bile 
küresel ekonominin, kalkınma ve 
rekabet edilebilirlik politikalarının 
gündeminde ilk sırada bulunmaktadır. 
Bu veri, kurulacak YM’nin bölgede 
öncelikli olarak hangi gereksinimleri 
karşılaması gerektiğini işaret 
etmektedir. Bu durumda kurulması 
planlanan YM’nin, bölgedeki 
firmaların söz konusu alanlardaki 
farkındalığının artırılmasında ve bu 
alanları öncelikli olarak algılamaları 
hususunda değişimi tetikleyecek 
bir yaklaşım içinde olması gerektiği 
düşünülmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların YM’nin öncelikleri, 
sunabileceği hizmet alanları ve 
odaklanacağı konular konusundaki 
görüşleri değerlendirildiğinde, 
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aşağıda görüldüğü üzere firmaların 
en büyük önem atfettikleri ve 
öncelikli gördüğü konular 5 üzerinden 
ortalama 4,2 ile iş birliği, beceri 
geliştirme ve yenilikçiliktir. Bunu 
verimlilik takip etmekte, son sırada 
diğer konular yer almaktadır. Nitekim 
firmaların verdikleri yanıtlar “çok 
önemli ve önemli” oranı birlikte 
değerlendirildiğinde, iş birliği %87 
önemle ilk sırada yer alırken, beceri 
geliştirme başlığı %85 değerle 
firmaların en yüksek önem atfettiği 
ikinci odak konusu olmaktadır. Bunu 
%84 oran ile hemen arkasından gelen 
yenilikçilik boyutu takip etmektedir. 
Firmalar açısından öncelikli ve 
odaklanılacak konular içerisinde 4. 
ve 5. sırada gelen verimlilik (%78) 
ve diğer konular (%77) ise aldıkları 
yakın değerlerle firmalar tarafından 

“önemli” diğer potansiyel hizmet 
alanları olarak belirlenmiştir. Burada 
bazı firmaların diğer konular içinde yer 
alan kimi hususları (örneğin serbest 
bölge kurma gibi) OSB ve/veya YM’nin 
önceliği olarak görmediğini ortaya 
koyarken, verimlilik meselesinde 
de bazı maddelerin (örneğin ortak 
catering ve ortak satın alma gibi) 
OSB/YM seviyesinden ziyade firma 
içinde halledilecek bir hizmet alanı 
olarak değerlendirildiği görülmektedir. 
Son olarak eğer öncelik sıralaması 
firmaların sadece “çok önemli” 
gördüğü boyut üzerinden yapılırsa, 
bu durumda firmalar için en öncelikli 
ve en önemli konu %46 ile yenilikçilik 
alanı ve diğer konular (lojistik merkez 
ve meslek okulu kurma önerisi 
nedeniyle) alanı olmaktadır. 

Yalova Makine OSB’de Yer Alacak Firmaların Yenilik Merkezi İçin Öngördükleri 
Öncelikler/İhtiyaçlar ve Odaklanılacak Hizmet Alanları

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.
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Aşağıdaki tabloda ise beş temel 
alan altında yer alan tüm potansiyel 
hizmetler konusunda firmaların 
cevapları özetlenmektedir. İlk sütun 
YM’nin beş temel alanda sunacağı 
potansiyel hizmet konularını 
sıralamaktadır. İkinci-altıncı sütun 
sonuçların “önem düzeyine” göre 

nasıl farklılaştığını yüzde cinsinden 
(100 üzerinden) oran olarak 
göstermektedir. Yedinci sütun tüm 
firmaların verdikleri cevapların 
aritmetik ortalamasını özetlemektedir. 
Son sütun örneklem sayısını yani her 
bir maddeye yanıt veren firma sayısını 
göstermektedir.

Yalova Makine OSB Yenilik Merkezi’nin Potansiyel Hizmet Alanlarının Önemi (%)
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İhtiyaç analizi kapsamında tüm 
firmaların verdiği yanıtlar tablonun 
6. sütunundaki ortalama değerler 
üzerinden değerlendirildiğinde üç ana 
hizmet alanı ön plana çıkmaktadır; iş 
birliği geliştirme, beceri geliştirme ve 
yenilikçiliği artırma. İşbirliği geliştirme 
alanında üniversite-sanayici iş 
birliği başta olmak üzere tüm alt 
alanlarda (diğer OSB’lerle iş birliği 
hariç) kurulması planlanan YM’nin, 
iş birliği geliştirmek konusunda 
kolaylaştırıcı bir rol üstlenebileceği 
düşünülmektedir. Bu başlık altında 
sanayicilerin öncelikli olarak 
üniversitelerle, araştırma/teknoloji 
merkezleriyle ve tekno-girişimcilerle 
arasında iş birlikleri oluşturması ve 
bilgiye erişimin kolaylaştırılması ön 
plana çıkmaktadır. 

Beceri geliştirme alanında genel olarak 
her pozisyondaki çalışanın niteliğini 
artırmak YM’nin önemli bir görevi 
olacaktır. Ancak özellikle vasıflı beyaz 
ve mavi yaka çalışanların yetkinliklerini 
artırmanın öncelikli bir ihtiyaç olduğu 
gözükmektedir. Nitekim gerek mevcut 
kalifiye Ar-Ge çalışanlarının niteliğini 
artırmak gerekse bölgeye dışarıdan 
yüksek nitelikli yenilikçi sınıfı çekmek 
YM’nin en önemli gündemi olarak öne 
çıkmaktadır. 

Yenilikçilik alanında ise firmaların ortak 
kullanımına yönelik test, laboratuvar 
ve Ar-Ge merkezlerinin kurulması ile 
dijitalleşme ve yenilik kapasitelerinin 
geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. 
Öte yandan bu başlık altında firmaların 
OSB içinde tekno-kent kurmaya 
yönelik meseleyi diğer hizmetlere 
göre daha az önemli gördüğü dikkati 
çekmektedir. 

Diğer taraftan her ne kadar verimlilik 
başlığı altında yer alsa da firmaların 
insan kaynakları konusundaki 
ihtiyaçlarını karşılamak beceri 
geliştirme ana başlığıyla da doğrudan 
ilgili olup firmalar 25 madde içerisinde 
4,4 ortalama ile en önemli ve 
öncelikli konu olarak görmektedir.  
Firmaların insan kaynağıyla ilgili 
ihtiyaçlarının giderilmesi YM’nin en 
önemli görevi olacaktır. Bunun yanı 
sıra belgelendirme ve sertifikasyon 
ile hibe, teşvik ve krediler konusunda 
danışmanlık sağlamak, kurulması 
planlanan YM’nin sağlayacağı diğer 
öncelikli hizmetler arasında yer 
alabileceği düşünülmektedir. 

Diğer konular başlığında ise firmalar, 
bölgelerinde lojistik bir merkez ile 
mesleki ve teknik okulların kurulmasını 
da çok önemli olarak görmektedirler. 
Keza firmalar bölgelerinde yaşam 
alanları (konut, eğitim, sağlık, eğlence, 
spor, restoran, cafe, market, otel, AVM 
vb. sosyal faaliyet alanları) oluşturmayı 
da yeni nesil OSB’lerin olmazsa 
olmazları arasında saymaktadırlar. 
Ancak bu hizmetleri YM’nin odağı 
görmekten ziyade OSB yönetiminin 
görevleri arasında saymak daha doğru 
olacaktır. 

Sonuç olarak genel itibariyle YM için 
firmalar ve üniversiteler arasında 
işbirliklerinin geliştirilmesi, becerilerin 
geliştirilmesi ve yenilikçilik ile ilgili 
süreçlerin ve kapasitenin geliştirilmesi 
şeklinde üç ana ihtiyacın öncelikli 
olarak ön plana çıktığı görülmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik 
Merkezi Strateji ve Yol Haritası
YM için bir strateji geliştirirken, 
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Yalova Makine İhtisas OSB ikincil 
kaynaklardan toplanan verinin, 
mevcut durum analizinin ve ihtiyaç 
analizinin bir arada yorumlanması 
YM’nin potansiyel hizmetlerinin 
gerekçelendirilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda, kurulması 
planlanan YM’nin amacı Yalova Makine 
İhtisas OSB’ye yerleşecek firmaların 
Ar-Ge ve yenilik odaklı rekabetçiliğinin 
artırılması olacaktır. Bu amaca yönelik 
olarak YM’nin hizmet sunacağı üç 
alandaki amaçlar ve çıktılar aşağıdaki 
şekilde özetlenmiştir. 

YM’nin kuruluş sürecinin 
tamamlanması ve hizmet verir hale 
getirilebilmesi için şu aşamalar 
izlenecektir:

 YM’nin örgütsel yapısı (en azından 
kuruluş aşamasında) planlanarak 
Yalova Makine İhtisas OSB içindeki 
konumu belirlenecek ve YM’nin 
kuruluşu tamamlanacaktır. Kısa bir 
süre içerisinde (6 ay) YM’nin fiziksel 
altyapısının ve insan sermayesinin 
tamamlanarak faaliyete geçmesi 
hedeflenmektedir.

 Projenin ana faaliyet unsurları 
(beceri, iş birliği ve yenilikçilik) 
üzerinden hareketle YM’nin hizmetleri 
YM tarafından tasarlanacaktır. 
Beceri, iş birliği ve yenilik 
kapasitesini geliştirme unsurlarında, 
firmalara hangi desteklerin, nasıl 
sağlanacağı konusundaki çalışmalar, 
YM çalışanlarının istihdamı 
tamamlandıktan hemen sonra 
başlayacaktır. YM’nin faaliyete 
geçtiği ilk yıl içinde belli temel 
hizmetleri verebilir bir düzeyde olması 

hedeflenmiştir (kısa vade). Çok kısa 
vadede ise YM’nin etkili farkındalık 
geliştirme faaliyetleri yürütmesi 
öngörülmüştür (ilk 6 ay).

 YM’nin kısa sürede etkili 
olabileceği sektörlere/teknolojilere/
firmalara odaklanması ve 
firmaların rekabetçiliğini artırması 
konusunda yaşanan sorunlara 
çözüm üretmeyi önceliklendirmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle, YM’nin 
amacını gerçekleştirebilmek için 
hizmetlerinden faydalanacak firmalar 
konusunda seçici olması gerekecektir. 
Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin 
geliştirilmesine yönelik hizmetler, 
seçilmiş 20 firmaya odaklanılarak 
yürütülecektir. YM hizmet çeşitliliği 
bakımından, kuruluş aşamasında ve 
orta vadede yeterli sayıda birbirini 
tamamlayan hizmetleri farklı 
firmalara aynı ya da benzer şekilde 
sunacaktır (yatay çeşitlenme). Bu 
sağlandıktan sonra aynı desteğin 
farklı firmalara farklılaştırılmış ve 
özelleşmiş şekilde verilmesi (dikey 
çeşitlenme) düşünülecektir. Bu 
hedeflerin orta vadede (3 yıl civarında) 
tamamlanabileceği öngörülmektedir. 
Bu nedenle proje süresince (24 ay) 
YM’nin kuruluşunun tamamlanması 
ve yeterli sayıda farklı hizmeti iyi 
bir şekilde verebilmesi önemlidir. 
YM’nin değerlendirmesi de bu hedef 
üzerinden yapılmalıdır.  

 Verilen hizmetler çeşitlendikten ve 
YM’nin faaliyetlerinin etkisi konusunda 
iç ve dış değerlendirme yapıldıktan 
sonra YM daha kapsayıcı bir anlayışla 
hizmetlerini bölgedeki diğer firmalara 
yaygınlaştırabilecektir. (uzun vade). 
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Yenilik Merkezinin Temel Unsurları: YM’nin Amaçları, Hedefleri, Çıktıları ve 
Sonuçları  

Yenilik Merkezi’nin (YM) örgütsel 
yapılanması tamamlanarak hizmet 
verir hale gelmesi sağlanacaktır.

Öncelikli olarak beyaz yaka 
çalışanların ve özellikle Ar-Ge 
personelinin yetenek ve yetkinlikleri 
geliştirilecektir. Daha sonra firma 
sahiplerinin ve mavi yaka personelin 
yetkinliklerinin geliştirilmesi için 
programlar hazırlanacaktır. 

Firmaların yenilik faaliyetinde 
bulunma ve yenilik sürecini yönetme 
kapasitesi geliştirilecektir.

OSB firmalarının öncelikle Yalova 
içindeki aktörlerle (firmalar, 
üniversite vb.) daha sonra İstanbul 
Yenilik Sistemi’ndeki aktörlerle 
iş birliği oluşturma ve yönetme 
kapasiteleri geliştirilecektir.

Projenin ve YM’nin sürekli iç 
değerlendirilmesi yapılacak ve orta 
vadede firmaların beceri, iş birliği 
ve Ar-Ge ve yenilik kapasiteleri 
üzerindeki etkisi incelenecektir.  

YM personeli istihdam edilecek, YM 
için mekân tahsis edilecek ve YM’nin 
iş planı hazırlanacaktır. 

150 Ar-Ge personeline, 200 mavi 
yaka personele, 20 dış ticaret 
personeline ve 20 firma sahibine 
yetkinlik artırıcı eğitim verilecek 
ve firma sahiplerine ayrıca birebir 
mentorluk hizmeti verilecektir.

20 firmanın yenilik yol haritası 
hazırlanacak ve öncelikli projeleri 
desteklenecektir. 5 yeni Ar-Ge ya 
da Tasarım Merkezi kurulmasına 
öncülük yapılacaktır. 25 firmanın 
kamu desteklerinde yararlanması 
için eğitim ve danışmanlık 
verilecektir.

İş birliği ortamı geliştirilecek, bu 
konuda tüm Yalova firmalarının 
yararlanacağı ve firmaların 
potansiyel ortak bulmalarını 
kolaylaştıracak fiziksel ve çevrimiçi 
platformlar geliştirilecektir.

Projenin ve YM’nin her yıl bir 
değerlendirme raporu, orta 
vadede ise etki analizi raporu 
hazırlanacaktır.

Hedeflerin Gerçekleşmesi

AMAÇ

Çıktılar

Yalova Makine İhtisas OSB’ye yerleşecek  firmaların Ar-Ge ve yenilik odaklı 
rekabetçiliğinin artırılması

Yalova Makine  İhtisas OSB’deki firmaların yenilikçi bir yapıyı benimsemeleri 
sağlanarak  OSB’nin sürdürülebilirliği sağlanacak ve firmaların  Ar-Ge ve yenilik ve 

üretim kapasiteleri ve genel anlamda süreç yönetme kapasiteleri artırılacaktır.

SONUÇ
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Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi’nin Misyonu 

Becerileri, iş birliğini ve yenilikçiliği geliştirerek
 f irmaların yeşil ve yerli üretim yapabilmesine 

destek olmak”

Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi’nin Vizyonu

Yenilikçi ve yeşil yerli üretimi örgütleyebilen, 
çevresindeki bölgesel yenilik sistemleriyle ilişkili bir 

Yenilik Merkezi

Yalova OSB Genel Görünüm
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Yukarıda özetlendiği şekilde kurulması 
planlanan YM’nin vizyonu ve misyonu, 
Yalova Makine İhtisas OSB’nin vizyonu 
ve misyonuna ve Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı’na uyumlu bir şekilde 
oluşturulmuştur. YM’nin odaklanacağı 
üç unsur-beceri, iş birliği ve yenilik 
kapasitesinin geliştirilmesi- altındaki 
amaçlarla ve hedeflerle uyumlu çıktılar 

belirlenmiştir. Belirlenen programa 
göre Yalova Makine İhtisas OSB YM’nin 
ilk altı ay içinde kurulması ve insan 
sermayesinin tamamlanarak faaliyet 
geçmesi, sonraki 18 ay boyunca 
da hizmetlerini çeşitlendirmesi 
öngörülmüştür. Projenin son 4 ayında 
YM hizmetlerinin değerlendirilmesi 
planlanmaktadır.
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Türkiye’de üretimin ve sanayinin 
gelişmesinde önemli bir yeri olan Organize 
Sanayi Bölgeleri (OSB), dijital dönüşüm 
ve yeşil dönüşüm sürecinin getireceği 
yeni ekonomik düzendeki rollerinin, 
sürdürülebilirlik ekseninde geliştirilmesi 
amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. 
Özellikle Ar-Ge ve yenilik kapasitesini  ve 
dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm için 
firmaların yetkinliklerini artırmak için 
bundan yaklaşık 5 yıl önce, 2016 yılında 
başlatılan “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme 
Projesi” kapsamında 2019 yılında “2023’e 
Doğru Türkiye’de OSB’lerin Dönüşümü” 
raporu hazırlanmıştır. 

Daha sonra 11. Kalkınma Planında (2019-
2023) OSB’lerde “Yenilik Merkezlerinin” 
kurulması hedefine yer verilmiştir. 
OSB’lerde kurulması planlanan Yenilik 
Merkezleri aracılığıyla bölgesel farklılık 
ve OSB’nin ihtiyaçlarına göre firmaların 
Ar-Ge, yenilik ve yenilik sürecini yönetme 
kapasitesini artırmak, özellikle Covid-19 
sürecinde iktisadi dönüşümün hızlandığı 
zamanlarda firmaların yetkinliklerini 
artırmak ve OSB firmaları arasında 
ve firmalar ile yenilik sistemindeki 
yurtdışındaki aktörler de dahil olmak üzere 
diğer aktörlerle arasındaki ilişkilerin ve 
iş birliklerinin geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla firmalara Ar-Ge, yenilik ve 
dijitalleşme, iş birliği geliştirme gibi 
konularda destek verilmesi amaçlanmıştır. 

11. Kalkınma Planının sanayinin 
dönüşümü hedefi üzerine hazırlanan 
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde 
de Yenilik Merkezlerinin kurulacağı ve 
yukarıdaki faaliyetleri daha ziyade Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) 
odaklanarak gerçekleştireceği ifade 
edilmiştir. 

OSB’lerde kurulması planlanan Yenilik 
Merkezleri 1990’lardan beri devam 
eden yenilik sisteminde aktör yaratma 
politikasının bir parçası olarak görülebilir. 
Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER), 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ya da 
günlük kullanımıyla teknoparklar, Teknoloji 

Transfer Ofisleri (TTO) ve hızlandırıcılar 
gibi arayüzler Türkiye’de yenilik ve 
teknoloji tabanlı üretimin gelişmesinde 
önemli rol oynamaktadırlar.  Bu arayüzler, 
kolaylaştırıcı vazifesi görerek hem 
mevcut firmalarda yenilikçi uygulamaların 
gelişmesini sağlamakta hem de yeni 
teknoloji ve/veya yenilik tabanlı firmalar 
yaratmaktadır. Ancak Türkiye’de mevcut 
teknolojilerle üretim yapan ve doğrudan 
bir teknoloji ya da yenilikçi faaliyetler ile 
bağdaşmayan binlerce firma bulunmakta 
ve bunların pek çoğu OSB’lerde faaliyet 
göstermektedir. OSB’lerde kurulması 
planlanan Yenilik Merkezleri de mevcut 
yapıyı değiştirmeyi ve dönüştürmeyi 
amaçlayan arayüzlerdir. 

Görüldüğü gibi 2016 yılında “OSB’lerde 
Teknoloji Geliştirme Projesi” ile başlayan 
2019 yılında “On Birinci Kalkınma Planı” 
ve “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” 
ile resmi bir sanayi ve yenilik politikası 
aracı olan OSB’lerde Yenilik Merkezlerinin 
kurulması süreci Türkiye’nin yeniliğe dayalı 
büyüme ve kalkınma politikasında önemli 
bir yere sahiptir. Bu süreç kapsamında 
yapılan değerlendirmeler sonrasında bazı 
OSB’lerde Yenilik Merkezinin kurulması 
planlanmış ve kimi OSB’ler pilot uygulama 
olarak seçilmiştir. Bu çerçevede Manisa 
OSB ve Başkent OSB, Çerkezköy OSB ve 
Yalova Makine İhtisas OSB pilot proje 
bölgeleri olarak seçilmiştir. Manisa OSB YM 
2021 yılında faaliyete geçmiştir. 

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, 
Yalova Makine İhtisas OSB’de kurulması 
planlanan Yenilik Merkezinin yapısı 
ve işlevleri konusunda bir yol haritası 
oluşturmaya çalışmaktır. Bu çerçevede, ilk 
olarak istatiksel verilerden hareketle bir 
mevcut durum analizi yapılmıştır. Daha 
sonra, Yalova Makine İhtisas  OSB’de 
faaliyet gösterecek olan 40 firmadan anket 
yoluyla, 20 sanayiciden de mülakatlar 
yoluyla toplanan verilere dayanarak 
Yenilik Merkezinin odağını ve sunacağı 
hizmetleri belirlemek için bir ihtiyaç 
analizi yapılmıştır. En son aşamada ise 
bu analizlerin sonuçlarını girdi olarak 

GİRİŞ
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kullanarak Yalova Makine İhtisas OSB’de 
kurulması planlanan Yenilik Merkezi için 
bir strateji ve yol haritası oluşturulmuştur.  

Yalova Makine İhtisas OSB’nin mevcut 
durum analizi, Yalova’nın ekonomik 
coğrafyası, iktisadi yapısı ve gelişim 
dinamikleri bağlamında çeşitli temel 
göstergeler yönünden değerlendirilmiştir. 
Bu çerçevede çalışma bir yandan 
Yalova Makine İhtisas OSB’nin Yalova 
ekonomisindeki genel konumunu ortaya 
koyarken, diğer yandan ihtiyaç analizine 
temel oluşturmaktadır. 

Mevcut durum analizi kapsamında 
TÜİK, Girişimci Bilgi Sistemi (GBS), 
TOBB ve TÜRKPATENT gibi kurumlardan 
elde edilen veriler kullanılarak kurulma 
sürecinde olan Yalova Makine İhtisas 
OSB’nin durumu, Yalova ve Doğu Marmara 
Bölgesi genelindeki göstergelerle 
kıyaslanmaktadır. Bu doğrultuda 
Yalova’nın coğrafi konumu ve mekânsal 
özellikleri, nüfus ve göç dinamikleri, 
temel beşeri sermaye verileri, sanayi 
coğrafyasına dair temel performans 
göstergeleri (firma sayısı ve istihdam, 
firma ölçeği ve teknoloji düzeyi, sektörel 
dağılım ve kümelenme), Ar-Ge, yenilik 
ve girişimcilik girdileri (patent, faydalı 
model, marka ve tasarım, Ar-Ge ve 
tasarım merkezi sayıları), iç ve dış ticaret 
göstergeleri ve son olarak da bölgesel 
yenilik sisteminin bileşenleri ve ana 
aktörlerinden biri olan üniversiteler ve 
altyapıları değerlendirilmektedir.

İkincil verilere dayalı mevcut durum 
analizinin yanında, Yalova Makine İhtisas 
OSB’de yer alacak 40 firmayla yapılan 
anket ile 20 sanayici ve OSB yönetimi ile 
yapılan yarı-yapılandırılmış mülakatlara 
dayanarak bir ihtiyaç analizi yapılmıştır. 
Bu firmalar ve sanayiciler seçilirken 
amaçlı örneklem metodu kullanılarak, 
daha çok bölgeye ilk fırsatta taşınacak 
ve yatırım yapacak firmalar ile Ar-Ge 
ve Yenilik altyapısına sahip olan ya da 
sahip olma potansiyeli olan firmalar ve 
sanayicilerle görüşülmüştür. 

Görüşmelerde katılımcılara bir yandan 
firmalarına ait üretim, istihdam, satış, 

ihracat göstergeleri, Ar-Ge ve yenilikçilik 
kapasiteleri ve süreçleri sorulurken, 
diğer yandan mevcut ve yakın gelecekte 
yapmak istedikleri, beklenti, ihtiyaçları ile 
Yenilik Merkezi’nin odaklanması gereken 
alanlar ve öncelikleri hakkındaki görüşleri 
alınmıştır. Firmalara özellikle 5 ana başlık 
altında (beceri geliştirme, iş birliği yapma, 
yenilikçiliği sağlama, verimlilik artırma 
ve diğer konular) 25 potansiyel hizmet 
alanı konusunda OSB’nin ve/veya YM’nin 
sağlayabileceği potansiyel hizmetlerin, 
firmaların rekabetçiliğinin artmasındaki 
önemi sorulmuştur. 

Mevcut durum analizi ve ihtiyaç analizi 
sonuçları girdi olarak kullanılarak Yalova 
Makine İhtisas OSB’de YM kurulması 
planlanan YM için kısa, orta ve uzun 
vadeli bir “Strateji ve Yol Haritası” 
oluşturulmuştur. Bu çerçevede Yalova 
Makine İhtisas OSB için bir vizyon ve 
misyon belirlenmiş, bunlara uygun amaç-
hedef-eylem sistematiği oluşturulmuştur. 
Daha sonra YM için ortaya konulan yol 
haritasına istinaden YM’nin kuruluşundan 
itibaren özellikle ilk 24 aylık süre içinde 
uygulayacağı pilot projenin temel 
unsurları (iş birliği geliştirme, beceri 
geliştirme ve yenilik artırma), yürütülecek 
faaliyetleri, elde edilecek somut çıktıları, 
kısacası YM’nin nasıl çalışır hale geleceği 
üzerinde durularak YM’nin izleyeceği 
strateji açıklanmıştır.

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. 
İlk bölümünde mevcut durum analizi 
kapsamında Yalova’nın ekonomik 
coğrafyasına ait temel özellikler ve sanayi 
üretimi odağında ikincil istatistiksel 
verilerle ortaya konulmaktadır. İkinci 
bölümde Yalova Makine İhtisas OSB’de 
yer alacak 40 firma ve 20 sanayici ile 
yapılan anket ve mülakatlara dayanarak 
ihtiyaç analizinin bulguları özetlenmiştir. 
Üçüncü bölümde ise ilk iki kısımda yapılan 
analizler esas alınarak YM’nin stratejisi 
ve kuruluş yol haritası oluşturulmuştur. 
Çalışma kısa bir sonuç bölümüyle 
sonlanmaktadır.
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Bu bölümün amacı, Yalova  Makine 
İhtisas OSB’nin mevcut durumunu 
Yalova’nın ekonomik coğrafyası, 
iktisadi yapısı ve gelişme dinamikleri 
bağlamında çeşitli temel göstergeler 
yönünden değerlendirilmektir. Bu 
çerçevede çalışma, bir yandan Yalova 
Makine İhtisas  OSB’nin Yalova 
ekonomisindeki genel konumunu 
ortaya koyarken, diğer yandan 
ihtiyaç analizi çalışmalarına temel 
oluşturmaktadır. Mevcut durum analizi 
kapsamında TÜİK, Girişimci Bilgi 
Sistemi (GBS), TOBB ve TÜRKPATENT 
gibi kurumlardan elde edilen veriler 
kullanılarak kurulma sürecinde 
olan Yalova Makine İhtisas OSB’nin 
durumu Yalova ve Doğu Marmara 

Bölgesi genelindeki göstergelerle 
kıyaslanmaktadır. Bu doğrultuda 
Yalova’nın coğrafi konumu ve 
mekânsal özellikleri, nüfus ve göç 
dinamikleri, temel beşeri sermaye 
verileri, sanayi coğrafyasına dair 
temel performans göstergeleri (firma 
sayısı ve istihdam, firma ölçeği ve 
teknoloji düzeyi, sektörel dağılım 
ve kümelenme), Ar-Ge, yenilik ve 
girişimcilik girdileri (patent, FM, 
marka ve tasarım, Ar-Ge ve tasarım 
merkezi sayıları), iç ve dış ticaret 
göstergeleri ve son olarak da bölgesel 
yenilik sisteminin bileşenleri ve ana 
aktörlerden biri olan üniversiteler ve 
altyapıları değerlendirilmektedir.

İstanbul, Gebze ve İzmit gibi yoğun 
ticaret ve sanayi bölgelerinin, Güney 
Marmara (özellikle Bursa) ve Kıyı 
Ege’ye (Manisa ve İzmir gibi) açılan 
ana kapı durumundaki Yalova, coğrafi 
açıdan Marmara Bölgesi ve Marmara 
Denizinin doğu yakasında nüfusun 
ve imalat sanayinin önemli derecede 
yoğunlaştığı İzmit körfezi girişinde 

konumlanmaktadır (Şekil 1.1). Deniz 
ve kara ulaşımı ile İstanbul, Bursa ve 
Kocaeli gibi nüfus ve sanayi yoğunluğu 
fazla olan üç büyük metropolün 
kesiştiği noktada yer alan Yalova, 
son yıllarda yeni bir sanayi bölgesinin 
oluşmaya başlaması/oluşturulmaya 
çalışılmasıyla dikkat çekmeye 
başlamıştır. 

1.1.   YALOVA’NIN COĞRAFİ KONUMU VE DOĞU MARMARA    
  BÖLGESİNDEKİ YERİ

Şekil 1.1    Yalova İlinin Coğrafi Konumu

Kaynak: Plar Planlama, 
2021:2’den alınmıştır.
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1.1.1. Nüfus

1995 yılında İstanbul’dan ayrılarak 
il statüsü kazanan Yalova, idari 
bakımdan merkez ilçeyle birlikte 
6 ilçe, 14 belediye ve 43 köyden 
oluşmaktadır. Yalova 280 bin kişiye 
(2020 yılı) yaklaşan nüfusuyla, 
bulunduğu bölgenin hem en az 
nüfuslu (bölge nüfusunun %1,07’si) 
hem de en az yüzölçümüne(bölgenin 

yüzölçümünün %1,2’si) sahip ilidir 
(Tablo 1.1). Türkiye’nin en küçük 
yüzölçümüne sahip olan Yalova 
2020 yılına göre İstanbul ve Kocaeli 
gibi nüfus yoğunluklarının yüksek 
olduğu yerlere göre görece daha 
düşük yoğunluklu olmakla birlikte, 
km2 başına 326 kişi ile Türkiye 
nüfus yoğunluğu ortalamasının 3 
katı üzerinde bir nüfus yoğunluğuna 
sahiptir (TÜİK, 2020). 

İl nüfusunun %54,1’inin Yalova 
kentinde yaşadığı 2020 yılında, il 
merkezinin nüfusu 149.330 kişidir. 
Yalova ili merkez nüfusunu oluşturan 
merkez ilçedeki nüfus, bölgede 
yoğunluğun fazla olduğu ilçeler 
arasında yer alır. Merkezden sonraki 

en yoğun nüfuslu bölge çeşitli imalat 
sanayi sektörlerinin yoğunlaşmaya 
başladığı 44 bin nüfuslu Çiftlikköy’dür. 
İlin en az nüfuslu ilçesi ise sürekli 
nüfus kaybeden Termal ilçesidir (Şekil 
1.1 ve Tablo 1.2). 

Tablo 1.1    Yalova İlinin İdari ve Nüfusla İlgili Temel Göstergeleri, 2020

Tablo 1.2    Yalova İli, İlçeleri ve Belde/Köy Nüfusu ile Yıllık Nüfus Artış Hızı, 2020

Yüzölçümü (km2)

Bölge/Türkiye (%)

Nüfus (kişi) 2020

Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) 2020

İlçe Sayısı

Belediye sayısı

Köy Sayısı

Merkez
Altınova
Armutlu
Çınarcık
Çiftlikköy
Termal
Yalova
Marmara Bölgesi
Türkiye

799

-

276.050

326

6

14

43

67000

1,2

25.731.357

372

156

-

-

783.562

0,10

83.614.362

109

922

1390

18.291

Yalova

İl/İlçe 
MerkezleriToplam Nüfus

Marmara Bölgesi TürkiyeÖzellikler

İl ve İlçe

Kaynak: TÜİK, 2020a’den yararlanarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Kaynak: TÜİK, 2020a’den yararlanarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Belde ve 
Köyler

Nüfus Artış 
Hızı (% )

149.330
30.780

9.901
34.699
44.808

6.532
276.050

25.731.357
83.614.362

128.933
8.217
7.265

18.428
37.618
3.167

203.628
25.201.893
77.736.041

20.397
22.563

2.636
16.271

7.190
3.365

72.422
529.464

5.878.321

1,8
51,4
36,8
10,3
67,5

-55,2
18,6

3,2
5,5
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Bölgede nüfus artış hızı bakımından 
Tekirdağ (‰24,0) ve Kocaeli (‰22,4) 
illerini izleyen Yalova (‰18,6), 
bulunduğu bölgenden yaklaşık 6 
kat, Türkiye ortalamasının ise 3 
kattan fazla bir artış hızına sahip 
olduğu belirlenmektedir. Ayrıca 
Yalova merkez ilçesinde nüfus artış 
hızı oldukça düşükken, Çiftlikköy ve 
Altınova ilçelerinde son yıllarda artan 
sanayi faaliyetlerine bağlı olarak bu 
artış hızı merkezden yüksek olmakla 
birlikte Marmara Bölgesi’ndeki 156 

ilçe içerisinde Gömeç (‰70,3) 
ve Gökçeada’dan (‰68,2) sonra 
Çiftlikköy üçüncü sırada, Altınova da 
altıncı sırada yer almaktadır (Tablo 
1.2). Bu durumu 2010 ile 2020 yılları 
arasındaki nüfus artış oranına göre 
incelediğimizde ise Yalova ilinin 
Türkiye ve bulunduğu bölgenin oldukça 
üzerinde bir artış oranına sahip 
olduğu ve son 10 yılda nüfusun %35,5 
oranında arttığı tespit edilmektedir 
(Tablo 1.3). 

TÜİK 2010 yılı net göç hızı verilerine 
göre daha çok göç veren il durumunda 
olan Yalova ili (‰-2,6), 2020 yılı 
verilerine göre göç alan il (‰16,0) 
konumuna gelmiştir (Tablo 1.3). Net 
göç hızında Marmara Bölgesi’nde 
Tekirdağ’ın (‰20,8) ardından 
ikinci sırada yer alan Yalova bölge 
ortalamasından 11 kat daha fazla 
göç alarak son yıllarda demografik 

yapısında önemli bir değişimin 
yaşanmakta olduğunu göstermiştir. 
(Tablo 1.3). Diğer taraftan Yalova ilinin 
en fazla İstanbul’dan, yakınındaki diğer 
illerden ve yurtdışından (ağırlıklı olarak 
Bulgaristan) göç aldığı belirlenmiştir. 
Aşağıda görüleceği üzere sıralamadaki 
ilk 5 yerin alınan göçteki payı %42,6 
olurken, ilk on ilin payının ise %56,3 
olduğu görülmektedir (Tablo 1.4).         

Tablo 1.4    Doğum Yerine Göre Yalova İline Göç Eden Nüfus, 2020

Tablo 1.3    Yalova ilinin Göç ve Nüfus Hareketleri

İstanbul

Yalova

Yurt dışı

Bursa

Kocaeli

Erzurum

Şanlıurfa

Diyarbakır

Muş

Samsun

Diğer İller

Toplam

2.534

1.338

1.126

694

562

494

492

396

316

296

6413

14.661

17,3

9,1

7,7

4,7

3,8

3,4

3,4

2,7

2,2

2,0

43,7

100

Yalova
Marmara Bölgesi
Türkiye

203.741
21.887.360
73.722.988

14.661
673.289

2.258.726

10.281
636.656

2.258.726

4.380
36.633

0

16,0
1,4
0,0

276.050
25.731.357
83.614.362

35,5
17,6
13,4

2010 Aldığı
göç

Verdiği
göç

Net
göç

Net göç
hızı (‰)

2020 Artış 
Oranı (%)

Nüfus (kişi) Nüfus (kişi)% %

Nüfus Artışı Göç (2019-2020 Dönemi)

Doğum Yeri Doğum Yeri

Göç ve Nüfus 
Hareketleri

Kaynak: TÜİK, 2020a’den yararlanarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Kaynak: TÜİK, 2020a’den yararlanarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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1.1.2. Gelişmişlik Durumu: 
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi  
(SEGE)ve GSYİH 

Yalova ilinin gelişmişlik düzeyinin 
anlaşılabilmesi için ekonomik ve 
sektörel yapı, kişi başına düşen 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), 
istihdam ve SEGE Endeksi 
parametrelerinin kullanılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 
(SEGE), bir bölgenin gelişmişlik 
düzeyinin belirlenmesinde önemli 
bir gösterge olarak sosyal, kültürel, 
ekonomik ve coğrafi değişkenlerin bir 
arada kullanıldığı ve bu göstergeler 
üzerinden farklı il değerlendirmelerini 
karşılaştırma olanağı sunan bir 
endekstir. 2017 yılı verilerine göre 
yapılan son SEGE araştırması 
sonuçlarına göre Yalova ilinin 12. 

sıraya yerleşerek ikinci kademe 
gelişmiş iller kategorisinde yer aldığı 
görülmektedir. 8 ana başlık altında 52 
göstergeden oluşan endeksin verileri 
dikkate alındığında Yalova ilinin eğitim 
ve yaşam kalitesi bileşenlerine göre 
İstanbul’dan sonra bölgede ikinci 
sırada yer alarak önemli bir avantaj 
elde ettiği dikkati çekmektedir (Tablo 
1.5). Bu durum Yalova’nın gelecekte 
hem yapılacak yatırımlar için hem de 
özellikle beyaz yakalı yenilikçi sınıf 
için göç güzergahında potansiyel bir 
mekân olmasını sağlayabilecektir. 
Dolayısıyla Yalova ilinin bulunduğu 
coğrafi bölgede, sanayi sonrası 
dönemini yaşayan İstanbul ile sanayi 
sürecini yaşayan Kocaeli, Bursa, 
Tekirdağ ve Sakarya illerini izlemesi, 
Yalova ilinin potansiyelini ortaya 
koymaktadır.       

Tablo 1.5   İllerin Alt Göstergelere Göre SEGE Gelişmişlik Sıralaması, 2017

İstanbul

Ankara

İzmir

Kocaeli

Antalya

Bursa

Eskişehir

Muğla

Tekirdağ

Denizli

Sakarya

Yalova

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

10

7

4

9

11

12

3

2

16

13

14

3

4

11

1

13

6

10

20

2

12

15

14

5

1

4

13

15

14

2

29

31

12

32

6

10

1

5

32

7

26

8

11

34

12

43

25

1

2

3

7

4

5

10

12

11

14

9

19

1

2

4

3

5

7

8

6

9

10

22

12

1

3

4

2

9

8

7

10

11

23

5

12

5

2

3

34

1

17

9

4

28

8

22

14

İl SEGE SAĞİST MALDEM RYKEĞT ERİ YKL

Kaynak: SEGE, 2019:67
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Gelişmişlik düzeyinin ve 
ekonomik büyümenin en önemli 
göstergelerinden biri olan GSYİH ve 
kişi başına düşen GSYİH Yalova ili 
açısından değerlendirildiğinde ise, 
ilin Türkiye GSYİH’sinde, 25. büyük 
ekonomi olurken, kişi başına düşen 
gelir bakımından da 9.691 $ ile Türkiye 
ortalamasının üzerinde; 12. sırada 
yer aldığı görülmektedir. Bölgede ise 
İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, 
Bilecik ve Kırklareli illerinin ardından 
7. sırada yer almıştır (Şekil 1.2). Buna 

göre Yalova ili Sakarya dışında yakın 
çevresinde yer alan sanayi bölgelerine 
göre daha düşük; Bilecik, Kırklareli 
ve Çanakkale ile benzer; Sakarya, 
Çanakkale ve Edirne’ye göre de daha 
yüksek kişi başı gelire sahiptir. Bu 
durumuyla Yalova, Türkiye içinde 
görece yüksek gelir düzeyine sahip bir 
yerde iken, bölge içinde orta düzeyde 
gelir düzeyine sahip bir il olarak 
sanayileşme potansiyeli sunan bir yer 
konumundadır. 

Ana sektörlerin büyüklüğü, Yalova 
ilinin ekonomik yapısını belirlemek 
açısından önemli bir göstergedir. 2019 
yılında GSYİH’nın ana iktisadi faaliyet 
kollarına göre dağılımına bakıldığında 
sanayi sektörünün %49,2 oranındaki 
payla ilin ekonomisinde en büyük 
ağırlığa sahip olduğu görülmektedir 
(Şekil 1.3). Hizmet sektörünün payı 
Türkiye’nin payına göre düşükken, 
Türkiye sanayi sektörünün %32 olan 
payına göre Yalova ili ekonomisi 

içerisinde sanayinin payı oldukça 
yüksektir. Türkiye’de Marmara Bölgesi, 
GSYİH yaratılmasında ilk sırada 
gelirken, aynı zamanda İstanbul, 
Kocaeli ve Bursa gibi iller bu yaratımda 
çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
durum son dönemde coğrafi konumu 
itibariyle daha da önem kazanan 
Yalova’nın gelecekte bölgenin katma 
değer yaratımına önemli katkı 
sağlayacağını göstermektedir.

Şekil 1.2    İllere Göre Marmara Bölgesi’nde Kişi Başına Düşen GSYİH, 2019

Kaynak: TÜİK, 2020b’den yararlanarak olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Şekil 1.3    Yalova İlinde Sektörlerin GSYİH İçindeki Payı, 2019

Kaynak: TÜİK, 2020b’den yararlanarak olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

HİZMET
%47

SANAYİ
%49

TARIM
%4

1.1.3. Beşerî Sermaye: İşgücünün 
Niteliği/Eğitimi, İstihdamı ve İşsizlik 
Düzeyi

Ekonomik büyümede verimliliğin ve 
üretkenliğin artırılmasında önemli rol 
oynadığı belirlenen nitelikli işgücünün 
sayısı, eğitim durumu, işgücüne 
katılım oranı, işgücünün verimliliği, 
istihdam ve işsizlik oranları ile beşerî 
sermaye kapsamında düşünülen 
nüfusun eğitim durumu sürdürülebilir 
kalkınma hedef ve stratejileri için çok 
önemlidir. 

Yalova, nüfusun niteliğini ortaya 
koyan eğitim düzeyi açısından 
değerlendirildiğinde genel 

olarak ilkokul ile lise ve dengi 
okul düzeyindeki kategorilerde 
Türkiye ve bölge ortalamasının 
üzerindeyken, yüksekokul ve fakülte 
mezunları kategorisinde ise Türkiye 
ortalamasının üzerinde ancak 
bölge ortalamasının altında kaldığı 
görülmektedir (Şekil 1.4). Öte 
yandan Bilecik, Sakarya ve Kocaeli 
illeriyle birlikte en fazla lise mezunu; 
yüksekokul ve fakülte ile yüksek lisans 
mezunu bakımından da İstanbul’dan 
sonra ikinci sırada yer alması Yalova 
ilinin imalat sanayinde ortaya 
çıkabilecek beyaz yakalı ihtiyacında 
önemli bir potansiyele sahip olduğu 
görülmektedir.    
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Şekil 1.4    6 Yaş ve Üzeri Nüfusta Yalova İlinin Eğitim Yapısı  

İşgücü potansiyeli bakımından önemli 
bir diğer kriter ise Yalova’nın bölgedeki 
sanayi alanları olarak nitelendirilen 
İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ 
gibi illerden hem kadın (37,4) hem de 
erkek (35,2) nüfusu içinde ortanca yaş 
bakımından (toplam 36,3) daha yaşlı, 
ancak bölgedeki diğer illere göre daha 
genç bir ortance yaşa sahip olmasıdır 
(TÜİK, 2020a). 15-64 yaş grubunda 
olup da çalışabilir durumdaki ya da 
başka bir ifadeyle bir işte çalışan ve 
çalışmayanların toplamını ifade eden 
işgücünün durumu Yalova ili açısından 
incelendiğinde, bulunduğu coğrafi 
bölge Türkiye’deki işgücünün 1/3’ini 
oluştururken, Yalova, Bilecik’le beraber 
en düşük işgücü payına sahiptir. 
Yalova ilinde işveren tarafından talep 

edilen açık işler parametresi diğer 
parametrelere göre en iyi performansa 
sahip olup, Türkiye içindeki payı 
Bilecik ve Kırklareli ile bölgede en 
düşük paydır. Diğer taraftan Yalova, 
bölgede Edirne ile istihdam ya da 
işe yerleştirmede en düşük paya 
sahipken, işsizlik parametresine 
göre de Bilecik’le birlikte en düşük 
paya sahiptir (Tablo 1.6). Dolayısıyla 
Yalova’da istihdam edilen ve işsiz 
sayısının işgücü içindeki payı %60,8 
olarak gerçekleşmiştir. Bu oranla bir 
yandan Türkiye ortalaması ile benzerlik 
göstermekle birlikte, diğer yandan 
Marmara Bölgesine (%57) göre 
oldukça yüksek bir değere sahiptir 
(İŞKUR, 2020). 

Kaynak: TÜİK, 2020b’den yararlanarak olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Tablo 1.6   Yalova İlinde İşgücü, İstihdam ve İşsizler, 2020

Yalova

Marmara

Türkiye

20.291

1.845.888

6.295.180

0,32

29,32

100

7.066

520.354

1.406.141

0,50

37,01

100

3.431

268.659

868.744

0,40

30,92

100

8.914

782.623

2.959.544

0,3

26,44

100

Kayıtlı 
İşgücü 
Sayısı

Ülke 
İçindeki 
Payı (%)

Açık İşler
Ülke 

İçindeki 
Payı (%)

İstihdam
Ülke 

İçindeki 
Payı (%)

Kayıtlı 
İşsizler

Ülke 
İçindeki 
Payı (%)

Kaynak: SGK 2020 yılı verilerine dayalı olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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İşgücü içerisinde yer alan Yalova’daki 
işsizler, işgücünün yaklaşık yarısını 
(%44) oluşturmaktadır. Yalova’daki 
işsiz kategorideki kişilerin en fazla 
%28,3’ü nitelik gerektirmeyen işsiz 
grubunda olduğu ve bu pay ile 
Türkiye’deki ortalamanın (%38,8) 
oldukça altında olması, diğer taraftan 
profesyonel meslek grupları (%10,3), 
teknisyenler (%8,2) ve yönetici 
(%1) kategorisindeki işsizlerin 
ise Türkiye ortalamasının oldukça 
üzerinde bir paya sahip olması 
dikkat çekicidir. Bu durum Yalova’da 

yatırım yapmayı planlayan hem 
imalat sektöründeki firmalar hem 
de hizmet sektöründeki firmalar için 
önemli bir avantaj oluştururken, il 
ekonomisi için de önemli bir kalifiye 
personel potansiyeline sahip olduğunu 
göstermektedir (İŞKUR, 2020). 
Ayrıca %24,8 payla hizmet ve satış, 
%13,9 oranındaki büro hizmetleri, 
işsiz kategorisindeki diğer meslek 
gruplarında da Türkiye ortalamasının 
üzerinde işsizliğin olduğu tespit 
edilmiştir (İŞKUR, 2020).

Sanayi özellikle de imalat sanayi, 
ekonomik açıdan ülke, bölge ve 
kent ekonomilerine girdi sağlaması, 
teknolojik dönüşüm ve yenilikte 
temel aktör olması ve istihdam 
oluşturması nedeniyle lokomotif 
görevi görmektedir. Bu amaçla 
Yalova’da imalat sanayinin ekonomik 
coğrafyasını bir bütün olarak ortaya 
koymak amacıyla öncelikle bölge 
içindeki yeri ile imalat sektöründeki 
firma sayısı, istihdam, firma 
büyüklükleri, teknoloji düzeyleri, 
sektörel dağılım, kümelenme 
potansiyeli, sanayi bölgeleri ve ulaşım 
alt yapısı incelenmiştir. 

1.2.1. Firma Sayısı ve İstihdam

SGK 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de 
yaklaşık 2 milyon firma bulunurken 
bunun 285 bini (%14,6) imalat 
sanayinde faaliyet göstererek, ülkedeki 
15 milyon 200 bin istihdamında 

4 milyon 99 binine (%27) imalat 
sanayinde iş olanağı yaratmaktadır. 
İmalat sanayinde Türkiye’nin lokomotifi 
olan Marmara Bölgesi hem işyeri hem 
de istihdam bakımından önemli bir 
yere sahiptir. Dolayısıyla bölge içinde 
son yıllarda yapılan İzmit körfez geçişi, 
yakın çevresindeki sanayi alanlarının 
kapasitesini aşmaya başlaması 
ve ilin deniz, kara ve havayolu 
geçişlerinde mekânsal açıdan önemli 
ve avantajlı bir konuma gelmesi, 
Yalova ilini bölgenin imalat sanayinde 
yeni parlayan yıldızı yapmıştır. Bu 
kapsamda Yalova ili imalat sanayi 
büyüklüğü açısından incelendiğinde, 
firma sayısı bakımından Türkiye 
geneline göre daha düşük bir paya 
sahipken bölgesinde daha fazla 
sanayileşmiş olan İstanbul, Kocaeli, 
Bursa, Sakarya, Tekirdağ ve Bilecik 
illerinin ardından %11,6 oranındaki 
pay ile 7. sırada gelerek düşük bir 
performansa sahip olmuştur (Şekil 1.5). 

1.2.  SANAYİNİN YAPISI VE EKONOMİK COĞRAFYASI
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Çalışan sayısı bakımından Yalova 
ilinde sanayi sektöründe %46,6’lık bir 
payla yaklaşık 32 bin kişi istihdam 
edilmektedir. Yalova imalat sanayinde 
ulaşılan bu pay ile İstanbul, Kocaeli ve 
Sakarya gibi sanayi koridorunda yer 

alan metropollerden daha üst sırada; 
Tekirdağ, Bilecik ve Bursa illerinin 
gerisinde kalsa da 4. sırada yer alarak 
önemli performans sergilemektedir 
(Şekil 1.6). 

Şekil 1.5     Marmara Bölgesi İllerinde İmalat Sanayindeki İşyerlerinin Oransal   
 Dağılımı, 2020 

Şekil 1.6     Marmara Bölgesi İllerinde İmalat Sanayindeki İstihdamın Oransal   
 Dağılımı, 2020 
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Kaynak: TÜİK, 2020b’den yararlanarak olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Kaynak: TÜİK, 2020b’den yararlanarak olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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1.2.2. Firma Ölçeği ve Teknoloji 
Düzeyi

Yalova’da bulunan firmalar istihdam 
edilen kişi sayısı parametresi 
kullanılarak sınıflandırıldığında 
Türkiye’deki (%99,7) genel manzaraya 
uygun şekilde firmaların %99,2’si 

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme 
(KOBİ) kategorisindedir. Büyük 
işletmelerin payı ise yine Türkiye’deki 
ortalamadan farklı olarak görece daha 
fazla bir orana sahiptir (Tablo 1.7). 
Bu durum Yalova’daki çoğu faaliyetin 
KOBİ’ler tarafından yürütüldüğünü 
açıkça ortaya koymaktadır.  

Yalova’da KOBİ’ler arasında yer alan 
mikro ölçekteki firmalar tüm firmaların 
%88’ini oluştururken, Türkiye’de 
benzer ölçekteki firmalardan daha 
fazla paya, ancak küçük ölçekli ve 
orta ölçekli firmalar bakımından 
incelendiğinde de Türkiye geneline 
göre görece daha düşük bir paya 
sahiptir (Tablo 1.7). Bu durum, 

Yalova ilindeki firmaların genelde 
aile işletmesi şeklinde yapılandığının 
bir göstergesi olmakla birlikte 
Yalova’ya önemli avantajlar sağlarken 
aynı zamanda firma yönetiminde 
profesyonelleşememe, teknoloji 
yatırımlarının azlığı ve ihracat 
yapamama gibi birtakım sorunlarla da 
karşılaşılabileceğini de göstermektedir. 

Tablo 1.7   Yalova İlindeki İşyerlerinin Firma Büyüklüğüne Göre Dağılımı, 2020

Tablo 1.8   Yalova İmalat Sanayinin Teknoloji Düzeyi, 2020

Yalova

Türkiye

Türkiye

6.729

1.707.509

Düşük Teknoloji

Orta-Düşük Teknoloji

Orta-Yüksek Teknoloji

Yüksek Teknoloji

Sanayi Toplamı

378

326

178

3

885

159.485

91.323

32.138

2.811

285.757

3.635

5.246

22.769

6

31.656

2.078.914

1.187.476

756.895

75.797

4.099.082

42,7

36,8

20,1

0,3

100

55,8

32,0

11,2

1,0

100

11,5

16,6

71,9

0,0

100

50,7

29,0

18,5

1,8

100

İşyeri İşyeriÇalışan sayısı Çalışan sayısı% %% %

Teknoloji Düzeyi

88

87

10

11

1,2

1,7

0,4

0,3

776

214.654

95

33.108

34

5.640

7.634

1.960.911

1-9 Mikro 
Ölçekli 
İşletme

(%) (%) (%) (%) Toplam
10-49 

Küçük Ölçekli 
İşletme

50-249 
Orta Ölçekli 

İşletme

250 + 
Büyük 
İşletme

Kaynak: SGK 2020 yılı verilerine dayalı olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Kaynak: SGK 2020 yılı verilerine dayalı olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Yalova
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Yalova’da imalat sanayinin teknolojik 
düzeyi incelendiğinde Türkiye 
ortalamasından daha yüksek olduğu 
görünmektedir. İldeki firmaların 
çoğunlukla düşük teknolojiye dayalı 
olduğu, orta-düşük teknolojiye sahip 
firmaların ise Türkiye’de olduğu gibi 
Yalova’da da ikinci sırada yer aldığı, 
fakat Türkiye ortalamasından daha 
iyi durumda olduğu belirlenmektedir. 
Diğer bir ifadeyle Yalova’da düşük 
ve orta-düşük teknoloji firmaların 
yaklaşık %80 oranındaki payla, %87,8 
olan Türkiye ortalamasından daha 
düşük olduğu, dolayısıyla Yalova’daki 
firmaların bu kategoride görece daha 
iyi durumda olduğunu göstermektedir 
(Tablo 1.8). Aynı şekilde Orta-Yüksek 
teknoloji grubundaki firmaların 
Türkiye ortalama payının neredeyse 
iki katı bir paya sahip olduğu 
görülmektedir. Aynı durum Yalova’da 
çalışan sayısı parametresine göre 
incelendiğinde de gemi yapımı 
ve onarımı sanayine bağlı olarak 
Türkiye’deki performansının oldukça 
iyi olduğu ve bu alanda teknolojik 
dönüşümün yakalanmaya çalışıldığını 
ve bu açıdan bakıldığında yatırım 
yapmak isteyen başka yatırımcıların 
Yalova’ya gelmesinde önemli bir 
avantaj olarak görülmektedir. Diğer 
taraftan yüksek teknoloji düzeyinde 

3 firma bulunmaktadır ve Türkiye 
ortalamasının çok altında kalmaktadır. 
Sonuç olarak Yalova ilinde imalat 
sanayinin teknoloji düzeyi, firma 
ölçeğinde sırasıyla düşük teknolojiden 
yüksek teknolojiye doğru azalarak 
ilerlerken, istihdam parametresine 
göre incelendiğinde ise Yalova’nın 
Türkiye ortalamasından farklı olarak 
açık ara Orta-Yüksek teknolojiden, 
Orta-Düşük teknolojiye ve düşük 
teknolojiye doğru sıralandığı tespit 
edilmiştir (Tablo 1.8).  
      
1.2.3. Sektörel Dağılım ve 
Kümelenme Potansiyeli

Yalova ilindeki imalat firmaları işletme 
sayısına göre sıraladığında ilk 10 
sektörün %84 oranında bir paya sahip 
olduğu belirlenmiştir (Şekil 1.7). Yalova 
ilindeki imalat firmalarının sektör 
içindeki dağılımı incelendiğinde ise 
Türkiye’deki imalat sanayi içindeki 
payına benzer şekilde %20 ile gıda 
ürünleri imalatının ilk sırada, makine 
ve ekipman kurulumunun ikinci sırada, 
metal ürünlerinin üçüncü sırada, diğer 
ulaşım araçları imalatı ise dördüncü 
sırada gelmektedir. Ağırlıklı olarak ilk 
dört içinde yer alan bu firmaların ilde 
%54 oranında önemli bir paya sahip 
olduğu görülmektedir. 

Yalova
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Yalova ilindeki ilk 10 imalat 
sanayinin sektörel dağılımı istihdam 
parametresine göre incelendiğinde, 
bu defa gıda ürünleri imalatının 
oldukça geri sıralara düştüğü, onun 
yerine teknoloji düzeyi orta-yüksek 
olan diğer ulaşım araçları imalatı 
sektörünün aldığı ve çalışanların 
payının %63,6 ile oldukça yüksek 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 1.9). 

Yalova’da ön plana çıkan bu sektör 
bir yandan Türkiye istihdamında 
%1,8 gibi oldukça düşük bir paya 
sahipken, öbür yandan Yalova’da 
bu sektördeki istihdam Türkiye’deki 
istihdamın %26,7’sini oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla diğer ulaşım araçları 
imalatı sektörü Yalova’da yapılacak 
gelecekteki yatırımlar için çok önemli 
bir potansiyel oluşturmaktadır.    

Şekil 1.7     Yalova İlinde İmalat Sanayi Firmalarının Sektörel Dağılımı, 2020

Makine ve Ekipman İmalatı

Kauçuk ve Plastik Ürün İmalatı

Giyim Eşyaları İmalatı

Mobilya İmalatı

Metalik Olmayan Ürünler İmalatı

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Üretimi

Diğer Ulaşım Araçları İmaları

Metal Ürünleri

Makine ve Ekipman Kurulumu

Gıda Ürünleri İmalatı

% 4,0

% 4,0

% 4,4

% 5,5

% 6,1

% 6,2

% 9,7

% 10,5

% 13,8

% 20,0

Kaynak: SGK 2020 yılı verilerine dayalı olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 1.9   Yalova İlinde İstihdamın İmalat Sanayi Sektörlerine Göre Dağılımı, 2020 

Diğer Ulaşım Araçları İmalatı       

Makine ve Ekipmanlar

Kimyasal Ürünleri İmalatı           

Gıda Ürünleri İmalatı               

Metal Ürünleri

Giyim Eşyaları İmalatı              

Metalik Olmayan Ürünler İmalatı   

Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatı  

Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı     

Tekstil Ürünleri İmalatı

Sektörler

Kaynak: SGK 2020 yılı verilerine dayalı olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Yalova Türkiye% %

20.128

2.550

2.171

1.024

973

906

745

739

677

323

75.200

147.716

100.328

489.386

400.359

608.587

220.096

233.965

67.644

460.399

63,6%

8,1%

6,9%

3,2%

3,1%

2,9%

2,4%

2,3%

2,1%

1,0%

1,8%

3,6%

2,4%

11,9%

9,8%

14,8%

5,4%

5,7%

1,7%

11,2%



Mevcut Durum Analizi 33Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi

Yalova’da imalat sanayinin istihdama 
göre sektörel dağılımında ikinci sırada 
yer alan makine ve ekipman imalatı, 
üçüncü sıradaki kimyasal ürünlerin 
imalatı ile dokuzuncu sıradaki kâğıt 
ve kâğıt ürünleri imalatı sektörlerine 
ait oranlar, Türkiye’deki paylarına göre 
daha yüksek olurken aynı zamanda 
ilde de istihdam için önemli bir 
potansiyel olarak ortaya çıkmaktadır. 
Diğer taraftan Yalova’da gıda ürünleri, 
metal ürünleri, giyim eşyası, metalik 
olmayan ürünler, kauçuk ve plastik 
ürünler ile tekstil ürünleri imalatı gibi 
diğer sektörler oransal olarak Türkiye 
ortalamasından düşük olmasına karşın 
yapılacak yatırımlar için önemli bir 
potansiyele sahiptir. 

Bir bölgede kümelenme potansiyeli 
bulunan yerleri belirlemek amacıyla 
kullanılan 3 yıldız analizi büyüklük, 
başatlık ve uzmanlaşma şeklindeki 
3 farklı bileşenin hesaplanması ile 
elde edilmektedir. Bu çerçevede 
3 yıldız alan sektör olgun küme, 2 
yıldız alan sektör potansiyel küme 
ve 1 yıldız alan sektör ise aday küme 
olarak nitelendirilmektedir (Yavan, 
2018). Yalova ilinde imalat sanayinde 
firmaların 2018 yılı net satışlarına göre 
yapılan 3 yıldız kümelenme analizi 

sonuçlarına göre 17- Kâğıt ve kâğıt 
ürünleri imalatı, 20-Kimyasalların 
ve kimyasal ürünlerin imalatı, 
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 
ve 33-Makine ve ekipmanlarının 
kurulumu ve onarımı şeklindeki 
orta-düşük ve orta-yüksek teknoloji 
düzeyine sahip sektörler 3 yıldız alarak 
ilde ‘olgun küme’ niteliği taşımaktadır 
(Tablo 1.10). Aynı zamanda olgun 
küme niteliği taşıyan bu 4 sektör 
önceki bölümlerde de belirtildiği gibi 
istihdam ve firma sayıları bakımından 
yapılan analizlerde de yine ön plana 
çıkmaktadır. Bu durumda olgun küme 
olarak belirlenen kümelerin önceki 
analiz ve değerlendirme sonuçlarını 
da desteklediği anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla bu sektörlerin Yalova 
ilinde kümelenme potansiyeli ortaya 
konurken ilin coğrafi konumunun 
da etkili olduğunu unutmamak 
gerekmektedir. Bu kapsamda son 
dönemde körfez geçişiyle birlikte 
önemi daha da artan ve böylece 
kara, deniz ve havayolu sayesinde 
önemli avantajlar elde eden 
Yalova’nın, İstanbul, Kocaeli ve Bursa 
metropollerine alternatif olarak çeşitli 
sektörlerdeki yatırımları kendine 
çekebileceği düşünülmektedir. 
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Yalova ilinde imalat sanayinde 
faaliyet gösteren 24 alt sektörden 
7’si (Tablo 1.10) 2 yıldız alarak 
‘potansiyel küme’ özelliği taşırken, 8 
sektör ise 1 yıldız alarak ‘aday küme’ 
niteliği taşımaktadır. Genel olarak 
değerlendirildiğinde Yalova ilinde 19 
sektörden bazılarının 1, 2 ya da 3 
yıldız alarak kümelenme potansiyeli 
eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir 
(Tablo 1.10). Yalova’da olgun küme 

niteliği taşıyan sektörlerin yanı sıra 
potansiyel ve aday küme niteliği 
taşıyan kümelerinde ortaya çıkması 
sadece coğrafi konumun verdiği bir 
avantaj değil aynı zamanda ekonomisi 
hizmet ve sanayiye dayanan Yalova’nın 
ülke ortalamasının üzerinde bir kişi 
başı GSYİH’ye sahip olması ve SEGE 
sıralamasında üst sıralarda yer alması 
yapılacak yatırımlar için önemli bir 
avantaj olarak ön plana çıkmaktadır.

Tablo 1.10   Yalova İli 3 Yıldız Kümelenme Analizi, 2018

10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı

11 - İçeceklerin İmalatı

12 - Tütün Ürünleri İmalatı

13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı

14 - Giyim Eşyalarının İmalatı

15 - Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı

16 - Ağaç, Ağaç Ürünleri Ve Mantar Ürünleri İmalatı 

17 - Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı

18 - Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması

19 - Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

20 - Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

21 - Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Malzemelerin İmalatı

22 - Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı

23 - Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı

24 - Ana Metal Sanayii

25 - Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı

26 - Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı

27 - Elektrikli Teçhizat İmalatı

28 - Makine Ve Ekipman İmalatı

29 - Motorlu Kara Taşıtı, Treyler ve Yarı Treyler İmalatı

30 - Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı

31 - Mobilya İmalatı

32 - Diğer İmalatlar

33 - Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımı

0,054

0,028

-

0,112

0,074

-

0,229

1,415

0,046

-

4,083

-

0,360

0,438

0,037

0,151

-

0,012

0,040

0,003

11,889

0,061

0,041

3,159

1,385

0,037

-

1,815

0,796

-

0,563

7,783

0,063

-

41,831

-

3,863

4,064

0,894

1,817

-

0,120

0,390

0,051

25,079

0,215

0,090

9,140

0,105

0,054

-

0,217

0,144

-

0,446

2,753

0,089

-

7,945

-

0,701

0,852

0,072

0,294

-

0,022

0,078

0,005

23,132

0,118

0,080

6,147

1

1

-

2

2

-

2

3

1

-

3

-

2

2

1

2

-

1

1

1

3

2

1

3

Sektörler / Kümeler

Kaynak: GBS, 2021 yılı verilerine dayalı olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Büyüklük Başatlık Uzmanlık Yıldız Sayısı
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1.2.4. Sanayi Bölgeleri ve Ulaşım 
Altyapısı

Genelde sanayi ve liman bölgeleri 
ile kentlerin çeperlerinde sanayinin 
büyüme ve gelişme ihtiyacına göre 
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), 
Küçük Sanayi Siteleri (KSS), Endüstri 
Bölgesi (EB), Serbest Bölge (SB) 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve 
İŞGEM adı altında çeşitli tür ve yapıda 
sanayi ve teknoloji bölgeleri ortaya 
çıkmaktadır. 

Sanayi işletmelerinin ihtiyacı olan alt 
yapı hizmetleri ile ortaya çıkabilecek 
olumsuzlukları en aza indirgemek 
amacıyla Yalova’da da OSB alanları 
oluşturulmaktadır. Kamu, son yarım 
asırdır birçok yerde istihdamı ve 
ihracatı artırdığı düşüncesiyle ve aynı 
zamanda sanayileşmeyi artırabilmek 
için OSB’lerin kuruluşunu bölgesel ve 
yerel kalkınmayı sağlamak amacıyla 
teşvik etmektedir. Yavan (2018) 
tarafından 2015 yılı verilerine göre 
Türkiye’de tamamlanan OSB’leri 

gösteren haritaya göre Muğla, Yalova, 
Sakarya, Rize, Artvin ve Hakkari’de OSB 
bulunmazken, son birkaç yıl içerisinde 
özellikle körfez geçişinin devreye 
girmesiyle coğrafi konum avantajını 
daha da artıran Yalova’da OSB’lerin 
kurulma süreci hız kazanmıştır. 

2021 Yılı Ekim ayı itibariyle Yalova 
ilinde 5 adet sicil almış OSB 
bulunmaktadır. Bu OSB’lerden biri 
tarıma dayalı OSB olmak üzere tümü 
ihtisas OSB’dir (Tablo 1.11). Bugün 
Yalova’da faal olan 2 OSB’den ilki 
olan Kompozit ve Kimya İhtisas OSB 
(YALKİM) işletme aşamasında olup, 
2015 yılında Yalova Altınova ilçesinde 
kurulmuş ilk OSB’dir (Şekil 1.8). Şu 
anda 3200 kişinin çalıştığı ve yeni 
yatırımlarla 5 bin kişiye istihdam 
sağlayacak olan YALKİM OSB %62,50 
doluluk oranıyla bölgede karbon elyaf 
ve türevi olan kompozit malzemeler, 
kimyasallar ve türevleri, tekstil 
ve hammaddeleri imalatı yapan 
firmalardan oluşmaktadır (STB, 2020). 

Tablo 1.11   Yalova İlinde Bulunan OSB’lerin Farklı Parametrelere Göre Özellikleri, 2021

Yalova Kalıp İmalatı 
İhtisas OSB

Yalova Avrasya 
Giyim ve Gemi 
İhtisas OSB

Yalova Makina 
İhtisas OSB

Yalova Kompozit ve 
Kimya İhtisas OSB

Yalova TDİ 
(Çiçekçilik) OSB

İhtisas

İhtisas

İhtisas

İhtisas

İhtisas

35

372

629,23

117,96

103,75

24

193

377

16

62

0

5

278

10

-

24

268

99

6

62

0

1

0

10

6

0

2

0

0

6

0

2

278

0

-

Kamu-
laştırma

İşletme

Altyapı

İşletme

Altyapı

OSB adı

Tahsis 
Edilecek 
Sanayi 
Parseli 
Sayısı

Diğer 
Sanayi 

Parselleri

Toplam 
Sanayi 
Parseli 
Sayısı

Üretim-
deki 

Sanayi 
Parseli 
Sayısı

Fiili 
Durum

Tahsis 
Edilen 
Sanayi 
Parseli 
Sayısı

İnşaat 
Aşama-
sındaki 
Sanayi 
Parseli

OSB 
Alanı 
(Ha)

Üretim 
Tipi

Kaynak: OSBÜK, 2021
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Yalova’da işletme, inşaat ve proje 
aşamasında olan OSB’lerin bilgileri 
Tablo 1.11’de verilmiştir. Buna göre 
Yalova’da Kompozit ve Kimya İhtisas 
OSB’den sonra işletmeye açılan 
ikinci OSB ise Çiftlikköy ilçesindeki 
Yalova Avrasya Giyim ve Gemi İhtisas 
OSB’dir (Şekil 1.8 ve Tablo 1.11). 
20 bin kişiye istihdam sağlayacağı 
planlanan Avrasya OSB hem uygun 
lokasyon koşulları hem de 1. teşvik 
bölgesinde yer alan metropollerin 
yakınında olmasına karşın 3. bölge 
teşvik avantajlarına sahiptir. 193 
adet sanayi parseline sahip olan 
Yalova Avrasya Giyim ve Gemi İhtisas 
OSB, altyapı çalışmaları devam eden 
Yalova  Makine İhtisas OSB’den sonra 
ikinci büyük OSB durumundadır. Öte 
yandan 2017 yılında kurulan Yalova 
Makine İhtisas OSB ise alt yapısı 
tamamlandığında ilin en geniş alana 
ve en fazla sanayi parseline sahip en 

büyük sanayi bölgesi olacaktır (Şekil 
1.8 ve Tablo 1.11).  
    
Yalova ilinde belirli alanlarda uzmanlık 
gerektiren firmaların belirli bölgelerde 
yoğunlaşmasına dönük olarak 
hala altyapı ya da kamulaştırma 
çalışmalarına bağlı olarak faaliyete 
geçmeyen Yalova Merkez ilçedeki 
Kalıp İmalatı İhtisas OSB, Çiftlikköy 
ilçesindeki Yalova’nın en geniş alanlı 
Makine İhtisas OSB (Taşıt Araçları Yan 
Sanayi İhtisas OSB ile birleştirilmiştir) 
ve Türkiye’de ilk kez oluşturulan 
Yalova Çiçekçilik-Tarıma Dayalı 
İhtisas (TDİ) OSB’lerin yakın tarihte 
işletmeye açılması planlanmaktadır. 
Tüm bu OSB’ler tamamlanıp 
üretime geçildiğinde Yalova ilindeki 
firmaların uzmanlık alanlarına göre 
yoğunlaşması kapsamında 30 bin 
yeni istihdam ve yaklaşık 1 milyar 
$’lık ihracat rakamlarına ulaşılacağı 

Şekil 1.8    Yalova’da Yer Alan OSB’lerin Bulunduğu Yerlerin Mekânsal Dağılımı, 2021

Kaynak: STB, 2021a
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tahmin edilmektedir. Bu durumun 
aynı zamanda ilde yapacağı istihdam 
ve ihracat artışıyla birlikte doğrudan 
ekonomik büyümeye ve yerel 
kalkınmaya da katkı sağlayacağı 
planlanmaktadır (STB, 2020).  

OSB’lerin devamı şeklinde planlanan 
ancak daha küçük parsel ve sanayi 
dışındaki tamir ve bakım gibi hizmet 
işlerini de kapsayan atölye niteliğindeki 
mikro ve küçük işletmelerden oluşan 
Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) sayısı 
Türkiye’de 470’e ulaşmış, bu KSS’lerde 

bulunan 94 bin işyerinde de 473 bin 
kişi istihdam edilmektedir (Yavan, 
2018). Marmara Bölgesi’nde en 
az KSS’nin olduğu il olan Yalova’da 
toplam 1529 işyerinin yer aldığı 6 KSS 
bulunmaktadır. Yalova’daki KSS’lerin 
genel olarak Merkez, Çiftlikköy ve 
Altınova ilçelerinde kurulduğu (Şekil 
1.9), 800 işyeriyle en fazla sayıya 
Merkez ilçedeki Kirazlı KSS ulaşırken, 
en az işyeri sayısına ise 14 işyeri ile 
Altınova’daki Orta Ölçekli KSS’nin sahip 
olduğu görülmektedir (Tablo 1.12).  

Yalova’daki KSS’ler içerisinde işyeri 
sayısı bakımından en az sayıya sahip 
olan Orta Ölçekli KSS’nin %100 doluluk 
oranına ulaştığı, onu %99 ile Taşköprü 
KSS’nin izlediği, %97,2 ile Çiftlikköy 
KSS ve %96,3 doluluk oranıyla da 
Yalova Kirazlı KSS’lerin bunları takip 
ettiği görülmektedir. Yalova Merkez 
ilçeye en uzak mesafedeki Hersek ile 

Kaytazdere KSS ise en düşük doluluk 
oranlarına sahiptir. KSS’lerde toplam 7 
bin kişinin istihdam edildiği Yalova’da 
en fazla çalışan sayısına 4000 kişiyle 
merkezdeki Kirazlı KSS sahipken, firma 
sayısına göre çalışan yoğunluğunun en 
fazla olduğu KSS ise Orta Ölçekli KSS 
olmuştur (Tablo 1.12).

Tablo 1.12  Yalova’da Faaliyet Gösteren Küçük Sanayi Sitelerine Ait Temel Bilgiler, 2019

Taşköprü KSS

Çiftlikköy KSS

Kaytazdere KSS

Yalova Hersek KSS

Orta Ölçekli KSS

Yalova Kirazlı KSS

Toplam

392

142

155

26

14

800

1.529

388

138

100

19

14

770

1.429

4

4

55

7

-

30

100

99,0%

97,2%

64,5%

73,1%

100,0%

96,3%

93,5%

1.550

300

220

148

800

4000

7.018

Sanayi Sitesi Adı Doluluk 
Oranı

Dolu İşyeri 
Sayısı

Toplam Çalışan 
Sayısı

Boş İşyeri 
Sayısı

İşyeri 
Sayısı

Kaynak: STB, 2020   
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Sonuç olarak Yalova ilindeki tüm 
OSB ve KSS’ler bulunduğu konum 
nedeniyle çok önemli lokasyon 
avantajlarına sahiptir. Körfez 
geçişini sağlayan Osmangazi 
Köprüsüyle birlikte Yalova’daki 
sanayi bölgelerinin Osmangazi 
köprüsüne olan mesafesinin 5 km ile 
15 km arasında olduğu göz önüne 
alındığında Yalova’nın ilçe statüsünde 
iken ekonomik ve sosyal açıdan 
gerçekleştiremediği İstanbul’la 
bütünleşme sürecine girdiği, 3 
büyük metropole göre merkezi bir 
konumda olması, Sabiha Gökçen 
(45 km) ve Bursa-Yenişehir (55 km) 
havalimanlarına otoyol aracılığıyla 
30 dakikada ulaşılması, dış ticarette 
önemli bir çıkış ve giriş noktası olan 
Yalova (9 km), Gebze (30 km), Dilovası 
(25 km) ve Gemlik (35 km) gümrük 
müdürlüklerine mesafenin oldukça 

yakın olması (Bkz. Şekil 2.1), U.N. 
Ro/Ro limanı (10 km), Gemport (35 
km), Gölcük limanı (45 km), KOSBAŞ 
Serbest bölge (45 km) ve SAFİPORT 
Derince (50 km) limanlarına yakın 
konumda bulunması, Topçular-
Eskihisar ve Yalova-Pendik feribot 
hatlarının bu OSB ve KSS’lere 5-15 km 
mesafede olması Yalova’nın sanayi 
bölgelerinin ne denli önemli lokasyon 
avantajlarına sahip olduğunu ve 
bu açıdan sanayiciler için büyük bir 
çekim merkezi olduğunu/olacağını 
açıkça ortaya koymaktadır. Tüm bu 
avantajlarla birlikte İstanbul-İzmir 
Otoyolunun da bu OSB ve KSS’lerin 
hemen yakınından geçmesi Yalova’nın 
kara (otoyol), deniz (liman) ve hava 
(havalimanı) ulaşımında çok cazip bir 
alt yapıya ve coğrafi avantaja sahip 
olduğunu göstermektedir (Bkz. Şekil 
2.1). 

Şekil 1.9    Yalova İlinde Yer Alan KSS’lerin Coğrafi Dağılımı

Kaynak: Marka, 2014: 18
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1.3.1. Girişimcilik Performansı: 
Açılan ve Kapanan Şirketler

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın 
en önemli itici güçlerinden biri 
olan girişimcilik potansiyelinin ve 
performansının belirlenmesinde 
genel olarak şirketleşme oranı yani 
açılan ve kapanan şirket sayısı önemli 
olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 

bir yandan yeni şirketlerin kurulması, 
Yalova ekonomisinin dinamizm 
kazandığını, girişimcilik düzeyi 
ve istihdam yaratma potansiyeli 
olduğunu gösterirken, öbür yandan 
Yalova’da kapanan şirketlerin varlığı 
da ildeki ekonomik dinamizmin ve 
girişimciliğin zayıfladığı anlamına 
gelmektedir.

2020 yılının ilk aylarında tüm dünyayı 
kasıp kavuran COVİD-19 salgın 
koşulları da göz önüne alındığında ve 
Türkiye’de açılan-kapanan şirketler 
genel olarak değerlendirildiğinde en 
girişimci ilin İstanbul (%40,2), en 
girişimci bölgenin de Marmara Bölgesi 
(%51,3) olduğu tespit edilmektedir 
(Tablo 1.13). Şirketleşme oranının 
yüksek olduğu ve çoğu alanda da ülke 
genelinde ön planda olan İstanbul 
ve Marmara Bölgesi aynı zamanda 
şirket kapanma oranlarında da ilk 
sırada gelmektedir (Tablo 1.13). Yalova 
ili ise hem ulusal hem de bölgesel 
ölçekte düşünüldüğünde oldukça az 
sayıda (%0,4) girişimciye kaynaklık 
ederken, kapanan şirket sayısına göre 
görece payı düşük olmasına karşın 

kurulan şirketlerin kapanan şirketlere 
göre performansında, bölgedeki 
Kocaeli’yle birlikte diğer bütün illere 
göre çok daha iyi durumda olduğu 
görülmektedir. Diğer taraftan Yalova 
bölgedeki diğer illerle girişimci sayısı 
ile karşılaştırıldığında Edirne, Kırklareli, 
Çanakkale ve Bilecik illerine göre hem 
açılan hem de kapanan şirketlere 
açısından daha iyi bir performans 
göstermektedir. Aynı zamanda girişim 
oranının düşük ve kapanan şirket 
oranının diğer illere nazaran görece 
daha az olması açılan girişimlerin 
daha uzun soluklu bir şekilde 
varlıklarını sürdürdüğü anlamına 
gelmekte, bu da Yalova’da yatırım için 
uygun koşulların bulunduğunu ortaya 
koymaktadır.

1.3.  GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK DURUMU

Tablo 1.13   Yalova ve İstanbul ile Marmara Bölgesi’nde Açılan-Kapanan Şirket 
     Sayıları, 2020

Yalova

İstanbul

Marmara Bölgesi

Türkiye Toplamı

İller

Kaynak: TOBB, 2020’den yararlanarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Açılan Şirket Kapanan Şirket% %

508

53.159

67.915

132.354

89

18.847

22.854

39.505

0,4

40,2

51,3

100,0

0,2

47,7

57,9

100,0
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Yalova Teknopark

1.3.2. Yenilik Göstergeleri

Dünyada sürdürülebilir bir ekonomik 
büyüme ve kalkınma için teknolojik 
değişim ve gelişmenin temelinde 
son 200 yıldır özellikle Ar-Ge ve 
yeniliğe yapılan yatırımlar büyük 
önem arz etmektedir. Bu yatırımların 
temelinde ise bilginin üretildiği yer 
olan üniversiteler ile bilginin (teknolojik 
ürün geliştirme, ürün iyileştirme 
ve süreç hizmetleri ile pazarlama 
stratejilerine dönüştürülerek) sanayi 
ve toplumsal alana yayılmasında 
katalizör görevi üstlenen teknokentler, 
kuluçka merkezleri, teknoloji 
transfer ofisleri gibi çeşitli iş 
birliği mekanizmaları önemli bir 
rol oynamaktadır. Türkiye bilindiği 
gibi 2000’li yıllardan itibaren bilim, 
teknoloji ve yenilikçilik alanında önemli 
adımlar atarak ekonomik büyüme 
ve kalkınmaya katkı sağlamaya 
çalışmaktadır (Şekil 1.10). Bu 
kapsamda son yıllarda önemi artan 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin durumu, 
bir bölgenin yenilikçilik potansiyeli, 
var olan yenilikçilik altyapısı, Ar-Ge 
personeli ve harcamaları, patent 
sayısı, faydalı model sayısı, endüstriyel 
tasarım, marka, teknopark, Ar-Ge 
ve tasarım merkezlerinin varlığı ile 
belirlenebilmektedir. Son yıllarda 
Türkiye’nin yenilik alanında ciddi 
ilerlemeleri özellikle ülkenin batısında 
yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
metropollerde yapılan faaliyetlerle 
(tüm patent, faydalı model, endüstriyel 
tasarım ve marka başvurularının 
2/3’ü) gerçekleştirilmiştir (Yavan, 
2018). Bu minvalde Yalova’nın yenilik 
performansı patent, faydalı model, 
marka ve endüstriyel tasarım ile Ar-
Ge merkezi gibi 5 temel göstergeyle 
belirlenmekle birlikte en temel 
olan ve en sık kullanılan gösterge 
patent ve faydalı model olmaktadır 
(Yavan, 2018).  Ayrıca Ar-Ge ve 
yenilik altyapısının temelini oluşturan 
teknoparkın varlığı da çok önemli 
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Şekil 1.10   Türkiye’de Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka 
 Başvurularının Gelişimi

Kaynak: Yavan, 2018:322

bir gösterge olmakla birlikte, Yalova 
Teknopark henüz yeni kurulmuş olup, 
yapılanma aşamasında olduğundan 
herhangi bir faaliyet yürütmesi söz 
konusu değildir. Ancak bahsi geçen 

teknoparkın kurucu ortaklarından 
birinin Yalova Makine İhtisas OSB 
olması oldukça önemli bir gelişme 
olarak addedilmektedir.
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Şekil 1.11   Yalova İlinde Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka   
 Başvurularının Gelişimi

Patent Faydalı Model Tasarım Marka

Türkiye 2000 yılından itibaren patent, 
endüstriyel tasarım ve faydalı model 
gibi yenilik faaliyetlerinde önemli 
derecede gelişmelere sahne olurken 
(Şekil 1.10), Yalova’da son 10 yılda 
(2010 ile 2020 yılı arası) inişli-çıkışlı 
bir seyir izlediği ve marka dışında 
Türkiye’deki durumla pek benzerlik 
göstermediği ve aynı zamanda çok 
küçük bir paya sahip olduğu tespit 
edilmiştir (Şekil 1.11). Ülke, bölge 
ve kentlerin yenilik kapasitesini 
en iyi yansıtan göstergelerden biri 
olan patentler, Yalova’da son 10 yıl 
içerisinde dalgalı bir seyir izlerken, 
özellikle son 5 yılda patent sayısında 
artış görülmektedir. 2020 yılı verileri 
bazında analiz edildiğinde, Türkiye’deki 
8200 patent başvurusunun 13 tanesi 
Yalova’dan yapılmıştır. Bu haliyle il 
Türkiye’de 36. sırada yer alarak SEGE 
ve GSYİH sıralamasındaki yerine göre 
oldukça geride kalmıştır. Bulunduğu 
bölgede ise patent başvurusunda 
sadece Bilecik ve Kırklareli’nin 
üzerinde bir performans sergilemiştir. 
Dolayısıyla patent göstergesi 
bakımından Yalova’nın yenilikçilik 
açısından oldukça zayıf olduğu 
söylenebilir. Yenilik kapasitesinin 

belirlenmesinde kullanılan bir diğer 
gösterge ise faydalı modeldir. Yalova 
ili tıpkı patent başvurusunda olduğu 
gibi faydalı modelde de Türkiye 
ortalamasının oldukça altında kalmış 
olmakla birlikte son 10 yılda 48 tane 
faydalı model geliştirerek genelde 
inişli-çıkışlı bir seyir izlemiştir. 
Türkiye’de 3577 başvurunun yapıldığı 
2020 yılında, 9 adet faydalı model 
başvurusunda bulunan Yalova, 29. 
sırada yer alırken bulunduğu Marmara 
Bölgesinde de Kırklareli dışındaki diğer 
bütün illerin gerisinde kalarak düşük 
bir performans sergilemiştir. Yenilik 
göstergelerinden bir diğeri de marka 
başvuru sayısı olurken Yalova ili, 10 
yılda 1709 adet marka başvurusunda 
bulunmuş, son 7 yılda istikrarlı bir 
şekilde yükseliş trendi yakalamıştır 
(Şekil 1.11). Marka başvuru sayısı 
her geçen yıl artan Yalova, Türkiye’de 
yaklaşık 156 bin marka başvurunun 
yapıldığı 2020 yılında 309 başvuru 
yapmış ve 42. sırada yer alarak hem 
ülke ortalamasının hem de bölgedeki 
Edirne, Bilecik ve Kırklareli dışındaki 
diğer illerin çok gerisinde kalarak çok 
düşük bir performans göstermiştir. 

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Kaynak: TÜRKPATENT, 2020’den yararlanarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Son olarak firmaların rekabetinde 
çok önemli yer tutan bir diğer 
yenilik göstergesi ise endüstriyel 
tasarımdır. Yalova ili son 10 yılda 314 
adet endüstriyel tasarım başvurusu 
yapmakla birlikte kendi içinde çok 
büyük dalgalanmalar yaşamaktadır. 
En fazla artış 2013 yılında yaşanmış 
bunu takip eden yıllarda ise  oldukça 
azalmıştır (Şekil 1.11). Türkiye yenilik 
göstergeleri içerisinde çok önemli bir 
paya sahip olan endüstriyel tasarım 
(Şekil 1.10), Yalova’da 2020 yılında 
20 başvuruya düşerek Türkiye’de 
aynı yıl geliştirilen yaklaşık 42 bin 
başvuru sayısıyla 48. sırada yer alarak 
hem ülke genelinde hem de Edirne 
dışındaki diğer illere göre çok zayıf bir 
performans sergilemiştir. 

Sonuç olarak yenilik bağlamında 
belirlenen bu 4 temel göstergeye 
dayalı olarak Yalova ili hem ülke 
hem de bulunduğu coğrafi bölgenin 
oldukça gerisindedir. Sanayisinin Orta-
Yüksek ve Orta-Düşük teknolojilerde 
yoğunlaşmasına rağmen yenilik 
anlamında çevresine göre düşük 
seviyede potansiyele sahip olması 
hayli ilginçtir. Dolayısıyla Yalova 
ilinin yenilik alanında kendisini 
iyileştirebilmek adına alınması gereken 
oldukça uzun bir yolu vardır.

1.3.3. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Yenilikçilik açısından çok önemli bir 
diğer gösterge olan ve Türkiye’de 
yaklaşık 70 bin kişinin istihdam 
edildiği Ar-Ge merkezlerinin sayısı, 
2021 yılı Ekim ayı itibariyle 1260’a 
ulaşmıştır. Türkiye’de en fazla Ar-Ge 
merkezi sayısının olduğu sektör 174 
adetle Makine ve Teçhizat imalatı, onu 
130 merkezle otomotiv yan sanayi 
ve 116 merkezle de yazılım sektörü 
izlemektedir (Tablo 1.14). Diğer 
taraftan Türkiye’deki Ar-Ge 
Merkezlerinin coğrafi dağılımı 
incelendiğinde il bazında en fazla 
İstanbul (%33,5), bölge olarak da 
Marmara Bölgesi (%62,2) ilk sırada 
gelmektedir. Yalova ili ise özellikle 
kimya (2 firma) ve gemi yapımı 
ve onarımı (2 firma) sektörlerinde 
bulunan 4 Ar-Ge merkezi sayısı 
ile bölgede 2 Ar-Ge merkezi olan 
Çanakkale dışındaki diğer bütün 
illerin oldukça gerisinde kalmaktadır. 
Çevresindeki metropollerde 
yoğunlaşan Ar-Ge merkezlerinin 
Yalova ilinde de yakın gelecekte 
OSB’lerin tam kapasiteyle faaliyete 
geçmesiyle birlikte sayısının artacağı 
tahmin edilmektedir. Ayrıca Yalova’da 
1 tane de tasarım merkezi faaliyet 
göstermektedir.       

Yalova OSB Yenilik Merkezi



Mevcut Durum Analizi44 Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi

Tablo 1.14  Türkiye’deki Ar-Ge Merkezlerinin İllere Göre Dağılımı, 2021

Kaynak: STB, 2021’den yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur .

Türkiye’de yer alan 81 ilin 2019 yılında 
karşılıklı olarak alım-satım ilişkileri 
kapsamında yaptıkları iç ticaret 
hacmi 12,2 trilyon TL tutarındadır. 
Ülkedeki iç ticaret hacminin yaklaşık 
yarısını (%48) İstanbul (5,9 trilyon TL) 
gerçekleştirmektedir. Türkiye’deki iç 
ticarette önemli yer tutan Marmara 
Bölgesi’ndeki Yalova ilinin toplam 

alım değerinin satım değerinden 
fazla olması nedeniyle yaklaşık 577 
milyon TL iç ticaret açığı verdiği 
belirlenmektedir (Tablo 1.15). Türkiye 
iç ticaretinde yaklaşık %0,16 oranında 
bir paya sahip olan Yalova ilinin 
oldukça küçük bir iç ticaret hacmine 
sahip olduğu anlaşılmaktadır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

422
131
131
128

95
51
31
24
24
20
18
15
13
12
12
11
11
11
10
10

9
6
5
4
4
4

4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

İstanbul
Kocaeli
Ankara
Bursa
İzmir
Tekirdağ
Manisa
Sakarya
Konya
Eskişehir
Antalya
Denizli
Kayseri
Kahramanmaraş
Adana
Gaziantep
Balıkesir
Mersin
Düzce
Aydın
Kütahya
Bilecik
Kırklareli
Samsun
Yalova
Uşak

Sivas
Malatya
Hatay
Osmaniye
Bolu
Zonguldak
Muğla
Trabzon
Niğde
Karaman
Erzincen
Elazığ
Çorum
Çanakkale
Aksaray
Yozgat
Şanlıurfa
Karabük
Isparta
Diyarbakır
Çankırı
Burdur
Amasya
Afyonkarahisar
Adıyaman
Ordu

Ar-Ge 
Merkezi 
Sayısı

Ar-Ge 
Merkezi 
Sayısı

Sıra
No

Sıra
NoİL İL

1.4.  İÇ VE DIŞ TİCARET
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Tablo 1.15  Yalova İlinin Ülke İçi Ticaret Değerleri (TL), 2019

Tablo 1.16  Yalova İlinin En Fazla Mal ve Hizmet Alım-Satımı Yaptığı ilk 10 il ve   
 Payları, 2019

Yalova ilinin ülke içinde mal satımı 
yaptığı iller incelendiğinde ilin %18 
oranındaki hacimle kendine yeter bir 
pozisyonda olduğu belirlenmektedir. 
Yalova ilinde iç ticaretin satım 
kısmının mekânsal örüntüsüne 
bakıldığında ilk 5 ilin Gaziantep dışında 
yakın çevresindeki metropollerde 
yoğunlaştığı ve bu illerin satımdaki 
payının da %90 oranında olduğu tespit 
edilmiştir (Tablo 1.16). Diğer taraftan 
Yalova ilinin Türkiye içerisinde mal 
alımı yaptığı iller arasında Yalova ili 

%17’lik pay ile yine kendine yeterli 
bir durum sergilemektedir. Bununla 
birlikte Yalova ilinin yaptığı alımların 
yine %87,4’ünü ilk 5 il oluştururken 
bu defa satımda ilk 5’te olan 
Gaziantep’in yerini İzmir almış ve yine 
alım faaliyetlerinin yakın çevresindeki 
metropol alanlarda yoğunlaştığı ortaya 
çıkmıştır. (Tablo 1.16). Sonuç olarak 
hem satım hem de alım faaliyetlerinde 
Yalova ilinin düşük hacmine karşın 
bölge içi ticaret bağlarının güçlü 
olduğu görülmektedir.    

Yalova

Türkiye

9.415.397.431

6.073.573.060.731

9.992.254.472

6.073.573.060.731

19.407.651.903

12.147.146.121.462

-576.857.041

0

Toplam Satım Toplam Alım Denge Toplam İç Ticaret 
Hacmi

Kaynak: GBS, 2021 temel alınarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

İstanbul

Yalova

Gaziantep

Bursa

Kocaeli

Ankara

İzmir

Tekirdağ

Antalya

Uşak

İlk 10 İl Toplamı (%)

İstanbul

Yalova

İzmir

Kocaeli

Bursa

Ankara

Gaziantep

Manisa

Antalya

Balıkesir

Satım Yapılan İller Alım Yapılan İller

Kaynak: GBS, 2021 temel alınarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

% %

52,4

18,0

12,3

4,7

3,3

1,6

1,3

0,6

0,5

0,4

95,1

44,9

17,0

9,5

8,5

7,5

2,8

0,9

0,8

0,7

0,6

93,1
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Tablo 1.17  Yalova İlinin İlk 10 Ülkeye Göre Dış ticareti, 2019    

Dış ticaret kapsamında Yalova ilinin 
ihracatı 2019 yılında toplam 439 
milyon $ olup, ülke içinde %0,24 
oranındaki pay ile 81 il içinde 26. 
sırada yer almaktadır. 439 milyon $’lık 
ihracatın %80’i Norveç’e yapılırken onu 
%10,3 ile Fransa ve daha sonra Çin 
ve Almanya takip etmektedir (Tablo 
1.17). İhracatta ilk 10 ülkenin payı 
%96 olurken (sadece ilk 2 ülkenin 
payı %90,33) genelde ihracatın 
Avrupa kıtasına doğru yöneldiği 
anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Yalova 
ilinin ithalat değerine bakıldığında 
2019 yılında ilin toplam 673 milyon $ 
ithalat yaptığı ve bu ithalat tutarıyla 

Türkiye’de 0,03’lük bir payla çok 
gerilerde yer aldığı belirlenmektedir. 
Yalova’dan yapılan ithalatta ilk 10 
ülkenin payı %80 olurken, ilk 5 ülkenin 
payı da %60 civarındadır. İhracata 
göre ülke bazında oransal olarak daha 
dengeli bir dağılım kendini gösterirken 
ilk sırayı %21 ile Norveç, yaklaşık %18 
ile Rusya ve onu da İngiltere, ABD 
ve Beyaz Rusya takip etmektedir. 
İthalatın mekânsal örüntüsüne 
bakıldığında tıpkı ihracatta olduğu gibi 
yine ABD dışında çoğunlukla Avrupa 
kıtasında yoğunlaştığı görülmektedir 
(Tablo 1.17). 

Yalova’nın ihracatında pay sahibi 
sektörler arasında öne çıkan ilk 
sektör ‘Diğer ulaşım araçlarının 
imalatı’ adı altındaki sektör (özellikle 
gemi yapımı ve onarımı alt sektörü) 
olmuştur (Tablo 1.18). Bu sektör 
toplam ihracatın %85’ine denk 
gelirken bu sektörü, kauçuk ve plastik 
ürünleri imalatı ile elektrikli teçhizat 

imalatı sektörü izlemektedir. Gemi 
yapımı ve onarımı sektörü bir kenara 
bırakıldığında ihracatta sektör bazında 
çok düşük düzeyde de olsa çeşitliliğin 
mevcut olduğu göze çarpmaktadır. 
Öte yandan ithalatta da sektörel bir 
çeşitlilik olduğu dikkat çekmektedir. 
Yalova’nın ithalatında ‘Kimyasalların ve 
kimyasal ürünlerin imalatı’ %36,2 ile ilk 

Norveç

Fransa

Çin

Almanya

İngiltere

Romanya

Irak

Suudi Arabistan

Gürcistan

Avusturya

İlk 10 Ülke Toplamı (%)

Norveç

Rusya

İngiltere

ABD

Belarus

Danimarka

Almanya

Çin

Ukrayna

Finlandiya

İlk 10 Ülke Toplamı (%)

İhracat İthalat

Kaynak: TÜİK, 2020d

% %

80,03

10,30

1,79

1,70

0,52

0,48

0,37

0,32

0,29

0,28

96,08

21,16

17,78

7,86

7,27

6,30

5,16

5,13

4,41

3,12

2,21

80,4
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Tablo 1.18  Yalova İlinde Sektörlerin İhracat Payları, 2019  

Tablo 1.19  Yalova İlinde Sektörlerin İthalat Payları, 2019  

sırada gelirken, onu %25,3 ile ‘Başka 
yerde sınıflandırılmamış makine ve 
ekipman imalatı’ sektörü 2. sırada, 
onu da %10,7 ile ‘Elektrikli teçhizat 

imalatı’ sektörü 3. sırada izlemektedir. 
Bu 3 sektörün toplam ithalattaki payı 
ise %72’ye tekabül etmektedir (Tablo 
1.19).

30  Diğer ulaşım araçlarının imalatı
22  Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
27 Elektrikli teçhizat imalatı
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
20 Kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatı
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
25 Fabrikasyon metal ürünlerin imalatı (makine ve teçhizat hariç)
17 Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı
24 Ana metal sanayii
32 Diğer imalatlar
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

20  Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
28  Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
27 Elektrikli teçhizat imalatı
25 Fabrikasyon metal ürünlerin imalatı (makine ve teçhizat hariç)
05 Kömür ve linyit çıkarılması
24 Ana metal sanayii
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç)
32 Diğer imalatlar
22  Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
30  Diğer ulaşım araçlarının imalatı
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

Sektör

Sektör

Kaynak: TÜİK, 2020d

Kaynak: TÜİK, 2020d

379.552.855
14.673.463
10.657.316

7.556.366
4.671.978
3.765.161
3.381.623
2.712.815
2.457.813
1.645.843
1.269.019
1.163.409
1.052.143

244.193.870
170.387.892
72.062.801
39.661.536
38.021.875
32.301.395
17.154.896

7.460.817
4.397.416
3.635.617
3.605.372
2.781.089
2.197.695
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Sonuç olarak, Yalova ili dış ticaret 
hacmi Türkiye ölçeğinde çok küçük 
kalmaktadır. Bununla birlikte Norveç 
gemi imalatı ve onarımı alt sektörüne 
bağlı olarak ilin hem ihracatında 
hem de ithalatında önemli bir yere 
sahiptir. Bununla birlikte Yalova’nın 
Marmara Denizi kıyısı ve bölgesinde 
bulunmanın verdiği konum avantajıyla 
hem Avrupa kıtasına olan yakınlığı 
hem de o ülkelere ulaşımında her türlü 
olanağa sahip olması nedeniyle dış 
ticaretinde Avrupa ülkeleri de önemli 

bir yer tutmaktadır. Yine Yalova ilinin 
ihracatında diğer ulaşım araçları 
imalatı sektörünün önemli bir ağırlığı 
varken, ithalatta sektörel çeşitlilik 
söz konusu olup ilde yer alan gemi 
yapımı ve onarımı ile kimya sanayinin 
varlığı ve bu sektörlerin ihtiyaçları 
olan ürünlerin Yalova’ya getirilmesi 
ithalat girdi fiyatlarının yükselmesine 
dolayısıyla ilin dış ticaretinde negatif 
yönlü bir dengenin ortaya çıkmasına 
yol açmaktadır.

Endüstrilerin yenilik süreçlerinin 
açıklanması, bölgelerin kalkınması ve 
rekabetçiliğin artırılmasında temel 
alınan bölgesel yenilik sistemi (BYS) 
yaklaşımı, bölgesel ölçekteki aktörlerin 
(kamu kurumları, üniversiteler, 
firmalar, STK’lar, araştırma enstitüleri 
ve merkezleri, teknoparklar, KÜSİ 
(Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği), 
yerel yönetimler, pazar, finans 
kuruluşları, eğitim sistemi, kültür) 
çevresi ile karşılıklı etkileşimi ve iş 
birliği sonucu ortaya çıkan karmaşık 
yapıdaki ağ bağlantıları aracılığıyla 
hem bilginin yaratılması ve üretilmesi 
hem de kullanılması ve yayılmasını 
kapsayan bir sistemdir (Yavan, 2018). 

BYS sisteminin başarıyla işleyebilmesi 
ve etkili politikaların oluşturulup 
uygulanabilmesi amacıyla sistemin 
içinde bulunan ve üçlü sarmal modeli 
olarak da ifade edilen üniversite, 
sanayi ve kamunun bir araya gelerek 
iş birliği yapması bir zorunluluk halini 
almaktadır. Bir BYS’nin etkinliğinin 

temeli bölgedeki aktörler arasındaki 
ilişkilerin kalitesine, yoğunluğuna, 
etkileşim ve iş birliği düzeyine bağlı 
olmakla birlikte (Yavan, 2018), burada 
en azından aktör bazında üçlü sarmal 
çerçevesinde Yalova’nın bölgesel 
yenilik sistemindeki aktörlerin kimler 
olduğu tanımlanmaya çalışılmaktadır.

1.5.1. Üniversite

Yeniliğin esas kaynağı bilgidir ve 
bilgiyle birlikte beşeri sermaye de 
üniversitelerde yaratılmakta ve 
üretilmektedir. Bu amaçla Yalova’da 
üniversitenin hem mevcut durumunu 
hem de üniversitenin girişimcilik ve 
yenilikçilik ilişkisini ortaya koymak 
amacıyla Yalova Üniversitesi’nin 
bilimsel ve teknolojik kapasitesi ile 
üniversite bünyesinde oluşturulan 
Teknopark (kuruluş aşamasında), 
Teknoloji Transfer Ofisi (kuruluş 
aşamasında) ve araştırma 
altyapıları için elzem olan merkezi 
laboratuvarların mevcut durumları 
incelenmiştir. Bu amaçla bilimsel 

1.5.  BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMİ VE AKTÖRLERİ
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araştırma potansiyelini ve teknolojik 
alt yapısını belirlemek adına 2008 
yılında kurulan Yalova Üniversitesi’nde, 
aktif durumda olan 9 fakülte, 1 enstitü, 
1 yüksekokul, 6 MYO, 16 araştırma ve 
uygulama merkezi ile 45 ön lisans, 34 
lisans, 55 yüksek lisans ve 11 doktora 
programı bulunmaktadır (YÖK, 2021). 

KÜSİ bağlamında önemli bir alt 
yapı oluşturan ve sanayiye hizmet 
vermek amacıyla Yalova Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesinin (Polimer 
malzeme, Enerji sistemleri, 
Ulaştırma, Kimya, Makine, Bilgisayar, 
Elektrik-elektronik, Endüstri ve 
İnşaat mühendislikleri) yanı sıra 
Bilim ve Teknoloji, Girişimcilik ve 
İşletmecilik Uygulama ve Araştırma 
merkezleri ile 2019 yılından beri 
faaliyette olan Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma 
merkezleri bulunmaktadır (YÖK, 
2021). Bu durum KÜSİ çerçevesinde 
yenilikçilik potansiyeli açısından 
oldukça önemli bir altyapı avantajı 
oluşturmakla birlikte özellikle 
üniversitenin mühendislik fakültesi 
çatısı altındaki Polimer Malzeme (27 
akademik personel), Enerji, Kimya, 
Endüstri ve Bilgisayar mühendisliği 
programlarındaki akademik personel 
sayısıyla da bu programların ilde 
ön plana çıktığı görülmektedir. Aynı 
zamanda nitelikli insan kaynağı olarak 
da Yalova Üniversitesi’nde 2021 
yılı itibariyle 14 bin öğrenci ve 613 
akademik personel (bu sayının 123’ü 
(%20) mühendislik fakültesinde) 
bulunmaktadır ve üniversite yerel 

ölçekte bilginin ve beşeri sermayenin 
üretilmesine katkı sağlamaktadır (YÖK, 
2021). 

Yalova Üniversitesi’nin bilimsel 
performansı değerlendirildiğinde 
ise, URAP’ın (University Ranking by 
Academic Performance) çalışmalarına 
göre 2021 yılı sıralamasında bir 
önceki yıl 94. sırada yer alan Yalova 
Üniversitesi 14 basamak yükselerek 
devlet üniversiteleri kategorisinde 
398 puanla 80. sıraya çıkmıştır (URAP, 
2021). Diğer taraftan ULAKBİM 
tarafından yapılan bir çalışmada 
Türkiye’deki üniversitelerin yayın 
sayısı bilimsel yayın performansına 
göre incelendiğinde Yalova ilinin 
ülke sıralamasında 70. sırada yer 
alarak hem yakın çevresindeki 
metropollerin hem de Marmara 
Bölgesi’ndeki diğer illerin çok 
gerisinde olduğu görülmektedir. 
(Tablo 1.20). Aynı çalışma belirtilen 
yayınların aldığı atıf sayısı bakımından 
da incelendiğinde Yalova ilindeki 
üniversitenin, Bilecik ve Kırklareli’nin 
üzerinde yer alarak Türkiye’de 51. 
sırada olması üniversitenin henüz 
zayıf bir performansa sahip olduğunu 
göstermektedir. Bunların dışında 
SANTEZ, TEYDEP ve BAP gibi projeler 
de bilimsel araştırma ve üretime 
katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda Yalova Üniversitesi’nin 
tarım sektöründe yapılan 1 SANTEZ 
projesi ile üniversitenin kendi 
bütçesinden fonladığı çeşitli BAP 
projeleri de bulunmaktadır (BAP, 
2021).     
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Tablo 1.20  Seçilmiş İllere Göre Üniversitelerin Uluslararası Yayın Performansı,   
 2011-2015

Üniversiteler (teorik bilgi ve nitelikli 
insan kaynağı) ile sanayi arasındaki iş 
birliğinin kurumsallık kazandığı arayüz 
yapılardan biri olarak nitelendirilen 
Teknopark (ve içerisindeki kuluçka 
merkezleri) ve Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO) henüz Yalova Üniversitesi 
bünyesinde bulunmamaktadır. 
Kuruluş aşamasında olan teknoparkın 
hizmete girmesi, mevcutta var 
olan mühendislik ve merkezi 
laboratuvar alt yapısı ile OSB’lerin 
tam anlamıyla hizmete girmesiyle 
birlikte büyük ölçüde üniversitenin 
sanayi ile iş birliğini geliştireceği 
tahmin edilmektedir. Çünkü 
çevresindeki metropol alanlarda yer 
alan teknoparkların ciddi miktarda 
doluluk oranlarına sahip olması 
ve aynı zamanda körfez geçişiyle 
birlikte Yalova’nın metropol alanlara 
yakınlaşmasıyla kente ve çevresine 
erişimin kolaylaşması, kuruluş 
aşamasında olan teknoparkın büyük 
bir potansiyele sahip olacağını 
ancak bunun da etkisini görmek 

için biraz zamana ihtiyaç olacağı 
kesindir. Öte yandan kurulacak olan 
teknopark için belki de en büyük 
şans, ortağının Yalova Makine İhtisas 
OSB olmasıdır ki söz konusu OSB’nin 
yakın zamanda faaliyete geçmesiyle 
teknoparkın büyük bir ivme kazanacağı 
beklenmektedir. 

Sonuç olarak mevcut durumda Yalova 
Üniversitesinin merkezi laboratuvarı 
ve mühendislik fakültesinden başka, 
Yalova ve bölge sanayisine verimli ve 
etkin bir şekilde hizmet verebilecek 
bir laboratuvar, akademik yayın, 
teknopark, kuluçka merkezi, TTO gibi 
araştırma alt yapısı ve kapasitesi 
henüz bulunmamaktadır. Ancak 
zaman içerisinde hizmete girecek 
teknopark ve TTO ile üniversitedeki 
araştırma alt yapısının Yalova’daki 
sanayinin niteliğine göre geliştirilmesi 
yerel ve bölgesel ekonomik büyüme ve 
özellikle de yenilikçilik açısından çok 
kritiktir.

İstanbul
Kocaeli
Bursa
Sakarya
Çanakkale
Edirne
Balıkesir
Tekirdağ
Bilecik
Yalova
Kırklareli

Atıf SayısıYayın Sayısıİller

Kaynak: ULAKBİM, 2017’den yararlanarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.           

Etki Değeri Türkiye 
Sıralama

44.449
4.707
3.677
2.694
2.217
1.501
1.356
1.221

318
293
272

204.448
19.141
13.190

8.323
7.810
4.066
4.624
3.322
1.312
2.254
1.011

4,6
4,07
3,59
3,09
3,52
2,71
3,41
2,72
4,13
7,69
3,72

2
8

12
18
22
32
39
42
69
70
72
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1.5.2. Sanayi
Üçlü sarmal modelinin en önemli 
ikinci aktörü sanayi kesimidir. 
BYS içindeki sanayi kesiminde yer 
alan ana aktörlere baktığımızda 
sanayiciler/firmalar, Yalova Sanayi 
ve Ticaret Odası ve Yalova’da 
oluşturulmaya çalışılan OSB 
yönetimleri ile kümelenme girişimleri 
ve sektör dernekleri temel aktörleri 
oluşturmaktadır. OSB’ler gerek 
altyapı gerekse de sanayicilere verilen 
çeşitli hizmetler sayesinde üretimde 
verimliliğin yükseltilmeye çalışıldığı 
yerler arasında kabul edilir. Yalova’da 
2’si faal, 3’ü ise kuruluş aşamasında 
olan 5 OSB konumu gereği Türkiye’de 
sanayi ve ticaret potansiyelinin en 
fazla olduğu yerde konumlanmasına 
karşın, hale hazırda aktif olan AVRASYA 
ve YALKİM OSB’lerde herhangi bir 
teknopark, kuluçka merkezi, TTO ve 
ortak laboratuvar bulunmamaktadır. 
Ancak Yalova’da özellikle ihracata 
dönük üretim yapan gemi yapımı ve 
onarımı sektörü ile kimya sanayinde 
yer alan çeşitli işletmelerin Ar-Ge 
merkezlerinin bulunması (2’si Gemi 
yapımı ve onarımı; diğer 2’si ise 
Kimya sanayi) her iki sektörde yenilik 
faaliyetlerinin yapılmaya çalışıldığının 
bir göstergesidir. Ayrıca Yalova’da 
gemi yapımı ve onarımı sektöründe 1 
tasarım merkezinin varlığı da yenilik 
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için 
önemli bir girişimdir. Çevresindeki 
metropollerde sayısı 700’e ulaşan 
Ar-Ge merkezleriyle karşılaştırıldığında 
Yalova’da Ar-Ge merkezi sayısı oldukça 
sınırlıdır. 

Yalova’da son yıllarda Tuzla ve Gölcük 
tersanelerinin yanı sıra spontane 
bir şekilde ortaya çıkan orta-yüksek 

teknoloji düzeyindeki gemi yapımı ve 
onarımı sektörüne ait işletmelerin 
sayısının artmaya başlamasıyla 
birlikte kalifiye eleman ihtiyacı 
artmış, işletmeler kendi bünyelerinde 
Ar-Ge birimi ve Ar-Ge merkezleri 
kurmaya başlamıştır. Önümüzdeki 
yıllarda sektör içinde bir şekilde iş 
birliği, etkileşim ve bilgi alış-verişinin 
başlayacak olması bir kümelenme 
organizasyonun hayata geçeceği 
izlenimi vermektedir. Aynı potansiyel 
kimyasallar ve kimya ürünleri imalatı 
sektöründe de güçlü bir şekilde 
bulunmaktadır. 

Yalova ilinin çevresindeki 
metropollerde müthiş bir tekno-
girişimci potansiyeli bulunmaktadır. 
Çevredeki metropollerde sayısı 
20’ye ulaşan teknoparklardaki 
girişimcilerin varlığı ve körfez geçişinin 
kolaylaşmasıyla birlikte Yalova’da 
kurulacak teknoparktaki girişimciler 
ile metropollerdeki tekno-girişimciler 
arasındaki etkileşimin artmasıyla 
birlikte çeşitli sektörler arasında iş 
birliğinin artma potansiyeli  daha da 
yüksektir. Zira mevcut durumda böyle 
bir durum söz konusu değildir.  Diğer 
taraftan Yalova Sanayi ve Ticaret 
Odası’nın son yıllarda girişimcilik, 
yenilikçilik, OSB’lerin kurulması, 
ihracatın artırılması konusunda 
hatırı sayılır sayıda çalışması ve ilgisi 
vardır. Öte yandan Avrasya Hazır 
Giyim Sanayicileri Yatırım ve Kalkınma 
Derneği’nin AVRASYA OSB’ye ortak 
olması bu derneğin girişimci yönünü 
göstermesi açısından önemlidir. 
Yine 2004 yılından itibaren piyasada 
ortaya çıkan gemi yapımı ve onarımı 
ihtiyacına yanıt vermek amacıyla bir 
proje kapsamında kurulan Yalova-
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Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. günümüzde bu bölgede 
yapılacak yatırımların planlayıcısı, 
uygulayıcısı ve koordinatörü olarak 
önemli bir görev üstlenerek bu alanda 
çok önemli bir deneyimler kazanmış 
bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

1.5.3. Kamu
Yalova’da bölgesel yenilik sisteminin 
bir diğer önemli bir aktörü de kamudur. 
Bu kapsamda İzmit merkezli MARKA 
Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve Yalova 
Belediye Başkanlığı gibi kamu 
kurum ve kuruluşları yereldeki kamu 
aktörleri olarak sayılabilir. Bölgede 
oluşturulacak yenilik sisteminin verimli 
ve etkin bir şekilde işleyebilmesi 
ve önemli görevler üstlenebilmesi 
için yerelde faaliyet gösteren kamu 
kuruluşları arasındaki koordinasyonun 
sağlanması, yereldeki koşulları 
tanıyabilme, politika oluşturma ve 
yetkinlik düzeylerinin oldukça iyi 
olması gerekmektedir (Cansız, 2020). 
Türkiye genelinde sanayi-üniversite 
ve kamu arasındaki koordinasyonu 
iyi organize etmekle ön plana çıkan 
Kalkınma Ajansları faaliyetlerine 
Yalova’da da çoğunlukla firmalar ve 
kamu kuruluşlarına verdikleri çeşitli 
destek programları, projeler, eğitim ve 
seminerler üzerinden yürütmektedir. 
Böylece bölgesel kalkınma konusunda 
yereldeki insan kaynağının bilgi 
ve farkındalığını artırmak için 
çabalamakta ve desteğini öncelikle 
ildeki alanlara vermektedir. 

Bir diğer kamusal aktör ise özellikle 
KOBİ’lerin Yalova ekonomisindeki 
etkinliğini ve rekabet gücünü 

artırmanın ve sanayide özellikle 
teknolojik entegrasyonu sağlamak 
amacıyla bulunan KOSGEB’tir. KOSGEB, 
merkezden aldığı ödenek kapsamında 
Yalova’daki firmalara eğitim, fuar 
ziyaretleri, teknoloji yenileme ve 
girişimci destek programları ile 
finans destek imkanları sunmaya 
çalışmaktadır.

Yalova ilinde çeşitli uzmanlık alanlarına 
özgü programların bulunduğu meslek 
liseleri OSB alanları ile Yalova kentinin 
çeşitli semtlerinde konumlanarak 
sanayinin ihtiyacı olan ara eleman 
ihtiyacını karşılamak için faaliyette 
bulunmaktadır. Bu kapsamda AVRASYA 
OSB alanında bir meslek lisesinin 
bulunması özellikle giyim ve gemi 
sanayinin ara eleman ihtiyacını 
karşılaması konusunda önemli bir rol 
üstlenmektedir.  

Kamudaki bir diğer aktör olan 
belediyeler, özellikle metropol 
niteliğindeki büyükşehir belediyelerinin 
dışında kalanlar, genelde girişimcilik, 
yenilik ve Ar-Ge ekosistemini 
geliştirme konusunda pek fazla görev 
almamaktadırlar (Cansız, 2020:122). 
Dolayısıyla Yalova Belediyesinin de 
teknoloji ve girişimcilik tabanlı pek bir 
çalışması olmasa da SEGE’ye göre 
yaşam kalitesi görece yüksek olan 
Yalova kentini en azından yaratıcı 
sınıfın ihtiyaç duyabileceği sosyal 
ve fiziki donatıların iyileştirilmesi ve 
olanakların artırılması için çaba sarf 
etmesi mümkündür.       
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Türkiye’de bilginin, Ar-Ge hizmetlerinin, 
tekno-girişimcinin, imalat sanayi 
üretiminin, nitelikli insan gücünün, 
GSYİH ile kişi başına düşen gelirin en 
fazla ve yaşam kalitesinin en yüksek 
olduğu Marmara Bölgesi’nin doğu 
yakasında yeni bir sanayi bölgesinin 
oluşturulmaya çalışılması çok kolay 
değildir. Bu süreçte kendine bir yol 
haritası çizmeye çalışan Yalova 
ili, bulunduğu coğrafi konumun 
Osmangazi köprüsünün açılmasıyla 
farklı bir duruma bürünmesiyle 
Yalova’ya yapılacak yatırımların 
sayısı ve niteliği artacaktır. Körfez 
geçişi sayesinde İstanbul’a ve 
havalimanlarına entegre olma 
süreci daha da hızlanan Yalova’nın, 
İstanbul-İzmir otoyolu ile de 
çevresindeki endüstri koridorlarına ve 
büyük tüketim merkezlerine erişimi 
kolaylaşmıştır. Son 10 yılda bölge 
ortalamasına göre 11 kat daha fazla 
göç almasına bağlı olarak gerçekleşen 
nüfus artışı hızı da dikkat çekicidir. 
Yüzölçümünün küçük olması sebebiyle 
nüfus yoğunluğu yüksek olan ilin 
eğitim düzeyinin görece yüksek ve 
işgücü potansiyeli için önemli olan 
orta yaş nüfusun ve çalışabilir yaştaki 
nüfusun toplam nüfus içerisindeki 
payının yüksek olması beşerî sermaye 
ve istihdam olanakları için uygun 
koşullar oluşturduğu söylenebilir. Öte 
yandan Yalova’da yaşam kalitesinin 
Türkiye’nin diğer bölgelerine göre 
görece yüksek olması, yenilikçi ya 
da yaratıcı sınıf olarak ifade edilen 
kesimi kente çekecek potansiyele 
sahip olduğunu göstermektedir. 
Büyük ölçekli işletmelerin Türkiye 
ortalamasına göre bir nebze olsun 
daha fazla olması, sanayide teknoloji 
düzeyinin orta-yüksek teknolojiden 

düşük teknolojiye doğru sıralanması 
bölgesel yenilik sistemlerinin 
oluşturulmasında önemli bir avantaj 
gibi durmaktadır. Yalova’da çok önemli 
lokasyon avantajlarına sahip olan 5 
adet ihtisas OSB’sinin tam kapasiteyle 
faaliyete geçmesi, ilde yüksek düzeyde 
olan nitelikli işsizler için önemli 
bir istihdam alanı oluşturacaktır. 
Yalova’da gemi yapımı ve onarımı, 
kimyasallar ve kimya ürünleri imalatı, 
makine ve ekipmanlarının kurulumu 
ve kâğıt ürünleri imalatı sektörlerinin 
kümelenme eğiliminin olması, 
sektör içinde ve sektörler arasındaki 
etkileşimi, iş birliğini ve sonuçta 
üretimi artıracağı için yapılacak 
yatırımlar büyük önem arz etmektedir. 
Yalova’nın bu önemli alt yapı 
avantajlarına karşın, patent, faydalı 
model, endüstriyel tasarım ve marka 
başvuru sayılarına göre bölgenin 
diğer illerine göre oldukça düşük 
bir performans sergilemesi yerel ve 
bölgesel gelişmenin önündeki önemli 
sorunlardan biridir. Bir diğer problem 
ise ÜSİ kapsamının önemli bir ayağını 
oluşturan Yalova Üniversitesi’nin çok 
genç bir üniversite olması, merkezi 
laboratuvar ve mühendislik fakültesi 
dışında, teknopark, Kuluçka Merkezleri, 
TTO, Araştırma Merkezleri gibi ciddi 
alt yapı eksikliğinin yanı sıra akademik 
bilgi birikiminin henüz yeterli seviyede 
olmaması, bilginin ve teknolojinin 
üretilmesinin önündeki önemli 
engeller arasında yer almaktadır. 
Ancak bu olumsuzlukların aşılabilmesi 
için kamu tarafından oluşturulacak 
bir koordinasyon kurulu ile uzun 
vadede bu tür problemlere çözüm 
üretilerek üniversite-sanayi iş birliğinin 
geliştirilmesi de sağlanacaktır.       

1.6.  BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRMESİ
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Bu bölümün amacı, Yalova Makine 
İhtisas OSB’de kurulması planlanan 
Yenilik Merkezi (YM) için ihtiyaç 
analizini ortaya koymaktır. İhtiyaç 
analizi çalışması, Yalova Makine 
OSB’de yer alacak arsa tahsisi 
yapılan firmalarla gerçekleştirilen 
anket ve mülakat çalışmalarına 
dayanarak hazırlanmıştır. Bu analiz 
kapsamında bir yandan firmaların 
yenilik konusundaki ihtiyaçları detaylı 
bir şekilde ortaya konulurken, diğer 
yandan söz konusu analizin Yalova 
OSB YM için hazırlanacak “Strateji ve 
Yol Haritası” için temel oluşturması 
planlanmaktadır.

Yalova Makine İhtisas OSB’de 
kurulması planlanan YM’nin faaliyete 

geçmesiyle bir yandan Yalova Makine 
İhtisas OSB yönetiminin ve OSB’deki 
firmaların yenilik kapasitesinin 
geliştirilmesi ve rekabet gücünün 
artırılması amaçlanırken, diğer yandan 
OSB’nin yakın çevresinde konumlanan 
diğer 4 organize sanayi bölgesinin 
(Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas 
OSB, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas 
OSB, Yalova Avrasya Giyim ve Gemi 
İhtisas OSB ve Yalova Çiçekcilik TDİ 
OSB) ve Doğu Marmara bölgesel 
yenilik sistemindeki aktörlerin 
sunulan hizmetlerden faydalanması 
ve bölgedeki aktörler arası ilişkilerin 
ve bağlantıların güçlendirilmesi 
öngörülmektedir. 

Yalova Makine İhtisas OSB içinde 
kurulması planlanan YM’nin ihtiyaç 
analizine geçmeden önce, 2017 
yılında kurulan ve tamamlandığında 
Yalova’nın ve hatta Türkiye’nin en 
büyük ve en yenilikçi örnek sanayi 
bölgelerinden biri olması beklenen 
Yalova Makine İhtisas OSB’nin 
mevcut durumunu ve şu ana kadar 
kat ettiği mesafeyi değerlendirmek 
gerekmektedir. Türkiye’de son yıllarda 
OSB’lerin dönüşümü ve “yeni nesil 
sanayi bölgelerinin (Cansız, Kurnaz 
ve Çağlar, 2019) inşa edilmesine 
yönelik politikaların uygulanmaya 
başlandığı görülmektedir. Geleneksel 
OSB yapısından teknolojiye dayanan 
yeni nesil OSB’lere geçiş sürecinde 
Yalova Makine OSB’nin yeni nesil 
yenilikçi bir OSB modeli olarak 
tasarlandığı ve buna göre yapılandığı 
dikkate alındığında, söz konusu 

OSB’nin kuruluşundan günümüze 
kadar yaptığı faaliyetler ve yeni nesil 
bir sanayi bölgesi olma yolunda 
yürüttüğü çalışmalar OSB pratiği 
bakımından çok önemli bir deneyim 
sunmaktadır. Bu kapsamda, Yalova 
Makine İhtisas OSB henüz kuruluş 
aşamasında olmasına rağmen sahip 
olduğu vizyon ve misyon ile izlediği 
yeni nesil OSB politikası ve yönetim 
anlayışı çerçevesinde kamu tarafından 
da ilgiyle desteklenen birçok önemli 
adım atmıştır. Bu minvalde aşağıda 
Yalova Makine İhtisas OSB yönetimiyle 
yapılan derinlemesine görüşmelerden, 
medya taramalarından ve OSB’nin 
faaliyet raporundan (Yalova OSB, 
2021) yararlanılarak Yalova Makine 
İhtisas OSB’nin yeni nesil OSB 
olma yolunda yaptığı çalışmaları 
değerlendirilmektedir.   

2.1.  YENİ NESİL BİR OSB MODELİ OLARAK YALOVA MAKİNE
 İHTİSAS OSB
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Şekil 2.1    Yalova Makine OSB’nin Coğrafi Konumu ve Mekansal Avantajları, 2021

Kaynak: Google Maps’e dayalı olarak yazarlar tarafında yapılmıştır.

Yalova Makine İhtisas OSB, Bursa, 
İstanbul ve Kocaeli gibi, sanayi ve 
ticaretin başkentlerinin tam orta 
noktasında hem Marmara hem de 
Ege Bölgesi pazarına açık, Gemlik’teki 
TOGG yerli otomotiv fabrikasına 50 
km mesafede, Yalova ili Çiftlikköy 
ilçesi Laledere-Gacık-Kılıç Köyleri 
üzerine kurulu konumdadır (Şekil 2.1). 
Önemli ulaşım ve lojistik avantajlara 
sahip olan Yalova Makine İhtisas OSB, 
Doğu Marmara Bölgesi’nin merkezi 
konumunda, İstanbul-İzmir Otoyolu’na 
cephe, yeni yapılacak Güney Marmara 
Otoyoluna ise güney cephesinden 
sınırı bulunan stratejik bir noktada 
konumlanmaktadır. Yalova Makine 

İhtisas OSB, İstanbul-İzmir Otoyolu’na 
1 km, Osmangazi Köprüsüne ise 
yaklaşık 16 km uzaklıktadır. OSB, 
limanlara ve Topçular feribot iskelesine 
yalnızca 13 km mesafede iken, 
Sabiha Gökçen ve Bursa Yenişehir 
Havaalanlarına ise yalnızca 45-50 
km mesafededir. Bu göstergeler 
Yalova Makine İhtisas OSB’nin, Doğu 
Marmara’da oldukça stratejik bir 
coğrafi konuma ve lojistik avantaja 
sahip olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır.

Yalova Makina İhtisas OSB, 2017 
yılında çıktığı “Yeni Nesil OSB Projesi” 
yolculuğuna Sanayi ve Teknoloji 



Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi
İhtiyaç Analizi 57

Bakanlığı’nın 2023 Sanayi ve Teknoloji 
Strateji Belgesi’nde de vurgulanan 
(STB, 2019) ve OSB’nin vazgeçilmez 
mottosu haline gelen “Yerli, Yenilikçi, 
Yeşil, Yüksek Teknolojili ve Yalın Üretim 
Üssü” olma hedefleriyle ilerlediği 
5Y vizyonuyla çalışmalarına devam 
etmektedir (Yalova OSB, 2021). Bu 
bağlamda Yalova Makina İhtisas OSB, 
yer seçimi ve başvuru süreçlerinin 
tamamlanması sonrasında 7 Haziran 
2017 tarihinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı onayı ile 331 sicil numarası 
ile tüzel kişilik kazanmıştır. Ancak 
hedef Türkiye’nin 331. OSB’si olmak 
yerine Türk OSB sistemini bir üst 
lige çıkaracak “Yeni Nesil OSB” 
kavramı ile kamu, üniversite ve 
sanayi ekosistemini kurup yüksek 
teknolojili, katma değerli, marka 
ürünler üreten mini bir sanayi bölgesi/
şehri kurmak olmuştur. Bu yeni nesil 
OSB olma hedefi doğrultusunda 
2019’a kadar geçen kısa süre 
içerisinde kamulaştırma süreçleri 
%70 oranında rızaen satın alma ile 
tamamlanmış ve yaklaşık 4.7 milyon 
metrekare alanda projelendirme ve 
parselleme çalışmalarına başlanmıştır. 
Yalova Makine İhtisas OSB, 2021 
yılında sınır komşusu olan Yalova 
Taşıt Araçları OSB ile birleşerek 
toplam alanı 6.3 milyon metrekare 
seviyelerine ulaşmıştır (Bkz. Şekil 1.8). 
Hemen akabinde yaklaşık 1.5 milyon 
metrekare alanı kapsayan 1. etap 
alanda firmaların yatırım planlarına 
uygun olarak planlanan parselleme 
planına uygun olarak hafriyat ve 
altyapı çalışmalarına başlanmış olup, 
elektrik, telekomünikasyon, doğalgaz 
ve kullanma suyu ve atık su altyapıları 
%85 oranında tamamlamıştır (Yalova 
OSB, 2021). 1. etap alandaki fabrika 

inşaatları dahil çalışmaların 2022 
sonu itibariyle tamamlanarak, OSB’nin 
Cumhuriyetin 100. yılında ilk 50 firma 
ile üretime geçilmesi planlanmaktadır. 

Yalova Makine İhtisas OSB bahse konu 
toplam 6.3 milyon metrekare alanda 
350 üretim parseline sahiptir ve şu 
an ön tahsis yapılan 308 katılımcısı 
ile yaklaşık %90 doluluk oranına 
ulaşmıştır. OSB 2028 yılında tam 
doluluğa ulaştığında bölgede yaklaşık 
25.000 kişinin istihdam edilmesi 
öngörülmektedir. Aynı zamanda 
bölgenin bünyesindeki Tosçelik gibi 
çok büyük yatırımlardan, gelişmekte 
olan KOBİ yatırımlarına, makine 
sektörünün tüm alt dallarını kapsayıcı 
ve bütünleyici geniş bir yelpazede 
nitelikli üretim tesisleri tam doluluğa 
ulaştığında yıllık 4 milyar dolar ihracat 
ve 12 milyar dolar ciro elde etme 
potansiyeli bulunmaktadır.

Yalova Makine OSB bir ihtisas sanayi 
bölgesi olarak kurulduğu için buna 
uygun olarak bölgede yer alacak 
firmaların yoğunlaştığı üretim 
alanlarının %72 makine ve diğer 
ekipmanları, %70 metal şekillendirme, 
%21 plastik ürünleri, %15 otomotiv ve 
malzeme şekillendirme, %9 elektrik-
elektronik ve %6 da mühendislik 
konularında faaliyet gösterdiği dikkati 
çekmektedir. Bu haliyle bölgenin 
yüksek bir kümelenme potansiyeline 
sahip olduğu söylenebilmektedir. 
Ayrıca OSB’de yer alacak firmaların 
%8’i mikro ölçekli, %40’ı küçük ölçekli, 
%44’ü orta ölçekli ve %8’i de büyük 
ölçekli firmalardan oluşmaktadır 
ki bu bakımdan Yalova Makine 
İhtisas OSB’deki firmaların Türkiye 
genelindeki imalat sanayi firmalarının 
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ölçeklerinden daha büyük olduğunu 
göstermektedir. 

Yalova Makine İhtisas OSB, 4562 sayılı 
OSB’ler kanunu ve ilgili yönetmelik 
kapsamında zorunlu yapılması 
gereken alt ve üstyapı çalışmalarına 
ek olarak benimsediği “Yeni Nesil 
OSB” olma vizyonu ve politikasına 
uygun olarak çeşitli çalışmalar ve 
planlamalar yapmakta ve buna yönelik 
birtakım faaliyetleri yürütmektedir. 
Bu bağlamda OSB’nin Yeni Nesil 
(Yenilikçi ve Yeşil) OSB olma yolunda 
yürüttüğü faaliyetler incelendiğinde, 
yenilikçilik çalışmaları kapsamında 
fikirden ihracata, değer zincirinin tüm 
paydaşlarını kurulan OSB’de fiziken 
bir araya getirmek hedefiyle 2020 yılı 
ikinci yarısında başlayan teknopark 
kurulum çalışmaları, 25.11.2020 tarih 
ve 31315 sayılı cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile onaylanmış ve Yalova 
Makine İhtisas OSB’nin %61 hissesi ile 
kurucusu olduğu, Yalova Üniversitesi 
ile yapılan üniversite-sanayi iş birliğine 
örnek bir çalışma olan teknopark 
resmen kurulmuştur. Projelendirme 
çalışmaları devam eden teknoparkın 1. 
etap firma kabulleri 2022 yılı sonunda 
tamamlanacak olup akabinde Yalova 
Makine İhtisas OSB içindeki 20.000 
metrekare kapalı alana inşa edilecek 
teknopark kurulum çalışmalarına 
başlanacaktır.

Yeni nesil OSB çalışmaları kapsamında 
yürütülen bir diğer faaliyet ihracat 
ve dış ticaret alanında olmuştur. 
2020 Ocak-Aralık dönemindeki bir 
yıllık süreçte, Yalova Makine İhtisas 
OSB bünyesinde dış hizmet alımı ve 
koordinasyonu ile 18 adet firmaya 
hizmet verilen dış ticaret geliştirme 

çalışmaları, Mayıs 2021 tarihinden 
itibaren Dış Ticaret İstihbarat Merkezi 
(DTIM) olarak tüm katılımcılara 
hizmet vermeye başlamıştır. DTIM 
portal kurulum çalışmaları ise yine 
Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmış 
olup bu portal üzerinden 2021 yılı 
sonuna kadar 1. etap alanda bulunan 
öncü katılımcı firmalara bedelsiz 
hizmet sağlayan merkez kapsamında 
bugüne kadar 12 firmaya 15 adet 
rapor hazırlığı için 20.000’den fazla 
konşimento incelenerek 9 hedef 
pazar analiz rapor özelinde yaklaşık 
5 bin direk müşteri eşleşmesi, 19 
ihale araştırması ve birde patent 
araştırması hizmeti sağlanmıştır. 
Birim bünyesindeki 3 kişi ile hizmet 
kalite ve çeşitliliği artırılarak hem OSB 
içi hem de dışından olan tüm firmalara 
açık bir şekilde hizmet sağlanmaya 
devam etmektedir. 

Sanayicinin öncelikli problemi 
olan nitelikli istihdam ihtiyacını 
gidermek ve Yalova’nın sanayi kentine 
dönüşümü sürecinde Yalova Makine 
İhtisas OSB için insan kaynağı ve 
istihdam konusunda izleyebileceği 
bir strateji oluşturmak amacıyla 
2021 yılında Yalova Makine İhtisas 
OSB İstihdam Yol Haritası raporu 
çalışması yapılmıştır (PAL, 2021). 
Bu rapor ile Yalova OSB bünyesinde 
kurulacak üretim tesislerinin en 
önemli sorunu olan nitelikli çalışan 
istihdamı konusunda Yalova’da 
yaşayan özellikle genç işsizlerin, 
projeyle kurulacak eğitim merkezinde 
sanayi sektörüne yönelik istihdam 
garantili mesleki eğitimleriyle sanayi 
için gerekli nitelikleri edindirilerek 
iş gücüne katılımlarının sağlanması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda 
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İŞKUR ile yürütülen çalışmalar 
neticesinde Yalova ilinde bulunan 
istihdam edilmeyi bekleyen kişilere 
gerekli nitelikleri kazandırabilmek ve 
sertifikalandırmak amacıyla İŞKUR, 
Yalova Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi, Yalova Milli eğitim 
Müdürlüğü ve Belediye iş birliğinde 
Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi 
projesi hazırlanmış ve proje MARKA 
tarafından yaklaşık 15 milyon TL bütçe 
ile desteklenmeye uygun bulunmuştur. 
Bu doğrultuda kurulacak sürekli eğitim 
merkezi çatısı altında 10 derslik 
2 laboratuvar bulunacak ve proje 
kapsamındaki online eğitim portalı ile 
hem iş gücü eşleşmesi yapılabilirken 
hem de istenildiği zaman uzaktan ders 
alma imkanına kavuşulmuş olacaktır. 
Projenin tüm etüd çalışmaları 
tamamlanmış olup 2022 yılının 3. 
çeyreğinde temeli atılacak merkez, 
paydaşların ve MARKA’nın desteğiyle 
2023 yılında faaliyette olacaktır. 

Yalova Makine İhtisas OSB yalın 
dönüşüm faaliyetleri kapsamında ise 
hem nitelikli istihdamın ve anahtar 
personelin bölgede eğitimi, hem de 
uygulamalı model eğitim merkezleri 
ve model fabrika kurulumuna 
ilişkin çalışmalar yürütmektedir. 
Bu kapsamda OSB himayesinde 
olan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi (MTAL) içinde uygulamalı 
model fabrika eğitimleri Kasım 
2021 tarihinde sınıf kurulumlarını 
tamamlanarak 15 öğretmene 
yalın eğitmen eğiticilerin eğitimi 
verilmiş ve ayrıca 3 adet mentör 
öğretmen de yetiştirilmiştir. Yine 
aynı kapsamda 11 ve 12 sınıflardan 
oluşan  207 adet öğrenci bu 
eğitimlerden faydalanmıştır. Bölge 

içerisinde kurulacak olan uygulamalı 
model fabrika eğitim salonu %60 
tamamlanmış olup 2022 güz 
döneminde eğitim vermeye hazır 
olması planlanmaktadır. Yine 
2021 yılı boyunca 22 haftalık her 
pazar devam eden yalın eğitimler 
kapsamında OSB kadrosu yalın 
odaklı bakmayı kavramış ve bölgenin 
tüm süreçleri bu gözle tekrar revize 
edilmiştir. Diğer taraftan OSB 
içerisinde yeni ürün ve işletmelerde 
operasyonel mükemmeliyet ilkelerini 
ve deneyimsel öğrenme tekniklerini 
kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde 
yaygınlaştırılmasını sağlayan ortak 
kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi 
olarak tanımlanan “Yalın Model 
Fabrika”nın kurulumu kapsamında ise 
projelendirme çalışmaları tamamlanan 
merkez inşaatının bitmesiyle OSB 
geneline hizmet verebilir olacaktır. 
Model fabrikaları, diğer merkezlerden 
ayırt eden en temel özellik deneyimsel 
öğrenme tekniklerini kullanarak, 
teori ve pratiği birleştirmeleri ve 
bu vesileyle yetkinlik kazanımlarını 
kalıcı hale getirmeleridir. Bu konuda 
bölgenin 3 personeli dönüşümlü 
olarak firmalara yalın dönüşüm 
danışmanlığı verebilmek için eğitim 
almaktadır. Yine MARKA destekli 
nitelikli istihdam merkezi kapsamında 
30 firmaya verilecek olan yalın üretim 
danışmanlığı da bu süreci hem 
pekiştirecek hem hızlandıracaktır.

Teşvik ve markalaşma destekleri 
kapsamında ise Yalova Makine 
İhtisas OSB’ye 1. etapta yatırım 
yapma kararı alan 39 sanayiciye 
yatırım teşvik hizmeti verilmiştir. Bu 
kapsamda söz konusu firmalarla 
online ve yüz yüze toplantılar yapılmış 
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ve temel seviyede teşvik analiz 
hizmeti hakkında bilgilendirme OSB 
uzmanlarınca verilmiştir. Firmaların 
US-97 kodlarını seçmelerinin 
ardından öngörülen yatırım tutarları 
ve öncelikli alan durumlarına   göre 
analizleri gerçekleştirilmiş ve bu analiz 
kapsamında %15’ten %60’a varan 
indirim oranlarında destek, istisna 
ya da muafiyet durumları detaylıca 
incelenmiştir. Firmaya özel olarak 
hazırlanan Yatırım Teşvik Ön İzleme 
formu OSB kadrosundaki uzmanlarca 
koordine edilerek firmalara iletilmiştir.  
Kurumsallaşma ve markalaşma 
kapsamında ise öncelikle OSB 
kurumsal olgunluk ölçümü yapılarak 
başlanmış olup bölge genelindeki 
tüm firmalara bu başlıklarda destek 
verilmesi planlanmıştır.

Yalova Makine OSB, kümelenme 
faaliyetleri kapsamında 2021 
yılında Ticaret Bakanlığının Ur-Ge 
proje desteklerinden yararlanmak 
amacıyla bünyesinde yer alan 18 
firmanın katılımı ile “Otonom Makine 
Teknolojileri” kümelenme projesini 
başlatmıştır. Örneklerinden farklı 
olarak mekansal bütünlük ortaklığında 
gidilen bu proje kapsamında 
birbirinden farklı fakat otonom makine 
üretimini bütünleyici firmalar bir araya 
toplanarak metal aksamdan plastik 
aksama, malzeme geliştirmekten, 
proje tasarımına tüm süreçler Ur-
Ge kapsamındaki farklı alanlarda 
uzmanlaşmış farklı firmaların 
aralarında görev dağılımı yaparak 
gerçekleştirdiği bir kümelenme 
projesi olarak dikkat çekmektedir.Söz 
konusu Ur-Ge projesi Ticaret Bakanlığı 
tarafından kabul edilerek çalışmalara 

başlanmış ve katılımcı ihtiyaç analizi 
aşamasına geçilmiştir.

Yine OSB’nin üniversite-sanayi iş 
birliğine verdiği önemin bir sonucu 
olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde 
çeşitli mühendisliklerden, ekonomi 
finansa, sosyolojiden, mimarlığa 
uzanan kendi alanlarında uzmanlıkları 
bulunan akademisyenlerden oluşan 
tavsiye verici bir danışmanlar kurulu 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda yılın 
her çeyreğinde akademisyenlerle 
yapılan toplantılar ile bir yandan 
OSB’nin projeleri masaya yatırılıp söz 
konusu projeler hakkında görüşleri 
alınmakta öbür yandan OSB’nin 
projelerinin dünyada bu konulardaki 
gelişmeler ve yenilikler ile paralel 
gidip gidilmediğine yetkin bir kurul 
tarafından karar verilmektedir.

Marmara’nın geneline hizmet edecek 
şekilde otomotiv yan sanayi, metal 
ve makine sektörüne yönelik bölgede 
yapılmayan testlerin yapılacağı TSE ile 
ortak geliştirilmiş bir merkez olarak 
kurulacak olan TSE Test Kalibrasyon 
Merkezi kapsamında projelendirme 
çalışmaları tamamlanmıştır ve 
2022 yılında öncelikli temel atılacak 
yapılar arasındadır. Ayrıca Yalova 
OSB’nin güney kısmında yaklaşık 
600 hektar büyüklüğünde bir serbest 
bölge kurulması ve bu sayede bölge 
ihracatına önemli katkı sağlanması 
hedeflenmektedir. Yine Yeşil OSB 
anlayışına uygun olarak bölgenin 
enerji ihtiyacının %100 yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşılanması 
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 
OSB bünyesinde bulunan tüm üretim 
tesislerinin tasarımları çatısında 
güneş paneli yerleştirilebilecek 
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şekilde tasarlanmaktadır. Bölgenin 
su ihtiyacının sürdürülebilir şekilde 
karşılanması için OSB’ye ait 2.000.000 
metreküp hacimli barajın planlama 
ön raporu DSİ’den onaylanmış olup 
planlama raporu, arazi çalışmaları ve 
uygulama projelerine başlanmıştır. 
OSB genelinde tüm katılımcıları 
Kapsayan Sıfır Atık Yönetim Sistemi 
Yönergesi hazırlanmış olup kurulum 
çalışmaları devam etmektedir. 
Bu kapsamda OSB içerisinde 
uluslararası akreditasyonu olan bir 
Çevre Laboratuvarı kurulacaktır. 
Yine Yeşil OSB hedefi kapsamında 
bölge içerisinde bulunan tüm 
üretim ve sosyal donatı tesislerinin 
enerji ve su verimliliğine uygun 
mimari tasarımlar yapılarak TSE 
Güvenli Yeşil Bina Sertifikasyonu 
alınacak şekilde OSB plan notlarına 
işlenmiş ve bu bağlamda ana hedef 
olan Yeşil OSB unvanını ‘’Ulusal ve 
Uluslararası’’ boyutta kazanmak 
için gerekli tüm altyapı ve üstyapı 
yatırımları yapılacaktır. Son olarak 
yine yeşil OSB çerçevesinde 

bölge içerisindeki ağaçlandırma 
kapsamında 50 dönümlük yeşil 
alanın bölgeye nefes olması ve 
dikimi yapılan dut ağaçlarının 
yapraklarından faydalanarak ipek 
üretimini destekleyici koza yapılması 
hedeflenmektedir. 

Görüldüğü üzere Yalova Makine İhtisas  
OSB yeni nesil yenilikçi bir OSB kurmak 
için birçok girişimde bulunmuş, 
teknopark kurmadan serbest bölgeye; 
dış ticaret ve test kalibrasyon merkezi 
inşa etmeden model fabrikaya; 
kümelenmeden yalın dönüşüme; 
ayrıca yeşil bir OSB olmaya yolunda da 
güneş panellerinden OSB barajına, sıfır 
atık ve karbon yönetim sisteminden 
yeşil bina ve ağaçlandırma 
çalışmalarına uzanan tasarımlar 
planlamıştır. Tüm bu yapılanlar ve 
planlananlar Yalova Makine İhtisas 
OSB’nin Türkiye’nin geleneksel OSB 
modelinden çok farklılaşan yeni bir 
OSB modeli olma yolunda ilerlediğini 
göstermektedir.

OSB Baraj Üzeri Yüzerges Projesi
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Yalova Makine OSB YM’nin ihtiyaç 
analizi kapsamında, öncelikle var 
olan istatistiksel veriler ve ilgili 
literatür kullanılarak mevcut durum 
değerlendirmesi yapılmıştır. Ancak 
esas analiz 28 Temmuz-1 Eylül 2021 
tarihleri arasında yaklaşık 35 gün 
süren saha çalışmasına dayanarak 
hazırlanmıştır. Saha çalışmaları 
kapsamında Yalova Makine OSB’de 
yer alacak olan arsa tahsisi yapılmış 
firmalarla anket ve derinlemesine 
görüşmeler yürütülmüştür. Bu 
doğrultuda ilk olarak Yalova Makine 
İhtisas OSB’de faaliyet gösterecek 
olan arsa tahsisi yapılmış 40 firmanın 
katılımıyla Online anket çalışması 
yapılmıştır. Ek 1’de verilen anket 
çalışması ile Yalova Makine İhtisas 
OSB’de yer alacak firmaların temel 
özellikleri, son dönemdeki üretim, satış 
ve pazarlama performansı, geleceğe 
dair vizyon, hedef ve öngörüleri, 
firmaların Ar-Ge ve yenilik durumları ile 
yenilik kapasitesi ve uygulamaları, OSB 
ve YM’nin öncelikleri ve odaklanacağı 
alanlar/konular ve ihtiyaçlara yönelik 
değerlendirmelerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Daha sonra anket 
yapılan firmalar arasından seçilen 20 
sanayici ile yüz yüze derinlemesine 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu sanayiciler seçilirken YM’nin 
amaçları ve öncelikleri doğrultusunda 
Ar-Ge merkezi olan veya yeniliğe 
yönelik proje yürüten firmalar ile 
büyüme eğiliminde olan firmalar 
öncelikli olarak değerlendirilmiştir. 
Mülakatlarda amaç, bir yandan 
firma anketi kapsamında soruların 

detaylandırılması iken, öbür yandan 
bölgesel ekosistemdeki aktörlerin 
işlevlerinin ve ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve YM’nin öncelikli 
faaliyetleri ve yapılanması hakkındaki 
düşüncelerin değerlendirilmesidir. 
Mülakatlar Ek 2’de verilen yarı 
yapılandırılmış soru formları üzerinden 
yapılmış ve görüşmelerde tekrarların 
başladığı noktada mülakatlar 
sonlandırılmıştır. 

Sonuç olarak bu çalışmanın aşağıdaki 
bölümünde esas olarak firmaların 
anket çalışmasına verdiği cevaplar 
ile mülakatlardan derlenen bulgular 
analiz edilmektedir. Nicel ve nitel 
analizin birlikte sistematik bir şekilde 
kullanıldığı bu çalışma temel olarak 
sanayinin yenilikçilik ihtiyaçlarına 
odaklanmış olup, firmaların ve 
sanayicilerin bilgi, tecrübe ve 
yorumlarına bağlı olarak yenilik ve 
ekosistem konusundaki bakış açılarını 
yansıtmaktadır. 

Araştırmaya katılan 40 firmanın 
yanıtları analiz edildiğinde, 
katılımcıların %55’inin firmanın genel 
müdürü konumunda olduğu, %35’inin 
yönetim kurulu başkanı olduğu ve 
%10’unun da firmanın sahibi veya 
ortağı olduğu görülmektedir ki bu 
durum firmaların çalışmaya en 
üst düzeyde iştirak ettiğini ortaya 
koymaktadır. Ayrıca sorulara cevap 
verme oranlarına bakıldığında da yanıt 
oranının oldukça yüksek olduğu dikkati 
çekmektedir ki firmalar neredeyse tüm 
sorulara tam olarak cevap vermişlerdir.  

2.2.  YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB’DE YER ALACAK FİRMALARIN   
 TEMEL ÖZELLİKLERİ
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Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların profili lokasyon 
bakımından incelendiğinde, OSB’de 
faaliyet gösterecek firmaların büyük 
bir kısmı Marmara Bölgesinden 
özellikle de Yalova’nın komşusu olan 
İstanbul, Kocaeli ve Bursa’dan bölgeye 
taşınacak (Şekil 2.1) veya sıfırdan 
yatırım yapacak firmalardır (Şekil 
2.2). Nitekim ankete katılan firmaların 
sadece 3 tanesi Yalova’da bulunurken, 
geri kalan tüm firmalar (%92) Yalova 
dışında yer almaktadır (Tablo 2.1). 
Bu durum Yalova Makine İhtisas 
OSB’nin il dışından çok ciddi bir yatırım 

çekeceğini göstermektedir. Nitekim 
PAL (2021:39) tarafından yapılan bir 
araştırmada Yalova Makine İhtisas 
OSB’ye yatırım yapacak firmaların 
%59’u var olan tesisleri dışında Yalova 
OSB için yeni bir tesis kuracağını, 
%41’i ise var olan tesislerini OSB’ye 
taşıyacağını belirtmiştir. İster yer 
değiştirme/taşınma şeklinde olsun 
isterse sıfırdan yatırım biçiminde olsun 
gerçekleşecek yatırımların Yalova 
ekonomisi üzerinde her anlamda 
önemli etkiler yaratması ve aynı 
zamanda yeni hareketlilik ve ihtiyaçları 
beraberinde getirmesi beklenmektedir.

OSB’de faaliyet gösterecek firmaların 
kuruluş tarihleri dikkate alındığında, 
firmaların ortalama 25 yaşında olduğu 
görülmektedir (Tablo 2.1). Nitekim 
firmaların yarısının 20 yaşın üstünde, 

2000 yılı öncesi kurulmuş görece eski 
firmalar olduğu görülürken, sadece 
5 tanesinin 2010 sonrası kurulan 
genç firmalardan oluştuğu dikkati 
çekmektedir. 

Şekil 2.2     Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Şu Anki 
 Coğrafi Konumu, (n=40) 

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Yalova

İstanbul

Kocaeli

İzmir

Bursa

Gaziantep

Konya

%50

%25

%5

%5

%5

%2,5
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Tablo 2.1  Yalova Makine OSB’de Yer Alacak Firmaların Temel Özellikleri

İli (Lokasyonu)

İstanbul

Kocaeli

Yalova

Bursa

İzmir

Gaziantep

Konya

Büyüklüğü/Ölçeği (ciro)

Yıllık Bilanço ≤ 1M 

Yıllık Bilanço ≤ 8M 

Yıllık Bilanço ≤ 125M )

Yıllık Bilanço 125 mlyon TL Üstü

Büyüklüğü/Ölçeği (çalışan sayısı)

Mikro işletme (1-9)

Küçük işletme (10-49)

Orta büyüklükte işletme (50-249)

Büyük işletme (250+)

Ortalık Yapısı

Yerli

Yabancı

Yerli-Yabancı Ortaklığı

Yönetim Biçimi

Aile

Profesyonel

Firma Stratejisi 

Firmanın yazılı bir iş stratejisi 
(stratejik planı) vardır.

Dış Kaynaklı Projeler (Son 5 Yıl)

KOSGEB Proje Sayısı

TÜBİTAK Proje Sayısı

Kalkınma Ajansı Proje Sayısı

AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklar

Uluslararası Yönetim Sistemleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 5000 Enerji Yönetim Sistemi 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi

ISO 10002 Müş. Memnuniyeti Yön.

ISO 45001 İSG Yönetimi

Diğer yönetim sistemleri

Satışların Coğrafi Dağılımı (2020)

Bulunduğu Yerel/Bölgesel Pazar (%)

Ulusal Pazar (%)

Yurtdışı Pazar (İhracat) (%)

İhracat (2020)

İhracatının toplam ciro 
içerisindeki payı (%)

Çalışanların Niteliği

Beyaz Yaka

Mavi Yaka

Çalışanların Eğitimi

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

Ön lisans

Lise ve altı

n nOrt Ort

Firma Tarihi/Ortalama Yaşı

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

25,2 yıl

%

50

25

7,5

5

5

5

2,5

%

5

32

37

26

%

0,0

51,4

37,8

10,8

%

100

0

0

%

79

21

%

43,9

%

26

7

8

2

%

39

17

3

5

7

13

16

%

32,1

49,6

50,4

%

30,4

%

24,8

75,2

%

0,10

1,10

13,6

12,0

73,2

36

40

39

39

40

40

39

36

33

35

34

37

37
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Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmalar ölçek/büyüklük 
açısından istihdam  edilen kişi 
sayılarına göre değerlendirildiğinde, 
firmaların %51’i küçük, %38’i orta 
ve %11’i büyük ölçekli firmalardan 
oluşmaktadır (Tablo 2.1 ve Şekil 2.3). 
Görüldüğü gibi OSB’de konumlanacak 
40 firmadan %89’u KOBİ ölçeğinde 
iken mikro ölçekli firmanın 
bulunmadığı dikkati çekmektedir. 
Öte yandan firmaların ölçeği bilanço 
büyüklüğüne göre incelendiğinde 

ise, OSB’de yer alacak firmaların 
%74’ü KOBİ statüsündeyken %26’sı 
büyük firmalardan oluşmaktadır 
(Tablo 2.1). Çalışan sayısına göre 
firma büyüklüğünün de ortalama 127 
kişi olduğu göz önüne alındığında, 
firma ölçeği açısından ister istihdam 
parametresi isterse bilanço büyüklüğü 
parametresi kullanılsın Yalova’da 
gelecekte firmaların faaliyete 
geçmesiyle özellikle orta ölçekli 
firma sayısında önemli bir artışın 
gerçekleşmesi beklenmektedir.

Şekil 2.3     Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Ölçeği/   
 Büyüklüğü, n=39

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Büyük İşletme
¬ 250+
¬ 125 milyon TL+

Orta İşletme
¬ 50-249
¬ ≤125 milyon TL

Küçük İşletme
¬ 10-49
¬ ≤8 milyon TL

Mikro İşletme
¬ 1-9
¬ ≤1 milyon TL

%26

%26

%26

%5

Bilanço (%)

Çalışan sayısı (%)

%0

%11

%11

%11
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Yalova OSB’de faaliyet gösterecek 
firmalar sahiplik ve yönetim biçimi 
açısından incelendiğinde ise, tüm 
firmaların yerli olduğu ve çok büyük 
kısmının da aile firması şeklinde 
yönetildiği görülmektedir (Tablo 2.1). 
Her ne kadar ilk aşamada yerleşecek 
firmaların tamamı yerli firmalar olsa 
da bölgenin coğrafi konumundan 
kaynaklanan büyük avantajları ve 
yeni nesil örnek bir OSB modeli 
olarak kurgulanması sayesinde yakın 
gelecekte yabancı sermayeli firmaların 
da bölgede faaliyet göstermesi 
öngörülmektedir. Keza bu durumda 
bölgede profesyonel yönetilen 
firma sayısının da yükselmesi 
beklenmektedir. 

Yalova Makine OSB’de yer alacak 
firmaların sektörel dağılımı 
incelendiğinde (Şekil 2.4), ana sektör 
itibariyle firmaların %82’si imalat 
sanayi sektöründe yer alırken, %18’inin 
sanayiyi destekleyen mühendislik, 
tasarım ve inşaatla ilgili hizmet 
sektörlerinde olduğu görülmektedir. 
Yalova Makine İhtisas OSB’nin bir 

makine ihtisas OSB’si olması nedeniyle 
bölgede yer alacak firmaların %23’ünü 
ana sektör konumunda olan makine 
ve ekipman imalatında faaliyet 
gösteren firmalar oluştururken, 
bunu %20 ile ana metal sanayi, %17 
ile de metal ürünleri imalatının yer 
aldığı metali ve metal malzemeyi 
şekillendirmeye yönelik sanayinin 
izlediği görülmektedir. Dolayısıyla 
OSB’de makineyle doğrudan ilgili 
sektörlerin oranı %60 seviyesindedir. 
Ayrıca bölgede yer seçecek kauçuk 
ve plastik ürünler imalatı firmaları 
%7 paya sahipken, NACE kodu 23-
27-29-33 olan diğer imalat sanayi 
firmaları yani 23-metalik olmayan 
ürünler imalatı, 27-elektrikli teçhizat 
imalatı, 29-motorlu kara taşıtı ve 
römork imalatı ve 33-makine ve 
ekipmanlarının kurulumu ve onarımı 
firmaları, toplamda %15’lik paya 
sahiptir ki genel olarak söz konusu 
sanayi fimalarının Makine İhtisas 
OSB’nin ruhuna uygun olduğu ve bir 
uzmanlaşma sağladığı söylenebilir.   

Şekil 2.4     Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların 
 Sektörel Dağılımı, n=40

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Makine ve Ekipman 
İmalatı

Ana Metal Sanayi

Metal Ürünleri İmalatı

Kauçuk Ürünleri 
İmalatı

Diğer İmalat
Sanayileri

İnşaat ve Ticaret

%23

%20

%17

%7

%15 %18
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Nitekim firmaların faaliyet 
gösterdiği alan ve ürettikleri ürünler 
incelendiğinde (Şekil 2.5), makine 
ihtisas OSB’yi temsil eden bir sektörel 
yoğunlaşma (çelik, otomotiv, vinç, 
konteyner gibi) ve ürün çeşitliliğine 
sahip olduğu ve genel olarak birbiriyle 
ilişkili ve tamamlayıcı alanlarda 
üretim yapan bir sektörel dağılımı 
yansıttığı söylenebilir. Bu bulgular, 
Yalova Makine İhtisas  OSB’nin gerek 
üretim için gereken girdi ve tedarik 
temini ile üretimi yapılan ürün grupları 

ve nihai çıktılar (metal parçalar 
ve bağlantı elemanları, plastik, 
cam gibi) bakımından gerekse söz 
konusu çıktılarını sattığı/talep eden 
faaliyet alanları ve sektörler (çelik, 
otomotiv, inşaat, vinç, konteyner gibi) 
bakımından ileri ve geriye bağlantılı, 
girdi-çıktı ilişkisine sahip bir değer 
zinciri oluşturan üretim tarzına karşılık 
geldiği ve bu minvalde kümelenme için 
de büyük bir potansiyel teşkil ettiği 
görülmektedir.

Şekil 2.5     Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların 
 Faaliyet Alanı ve Ürettiği Ürün Grubu, n=40

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Diğerleri

Metal

Diğer

Plastik Cam

Çelik

Otomotiv

Vinç

İnşaat
Konteynır Ambalaj

Faaliyet 
Alanı

Ürettiği
Ürün 

Grubu

%53

%67

%21

%7 %5

%19

%11

%6

%5
%3 %3
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Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmalardaki çalışanların 
eğitim düzeyi ve nitelikleri (mesleki 
konumu-beyaz yaka vs mavi yaka) 
değerlendirildiğinde, çalışanların 
büyük bölümünün (¾’ünün) lise ve altı 
eğitime sahip mavi yakalı (usta gibi 
kalifiye işçiler ve düz/vasıfsız işçiler) 
işçilerden oluştuğu, ¼’ünün de lisans 
ve ön lisans eğitimliler ağırlıklı olmak 
üzere beyaz yakalı (yönetici, mühendis, 
teknisyen, tekniker) çalışanlardan 
meydana geldiği görülmektedir 
(Tablo 2.1). Bu tablo Yalova Makine 
İhtisas OSB’de istihdam edilecek 
her 4 çalışandan birinin beyaz yakalı 
olacağını, geri kalan kısmın ise üretim 

odaklılığın bir gereği olarak mavi 
yakadan oluşması beklenmektedir 
(Şekil 2.6). Ancak OSB’nin yeni 
nesil yenilikçi bir OSB modeli 
olarak kurgulandığı ve buna göre 
de firma kabulü yaptığı göz önüne 
alındığında beyaz yaka oranının daha 
da yukarı çıkması beklenmektedir. 
Bu durumda şu an için 5820 kişinin 
çalıştığı OSB’de sadece 8 doktoralı 
ve 62 yüksek lisanslı çalışan varken, 
gelecekte yenilikçi firmaların OSB’de 
yoğunlaşmaya başlamasıyla birlikte 
lisansüstü ve doktora derecesine 
sahip işgücüne olan ihtiyacın artacağı 
ve bölgede beyaz yakalı nitelikli çalışan 
sayısının artması öngörülmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların mevcut ve yaratacağı 
istihdam bakımından durumu 
değerlendirildiğinde, ankete katılan 
40 firmanın 5820-6078 arasında 
değişen sayıda çalışanı olduğu 

görülmektedir. Ancak OSB’nin faaliyete 
geçmesiyle bölgede yaklaşık 20.572 
kişilik bir istihdamın ortaya çıkması 
beklenmektedir (PAL, 2021:41). 
PAL (2021) tarafından yapılan 
hesaplamalara göre, Yalova Makine 

Şekil 2.6     Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmalardaki Çalışanların   
 Eğitimi ve Nitelikleri (%), n=37

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Lise ve altı 
mezunu

Beyaz yakaÜniversite 
mezunu

Mavi yaka
%73,2

%24,8%26,8

%75,2
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İhtisas OSB’de zaman içinde firmaların 
şu anki mevcut mavi-beyaz yakalı 
oranı dikkate alınarak yaklaşık 3.807 
beyaz yakalı ve 16.764 mavi yakalı 
istihdam yaratması beklenmektedir 
(Tablo 2.2). Eğer mavi-beyaz yakalı 
oranı ülkenin en yüksek %50 beyaz 
yaka ortalamasına sahip Gebze OSB 
değeri kullanılarak hesaplanırsa 
bu durumda Yalova Makine OSB’de 
10.286 beyaz yakalı istihdamının 
ortaya çıkması beklenmektedir (PAL, 
2021:42). Bu değerler oldukça ideal 

ve şu an için çok uzak gibi görünse 
de Yalova Makine İhtisas OSB’nin 
yeni nesil bir OSB olarak tasarlandığı 
ve buna göre yapılandığı dikkate 
alındığında gerçeklikten çok da uzak 
bir senaryo olmadığı düşünülmektedir. 
Dahası her ne şekilde olursa olsun, 
OSB’nin faaliyete geçmesiyle bölgenin 
Yalova ekonomisi için ciddi bir 
istihdam kaynağı olacağı, nitelikli 
işgücünü kente çekeceği ve Yalova’nın 
rekabetçilik düzeyini ileri taşıyacağı 
muhakkaktır. 

Yalova OSB’de faaliyet gösterecek 
firmalar, pazar yapısı ve ihracat 
durumları açısından incelendiğinde 
ise, firmaların büyük çoğunluğunun 
(%82) ulusal iç pazara mal ve hizmet 
sattığı görülmektedir (Şekil 2.7). 
Ayrıca firmaların yaklaşık 1/3’ünün 
yakın çevresindeki yerel/bölgesel 
pazara satış yaptığı görülürken, 
yarısının da yurtdışına ihracat yaptığı 
görülmektedir. Öte yandan firmaların 
ciroları içinde ihracatın oranı %30 
olup bu değerler Yalova Makine 
İhtisas OSB’de yer alacak firmaların 
oldukça dışa açık ihracatçı firmalar 
olduğunu göstermektedir. Ancak 

firmaların ideal bir gösterge olmasa 
da katma değer ve teknoloji düzeyini 
yansıtan ihracatın kilogram değeri 
(toplam ihracat değeri ($) / ihraç 
edilen ürünlerin toplam ağırlığı (kg)) 
dikkate alındığında ise, ankete cevap 
veren 21 firmanın ortalaması 1,69 
$/kg’dır. Türkiye ortalamasının 1,4 
ABD doları ve ülkenin en büyük 12 
OSB’sinin ortalamasının da 14,9 ABD 
doları olduğu (Cansız, Kurnaz, Cağlar, 
2019:33) göz önüne alındığında, 
Yalova Makine İhtisas OSB’nin ihracat 
katma değerini yükseltmeye ciddi 
oranda ihtiyacı bulunmaktadır. 

Kaynak: PAL, 2021:41 ve 42

Tablo 2.2  Yalova Makine İhtisas OSB’nin Faaliyete Geçmesiyle Ortaya  
 Çıkacak İstihdam İhtiyacı

İşgücünün 
niteliği

BAZ 
SENARYO

Mavi yaka
Beyaz yaka
Toplam

16.764
3.807

20.572

3.077
1.479
4.556

10.286
10.286
20.572

Ortaya çıkacak 
toplam istihdam

Firmaların mevcut 
tesislerinden 

taşıyacağı istihdam

Gebze OSB beyaz yaka 
oranına göre ortaya 

çıkacak yeni istihdam
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Bu bölümde, Yalova Makine İhtisas 
OSB’de faaliyet gösterecek olan ve 
araştırmaya katılan 40 firmanın 
yanıtları temelinde Ar-Ge ve Yenilikçilik 
göstergeleri analiz edilmektedir. 
Bu bağlamda ilk olarak firmaların 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine bakış 
açısını anlamak açısından büyük 
önem taşıyan firmaya ait yazılı bir 
iş stratejisinin olması ve/veya yazılı 
bir Ar-Ge/yenilik stratejisinin olması 
hususu değerlendirilmektedir. Buna 
göre Yalova Makine İhtisas OSB’de 
yer alacak firmaların yaklaşık yarısı 
yazılı bir iş stratejisine sahipken, 
ancak ¼’ünün yazılı bir Ar-Ge ve/
veya yenilik stratejisine sahip olduğu 
görülmektedir (Şekil 2.8). Türk 
sanayi kültüründe sıkça karşılaşıldığı 

üzere firmaların yarısından 
fazlasının bir stratejik planı yokken, 
büyük çoğunluğunun da resmi/
yazılı bir Ar-Ge ve Yenilik stratejisi 
bulanmamaktadır. Bu kurulması 
planlanan Yenilik Merkezinin ne denli 
isabetli olduğunu gösterdiği gibi 
aynı zamanda bölgedeki firmalara 
Ar-Ge ve yenilik alanında söz konusu 
stratejilerin nasıl hazırlanacağı 
konusunda çeşitli hizmetler 
sunulabileceğini de göstermektedir. 
Öte yandan bölgede halihazırda 
stratejisi olan firmalara ise son yıllarda 
firmaların Ar-Ge ve yenilik alanındaki 
standardı olan ve yenilik kapasitesini 
geliştiren İSO 56000 İnovasyon 
Yönetim Sistemi Standardı konusunda 
destekler sağlanabilir.

Şekil 2.7     Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmalardaki Satış Yaptığı   
 Pazarlar ve İhracat Durumu, n=35

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Bulunduğu
 Yerel/Bölgesel Pazar (%)

% 32,1

% 49,6 % 50,4

Ulusal Pazar 
(%)

Yurt Dışı Pazar 
(İhracat) (%)

2.3.  YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB’DE YER ALACAK FİRMALARIN   
 AR-GE VE YENİLİK İLE İLGİLİ TEMEL GÖSTERGELERİ
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Yalova Makine İhtisas OSB’de 
faaliyet gösterecek firmaların sahip 
oldukları uluslararası yönetim sistemi 
standartlarına bakıldığında, firmaların 
hiçbirinin henüz İSO 56000 İnovasyon 
Yönetimi Sistemi Standardına sahip 
olmadığı görülmektedir (Şekil 2.9). 
Bu durum standardın 2020 yılında 
uluslararası ölçekte onaylanması 
ile ilişkili olduğu gibi aynı zamanda 
firmaların Ar-Ge ve yenilik konusundaki 
farkındalık ve önceliklerinin düşük 
olmasıyla da ilişkilidir. Bu bağlamda 
kurulması planlanan Yenilik 
Merkezi’nin yenilik yönetim sistemi 

standardının yaygınlaştırılması 
konusunda firmalara önemli bir katkı 
sağlaması beklenmektedir. Öte yandan 
Şekil 2.9 incelendiğinde, firmaların 
ağırlıklı olarak en çok bilinen, çoğu 
zaman alınması elzem ve hatta 
mecburi olan ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemine sahip olduğu, bunu ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi ile ISO 
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sisteminin izlediği görülmektedir. 
Diğer standartların sadece sınırlı 
sayıda firmada bulunduğu dikkati 
çekmektedir.

Şekil 2.8     Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Yazılı Bir İş Stratejisi 
 ve Ar-Ge/Yenilik Stratejisine Sahip Olma Durumları, n=39 ve n= 37

Şekil 2.9     Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Sahip Olduğu 
 Uluslararası Standartlar ve Yönetim Sistemleri, n=33

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

EVET HAYIR

HAYIR

EVET

%44 %56

%75

%25
Yazılı bir iş 
stratejisi

(stratejik planı)  
vardır

Yazılı bir 
Ar-Ge/ yenilik 

stratejisi
vardır

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Diğer Yönetim Sistemleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi %39

%17

%16

%13

%7

%5

%3
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Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların Ar-Ge ve yenilik 
performansı temelindeki göstergelere 
göre değerlendirildiğinde (Şekil 
2.10), firmaların yaklaşık 2/3’ünün 
bünyesinde Ar-Ge personeli 
barındırdığı görülmektedir. Nitekim 
bölgedeki firma başına ortalama 
4-6 Ar-Ge personeli düşmektedir ki 
bu Türkiye şartları düşünüldüğünde 
görece azımsanmayacak bir rakamdır. 
Yine benzer şekilde firmaların 
%15’inin Ar-Ge ve/veya Tasarım 
Merkezinin olduğunu görülmektedir. 

Diğer taraftan firmaların %40’ı son 
5 yılda ulusal veya uluslararası bir 
patent sahip olduğunu belirtmiştir. 
Keza aynı şekilde firmaların %39’u 
üretim süreçlerinde yenilik yaptığını 
bildirmiştir. Bu firmaların %34’ü de 
yine son 5 yılda pazara yeni bir ürün 
ya da hizmet sunarak ürün yeniliği 
yaptığını belirtmişlerdir. Tüm bu 
göstergeler bölgeye gelecek firmaların 
yenilikçilik anlayışına sahip ciddi bir Ar-
Ge potansiyeli taşıyan firmalar olduğu 
göstermektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB’de 
faaliyet gösterecek firmaların son 
5 yılda Ar-Ge ve yenilik alanında 
firma dışı kaynaklardan teknoloji 
geliştirmek için finanse ettikleri 
projeler incelendiğinde, firmaların 
ağırlıklı olarak KOSGEB desteklerinden 
faydalandıkları görülmektedir (Şekil 
2.11). Bunu uzak ara Kalkınma 
Ajanslarının ve TÜBİTAK’ın proje 
destekleri izlerken, firmaların Avrupa 
Birliği gibi çeşitli uluslararası fonlardan 
oldukça düşük düzeyde yararlandığı 

dikkat çekmektedir. Ayrıca sadece 
18 firmanın toplam 24 projesinin 
fonlandığı, geri kalan firmaların hiçbir 
projesinin olmadığı ve dolayısıyla dış 
finansman kaynağının kullanılmadığı 
görülmektedir.  Yine 40 firma içinde 
sadece 2 firmanın birden fazla 
finansman kaynağından beslenen 
projesi bulunmaktadır. Genel olarak 
firmaların dış finansman ile yürüttüğü 
teknoloji projeleri bakımından zayıf 
kaldığı ve bu alanda ciddi bir gelişime 
ihtiyaç olduğu gözükmektedir.

Şekil 2.10  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Sahip Olduğu   
 Temel Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri, n=37

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Ar-Ge personeli 
olan firmaların 

oranı

Patent sahipliği 
olan firmaların 

oranı

Süreç yeniliği 
yapan firmaların 

oranı

Ürün yeniliği 
yapan firmaların 

oranı

Ar-Ge/tasarım 
merkezi olan 

firmaların oranı

%62

%34
%39%40

%15
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Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların yenilik kapasitesi 
ve yönetiminin analiz edildiği bu 
bölümde, UNDP ve MOSB Yenilik 
Merkezi iş birliğinde ISO 56002 
Innovation Management System 
(İnovasyon Yönetim Sistemi) 
standardına (ISO, 2019) uygun 
olarak geliştirilen “iMAGE Yenilik 
Yönetim Kapasitesi Değerlendirme 
Aracı” soru seti ve analiz çerçevesi 
kullanılmıştır (UNDP ve MOSB, 2021). 
Söz konusu değerlendirme aracı 
iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım 
firmanın yenilik yönetimi performans 
ve çıktılarının sorgulandığı sorulardan 
oluşmakta iken, ikinci kısmı firmaların 
yenilik yönetim yeteneklerine dair 
6 ana bölüm ve 191 alt boyuttan 
oluşmaktadır. Buna göre Yalova 
Makine İhtisas OSB’de yer alacak 
firmaların genel yenilik yönetimi 
performansı analiz edildiğinde, 

firmaların yenilik yönetimi konusunda 
aldığı puan 5 üzerinden ortalama 3,97 
olarak belirlenmiştir. Firmalar aldığı 
bu puan ile yenilik yönetim kapasitesi 
anlamında iyi bir yerde olduğunu 
göstermiştir. Nitekim Manisa OSB’de 
yer alan 27 firmanın yenilik yönetim 
kapasitesi alanındaki ortalama 
değerinin 3,23 olduğu dikkate 
alındığında (UNDP ve MOSB, 2021), 
Yalova OSB’deki firmaların görece 
daha iyi bir pozisyona sahip olduğu 
görülmektedir ki bu bölgede yer alacak 
firmaların yenilik yönetiminin tüm 
boyutlarını uygulamaya başladığını, 
ancak yenilikçiliğin bir firma kültürü 
olarak yerleşmesi için gelişime 
açık geniş bir alanının bulunmakta 
olduğuna işaret etmektedir. 
Tablo 2.3’te yer alan ve firmaların 
yenilik yönetim kapasitesini ve 
yenilikçilik sürecini belirlemek 
amacıyla sorulan soruların cevapları 

Şekil 2.11  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Sahip Olduğu 
 Dış Kaynaklı Projeler, n=36

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

AB ve diğer uluslararası kaynaklar

TÜBİTAK proje sayısı

Kalkınma Ajansı proje sayısı

KOSGEB proje sayısı

%4

%11

%14

%31

2.4.  YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB’DE YER ALACAK FİRMALARIN   
 YENİLİK KAPASİTESİ VE YÖNETİMİ

1 Bu çalışmada sadece 11 temel alt boyut incelenmiş, diğer boyutlara ankette yer verilmemiştir.
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6 ana bölüm ve 11 boyutun her 
birindeki maddelere ait puanların 
toplanması ve ortalamalarının 
hesaplanması sonucu belirlenmiştir. 
Buna göre, Yalova Makine İhtisas 
OSB’de yer seçecek firmaların 
yenilik yönetim kapasitesinin 6 ana 
ekseni olan (1) liderlik ve niyet, 
(2) organizasyon, (3) planlama ve 
destek, (4) süreç, (5) performans 
değerlendirme ve (6) iyileştirme 
boyutlarının tümünde Manisa 
OSB’deki firmaların ortalamalarının 

üzerinde bir olgunluk seviyesine 
sahip olduğu görülmektedir (Şekil 
2.12). Özellikle Yalova’daki firmaların 
yenilik yönetiminin organizasyon 
ve planlama ekseninde Manisa’daki 
firmaların ortalamasından daha üstün 
bir kapasiteye sahip olduğu dikkati 
çekmektedir. Firmaların performans 
değerlendirme hariç her yenilik 
ekseninde görece dengeli bir dağılım 
gösterdiği görülmektedir.

Şekil 2.12  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Ana Eksenler   
 İtibarıyla Yenilikçilik Performansı, n=40

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.
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Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Tablo 2.3  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Yenilik   
 Yönetim Kapasitesi ve Yenilik Süreçleri

1 Liderlik ve Niyet

  Yenilikçiliği desteklemek için açık bir vizyona sahiptir.

  Yenilik faaliyetlerini destekler, kaynak sağlar ve teşvik eder.

2 Organizasyon

  Firmanın değerler sistemi, normları ve davranış kalıpları yenilikçiliği destekler.

  Yenilikçilik ekseninde oluşturulmuş bir organizasyon yapısı vardır.

  Yenilik faaliyetlerine yönelik çalışanları cesaretlendirici bir ödül sistemi vardır.

  Firma içinde birimler arası yenilik için etkin takımlar oluşturulur.

  Firma müşteriler ile yenilik için iş birliği yapar.

  Firma tedarikçiler ile yenilik için iş birliği yapar.

  Firma üniversiteler ile yenilik için iş birliği yapar.

  Firma start-up’lar ile yenilik için iş birliği yapar.

3 Planlama ve Destek

  Firma teknolojiyi edinme ve uyarlama yetkinliğine sahiptir.

  Firma teknoloji geliştirme yetkinliğine sahiptir.

4 Yenilik Süreci

  Yeni fikirlerin üretilme ve geliştirilme süreci sistematik bir şekilde yürütülür   
 (fikir, prototip, prototip iyileştirme).

  Firma yeni ürün ve hizmet geliştirilmesi sürecinde sistematik bir yaklaşıma sahiptir.

  Firma geliştirilen ürünleri ticarileştirme, satış ve pazarlama süreçlerini ulusal ve  
 uluslararası piyasalarda yürütür.

5 Performans Değerlendirme

  Firma yenilik süreçlerinin takibi ve geliştirilmesi için etkin bir izleme ve değerlendirme  
 sistemine sahiptir.

6 İyileştirme

  Firma değişen koşullara hızla uyum sağlama yetkinliğine sahiptir. 

4,2

4,1

 

4,0

3,9

3,7

4,0

4,2

4,1

3,8

3,4

 

4,2

4,1
 

3,9

4,0
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4,0

40

40

 

40
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40
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40

40

 

39

40

 
40

39

40

 

39

 

40

nOrt
Yenilik Süreçleri: Firmanızın uyguladığı yenilik süreçlerini göz önüne alarak süreçlere 
ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. (1: Hiç katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum)

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
seçecek firmaların yenilik yönetim 
kapasitesi alt boyutlar itibariyle 
analiz edildiğinde ise (Şekil 2.13), 
firmaların yenilik yönetiminin 11 
alt boyutunun tamamında Manisa 

OSB’deki 27 firmanın ortalamasından 
daha iyi performansa sahip olduğu 
görülmektedir. Buna göre, firmaların 
yenilik yönetiminin ana bileşenlerinden 
olan liderlik ve niyetle ilgili bireysel 
roller ile planlama boyutunu oluşturan 
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ana yetkinliklerde 5 üzerinden 4,2 
puan ile en yüksek performansa sahip 
olduğu görülmektedir. Keza benzer 
şekilde organizasyonel yapıyı oluşturan 
iklim, kültür ile takımlar (Ekipler)’da ve 
ayrıca yenilik sürecini kapsayan çözüm 
geliştirme bileşenin de 5 üzerinden 
4 puan ile çok iyi performansa 
sahip olduğu dikkati çekmektedir. 
Yalova OSB yenilik kapasitesinin tüm 
boyutlarda Manisa OSB ortalamasının 
üstünde bir olgunluk düzeyine sahip 
olmakla birlikte, özellikle radikal 
yenilikler yapmak için çok önemli olan 
iş birliği boyutunda açık ara en büyük 
farka sahiptir (Şekil 2.13). Yalova 
OSB firmalarının en düşük yenilik 
kapasitesine sahip olduğu bileşen 

ise, 3,6 puan değeri ile performans 
değerlendirme boyutunu içeren 
yenilik ölçümleri bileşenidir. Burada 
firmaların yenilik süreçlerinin takibi 
ve geliştirilmesi için henüz yeterince 
etkin bir izleme ve değerlendirme 
sistemine sahip olmadığı 
gözlemlenmektedir. Ayrıca firmaların 
yenilik için iş birliği yapma konusunda 
hem üniversitelerle hem de özellikle 
start-up’lar ile istenilen düzeyde 
etkileşim ve ortaklıklar geliştiremediği 
dikkati çekmektedir. Keza firmaların 
yenilikçiliği destekleyen ve çalışanları 
yenilik için cesaretlendiren etkin bir 
ödül sistemini kurma konusunda 
da bazı eksiklerinin bulunduğu da 
görülmektedir (Tablo 2.3).

Şekil 2.13  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Alt Boyutlara   
 Göre Yenilik Yönetim Performansı, n=40

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.
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Sonuç olarak Yalova OSB’ye taşınacak 
firmaların yenilik süreçleri ve yenilik 
yönetim kapasitesinin mevcut durumu 
değerlendirildiğinde, firmaların her 
bir boyutla ilgili birçok güçlü yanı 
olduğu gibi aynı zamanda zayıf 
ve geliştirilmesi gereken yanları 
da bulunmaktadır. Ancak genel 
olarak bölgeye gelecek firmaların 
Manisa OSB’deki 27 firmanın 
ortalamasından daha iyi bir yenilik 
yönetim performansına sahip olduğu 
ve bu anlamda iyi/başarılı olduğu 
söylenebilir. Ancak bu göreli başarılı 

durum firmaların yenilikçilik alanında 
eksiklerinin, kısıtlarının ve engellerinin 
olmadığı anlamına gelmemektedir. 
Bu bağlamda firmalarda yenilikçiliğe 
ket vuran iç ve dış faktörlerin analiz 
edilmesi ve yenilik sürecinin önündeki 
engellerin belirlenerek bölgeye 
taşınacak ve gelecekte OSB’de 
kurulacak firmalar için bazı önerilerin 
geliştirilmesi mümkündür ki bu 
minvalde kurulması planlanan Yenilik 
Merkezi önemli bir arayüz fonksiyonu 
üstlenecektir.

Yalova Makine İhtisas OSB’de faaliyet 
gösterecek firmaların üretim, 
istihdam, satış, ihracat ve yenilik 
göstergeleri analiz edildiğinde (Şekil 
2.14), son 3 yıllık dönemde firmaların 
en fazla üretimle ilgili olarak satışlarını 
ve dolayısıyla cirolarını artırdığı, 
buna paralel olarak da hem müşteri 
sayısında hem de faaliyet karlılığında 
%70-80’lere varan ciddi büyüme 
oranları yakaladığı görülmektedir. Bu 
üç öncü gösterge firmaların üretim 
tarafında oldukça aktif olduğunu 
ve üretim kapasitesini artırdığını 
göstermektedir. Üretimdeki kapasite 
artışının firmaların istihdam düzeyine 
yansıdığı ve söz konusu dönemde 
firmaların 2/3’ünün çalışan sayısını 
artırdığı dikkat çekmektedir. Diğer 
taraftan firmaların yarısından fazlası 
son 3 yılda ihracatın hem hacmini 
hem katma değerini hem de ürün 
çeşitliliğini artırmıştır ki bu durum 

firmaların giderek dışa açıldığının ve 
küresel ekonomiye entegrasyonunun 
yükseldiğine işaret etmektedir. 
Firmaların en zayıf olduğu, diğer 
parametrelere göre düşük performans 
gösterdiği alanın Ar-Ge ve yenilik 
olduğu açıkça görülmektedir (Şekil 
2.14). Firmaların 1/3’ünden azı son 3 
yılda Ar-Ge harcamalarını artırdığını, 
firmaya yeni Ar-Ge personeli aldığını 
ve Ar-Ge ve yenilik projeleri yaptığını 
belirtmektedir. Bu kapsamda, 
firmaların yaklaşık %70’i söz konusu 
dönemde Ar-Ge ve yenilik adına 
herhangi bir gelişmenin ve atılımın 
olmadığını ortaya koymaktadırlar. 
Bu veri, kurulacak Yenilik Merkezinin 
bölgede en öncelikli olarak hangi 
ihtiyacı ve gereksinimi karşılaması 
gerektiğini işaret etmektedir. Rekabet 
gücünü artırmanın temel taşının 
yenilik olduğu günümüzde, Yalova 
Makine İhtisas OSB’de kurulacak 

2.5.  YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB’DE YER ALACAK FİRMALARIN   
 MEVCUT VE GELECEĞE DAİR ÜRETİM, SATIŞ VE TEKNOLOJİ   
 HEDEFLERİ VE MOTİVASYONLARI
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Yenilik Merkezinin öncelikle Ar-Ge ve 
yenilik çalışması yürüten firmalarla, 
daha sonra da yenilik yapma isteği/
potansiyeli olan firmalarla nitelikli 
yaratıcı işgücü temininden üniversite 

ve araştırma merkezleriyle iş birliği 
yapmaya uzanan bir skalada bölgenin 
yenilik kapasitesini ve yetkinliklerini 
iyileştirecek faaliyetlerde bulunması 
gerekmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların şu an yürüttüğü ve 
gelecekte yürüteceğini düşündüğü 
faaliyetler analiz edildiğinde ise 
(Tablo 2.4), birbirine oldukça benzer 
hedeflerin ve ihtiyaçların ortaya 
çıktığı ancak öncelik sırasında bazı 
farklılıkların olduğu görülmektedir. 
Buna göre Tablo 2.4 incelendiğinde 
ilk olarak firmaların yaptığı veya 
yapacağı faaliyetlere atfettiği önem 
derecesi 5 üzerinden 4,4 genel 
ortalama puan ile “çok önemli” 
kategorisinde değerlendirilmektedir. 
Bu puanlama düzeyi firmaların tabloda 

sunulan konulara kritik derecede 
büyük önem ve öncelik verdiğini 
göstermektedir. Söz konusu tablo 
aynı zamanda bölgeye taşınacak 
firmaların önceliğinin neler olduğunu 
ve hangi ihtiyaçlarının bulunduğunu 
da ortaya sermektedir. Gerçekten 
de en düşük unsurun bile 4,1-4,2 
puan almış olması firmaların söz 
konusu faaliyetler konusunda büyük 
bir konsensüs içinde olduğunu ve 
tüm bu meselelerin/ihtiyaçların etkin 
şekilde giderilmesi gerektiğine işaret 
etmektedir.   

Şekil 2.14  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Son 3 Yıllık   
 Dönemdeki Performansı, n=40

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Ar-Ge harcamalarının ciroya oranı

Ar-Ge ve yenilik çalışan sayısı

Ar-Ge yenilik proje sayısı

Yerlilik oranı

İhraç edilen ürün çeşitliliği

İhracat kilogram değeri

İhracat değeri (ABD doları)
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Faaliyet karlılık oranı
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Tablo 2.4’te yer alan firmaların 
mevcutta yürttüğü ve gelecekte 
yürütmeye gereksinim duyduğu 
faaliyetler yakından incelendiğinde ise, 
şu an için ürün kalitesini geliştirmek 
(4,7) ve yakın gelecekte de üretim 
alanını genişletmek (4,6) en önemli 
konular olarak gözükmektedir. Nitekim 
firmaların %98’i ürün kalitesini 
geliştirmeyi, %97’si de üretim alanını 
genişletmeyi önemli ve çok önemli 
olarak görmektedir. Benzer şekilde 

firmalar şu an için ihracat kapasitesini 
geliştirmeyi de 4,7 puan ile çok önemli 
olarak değerlendirirken, bunu 4,6 ile 
nitelikli çalışan ihtiyacının giderilmesi 
izlemektedir. Nitekim firmaların %95’i 
ihracat kapasitesinin artırılmasını 
çok önemli görürken, %98’i kalifiye 
eleman ihtiyacına çok büyük önem 
atfetmektedir. Öte yandan firmalar 
yakın gelecekte yeni makine, ekipman 
ve teçhizat almayı (4,6) ve ihracat 
için farklı pazarlara açılmayı da (4,6) 

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Tablo 2.4  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların Mevcut ve
 Geleceğe Dair Üretim, Satış ve Teknoloji Hedefleri/İhtiyaçları/  
 Motivasyonları

Mevcut yapılan/yapılması 
gereken faaliyetler 

Ürün kalitesini geliştirmek

İhracat kapasitesini geliştirmek 
(ürün, pazar, vb.)

Nitelikli çalışan ihtiyacını 
kapatmak 

Girdi maliyetlerini düşürmek

Enerji maliyetini düşürmek

Satış ve pazarlama ağı ve 
departmanını güçlendirmek

Kurumsal yetkinliği ve süreçleri 
geliştirmek

Lojistik – taşıma maliyetlerini 
azaltmak

Üretim kapasitesini artırmak

Yeterli ve uygun finansman 
kaynağına ulaşabilmek 

Çevre yönetim ve denetim 
sistemlerini uygulamak

Üretim süreçlerinde yeşil 
teknolojileri kullanmak

Genel ortalama

Gelecek 3 yılda yapılması 
muhtemel faaliyetler 

Üretim alanını genişletmek 
Yeni makine, ekipman, teçhizat 
almak

Farklı pazarlara açılmak

Verimlilik artışı sağlamak

Üretim süreçlerini yalınlaştırmak

Ürünlere hizmet boyutu katarak 
katma değerini artırmak
Dijital dönüşümü 
gerçekleştirmek

Üretim süreçlerinin çevreye 
etkisini azaltmak

Ürün çeşidini artırmak

Yeşil enerji kullanımını artırmak

Çevre dostu ürünler geliştirmek

Ar-Ge ve yeniliğe ağırlık vermek 

Genel ortalama

4,7

4,7

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,4

4,4
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4,3
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gündemlerinin en üst sırasında 
tutmaktadır. Firmaların %97’si her 
iki faaliyetin kendileri için çok önemli 
olduğunu vurgulamaktadırlar. Genel 
olarak yukarıda sıralanan ilk üç madde 
firmalar için en can alıcı hususlar 
olup temelde üretim, ihracat/pazar ve 
emek/işgücü boyutuyla ilişkilidir.

Firmalar için ikinci sırada öncelikli 
hususların ise yine üretimle ilgili olan 
ancak daha çok verimlilik ve maliyet 
boyutunu kapsayan maddeler olduğu 
dikkat çekmektedir. Buna göre firmalar 
şu an için bir yandan girdi ve enerji 
maliyetlerini düşürmeyi hedeflerken 
aynı zamanda satış ve pazarlama 
ağını ve kurumsallaşma sürecini 
de güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Nitekim firmaların %90-92’si bu 
dört hususu çok önemli olarak 
değerlendirmektedir. Diğer taraftan 
gelecek 3 yılda da firmaların verimlilik 
(4,6) ve üretim süreçlerinde (4,5) 
avantaj sağlamak gibi benzer 
amaçlarının olduğu görülmektedir. 
Ayrıca firmalar gelecekte ürün 
çeşitlerini (4,3) ve ürünlerine hizmet 
boyutu katarak katma değerini 
artırmak (4,4) gibi yenilikçi hedeflere 
de sahip olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu 
belirtilen hususlar firmaların %90-94’ü 
tarafından çok önemli mertebesinde 
değerlendirilmektedir.

Firmalar tarafından üçüncü sırada 
önemli görülen konulara bakıldığında 
ise mevcut firmaların bir yandan 
ulaşım maliyetlerini azaltıp (4,4) 
üretim kapasitesini artırmak (4,4) 
ve bunun içinde gereken finansman 
kaynaklarını bulmak (4,3) olarak 
tanımlanabilecek geleneksel hedefleri 
varken, öbür yandan çevreye (4,3) 

ve yeşil teknolojilere (4,2) geçişi 
sağlayacak sürdürülebilirlik yönelimli 
doğa ve yenilik dostu denilebilecek 
amaçları bulunmaktadır. Yakın 
gelecekte firmalar için büyük önem 
arz eden diğer hususlar incelendiğinde 
ise en önemli gündemin iki konuya 
odaklandığı dikkati çekmektedir. 
Bunlar biri dijital dönüşüm (4,4) ile 
Ar-Ge ve yenilik (4,1) faaliyetlerine 
ağırlık vermek iken, eş önemde olan 
diğeri, üretim süreçlerinin çevreye 
etkisini azaltmak (4,4) için çevre 
dostu (4,1) yeşil ürünler ve enerjilerin 
(4,2) kullanımını ve geliştirilmesini 
sağlamaya yönelik girişimlerde 
bulunmaktır. Firmaların %80 ile %97’si 
arasında değişen oranı söz konusu 
faaliyetlerin çok önemli olduğunu ifade 
etmektedir. 

Ancak Tablo 2.4 irdelendiğinde, 
firmalar her ne kadar yenilik ve 
dijitalleşme süreçleri ile çevreye duyarlı 
yeşil teknolojilerin geliştirilmesini 
çok önemli olarak görseler de, söz 
konusu faaliyetlerin firmaların öncelik 
sırasında halen en sonlarda yer alması 
dikkatlerden kaçmamaktadır. Oysa 
gerek yenilik-dijitalleşme konusu 
(dijital dönüşüm ve sanayi 4.0) 
gerekse çevre-yeşil teknolojiler konusu 
(yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm) 
çok yakın gelecekte hatta günümüzde 
bile küresel ekonominin, kalkınma 
ve rekabet edilebilirlik politikalarının 
gündeminde ilk sırada bulunmaktadır. 
Bu durumda kurulması planlanan 
Yenilik Merkezinin bölgedeki firmaların 
söz konusu alanlardaki farkındalık 
ve öncelik sıralarında değişimi 
tetikleyecek bir yaklaşım içinde olması 
düşünülmektedir. 
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Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmalara uygulanan anketin 
son bölümü bölgede kurulması 
planlanan Yenilik Merkezinin 
firmaların ve/veya bölgenin hangi 
ihtiyaçlarına cevap vermesi, hangi 
hizmetleri sunması ve neleri 
önceliklendirmesi konularını içeren 
bir ihtiyaç analizi çalışması yapmak 
için kurgulanmıştır. Bu çerçevede 
firmaların kurulması planlanan Yenilik 
Merkezi’nden beklentileri, YM’nin 
odaklanması gereken faaliyetler ve 
alanlar konularındaki düşünceleri 
alınmıştır. Dolayısıyla bu bölüm YM 
için hazırlanacak olan “Strateji ve Yol 
Haritası” kısmının da ana temelini 
oluşturması açısından çok önemlidir. 
Bu kapsamda firmalara “Beceri 
Geliştirme”, “İşbirliği”, “Verimlilik”, 
“Yenilikçilik” ve “Diğer Konular” başlığı 
altında 5 alanda 25 adet soru/ifade 
yöneltilmiştir (Bkz. Ek 1). 5’li Likert 
ölçeği kullanılarak 1 hiç önemli değil, 
5 çok önemli şeklinde yapılandırılan 
ifadeler firmaların rekabet gücünün 
artırabilmesi için gelecekte OSB’nin/
YM’nin vermesi gereken hizmetlerin 
neler olması gerektiğini içeren 
cevaplardan oluşmaktadır. Bu şekilde 
elde edilen veriler ortalama2 ve 
yüzdeler üzerinden analiz edilerek 
yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. 

2.6.1. Genel Değerlendirme

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların, Yenilik Merkezinin 
öncelikleri, sunabileceği hizmet 
alanları ve odaklanacağı konular 
üzerine görüşleri değerlendirildiğinde, 
firmaların en öncelikli gördükleri ve 
en büyük önem atfettikleri konu 5 
üzerinden ortalama 4,2 ile iş birliği, 
beceri geliştirme ve yenilikçiliktir. 
Bunu sırasıyla verimlilik ve son sırada 
diğer konular izlemektedir (Şekil 
2.15). Nitekim firmaların verdikleri 
yanıtlar “Çok Önemli ve Önemli” oranı 
birlikte değerlendirildiğinde, iş birliği 
%87 önemle ilk sırada yer alırken, 
beceri geliştirme başlığı %85 değerle 
firmaların en yüksek önem atfettiği 
ikinci odak konusu olmaktadır. Bunu 
%84 oran ile yenilikçilik boyutu takip 
etmektedir. Firmalar açısından 
öncelikli ve odaklanılacak konular 
içerisinde 4. ve 5. sırada gelen 
verimlilik (%78) ve diğer konular 
(%77) ise aldıkları yakın değerlerle 
firmalar tarafından önemli diğer 
potansiyel hizmet alanları olarak 
değerlendirilmektedir.

Genel olarak Şekil 2.15’teki ortalamalar 
değerlendirildiğinde, firmaların 
verimlilik dışındaki tüm eksenleri 
çok önemli gördükleri, verimlilik 
boyutunu da önemli gördükleri 

2.6.   OSB VE YM’NİN ÖNCELİKLERİ VE ODAKLANACAĞI ALANLAR/  
 KONULAR: REKABET GÜCÜ ARTIRMAYA YÖNELİK İŞLER/  
 FAALİYETLER VE İHTİYAÇLAR

2 Likert ölçeğine dayalı ortalamaların değerlendirilmesinde, 4.20-5.00 arası olan ortalama puan değerleri “çok 
önemli”, “mükemmel”, “çok yüksek”, “çok iyi/başarılı” olarak tanımlanmış, 3.40-4.19 arası olan ortalamalar ise 
“önemli”, “yüksek”, “iyi/başarılı” şeklinde değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarında 3,6 ortalamanın altında bir 
puan olmadığı için diğer aralıklar verilmemiştir. 
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görülmektedir. Söz konusu Şekil 2.15 
oranlar üzerinden değerlendirildiğinde 
ise, yine firmaların iş birliği, beceri 
geliştirme ve yenilikçilik konusunu 
%85 düzeyle çok önemli görürken, 
verimlilik ve diğer konuları %77 ile bir 
tık daha arka planda görmektedirler. 
Gerçekten de kararsızların oranı diğer 
konularda %20’ye ulaşmakta, verimlilik 
konusunda ise önemli değil diyenlerin 
oranı %5’i geçmektedir. Bu durum 
bazı firmaların diğer konular içinde yer 
alan kimi hususları (örneğin serbest 
bölge kurma gibi) OSB ve/veya YM’nin 
önceliği olarak görmediğini ortaya 

koyarken, verimlilik meselesinde 
de bazı maddelerin (örneğin ortak 
catering ve ortak satın alma gibi) OSB/
YM seviyesinden ziyade firma içinde 
halledilecek bir hizmet alanı olarak 
görüldüğü değerlendirilmektedir. 
Son olarak eğer öncelik sıralaması 
firmaların sadece “çok önemli” 
gördüğü boyut üzerinden yapılırsa, 
bu durumda firmalar için en öncelikli 
ve en önemli konu %46 ile yenilikçilik 
alanı ve diğer konular (lojistik merkez 
ve meslek okulu kurma önerisi 
nedeniyle) alanı olmaktadır. 

Şekil 2.15  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların 
 Yenilik Merkezi İçin Öngördükleri Öncelikler/İhtiyaçlar ve    
 Odaklanılacak Hizmet Alanları, n=39

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.
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2.6.2. İş Birliği

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların iş birliği geliştirme ve 
işbirlikleri için uygun ortam yaratma 
konusunda OSB/YM tarafından 
sağlanabilecek hizmetler üzerine 
görüşleri değerlendirildiğinde (Şekil 
2.16), firmaların genel olarak iş birliği 
ve koordinasyon konularında 4,2 puan 
düzeyi ile meseleyi çok önemli olarak 
görmekte olduğu dikkati çekmektedir. 
Buna göre, firmaların bu alanda en çok 
öncelikli gördüğü ilk konu; 4,3 puan ile 
üniversiteler, araştırma merkezleri ve 
teknoparklarla OSB arasında projeler 
geliştirmek; ikinci konu yine 4,3 puan 

ile sanayici ile girişimci arasındaki 
iş birliğini geliştirmek ve üçüncü 
olarak üniversite-sanayi iş birliğini 
geliştirmek (4,3) şeklinde sıralanan 
ve neredeyse tüm firmaların benzer 
derecede önem atfetmiş olduğu 
çok önemli seviyesindedir. Diğer 
taraftan bu alanda en az önemsenen 
konular ise iş ağları için uygun ortam 
oluşturmak (4,2) ile diğer OSB’lerle iş 
birliği geliştirmektir (4,0). Sonuç olarak 
iş birliği geliştirme konusunda OSB 
tarafından sağlanabilecek hizmetlerin 
firmaların rekabetçiliğini artırmasında 
önemli rol oynadığı söylenebilir.

Şekil 2.16  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların 
 Yenilik Merkezi İçin İş Birliği Geliştirme Konusunda Öngördükleri   
 Öncelikler ve Odaklanılacak Hizmet Alanları, n=39

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.
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Üniversite, sanayi, araştırma 
merkezi teknopark ile OSB 

arasında projeler geliştirmek

33

42

49

41

49

0

Çok önemli Önemli Kararsızım/Biraz Önemli değil Hiç önemli değil Ortalama (sayı)

%20 %60%40 %80 %100

46

44

38

49

41

4,0

4,3

4,3

4,3

4,2



Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi
İhtiyaç Analizi84

Bu değerlendirmelere göre sonuçlar 
detaylı incelediğinde, firmalar 
OSB bünyesinde yapılandırılacak 
olan YM’nin en başta Türkiye 
sanayisinin temel sorunlarından 
birisi olan üniversite-sanayi iş 
birliğini sağlamasını ve bu minvalde 
başta üniversiteler, teknoparklar, 
araştırma merkezleri ve TTO’lar ile 
sanayiciler arasında gerek ortak 
projeler yaparak gerekse danışmanlık, 
ticarileştirme ve eğitimler yoluyla 
firmalar arasındaki etkileşimi ve bilgi 
transferini sağlamasını bir ihtiyaç 
olarak ortaya koymaktadırlar. Ayrıca 
yine firmalar YM’nin sanayici ile 
girişimcilerin arasındaki etkileşimi 
artırmasını, teknopark ve kuluçkalarda 
yer alan genç start-upların ürettiği 
bilgi ve hizmetlerin yerleşik firmalara 
erişilebilir kılınmasını, söz konusu 
firmalar arası erişimin artırılmasını, 
birbirini takip etmesini ve buna yönelik 
bilgilendirme, tanıtım, etkinlik gibi 
ortak paylaşım ve etkileşim sağlayan 
kritik ortamların geliştirilmesini 
önermektedir. Son olarak diğerlerine 
göre biraz daha az önemli görülmekle 
birlikte YM’nin diğer OSB’lerle ve kamu 
kurumlarıyla olan koordinasyon ve 
işbirlikleri için de ortam yaratması 
gerektiğini vurgulamışlardır. 

Sonuç itibariyle kurulması planlanan 
Yenilik Merkezinin, tüm bu faktörleri 
göz önünde bulundurarak çeşitli iş 
birliği stratejileri, kamu-üniversite-
sanayi (KÜSİ) iş birliği modelleri 
geliştirebileceği düşünülmektedir. 
Örneğin bölgenin bir ihtisas OSB 
olduğu hesaba katılırsa kümelenmenin 
bu stratejilerin başında yer alabileceği 
değerlendirilmektedir. 

2.6.3. Beceri Geliştirme

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların beceri geliştirme 
ile ilgili olarak OSB/YM tarafından 
sağlanabilecek hizmetler üzerine 
görüşleri değerlendirildiğinde, 
firmaların genel olarak beceri 
geliştirme konusunu 4,2 puan ile çok 
önemli gördüğü dikkati çekmektedir. 
Gerçekten de Yalova OSB firmalarına 
göre, beceri geliştirme YM’nin en 
öncelikli ikinci konusudur. Şekil 
2.17 incelendiğinde firmaların her 
madde için neredeyse aynı önem 
derecesini belirttiği söylenebilir. 
Nitekim önem derecesine göre mavi 
yakalı çalışanlar ile beyaz yakalı 
çalışanlar benzer değerlere sahiptir. 
Ancak mavi yakalıların becerisini 
artırmak diğer pozisyonlara göre daha 
önemli görülmektedir. Yine benzer 
şekilde beyaz yakalı kalifiye kişilerin 
ve Ar-Ge çalışanlarının yetkinliklerini 
artırmak firmalar tarafından “çok 
önemli” olarak değerlendirilmektedir. 
Fakat yöneticilerin yetenek ve 
kapasitelerini geliştirmek önemli 
olmakla birlikte diğer seçeneklere 
göre daha geri planda kalmaktadır. 
Genel olarak bakıldığında firmaların 
%85’i beceri geliştirme ve beşerî 
sermayenin niteliklerinin artırılması 
konusunda YM’nin çok önemli 
görevler üstlenebileceğini ve 
sağlanacak hizmetlerle de firmaların 
rekabet gücünün artırılabileceğini 
düşünmektedir.
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Sonuç olarak beceri geliştirme konusu 
YM’nin en öncelikli alanlarından 
biridir. Gerçekten de günümüzde 
büyümenin motoru olan yenilik ancak 
nitelikli, eğitimli, yetenekli, tecrübeli 
ve yaratıcı kapasitesi olan insan 
sermayesinin varlığına bağlıdır. Bu 
bağlamda firmalarda ve bölgede 
mevcut olan Ar-Ge çalışanlarının ve 
tasarımcıların niteliklerini artırmak ve 
aynı zamanda bölgeye yenilikçi yaratıcı 
sınıfı çekmek YM’nin üstlenebileceği 
en öncelikli meselelerden birisi 
olacaktır. Öte yandan bilindiği üzere 
ülkenin ve bölgenin en önemli 
sorunlarından biri sanayicinin 
aradığı ara elemanı bulamaması ve 
bulsa bile istediği niteliklere sahip 
olmamasıdır. Bu bağlamda YM’nin, 
mevcut ara elemanların niteliklerini 

geliştirmek ve OSB faaliyete geçtikten 
sonra bölgeye yeni gelecek ara 
elemanların yeteneklerini geliştirmek 
için çeşitli mesleki eğitim, bilgi ve 
tecrübe artırma konusu üzerinde 
çalışabileceği düşünülmektedir. 
YM’nin gerek üretim için çalışan 
mavi yakalı, gerekse ihracat, satış, 
pazarlama ve tedarik alanlarında 
çalışan beyaz yaka elemanlar ile 
yönetici sınıfın bilgi, deneyim ve 
becerisini artıracak gerekse aktörler 
arası etkileşimi ve güveni tesis 
edecek muhtelif eğitim, etkinlik 
ve programlar düzenleyebileceği 
değerlendirilmektedir. Özetle tüm bu 
faaliyetlerin hem Yalova genelinde 
hem de OSB’de, beşerî sermayeyi 
ve mesleki yeterliliği önemli ölçüde 
geliştirmesi beklenmektedir. 

Şekil 2.17  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların 
 Yenilik Merkezi İçin Beceri Geliştirme Konusunda Öngördükleri   
 Öncelikler ve Odaklanılacak Hizmet Alanları, n=39

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.
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2.6.4. Yenilik

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların yenilikçilikle 
ilgili olarak OSB/YM tarafından 
sağlanabilecek hizmetler üzerine 
görüşleri değerlendirildiğinde 
(Şekil 2.18), firmaların genel 
olarak yenilik konusunu 4,2 puan 
ile çok önemli gördüğü dikkat 
çekmektedir. Gerçekten de Yalova 
OSB firmalarına göre yenilik, tıpkı 
beceri geliştirme ve iş birliği gibi 
YM’nin en öncelikli alanlarından 
biridir. Firmaların verdiği cevapların 
ortalama değerlerine ve önem 
yüzdelerine bakıldığında ortak 
kullanıma yönelik test, laboratuvar, 
Ar-Ge merkezi kurmak (4,3) 
ile firmaların dijitalleşme 
kapasitesini artırmak (4,3) 
sanayicilerin en öncelikli gördüğü 
ve  ön plana çıkardığı konulardır. 
Nitekim firmaların %86-87’si 
söz konusu Ar-Ge, yenilik ve 
dijitalleşme hizmetlerine yönelik 
ihtiyaçlarını “çok önemli” olarak 
nitelendirdiklerini net şekilde 
ifade etmişlerdir. Yine benzer 
şekilde firmalar Ar-Ge ve yenilik 
kapasitesini geliştirmek ile proje 
geliştirme yetkinliğini artırmayı 
4,2 puan ile çok önemli seviyesinin 
hemen üstünde konumlamışlardır. 
Firmaların %83-86’sı Ar-Ge ve 
yenilik kapasitesinin geliştirilmesini, 
rekabet gücünün artırılmasına 
yönelik olarak OSB’nin sağlayacağı 
hizmetler içinde kritik olarak 
değerlendirmektedir. Öte yandan 
firmalar OSB içinde teknokent 
kurmaya yönelik meseleyi 

diğer hizmetlere göre daha az önemli 
görmektedir. Nitekim firmaların %74’ü 
bu girişimi desteklemekte ve 4,1 puan ile 
önemli olarak nitelendirmektedir ancak 
bu haliyle, yenilikçilik konuları arasında 
son sıralarda yer almaktadır. Genel olarak 
değerlendirildiğinde firmaların %84’ü 
Ar-Ge, yenilik, dijitalleşme ve tekno-
girişimcilik konularında, YM’nin firmaların 
rekabet gücünün artırılabilecek somut 
hizmetler (ortak test, laboratuvar vb.) ve 
çözümler (dijitalleşme, teknokent kurma) 
sağlayabileceğini değerlendirmektedirler.

Yalova Makine İhtisas OSB
Yüksek Teknolojili Akıllı Bölge Projesi
(SCADA) 
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Şekil 2.18  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların 
 Yenilik Merkezi İçin Yenilikçilik Konusunda Öngördükleri    
 Öncelikler ve Odaklanılacak Hizmet Alanları, n=38

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

OSB içerisinde teknokent 
kurmak

Firmaların Ar-Ge ve 
yenilik proje geliştirme 

kapasitesini geliştirmek

Firmaların yenilik 
kapasitesini geliştirmek

Firmaların dijitalleşme 
kapasitesini geliştirmek ve 

desteklemek

Ortak kullanıma yönelik test, 
laboratuvar ve Ar-Ge 

merkezleri kurmak

42

42

44

50

50

0

Çok önemli Önemli Kararsızım/Biraz Önemli değil Hiç önemli değil Ortalama (sayı)

%20 %60%40 %80 %100

32

41

42

37

36

13

11

11

14

18 4,1

4,2

4,3

4,3

4,2

Yenilikçilik konusu hiç kuşkusuz 
OSB’lerin dönüşümü ve yeni nesil 
sanayi bölgelerinin inşa edilmesinde 
hem sanayicilerin hem de kamu 
idaresinin en öncelikli gördüğü 
alanların başında gelmektedir. 
Teknoloji ile doğrudan ilgili hizmetler, 
yeni nesil OSB’leri geleneksel 
OSB’lerden ayıran temel eksen 
durumundadır (Cansız, Kurnaz ve 
Çağlar, 2019). Bu bağlamda Yalova 
OSB’ye taşınacak ve/veya bölgede 
yeni yatırım yapacak firmaların 
görüşlerine bakıldığında, katılımcılar 
yenilikçilik, tekno-girişimcilik 
ve dijitalleşme konularındaki 
ihtiyaçlarını net değerlendirmelerle 
ifade etmişlerdir. Bu kapsamda 
kurulması planlanan YM’nin firmaların 
öncelikle yenilikçilikle ilgili temel 
altyapılardan biri olan ortak test, 

laboratuvar ve Ar-Ge merkezi yoluyla 
söz konusu alanlardaki eksikliklerini 
gidermesi, daha sonra eğitim, 
danışmanlık ve mentörlük hizmetleri 
aracılığıyla firmaların Ar-Ge, yenilik ve 
dijitalleşme kapasitelerini artırması, 
en son aşamada ise firmaların diğer 
aktörlerle iş birliği yaparak ortak Ar-
Ge projeleri geliştirmesi konusunda 
rol oynaması beklenmektedir. 
OSB içinde tekno-girişimciliğin 
desteklenmesi ve teknokent kurulması 
ise her ne kadar yenilikçilik, sanayi 
4.0 ve dijital dönüşüm sürecinin 
temel eksenlerinden biri olsa da 
bölgeye taşınacak firmaların öncelik 
sıralamasında en azından şu an için 
YM’nin en son sıralarda yapması 
gereken bir işlev/ihtiyaç olarak 
gözükmektedir.
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2.6.5. Verimlilik 

Yalova Makine İhtisas OSB’de 
yer alacak firmaların verimlilik ile 
ilgili olarak OSB/YM tarafından 
sağlanabilecek hizmetler üzerine 
görüşleri değerlendirildiğinde (Şekil 
2.19), firmaların genel olarak verimlilik 
artırma konusunu 4,1 puan ile 
önemli gördüğü dikkati çekmektedir. 
Verimlilik temelde firma ölçeğinde 
etkinliği artırmak, maliyetleri 
düşürmek ve süreçleri kısaltmak 

şeklinde tanımlanabilecek firmaya 
özgü doğrudan faydalar/iyileştirmeler 
olmakla birlikte, OSB’ler bölgelerinde 
sundukları çeşitli hizmetler yoluyla 
firmaların verimliliğini dolaylı yollardan 
artırabilmektedir. Bu bağlamda Şekil 
2.19’da bölge ölçeğinde verimlilik 
artırıcı unsurların firmalar açısından 
önemi gösterilmektedir. Buna 
göre OSB/YM tarafından verimliliği 
artırabilecek 7 hizmet türü üç grupta 
toplanmaktadır: 

Şekil 2.19  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların 
 Yenilik Merkezi İçin Verimlilik Konusunda Öngördükleri    
 Öncelikler ve Odaklanılacak Hizmet Alanları, n=39

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Ortak catering hizmeti 
geliştirmek

Ortak satın alma 
hizmetleri geliştirmek

Firma personelinin 
ulaşımını sağlamak için 

ortak taşıma, servis 
imkanları sağlamak

Hibe, destek programları 
ve krediler için 

danışmanlık sağlamak

Yalın dönüşüm (verimlilik) 
hizmetleri geliştirmek

Belgelendirme ve kalite 
sertifikasyonu için destek ve 

danışmanlık sağlamak

Firmanın insan kaynakları 
konusunda ihtiyaçlarını 

karşılamak

33

33

41

46

33

49

64

0

Çok önemli Önemli Kararsızım/Biraz Önemli değil Hiç önemli değil Ortalama (sayı)

%20 %60%40 %80 %100

38

31

41

36

54

13

10

10

28

28

31 15 5

5

3

5

8

8

526

3,6

4,1

4,2

4,2

4,2

4,4

3,8
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İlk olarak firmaların %90’ı insan 
kaynağı bulma ve kalifiye işgücüne 
erişme meselesini 4,4 puan ile 
sanayicilerin en öncelikli gördüğü ve 
en önemli konu olarak addetmektedir. 
Gerçekten de firmaların tüm 
ihtiyaçları ve beklentileri arasında 
yani toplam 25 maddelik hizmetler 
listesi içerisinde bu madde en önemli 
en kritik hizmeti işaret etmektedir. 
Aslında sadece Yalova Makine İhtisas 
OSB’de yatırım yapacak firmalar değil, 
tüm Türkiye’deki sanayi firmaları için 
nitelikli insan kaynağına erişim en 
büyük sorundur. Bu durum kendini 
yeni kurulacak Yalova Makine İhtisas 
OSB’de de göstermektedir. Bu 
bağlamda Yalova Makine OSB’ye vasıflı 
yaratıcı işgücünü çekmek ve bölgenin 
mevcut insan kaynağının niteliklerini 
artırmak ve yönetmek çok önemli 
husustur.

İkinci grupta destek ve danışmanlık 
sağlamaya yönelik hizmetler 
gelmektedir. Bu minvalde firmaların 
%80-87’si, hibe, teşvik ve kredi 
programlarına yönelik danışmanlık ile 
belgelendirme ve kalite sertifikasyon 
için ve aynı zamanda yalın dönüşüm 
konuları hakkında destek ve 
danışmanlık almayı 4,2 puan ile çok 
önemli görmektedir (Şekil 2.19).  
Bu tür danışmanlıklar ve destekler 
firmaların çalışma ve iş yapma 
koşullarını iyileştirerek maruz kaldığı 
işlem maliyetlerini düşürmektedir, bu 
da firmaların verimliliğini yükselterek 
rekabetçiliğini artırmaktadır.

Son olarak firmaların belli bir 
coğrafi bölgede yığılması ve ölçek 
ekonomilerinden yararlanmasına 
yönelik ortak satın alma, ortak 
catering ve ortak ulaşım/taşıma gibi 

hizmetlere atfedilen önem derecesinin 
ortalama 3,7 puan ile görece düşük 
olduğu dikkat çekmektedir (Şekil 2.19). 
Nitekim firmaların yaklaşık 1/3’ü bu 
tip hizmetlerin OSB’de bulunması ve 
bölge ölçeğinde verilmesi konusunda 
kararsızdır. Buna göre, firmaların 
işe gidiş-gelişler için ortak servis/
taşıma işine oldukça sıcak baktığı 
görülürken, ortak satın alma ve ortak 
catering hizmetlerine daha mesafeli 
yaklaştığı, bunu firma ölçeğinde 
çözmenin onlara daha anlamlı geldiği 
ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda bu 
tür hizmetler sağlansa bile en azından 
bazı firmalar tarafından çok da rağbet 
görmeyeceğini söylemek mümkündür.

Sonuç olarak firmaların, kurulması 
planlanan YM’den insan kaynağı 
temini, destek ve danışmanlık sağlama 
ve ortak hizmet sunumu şeklinde 
çeşitli verimlilik artıran hizmetlere 
yönelik talebi bulunmaktadır. Bu 
bağlamda yenilik merkezinin ilk 
olarak vasıflı insan kaynağı bulmakta 
zorlanan firmalara dönük bir işgücü 
hizmet menüsünün olması elzem 
gözükmektedir. Ayrıca kurulacak 
YM’nin teşvik, destek ve krediler 
konusunda, yalın dönüşüm, 
belgelendirme ve sertifikasyon gibi 
işlemler için bilhassa KOBİ’lere yönelik 
danışmanlık vermesi oldukça gerekli 
ve öncelikli bir hizmet alanı olması 
gerektiği düşünülmektedir. Öte yandan 
firmaların ortak satın alma, ortak 
catering ve hatta ortak ulaşım/servis 
konusunda önemli tereddütlerinin 
olduğu ve bu tür hizmetleri daha çok 
firma içinde tutma eğiliminde olduğu, 
dolayısıyla söz konusu faaliyetlerin 
YM’nin öncelikleri arasına alınmasının 
gerekli olmadığı görülmektedir.
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2.6.6. Diğer Konular

Yalova Makine İhtisas OSB’de faaliyet 
gösterecek firmalara, iş birliği, beceri 
geliştirme, yenilikçilik ve verimlilik 
artırmaya yönelik hizmetler dışında 
kalan ancak yeni nesil OSB’lerde 
firmaların potansiyel ihtiyacı olarak 
düşünülen “diğer bazı konular” da 
sorulmuştur. Bu bağlamda, Şekil 
2.20’de görülen diğer konuların 
temelde çok işlevli yeni nesil sanayi 
bölgeleri modellerine uygun olarak 
kurgulanan üretim-ulaşım-ticaret-
eğitim ve yaşam alanı “altyapısını 
oluşturma/kurma”ya dönük 
ihtiyaçlardan oluştuğu görülmektedir. 
Buna göre söz konusu potansiyel 
hizmetler değerlendirildiğinde 
(Şekil 2.20), firmaların genel olarak 
diğer konulara dair faaliyetleri 4,2 
puan ile çok önemli gördüğü dikkati 
çekmektedir. 

Gerçekten de firmaların ihtiyaçları, 
talepleri ve sorunları düşünüldüğünde 
%83’ü bölgelerinde lojistik merkezin 
kurulması işini çok önemli (4,3) 
görmektedir. Değer ve tedarik zincirine 
yönelik tartışmaların küresel gündemin 
ilk sırasına oturduğu pandemi 
döneminde gerek gelen malların ve 
girdilerin güvenli, uygun maliyetli, 
zamanında temini için gerekse 
özellikle çıktının satışı ve ihracatın 
önündeki engellerin kaldırılması ve 
maliyetlerin düşürülmesi için lojistik 
merkezlerin kurulması ön plana 
çıkmaktadır. Öte yandan firmaların 
%82’si nitelikli işgücü ihtiyacı 
konusundaki sorunlarından hareketle 
OSB’de meslek lisesi ve yüksekokul 
kurma işine çok büyük önem (4,3) 
vermektedir. Gerçekten de firmaların 
özellikle mavi ve beyaz yakalı kalifiye 
ara elaman talebini karşılama isteği 

mesleki ve teknik eğitimi artık yeni 
nesil OSB’lerin olmazsa olmazları 
arasına sokmaktadır. Firmalar yerelde 
vasıflı işgücü yaratmayı destekleyecek 
faaliyetleri ve buna yönelik yeni 
oluşumları çok önemsemektedir. 
Ayrıca bunun haricinde nitelikli 
işgücünün bölgeye çekilmesi 
ve mevcut olanların da bölgede 
kalmasının sağlanması için yeni nesil 
OSB’lerin sadece bir üretim merkezi 
değil, aynı zamanda yaşam merkezi 
haline dönüştürülmesi bir diğer çok 
önemli boyutu oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda sanayi bölgelerinde 
yaşam alanları (konut, eğitim, sağlık, 
eğlence, spor, restoran, kafe, market, 
otel, AVM vb. sosyal faaliyet alanları) 
oluşturmak, firmaların ve yeni nesil 
OSB yönetimlerinin önemli gördüğü 
potansiyel hizmetler arasında 
sayılmaktadır. Nitekim Yalova Makine 
İhtisas OSB’de yer alacak firmaların 
%84’ü bölgede söz konusu yaşam 
alanlarının kurulmasını çok önemli 
(4,2) olarak değerlendirmektedir. Bu 
haliyle Yalova Makine İhtisas OSB, 
Türkiye’nin en büyük 12 OSB’sinin 
ortalamasından (3,9) (Cansız, Kurnaz 
ve Çağlar, 2019) çok daha yüksek 
bir düzeyde, sanayi bölgelerinde 
yaşam alanları oluşturulmasını 
desteklemektedir. Diğer taraftan 
firmaların bölgede fuar alanı 
oluşturmayı biraz daha az önemsediği 
(%72, 4,1), serbest bölge kurulması 
konusuna ise mesafeli yaklaştığı 
ifade edilmektedir. Nitekim firmaların 
1/3’ü serbest bölgenin bir ihtiyaç 
olduğu konusunda emin olmadıklarını 
belirtmişlerdir. Türkiye’de serbest 
bölgelerin pek de başarılı olmadığı göz 
önüne alındığında oluşan tereddütlerin 
makul karşılanması gerektiği 
düşünülmektedir. 
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Sonuç olarak diğer konular başlığı 
altında sunulan hizmet alanlarının 
yeni nesil modern bir OSB olarak 
kurgulanan Yalova Makine İhtisas 
OSB’de konumlanacak firmalar için 
oldukça önemli bir konuma sahip 
olacağı dikkat çekmektedir. Özellikle 
lojistik merkezi kurmak, mesleki ve 
teknik bir okul açmak ve bölgede 

yaşam alanları oluşturmak OSB/YM’nin 
yakın gelecekte firmalara sunabileceği 
öncelikli potansiyel hizmet alanlarına 
işaret etmektedir. Buna karşın serbest 
bölge kurmak ve fuar alanı oluşturmak 
OSB/YM’nin daha çok uzun vadede 
ihtiyaç duyabileceği potansiyel hizmet 
alanı olarak gözükmektedir.

Şekil 2.20  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yer Alacak Firmaların 
 Yenilik Merkezi İçin Diğer Konular (Ulaşım-Ticaret-Eğitim ve Yaşam   
 Alanı Altyapısı Oluşturma) Hususunda Öngördükleri    
 Öncelikler ve Odaklanılacak Hizmet Alanları, n=39

Kaynak: Yalova Makine İhtisas OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Serbest Bölge oluşturmak

Fuar alanı oluşturmak

Bölgede yaşam alanları 
(konut, eğlence, otel, 

restoran, kafe, market, 
eğitim, sağlık, spor vb.) 

sağlamak

Meslek lisesi ve 
yüksekokulu kurmak

Lojistik merkez kurmak

33

41

46

56

56

0

Çok önemli Önemli Kararsızım/Biraz Önemli değil Hiç önemli değil Ortalama (sayı)
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33

31

38

26

28

18

13

11

23

3

5

31 3,9

4,2

4,3

4,3

4,1

Yalova Makine İhtisas OSB
Sanat Meydanı Projesi 
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Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak 40 firmaya uygulanan anket 
ve 20 sanayici ile yapılan yarı-
yapılandırılmış mülakatlara dayanarak 
yapılan ihtiyaç analizi çalışmasının 
sonuçlarına göre, Yalova Makine 
İhtisas OSB’de yer alacak firmaların 
çoğunlukla İstanbul’dan bölgeye 
yatırım yapacağı, bunların çok büyük 
ölçüde üretim odaklı, imalat sanayinde 
faaliyet gösteren ve köklü geçmişi 
olan, KOBİ ölçeğinde, tümüyle yerli 
firmalardan oluştuğu görülmektedir. 
Bölgede yer seçecek firmaların, Makine 
İhtisas OSB’yi temsil eden bir sektörel 
yoğunlaşma ve ürün çeşitliliğine sahip 
olduğu, genel olarak birbiriyle ilişkili ve 
tamamlayıcı alanlarda üretim yapan 
sektörel dağılımı yansıttığı söylenebilir.

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmalardaki çalışanların 
eğitim düzeyi ve nitelikleri açısından 
değerlendirildiğinde, çalışanların 
büyük bölümünün (¾’ünün) lise ve altı 
eğitime sahip mavi yakalı (usta gibi 
kalifiye işçiler ve düz/vasıfsız işçiler) 
işçilerden oluştuğu, ¼’ünün de lisans 
ve ön lisans eğitimliler ağırlıklı olmak 
üzere beyaz yakalı (yönetici, mühendis, 
teknisyen, tekniker) çalışanlardan 
meydana geldiği görülmektedir. 
Şuan için her 4 çalışandan birinin 
beyaz yakalı olduğu, OSB’nin yeni 
nesil yenilikçi bir OSB modeli olarak 
kurgulandığı ve buna göre de firma 
kabulü yaptığı göz önüne alındığında 
beyaz yaka oranının daha da yukarı 
çıkması beklenmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların Ar-Ge ve yenilik 
performansı değerlendirildiğinde 

ise, firmaların yaklaşık 2/3’ünün 
bünyesinde Ar-Ge personeli 
barındırdığı ve bölgedeki firma 
başına ortalama 4-6 Ar-Ge personeli 
düştüğü görülmektedir. Yine benzer 
şekilde firmaların %15’inin Ar-Ge ve/
veya Tasarım Merkezinin olduğunu, 
%40’ının da son 5 yılda ulusal veya 
uluslararası bir patente sahip olduğu 
belirtilmiştir. Ayrıca firmaların %39’u 
üretim süreçlerinde yenilik yaptığını, 
%34’ü de yine son 5 yılda pazara 
yeni bir ürün ya da hizmet sunarak 
ürün yeniliğine gittiği  bildirmiştir. 
Tüm bu göstergeler bölgeye gelecek 
firmaların yenilikçilik anlayışına sahip, 
ciddi bir Ar-Ge potansiyeli taşıyan 
firmalar olduğunu göstermektedir. 
Öte yandan bölgeye taşınacak 
veya yatırım yapacak firmalar Ar-
Ge ve yenilik yönetim kapasitesi 
açısından değerlendirildiğinde ise 
firmaların yenilik yönetiminin tüm 
boyutlarını uygulamaya başladığını, 
ancak yenilikçiliğin bir firma kültürü 
olarak yerleşmesi için geniş bir 
iyileşme alanının bulunmakta 
olduğu görülmektedir ki bu durum 
bölgede kurulması planlanan YM’nin 
faaliyetlerini başlatıp sürdürebileceği 
kritik bir kitlenin bulunduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Yalova Makine İhtisas OSB’de yer 
alacak firmaların mevcutta yürüttüğü 
ve gelecekte yürütmeye gereksinim 
duyduğu faaliyetler analiz edildiğinde 
ise genel olarak firmalar için en 
can alıcı hususlar temelde üretim, 
lojistik, ihracat/pazar ve emek/işgücü 
boyutlarıyla ilişkilidir. Yani firmalar 
öncelikli olarak ve ağırlıkla geleneksel 
hedefler olarak tanımlanabilecek, 

2.7.   BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRMESİ
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üretim kapasitesini geliştirmek, tedarik 
ve dağıtım maliyetlerini azaltmak, 
ürün kalitesi ve çeşidini geliştirmek, 
satış, pazarlama ve ihracatı ağını 
artırmak gibi daha çok verimlilik 
ve maliyet boyutunu kapsayan 
hususları temel öncelikleri olarak 
görmektedirler. Ancak firmalar her ne 
kadar yenilik ve dijitalleşme süreçleri 
ile çevreye duyarlı yeşil teknolojilerin 
geliştirilmesini çok önemli olarak 
görseler de, söz konusu faaliyetlerin 
firmaların öncelik sırasında halen 
en sonlarda yer alması dikkatlerden 
kaçmamaktadır. Gerçekten de 
firmaların 1/3’ünden azı son 3 yılda 
Ar-Ge harcamalarını artırdığını, 
firmaya yeni Ar-Ge personeli aldığını 
ve Ar-Ge ve yenilik projeleri yaptığını 
belirtmektedir. Tersinden söylersek 
firmaların yaklaşık %70’i söz konusu 
dönemde Ar-Ge ve yenilik adına 
herhangi bir gelişmenin ve atılımın 
olmadığını ortaya koymaktadırlar. 
Oysa gerek yenilik-dijitalleşme konusu 
gerekse çevre-yeşil teknolojiler konusu 
çok yakın gelecekte hatta günümüzde 
bile küresel ekonominin, kalkınma 
ve rekabet edilebilirlik politikalarının 
gündeminde ilk sırada bulunmaktadır. 
Bu veri kurulacak yenilik merkezinin 
bölgede öncelikli olarak hangi 
ihtiyacı ve gereksinimi karşılaması 
gerektiğini işaret etmektedir. Bu 
durumda kurulması planlanan Yenilik 
Merkezinin bölgedeki firmaların 
söz konusu alanlardaki farkındalık 
ve öncelik sıralarında değişimi 
tetikleyecek bir yaklaşım içinde olması 
öngörülmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB’de 
yer alacak firmaların Yenilik 
Merkezinin öncelikleri, sunabileceği 
hizmet alanları ve odaklanacağı 
konular konusundaki görüşleri 

değerlendirildiğinde (Şekil 2.15), 
firmaların en öncelikli gördükleri ve 
en büyük önem atfettikleri konu 5 
üzerinden ortalama 4,2 ile iş birliği, 
beceri geliştirme ve yenilikçiliktir. 
Bunu sırasıyla verimlilik ve son sırada 
diğer konular izlemektedir. Nitekim 
firmaların verdikleri yanıtlar “Çok 
Önemli ve Önemli” oranı birlikte 
değerlendirildiğinde, iş birliği %87 
önemle ilk sırada yer alırken, beceri 
geliştirme başlığı %85 değerle 
firmaların en yüksek önem atfettiği 
ikinci odak konusu olmaktadır. Bunu 
%84 oran ile hemen arkasından gelen 
yenilikçilik boyutu takip etmektedir. 
Firmalar açısından öncelikli ve 
odaklanılacak konular içerisinde 4. 
ve 5. sırada gelen verimlilik (%78) ve 
diğer konular (%77) ise aldıkları yakın 
değerlerle firmalar tarafından “önemli” 
diğer potansiyel hizmet alanları olarak 
değerlendirilmişlerdir. Burada bazı 
firmaların diğer konular içinde yer 
alan kimi hususları (örneğin serbest 
bölge kurma gibi) OSB ve/veya YM’nin 
önceliği olarak görmediğini ortaya 
koyarken, verimlilik meselesinde 
de bazı maddelerin (örneğin ortak 
catering ve ortak satın alma gibi) 
OSB/YM seviyesinden ziyade firma 
içinde halledilecek bir hizmet alanı 
olarak değerlendirildiği görülmektedir. 
Son olarak eğer öncelik sıralaması 
firmaların sadece “çok önemli” 
gördüğü boyut üzerinden yapılırsa, 
bu durumda firmalar için en öncelikli 
ve en önemli konu %46 ile yenilikçilik 
alanı ve diğer konular (lojistik merkez 
ve meslek okulu kurma önerisi 
nedeniyle) alanı olmaktadır. 

Aşağıda yer alan Tablo 2.5 ise beş 
temel alan altında yer alan tüm 
potansiyel hizmetler konusunda 
firmaların cevaplarını özetlemektedir. 
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İlk sütun YM’nin beş temel alanda 
sunacağı potansiyel hizmet konularını 
sıralamaktadır. İkinci-altıncı sütun 
sonuçların “önem düzeyine” göre 
nasıl farklılaştığını yüzde cinsinden 
(100 üzerinden) oran olarak 

göstermektedir. Yedinci sütun tüm 
firmaların verdikleri cevapların 
aritmetik ortalamasını özetlemektedir. 
Son sütunda örneklem sayısını yani 
her bir maddeye yanıt veren firma 
sayısını göstermektedir.

İş Birliği

Beceri Geliştirme

Yenilik 

Verimlilik

Diğer Konular

Üniversite, sanayi, araştırma merkezi, teknopark ile OSB arasında 
projeler geliştirmek

Sanayiciler ile girişimciler arasında iş birliği ortamını geliştirmek

Sanayiciler ile üniversiteler arasında iş birliği ortamını geliştirmek

İş ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi için uygun ortam oluşturmak

Diğer OSB’ler ile işbirlikleri gerçekleştirmek

Beyaz yaka çalışanların yetkinliklerini artırmak
Mavi yaka çalışanların yetkinliklerini artırmak
Yöneticilerin yetkinliklerini artırmak

Ortak kullanıma yönelik test, laboratuvar ve Ar-Ge merkezleri kurmak
Firmaların dijitalleşme kapasitesini geliştirmek ve desteklemek
Firmaların yenilik kapasitesini geliştirmek 
Firmaların Ar-Ge ve yenilik proje geliştirme kapasitesini geliştirmek
OSB içerisinde teknokent kurmak

50
50
44
42
42

64
49
46
33
41

33
21

56
56
46

41
33

37
36
42
41
32

26
31
36
54
41

31
38

28
26
38

31
33

13
11
11
14
18

5
15
13
10
10

28
28

13
18
11

23
31

0
3
3
3
8

0
5
5
3
5

8
8

3
0
0

5
3

0
0
0
0
0

5
0
0
0
3

0
5

0
0
5

0
0

4,3
4,3
4,2
4,2
4,0

4,4
4,2
4,2
4,1
4,1

3,8
3,6

4,3
4,3
4,2

4,0
3,9

38
38
38
37
38

39
39
39
39
39

39
39

39
39
39

39
39

Firmanın insan kaynakları konusunda ihtiyaçlarını karşılamak
Belgelendirme ve kalite sertifikasyonu için destek ve danışmanlık sağlamak
Hibe, destek programları ve krediler için danışmanlık sağlamak
Yalın dönüşüm (verimlilik) hizmetleri geliştirmek
Firma personelinin ulaşımını sağlamak için ortak taşıma,  
servis imkanları sağlamak

Ortak satın alma hizmetleri geliştirmek
Ortak catering hizmeti geliştirmek

Lojistik merkez kurmak
Meslek lisesi ve yüksekokulu kurmak
Bölgede yaşam alanları (konut, otel, restoran, market, eğitim,  
sağlık, spor vb.) sağlamak

Fuar alanı oluşturmak
Serbest Bölge oluşturmak

46
41
33

13
15
10

38
44
54

3
0
3

0
0
0

4,2
4,2
4,1

39
39
39

49

41
49

42

33

41

49
38

44

46

7

10
13

8

10

3

0
0

3

8

0

0
0

3

3

39

39
39

38

39

4,3

4,3
4,3

4,2

4,0

n12345

5 2 1 Ort34 n

Ort

Çok 
Önemli

Önemli
Değil

Hiç Önemli
Değil Ortalama (sayı)Kararsızım/

BirazÖnemli Örneklem

Kaynak: Yalova Makine İhtisas  OSB firma anketine dayalı olarak yazarlar tarafından yapılmıştır.

Tablo 2.5  Yalova Makine İhtisas OSB’de Yenilik Merkezi’nin Potansiyel Hizmet   
 Alanlarının Önemi (%)
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İhtiyaç analizi kapsamında tüm 
firmaların verdiği yanıtlar Tablonun 
6. sütunundaki ortalama değerler 
üzerinden değerlendirildiğinde üç ana 
hizmet alanı ön plana çıkmaktadır. 
İşbirliği geliştirme, Beceri geliştirme 
ve Yenilikçiliği artırma. İşbirliği 
geliştirme alanında üniversite-sanayici 
iş birliği başta olmak üzere tüm alt 
alanlarda (diğer OSB’lerle iş birliği 
hariç) kurulması planlanan YM’nin 
iş birliği geliştirmek konusunda 
kolaylaştırıcı bir rol üstlenebileceği 
düşünülmektedir. Bu başlık altında 
sanayicilerin öncelikli olarak 
üniversiteler, araştırma/teknoloji 
merkezleri ve tekno-girişimciler 
arasında iş birlikleri oluşturması 
ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması 
talepleri ön plana çıkmaktadır. 

Beceri geliştirme alanında genel olarak 
her pozisyondaki çalışanın niteliğini 
artırmak, YM’nin önemli bir görevi 
olacaktır. Ancak özellikle vasıflı beyaz 
ve mavi yaka çalışanların yetkinlikleri 
artırmak daha öncelikli olarak 
gözükmektedir. Bu bağlamda, gerek 
mevcut kalifiye Ar-Ge çalışanlarının 
niteliğini artırmak, gerekse bölgeye 
dışarıdan yüksek nitelikli yenilikçi sınıfı 
çekmek YM’nin en önemli gündemi 
olarak öne çıkmıştır. 

Yenilikçilik alanında ise firmaların ortak 
kullanımına yönelik test, laboratuvar 
ve Ar-Ge merkezleri kurmak ile 
dijitalleşme ve yenilik kapasitelerinin 
geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. 
Öte yandan bu başlık altında firmaların 
OSB içinde teknokent kurmayı ise 
diğer hizmetlere göre daha az önemli 
gördüğü dikkati çekmektedir. 

Diğer taraftan her ne kadar verimlilik 
başlığı altında yer alsa da firmaların 
insan kaynakları konusundaki 
ihtiyaçlarını karşılamak, beceri 
geliştirme ana başlığıyla da doğrudan 
ilgili olup firmaların 25 madde 
içerisinde 4,4 ortalama ile en önemli 
ve en öncelikli gördüğü konudur. 
Firmaların insan kaynağıyla ilgili 
ihtiyaçlarının giderilmesi YM’nin en 
önemli görevi olacaktır. Bunun yanı 
sıra belgelendirme ve sertifikasyon 
ile hibe, teşvik ve krediler konusunda 
danışmanlık sağlamak kurulması 
planlanan YM’nin diğer öncelikli 
sağlayacağı hizmetler arasında olabilir. 

Diğer konular alanında ise firmalar 
bölgelerinde lojistik bir merkez 
ile mesleki ve teknik okulun 
kurulması işini de çok önemli olarak 
görmektedirler. Keza firmalar 
bölgelerinde yaşam alanları (konut, 
eğitim, sağlık, eğlence, spor, restoran, 
kafe, market, otel, AVM vb. sosyal 
faaliyet alanları) oluşturmayı da yeni 
nesil OSB’lerin olmazsa olmazları 
arasında saymaktadırlar. Ancak 
bu hizmetleri YM’nin odağı olarak 
görmekten ziyade OSB yönetiminin 
görevleri arasında saymak daha doğru 
olur. 

Sonuç olarak genel itibariyle YM için 
firmalar ve üniversiteler arasında iş 
birliklerinin geliştirilmesi, becerilerin 
geliştirilmesi ve yenilikçilik ile ilgili 
süreçlerin ve kapasitenin geliştirilmesi 
şeklinde üç ana ihtiyacın öncelikli 
olarak ön plana çıktığı görülmektedir.
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Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik 
Merkezi (YM) stratejisi ve yol haritası 
hazırlanırken TÜİK, SGK, STB gibi 
resmi kurumlardan sağlanan ikincil 
veriler ve doğrudan sahadan toplanan 
40 firmanın verisine ve 20 sanayici 
ile yapılan yarı-yapılandırılmış 
mülakat sonuçlarına dayanan bilgiler 
kullanılmıştır. Yalova Makine İhtisas 
OSB’ye gelmeyi planlayan firmaların 
sektör, ölçek, sermaye yapısı gibi 
genel özelliklerinin yanı sıra, ihtiyaç 
duydukları ya da potansiyel olarak 
YM’den talep edebilecekleri hizmetleri 
irdeleyen bir ihtiyaç analizi yapılmıştır. 
Tüm bu veriler ve girdiler ışığında 
bir mevcut durum analizi (Bkz. 1. ve 
2. Bölüm) yapılmıştır. Strateji ve yol 
haritası bu mevcut durum ve ihtiyaç 
analizi üzerine kurgulanmıştır. Bu 
bölümde önceki bölümlerdeki bulguları 
kullanarak OSB firmalarının güçlü 
ve zayıf yönleri özetlenmektedir. 
Bu, aynı zamanda yenilik merkezi 
stratejisi ve yol haritası için bir taban 
oluşturmaktadır.

Mevcut durum ve ihtiyaç analizinden 
yapılan çıkarımlar, kurulması 
planlanan YM’nin amaçlarının ve 
hedeflerinin neler olması gerektiği 
konusunda bir zemin oluşturmaktadır. 
Bu analizler temel alınarak, YM 
için temel amaçların ve hedeflerin 
olduğu ve hedeflere bağlı temel 
eylemlerin tanımlandığı bir strateji 
oluşturulmuştur (Bkz. bölüm 3.3.). 
Daha sonra bu eylemler çıktılarla 
ilişkilendirilerek (Bkz. Tablo 3-2) 
Amaç-Hedef-Eylem-Çıktı-Sonuç 
ilişkisi kurulmuş ve kurulması 
planlanan YM’nin taslak vizyon ve 
misyon ifadeleri belirlenmiştir. YM’nin 
vizyon ve misyon ifadesi merkezin 

müdahale mantığının en tepesinde yer 
almakta, amaçlar ve hedefler YM’nin 
vizyonunu gerçekleştirmek için uzun 
dönemin de kapsayan (>5 yıl) bir plan 
çizmektedir. Bu bölümde bu planın ana 
unsurları (beceri geliştirme, iş birliği 
ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi) 
amaçlar-hedefler-eylemler ve süre 
(kısa, orta ve uzun) bağlamında 
tartışılmaktadır.

İkinci alt bölümde (3.2) vizyon, misyon 
ve yol haritasının detayları verilmiş, 
beceri, iş birliği ve yenilik kapasitesini 
geliştirme faaliyetlerinin nasıl 
yürütüleceği ve YM’nin nasıl çalışır 
hale getirileceği üzerinde durulmuştur. 
Bu bağlamda beceri, iş birliği ve 
yenilikçilik kapasitesini geliştirme 
konularında kısa, orta ve uzun vadede 
nelerin yapılacağı belli hedeflerle 
belirtilmiş ve bu hedefler için çeşitli 
eylemler oluşturulmuştur. Projenin iç 
ve  dış değerlendirmesi için önemli 
olan çıktılar somut olarak belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bölüm 3.4’te her hedef 
için somut eylemler belirlenmiş, 
böylece YM’nin faaliyete geçmesi ve 
sonrasında faaliyetlerin sürdürebilmesi 
için ilk plan hazırlanmıştır. Öngörülen 
24 aylık süre içerisinde YM’nin 
kuruluşunun tamamlanması, 
hizmetlerin planlanması ve en 
azından çalışanların ve firmaların 
yararlanacağı daha genel hizmetlerin 
sağlanabilir hale getirilmesi 
hedeflenmiştir. Aynı zamanda 
YM’nin etkisinin değerlendirilmesi 
için bir etki değerlendirme mantığı 
oluşturulmuş, buna göre YM’nin iç 
değerlendirmesinin YM personeli 
tarafından sürekli olarak, dış 
değerlendirmesinin de orta vadede 
yapılması planlanmıştır. 
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Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik 
Merkezi için bir strateji geliştirirken 
hem 1. Bölüm ’deki mevcut durum 
analizinin hem de 2. Bölümdeki ihtiyaç 
analizinin bir arada yorumlanması 
gerekmektedir. Bu nedenle Tablo 
3.1 oluşturulmuş ve eldeki veriler 
ile projenin unsurları (beceri, iş 
birliği ve yenilikçilik kapasitesinin 
geliştirilmesi) eşleştirilmiştir. Böylece 
strateji oluşturulmadan önce YM’nin 
desteklerine ihtiyaç duyan kritik 
kitlenin varlığı araştırılmıştır. 

Yalova Makine İhtisas OSB’nin 
mevcut durum analizinde, yeni 
kurulan OSB’nin konumu itibariyle 
Marmara Bölgesinin hinterlandını 
bağlayabileceği, eğitim ve yaşam 
koşulları bakımından bölgedeki diğer 
şehirlerden daha iyi konumda olduğu 
için de orta- ve yüksek-teknolojili 
firmaları Yalova’ya çekebileceği 
değerlendirilmiştir. Yeni açılan 
Osmangazi köprüsü ile Yalova hem 
İstanbul’a hem de Türkiye’nin batısına 
daha iyi bir biçimde bağlanmıştır. 
Sadece coğrafi konum ve kalkınmışlık 
açısından değerlendirdiğimizde 
OSB’nin firmaları çekebileceğini, 
bunun Yalova’daki sanayiyi 
canlandıracağı ve geliri artıracağı 
söylenebilir. Yalova Makine İhtisas 
OSB yeni kurulan bir OSB olduğu 
için ve firmalara Türkiye’nin farklı 
coğrafyalarından OSB’ye göç edeceği 
için farklı pratiklere ve rutinlere sahip 
olabileceği değerlendirilmektedir. 
Kurulması planlanan YM’nin bu 
farklılıkları göz önünde bulunduracak 
şekilde kurgulanması gerekmektedir. 
Dolayısıyla YM’nin sağlayacağı hizmet 

çeşitliliğinin, diğer pilot proje OSB 
YM’lerine göre daha hızlı artması 
değerlendirilmektedir. 

Beceri geliştirme açısından 
değerlendirildiğinde ikincil veriler 
Yalova’nın 2010-2020 arasında nüfus 
artış hızının en yüksek olduğu illerden 
birisi olduğunu göstermektedir. Yalova 
genelde, Yalova çevresinden göç 
almakla birlikte OSB planlandığı bir 
şekilde gelişim gösterdiği takdirde 
yaşam koşulları, eğitim vb. nedenlerle 
farklı coğrafyalardan da özellikle 
beyaz yakalı personel göçü alabileceği 
düşünülmektedir. Eğitim ve yaşam 
kalitesi bakımından bölgedeki diğer 
illere göre daha iyi konumda olması 
bir avantaj olsa da özellikle beyaz yaka 
personele yönelik bir çekim merkezi 
yaratabilmek için bu durumun diğer 
kurumlarla koordineli bir biçimde 
sürdürülmesi gerekmektedir. Yalova, 
yüksek öğretim mezunu oranı bölge 
ortalaması civarında olsa da lise ve 
dengi meslek okulu mezunu oranı 
bakımından bölge ortalamasının 
üstünde olması mavi yaka personel 
için de yeteri kadar kaynak olduğunu 
göstermektedir. Yalova’nın açık 
iş pozisyonları bakımından ve 
işsizlik oranı bakımında bölge 
şehirlerinden daha iyi durumda 
olduğu görülmektedir. Bu dinamik 
yapının OSB’nin faaliyete geçmesi ile 
birlikte daha da gelişeceği söylenebilir. 
Yalova OSB’nin hali hazırdaki beyaz 
yaka işsizliğine çözüm yaratabilecek 
ve mavi yakaya daha iyi olanaklar 
sağlayabilecek kapasitede olduğu 
değerlendirilmektedir.

3.1.  İKİNCİL VERİ VE FİRMA VERİLERİ IŞIĞINDA YENİLİK    
 MERKEZİ’NİN TASARLANMASI 
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Beceri geliştirme unsuru ile ilgili anket 
verileri incelendiğinde çalışanların 
%25’inin beyaz, %75’inin mavi yaka 
ve yaklaşık %15’i lisans ve lisansüstü 
dereceye sahip (+ %10 yüksek okul 
mezunu) olduğunu görülmektedir. 
Aynı zamanda istihdam olanakları 
açısından değerlendirildiğinde 
(çalışan nüfusun nüfusa oranı) 
çevre şehirlerden daha iyi durumda 
bulunan Yalova İlinde beceri geliştirme 
faaliyetleri için bir kritik kitlenin 
olduğunu söylenebilir. Mevcut yapıya 
göre OSB faaliyete geçince yeni 
istihdam olanaklarının yarısının 
beyaz yaka olması öngörülmektedir. 
Aynı zamanda yerleşmesi planlanan 
firmaların %60’ında Ar-Ge personeli 
bulunmaktadır. Bu veriler ışığında 
Yalova’da beyaz yaka personele ve 
Ar-Ge ve yenilik kapasitesi geliştirmek 
için destek verecek arayüz kurumların 
olmaması, üniversitenin genç 
olması, teknoparkın henüz kurulmuş 
olması, YM’nin sadece OSB için değil 
tüm Yalova’daki Ar-Ge ve yenilik 
ile ilgili aktörler için önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 
YM’nin kuruluş aşamasında daha 
fazla personel istihdam etmesi 
gerekmektedir. İhtiyaç analizine göre 
beceri geliştirme ihtiyaçları ortalama 
4.2-önemli olarak görülmektedir. 
Firmaların %46’sı ise beceri 
geliştirmeyi çok önemli-5 olarak 
görmektedir. Aynı zamanda beyaz yaka 
çalışanların becerilerinin artırılması, 
mavi yakaya göre daha önemli 
görülmektedir. Bu nedenle, beceri 
geliştirme faaliyetleri için beyaz yaka 
öncelikli olarak düşünülebilir.

İş birliği geliştirme unsuru 
değerlendirildiğinde, coğrafi konumu 

nedeniyle iş birliği kurma ve geliştirme 
için Yalova,  konumundan kaynaklı 
bir potansiyele sahiptir. Marmara ve 
Ege’yi bağlama potansiyeli, bu geniş 
coğrafyadaki firma ve kurumlarla iş 
birliği imkanlarını artırmaktadır. İş 
birliği için mekânsal yakınlık kadar 
fiziksel yakınlığın artırılması da 
önemlidir. Bölgedeki yeni altyapı ve 
ulaşım imkanları Yalova için oldukça 
yararlı olacağı düşünülmektedir. 
İhtiyaç analizine bakıldığında, iş birliği 
geliştirme ihtiyaçlarının ortalaması 
4.2-önemli olarak görülmektedir. 
İş birliği geliştirme konusundaki 
ihtiyaçları önemli ve çok önemli olarak 
bulanların oranı %85’tir ve bu şekilde 
bir karşılaştırmada beceri geliştirme 
ve yenilikçiliği artırmaya göre daha 
önemli görülmektedir. Üniversite-
sanayi iş birliği ortamını geliştirmek, 
sanayici-girişimci arasında iş 
birliğini geliştirmek, üniversite, 
sanayi, teknopark ile somut projeler 
geliştirmek diğer seçeneklere göre 
daha önemli görülmektedir. Daha 
önce belirtildiği üzere Yalova’da arayüz 
kurumlarının olmaması, üniversitenin 
genç ve teknokentin faaliyete çok kısa 
süre önce geçmesi nedeniyle YM’nin 
iş birliği geliştirme faaliyetlerinin, OSB 
dışına daha erken açılabilecek şekilde 
kurgulanması gerekmektedir.

Yenilikçilik kapasitesini geliştirme 
unsuru değerlendirildiğinde ise 
genelde bölgede bu unsur altında 
sağlanacak hizmetlere ciddi bir talep 
olacağı görülmektedir. Ancak bu 
unsur, beceri geliştirme ve iş birliği 
geliştirme unsurlarına göre geri 
planda kalmaktadır. İkincil veriler 
incelendiğinde Yalova, Türkiye ve bölge 
iller ile karşılaştırıldığında sanayi 
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payının oldukça yüksek (GSYİH içindeki 
pay %49) olduğu illerden biridir. Düşük 
ve orta-düşük teknoloji düzeyindeki 
işyeri sayısı, Türkiye genelinin oldukça 
altında; orta-yüksek teknolojili 
işyeri oranın Türkiye ortalamasının 
iki katıdır, ancak yüksek teknolojili 
firma oranı %0,3’dür. Orta-teknolojili 
işyerlerinin sayısının oldukça fazla 
oluşu ve oransal olarak bu firmaların 
bir kritik bir kitle oluşturabiliyor olması, 
YM’nin başarısı için oldukça önemlidir. 
Yalova’da gemi yapımı ve onarımı 
sanayi kolunda teknolojik dönüşüm, 
buna bağlı olarak makine ekipman 
kurulumu, metal ürünleri ve diğer 
ulaşım araçları imalatı sektörlerinde 
yoğunlaşma bulunmaktadır (Yalova 
istihdamının yaklaşık %75’i). Aynı 
zamanda Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri 
İmalatı, Kimyasalların ve Kimyasal 
Ürünlerin İmalatı, Diğer Ulaşım 
Araçlarının İmalatı ve Makine ve 
Ekipmanlarının Kurulumu sektörlerinde 
kümelenme potansiyeli bulunmaktadır. 
Yalova patent ve faydalı model 
başvuruları konusunda bölgenin 
oldukça gerisindedir; 4 Ar-Ge Merkezi 
ve 1 Tasarım Merkezi bulunmaktadır. 
Yalova’nın orta-teknolojili firmaların 
bir kısmını yüksek-teknolojili firmaya 
dönüştürme potansiyeli bulunmaktadır 
ancak Yalova Üniversitesi’nin ve 
teknoparkın oldukça genç olması ve 
TTO, hızlandırıcılar gibi arayüzlerin 
olmaması, kurulması planlanan 
YM’ye daha fazla iş düşmesine neden 
olacaktır. 

Anket verilerine bakıldığında, OSB’ye 
gelecek firmaların yarısının orta 
büyüklükte ve büyük firmalar olduğu 
görülmektedir. Yalova’daki firma 
büyüklüğünün genelde KOBİ olduğu 

düşünüldüğünde ve büyüklük ile Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetlerine kaynak ayırma 
arasında bir korelasyon olduğunu 
göz önünde bulundurulduğunda, 
büyük ölçekli firmaların OSB’ye 
gelecek olmasının Yalova’daki 
sanayi yapısını olumlu yönde 
etkileyeceği değerlendirilmektedir. 
OSB’ye gelecek firmaların yaklaşık 
dörtte biri daha önce KOSGEB 
projesi deneyimlemiştir. Bununla 
birlikte, TUBİTAK ve AB projeleri 
deneyimleyen firma oranı %10’un 
altındadır. Bu bağlamda, OSB’ye 
göç edecek firmaların dörtte birinde 
proje yürütme kapasitesinin olduğu 
söylenebilir. Firmaların satışların 
yüzde 50’si yurtdışına yapılmaktadır 
ve bu firmalarda ihracatın cirodaki 
payı %30’dur. Ar-Ge ve yenilik 
kapasitesi ile ihracat arasındaki ilişki 
düşünüldüğünde, Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerinin geliştirilmesi için bir 
ihtiyaç olacağı aşikardır. OSB’ye 
yerleşmeyi planlayan firmaların yüzde 
60’ı makine ekipman, ana metal 
sanayi ve metal ürünleri imalatı 
sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 
Bunun, Yalova’daki hali hazırdaki 
sanayi yapısı ile uyumlu olduğu 
görülmektedir. Yerleşmesi planlanan 
firmaların %40’ının patent sahipliği 
bulunmakta, firmaların yaklaşık üçte 
ikisinin ürün ve/veya süreç yeniliği 
yapmakta, 6 firmanın da Ar-Ge ya 
da Tasarım Merkezi bulunmaktadır. 
(Yalova’da mevcut 4 Ar-Ge 1 Tasarım 
Merkezi var). Yalova’daki mevcut 
firmaların istatistikleri göz önünde 
bulundurulduğunda, Ar-Ge ve yenilik 
kapasitesi bağlamında OSB’ye 
yerleşecek firmaların hali hazırda 
Yalova’daki firmalardan daha iyi 
olması ve Yenilik Kapasitesi Yönetimi 
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açısından bu firmaların Manisa 
OSB’den (karşılaştırılabilen diğer bir 
pilot bölge) daha yüksek yetkinliğe 
sahip olması Yalova sanayisine ve 
Ar-Ge ve yenilik sistemine katkı 
sağlayacağını göstermektedir. Bu 
durum ayrıca YM faaliyetlerine talebin 
artacağını göstermektedir. 

İhtiyaç analizine bakıldığında, Ar-
Ge ve yenilik kapasitesini geliştirme 
ihtiyaçlarının ortalaması 4.2-önemli 
olarak görülmektedir. Bu faaliyetleri 
çok önemli olarak gören firma oranı 
%46’dır ki bu diğer unsurlara göre 
en yüksek orandır. Ortak kullanıma 
yönelik test, laboratuvar ve Ar-Ge 
Merkezleri kurmak ve firmaların 
dijitalleşme kapasitelerini geliştirmek 
diğer seçeneklere göre daha önemli 
bulunmuştur. Çok önemli ve önemli 
kategorileri baz alındığında genel 
olarak firmaların yenilik kapasitesini 
geliştirmeyi önemli bulan firmaların 
oranı %86’dır. Buna rağmen, diğer 
unsurlarla karşılaştırıldığında beceri ve 
iş birliği geliştirme unsurlarına daha 

fazla önem verdikleri söylenebilir. 
Ar-Ge ve yenilikçiliği artırma 
unsurunda firmaların önemli gördüğü 
iki alt unsurun doğrudan Ar-Ge ve 
yenilik faaliyeti ile ilgili olmaması da bir 
gösterge olarak kabul edilebilir.

Sonuçta kurulması planlanan YM’nin, 
beceri geliştirme ve iş birliği geliştirme 
faaliyetlerinde daha çeşitli hizmet 
sunan (ilk etapta) ve Ar-Ge ve yenilik 
kapasitesini geliştirmeye yarayan 
hizmetleri de barındıran bir yapıda 
kurulması, Yalova’da arayüz kurumu 
olmaması sebebiyle diğer pilot 
OSB’lerden başlangıçta daha büyük 
olması gerektiği söylenebilir. Şu andaki 
mevcut yapı projenin üç unsuru için 
de kritik bir kitle barındırmaktadır. 
Ancak ilk etapta beceri geliştirme 
ve iş birliği geliştirme faaliyetlerinin 
önceliklendirilmesi daha doğru 
olacaktır. Firmaların OSB’ye yerleşmesi 
ile birlikte Ar-Ge ve yenilik kapasitesini 
geliştirmeye yönelik hizmetler 
geliştirilebilir.  

Yalova Makine İhtisas OSB
Yönetim Merkezi Projesi
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Tablo 3.1  Yenilik Merkezi’ninPotansiyel Faaliyetlerinin Gerekçelendirilmesi

Beceri 
geliştirme

İş birliği 
geliştirme

TÜİK, STB, SGK vb. 
ikincil veriler

Anket verisi İhtiyaç analizi

2010-2020 arasında 
nüfus artış hızının en 
yüksek olduğu illerden 
birisi. Genelde Yalova 
çevresinden göç 
almakta

Eğitim ve yaşam 
kalitesi bakımından 
bölgedeki diğer illere 
göre daha iyi konumda
yüksek öğretim 
mezunu oranı bölge 
ortalaması civarında 
ancak lise ve dengi 
meslek okulu mezunu 
oranı bakımından bölge 
ortalamasının üstünde

Açık iş pozisyonları 
ve işsizlik oranı 
bakımından bölge 
şehirlerinden daha iyi 
durumda 

Coğrafi konumu 
nedeniyle iş birliği 
kurma ve geliştirme 
için potansiyeli yüksek, 
Marmara ve Ege’yi 
bağlama potansiyeli 
mevcut

Çalışanların %25’i 
beyaz %75’i mavi 
yaka, yaklaşık %15’i 
lisans ve lisansüstü 
dereceye sahip + 
%10 yüksek okul 
mezunu

Mevcut yapıya 
göre OSB faaliyete 
geçince yeni 
istihdamın yarısının 
beyaz yaka olması 
öngörülmekte

Yerleşmesi planlanan 
firmaların %60’ının 
Ar-Ge personeli 
bulunmakta

Beceri geliştirme 
ihtiyaçları 4.2-önemli 
olarak görülmekte
Firmaların %46’sı 
çok önemli-5 olarak 
görmekte

Beyaz yaka 
çalışanların 
becerilerinin 
artırılması  mavi 
yakaya göre daha 
önemli

İş birliği geliştirme 
ihtiyaçları 4.2-önemli 
olarak görülmekte

İş birliği geliştirme 
konusundaki 
ihtiyaçları önemli ve 
çok önemli olarak 
bulanların oranı yüzde 
85 Beceri geliştirme 
ve yenilikçiliği 
artırmaya göre daha 
önemli görülmekte

Üniversite-sanayi 
iş birliği ortamı 
geliştirmek, sanayici-
girişimci arasında 
iş birliği geliştirmek, 
üniversite, sanayi, 
teknopark ile somut 
projeler geliştirmek 
önemli görülmekte
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Yenilikçilik 
kapasitesi 
geliştirme

Türkiye ve bölge iller 
ile karşılaştırıldığında 
sanayinin payı oldukça 
yüksek (GSYİH içindeki 
pay %49)

Düşük ve orta-düşük 
teknoloji düzeyindeki 
işyeri sayısı Türkiye 
genelinin oldukça 
altında; orta-yüksek 
teknolojili işyeri oranın 
Türkiye ortalamasının 
iki katı ancak yüksek 
teknolojili firma oranı 
%0,3.

Gemi yapımı ve 
onarımı sanayi kolunda 
teknolojik dönüşüm, 
buna bağlı olarak 
makine ekipman 
kurulumu, metal ürünleri 
ve diğer ulaşım araçları 
imalatı sektörlerinde 
yoğunlaşma (Yalova 
istihdamının yaklaşık 
%75’i)

Kâğıt ve kâğıt ürünleri 
imalatı, Kimyasalların 
ve kimyasal ürünlerin 
imalatı, Diğer 
ulaşım araçlarının 
imalatı ve Makine 
ve ekipmanlarının 
kurulumu sektörlerinde 
kümelenme potansiyeli

Patent ve faydalı model 
başvuruları konusunda 
bölgenin oldukça 
gerisinde

4 Ar-Ge Merkezi ve 1 
Tasarım Merkezi

Yalova üniversitesi ve 
teknoparkı oldukça 
genç, TTO, hızlandırıcılar 
gibi arayüzler yok

OSB’ye gelecek 
firmaların yarısı orta 
büyüklükte ve büyük 
firma

Yaklaşık dört biri 
daha önce KOSGEB 
projesi deneyimlemiş, 
TUBİTAK, AB projeleri 
deneyimleyen yüzde 
10’un altında

Satışların yüzde 50’si 
yurtdışına, ihracatın 
cirodaki payı %30

Firmaların hemen 
hemen yarısının yazılı 
bir iş stratejisi var

OSB’ye yerleşmeyi 
planlayan firmaların 
yüzde 60’ı makine 
ekipman, ana metal 
sanayi ve metal 
ürünleri imalatı 
sektörlerinde. 
Yalova’daki hali 
hazırdaki yapı ile 
uyumlu.

Yerleşmesi planlanan 
firmaların %40’ının 
paten sahipliği 
bulunmakta, 
firmaların yaklaşık 
üçteki ikisi ürün ve/
veya süreç yeniliği 
yaptığını belirtmiş, 6 
firmanın Ar-Ge ya da 
Tasarım Merkezi var 
(Yalova’da mevcut 
4 Ar-Ge 1 Tasarım 
Merkezi var).

Yenilik Kapasitesi 
Yönetimi açısından 
Manisa OSB’den daha 
yeterli ve yetkinliğe 
sahip firmalar 
Yalova’ya göç edecek  

Ar-Ge ve yenlik 
kapasitesini 
geliştirme ihtiyaçları 
4.2-önemli olarak 
görülmekte. Çok 
önemli olarak gören 
firma oranı %46. 
Diğer ihtiyaçlara 
oranla en yüksek 
oran. 

Ortak kullanıma 
yönelik test, 
laboratuvar ve 
Ar-Ge Merkezleri 
kurmak ve firmaların 
dijitalleşme 
kapasitelerini 
geliştirmek daha 
önemli 

Çok önemli ve önemli 
kategorileri baz 
alındığında genel 
olarak firmaların 
yenilik kapasitesini 
geliştirmeyi önemli 
bulan firmalar %86.
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Bu bölümde kurulması planlanan 
YM’nin vizyonu ve misyonu, hem 
şu ana kadar bu raporda yer alan 
girdilerle (ikincil veri, anket verisi ve 
ihtiyaç analizi kullanılarak yapılan 
durum analizi) hem de Yalova 
Makine İhtisas OSB’nin vizyonu ve 
misyonuyla uyumluluk göz önünde 
bulundurulmuş, aynı zamanda 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri 
ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ile 
uyumlu; YM’nin önümüzdeki 15-20 
yıl ulaşmak için çalışacağı bir vizyon 
ifadesi belirlenmiştir. Daha sonra 
bu vizyonu gerçekleştirmek için bir 
misyon ifadesi oluşturulmuştur. Tablo 
3-2’de bu bölümde detaylandırılan 
amaçların, hedeflerin ve çıktıların 
genel bir gösterimini yapmaktadır. 
Tablo 3.2’de ilk sütunda yer alan 
YM’nin genel amacı misyon ifadesi ile 
uyumludur. YM’nin temel amacı Yalova 
Makine İhtisas OSB’ye yerleşecek 
firmaların, Ar-Ge ve yenilik odaklı 

rekabetçiliğinin artırılmasıdır. Bu genel 
amaç altında yapılacaklar Tablo 3-2’de 
özetlenmiştir.

İlk olarak YM’nin örgütsel yapısı 
planlanarak Yalova Makine İhtisas 
OSB içindeki pozisyonu belirlenecek 
ve daha sonra YM’nin kuruluşu 
tamamlanacaktır. Kısa bir süre 
içerisinde (6 ay) YM’nin fiziksel 
altyapısının ve insan sermayesinin 
tamamlanarak faaliyete geçmesi 
hedeflenmektedir. Diğer pilot 
projelerden farklı olarak Yalova’da 
arayüz yapıları olmadığı için, 
üniversitenin genç olması ve 
teknokentin henüz yeni faaliyete 
geçmesi sebebiyle YM’nin ilk etapta 
sayı bakımında daha fazla istihdam ile 
yola çıkması uygun olacaktır. 

Daha sonra, projenin ana unsurları 
üzerinden hareketle YM’nin hizmetleri 
tasarlanacaktır. Beceri, iş birliği ve 

3.2.  VİZYON, MİSYON VE YOL HARİTASI 

Yalova Makine İhtisas OSB
Sürekli Eğitim Merkezi Projesi
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yenilikçilik kapasitesini geliştirme 
unsurları üzerinde firmalara nasıl 
destekler sağlanacağı konusundaki 
hazırlıklar, kuruluş aşamasında 
YM çalışanlarının istihdamı 
tamamlandıktan sonra başlayacaktır. 
YM’nin faaliyete geçtiği ilk yıl içinde 
belli temel hizmetleri verebilir 
düzeyde olması ve özellikle tüm 
Yalova firmalarına açık farkındalık 
artırıcı faaliyetlerde bulunması 
hedeflenmiştir. 

YM’nin ilk başta kaynakları sınırlı 
ama hitap ettiği kitle büyük 
(Yalova firmaları) olacağı için 
esnek bir yapıda örgütlenmesi, 
kısa sürede etkili olabileceği bazı 
alanlara odaklanması ve firmaların 
rekabetçiliğini artırma konusunda 
yaşanan sorunların çözümü için 
geliştireceği araçları önceliklendirmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda YM’nin 
ana amacını gerçekleştirebilmek için 
hizmetlerinden faydalanacak firmalar 
ve sağlanacak destekler konusunda 
ilk etapta seçici olması gerekmektedir. 
Seçiciliğin nedeni, hem OSB içinde 
temel unsurlar konusunda en istekli 
firmalara hızlı destek sağlamak 
hem de bu firmalar vasıtasıyla 
tüm Yalova’da Ar-Ge ve yenilik 
kapasitesinin geliştirilmesi konusunda 
hızlı bir farkındalık yaratmaktır. Bu 
farkındalık YM’nin hem OSB içindeki 
hem de Yalova’daki bilinirliğini ve 
konumunu güçlendirecektir. Bu 
bağlamda kısa, orta ve uzun vade de 
verilecek hizmetler için bir şablon 
oluşturulmuş ancak kısa vade, kısa ve 
çok kısa vade olarak ikiye bölünmüştür. 
Bunun sebebi çok kısa vadede YM’nin 

hizmete geçerek seçili alanlarda 
seçili firmalara somut faaliyetlerle 
destek vermek ve Yalova’da Ar-Ge ve 
yenilikçiliği artırma hedefiyle faaliyet 
gösteren bir arayüz olduğunu Yalova 
sanayisine göstermektir.

Verilen hizmetler çeşitlendikten ve 
hizmetlerin yararlılığı konusunda 
hem iç değerlendirme hem de dış 
değerlendirme yapıldıktan sonra 
YM’nin daha kapsayıcı bir anlayışla 
hizmetlerini tüm Yalova firmalarına 
yaygınlaştırabileceği düşünülmektedir. 
Diğer pilot OSB’lerden farklı olarak 
(Manisa, Başkent, Çerkezköy) 
YM’nin faaliyetlerini ve hizmetlerini 
yaygınlaştırma aşaması daha erken 
planlanmış ve hatta bazı faaliyetlerinin 
YM kurulduktan itibaren tüm Yalova 
firmalarına yaygınlaştırılmasının daha 
yararlı olacağı değerlendirmiştir. 
Dolayısıyla YM’nin hedeflerine 
ulaşması için kısa vade çok “seçici” 
daha sonra “kapsayıcı” bir anlayışla 
hareket etmesi amaçlanmıştır. Bazı 
faaliyetler ilk baştan “kapsayıcı” bir 
şekilde planlanabilecektir (özellikle 
farkındalık yaratacak faaliyetler).

YM’nin aynı zamanda “tamamlayıcılık” 
ilkesi ile de hareket etmesi 
gerekmektedir, zira YM’nin amacı 
firmaları eksik oldukları unsurlar 
konusunda tamamlamak ve 
böylece firmaların verimliliklerini 
ve rekabetçiliği artırmaktır. “Yalova 
Makine İhtisas OSB’deki firmaları nasıl 
tamamlayabilirim?” sorusu YM’ye 
ihtiyaçları fark edebilme ve doğru 
hizmetleri tasarlama konusunda yol 
gösterici olacaktır.



Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi
Strateji ve Yol Haritası106

Tablo 3.2  Yenilik Merkezinin Temel Unsurları: YM’nin Amaçları, Hedefleri,  
 Çıktıları ve Sonuçları  

Yenilik Merkezi’nin (YM) örgütsel 
yapılanması tamamlanarak hizmet 
verir hale gelmesi sağlanacaktır.

Öncelikli olarak beyaz yaka 
çalışanların ve özellikle Ar-Ge 
personelinin yetenek ve yetkinlikleri 
geliştirilecektir. Daha sonra firma 
sahiplerinin ve mavi yaka personelin 
yetkinliklerinin geliştirilmesi için 
programlar hazırlanacaktır. 

Firmaların yenilik faaliyetinde 
bulunma ve yenilik sürecini yönetme 
kapasitesi geliştirilecektir.

OSB firmalarının öncelikle Yalova 
içindeki aktörlerle (firmalar, 
üniversite vb.) daha sonra İstanbul 
Yenilik Sistemi’ndeki aktörlerle 
iş birliği oluşturma ve yönetme 
kapasiteleri geliştirilecektir.

Projenin ve YM’nin sürekli iç 
değerlendirilmesi yapılacak ve orta 
vadede firmaların beceri, iş birliği 
ve Ar-Ge ve yenilik kapasiteleri 
üzerindeki etkisi incelenecektir.  

YM personeli istihdam edilecek, YM 
için mekân tahsis edilecek ve YM’nin 
iş planı hazırlanacaktır. 

150 Ar-Ge personeline, 200 mavi 
yaka personele, 20 dış ticaret 
personeline ve 20 firma sahibine 
yetkinlik artırıcı eğitim verilecek 
ve firma sahiplerine ayrıca birebir 
mentorluk hizmeti verilecektir.

20 firmanın yenilik yol haritası 
hazırlanacak ve öncelikli projeleri 
desteklenecektir. 5 yeni Ar-Ge ya 
da Tasarım Merkezi kurulmasına 
öncülük yapılacaktır. 25 firmanın 
kamu desteklerinde yararlanması 
için eğitim ve danışmanlık 
verilecektir.

İş birliği ortamı geliştirilecek, bu 
konuda tüm Yalova firmalarının 
yararlanacağı ve firmaların 
potansiyel ortak bulmalarını 
kolaylaştıracak fiziksel ve çevrimiçi 
platformlar geliştirilecektir.

Projenin ve YM’nin her yıl bir 
değerlendirme raporu, orta 
vadede ise etki analizi raporu 
hazırlanacaktır.

Hedeflerin Gerçekleşmesi

AMAÇ

Çıktılar

Yalova Makine İhtisas OSB’ye yerleşecek  firmaların Ar-Ge ve yenilik odaklı 
rekabetçiliğinin artırılması

Yalova Makine  İhtisas OSB’deki firmaların yenilikçi bir yapıyı benimsemeleri 
sağlanarak  OSB’nin sürdürülebilirliği sağlanacak ve firmaların  Ar-Ge ve yenilik ve 

üretim kapasiteleri ve genel anlamda süreç yönetme kapasiteleri artırılacaktır.

SONUÇ
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3.2.1. Vizyon ve Misyon

Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi’nin Misyonu 

Becerileri, iş birliğini ve yenilikçiliği geliştirerek
 f irmaların yeşil ve yerli üretim yapabilmesine 

destek olmak”

Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi’nin Vizyonu

Yenilikçi ve yeşil yerli üretimi örgütleyebilen, 
çevresindeki bölgesel yenilik sistemleriyle ilişkili bir 

Yenilik Merkezi

Tablo 3-3 belirlenen vizyon ve misyon 
çerçevesinde Yalova Makine İhtisas 
OSB YM’nin planlanan yol haritasını 
zaman içinde göstermektedir. Kısa 
vade ile çok kısa vade arasında 
bir ayrım yapılmış bu ayrımın 
nedeni Yalova’da üniversitenin 
genç, teknoparkın ve OSB’nin 
de kuruluş aşamasında olması 
sebebiyle YM’nin çok kısa vadede 
belli bir ölçekte farkındalık artırıcı 
faaliyetler düzenleyecek olmasının 

planlanmasıdır.  Çok kısa vadede 
öncelikli olarak YM’nin fiziksel ve 
insan sermayesinin oluşturularak 
faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. 
Kısa vadede ise hizmetlerin 
odaklanacağı üç unsur, beceri, iş 
birliği ve yenilikçilik kapasitesinin 
geliştirilmesi konularında verilecek 
hizmetler planlanacak ve seçilen 
firmalar, çalışanlar ve sanayiciler 
YM hizmetlerinden faydalanmaya 
başlayacaktır. 

YM’nin ana amacı firmaların Ar-Ge ve yenilik kapasitesini 
artırmak olsa da beceri geliştirme ve iş birliği geliştirme 
konusundaki hizmet, destek ve programların daha 
hızlı oluşturulabileceği ve özellikle beceri geliştirme 
konusunda sağlanan desteğin faydasının daha hızlı 
ortaya çıkabileceği için beceri geliştirme ve iş birliği 
geliştirme hizmetleri önceliklendirilmiştir.
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Her ne kadar YM’nin ana amacı 
firmaların Ar-Ge ve yenilik kapasitesini 
artırmak olsa da beceri geliştirme 
ve iş birliği geliştirme konusundaki 
hizmet, destek ve programların daha 
hızlı oluşturulabileceği ve özellikle 
beceri geliştirme konusunda sağlanan 
desteğin faydasının daha hızlı ortaya 
çıkabileceği için beceri geliştirme 
ve iş birliği geliştirme hizmetleri 
önceliklendirilmiştir. Bu alanlar aynı 
zamanda firmalara yönelik yapılan 
ihtiyaç analizinde de daha öncelikli 
ihtiyaç olarak görülmektedir. Sonuçta 
bu iki unsurdaki ilerlemeler ve 
yetkinlikler Ar-Ge ve yenilik kapasitesini 
de artırmaktadır. Orta vadede (3-5 yıl) 
YM’nin hizmetlerini firmaların ölçek, 
sermaye yapısı, Ar-Ge ve yenilik ve 
ihracat gibi karakteristik özelliklerine 

göre ve spesifik ihtiyaçlarına göre 
çeşitlendirmesi beklenmektedir. 
Hizmet ve geliştirilen program 
bazında ilk etapta yatay bir çeşitliliğin 
(yeterince sayıda farklı hizmet 
ve program) daha sonra da dikey 
çeşitliliğin (aynı hizmeti farklı firmalara 
farklı şekilde sunabilme) sağlanması 
hedeflenmiştir. Çok kısa vadede ise 
sadece OSB değil Yalova’daki tüm 
firmaların yararlanabileceği farkındalık 
artırma programlarının düzenlemesi 
öngörülmüştür. Bu YM’nin ve 
OSB’nin tanınırlığını artırma ve 
OSB’nin vizyonunu Yalova sanayisine 
aktarma konusunda önemlidir. Uzun 
vadede YM’nin tüm hizmetlerinin 
bölgedeki firmalara yaygınlaştırılması 
hedeflenmiştir. 

Tablo 3.3  Gerçekleşme Zamanına Göre Yalova Makine OSB Yenilik   
 Merkezinin Yol Haritası

Beceri geliştirme

Seçilmiş Ar-Ge 
personeli ve 
firma sahiplerinin 
yetkinlikleri 
geliştirilecek, 
yeşil ve yenilikçi 
bir yerli üretimin 
nasıl yapılabileceği 
konusunda farkındalık 
oluşturulacaktır. 
Farkındalık yaratmak 
konusundaki 
hizmetler tüm Yalova 
firmalarına açık 
olacaktır.

OSB’ye göç eden 
firmalardan seçilen 
bazı firmaların 
yerel aktörlerle 
iş birliği kurması 
sağlanacaktır. 
Farkındalık yaratmak 
konusundaki 
hizmetler tüm Yalova 
firmalarına açık 
olacaktır.

Yenilikçiliğin önemi 
ve yeniliği yönetmek 
konusunda tüm 
Yalova firmalarının 
yararlanabileceği 
programlar 
düzenlenecektir. 

İş birliği geliştirme Yenilikçiliği artırma

Çok kısa 
vade 
(< 1 yıl)
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3.2.2. Yol Haritası

Yol haritası üç aşamalı bir şekilde 
planlanmıştır: çok kısa vade, kısa 
vade, orta vade ve uzun vade. 
Aşağıda YM’nin zaman içinde 
geçirmesi planlanan aşamalar kısaca 
açıklanmıştır.

3.2.2.1. Çok Kısa Vade: Kuruluş ve 
Farkındalık Yaratma
Çok kısa vade (<1 yıl) daha çok YM’nin 
kuruluş aşamaları ile ilgili çalışmaları 
içermektedir. İlk etapta YM’nin fiziksel 
ve insan sermayelerinin hızlı bir şekilde 
oluşturulması amaçlanmıştır. İlk altı 
aylık süreçte YM’nin hem fiziksel hem 
de insan gücü bakımından çalışabilir 
bir düzeye gelmesi beklenmektedir. 

Bu aşamada farkındalık yaratmak 
için hızlı bir çalışma öngörüldüğü için 
özellikle insan sermayesinin diğer pilot 
projelere göre daha çok ve hızlı bir 
şekilde oluşturulması beklenmektedir. 

Yalova’da YM tarzı arayüzler olmadığı 
ve Yalova Makine İhtisas OSB’nin 
henüz kuruluş aşamasında olduğu 
için ilk etapta hızlı bir farkındalık 
faaliyeti yürütülmesi planlanmaktadır. 
Bu faaliyetlerle YM, hem kendini hem 
de OSB’yi önce Yalova sonra da civar 
sanayi kuruluşlarına ve diğer aktörlere 
tanıtmayı amaçlayabilir. Bu faaliyetler 
aynı zamanda Yalova şehir yenilik 
sistemini tanıma ve geliştirme faaliyeti 
olarak da algılanabilir.  

Beceri geliştirme

Öncelikli olarak beyaz 
yaka çalışanların 
ve özellikle Ar-Ge 
personelinin yetenek 
ve yetkinlikleri 
geliştirilecek; daha 
sonra mavi yaka ve 
firma sahiplerinin 
yetkinlikleri 
ve yenilikçiliği 
benimseme 
kapasiteleri 
artırılacaktır. 

YM’nin çeşitli hizmetleri firmaların karakteristik özelliklerine göre 
çeşitlendirilecektir. Orta vadede YM’nin bazı hizmetlerinin Yalova 
bölgesinde OSB dışındaki firmalara da açılması sağlanacaktır. Böylelikle 
Yalova’daki arayüz eksikliği bir parça giderilecektir.  

YM’nin tüm hizmetleri bölgedeki firmalara ve civar OSB’lerdeki firmalara 
yaygınlaştırılacak, YM’de kendi kendine yeten sürdürülebilir bir örgütsel ve 
finansal yapı oluşturulacaktır.

Yalova OSB 
firmalarının iş 
birliği geliştirme ve 
yönetme kapasiteleri 
geliştirilecek, OSB’ye 
göç eden firmaların 
yerel firmalar ve 
aktörler ile somut 
iş birlikleri yoluyla 
entegrasyonu 
sağlanacaktır. 

Yalova OSB 
firmalarının yenilik 
faaliyetleri yürütme 
ve yenilik süreçlerini 
yönetme kapasiteleri 
geliştirilecektir.

İş birliği geliştirme Yenilikçiliği artırma

Kısa 
vade
 (1-3 Yıl)

Orta 
vade 
(3-5 Yıl)

Uzun 
vade 
(>5 yıl)
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3.2.2.2. Kısa Vade: Kuruluş ve Sınırlı 
Hızlı Çeşitlenme
Kısa vade (1-2 yıl) daha çok YM’nin 
kuruluş aşamaları ile ilgili çalışmaları 
içermektedir. 1. yılın sonunda YM’nin 
fiziksel ve insan sermayelerinin 
tam anlamıyla oluşturulması 
amaçlanmıştır. 

Daha sonraki süreçte bu rapordaki 
ikincil verilerin analizi, mevcut durum 
analizi ve ihtiyaç analizini temel alarak 
YM’nin beceri ve iş birliği geliştirme 
alanlarından başlayarak hizmetlerini 
geliştirmesi beklenmektedir. Çok 
kısa vadede yapılacak farkındalık 
artırma faaliyetlerinin aynı zamanda 
firmaların ne tip hizmetleri, hangi 
şekilde almak istedikleri konusunda 
da sahadan gayri resmi bir şekilde 
bilgi toplanmasında etkisi olacaktır. 
Bu projede beceri geliştirme ve iş 
birliği geliştirme önceliklendirilmiştir 
çünkü hem hizmet geliştirmek hem 
uygulamak hem de sonuçları hızlıca 
görmek bu iki alanda “yenilikçiliği 
artırma” alanına göre daha kolaydır. 

Kısa vadede YM’nin sürekli 
bir iç değerlendirme yapması 
öngörülmüştür. YM’nin ilk etapta 
tasarladığı hizmetlerin firmalar 
tarafından nasıl algılandığı, firmalarda 
gerçekten yetkinlik artışına yol açıp 
açmadığı nitel etki analizi yöntemleri 
ile incelenebilir.

3.2.2.3. Orta Vade: Çeşitlenme
Orta vadede (3-5 yıl) YM’nin beceri, 
iş birliği ve yenilik kapasitesini 
artırma bileşenlerinin her birinde 
OSB firmalarının yararlanabileceği 
yeterli sayıda hizmetinin bulunması 
beklenmektedir. Diğer projelerden 

farklı olarak YM’nin bu aşamada 
sadece OSB’ye değil Yalova’daki 
diğer firmalara da hizmet vermesi 
planlanmıştır ancak OSB firmalarının 
belirli öncelikleri olacak ve OSB dışına 
çeşitlenme sadece belli hizmetleri 
kapsayacaktır.

Yatay çeşitlenme ile yeteri sayıda 
hizmetin YM tarafından verilmesi 
ifade edilmektedir. Bu hizmetler 
beceri, iş birliği ve yenilik kapasitesini 
artırma bileşenleri altında çeşitlenmiş; 
ancak hizmetlerin tüm firmalar, 
çalışanlara ya da yararlanıcılara aynı 
ya da çok benzer şekilde verilmesi 
amaçlanmıştır. Burada amaç, 
hizmetler bazında YM faaliyetlerinin 
belli bir ölçeğe oturtulmasıdır. 

Dikey çeşitlenme hizmet çeşitliliğinden 
öte, destekleri ve hizmetleri farklı 
firmalara farklı şekilde verebilecek 
düzeyde esnek bir hizmet tasarımını 
ve YM yapılanmasını içermektedir. 
Mevcut durum ve ihtiyaç analizinde 
de vurgulandığı üzere firmaların 
beceri, iş birliği ve yenilik kapasitesini 
artırma alanlarındaki ihtiyaçları firma 
ölçeğine, Ar-Ge ve yenilik kapasitesine, 
ihracat yapıp yapmadığına göre 
değişebilmektedir. Bu nedenle, 
firmaların farklılaşmış ihtiyaçlarına 
hitap edebilmek firmaların Ar-Ge 
ve yenilik kapasitesini artırarak 
rekabetçiliğine daha iyi ve hızlı bir 
biçimde etki edebilir. 

Son olarak orta vadede hizmetler 
standartlaştıktan ve belli bir 
ölçeğe kavuştuktan sonra YM’nin 
faaliyetlerinin etkinliğinin ve etkisinin 
değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu 
değerlendirme yaygın olarak kullanılan 



Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi
Strateji ve Yol Haritası 111

hizmetler, uygulamalar ve programlar 
için nicel yöntemlerle; daha az 
firmanın yararlandığı hizmetler için 
nitel etki değerlendirme yöntemleriyle 
yapılması öngörülmüştür. YM 
kendi içinde hizmetlerini sürekli 
değerlendirirken orta vadede etki 
analizini başka bir firmaya ya da kişiye 
yaptırması daha uygun olacaktır.  

3.2.2.4. Uzun Vade: Yaygınlaşma
Uzun vadede hem yatay hem de 
dikey olarak çeşitlenmiş tüm YM 
hizmetlerinin OSB’nin etkileşimde 
bulunduğu diğer bölgesel yenilik 
sistemi aktörlerine yaygınlaştırılması 
beklenmektedir. Bu hedef YM’nin 
misyonu ve vizyonu ile uyumludur. 

Amaç 1 Yalova Makine OSB Yenilik Merkezi’nin kuruluş süreci tamamlanacaktır. 

Hedef 1.1 YM kuruluşu ve OSB nezdindeki yapılanması tamamlanacaktır. 

Eylem 1.1.1 YM’nin direktörü, ilk etapta 2, daha sonra 1 olmak üzere toplam 3 
proje yöneticisi istihdam edilecektir. 

Eylem 1.1.2 YM’nin faaliyet mekânı ve diğer operasyonel ihtiyaçları 
karşılanacaktır. 

Amaç 2 Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi farkındalık artırma 
faaliyetlerinde bulunacaktır. 

Hedef 2.1 YM özellikle Ar-Ge ve yenilik kapasitesi ile ilgili başta OSB olmak üzere 
tüm Yalova firmalarına, çalışanlarına hatta üniversiteye açık farkındalık yaratma 
faaliyetlerinde bulunacaktır. 

Eylem 2.1.1 Beceri geliştirme ve iş birliği geliştirme ile ilgili hızlı tasarlanan 
bir takım hizmetler ve destekler OSB’de seçilmiş 5 firmaya sağlanmaya 
başlanacaktır. Bu bir anlamda pilot bir çalışma ve YM’nin faaliyetleri konusunda 
farkındalık yaratma olarak düşünülebilir. 

Eylem 2.2.2 Ar-Ge ve yenilik konularında farkındalık yaratıcı faaliyetler, kısa 
eğitimler, toplantılar düzenlenecektir. Bu aynı zamanda OSB firmalarını 
Yalova’daki aktörler ile bir araya getirecek ağ yaratma faaliyeti olarak da 
kurgulanabilir. 

3.3.  AMAÇLAR, HEDEFLER VE EYLEMLER

3.3.1. Çok Kısa Vade (<1 yıl)
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Amaç 3 YM belirlenen üç unsurda Yalova OSB’de hizmet vermeye başlayacaktır.  

Hedef 3.1 Yalova Makine İhtisas OSB YM’nin ilk 18 ay içinde beceri, iş birliği 
ve yenilik kapasitesi geliştirme konusundaki faaliyetlerini içerecek bir proje 
hazırlanacaktır. Bu bileşenler özelinde tasarlanan hizmetlerle Yalova Makine 
İhtisas OSB’deki firmaların daha yenilikçi bir yaklaşım benimsemesi sağlanarak ilk 
etapta belli alanlardaki yetkinliklerinin ve işbirliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 
Uygulamaların, programların ve hizmetlerin detaylı tanımı yapılacak ve 3 yıllık bir 
iş planı OSB yönetimi ile birlikte yapılacaktır. 

Eylem 3.1.1 YM için bir uygulama projesi hazırlanacaktır. 

Eylem 3.1.2 Uygulama projesinin 3 yıllık iş planı hazırlanacaktır.

Eylem 3.1.3 Projenin her üç unsurunda planlanan hizmetler, programlar ve 
faaliyetler uygulanmaya başlanacaktır.

Eylem 3.1.4 YM’nin hizmetleri iç değerlendirme ile sürekli olarak değerlendirilerek 
orta vadeli stratejiyle uyumlu olacak şekilde hizmetler, programlar, faaliyetlerin 
tasarımı gözden geçirilecektir.

Amaç 4 YM’nin hizmetleri firmaların karakteristik özelliklerine göre 
çeşitlendirilecek ve belli hizmetlerden OSB dışındaki firmaların yararlanması 
sağlanacaktır.   

Hedef 4.1 YM’nin hizmetlerinde yatay ve dikey çeşitlenme sağlanacaktır. 

Eylem 4.1.1 YM hizmet, uygulama ve program sayısı olarak yeterince farklı 
hizmet ve program sunacaktır.  

Eylem 4.1.2 YM’nin hizmet, uygulama ve programları aynı hizmeti farklı firmalara 
farklı şekilde sunabilecek şekilde tasarlanacaktır.

3.3.2. Kısa Vade (1-2 yıl)

3.3.3. Orta Vade (3-4 yıl)
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Amaç 5 YM’nin hizmetlerinin, programlarının ve uygulamalarının etkisini 
belirlemek.   

Hedef 5.1 YM’nin hizmetlerinin, programlarının ve uygulamalarının etki analizi 
yapılacaktır. 

Eylem 5.1.1 YM’nin faaliyetlerinin nicel etki analizini yapmayı olanaklı kılacak 
şekilde bir veri bankası oluşturulacaktır.  

Eylem 5.1.2 YM’nin faaliyetlerinin amaçları ve beklenen sonuçları net olarak ifade 
edilecektir. Bu etki analizinin düzgün yapılmasını sağlayacaktır. 

Eylem 5.1.3 Nicel verinin yetersiz olduğu durumlarda YM’nin hizmetlerinin nitel 
yöntemlerle değerlendirmesi yapılacaktır.

Amaç 6 YM’nin hizmetleri Yalova çevresine yaygınlaştırılacaktır.   

Hedef 6.1 YM’nin tüm hizmetlerinden Yalova OSB dışındaki firmaların da 
yararlanması sağlanacaktır. 

Eylem 6.1.1 YM’nin hizmetlerinin etki analizi sonuçlarına göre hizmetler, 
uygulamalar ve programlar gözden geçirilerek YM’nin tüm hizmetleri Yalova ve 
çevresindeki sanayi kuruluşlarına yaygınlaştırılacaktır.

3.3.4. Uzun Vade (>5 yıl)

3.4.  PROJENİN HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ

Bölüm 3.3.’de belirtilen amaçlar, 
hedefler ve eylemler bu bölümde 
beceri, iş birliği ve yenilik kapasitesini 
artırma unsurları özelinde tartışılmıştır.

3.4.1. Projenin Unsurları

Yalova Makine İhtisas OSB YM pilot 
projesinin üç unsuru bulunmaktadır: 
beceri geliştirme, iş birliği geliştirme 
ve yenilik kapasitesini geliştirme. 
YM’nin amacı, firmaların bu üç 
unsur bakımından eksik yönlerini 

tamamlayıp geliştirmesi ve böylece 
genel anlamda firmaların Ar-Ge ve 
yenilik kapasitesinin artırılmasıdır. 
Bu üç unsurun geliştirilmesinin 
firmanın rekabetçiliğini artıracağı 
düşünülmektedir. Projenin toplam 
süresi 24 ay ve tahmini bütçesi 
10 Milyon TL’dir. Tahmini bütçenin 
yaklaşık yarısı (5 milyon TL) Kamu 
Yatırım Programı’ndan sağlanacak 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile UNDP ortaklığında yürütülen, 
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“OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” 
ödeneğinden karşılanacaktır. Tahmini 
bütçenin diğer yarısı ise Yalova Makine 
İhtisas OSB tarafından karşılanacak 
olup bunun yaklaşık %25’inin 
de katılımcı firmalar tarafından 
sağlanması öngörülmüştür. Yararlanıcı 
firmaların toplam bütçeye katkısı 
kaynak yaratmak ve kaynakları etkin 
kullanmaktan öte YM’nin firmalarca 
sahiplenilmesi ve hem OSB hem 
de Yalova nezdinde farkındalığının 
artmasını sağlayacaktır. 

İlk altı ay içinde YM’nin yapılanmasının 
tamamlanması öngörülmüştür. 
Yalova’da arayüz yapılarının olmaması 
sebebiyle diğer pilot projelerden farklı 
olarak örgütsel yapılanmanın, ilk 
istihdamın ve farkındalık yaratacak 
hizmetlerin daha hızlı bir biçimde 
tasarlanması öngörülmüştür. Bu 
çerçevede YM’nin insan kaynağı (ilk 
etapta 1 direktör ve 2 uzman ve daha 
sonra 1 uzman olmak üzere 1 yıl 
içinde 3 uzman istihdam edilecektir) 
ve fiziksel altyapısı (ofis, programların 
yürütülebilmesi için ortak çalışma 
alanları, toplantıların yürütülebilmesi 
için alanlar vb.) oluşturulacaktır. Proje 
devam ettiği sürece YM Yalova Makine 
İhtisa OSB Yönetim Kuruluna ya da 
Müdürüne bağlı olarak faaliyetlerini 
yürütecektir. Orta vadede YM’nin 
örgütlenmesinin tamamlanması ve 
OSB nezdindeki hukuki statüsünün 
netleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Planlama ve hazırlık aşamasında ilk 
olarak bir uygulama planı hazırlanacak 
ve YM’nin hizmetleri, uygulamaları 
ve programları detaylandırılacaktır. 
Bu aşamada “seçicilik” prensibinden 
hareketle bir ya da birkaç sektöre 

ya da öncelikli teknoloji alanına 
odaklanılabilir. Ancak Yalova’da 
arayüz yapılarının olmaması sebebiyle 
YM’nin bazı hizmetlerinin Yalova’daki 
tüm firmalara hitap edecek şekilde 
tasarlanması gerekmektedir. OSB 
özelinde sektör ve/veya teknoloji 
alanı seçildiğinde sektöre ve/veya 
teknoloji alanına özel 2. Bölüm’deki 
ihtiyaç analizine benzer bir çalışma 
yapılmasının yerinde olacağı 
düşünülmektedir. YM’nin hizmetlerinin, 
programlarının ve uygulamalarının 
odaklanabilmesi için sektör ve/
veya teknoloji bazında daha detaylı 
ihtiyaçların bilinmesi gerekmektedir. 
Bu aşamada firmalara ihtiyaçların 
nasıl ve hangi sıklıkla (örneğin bir 
defa eğitim, süreli projelendirme 
vb.) karşılanmasının uygun olacağı 
da sorulabilir. İhtiyaç analizi nitel ve 
nicel yöntemler kullanılarak yapılmalı, 
ilk etapta sektör ve teknoloji alanı 
nispeten geniş tutularak kısa bir anket 
yapılmalı, sonuçlar elde edildikten 
sonra seçili 10 firma ile detaylı 
mülakatlar yapılarak ihtiyaçlar net 
olarak belirlenmelidir.

İlk 1 yıl içinde çok kısa dönem olarak 
ifade edilen zaman diliminde YM 
daha çok Ar-Ge ve yenilik kapasitesini 
artırmanın önemi konusunda 
bilinçlendirme faaliyetleri yürütebilir 
(örneğin eğitimler, geniş katılımlı 
toplantılar vb.) altı ay içinde tasarlanan 
bazı hizmet ve uygulamalar seçili 
firmalarda pilot olarak denenebilir. 
Bu ilk altı ay içinde amaç, Yalova’daki 
firmaların Ar-Ge ve yenilik kapasitelerin 
artırmayı ilke edinen bir arayüzün 
faaliyete geçtiğini mümkün olduğunca 
duyurmaktır. İlk altı ay içinde YM’nin 
Yalova şehir yenilik sistemindeki 
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aktörlerle (üniversite, teknopark, sanayi 
odası, ticaret odası, KOSGEB Yalova İl 
Müdürlüğü gibi) bağlantı kurması da 
gerekmektedir. Kısa vadede firmaların 
seçim aşamasında kısıtlı kaynaklar 
nedeniyle oldukça seçici davranmak 
gerektiği için desteklere en çok 
ihtiyaç duyan ve desteklerin en çok 
etki yaratacağı firma düzleminde bir 
seçicilik planlanması öngörülmüştür. 
Buna göre YM desteklerinin etki 
yaratacağı firmalar önceliklendirilmiş 
(kısa ve orta vadede); bu grubun 
içinden de desteklere en çok ihtiyaç 
duyan firmaların ilk etapta seçilmesi 
öngörülmüştür (kısa vade). Çok 
kısa vadede pilot firma seçimi için 
de benzer bir kriter kullanılabilir 
(bkz. Şekil 3.1). Desteklere en çok 
ihtiyaç duyan ve desteklerin en 
çok etki göstereceği firmaların 
seçilmesiyle YM’nin faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması daha hızlı olacak 
ve sürdürülebilirliği sağlanabilecektir. 
Orta vadede YM hizmetlerine ihtiyacı 
az görünen ama firma üzerindeki 

etkisinin çok olacağı düşünülen 
firmaları tespit edilmelidir. Bu da 
ancak YM’nin OSB içinde ve Yalova 
şehir yenilik sisteminde yer edindikten 
ve bu yeri sağlamlaştırdıktan sonra 
yapılabilir. YM’nin tüm hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması aşamasında (uzun 
vade >5 yıl) desteklere çok ihtiyaç 
duyduğunu belirten ama firma 
üzerinde etkisinin az olacağı öngörülen 
firmalar da YM hizmetlerinden 
yararlanmalı ve YM’nin kaynaklarına 
göre tüm hizmetler OSB dışındaki 
firmalara da açılabilmelidir. YM 
desteklerinin yaratacağı etkinin ve 
desteklere ihtiyaç düzeyinin az olduğu 
firmalar ya büyük Ar-Ge ve yenilik 
departmanları ve ISO 56000 Yenilik 
Yönetim Sertifikası olan firmalar ya da 
yenilik faaliyetinde bulunmayan, insan 
sermayesi, fiziksel sermaye ve sosyal 
sermaye bakımında kıt olan firmalar 
olabilir. Yenilik faaliyetinde bulunmayan 
ya da kaynak bakımında kıt olan 
firmalar da sürekli olarak farkındalık 
yaratıcı faaliyetlerden yararlanabilirler.

Şekil 3.1     Çok Kısa ve Kısa Vadede Yenilik Merkezi Firma Seçimleri  

NOT: Bu şekil 
Çerkezköy 
OSB YM Projesi 
raporundan 
aynı şekilde 
alınmıştır.

Desteklenmesi 
öngörülmeyen firmalar

Desteklenebilir firmalar 
(uzun vade >5 yıl, 

desteklerde yatay ve dikey 
çeşitlenme

İkinci etapta desteklenecek 
(orta vade 3-5 yıl)

İlk desteklenecek firmalar 
(kısa vade 1-3 yıl)
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Firma seçimi konusunda sırasıyla şu 
kriterlere göre seçim yapılabilir:

 Belirlenen sektörde/teknoloji 
alanında faaliyet gösterme,

 Projede yer almaya istekli,

 Yenilik için uygun kültürel, beşerî, 
sosyal ve finansal sermaye sahip olan,

 Proje için finansman katkısı 
sağlayabilme,

 Gelecekte yatırım yapma 
potansiyeline sahip olma.

Bu kriterlere göre ilk etapta kağıt 
üzerinde bir seçim yapılacaktır. Daha 
sonra seçilen firmaların yöneticileri/
sahipleri ile yüz yüze görüşülerek 
proje ve YM hakkında detaylı bilgi 
verilecek ve sürecin nasıl işleyeceği 
aktarılacaktır. YM’nin desteklerinden 
en iyi biçimde faydalanabilmek için 
ayrılması gereken insan kaynağı, 
sermaye ve zaman konusunda 
firmalara bilgilendirme yapılacak ve 
asgari düzeyde bir işleyişi garanti 

edebilmek adına belirli konularda 
firmalardan taahhüt alınacaktır. 
Örneğin, firmada bir yöneticinin proje 
sorumlusu olarak belirlenmesi, proje 
süresince firmadaki faaliyetlerin 
yönetilmesi, YM’ye bilgi aktarılması ve 
firmanın ayıracağı finansal kaynak vb.. 
Projenin iyi bir şekilde yürümesi için 
YM’nin ve firmaların tamamlayıcılık 
prensibi çerçevesinde birbirlerini 
iyi tanımaları ve birbirlerinden 
beklentilerin net bir şekilde anlaşılması 
gerekmektedir. Projeye katılacak 
firmaların belirlenmesinden sonra 
mentorluk/danışmanlık yapacak 
bir akademisyen ve/veya sektör 
uzmanı firmaya atanacak, böylece 
firmadaki sorumlu, mentor/danışman 
ve YM ekibi şeklinde üçlü bir yapı 
oluşturulacaktır. Projenin başarısı bu 
aktörlerin iyi bir şekilde etkileşimine ve 
gereken durumlarda YM’nin müdahale 
etmesine bağlıdır. 

YM’nin kurulması ve faaliyetlerine 
başlamasını içeren projenin 24 
aylık faaliyet planı Tablo 3-4’de 
verilmektedir. 

Yalova Makine İhtisas OSB
Üretim Tesisleri Projeleri
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Faaliyetler

YM’nin kuruluşu 
tamamlanacak

Beceri, iş birliği ve yenilik 
kapasitesine geliştirme 
konusunda farkındalık 
yaratıcı faaliyetler

Beceri geliştirme 
faaliyetleri tasarlanacak 
ve hizmet verilmeye 
başlanacak

İş birliği geliştirme 
faaliyetleri tasarlanacak 
ve hizmet verilmeye 
başlanacak

Firmaların Ar-Ge ve 
Yenilik kapasitesi 
geliştirilecek

Sürekli iç değerlendirme 
yoluyla hizmetlerin iyi 
bir şekilde verilmesinin 
sağlanması

Değerlendirme ve Etki 
Analizinin Raporlanması

1 53 72 64 8 9 10 12 15 18 21 2311 14 17 2013 16 19 22 24

AYLAR

Tablo 3.4  Yenilik Merkezinin Taslak Faaliyet Planı 
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3.4.1.1. Beceri Geliştirme
Vasıflı iş gücüne ulaşmak ve var 
olanı elde tutmak Türkiye’de hemen 
her bölgede (hatta İstanbul, Ankara 
ve İzmir gibi büyük şehirlerde bile) 
firmaların ısrarla üzerinde durdukları 
bir husustur.  Yetkin mavi yaka 
ve beyaz yaka personel yaratmak 
elbette YM’nin görevi değildir 
ancak mevcut personele yetkinlik 
kazandırmak konusunda YM’nin 
yapabileceği hizmetler bulunmaktadır. 
“Beceri” ve “vasıf” konusundaki 
faaliyetlerin planlanırken göz önünde 
bulundurulması gereken bazı hususlar 
bulunmaktadır.3 

Vasıf ve beceri “eğitim” ile ilişkili 
olmasına rağmen aynı şey değildir. 
Vasıflı bir işçi eğitimsiz olabileceği 
(örneğin firmalarda belli bir işi uzun 
zamandır yapan ustalar) gibi çok 
eğitimli bir insan belli konularda, 
hatta eğitimini aldığı konularda bile 
vasıfsız olabilir (iktisat eğitimi almış 
bir kişinin blockchain teknolojilerinin 
finansal uygulamaları konusunda 
bilgisiz oluşu). Eğitimli olmak 
önemlidir ancak eğitimini yarıda 
bırakmış ya da tamamlamış bir kişi 
de beceri geliştirme programları 
ile belli konularda vasıf kazanabilir. 
Eğitimli olmak vasıf kazandırmayı 
kolaylaştırabilir ancak temelde vasıf 
kazandırıcı faaliyetlerden eğitimli-
eğitimsiz herkes faydalanabilir. 
Bu nedenle şu an ve gelecekte 
hangi becerilerin ön plana çıkacağı 
konusunda bilgi sahibi olunması 
yararlı olacaktır. YM’nin beceri 

faaliyetlerini geliştirirken ilk olarak ilgili 
yazında ya da uluslararası kurumların 
raporlarında ifade edilen geleceğin 
becerilerini göz önünde bulundurması 
gerekir. İktisat yazınında “vasıf-taraflı 
teknolojik değişme” konusunda 
araştırmalar bulunmaktadır. Bu 
çalışmalar teknolojik gelişmelerin 
bazı işleri tamamlayarak verimliliğin 
artmasına neden olduğunu, bazı işleri 
de ikame ederek ya da işleri tamamen 
ortadan kaldırarak belli meslek 
gruplarında (ve bu meslek gruplarının 
çokça çalıştığı sektörlerde) işsizliğe 
neden olduğunu göstermektedir. 
Yine, benzer şekilde “görev-temelli 
yaklaşım” yazını sektörlerden öte 
meslekleri ve mesleklerin ya da 
bir işin içindeki küçük görevleri  ön 
plana çıkarmaktadır. Bu çalışmalar 
yapılan işi oluşturan parçalar 
(görevler) üzerinden bir tartışma 
yürüterek, teknolojinin bazı görevleri 
ve bazı becerileri tamamladığını 
(yani teknolojiyle birlikte daha iyi ve 
daha verimli yapılmasını sağladığını) 
bazılarını ise ortadan kaldırdığını 
söylemektedir. Aslında tüm bu 
tartışmaların temel politika çıkarımı 
iş gücünün sürekli olarak kendini 
geliştirmesi ve yeni beceriler elde 
etmesinin gerekli olduğudur. Aksi 
takdirde bir gün teknolojik değişme 
nedeniyle kişi işinin tamamını, işinin 
bir parçasını kaybedebilir ya da 
ücretinde düşüş olabilir.

OECD Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies 
(PIAAC) farklı ülkelerdeki iş gücünün 

3 Bu kısım Çerkezköy OSB Yenilik Merkezi projesi ile benzerlikler göstermektedir. Sorunlar ve beceri geliştirme 
konusundaki temel eğilimler benzer olduğu için bu şekilde bir yöntem izlenmiştir. Elbette Yalova Makine OSB’ye özgü 
durumlar belirtilmiş ve buna göre faaliyetler farklılıklaşmıştır.
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“vasıfları” üzerine veri toplayan ve bu 
verilerden vasıf konusunda çıkarımlar 
yapan bir programdır. Bu programın 
çıktılarına göre Türkiye değerlendirme 
yapılan her üç alanda da (sözel 
beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji 
zengin ortamda problem çözme 
becerileri) OECD ortalamasının altında 
bulunmaktadır. Türkiye raporunun 
diğer bir ilginç bulgusu yukarıda da 
ifade edildiği üzere Türkiye’de eğitim 
düzeyi ile vasıf yeterlilikleri konusunda 
anlamlı bir ilişkinin olmamasıdır. Bu 
eğitim sisteminin temel beceriler 
kazandırmasındaki sorunlarına işaret 
ettiği kadar, eğitimden bağımsız olarak 
da becerilerin geliştirilebileceğini 
söylemektedir. World Economic Forum 
(WEF) çalışmalarına bakıldığında da 
tartışmanın meslekler ve işlerden öte 
becerilere kaydığını görülmektedir. 
Örneğin 2025 yılında ön planda 
olacak becerilere bakıldığında sorun 
çözme, kritik ve analitik düşünme, 
teknolojiyi kullanma ve kontrol etme 
gibi becerilerin ön plana çıktığı 
görülmektedir. Bu nedenle yukarıda 
da belirtildiği üzere YM’nin ilk olarak 
bu çalışmalar çerçevesinde hangi 
becerilerin önemli olduğu ve Yalova 
OSB özelinde hangi becerilerin 
geliştirilmesi gerektiği konusunda bir 
çalışma yürütmesi gerekmektedir. 
Beceri geliştirme konusunda 
tasarlanacak programlar genel 
(hemen herkesin yararlanacağı) 
ve spesifik (sadece belli alanlar, 
teknolojiler, mesleklerdeki kişilerin 
ve firmaların yararlanacağı) olarak 
ayrılabilir.

Vasıflı iş gücüne ulaşma ve vasıflı iş 
gücünü tutmak konusu teknolojik 
gelişmeler, dijital dönüşüm ve 

küreselleşme kadar bir “yaratıcı 
sınıf” sorunudur. Richard Florida’nın 
(2011) çalışmalarıyla gündeme 
gelen yaratıcı sınıf tartışmalarında 
firmaların ve OSB’nin ve iş gücünün 
karakteristik özellikleri kadar yerel 
yaşam koşulları (bölgede konut, 
eğitim, sağlık, sosyal imkanları olması) 
yaratıcı sınıfın bölgeye çekilmesi ve 
bölgede tutulması konusunda önemli 
rol oynamaktadır. Bu nedenle sadece 
beceri artırıcı ve geliştirici faaliyetler 
tasarlamak firma çalışanlarının 
becerilerini kısa ve orta vadede 
artırabilir ancak orta ve uzun vadede 
becerisi artan personeli OSB’de 
tutmak mümkün olmayabilir. Bu 
nedenle YM’nin uzun vadede yerel 
yönetimler ile de dirsek temasında 
olup “yaşam koşulları” konusunu 
gündemde tutması önerilmektedir. 
Yalova’nın eğitim ve yaşam kalitesi 
bakımından bölgedeki diğer illere göre 
daha iyi konumda olması bu bağlamda 
oldukça önemli bir avantajdır.

Yalova OSB ihtiyaç analizinde 
firmaların genelde hem fikir oldukları 
konulardan birisi de beceri geliştirme 
ile ilgili ihtiyaçlardır. 2. Bölümde detaylı 
olarak tartışıldığı üzere firmalar 
çalışanların pozisyonu ne olursa 
olsun “beceri geliştirme” konusunda 
potansiyel hizmetlerin rekabetçiliği 
artıracağını düşünmekte ve ihtiyaç 
analizindeki ilgili ifadeleri ortalama 
4.2-önemli seviyesinde görmektedir. 
Beceri geliştirme faaliyetlerini 
firmaların %46’sı çok önemli olarak 
görmektedir. Ancak özellikle Ar-Ge 
personelinin ve beyaz yaka personelin 
becerilerinin geliştirilmesi mavi 
yaka personel göre biraz daha fazla 
önemli görülmektedir. Bu nedenle 
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YM’nin ilk etapta beyaz yaka, 
mühendis ve pozisyonu ne olursa 
olsun Ar-Ge personelinin becerilerinin 
geliştirilmesi için programlar 
tasarlaması öngörülmüştür. 
Elbette ilgili faaliyetlerin detaylı bir 
şekilde belirlenebilmesi için YM’nin 
bir saha araştırması yürütmesi 
gerekmektedir. Böylece firmaların 
ve personelin talepleri daha detaylı 
bir şekilde öğrenilebilir. Orta ve uzun 
vadede beceri geliştirme konusunda 
sağlanacak desteklerin firmaların 
ölçek, sermaye durumu, Ar-Ge ve 
yenilik kapasitesi, ihracat potansiyeli 
gibi faktörlere göre çeşitlendirilmesi 
öngörülmektedir.  

Beceri geliştirme konusunda aşağıdaki 
faaliyetlere önem verilebilir:

 Yöneticilere yönelik dijital 
dönüşümün etkileri, akıllı üretim 
teknolojileri ve AB yeşil mutabakatının 
neler getirebileceği gibi konularda 
vizyon geliştirici eğitimler verilebilir, 

 Ar-Ge çalışanlarına yönelik, tasarım 
odaklı düşünme, Ar-Ge ve yenilik 
konularında ve bölgede yetkinliğin az 
olduğu teknik konularda güncel ve 
uygulamalı eğitimler verilebilir,

 Mavi yaka personele yönelik 
uygulamalı teknik eğitimler 
sağlanabilir.

 OSB özelinde Yalova genelindeki tüm 
personele ve firmalara açık farkındalık 
artırıcı faaliyetler düzenlenebilir (geniş 
katılımlı bilgilendirme toplantıları, 
birlikte yapma atölyeleri, ağ geliştirme 
toplantıları vb.)

YM’nin kuruluş aşamasında (<1 yıl) 
hangi hizmetlere daha çok ihtiyaç 
duyulduğu ve hizmetlerin verilebilmesi 
için hangi yolların nasıl izlenmesi 
gerektiği hususunda çalışma yapması, 
programlarını ve faaliyetlerini sahadan 
gelecek bilgilere göre ayarlaması 
öngörülmüştür.

Beceri geliştirme unsuru aşağıdaki 
çıktı hedefleri belirlenmiştir:

 50 firmadan 200 mavi yaka 
personele uygulamalı teknik eğitim 
verilecektir.

 50 firmadan 150 Ar-Ge personeline 
uygulamalı yenilik ve dijital dönüşüm 
eğitimi verilecektir.

 100 sanayici ve/veya şirket genel 
müdürüne vizyon geliştirici Ar-Ge, 
yenilik ve dijital dönüşüm, yeşil 
mutabakat gibi konularda eğitim 
verilecektir.

 20 firma sahibine ilgili konularda 
yetkinlik artırabilmek için mentorluk 
hizmeti verilecektir.

Bu eğitimlerin hangi şekilde (toplu 
ya da birebir, modüler, mentorluk 
vb.) ve hangi sıklıkta olacağı (sürekli, 
sıkıştırılmış vb.) YM’nin yapacağı saha 
çalışması sonucunda belirlenecektir. 
 
3.4.1.2. İş Birliği Geliştirme
İstanbul Yenilik Sistemi Türkiye’nin 
en gelişmiş yenilik sistemlerinden 
birisidir. Bu kadar gelişmiş bir yenilik 
sistemine yakın bir YM oluşturmak 
aslında çok da kolay değildir zira 
büyük merkezlerin çekimi nedeniyle 
merkezin çevresi gelişemez; beceri 
sahibi işçi, nitelikli mühendis, sermaye 
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vb. üretim unsurları merkeze çekilir. 
Bu bağlamdaki diğer bir zorluk 
Yalova’nın birkaç merkezin çekiminde 
olduğudur (İstanbul, Gebze ve Bursa 
gibi). İşbirlikleri geliştirme konusu 
Türkiye’nin hemen her yerinde en 
büyük sorunlardan birisidir. Özellikle 
yatay iş birlikleri geliştirmede ve 
büyük-küçük iş birliğinde Türkiye’deki 
firmalar Avrupa’daki akranlarına göre 
oldukça tutucudur. Bu nedenle iş birliği 
geliştirme hususunda YM’yi oldukça 
zorlu bir görev beklemektedir. Ancak 
Yalova’daki üniversitenin , teknoparkın 
ve OSB’nin genç ya da yeni kuruluyor 
olması da doğru iş birliği kültürü 
geliştirmek için bir şans olarak 
görülebilir. 

Bölüm 2’de iş birliği konusunda 
OSB’nin verebileceği potansiyel 
destekler konusunu firmaların 
genelde önemli bulduğunu söylenebilir 
(ortalama 4,2). İş birliği geliştirme 
konusundaki ihtiyaçları önemli ve çok 
önemli olarak bulan firmaların oranı 
%85’tir. İşbirliği geliştirme, beceri 
geliştirme ve yenilik kapasitesini 
artırmaya göre biraz daha önemli 
görülmektedir. Üniversite-sanayi iş 
birliği ortamı ve üniversite, sanayi, 
araştırma merkezleri ve teknoparklar 
ile OSB arasından projeler geliştirmek 
konularını firmalar daha önemli 
görmektedirler. Genel olarak firmaların 
iş birliğinden daha somut beklentileri 
bulunmaktadır (bir diğer ifadeyle iş 
birliği ortamını geliştirmekten ziyade, 
üniversite-sanayi-teknopark somut 
projeleri, sanayici-girişimci arasında 
iş birliği geliştirme gibi somut ifadeler 
daha önemli bulunmuştur). 
Ancak iş birliği konusunda önceliğin 
ne olacağı konusunda YM’nin sahaya 

inmesi gerekir. İş birliği destekleri 
“ortam yaratma” ve “zorlayıcı olma” 
bakımından farklılaşabilir ya da 
her iki tasarım birlikte kullanılabilir. 
Bazen iş birliklerinin oluşması 
için ortam oluşturma, firmaları 
cesaretlendirecek ya da iş birliği 
kurmaya yöneltecek birtakım 
destekler işe yararken (her ne kadar 
bu tip destekler ihtiyaç analizinde 
daha az önemli bulunmuş olsa da) 
bazen de iş birlikleri geliştirme daha 
birebir (örneğin mentorların spesifik 
olarak iş birliği kurma ve yönetme 
konusunda firmayı yönlendirmesi, 
ya da YM’nin doğrudan müdahale 
olması) ve daha iş birliğine zorlayıcı bir 
biçimde tasarlanabilir (örneğin, YM’nin 
desteklerinde yararlanmak için yeni 
bir iş birliği geliştirmek, konsorsiyum 
kurmak ya da büyük-küçük iş birliği 
gerekmesi gibi). YM’nin hizmetlerinin 
hangi eksene yakın olacağı ya da 
farklı tasarımların hangi oranda 
kullanılacağı sahadaki dönüşlere 
ve beklentilere göre önceden 
belirlenecektir. İş birlikleri spesifik 
bir alan belirtmeden ortak üretim, 
üretim için iş birliği gibi olabileceği 
gibi Ar-Ge ve yenilik projelerinde de iş 
birliği yapılabilir (ancak bu yataydan 
ziyade daha çok değer zinciri içinde 
gerçekleşmektedir). Burada da YM’nin 
iş birliği desteklerinin çerçevesini 
önceden çizmesi gerekmektedir. Bu 
durumda örneğin ortam geliştirici-
zorlayıcı ve üretim-Ar-Ge ve 
yenilik boyutlarında 2*2 bir matris 
üzerinden iş birliği desteklerinin 
nasıl kurgulanacağı belirlenebilir. 
Hatta buna bir de zaman boyutu 
eklenerek daha da karmaşık bir 
tasarım yapılabilir. İş birliği kültürünün 
Türkiye’de genelde zayıf olduğu 
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düşünüldüğünde ilk etapta iş birliği 
geliştirme desteklerinin daha genel 
olarak kurgulanması önerilmektedir. 
Odaklı iş birliklerine yönelik destekler, 
hizmetler orta-uzun vadede 
düşünülebilir.

İş birliği geliştirme konusunda YM 
aşağıdaki faaliyetleri düzenleyebilir:

 Yalova Makine İhtisas OSB yeni 
kurulan bir OSB olduğu için firmaların 
birbirini tanıması ve yeni iş birlikleri 
ve projelerin geliştirmesine olanak 
sağlamak için üretim, Ar-Ge, yenilik, 
dijital dönüşüm, yeşil mutabakat gibi 
konularda güncel sorunların tartışıldığı 
seminerler düzenlenecektir. Bu 
seminerlerde başarı hikayeleri kadar 
başarısızlık hikayeleri de paylaşılacak, 
özellikle iş birliği unsuru barındıran 
başarı ve başarısızlık hikayeleri ön 
plana çıkarılacaktır. 

 Firmaların üretim ve dijital 
dönüşüm bağlamındaki ihtiyaçlarını 
giderebilmek ve iş birliği kapasitelerini 
geliştirebilmek amacıyla Yalova 
şehir yenilik sistemindeki aktörlerin 
(özellikle üniversite ve teknopark) 
ve OSB’deki firmaların teknik 
yetkinliklerini girebilecekleri bir bilgi 
sistemi oluşturulacaktır. Bu sistem 
sürekli güncellenecek ve firmaların 
sistemi kullanarak çeşitli işbirlikleri 
kurmasının yolu açılacaktır. Bu sisteme 
daha sonra YM tarafından akredite 
mentor ve danışmanların bilgileri 
de eklenecektir. YM burada ilk başta 
kolaylaştırıcı bir yol izlemeli ancak 
daha sonra YM’nin sistemi kullanarak 
hangi işbirliklerinin gelişebileceği 
konusunda çalışma yapıp firmaları 
bu iş birlikleri konusunda bir araya 
getirmesi beklenmektedir. Dolayısıyla 

YM’nin ortam oluşturmaktan daha 
öte bir görevi bulunmaktadır. OSB’nin 
yeni kuruluyor olması bu şekilde 
tatlı sert zorlayıcı bir müdahaleyi 
gerektirecektir.

 Öncelikle İstanbul ve Yalova 
çevresindeki iller olmak üzere 
Türkiye’deki araştırma altyapıları, 
üniversiteler, mentor ve danışmanlar 
(spesifik olarak OSB firmalarının 
çalıştığı alanlarda, seçili sektörlerde, 
örneğin gemi yapımı gibi) yukarıdaki 
tanımlanan sisteme eklenebilir. Bu 
sistemin orta vadede  yönlendirme 
yapabilecek bir mekanizmaya 
evrilmesi düşünülmektedir. Uzun 
vadede ise farklı OSB’lerdeki 
YM’lerin koordine bir sistem kurması 
düşünülebilir. 

 Seçilen 20 firmanın geliştirdikleri 
projelerde ve teknoloji yol haritaları 
oluşturulurken ortaya çıkan “teknik 
sorunların çözümü” konusunda 
firmaların iş birlikleri kurması teşvik 
edilecek ve YM tarafında çeşitli 
yönlendirmeler yapılacaktır. 

İş birliği geliştirme unsuru için 
belirlenen çıktı hedefleri şu şekildedir:

 10 sanayicinin iş birliği 
konusunda başarı ve başarısızlık 
hikayelerinin aktarılacağı seminerler 
düzenlenecektir.

 Yalova Makine İhtisas OSB 
firmalarının üretim, pazarlama, yenilik, 
Ar-Ge ve dijitalleşme konularında 
yararlanabileceği laboratuvar, 
araştırma altyapıları, üniversite 
araştırmacılarının bilgileri, teknopark 
firmalarının bilgileri ve yetkinlik 
alanları gibi verilerin tutulduğu bir bilgi 
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havuzu oluşturulacak ve bu Yalova 
OSB’nin bilgi sistemine de entegre 
bir biçimde geliştirilecektir. Bu bilgi 
havuzu kullanılarak iş birliği potansiyeli 
olan konularda aktörler bir araya 
getirilecektir. 

 Ar-Ge ve yenilik kapasitesini 
geliştirmek için seçilen 20 firma 
içinden 5 firmanın “teknik ya da 
teknolojik sorunlarını çözmek” için 
diğer firmalarla iş birliği kurması 
sağlanacak ve iş birliği süreci 
firmalarla koordineli bir biçimde 
yürütülecektir.

 İlk yıl YM’nin kuruluş aşamasında 
Yalova ve çevresindeki aktörleri 
bir araya getirecek 4 toplantının 
düzenlenmesi öngörülmüştür. Daha 
sonraki yıllarda her yıl iki geniş katılımlı 
etkinlik düzenlenebilir. 

3.4.1.3. Yenilikçiliği Artırma
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile firma 
çıktıları arasındaki ilişkiyi inceleyen 
akademik yazın ortalamada Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetlerinin firmaların 
rekabetçilik, verimlilik, kar ve ciro gibi 
çıktıları artırdığını ifade etmektedir. 
Her ne kadar değişkenler arasındaki 
nedensellik sorgulanabilir olsa da 
(Ar-Ge faaliyetleri firmanın verimliliğini 
artırabileceği gibi verimlilik nedeniyle 
oluşan kar Ar-Ge faaliyetlerine 
aktarılabilir böylece verimlilik artınca 
Ar-Ge artıyor da diyebiliriz) Ar-Ge 
ve yenilik değişkenleri ile firmaların 
çıktı değişkenleri arasında genelde 
pozitif bir ilişkinin olduğu söylenebilir. 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri farklı 
mekanizmalarla çıktı değişkenlerini 
etkileyebilir:

 Ar-Ge faaliyetleri ve süreç yeniliği 
firmanın verimliliğini artırır ve bu 
firmanın satış ve karlarını artırabilir,

 Yeni ürün geliştirme faaliyetleri 
nedeniyle firma mevcut pazarını 
genişletebilir ya da farklı pazarlara 
girebilir böylece firmanın satış ve 
karları artabilir,

 Yeni ürün ve süreç geliştirme 
neticesinde firma diğer firmalara 
oranla daha rekabetçi hale gelebilir 
(yeni ürünler ya da benzer ürünlerin 
farklı teknolojilerle üretilmesi),

 Ar-Ge faaliyetleri olumlu sinyal 
yarattığı için (firma Ar-Ge faaliyetinde 
bulunduğu için belli bir teknolojik, 
yönetsel, kurumsal seviyenin 
üstündedir) firma farklı iş ağlarına 
dahil olabilir, böylece firmanın satışları 
artabilir.

Tablo 3-2’de belirtildiği üzere projenin 
genel amacı (Yalova Makine İhtisas 
OSB’ye yerleşecek firmaların Ar-
Ge ve yenilik odaklı rekabetçiliğinin 
artırılması) yukarıdaki mekanizmalarla 
doğrudan ilişkilidir. Firmaların Ar-Ge ve 
yenilik kapasiteleri geliştirilerek hem 
yerli hem de yabancı rakiplerine göre 
daha rekabetçi olmaları sağlanabilir; 
rekabetçiliğin artması beraberinde 
satış ve karlarda artış getirebilir. 
Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin 
artırılmasının bir diğer etkisi firmaları 
dijital dönüşüme hazırlamaktır. 
Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital 
dönüşümün hızlanacağı ve tahmin 
edilenden çok daha hızlı bir biçimde 
firmaları etkileyeceği öngörülebilir. 
Böyle bir ortamda firmaların dijital 
dönüşümün etkilerine hazır olması 



Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezi
Strateji ve Yol Haritası124

ve özellikle üretim teknolojilerindeki 
gelişmelere ayak uyduracak 
kapasitelerinin olması gerekmektedir. 
Bu nedenle YM’nin yenilikçiliği 
artırma konusundaki potansiyel 
hizmetlerinin dolaylı olarak firmaları 
dijital dönüşüme de hazırlayabileceğini 
değerlendirilmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB mevcut 
durum analizinde Yalova’da Türkiye 
ve bölge iller ile karşılaştırıldığında 
sanayinin payı oldukça yüksek 
(GSYİH içindeki pay %49) olduğu 
görülmektedir. Düşük ve orta-düşük 
teknoloji düzeyindeki işyeri sayısı 
Türkiye genelinin oldukça altında; 
orta-yüksek teknolojili işyeri oranı 
Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı, 
ancak yüksek teknolojili firma oranı 
sadece %0,3. Sanayileşmenin daha 
çok orta-yüksek teknolojilerde gelişme 
olanağı bulacağı verisi YM faaliyetleri 
için iyi bir kritik kütle sağlamaktadır. 
YM’nin görünmez amaçlarından birisi 
de uzun vadede yüksek-teknolojili 
firma sayısını artırmaktır. Yalova’da 
gemi yapımı ve onarımı, buna bağlı 
olarak makine ekipman kurulumu, 
metal ürünleri ve diğer ulaşım araçları 
imalatı sektörlerinde yoğunlaşma 
bulunmaktadır öyle ki bu 3-4 sektör 
Yalova istihdamının yaklaşık %75’ini 
sağlamaktadır. Bunlar dışında 
kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı ve 
kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı sektörlerinde de kümelenme 
potansiyeli bulunmaktadır, Sanayi 
altyapısı olarak bu olumlu tabloyu 
bozan tek gösterge patent ve faydalı 
model başvuruları konusunda 
Yalova’nın bölgenin oldukça gerisinde 
olmasıdır. Bu durum fikri mülkiyet 

haklarında YM’nin potansiyel 
hizmetleri konusunda da YM’ye ödev 
yüklemektedir. 

Firma anketlerine bakıldığında 
OSB’ye gelecek firmaların yarısının 
orta büyüklükte ve büyük firma 
olduğu, ihracatın cirolarındaki 
payının ortalama %30 olduğu, 
firmaların %40’ının patentinin olduğu, 
firmaların yaklaşık üçteki ikisinin 
ürün ve/veya süreç yeniliği yaptığı 
ve 6 firmanın Ar-Ge ya da Tasarım 
Merkezi olduğu (Yalova’da mevcut 
4 Ar-Ge 1 Tasarım Merkezi var) 
görülmektedir. Bu bağlamda OSB’ye 
yerleşecek firmaların Yalova’daki 
sektörel yapı ile uyumlu ancak 
mevcut firmalardan daha donanımlı 
ve yetkin olduğu görülmektedir. 
Bu kuşkusuz Yalova kadar YM için 
de bir şanstır. İhtiyaç analizine 
baktığımızda ise Ar-Ge ve yenlik 
kapasitesini geliştirme ihtiyaçları 
4.2-önemli olarak görülmekte; çok 
önemli olarak gören firma oranı 
%46’dır. Ancak firmaların Ar-Ge ve 
yenilik ortamının ya da kapasitesinin 
iyileştirilmesinden ziyade çok daha 
somut talepleri bulunmakta: ortak 
kullanıma yönelik test, laboratuvar ve 
Ar-Ge Merkezleri kurmak ve firmaların 
dijitalleşme kapasitelerini geliştirmek 
diğer seçeneklere göre daha önemli 
görülmektedir. Dolayısıyla hizmetler 
tasalanırken hizmetlerin, programların 
ve uygulamaların firmalara somut 
faydalarının iyi bir şekilde anlatılması 
gerekmektedir. 

Yenilikçiliği artırma konusunda şu 
faaliyetler ön planda olacaktır:
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 İSO56100 Yenilik Yönetim 
Sistemi Standardı baz alınarak 
firmaların yenilik yönetimi kapasitesi 
belirlenecektir (30-40 firma arası). 
Böylece firmalar ISO 56100 almak için 
hangi alanlarda ilerleme sağlamaları 
gerektiğini öğrenecektir.

 Yenilik Yönetim kapasitesi 
belirlenen firmalar içerisinden 
seçilen 20 firmanın teknoloji ve 
yenilik yol haritaları hazırlanacaktır. 
Bu kapsamda firmaların önerdikleri 
projeler ve gelişme alanları firmanın 
ihtiyaçlarına göre ele alınacak, süreç 
YM, firma proje yetkilisi ve mentor/
danışmandan oluşan bir ekip 
tarafından yürütülecektir.

 Firmaların projeleri çerçevesinde 
şekillenen bir yenilik yönetim sistemi 
geliştirme  programı mentorluk ve 
eğitim programıyla paralel şekilde 
uygulamaya konulacaktır.

Sonuçta firmaların Ar-Ge ve yenilik 
kapasiteleri ve ISO56100 konusunda 
farkındalığı artırılacak ve spesifik 
önerdikleri ihtiyaç alanlarında da 
YM, eğitim ve mentorluk desteğiyle 
ilerleme sağlanmaya çalışılacaktır.

Yenilikçiliği artırma unsuru için 
belirlenen çıktı hedefleri şu şekildedir:

 Yaklaşık 40 firmanın katılacağı ISO 
56100 Yenilik Yönetimi Standardı’nı 
baz alan bir anket çerçevesinde 
firmalardan bilgi toplanacaktır. Anket 
yüz yüze yapılacaktır.

 Yukarıdaki çalışmanın sonuçlarına 
göre ve YM’nin odaklandığı sektör ve 

teknolojilere göre yenilikçiliği artırma 
faaliyetlerine katılacak 20 firma 
seçilecektir. 

 Seçilecek 20 firmanın yenilik 
kapasitesi nitel yöntemler kullanarak 
da ölçülecektir.

 Seçilen 20 firmanın belirli bir 
alanda teknoloji ve yenilik yol haritası 
hazırlanacaktır. İlk olarak firma 
projelerini YM’ye önerecek, YM bu 
projeler için bir uygulama yol haritası 
çıkaracak ve seçilen projenin firma 
düzeyinde uygulanma sürecini 
eğitim ve mentorluk hizmetleriyle 
destekleyecektir. 

 5 firmanın Ar-Ge ya da Tasarım 
Merkezi kurması sağlanacak, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacak 
başvuru YM tarafından koordine 
edilecek gerekirse dışarıdan hizmet 
satın alınacaktır.

 25 firmanın Ar-Ge, yenilik ve 
dijitalleşme konularında kamu 
desteklerine başvuru yapması 
sağlanacaktır.

3.4.2. Projenin Değerlendirilmesi

Herhangi bir politika aracının 
etkisinin değerlendirilmesi ilk olarak 
kamu fonlarının doğru kullanılıp 
kullanılmadığının görülmesi açısından 
önemlidir. Bu şeffaflık ve hesap 
verebilirlik nedeniyle de önemlidir. 
Dolayısıyla YM projesi için harcanan 
kamu kaynağı ile YM amaçlarının 
ve hedeflerinin ne kadarının 
nasıl gerçekleştirildiği incelenip 
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raporlanmalıdır. İkinci olarak YM 
projesinin uzun dönem sağlığı için YM 
faaliyetlerinin işe yarayıp yaramadığı 
(beceri geliştirdi mi? İş birliğini artırdı 
mı? Ar-Ge ve yenilik kapasitesini 
geliştirdi mi?) ve aksayan yanlarının 
ortaya çıkarılması gerekmektedir. Etki 
analizinin önemli bir işlevi de politika 
aracının yeniden tasarlanması için veri 
oluşturmasıdır. 

Yalova Makine İhtisas OSB YM’nin etki 
değerlendirmesinin üç aşamalı bir 
şekilde yapılabileceği öngörülmüştür. 
İlk olarak, YM’nin faaliyete 
geçmesinden itibaren, YM faaliyetlerini 
ve hizmetlerini sürekli olarak içten 
değerlendirmelidir. Hizmetlerden, 

programlardan ve uygulamalardan 
yararlanan kişi ve firmalar ile formal 
ve informal görüşmeler ve kısa 
katılımcı anketleriyle bilgi toplanabilir. 
Bu aşamada YM uzmanlarının bir 
görevi de bu sürekli değerlendirmeleri 
yaparak hizmetlerde ufak düzeltmeleri 
ve iyileştirmeler yapmaktır. İkinci 
aşamada 20. ayın sonunda hizmetlerin 
değerlendirildiği daha kapsamlı bir 
çalışma mümkünse dışarıdan hizmet 
alınarak yapılmalıdır. Bu aşamada da 
iç değerlendirme ve dış değerlendirme 
bir arada kullanılabilir. Üçüncü 
aşamada ise uzun vadede YM’nin 
faaliyetleri bir ölçeğe ulaşacağı için 
nicel ve nitel yöntemler kullanılarak bir 
etki analizi yapılabilir. 

YM’nin nihai amacı sağladığı 
hizmetler ve gerçekleştirdiği 
faaliyetler ile beceri, iş birliği ve yenilik 
kapasitesini geliştirerek rekabetçiliğin 
artırılmasıdır. Beceri, iş birliği ve Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi 
yoluyla firmaların Ar-Ge ve yenilik ve 
yenilik süreci yönetme kapasitelerinin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Bu 
çerçevede belirlenen üç unsur için 
çok kısa, kısa, orta ve uzun vadede 
amaç ve hedefler ve bunlara bağlı 
çıktılar oluşturulmuştur. Yalova’da 
üniversitenin genç, teknopark 
ve OSB’nin kuruluş aşamasında 
olduğu dikkate alındığında YM’nin 
çok kısa vadede insan sermayesini 

sağlanması, fiziksel imkanlarının 
geliştirilmesi ve yönetsel ve örgütsel 
sorunlarının belli bir çerçevede 
çözülerek  süratle hizmet verebilir 
hale getirilmesi amaçlanmıştır. 
YM’nin hizmetlerinin kısa vadede 
hizmetlerin etkisinin çok olacağı 
sektörlere/firmalara/çalışanlara 
odaklanması öngörülmüştür. YM’nin 
sürdürülebilirliği için YM’nin hem 
OSB yönetimi tarafından, hem 
firmalar tarafından hem de Yalova 
yenilik sistemi aktörleri tarafından 
kabullenilmesi gerekir. Yalova yenilik 
sistemi için de YM ne kadar çabuk 
tanınır ve yer edinirse uzun vadede 
sürdürülebilirliği de o kadar iyi olur. 

3.5.  BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRMESİ
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Bu çalışmanın amacı Yalova Makine 
İhtisas OSB’de kurulması planlanan 
Yenilik Merkezi’nin kuruluşu ve 
sürdürülebilirliği için fiziksel ve beşerî 
sermaye bakımından bir zeminin 
olup olmadığını analiz etmek, YM 
faaliyetleri için kritik bir kütlenin var 
olup olmadığını anlamak ve YM’nin 
kısa, orta ve uzun vadeli stratejisini 
oluşturarak, YM’nin kuruluşundan 
itibaren izleyebileceği bir yol haritasını 
belirlemektir. Bu çerçevede ilk 
olarak Yalova’nın ve yeni kurulan 
OSB’nin durumu TÜİK, SGK, STB gibi 
kurumlardan derlenen ikincil veriler 
eşliğinde değerlendirilmiş, daha sonra 
OSB yönetimi ve OSB’ye yerleşmesi 
beklenen  firmalara uygulanan 
mülakat ve anket çalışması yoluyla 
toplanan verileri kullanarak Yalova 
Makine OSB’nin bir mevcut durum 
analizi gerçekleştirilmiştir. Durum 
analizinde Yalova’da bölge şehirlere 
göre daha iyi bir sanayi altyapısının 
olduğu, sanayi istihdamının fazla 
olduğu ve kümelenmeye uygun 
sektörel yoğunlaşmanın olduğu 
ve her şeyden önemlisi arayüz 
kuruluşların olmaması sebebiyle 
(teknopark yeni kuruluyor) YM’nin 
Yalova’da önemli bir boşluğu 
doldurabileceği düşünülmektedir. 
Yalova Makine İhtisas OSB’de faaliyet 
gösterecek firmaların çalışanları ve 
firmalar açısından bir değerlendirme 
yapıldığında, beşeri sermaye 
bakımından da YM’nin hizmetlerinden 
yararlanacak kritik bir kütlenin (hem 
bilgi hem ilgi hem de YM’yi kabullenme 
bakımından) olduğu söylenebilir. 

YM’nin kısa, orta ve uzun vadeli 
stratejisi ve hizmetlerin önden 
belirlenmesi (ya da en azından ana 
çatının oluşturulması) bu zayıf yönlerin 
geliştirilmesi için hazırlanmıştır. 
Elbette YM faaliyete geçtikten sonra 
beceri, iş birliği ve yenilik kapasitesini 
geliştirmeye yönelik destekler detaylı 
bir biçimde sahadan da beslenerek 
tasarlanacaktır. 

YM’nin faaliyetlerinin odağını 
belirlemek için Yalova OSB’de 40 
firmanın katılımıyla bir ihtiyaç 
analizi yapılmış, firmalardan OSB’nin 
sağlayabileceği potansiyel hizmetlerin 
firmaların rekabetçiliğinin artmasında 
ne kadar önemli olabileceğinin 
sorgulanması istenmiştir. 5 ana 
başlık altında (beceri geliştirme, iş 
birliği geliştirme, verimlilik artırma, 
yenilikçiliği artırma ve diğer hususlar) 
25 potansiyel hizmet alanı konusunda 
firmaların görüşleri alınmıştır. Sonuçta 
firmaların önem sırasına göre beceri 
geliştirme, iş birliğini geliştirme, beceri 
ve yenilik kapasitesini geliştirme ile 
ilgili potansiyel hizmetleri önemli 
bulduğu görülmüştür. YM’nin Yalova 
Makine İhtisas OSB firmalarının 
ve çalışanlarının beceriler, iş birliği 
ve Ar-Ge ve yenilik kapasitesi 
konularındaki zayıf noktalarının 
güçlendirilmesi için faydalı olabileceği 
öngörülmektedir. Projenin üç 
unsurundaki yetkinlik kazanımlarının 
firmaların yenilik faaliyeti yürütme ve 
yenilik sürecini yönetme kapasitelerini 
geliştirebileceği öngörülmüş, bu 
yolla firmaların rekabetçiliğinin 
artırılabileceği düşünülmüştür.

SONUÇ
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Hem ikincil hem de birincil 
kaynaklarında derlenen veriler ışığında 
kurulması planlanan YM’nin beceri, iş 
birliği ve yenilik kapasitesine geliştirme 
faaliyetlerine odaklanarak Yalova 
Makine OSB’nin gelişimi için önemli 
bir rol üstleneceği düşünülmektedir. 
Ancak bunun için özellikle YM’nin 
kuruluş aşamasının ve kısa vadenin 
iyi planlanması gerekmektedir. Bu 
çalışmada son olarak YM için kısa, 
orta ve uzun vadeli hedefleri içeren 
bir strateji  oluşturulmuştur. Buna 
göre YM için Yalova Makine OSB’nin 
vizyon ve misyon ifadeleriyle örtüşen 
bir vizyon ve misyon belirlenmiş, 
daha vizyona ulaşmak için misyonun 
gerektirdiği amaç-hedef-eylem 
sistematiği oluşturulmuştur. 
Amaçlar ve hedefler kuruluş (çok 
kısa vade), kısa vade, orta vade ve 
uzun vade olarak detaylandırılmış ve 
hedefler önceden belirlenen çıktılarla 
ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada 
YM’nin ilk 24 ayı için bir yol haritası 
oluşturulmasına rağmen (bölüm 3.4.1) 
amaçlar ve hedefler 5 yıllık bir öngörü 
ile belirlenmiştir.

YM’nin amaçlarını gerçekleştirirken 
hem YM’yi hem de Yalova Makine 
İhtisas OSB firmalarını doğrudan 
etkileyecek iki gelişme bulunmaktadır: 
(i) dijital dönüşüm ile üretimin 
dönüşerek “çalışanın”, “müşterinin” 
ve “üretimin” yeniden tanımlanması, 
(ii) Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının 
henüz gündemde olmayan hatta 
yakın gelecekte beklenmeyen 
üretimi (özellikle AB’ye ihracat 
yapan firmaların) etkileyebilecek 
düzenlemelerin yapılması.  
YM’nin belirlenen vizyonunda 
ilerleyebilmesi için küresel üretimi 

ve bölüşümü ilgilendiren dijital 
dönüşüm ve yeşil mutabakat gibi 
gelişmeleri takip ederek nasıl fırsata 
dönüştürebileceğini düşünmesi 
gerekir. Dijital dönüşüm konusunda 
firmalarda yeni yeni farkındalık 
oluşmaya başlamışken AB Yeşil 
Mutabakatının neler getirebileceği 
konusunda bilgi ve farkındalık 
eksikliği bulunmaktadır. Oysa Covid 
19 pandemi süreciyle her ikisinin de 
Türkiye sanayisi üzerindeki doğrudan 
etkileri beklenenden daha kısa bir 
sürede ortaya çıkabilir. 

Dijital dönüşümü firmalar, 
üretimin etkilenmesi ve üretimin 
insansızlaşması üzerinden; çalışanlar 
işlerini kaybetme korkusuyla 
dijital dönüşümün beslediği tehdit 
üzerinden; tüketiciler ise hayatlarını 
kolaylaştıracak kimi uygulamaların 
yaratacağı refah artışı üzerinden 
değerlendirmektedir. Kamu, dijital 
dönüşüme her üç açıdan da bakmak 
durumundadır. Firmaların Ar-Ge ve 
yenilik kapasitelerini geliştirerek 
rekabetçiliklerini artırmak amacını 
gerçekleştirebilmek için YM’nin 
geleceğin üretim teknolojilerini, 
beceri ihtiyaçlarını ve değişen tüketici 
davranışlarını öngörerek hizmetlerini 
geliştirmesi gerekmektedir. Bu 
elbette kolay bir görev değil ve bunun 
tümüyle YM’nin sırtına yüklenmesi 
de doğru bir yaklaşım değildir. YM 
bu öngörüye ve bağlı eylemlere uzun 
vadede ulaşacak şekilde bir beşerî 
ve sosyal sermaye oluşturabilir. YM 
açısından diğer bir zorluk gerek dijital 
dönüşüm gerek yeşil mutabakat olsun 
etkilerin firmalar kadar çalışanlar 
tarafında da düşünülmek zorunda 
olduğudur, bir diğer ifadeyle YM 
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çok paydaşlı bir değerlendirme 
yaparak, paydaşlarını tatmin etmek 
zorundadır. Örneğin YM beceri 
geliştirirken hem firma çıkarlarını 
ön planda tutmalı aynı zamanda 
çalışanları dijital dönüşümün olumsuz 
etkilerinden korumak için çalışanlara 
yeni beceriler kazandırmalıdır. Bu iki 
amaç zaman zaman çelişebileceği 
için faaliyetlerini ve hizmetlerini 
tasarlarken YM’nin bir denge kurması 
gerekir. Bu elbette kolay değildir 
ancak YM’nin bu konudaki farkındalığı 
bile şu aşamada yeterlidir. Dijital 
dönüşümün etkileri konusunda 
Türkiye’de çok az çalışma varken 
(TEKPOL, 2021; İktisat ve Toplum, 
2021) TÜSİAD’ın çalışmalarının odak 
noktası firmaların üretim teknolojileri 
yani süreç inovasyonlarıdır (TÜSİAD 
2016a; 2016b, 2017). TÜBİTAK (2017), 
Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim 
Sistemleri Teknoloji Yol Haritasında 
dijital dönüşüme üretim teknolojisi 
açısından yaklaşmaktadır. TÜSİAD 
(2016b) vasıfsız ve düşük vasıflı 
işlerde net azalma öngörürken, yeni 
yaratılan işler nedeniyle iş gücü artışı 
beklemektedir. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital 
Türkiye Yol Haritasında da beceri 
geliştirme ayağı sıklıkla vurgulanmıştır. 
YM’nin öncelikle salt üretim teknolojisi 
ve firma odaklı bir yaklaşım yerine 
çalışanları da kapsayan bir hizmet 
stratejisi geliştirmesi gereklidir.  

Yeşil Mutabakat ve yeşil dönüşüm 
konuları Türkiye’de henüz çok yeni 
gündeme gelmektedir. Sera gazı ve 
karbon emisyonlarının düşürülmesini 
amaçlayan Paris Antlaşması’nın henüz 
Ekim ayında ve AB Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı’nın 2021 Temmuz 

ayında onaylanması yeşil dönüşümü 
gündeme taşımıştır. Bu gelişmeler 
yeşil dönüşüm konusunda firmalara 
uzun vadede bir yol belirlemelerini 
söylemektedir. YM’nin vizyonunda 
da yer alan yeşil ve yerli üretime 
orta vadede ulaşmak elbette çok 
kolay değildir ve bu ancak devletin 
düzenleyici ve hatta zorlayıcı politika 
araçlarıyla bir ölçüde sağlanabilir. 
YM, Yalova Makine İhtisas OSB 
yönetimi, üniversite ve teknopark ile 
birlikte çalışarak yeşil mutabakata 
uyum konusunda faaliyetlerinin nasıl 
çeşitlendirilebileceğini planlayabilir 
(orta ve uzun vadede). 

Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda 
şu ifade yer almaktadır: “Tüm 
bu gelişmeler ışığında, Türkiye 
ekonomisi ve sanayisinin yeşil 
dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir 
bir büyümenin tesis edilmesinin 
yanı sıra, ülkemizin AB başta 
olmak üzere, üçüncü ülkelere 
ihracatında rekabetçiliğinin 
korunması ve güçlendirilmesi 
için elzem görülmektedir. Bu alanda 
atılacak adımlar aynı zamanda 
ülkemizin küresel değer 
zincirlerine entegrasyonunun 
geliştirilmesi ve uluslararası 
yatırımlardan alacağı payın 
artırılması bakımından da önem 
teşkil etmektedir.” YM’nin vizyonu ve 
misyonu bu ifadeyle ve “Türkiye için 
Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi 
Projesi” ile de birebir örtüşmektedir. 
Ancak önemli olan YM’nin bu 
bağlamda geliştireceği hizmetler ve 
uygulamalar yoluyla somut bir biçimde 
yeşil dönüşümün bir parçası olması 
gerektiğidir.
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YM orta-uzun ve uzun vadeli 
faaliyetlerini planlarken dijital 
dönüşüm ve yeşil dönüşüm kadar, 
mekana dayalı politika (Beer vd., 
2020) ve akıllı uzmanlaşma (European 
Commission, 2012) tartışmalarının 
çerçevesindeki faaliyetleri de 
tasarlamalıdır. Yalova çevresindeki 
bölgelerin yenilik sistemleri ile entegre 
ancak İstanbul’un coğrafi ve iktisadi 
çekiminde olan Yalova’nın yerel akıllı 
uzmanlaşma stratejisi belirlenebilir. 
Hatta Yalova’nın yenilik sistemi baş 
aktörlerinin oldukça genç olması 
(üniversite, OSB, teknopark) bu 
bağlamda bir avantaj bile olabilir. Bu 
doğrultuda YM’nin OSB dışında yerel 
ve bölgesel ölçekte mekan dayalı 
politikalar ile akıllı uzmanlaşma 
stratejisi kapsamında yerel-bölgesel 
yenilikçilik konusunda da faaliyetler 
yapması anlamlı gözükmektedir.

Diğer taraftan Yalova Makine İhtisas 
OSB bünyesinde kurulacak olan YM’nin 
OSB’nin sahip olduğu yeni nesil bir OSB 
olma yolundaki vizyon ve misyonuyla 
örtüşen çalışmalardan da doğrudan 
etkileneceği öngörülmektedir. 
Nitekim Yalova Makine İhtisas OSB, 
4562 sayılı OSB’ler kanunu ve ilgili 
yönetmelik kapsamında zorunlu 
yapılması gereken OSB faaliyetlerine 
ek olarak benimsediği “Yeni Nesil OSB” 
olma vizyonuna uygun olarak çeşitli 
çalışmalar ve tasarımlar yapmakta 
ve buna yönelik bir takım faaliyetleri 
planlamaktadır. Bu bağlamda; Yalova 
Makine İhtisas OSB’nin 2023 Sanayi 
ve Teknoloji Strateji belgesinde 
de belirtilen ilkeler doğrultusunda 
oluşturmayı hedeflediği kamu, 

üniversite ve sanayi ekosisteminin 
iş birliğini yansıtan bölgenin içinde 
Yalova ilinde sanayicinin ihtiyaç 
duyacağı Yalova Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü, Yalova KOSGEB Müdürlüğü, 
Yalova MARKA Temsilciliği, Yalova 
İŞKUR Müdürlüğü, Yalova Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğünün belli 
bölümleri gibi tüm kamu kurumlarının 
kümelendiği bir mekan oluşturarak 
tek durak ofis mantığında hizmet 
vermelerini sağlayacak kamu-sanayi 
iş birliğinin ilk adımı atılmış olacaktır. 
Bunun yanı sıra yine aynı yaklaşımla 
bu sefer üniversite-sanayi iş birliğini 
bölge içinde tesis edecek ve fiziki 
olarak kümelenmesini sağlayacak 
Yalova Üniversitesi Makine, Endüstri ve 
Mekatronik Bölümlerinin bulunacağı 
Yalova Üniversitesi Teknoloji Kampüsü 
ile bölgeye nitelikli insan kaynağı 
yetiştirecek son teknoloji ekipmanlarla 
donatılmış Makine İhtisas bir Meslek 
Lisesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Mesleki 
Eğitim Merkezi ve Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme Merkezi ve yenilikçi 
fikirlerin üretilip hayat bulacağı Yalova 
Teknopark ile Model Yalın Fabrika 
bölgedeki nitelikli üretimlere yönelik 
Marmara bölgesinin tümüne hitap 
edebilecek kapasitede TSE Test ve 
Kalibrasyon Merkezi bu ekosistemin 
bir parçası olarak yer alacaktır.

Tersaneler Bölgesinde uzun yıllardır 
birikmiş bir sanayi kültürü olan Yalova 
İlinde, kalifiye iş gücü noktasında 
ciddi bir birikim mevcuttur. İlde 
bulunan Yalova Üniversitesi, 15.000 
öğrencisiyle, önemli bir insan 
kaynağıdır. Yalova Makine İhtisas 
OSB’de yer alacak firmalarda beyaz 
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yaka çalışan oranı %25, kadın çalışan 
oranı ise %21 seviyesinde olmakla 
birlikte firmalarda çalışanların 
%25’ü yükseköğretim mezunuyken 
%19’u teknik lise mezunlarından 
oluşmaktadır. Bu kapsamda OSB 
bünyesinde planlanan tümleşik 
kalifiye iş gücü projesi, gerek meslek 
lisesi gerekse meslek yüksek 
okulu kapsamında yeterli öğrenci 
potansiyeline sahip görünmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB’nin 
benimsediği “Yeşil OSB” mottosu 
gereği, bu doğrultuda gerekli altyapı 
ve üstyapı yatırımları yapmayı, 
OSB’nin ortak enerji tüketimlerini 
OSB içerisinde kurulacak güneş 
enerji santralinden temin etmeyi, 
arıtma tesisini ileri arıtma olarak 
dizayn ederek, arıtılan suyu sulama 
suyu olarak OSB katılımcılarının 
hizmetine sunmayı, yenilenebilir 
enerji yatırımları yaparak, OSB’nin 
kullandığı enerjinin %100’ünü yeşil 
enerjilerden elde etmeyi, limanlara, 

demiryolu bağlantısı yapmak suretiyle 
OSB katılımcısının nakliye maliyetlerini 
minimize etmeyi, OSB içerisinde 
antrepo-depo kurmak ve işletmek 
suretiyle OSB katılımcısının lojistik 
maliyetini minimize etmeyi, fabrika 
inşaatları aşamasında, kuracağı inşaat 
firması marifetiyle minimum bedelle 
ve uzun vadeli ödeme planlı ödeme 
kolaylıklarıyla üretim tesisi inşaatları 
için katılımcının yatırım maliyetini 

minimize etmeyi ve son olarak 
kurulacak çevre laboratuvarı, ortak 
sağlık güvenlik birimi, atık yönetim 
tesisi ile katılımcının zorunlu gelir ve 
gider harcamalarını minimize etmeyi 
hedefleyen OSB bu amaçla YİMES 
İnşaat A.Ş, Yimes Enerji A.Ş ve Yimes 
Lojistik A.Ş firmalarını yüzde yüzü 
OSB hissesi olacak şekilde kurmuş 
olup (Yalova OSB, 2021) OSB’nin 
tüm altyapısını sosyal donatı alanı 
inşaatlarını ve fabrika projelendirme ve 
inşaat çalışmalarını YİMES İnşaat A.Ş 
üzerinden yürütmektedir.
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OSB’nin benimsediği “Yerli” mottosu 
gereği, planlanan konsept Anadolu 5.0 
ile OSB’de üretim yapılacak alanların, 
idari kısımları yaşam alanı içinde 
olan yapıların, üretim yerlerinin dış 
cephelerini yeni ve örneği olmayan bir 
konsept ile planlanmıştır. Bu sayede 
hem Anadolu’nun kadim kültürünün 
sanayinin gri algısını yıkması, hem de 
bölgede çalışacak nitelikli istihdam 
için bir çekim etkisi oluşturulması 
amaçlanmıştır. Bununla birlikte 
bölgede kurulacak sanat meydanları, 
kafeler, spor alanları, kreş ve ilköğretim 
okulları, yeni nesil OSB olma vizyonuyla 
çıkılan bu yolculukta sivil toplum 
kuruluşları, el sanatları atölyeleri ve 
kafeleriyle geleneksel Ege mimarisiyle 
şekillenmiş bir sanat meydanı projesi 
de yine sosyal donatılarıyla bütünleşik 
yeni bir sanayi şehri/bölgesi kurma 
projesinin ayrılmaz parçaları olarak 
kurgulanmıştır.

Bilindiği gibi bulut bilişim hizmet 
olarak dijital dönüşüm modellerinin 
temelini oluşturmaktadır ancak IoT 
(Nesnelerin İnterneti) ve büyük veri 
işlemenin her geçen gün daha fazla 
zemin kazanmasıyla birlikte, daha 
fazla hizmet tabanlı modellerin ortaya 
çıkması da kaçınılmaz olmaktadır. 
Bu kapsamda Yalova Makine İhtisas 
OSB bünyesinde kurulması planlanan 
Veri Merkezi çatısı altında verilecek 
ses ve data hizmetlerinin yanı sıra 
hem bölgede yapılacak veri merkezi 
yatırımını daha etkin kullanabilmek, 
hem de katılımcıların dijital dönüşüm 
süreçlerini hızlandırabilmek amacıyla 
kurumsal kaynak yönetimi, süreç ve 
üretim takibi, stok kontrolü gibi ana 
başlıklar konusunda uzman kurumlarla 
iş birlikleri geliştirilerek hem donanım 

hem de yazılım geliştirip bir hizmet 
paketi hazırlayarak katılımcıya katma 
değer sağlanması hedeflenmektedir. 
Böylelikle dijital dönüşüm süreçleri 
hem hızlanmış olacak hem de 
konsolide hizmet sağlamaktan ötürü 
maliyetler minimize edilecektir. Veri 
merkezi çatısı altında hizmet olarak 
sunulan modeller arasında PaaS 
(Hizmet Olarak Platform), SaaS 
(Hizmet Olarak Yazılım) ve hatta IaaS 
(Hizmet Olarak Altyapı) platformları 
iş modeli olarak sunulmasıyla 
kullandığın kadar öde mantığında atıl 
dijital dönüşüm yatırımlarının önüne 
geçilirken yenilikçi bir hizmet kalemi 
örneği oluşturulmuş olacaktır.

Görüldüğü üzere Yalova Makine 
İhtisas OSB yeni nesil yenilikçi bir 
OSB kurmak için bir çok girişimde 
bulunmuş, teknopark kurmadan 
serbest bölgeye; dış ticaret ve test 
kalibrasyon merkezi inşa etmeden 
model fabrikaya; kümelenmeden 
yalın dönüşüme; ayrıca yeşil bir OSB 
olma yolunda da  güneş panellerinden 
OSB barajına, sıfır atık ve karbon 
yönetim sisteminden yeşil bina ve 
ağaçlandırma çalışmalarına uzanan 
genişlikte tasarımlar planlamıştır. 
Tüm bu yapılanlar ve planlananlar 
Yalova Makine OSB’nin Türkiye’nin 
geleneksel OSB modelinden çok 
farklılaşan yeni bir OSB modeli olma 
yolunda ilerlediğini göstermektedir. 
Sonuç olarak YM’nin yukarıda belirtilen 
kısa-orta ve uzun vadeli amaçları ve 
hedeflerinin yanı sıra, Yalova Makine 
OSB’nin “Yeni Nesil Bir OSB Modeli” 
olma yolundaki genel amaç-hedef-
eylem sistematiğine uyumlu şekilde 
bir strateji ve faaliyetler yürütmesi 
oldukça yerinde olacaktır.
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EKLER
EK-1: Firma Anketi

I. Firma Genel Bilgileri

1. 
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2. 
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Firma
Adı
İnternet Sitesi
NACE Kodu (6’lı olarak belirtiniz.)
Ürettiği Ürün Grubu
Faaliyet Alanı
Kuruluş Tarihi

Yetkilisinin
Adı Soyadı
Unvanı
E-posta Adresi
Cep Telefonu
Büyüklüğü
Yıllık Bilanço ≤ 1M 
Yıllık Bilanço ≤ 8M 
Yıllık Bilanço ≤ 125M )
Yıllık Bilanço 125 mlyon TL Üstü
Çalışan Sayısı
Üretim kapasite kullanım oranı (yüzde)
Ortalık Yapısı
Yerli
Yabancı
Yerli-Yabancı Ortaklığı
Yönetim Biçimi
Aile
Profesyonel
Firma Stratejisi 
Firmanın yazılı bir iş stratejisi (stratejik planı) vardır
Dış Kaynaklı Projeler (Son 5 Yıl)
KOSGEB Proje Sayısı
TÜBİTAK Proje Sayısı
Kalkınma Ajansı Proje Sayısı
AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklar

Bilgileri yazınız.

Bilgileri yazınız.

Bilgileri yazınız.

Uygun olanı işaretleyiniz.

Uygun olanı işaretleyiniz.

Durumu Belirtiniz (Evet/Hayır)

Varsa adedini yazınız

Lütfen, firmanıza ilişkin aşağıdaki soruları cevaplayınız.
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8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

9.
9.1.
9.2.
10.

10.1.

10.2.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Uluslararası Yönetim Sistemleri
TS EN ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001- Çevre Yönetim Sistemi
TS ISO / IEC 50001- Enerji Yönetim Sistemi 
TS ISO / IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi
TS ISO 10002 - Müşteri Memnuniyeti Yönetimi
TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (OHSAS 18001)
ISO 56000 Yenilik Yönetim Sistemi
ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
Satışların Coğrafi Dağılımı (2020)
Ulusal Pazar (%) (toplam 100 olacak alttaki soruyla beraber)
Yurtdışı Pazar (İhracat) (%) (toplam 100 olacak üstteki soruyla beraber)

İhracat (2020)
İhracatının toplam ciro içerisindeki payı (%) 
(İhracat yok ise 0 yazınız ve aşağıdaki soruyu boş bırakınız)

İhracatının kilogram değeri (Toplam ihracat değeri ($) / 
İhraç edilen ürünlerin toplam ağırlığı (kg)

Çalışan Sayıları
Beyaz Yaka
İdareci / Yönetici 
Mühendis
Teknisyen / Tekniker 
Mavi Yaka
Kalifiye işçi (Usta, vb)
Kalifiye olmayan işçi
Çalışanların Eğitim Durumu
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Okul (2 yıllık, önlisans)
Lise ve altı
Ar-Ge ve Yenilik
AR-GE Merkezi Vardır (5746 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş)  
Tasarım Merkezi vardır. (5746 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş)  
Yazılı bir AR-GE / yenilik stratejisi vardır.
AR-GE personel sayısı kaçtır
Son 5 yılda pazara yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürün 
yeniliği sunmuştur.

Son 5 yılda pazara yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş hizmet 
yeniliği sunmuştur.

Son 5 yılda yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş süreç yeniliği 
yapmıştır.

Patent sahipliği vardır. (Son 5 Yıl)

Varsa İşaretleyiniz

Yüzdesel oranını yazınız

Bilgileri yazınız

Bilgileri yazınız

Bilgileri yazınız

Durumu Belirtiniz 
(Evet/Hayır), Sayısı Giriniz
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II. Dinamik Göstergeler

III. Yenilik Süreçleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1.
1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Üç yıllık değişim

Yenilik Süreçleri Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım 

Kısmen
Kesinlikle 

KatılıyorumKatılıyorum

Arttı Değişmedi Azaldı
Ciro nasıl değişmiştir?
Faaliyet karlılık oranı nasıl değişmiştir?
Yerlilik oranı nasıl değişmiştir?
Müşteri sayısı nasıl değişmiştir?
İhracat değeri (ABD Doları) nasıl değişmiştir?
İhracat Kilogram değeri nasıl değişmiştir?
İhraç edilen ürün çeşitliliği nasıl değişmiştir?
Çalışan sayısı nasıl değişmiştir?
Ar-Ge çalışan sayısı nasıl değişmiştir?
Ar-Ge harcamalarının ciroya oranı nasıl değişmiştir?

Liderlik ve Niyet
Yenilikçiliği desteklemek için açık bir vizyona sahiptir.
Yenilik faaliyetlerini destekler, kaynak sağlar ve 
teşvik eder.
Organizasyon (Kültür ve Yapı)
Firmanın değerler sistemi, normları ve davranış 
kalıpları yenilikçiliği destekler.
Yenilikçilik ekseninde oluşturulmuş bir organizasyon 
yapısı vardır.
Firma içinde birimler arası yenilik için etkin takımlar 
oluşturulur.
Yenilik faaliyetlerine yönelik çalışanları 
cesaretlendirici bir ödül sistemi vardır.

Yetkinlikler
Firma müşteriler ile yenilik için iş birliği yapar.
Firma tedarikçiler ile yenilik için iş birliği yapar.
Firma üniversiteler ile yenilik için iş birliği yapar.
Firma start-up’lar ile yenilik için iş birliği yapar.
Firma teknolojiyi edinme ve uyarlama yetkinliğine 
sahiptir.
Firma teknoloji geliştirme yetkinliğine sahiptir.
Yenilik Süreci
Yeni fikirlerin üretilme ve geliştirilme süreci 
sistematik bir şekilde yürütülür (fikir, prototip, 
prototip iyileştirme).
Firma yeni ürün ve hizmet geliştirilmesi sürecinde 
sistematik bir yaklaşıma sahiptir.
Firma geliştirilen ürünleri ticarileştirme, satış 
ve pazarlama süreçlerini ulusal ve uluslararası 
piyasalarda yürütür.
Firma yenilik süreçlerinin takibi ve geliştirilmesi için 
etkin bir izleme ve değerlendirme sistemine sahiptir.
Firma değişen koşullara hızla uyum sağlama 
yetkinliğine sahiptir. 

Firmanızın son üç yıllık dönemdeki performansını değerlendirdiğinizde aşağıdaki hususlar nasıl değişmiştir?

Firmanızın uyguladığı yenilik süreçlerini göz önüne alarak süreçlere ilişkin görüşlerinizi objektif ve gerçeği en 
çok yansıtacak şekilde belirtiniz. 
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IV. Firma Vizyonu

V. OSB’nin Rolü

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
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Yapılması muhtemel faaliyetler

Konular

1

1
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2
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3
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4

5
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Üretim kapasitesini arttırmak
Ürün kalitesini geliştirmek
Ürün çeşidini artırmak
Satış ve pazarlama ağları güçlendirerek farklı pazarlara açılmak
Ürünlere hizmet boyutu katarak katma değerini artırmak
Üretim süreçlerini yalınlaştırmak (yalın üretim)
Dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak
Üretim süreçlerinde yeşil teknolojileri kullanmak
Çevre dostu ürünler geliştirmek
Yeşil enerji kullanımını artırmak
Ar-Ge ve yenilikçiliği geliştirmek
Uluslararası rekabet gücünü artırmak (ihracat, projeler vb.)
Firmanın kurumsal yetkinliğini ve süreçlerini geliştirmek

Beceri Geliştirme
Yöneticilerin yetkinliklerini artırmak
Beyaz yaka çalışanların yetkinliklerini artırmak
Mavi yaka çalışanların yetkinliklerini artırmak
Ar-Ge çalışanların yetkinliklerini artırmak
İş Birliği
Üniversite, sanayi, araştırma merkezi teknopark ile OSB arasında projeler geliştirmek
Sanayiciler ile girişimciler arasında iş birliği ortamını geliştirmek
Sanayiciler ile üniverisiteler arasında iş birliği ortamını geliştirmek
İş ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi için uygun ortam oluşturmak
Verimlilik 
Hibe, destek programları ve krediler için danışmanlık sağlamak
Belgelendirme ve kalite sertifikasyonu için destek ve danışmanlık sağlamak
Yalın dönüşüm (verimlilik) alanında hizmetler geliştirmek
Ortak satın alma hizmetleri geliştirmek
Ortak catering hizmeti geliştirmek
Firma personelinin ulaşımını sağlamak için ortak taşıma, servis imkanları sağlamak
Firmanın insan kaynakları konusunda ihtiyaçlarını karşılamak
Dış ticaret hizmetleri (yeni pazar ve müşteri bulmak gibi)
Yenilik 
Firmaların Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek 
Firmaların dijitalleşme kapasitesini geliştirmek 
Firmaların Ar-Ge ve yenilik proje geliştirme kapasitesini geliştirmek
Ortak kullanıma yönelik test, laboratuvar ve araştırma merkezleri kurmak
OSB içerisinde teknokent kurmak
Diğer
Lojistik merkez kurmak
Bölgede yaşam alanları ( konut, eğlence, otel, restoran, eğitim, sağlık, spor, vb.) oluşturmak
Fuar alanı oluşturmak
Serbest Bölge oluşturmak
Meslek lisesi ve yüksekokulu kurmak

Firmanızın Önümüzdeki 3 yıl içerisindeki planları ve öncelikleri arasında yer alan unsurları önem derecelerini 
belirtiniz. (1’den 5’e kadar puan veriniz, 1 az önemli 5 çok önemli)

Sizce taşınacağınız veya yeni bir yatırım yapacağınız Yalova Makine İhtisas OSB’nin sizlerin rekabet gücünü 
artırabilmesi için aşağıdaki hizmetleri nasıl değerlendirirsiniz?  Sizce hangileri daha önemli ve size daha faydalı 

olacaktır. Buna göre bir puanlama yapar mısınız? (1’den 5’e kadar puan veriniz, 1 az önemli 5 çok önemli)
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1. Sizi ve firmanızı tanıtır mısınız? Rekabet gücü açısından uykunuzu kaçıran 
şeyler nelerdir?

2. Yalova Makine OSB’yi niçin seçtiniz? Neden Yalova?

3. Doğu Marmara ve/veya Yalova bölgesel ekosistemi (yenilik sistemini) 
düşündüğünüzde Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme açısından en önemli 
sorun alanları nelerdir? Siz karar verici olsaydınız bu alanlarda neler yapardınız?

4. Sizin için Ar-Ge ve Yenilik faaliyeti nedir? Firmanıza ne sağlıyor/sağlayacak?

5. Bir OSB’den beklentiniz nelerdir? Sizce OSB’nin rolü nedir? ve size nasıl katkı 
sağlayabilir?

6. Yalova Makine OSB’de kurulması planlanan yenilik merkezi hakkında ne 
düşünürsünüz? Sizce bu merkez neler yapmalı, genel olarak işlevleri, hedefleri ve 
stratejisi neler olmalıdır? 

7. Sizce Yalova Makine OSB’de kurulması planlanan yenilik merkezi hangi konulara 
veya alanlara odaklanmalı? Öncelikleri neler olmalıdır? Neden? 

EK-2: Yarı-Yapılandırılmış Mülakat Soruları 
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