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A)ANA METİN 

1.MEVCUT DURUM ANALİZİ 

1.1 Ekonomik Yapı 

Yalova ilinin ekonomisinde 2014 yılı TÜİK verilerine göre GSYİH anlamında en büyük paya %42,4’le sanayi 
sektörü sahiptir.  Hizmetler sektörünün payı %41,8, tarım sektörünün payıysa %4,24’tür. 
Yalova’da ekonomik yapıyı etkileyen en önemli hususlardan birisi 2007 yılında yürürlüğe giren “Yalova İli 
1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı”dır. Bu plan incelendiğinde Yalova’da; 

 Yalova-Bursa devlet karayolunun batı kısmında kalan alanlarda sanayi yatırımlarına izin 
verilmediği ve doğal güzelliklerinin yanında termal kaynakları da içerisinde bulundurması 
sebebiyle turizm faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaştığı,  

 Altınova ilçe sınırları içerisinde yapılanan tersaneler bölgesi ve Osman Gazi Köprüsü sebebiyle 
Yalova’nın genişleme yönünün ağırlıklı olarak Kocaeli istikametine doğru olduğu, 

 Yalova-Bursa devlet karayolunun doğusunda Çiftlikköy ilçesinde bulunan alanlara kurulmakta 
olan İhtisas Organize Sanayi Bölgeleriyle ilde sanayinin payının daha da artacağı görülmektedir.  

2018 yılında yürürlüğe girecek 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ekonomik yapı üzerinde 
oluşturacağı etkilerin sınırlı seviyede kalacağı düşünülmektedir.  
 

1.1.1. Yalova’nın İstihdam Yapısı 

Doğu Marmara Bölgesi genelinde olduğu gibi Yalova ili işgücüne katılımda görece yüksek orana sahiptir. 
2009 yılında %47 olan işgücüne katılım oranı, il bazlı istatistiklerin açıklandığı en son yıl olan 2013’te 
%52,7’ye yükselmiştir. 
 
Tablo 1: İşgücüne Katılım Oranları 
 

Yıllar Türkiye Doğu Marmara Yalova 

2009 47,9 49,2 47,0 

2010 48,8 50,3 49,6 

2011 49,9 54,7 52,2 

2012 50,0 53,7 52,4 

2013 50,8 54,9 52,7 

Kaynak: TÜİK, 2016 
 
İstihdam oranlarında da işgücüne katılımla benzer bir yapı söz konusudur. Yalova ilinde istihdam 
oranlarında 2009-2013 yılları arasında düzenli artış görülmüş ancak bölge ortalamalarının altında bir 
seyir yaşanmıştır. 
 
Tablo 2: İstihdam Oranları 
 

Yıllar Türkiye Doğu Marmara Yalova 

2009 41,2 41,8 38,6 

2010 43,0 43,7 42,5 

2011 45,0 48,2 45,0 

2012 45,4 48,1 46,1 

2013 45,9 49,5 46,9 

Kaynak: TÜİK, 2016 
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1.1.2. Yalova’nın Üretim Yapısı 

Yalova, 2017 Kasım ayı itibariyle, 1’i faal 7 İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 3 AR-GE Merkezi, İstanbul 
Sanayi Odası en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinin 5’i, 2.053.000.000 TL’lik yatırım için 32 adet teşvik 
belgesi ile üretim kapasitesini geliştirmektedir.  2017 yılı Ocak-Kasım döneminde en çok yatırım alan 
sektörler; 1.394,2 Milyon TL ile hizmetler, 276,4 Milyon TL ile enerji, 228,4 Milyon TL ile dokuma ve 
giyim, 113,2 Milyon TL ile kimya sektörleridir. OSB projelerinin hayata geçmesi ile Yalova’da toplam OSB 
alanının 1.249 hektar olması hedeflenmektedir. Bu OSB’lerdeki istihdam sayısının 50 bin kişiye ulaşması 
öngörülmektedir. Yalova’da 6 Küçük Sanayi Sitesi 90 hektarlık alanda faaliyet göstermektedir. 1.405 iş 
yerinde 7.496 kişi istihdam edilmektedir.  

 

Şekil 1. Yalova Üretim ve Ar-Ge Bölgeleri 

Yalova ilinde sanayi sektöründe ulaşım araçları imalatı, kâğıt imalatı; basım ve yayım ile plastik ve kauçuk 
ürünleri imalatı sektörleri ön plana çıkmaktadır. İlde bu sanayi sektörlerini gıda ürünleri içecek ve tütün 
imalatı, kimyasal madde ve ürünler ile suni elyaf imalatı sektörü takip etmektedir. 

Yalova’nın tarımsal bakımdan diğer illerimize kıyasla oldukça küçük bir alana sahip olması ve bu alanların 
da parçalı yapıda olması sebebiyle üreticiler küçük alanlarda yüksek kar sağlayabilen ürünlere 
yönelmiştir. Bu durumunda etkisiyle Yalova özellikle süs bitkileri ve kivi üreticiliğinde Türkiye’de söz 
sahibi bir konuma erişmiştir. İç ve dış mekan süs bitkileri üretiminde önemli bir yere sahip olan Yalova, 
ülkemizde süs bitkileri üretimi yapan 28 il arasında üretim miktarı ile İzmir ve Antalya’nın ardından 3. 
sırada gelmektedir. İlimizde toplam 173 milyon adet çiçek üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimin 
ekonomik değeri 400 Milyon TL’dir. Yapılan üretim sadece yurt içi pazarlarda tüketilmemekte, aynı 
zamanda ihracat da yapılmaktadır. 

İlimiz Türkiye toplam kivi üretiminin (43.950 ton) % 49’unu üretmektedir. 2000 yılında kivi üretimi 446 
ton iken 2016 yılı üretimi 21.535 tona yükselmiştir. 2017 yılı üretimiyse 23.700 ton olarak tahmin 
edilmektedir. Yalova’da yaklaşık 2.000 aile kivi üretimi sektöründe çalışmaktadır. Üretimin ekonomik 
değeri yaklaşık 104 Milyon TL’dir. Dekar başına verim Türkiye genelinde 1,7 ton iken ilimizde 3,8 tondur. 
Ayrıca ilimiz kivi meyvesinin muhafazası konusunda 80.000 ton soğuk hava depolama kapasitesi ile 
lojistik bir merkez konumunda bulunmaktadır. 
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1.1.3. Yalova’nın Dış Ekonomik Coğrafyası 

Dış Ticaret 

Yalova ili Türkiye’de dış ticaret fazlası veren iller arasında yer almaktadır. 2013-2016 yılları arasında 
gerçekleşen dış ticaret verilerini incelendiğinde Yalova’nın ihracatının ithalatından yüksek olduğu 
görülmektedir. 2016 yılında ilin dış ticaret hacmi 537,6 Milyon TL seviyesine ulaşmıştır. 

 

 

İhraç edilen başlıca ürünler; gemi, akrilik elyaf ve çiçek soğanı olarak karşımıza çıkmaktadır.  İhracat 
yapılan ilk üç ülke; Norveç, İran ve Irak’tır. 

İthal edilen başlıca ürünler ise; kimyevi madde, iplik, elyaf, makine, canlı iç ve dış mekân bitkileri, çiçek 
soğanı ve kesme çiçek olarak tespit edilmiştir. İthalat yapılan ilk üç ülke; Hollanda, İngiltere ve 
Almanya’dır. 

Turizm 

Merkezi konumu, kültürel ve sosyal yaşamı, sunduğu yatırım ve iş olanaklarıyla yeşille mavinin buluştuğu 
Yalova, Termal ve Armutlu ilçelerinde bulunan şifalı termal kaynakları ve el değmemiş doğal 
güzellikleriyle turizmin her mevsim yaşanabildiği önemli bir sahil kentimizdir. 798 kilometrekarelik 
yüzölçümü ile Türkiye’nin en küçük şehri olan Yalova'nın % 58’i ormanlık alan, % 27’si tarım alanı, % 1’i 
daimi çayır-otlak alanı ve geriye kalan %14’ü ise tarım dışı alanlardan oluşmaktadır.  

Yaklaşık 124 km kıyı uzunluğuna sahip Yalova merkezinin geneli düzlük olup yürüyüş yapmaya ve 
bisikletle dolaşmaya müsaittir. Ulusal ve uluslararası birçok zincir markaların satışa sunulduğu 
mağazalarla, restoran ve çeşitli dükkânların bulunduğu Gazi Paşa Caddesi turistlerin ve Yalovalıların 
keyifle gezindikleri en popüler yerlerden birisidir. Şehrin farklı noktalarında 3 adet AVM 
bulunmaktadır. Marmara Denizi’nde İstanbul marinaları haricindeki tek marina da Yalova il merkezinde 
konuşlanmıştır.  

İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi üç büyük metropolün ortasında, yaklaşık 20 milyon nüfusa hâkim bir 
konumda bulunan Yalova jeo-stratejik konumunun getirdiği avantaj ile turizm, sanayi ve hizmet 
sektörlerinin gelişimi açısından ciddi bir potansiyel barındırmakta ve gerekli hinterlandın oluşmasına 
imkân tanımaktadır. 

İlin sahip olduğu doğal, arkeolojik ve tarihi güzelliklerin ötesinde zengin jeotermal turizm kaynakları 
sektörün gelişmesinde ciddi rol oynamakta ve Yalova “turizm kenti” olarak anılmaktadır. Kent 

174.073 199.565 202.208 178.110

306.567
265.344 255.442

359.478

2013 2014 2015 2016

Yıllar İtibariyle İthalat-İhracat Rakamları 
(Bin ABD Doları)

İthalat İhracat

Şekil 2: Yıllar İtibariyle İthalat-İhracat Rakamları (1.000 $) 
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ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan turizm sektörü özellikle Yalova’nın batısında 
konumlanan Termal, Armutlu ve Çınarcık ilçelerinde gelişme göstermektedir. Bahsi geçen ilçelerde 
ekonomi turizme dayalı gelişmekte ve ilçe nüfusunun önemli bir kısmı geçimini sektörden temin 
etmektedir. 

İl genelinde turizm işletme belgeli toplam 12 adet tesis bulunmakta olup, yatak kapasiteleri toplamı 
1.177’dir. Yatırım belgeli toplam 7 adet tesis bulunmakta, yatak kapasiteleri toplamı 3.402’dir. Belediye 
belgeli tesis sayısı ise 96 olup, yatak kapasiteleri toplamı da 6.036’dir. 

 

 

 

Kültür ve Turizm Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 2016 yılı verilerine göre; 689.512 yerli, 84.929 yabancı 
turist konaklama yapmıştır. 

Yalova ilinde bulunan Yalova-Termal ve Armutlu kaplıcaları Türkiye’nin 1. derecede önemli ve öncelikli 
kaplıcalarındandır. Bu nedenle her iki bölge de Turizm Merkezi olarak belirlenmiş ve çeşitli ölçekteki 
planlarla denetim altına alınmıştır. Termal Turizm Merkezi için 15.000 turistik yatak, Armutlu Turizm 
Merkezi için ise 10.000 turistik yatak kapasitesi önerilmiştir. Termal Turizm Merkezi 4.800 dönüm, 
Armutlu Termal Turizm Merkezi ise 5.300 dönümlük bir alana yayılmaktadır. Medikal turizm ve termal 
(SPA) turizmin yanında yaşlı turizmi ve engelli turizmi de geliştirilecek alanlardandır. 

1.2. Yalova İli Sektörel Görünümü 

1.2.1. Yalova İli Sektör Analizi 

Yalova ekonomisine katkı sağlayan sektörlerin analizinde “Ağırlıklı Kilit Performans Göstergeleri Analizi” 
ve “Yığınlaşma Katsayısı Analizi” olmak üzere iki yöntemden yararlanılmıştır. 

Ağırlıklı Kilit Performans Göstergeleri Analizi: Eylem planlarında tespit edilecek faaliyetlerin etkinliğini 
artırmak adına öncü sektörlerin belirlenmesindeki en önemli aşamalardan biri odaklanılacak sektörlere 
yönelik Ağırlıklı Kilit Performans Göstergeleri (A-KPG) belirlemek ve bu sayede konsolide gösterge 
puanlaması gerçekleştirmektir.  

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

2012

2013

2014

2015

2016

59.049

72.072

83.283

90.313

84.829

464.079

463.619

511.156

579.278

689.512

Yabancı Yerli

Şekil 3: Yıllar İtibariyle Konaklama Verileri 
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Yalova’da öncü 
sektörlerin belirlenmesi 
sürecinde A-KPG 
çalışmasında sektörler 
bazında Tablo 1’deki 
puanlama ana grupları 
ve alt-grupları 
kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yığınlaşma Katsayısı Analizi 

Tablo 4. Yalova Ağırlıklı Kilit Performans Göstergeleri Analizi Sonuçları 

Ağırlıklı kilit performans göstergeleri analizinin sonuçlarına göre Yalova’da Gemi İnşa Sanayi, Elektrikli 
Makine ve Ekipman İmalatı, Makine İmalatı, Tarım ve Süs Bitkileri ile Kimya ve İlaç İmalatı ön plana 
çıkmaktadır. Ancak bazı verilerin uygun sektörel kırılımlarının bulunmaması sebebiyle resmi 
istatistiklerde yer almaması, il bazlı verilerin yanı sıra bölgesel ve ulusal bazlı verilerin de analize dâhil 
edilmesi, merkezi Yalova ilinde kayıtlı olmayan özel sektör işletmelerinin özellikle ihracat verilerinin 
merkezlerinin kayıtlı olduğu illerde görünmesi gibi bir takım sebeplerden analizden çıkan sonuçlara yeni 
bakış açılarının eklenmesi amacıyla temel veriler bazında inceleme yapılması gerekmektedir.  
Öne çıkan sektörlerin belirlenmesi çalışması kapsamında istihdam ve işyeri sayısı açısından ulusal 
ekonomiye kıyasla Yalova ekonomisinde dominant rol oynayan sektörlerin tespitine çalışılmış ve 
ekonomik temel yaklaşım analizlerinden “Yerleşim (Yığınlaşma) Katsayısı (LQ) Analizi”nden istifade 
edilmiştir. Yerleşim katsayısı tekniğinin amacı, çalışma konusu olan bölgede belirlenen bir endüstri 
kolunun referans alınan bir üst bölgeye göre temsiliyet kabiliyetini simgeleyen bir katsayının elde 
edilmesidir. Çalışma kapsamında, analiz verisi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait 2014 yılı işyeri ve 
sigortalı sayılarından istifade edilmiştir. 

 

Tablo 3. Ağırlıklı Kilit Performans Göstergeleri Puanlama Grupları  
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Tablo 5. Yerleşim (Yığınlaşma) Katsayısı Analizi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuçların okunurluğunu sağlamak adına “Gemi İnşa Sanayi” ile “Kimyasal Ürünlerin İmalatı” 
sektörlerine ait veriler grafikte gösterilmemiştir. Analizde NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre imalat 
sektörlerine ilave “Turizm” ve “Bitkisel ve Hayvansal Üretim” sektörleri de değerlendirmeye alınmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre ilgili sektörleri aşağıdaki şekilde kategorilendirmek mümkündür; 

 Kategori I: Büyüyen önemli sektörler; Gemi İnşa Sanayi; Kimyasal Ürünlerin İmalatı; Turizm; 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

 Kategori II: Büyüme potansiyeli sergileyen sektörler; Metalik Olmayan Ürünlerin İmalatı; Gıda 
Ürünleri ve İçecek İmalatı; Ağaç,  Ağaç ürünleri ve Mantar Üretimi, 

 Kategori III: Yalova açısından önemli olan, ancak yatırım ihtiyacı bulunan sektörler; Kâğıt ve Kâğıt 
Ürünleri İmalatı 

 Kategori IV: Yalova ekonomisi açısından yığınlaşmanın az olduğu sektörler; Kauçuk ve Plastik 
Ürünler İmalatı; Fabrik. Metal Ürün.(Mak.Tec.Har); Giyim Eşyaları İmalatı; Tekstil Ürünleri 
İmalatı; Makine ve Ekipman İmalatı; Mobilya İmalatı; Ana Metal Sanayi       
 
 

Şekil 4 Yerleşim (Yığınlaşma) Katsayısı Analizine Göre Sektörel Sınıflandırma 
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Yalova İlinde Öne Çıkan Sektörlerin Belirlenmesi ve Bu Sektörlerde Niş Yatırım Alanlarının Tespiti 

İlde altyapısı ve gelişme potansiyeli bulunan ve uzun vadede il ekonomisinde söz sahibi olacak öne çıkan 
sektörlerin tespiti amacıyla analitik metotlardan elde edilen sonuçların Doğu Marmara Bölge Planı 
gelişme eksenleri, Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi plan ilkeleri, çalıştay sonuç raporları ve paydaş 
görüşleri ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde öne çıkan sektörler ve bu sektörlerde gelişim 
potansiyeli ve katma değeri yüksek niş yatırım alanları Yalova için aşağıda gösterildiği şekilde 
belirlenmiştir; 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Yalova İlinde Öne Çıkan Sektörler 

1.2.2.1. Turizm Sektörü– Sağlık Turizmi 

Dünya Turizm Örgütü’nün (DTÖ) hazırladığı 2015 yılı raporunda uluslararası turizm faaliyetleri dünya 
toplam mal ve servis ihracatının %6’sını, 
dünya toplam servis ihracatının ise 
%30’unu simgelemektedir. Aynı 
raporda dünya genelinde turist 
sayısının 2030 yılında 1,8 milyar 
civarına ulaşacağı öngörülmektedir. 
Özellikle 2015 yılında dünya çapında 
büyüyen terör tehdidine ve göç krizi 
nedeniyle artan salgın hastalıklara 
rağmen turist sayısında ve katma 
değerde yaşanan artış hedeflerin 
yakalanmasının çok da zor olmadığını 
göstermektedir.  

Dünya Seyahat ve Turizm Rekabetçilik 
Endeksi 2015 sıralamasında 141 ülke içerisinde bilişim okur-yazarlığı, sağlık ve hijyen, güvenlik, iş ortamı, 
fiyat rekabetçiliği, çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, insan kaynakları ve çalışan piyasası gibi pek bileşen 
üzerinden yapılan değerlendirmede aldığı 4.08 puan ile 44. sırada yer alan Türkiye’nin aşağıdaki tablodan 
görülebileceği üzere uluslararası turist sayısı açısından dünyada 6. sıradadır. Ancak turist sayısında ilk 
sıralarda gelen Türkiye turizm gelirleri açısından ancak 12. sırada kendine yer bulabilmiştir. En basit ifade 
ile bu durumu Türkiye’nin geleneksel (deniz+kum+güneş) turizmindeki fiyat politikasına bağlamak 
mümkündür. Turistlerin ülkemizde yaptıkları ortalama harcamaların yıllara göre değişimini gösteren 
diğer bir grafikte ise ziyaretçi sayısı ve turizm geliri yıllar içerisinde genel olarak bir artış eğilimi 
sergilerken ortalama harcamanın dalgalı bir seyir izlediği görünmektedir. Ülkemizin turizm gelirlerindeki 
artışta ziyaretçi sayısının zaman içerisindeki yükselişi rol oynarken, turizm faaliyetlerinin gelişiminde 
herhangi bir katma değer artışı görülmemektedir. 2016 yılında yaşanan olayların ülke turizmini olumlu 

Şekil 5 Yalova ilinde Öne Çıkan Sektörler ve Öneri Niş Alanları 

 

 

Şekil 6 Dünya Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2015 Türkiye 
Değerlendirmesi 
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yönde etkilemediği açıktır. Dolayısıyla 2016 yılı değerlerinin 2015 yılından dahi düşük gelmesi 
kaçınılmazdır. Ancak sektörün içinde bulunduğu bu kriz ortamını yapısal bir dönüşüm fırsatı olarak 
değerlendirmesi ve sağlık turizmi gibi katma değeri yüksek turizm dallarında ihtisaslaşmak suretiyle 
sektörde orta vadede bir sıçrama yaşanması mümkündür.  

Tablo 6.Turist Gelişleri Dünya Ülke Sıralaması (UNWTO)                                   Şekil 7 Türkiye Turizm Geliri, Ziyaretçi Sayısı ve  
                                      Ortalama Harcama Grafiği (KTB) 

 Sağlık Turizmi  

Geleneksel turizm türlerine kıyasla sağlık turizmi hasta başına yapılan harcamanın yüksek oluşu ile 

ekonomik katma değeri yüksek bir turizm çeşididir. 

Sağlık turizmi literatürde genel olarak aşağıdaki 

görselde belirtilen 4 alt bileşen bazında 

incelenmektedir.  

Özellikle medikal turizmde hasta başına gelir 
ortalama 12 bin dolar seviyelerine ulaşmaktadır. 
TÜRSAB 2014 Sağlık Turizmi Raporuna göre 
ülkemizde 2013 yılı itibariyle sağlık turizminden 
elde edilen gelirin toplam turizm gelirlerine 
(yabancı ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların 
toplamı) oranı yaklaşık %8 düzeyindedir. 2013 
yılında ülkemize gelen turistlerin 300 bini yani 
yaklaşık %0.8’i tedavi amacıyla yani sağlık turizmi 
kapsamında gelmiştir. Bu sayıya ek olarak 500 bin 

turist termal turizm kapsamında sağlığı koruyucu ve zindelik hizmetleri kapsamında ülkemizi ziyaret 
etmiştir.  

Son yıllarda başta Türkiye olmak üzere birçok ülke kendini tıp alanında gelişmiş ülkelerle rekabet 
edebilecek seviyeye getirdiği için ve tedavi ücretleri gelişmiş ülkelere oranla daha düşük olduğundan 
dolayı sağlık turizminin rotası ters yönde değişmeye başlamıştır. Sağlık turizminde Türkiye’nin tercih 
edilme sebepleri ziyaretçinin geldiği ülkenin koşullarına ve imkânlarına göre değişmektedir. Örneğin, 
Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerden gelenler kendi ülkelerinde benzer tedavi imkânlarının bulunmayışı 
sebebiyle ülkemizi tercih ederken Avrupa ve Rusya’dan gelenlerin tercihlerinde maliyetlerin düşüklüğü 
rol oynamaktadır.  

Dünyada yükselen pazar konumunda olan medikal turizm, termal turizm, ileri yaş ve engelli turizmi 
sektörlerinden pay alarak ülkemizin turizmden sağladığı katma değerin artırılması ve hizmet kalitesinin 
yükseltilerek sektörde rekabet gücü kazanması adına ulusal düzeyde çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
bağlamda 10. Kalkınma Planı’ndaki ilgili hedefleri hayata geçirmek adına hazırlanan Sağlık Turizminin 
Geliştirilmesi Programı Eylem Planı 2014-2018 hazırlandığı dönem için sağlık turizmindeki gelişme adına 
bir rota çizmektedir.  
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Planda sıralanan önemli hedeflerden bazıları şu şekildedir;  

 Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması 
 Termal turizmde 3 milyar dolar gelir elde edilmesi 
 Medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi 
 İleri yaş turizminde 750 milyon dolar gelir elde edilmesi 

Saptanan hedeflere göre 2018 yılına kadar sağlık turizminden elde edilen gelirin 9 milyar dolara, sağlık 
turisti sayısının ise yaklaşık olarak 2,5 milyona çıkarılması hedeflenmektedir. 

 Yalova Sektörel Genel Görünüm 
 İstanbul, Kocaeli ve Bursa 
gibi üç büyük metropolün 
ortasında yaklaşık 20 milyon 
nüfusa hâkim bir konumda 
bulunması Yalova’da önemli 
bir turizm potansiyelinin ve 
hinterlandının oluşmasına 
imkân tanımaktadır. 
Yalova‘ya gelen toplam turist 
sayısı yıllar içerisinde genel 
bir artış eğilimi izlemekte ve 
2010 yılından itibaren yukarı 

yönlü ilerleyen bu ivmede yüksek artış oranları gözlenmektedir. Sektörün genel itibari ile yerli turiste 
hizmet ettiği Yalova‘da yabancı turist sayısı artış yönlü eğilimine karşılık düşük seviyelerde 
seyretmektedir. Bu durum, ülkemize gelen yabancı turist sayısındaki sürekli artıştan daha yüksek pay 
alabilmek ve turizm gelirlerini arttırmak adına mevcut potansiyelin geliştirilmesi ve tanıtım imkanlarının 
çeşitlendirilmesi gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. 

 Kent ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan turizm sektörü özellikle ilin batısında 
konumlanan Termal, Armutlu ve Çınarcık ilçelerinde gelişme göstermektedir. Bahsi geçen ilçelerde 
ekonomi turizme dayalı gelişmekte ve ilçe nüfusunun önemli bir kısmı geçimini sektörden temin 
etmektedir. Turizmin gelişme gösterdiği ilçelerin denize kıyısının olması, deniz turizminin belirli ölçüde 
gelişmesine katkı sağlamış 
olmakla birlikte, özellikle 
Çınarcık’ta sektörün gelişimi 
jeotermal kaynakların 
mevcut olmaması sebebiyle 
deniz turizmine bağlı olarak 
ilerleme göstermiştir. 
Armutlu ve Termal ilçelerinde ise 
kaplıca turizminin sektörde baskınlığı bulunmaktadır.   
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarına göre ilde bulunan 96 belediye işletme belgeli tesis 6.036, 12 
turizm işletme belgeli tesis ise 1.177 yatak kapasitesine sahiptir. Yatırım belgesine sahip tesislerin 
işletmeye geçmesiyle toplam kapasiteye 2.662 yatak eklenecektir. Yatak sayısının ilçeler arasında eşit 

dağılımı söz konusu 
değildir. Kaplıca gibi 
kaynağa bağlı bir turizm 
türünün gelişkin olduğu 
Yalova’da nitelikli 
konaklama tesislerinin 
büyük oranda kaynakların 
bulunduğu Armutlu ve 

Tablo 7. SGK Yıllık Raporları Sektörel İşyeri ve Sigortalı Sayıları 
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Termal’de yoğunlaştığı Çınarcık ilçesinde ise pansiyonculuk tarzı konaklama hizmetlerinin geliştiği 
görülmektedir. Armutlu ve Termal’de devam eden otel yatırımlarının kapasiteleri ön görüldüğünde kısa 
vadede ildeki konaklama kapasitesinde ciddi artışların yaşanması beklenmektedir.  

Yeşil-Mavi Turizm Seyir Yolu Projesi kapsamında Yalova’da, orman, yayla ve şelalelere daha kolay 
ulaşabilmek amacıyla, sahillere dik açılmış yollara ilave olarak, 2007 yılında sahile paralel orman içi seyir, 
foto ve jeep safari, motor sporları, dağ ve doğa yürüyüş yolları açılmıştır. Ardından, 2011 yılı içerisinde 
Yalova ilinde trekking parkurlarının belirlenmesine yönelik bir proje yürütülmüş ve çeşitli yürüyüş yoları 
tanımlanmıştır. Osman Gazi Köprüsü‘nün tamamlanması ile çeşitlenen ulaşım bağlantıları ve kısalan 
seyahat süresi Yalova’nın günübirlik turizm açısından konumunu pekiştirmiştir. 

Ancak sektördeki gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına Yalova’da turist başına konaklanan 
gece sayısının artırılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, turizmde çeşitliliğin sağlanması, hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesi, turizm adına cazibe oluşturacak ve gelen turistlerin ziyaret edebileceği 
noktaların tasarlanması gerekmektedir. İlde turist çekme kapasitesinin büyük kısmını sağlayan kaplıca 
turizmine entegre 
olarak gelişimi 
planlanacak ve 
geleneksel turizm 
türlerine nazaran 
10 kat fazla oranda 
katma değer oluşturma 
kapasitesine sahip medikal turizm konsepti Yalova’nın gelişim potansiyeli ve değerleri ile örtüşmektedir. 
Armutlu ve Termal ilçelerinde planlanan termal turizm alanları sağlık turizmine yönelik gerçekleştirilecek 
yeni yatırımlar açısından uygun yatırım yeri ve imkanı sunmaktadır. 

Yalova ilinde bulunan Yalova-Termal ve Armutlu kaplıcaları Türkiye’nin 1. derecede önemli ve öncelikli 
kaplıcalarındandır. Bu nedenle her iki bölge de Turizm Merkezi olarak belirlenmiş ve çeşitli ölçekteki 
planlarla denetim altına alınmıştır. “Yalova Termal Turizm Merkezi”(sınırları genişletilmiştir) ve “Yalova 
Armutlu Termal Turizm Merkezi”, 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 16.12.2006 tarih ve 
26378 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak ilan edilmiştir. Her iki turizm merkezinin de Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca hazırlanan ve 4957/2634 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca onaylanan 1/25.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planları mevcuttur.  

Bu çalışmalarla, turizm tesis alanları tespit edilmiş olup, Turizm Merkezleri içinde bulunan kaplıcaların 
uluslararası standartlarda hizmet sunan kür merkezleri haline getirilmesi için, bölgeye yatırımcıların 
çekilmesi ve kaplıca sularının özelliklerine uygun sağlık ve rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması 
amaçlanmıştır. Planlarda Termal Turizm Merkezi için 15.000 turistik yatak, Armutlu Turizm Merkezi için 
ise 10.000 turistik yatak kapasitesi önerilmiştir. Termal Turizm Merkezi 1.700 dönüm, Armutlu Termal 
Turizm Merkezi ise 750 dönümlük bir alana yayılmaktadır.  

1.2.2.2. Süs Bitkileri Sektörü 

Süs bitkileri sektörü özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında, üretim alan ve değeri açısından birçok ülke için 
önemli ve vazgeçilmez bir alt sektör konumuna gelmiştir. Sektörün en yaygın sınıflandırma yaklaşımı 
kullanım amaçlarına göre olup süs bitkileri; kesme çiçekler, iç mekân (saksılı), dış mekân (tasarım) ve 
doğal çiçek soğanları olmak üzere 4 alt sektöre ayrılmıştır. Sektör, çevre ve insan sağlığı, plastik, ambalaj, 
gübre, tarımsal mücadele ilaçları, soğutma ve kimya gibi sanayi kolları ve ulaşım gibi sektörlerle yakın 
ilişki içindedir.  

II. Dünya Savaşından itibaren süs bitkileri alt sektörünün kesme çiçek faaliyet alanı uluslararası ticarette 
yerini almaya başlamış, bu alanı iç mekân (saksılı) süs bitkileri izlemiştir. Her iki faaliyet alanının temel 
özelliği piyasaya tüketilebilir ve yeniden satın alınma ihtiyacı duyulan ürünler sunmalarının yanı sıra 
özellikle kesme çiçek ürünlerinde sınırlar arası ticarette daha az sınırlayıcı uygulama ve ürünlerin 

Tablo 9. Hastane ve hastane yatak sayıları (TÜİK, 2016) 
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taşınmasının nispeten kolay olmasıdır. Bu nedenle, günümüzde de %50’den fazlası kesme çiçekler olmak 
üzere uluslararası süs bitkileri ticaretinin yaklaşık %80’ini bu 2 faaliyet alanının ürünleri oluşturmaktadır. 

Süs bitkileri talebini belirleyen temel göstergelerden biri gelir seviyesidir. Nitekim süs bitkilerinin gelir 
esnekliği 1’in üzerindedir.  Artan nüfus ve uygun demografik yapı süs bitkileri için olan yurtiçi talebi 
desteklemektedir. Ekonomik kriz dönemlerinde, sektörde hızlı daralma yaşanabilmekle birlikte, 
ekonomik genişleme dönemlerinde hızlı bir büyüme söz konusu olabilmektedir.  

Süs bitkileri sektörü, son dönemde Türkiye’de önemli gelişim gösteren sektörler içerisindedir. 1940’lı 
yıllarda İstanbul ve çevresinde başlayan süs bitkileri üretimi daha sonra Yalova çevresine yayılmış, 1975 
yılı itibariyle İzmir’de, 1985’den sonra da Antalya’da yaygınlaşmıştır.  

Ülkemizde ticari süs bitkileri yetiştiriciliğinin başlangıcından bu yana süs bitkileri üretim alanları 

ülkemizin iki coğrafi bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler sırasıyla Marmara (%79,90) ve Ege (%15,70) 

Bölgeleridir. Türkiye’de halen 28 ilde süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Üretimin en fazla yapıldığı iller 

ise sırasıyla; İzmir, Sakarya, 

Antalya, Yalova, Bursa ve 

İstanbul’dur.  

Toplam tarım alanları 
içerisinde süs bitkileri üretim 
alanlarının payı %2 
civarındadır. Sektördeki 
üretim alanları 2009 yılından 
sonra hızlı bir artış göstermiştir. 2002 yılından 2014 yılına kadar üretim alanları 2,5 kat artmıştır. 2014 
yılı süs bitkileri üretim değeri yaklaşık 3 milyar TL’dir. 49 bin dekarlık alanda yaratılan üretim değeri, 
yaklaşık 70 milyon dekarda ürettiğimiz buğday üretim değerinin üçte biri kadardır.  

Tablo 11. Türkiye Süs Bitkileri Üretim Miktarları (Adet) (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜİK) 

Antalya ve İzmir kesme 
çiçek üretiminde en 
önemli illerdir. Marmara 
ve Ege Bölgesi’nde 
(İstanbul, Yalova, İzmir, 
Aydın) yapılan kesme çiçek 
üretimi iç pazara yönelik 
olup, Antalya ilinde ise 

çoğunluğu seralarda olmak üzere ihracata yönelik üretim yapılmaktadır. Sakarya, Yalova, İstanbul, Adana 
ve Osmaniye illeri iç ve dış mekân bitkileri üretiminde önemli yere sahiptir. 

Ülkemizde süs bitkileri ihracat durumu incelendiğinde, son yıllarda ihracatta önemli bir artışın olduğu 
görülmektedir. İhracatımızda özellikle dış mekân bitkileri ve kesme çiçek olmak üzere iki ana ürün grubu 
ön plana çıkmaktadır. İç mekân süs bitkileri ve çiçek soğanları ihracatında ise yıllar itibariyle 
dalgalanmalar 
yaşanmaktadır. 2002 
yılında 22,3 milyon dolar 
olan süs bitkileri 
ihracatımız 2014 yılına 
gelindiğinde 82,9 milyon 
dolar, 2015 yılında 77,4 
milyon dolar olmuş, aynı 
dönemde ithalat ise 18 Tablo 12. Ürün Gruplarına Göre Süs Bitkileri İhracatı (1000$) - TÜİK 

Tablo 10. Türkiye Süs Bitkileri Üretim Alanları (da) (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜİK) 
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milyon dolardan 2014 yılında 92,8 milyon dolar, 2015 yılında ise 81,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.      
   

Süs bitkileri sektörü 2009 yılından itibaren dış ticaret fazlası veren bir sektör iken 2013 yılından sonra dış 
ticaret açığı vermeye başlamıştır. Dış ticaret açığında özellikle dış mekân süs bitkileri ithalatının etkili 

olduğu ve ilgili 
kalemde 2013 
yılında yaşanan 
%39’luk artışın 

etkilerinin 
devam ettiği 
görülmektedir.  

 

Tablo 13. Ürün Gruplarına Göre Süs Bitkileri İthalatı (1000$) - TÜİK 

 Yalova Sektörel Genel Görünüm 
Doğu Marmara Bölgesi süs bitkileri üretiminde Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden biridir. Bölgede 
ağırlıklı olarak Sakarya ve Yalova illerinde süs bitkileri üretimi gerçekleştirilmektedir. Yapılan talep 
tahmini analizlerinden hareketle, hem Türkiye hem de Doğu Marmara Bölgesi için süs bitkilerine olan 
talebin 2014-2020 yılları arasında artış trendi 
göstereceği tahmin 
edilmektedir. 

Süs bitkileri sektörü 
sağlanacak destekler sonucu hızlı büyüme,  tamamına yakın yerli üretim ile ihracat yapma ve emek 
yoğun olmasından dolayı istihdama katkı açısından çok yüksek potansiyel taşımaktadır.   

Yalova ilinde dış mekân süs bitkileri üretimi, üretim alanı ve çeşit bakımından ilk sırada yer almaktadır. 
Kesme çiçeklerden gül, karanfil, şebboy, lisianthus, fresia ve kasımpatı (krizantem) en fazla ekim alanına 
sahip bitkilerdir. Bununla birlikte kesme orkide (simbityum) ilde topraksız kültürde ve yüksek kalitede 
üretilmektedir. 

Yıllar itibariyle bakıldığında Doğu Marmara 
Bölgesi’nde özellikle Yalova ilinde süs 

bitkileri ihracatında kaydedilen önemli 
artışların 2012 yılından itibaren azalma 
eğilime girdiği görülmektedir. Aynı dönemde 
ise ithalatında ciddi artışlar yaşanmış ve 2013 
yılında 2009 yılına kıyasla %137 artışla 18 
milyon dolar seviyesinin üzerine çıkmıştır. 

Yalova ilinde süs bitkileri sektöründe devam eden iki büyük ölçekli yatırım bulunmaktadır. Kamulaştırma 
süreci devam eden Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Çiçekçilik OSB) ve 42 
yatırımcıyı tek çatı altında birleştiren Bronze Label sahibi kümelenme örneği Yalova Garden A.Ş. ilin 
sektördeki yükselen değerleridir. Çiçekçilik OSB toplamda 1.048 dönümlük bir alanı kaplamakta olup 
mevcut durumda OSB alanının %62’sinin kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır.  

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait Yalova sınırları içerisinde yer alan 1541,1 dönüm  arazi 
üzerinde kurulan Yalova Garden A.Ş. Yalova’da çiçekçilik sektörü için hayati öneme sahiptir. Proje ile en 
az 1500 kişiye istihdam sağlanması ve 30 milyon dolar yatırım yapılması öngörülmektedir. Saksılı bitki 
üretimi, çalı grubu süs bitkisi üretimi, mevsimlik çiçek üretimi, klon anaç üretimi, büyük ağaç üretimi ve 
tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminin yapılacağı alanda aynı zamanda firmalara hizmet veren makine 
parkuru, Ar-Ge serası ve satış ofisi gibi ortak kullanım alanları bulunmaktadır.  

  Tablo 15. Yalova ili Süs Bitkileri Sektörü Dış Ticaret Verileri  
(TÜİK)   
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1.2.2.3. Gemi İnşa Sanayi  

Gemi inşa sanayi bir montaj endüstrisi dalı olarak, imalat sürecinde yerine getirilen işlemler itibari ile 
emek yoğun, tersanelerin teknik imkân ve kabiliyetlerine dayalı olarak sermaye yoğun bir sanayi dalıdır. 
Sektör,  emek yoğun olması ve pek çok sanayi dalı ile etkileşim içerisinde bulunması nedeniyle yüksek 
istihdam potansiyeli oluşturma niteliğine sahiptir. Bunun yanı sıra, yüksek katma değerli ürünleri ile gemi 
inşa sanayi, ihracatta önemli bir değer olarak yükselmekte, ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamakta, 
ülke savunma sanayinin ihtiyaçlarına cevap vermekte ve teknolojik alt yapının gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır.  

Geleneksel olarak ve 
gelişim süreçlerinin 
başlarından itibaren Türk 
tersaneleri iç talebi 
karşılamaya yönelik üretim 
yapmışlar ve bu amaçla 
çeşitli gemi tiplerinde 
uzmanlaşma yolunu 
izlemişlerdir. Ancak, 2000’li 
yılların başından bu yana 
üretimleri ihracat 

siparişlerini karşılama yönünde değişim göstermeye başlamış ve bu süreç 2008 yılındaki global krize 
kadar devam etmiştir. Dış pazarlara yönelik büyüme eğilimine rağmen son veriler gemi inşa sanayinin 
hem güçlü hem de zayıf bir yön olarak değerlendirilebilecek şekilde iç pazar odaklı olduğuna işaret 
etmektedir. 

 Yalova Sektörel Genel Görünüm 
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde faal 72 tersane bulunmaktadır. 
Türk tersaneleri Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde kurulmuş olup bu tersanelerin büyük 

bölümünün Marmara 
Bölgesinde İstanbul ve 
Yalova çevrelerinde 

yoğunlaştığı 
görülmektedir. 2014 yılı 
için derlenen verilerde, 
İstanbul’da 27, Yalova’da 
ise 22 adet tersanenin faal 
durumda olduğu 

görülmektedir. 
Yalova’daki tersanelerin 
toplam proje alanı 1.446 
dönümdür. Bölgenin 

toplam gemi inşa kapasitesi 1.347.550 DWT/yıl’dır ve 1.492.500 DWT/yıl üretim kapasitesine sahip olan 
İstanbul’un ardından ikinci sırada gelmektedir. Mevcut durumda tersaneler bölgesinde gemi inşa yan 
sanayinde faaliyet gösterecek işletmeler için bir küçük sanayi sitesi faaliyete geçmek üzeredir.  

Yalova’da faaliyet gösteren tersanelere dair edinilen Eylül 2014 verilerine göre, tersanelerin 2007-2008 
döneminde faaliyete başlamasının ardından günümüze kadar tesislerde toplam 296 gemi inşaası 
yapılmıştır. Ayrıca aynı dönemde toplam 2017 gemiye bakım onarım yapılmıştır. 2008 krizi ile birlikte, 
konvansiyonel gemilerden özellikli gemilerin inşasına geçilmiştir. Bölgede, kimyasal tankerlerden, LPG 
tankerlerine, platform destek gemilerinden modern balıkçı gemilerine, çelik yolcu gemilerinden ve 
yatlardan karbon elyaf yolcu gemilerine uzanan geniş bir yelpazede, yeni teknolojilerin uygulandığı gemi 
ve su araçları inşa edilmektedir. 

Tersaneler ve Kıyı Yapıları 
Genel Müdürlüğü 

Şekil 10. Türkiye Gemi İnşa Sanayi İhracat ve İthalat Karşılaştırması (Milyar $) 

Şekil 11 Faal Tersanelerin İllere Göre Dağılımı 

Tersaneler ve Kıyı Yapıları 
Genel Müdürlüğü 
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Sipariş defterleri ve teslim edilen gemiler birlikte değerlendirildiğinde bölgenin siparişlerinin adet 
bazında daha çok yerli pazara yönelik gerçekleştirildiği görülmektedir. Tersanelerde gerçekleştirilen 
işlemlerde bakım, onarım ve tadilat faaliyetleri ön plana çıkmakta ve yeni gemi inşa faaliyetleri ile 
kıyaslandığında adet bazında toplam işlem 
hacminin %90’lık dilimini kapsamaktadır.  

Planlanan tersane 
yatırımlarının 
tamamının hayata 
geçmemesi ve 
2008 global ekonomik krizinin etkilerinin halen devam etmesi gibi sebepler tersaneler bölgesinin %30 
kapasite ile çalışması sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan, siparişlerin tersaneler arasındaki dağılımı 
homojen değildir. Bazı tersaneler yoğun olarak çalışırken bazıları orta düzeyde kapasite ile faaliyet 
gösterebilmektedir. Önemli bir miktarı ise, yeni inşa siparişi alamadığı bu dönemde tesislerini faal tutmak 
ve istihdamı sürdürmek için bakım-onarım faaliyetleri yapmaktadır.  

TİM verilerine göre sektörler bazında ihracat 
değerleri incelendiğinde, Yalova’nın 2015 
yılına ait toplam ihracat değerinin %88,31’lik 
kesiminin Gemi ve Yat sektörü tarafından 
gerçekleştirildiği görülmektedir. 2012 yılında 
108.325 bin dolar ihracat gerçekleştirilen ilde 
2015 yılında %134 oranında ciddi bir artışla 
253.209 bin dolarlık ihracat değerine 

ulaşılmıştır. Bu artışta,  Gemi ve Yat sektöründe meydana gelen artış etkili olmuştur.  

 

1.2.2.4. Kimyasal Ürünlerin İmalatı - Karbon Elyaf Sanayi 

Arapça “elyaf” sözcüğü, lif ya da ipliğin çoğulu anlamına gelmektedir. Bugün bilinen en önemli sentetik 
elyaf türleri: Naylon, poliproplen, polyester, akrilik elyaf ve selülozik elyaftır. Karbon elyafın üretiminde 
hammadde olarak çoğunlukla (%95) akrilik elyaf kullanılmakla birlikte, katran (zift) ve rayon elyafı 
(selüloz, viskoz) da karbon elyafın hammaddeleri olabilmektedir. Karbon temelli karbon elyaf, cam 
elyaftan sonra geliştirilmiş olup, nemden etkilenmemekte, aşınma ve sürtünmeye karşı daha yüksek bir 
direnç göstermektedir. 

Karbon elyaf (fiber) ileri teknoloji ürünü, ipliksi bir tür plastik maddedir. Karbon elyaftan üretilen 
kullanımdaki malzemeler de karbon elyaf kompozit ürünler olarak adlandırılmaktadır. “Karışmış, karma” 
malzeme anlamında gelen kompozitlerde en basit anlatımla taşıyıcı (matris) ve destek (reinforcement) 
malzemeler olmak üzere iki tür malzeme kullanılmaktadır. Örneğin, karbon elyafın kullanıldığı bir 
kompozit malzemede destek malzemesi karbon elyafken, taşıyıcı malzeme ise epoksi reçine gibi farklı 
kimyasallardan seçilmektedir.  

Karbon elyaf, bazı işlemlerden sonra çelikten 4-5 kat daha hafif ama 3 kat daha dayanıklı bir yapı 
kazanmaktadır. Bu nedenle karbon elyafa geleceğin malzemelerinden biri gözüyle bakılmaktadır. Bir 
endüstri olan karbon elyafın üretimi için yoğun bir bilgi birikimi ve ciddi bir sermaye gerekmektedir. 

Stratejik bir malzeme olan karbon elyaf, dünya üzerinde kısıtlı bölgelerde üretilmekte olup spor 
malzemeleri, otomotiv, denizcilik, havacılık ve savunma, enerji ve inşaat gibi pek çok alanda 
kullanılmaktadır. Karbon elyafın kullanıldığı sektörlerin başında havacılık-uzay ve askeri sanayiler 
bulunmaktadır. Enerji alanında rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan malzemelerin kanat ağırlığını 
düşürme ve dayanımını arttırma etkilerinden dolayı kullanılmaktadır. Yat ve tekne yapımı, spor aletleri 
ve otomotiv sanayilerinde de karbon elyafın kullanımı söz konusudur. Karbon elyafın diğer potansiyel 
kullanım alanları olarak müzik aletleri ve yapı inşaat sektörü sayılabilir. 

Tablo 16. SGK Yıllık Raporları Sektörel İşyeri ve Sigortalı Sayıları 

Tablo 17. Yalova İlinin İhracatında Öne Çıkan Sektörler (TİM, 
2015) 
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Şekil 12 Karbon Elyaf Pazar Büyüme Projeksiyonu (AKSA 2015 Yılı Faaliyet Raporu) 

Karbon elyaf pazarı gelişen 
teknoloji ve inovasyon 
çalışmaları neticesinde yıllar 
içerisinde hızlı bir gelişim 
göstermiştir. Gelecek tahminleri 
sektörün ilerleyen gelişme 
hızının daha da artacağına işaret 
etmekte ve pazar oyuncuları 
açısından cazip bir fırsat alanı 
sunmaktadır. Yukarıdaki grafikte 
2020 yılına kadar sunulan 
büyüme projeksiyonunda global 
pazarın yerli pazardan daha 
yüksek hızda büyüyeceği dikkat 

çekmektedir. 2015 yılında globalde binde 6 paya sahip olan Türkiye pazarının 2020 yılında %1,2 ile iki 
kat büyümesi beklenmektedir. 

 Yalova Sektörel Genel Görünüm 
Başkanlığını TÜBİTAK'ın yaptığı ve aralarında İTÜ, Marmara Üniversitesi, Barış Elektrik ve TAI'nin yanı sıra 
üretim merkezi Yalova’da olan Aksa Akrilik'in de bulunduğu çalışma grubu tarafından 2006 yılında bir 
etüt raporu hazırlanmıştır. Sonrasında Aksa tarafından yürütülen projede 30 mühendis ve kimyager 
çalışmış ve projeden 2009’da sonuçlar elde edilmiştir. Aksa tarafından karbon elyaf için 85 milyon 
dolarlık bir yatırım yapılmış olup, TÜBİTAK projenin Ar-Ge kısmı için "İleri Malzeme Teknolojisi" 
kapsamında 11 milyon dolarlık destek vermiştir. 

Ar-Ge çalışmaları sonucunda 2009 yılında karbon elyaf pazarına giren Aksa, 2012 yılında The Dow 
Chemical Company’nin iştiraki Dow Europe Holdings B.V. ile %50’lik eşit hisseye dayalı ortak girişim olan 
DowAksa’yı yine aynı alanda kurmuştur. Bugün karbon elyaf üretimi, DowAksa çatısı altında yıllık 3.500 
ton kapasiteyle devam etmektedir. Türkiye pazarının çok üzerinde üretim kapasitesine sahip olan tesis 
ihracat odaklı çalışmaktadır. 

Yukarıdaki tabloda Dünya’daki karbon elyaf üreticileri listesi yer almaktadır.  Karbon elyafın lokasyon 
olarak Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 12 ülkede üretildiği görülmektedir. Ağırlıklı olarak endüstriyel 
ürünlere yönelik üretimin gerçekleştirildiği karbon elyaf pazarında Yalova’da faaliyet gösteren DowAksa, 
üretim kapasitesi ile pazara hızlı bir giriş yapmıştır. Bugün karbon elyaf ve karbon elyaf ara malzemeler 
üretiminde liderliğe oynayan DowAksa en güçlü şirketler arasında yer almaktadır. Burada dikkat çeken 

Tablo 18. Karbon Elyaf Üreticileri (AKSA 2015 Yılı Faaliyet Raporu) 
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en önemli husus ise DowAksa’nın, karbon elyaf sektöründe faaliyet gösteren ilk ve tek Türk firması 
oluşudur. 

Hâlihazırdaki dünya karbon elyaf pazarının büyüklüğü 50 bin ton/yıl seviyesinde olup, 2020 yılında 
toplam pazarın üçe katlanarak 150 bin ton/yıl mertebesine yükseleceği öngörülmektedir. Bu büyümenin 
mevcut ile uyumlu şekilde ağırlıklı olarak endüstriyel kullanım alanlarına olması beklenmektedir. Türkiye 
pazarında toplam karbon elyaf tüketimi 2014 yılında 280 ton/yıl olarak gerçekleşmiştir. Aksa’nın 
Türkiye’de karbon elyaf üretimine başlamasının ardından kumaş ve pultruzyon üreten firmalar faaliyete 
geçmiş olup, yakın zamanda CNG ve rüzgâr türbini kanatları gibi ürünler üretecek olan firmaların 
faaliyete geçmesiyle Türkiye pazarının daha da genişlemesi beklenmektedir. 

Türkiye’de sektörün gelişimi açısından yaşanan en önemli gelişme Aksa ve DowAksa’nın içerisinde 
bulunduğu alanın Organize Sanayi Bölgesi olarak tanımlanması olmuştur. Aksa’nın üyesi olduğu Akrilik 
Bazlı Kompozit, İleri Malzeme ve Teknoloji Üreticileri Derneği ile Yalova İl Özel İdaresi, Taşköprü 
Belediyesi ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurucu olduğu Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Islah 
Organize Sanayi Bölgesi (YALKİM OSB) 6 Temmuz 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından verilen 308 sicil numarasıyla Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi ve Taşköprü mevkii sınırları içerisinde 
toplam 1.130 dönümlük alanda ilan edilmiştir. Organize sanayi bölgesi olarak planlanan alanda Aksa ve 
DowAksa’nın yanı sıra Akkim Kimya ve Ersur Tekstil olmak üzere toplamda 4 firma faal görünmekte ve 
2.333 kişiye istihdam imkânı sağlanmaktadır. Mevcut durumda OSB’de gerekli yükümlülüklerin yerine 
getirilerek ıslah statüsünün kaldırılması için çalışmalar yürütülmektedir. Sonraki aşamada OSB’nin 
genişlemesi ve OSB içinde oluşturulacak yatırıma uygun alanlarda karbon elyaf üretiminden ziyade 
karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimi gerçekleştiren tesislere yer verilmesi 
hedeflenmektedir. Bu sayede hem üründe katma değer artışı sağlanacak hem de yeni girişimlerin 
oluşması teşvik edilecektir.  
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2. SORUN ALANLARI 

2.1. Açıklamalar 

Dünya Bankasının yürütücü olduğu ve Kalkınma Bakanlığı ile eş finansman sağlanarak yürütülen, 
“Bölgesel Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi” projesi çerçevesinde, düzey 2 bölgeleri için 
değerlendirme raporları oluşturulmuştur. Türkiye genelinde 6000 adet işletme anketi uygulanmış, rapor 
bu anket sonuçları ve girişimci bilgi sistemi üzerinden 9 ayrı veri seti referansında hazırlanmıştır. Doğu 
Marmara Bölgesi yatırım ortamına ilişkin hazırlanan taslak raporda öne çıkan başlıklar aşağıdaki gibidir: 

 Bölgede işletmeler faaliyetlerini sürdürmede karşılaştıkları en büyük üç engel olarak finansmana 
erişim (% 25), vergi oranları (% 20) ve siyasi istikrarsızlık (% 17) olarak belirtmişlerdir.  

 Sektörel bazda imalat firmaları özelinde birinci engel finansmana erişim, ikinci olarak haksız 
rekabet ve üçüncü olarak yetersiz kalifiye işgücünü belirtmişlerdir. Hizmet sektöründe ise 
sırasıyla vergi oranları, finansa erişim ve siyasi istikrarsızlık, olarak belirtilmiştir. 

 Ölçek bazında incelendiğinde öncelikli ilk üç engel aşağıdaki gibidir:  
o Mikro (1-4 çalışan): Finansa erişim (%30), Vergi (%24), Politik istikrarsızlık (%15) 
o Küçük (5-19 çalışan): Politik istikrarsızlık (%29), kalifiye eleman eksikliği (%25), ve finansa 

erişim (%13) 
o Orta (20-99 çalışan): kalifiye eleman eksikliği (%37), finansa erişim (%20), gümrük ve 

ticaret düzenlemeleri (%15) 
o Büyük (100+ çalışan): Finansa erişim (%66),  kalifiye eleman eksikliği (%28), politik 

istikrarsızlık (%2) olarak belirtilmiştir. 

Yalova özelinde yatırım ortamının mevcut durumda ve strateji dönemindeki sorun alanlarını tanımlama 

amacıyla tespit edilen öncelikli sektörler bazında yerelde; mülki idare amirleri, organize sanayi bölge 

müdürleri, sektörel oluşumlarla yapılan görüşmeler, Bölge Planı katılımcı planlama çalışması raporları, 

ilçe durum raporları ve işletmelerle yapılan görüşmeler sonucu oluşan tespitler, RICA (Bölgesel yatırım 

ortamının değerlendirilmesi) projesinde elde edilen sonuçlarla da örtüşmektedir.  

1. Yetersiz fiziksel altyapı: Altyapı konularında Doğu Marmara Bölgesinde firmaların su temininde 
yetersizlik olarak ülke ortalamasına göre daha yüksek olduğu, elektrik kesintilerinin ülke ortalamasına 
göre daha sık yaşandığı belirtilmiştir (Türkiye ayda ortalama 0,9, Doğu Marmara’da 1,3 kez). Üretim 
yapan firmalarda jeneratör sahipliği ülke ortalamasından düşüktür (üretimde TR42: %6,1 – TR: %8,2; 
hizmetlerde TR42: %3,1 – TR: %6,5). İlk yatırımda elektrik ve su bağlantıları için bekleme gün sayısı ülke 
ortalamasına yakındır.  

RICA raporunda Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi tarafından 2014 yılına yönelik rekabet 

endeksinde 13. sıradaki Yalova’nın en düşük derecesi fiziksel altyapı alt endeksinde olup Türkiye’de 61. 

Sırada olduğu belirtilmektedir. 

2. Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yeterli seviyede olmaması: Bölge’nin ihracattaki teknolojik yoğunluğu, 
orta-yüksek düzeyden orta-düşük düzeye gerilemiştir. 2006 yılında orta-yüksek teknolojili ürünlerin 
bölge ihracatındaki payı %60 iken, 2014 yılına gelindiğinde %46’ya gerilemiştir. Bu düşüş belirgin olarak 
2007-2012 yılları arasında yaşanmıştır. Yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %0,6 gibi düşük bir oran iken, 
2014 yılında %1,6 olarak kayda değer bir yükselme göstermemiştir.  

Doğu Marmara bölgesinde teknoparkı bulunmayan tek il Yalova’dır. İlde ar-ge ve inovasyon anlamında 
faaliyet gösteren kurumlar oldukça sınırlı olup bunlar; Yalova Üniversitesi, Yalova Atatürk Bahçe 
Kültürleri ve Araştırma Merkez Enstitüsü ile yalnızca 3 firmada bulunan Ar-Ge merkezidir.  

Yalova’da 1995-2016 döneminde patent başvuru sayısı 82’yken, tescil edilen patent sayısı sadece 11 
tanedir. Bu rakamla Yalova 12 patenti bulunan Bolu’nun da gerisinde yer alarak TR42 bölgesi illeri 
arasında son sırada yer almaktadır.  
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3. Yatırımlara uygun arsa temin edilememesi ya da süreçlerin uzunluğu: Yüzölçümü bakımından 
Türkiye’nin en küçük ili Yalova’dır. Alan kullanım sınıflarının mekânsal dağılımda %58 ile ormanlık alan ilk 
sıradadır. Geriye kalan alanların %27’si tarım alanı, %1’i daimi çayır-otlak alanı ve %14’ü ise tarım dışı 
alanlardan oluşmaktadır. Bu durum yeni yatırım alanlarının oluşturulmasının önünde en temel sorundur.  

Yalova’da oldukça sınırlı büyüklükteki arazilerde yeni sanayi yatırımları için yatırım yeri oluşturulurken; 
planlı sanayileşmeye olanak tanıyan, çarpık kentleşme ve ekolojik dengesizlik gibi sorunları önleyen ve 
alt yapı yetersizliğinden kaynaklanan yatırım problemlerine çözüm üreten kümelenme olgusunun temel 
unsurlarından birini oluşturan ihtisas organize sanayi bölgelerinin tercih edildiği görülmektedir. Benzer 
şekilde ilde kuruluş çalışmaları devam eden Çiçekçililk Tarıma Dayalı İhtisas OSB ilin öncü sektörlerinden 
olan süs bitkileri sektörünün yatırım yeri ihtiyacını gidermeyi hedeflemektedir. Turizm sektöründeki yeni 
yatırımlar için de Armutlu ilçesinde 5.300 hektarlık bir alan ve Termal ilçesinde 4.800 hektarlık alan 
Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Lakin yasal, yargısal ve finansal süreçler bu alanların yeni 
yatırımların kullanımına hazır hale gelmesini geciktirmektedir.  

4. Organize Sanayi Bölgesi kurulum süreçlerinin uzaması:  Üçüncü maddedeki “Yatırımlara uygun arsa 
temin edilememesi ya da süreçlerin uzunluğu” başlığında da değinilen OSB kurulum süreçlerinin 
uzunluğuna ayrı bir sorun maddesi olarak yer verilmesi, yapılan görüşmeler neticesinde gerekli 
görülmüştür. Sanayinin planlı ve verimli alan kullanır şekilde gelişimi için önemli olan organize sanayi 
bölgelerinde, birçok yörede olduğu gibi Yalova’da da kamulaştırma gereksinimi duyulmaktadır. Ancak 
yasal süreçler, Osman Gazi Köprüsü öncesi ve sonrası oluşan rant beklentisi sebebiyle artan arazi fiyatları 
gibi nedenlerle bu süreçler Yalova’da diğer illere nazaran çok daha fazla gecikmiş ve yatırımların faaliyete 
geçmesi mümkün olmamıştır. Yatırımcısı hazır durumda bulunan sicil numarası almış OSB'lerin 
kamulaştırma ile ilgili işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik mevzuat iyileştirmelerinin yapılması ve 
yeterli finansman desteği sağlanması gerekmektedir. 

5. Yetersiz kalifiye iş gücü: 2016 yılı Yalova İşgücü Piyasası Araştırma Raporu incelendiğinde eleman 
temininde güçlük çeken işyerleri neden olarak ilk sırada “Gerekli Mesleki Beceriye/Niteliğe Sahip Eleman 
Bulunamaması”nı belirtmiştir.  

Bölge Planı paydaş anketlerinde, firmalar tarafından işgücünün niteliğiyle ilgili yorumlar aşağıdaki 
şekildedir: 

 Yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunmaması (%70), 
 Gerekli mesleki beceriye sahip eleman bulunmaması (%56),  
 İlgili meslekte eleman bulunmaması (%43)  

Ayrıca RICA projesi sonuçlarına göre üst düzey yönetici adaylarının başvuru sayısının azlığı ve yüksek 
maaş talepleri (TR42: %72, TR: %60) bölgeye özgü bir başka sorun olarak belirtilmiştir. 

6. Kayıt dışılık: Bölgemizdeki kayıt dışılık (işgücüne dayalı olarak) 2006'da % 36 iken 2015'te % 30,1'e 
düşmüştür. Tarım dışı sektörde kayıt dışılığın azaltılması dikkat çekici orandadır. 2006 yılında % 30'dan 
2013'te % 17'ye düştü. Bununla birlikte, kayıt dışılık tarım sektöründe yüksek kalırken (2013'te % 83, 
2015’te %87,8), incelenen süre zarfında hafif bir artış göstermiştir. 

7. Finansal kaynaklara erişim: Türkiye’de girişimcilerin finansal kaynaklara erişimi genellikle serbest 
piyasa ve kamu kaynakları olmak üzere iki kanaldan gerçekleşmektedir. Serbest piyasa açısından 
bakıldığında bankacılık sistemi en önemli finansal kaynak sağlayıcısı konumundadır. Bankacılık sistemi 
dışında özel girişim sermayesi firmaları da girişimciler için önemli bir finansal kaynak sağlayıcısı olarak 
değerlendirilebilir. Ancak bölgemizde bu anlamda etkin bir mekanizmanın varlığından söz etmek için 
henüz erkendir. Kamu yatırımlarındaysa teşviklerin Yalova’nın teşvik bölgeleri sınıflamasında 2. bölgede 
olmasından dolayı oranlar yatırımcılar nezdinde düşük kalmaktadır.  

8. Devlet destekleriyle ilgili süreçleri takip edecek personel eksikliği: Firmalarla ve sektörel oluşumların 
temsilcileriyle yapılan görüşmelerde dile getirilen ve finansal kaynaklara erişim sorunuyla ilişkili olan bu 
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sorunda kurumlar özellikle KOBİ’lerde kamu destekleriyle ilgili süreçlerde bilgi sahibi, bu süreçleri takip 
edecek personel yetersizliğine vurgu yapmaktadır.  

9. Girişimcilik ekosisteminin yeterince gelişmemesi: RICA projesi çıktılarına göre Doğu Marmara 
Bölgesi’nde son 3 yılda %20’den fazla satışlarını artıran ve 5 yaş altı olan işletmeler (Ceylanlar – Gazelle) 
tarafından ciro ve istihdam katkısı Türkiye ortalamasının kısmen altındadır. Yalova ili her ne kadar açılan 
işletme sayısının nüfusa oranlanmasıyla elde edilen göstergelerde ülke ortalamasının üzerinde ve Doğu 
Marmara Bölgesinde en üst sırada yer alsa da kapanan işletme sayısının açılan işletme sayısına oranında 
Doğu Marmara Bölgesinde Kocaeli ve Sakarya’nın ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Bu da diğer 
illere kıyasla girişimcilik kültürünün varlığına işaret etmekle beraber hem yeni hem de mevcut 
girişimcilerin eğitilmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.  

10. Turizm ve ildeki sektörlerin tanıtımında bütüncül tanıtım eksikliği:  Yalova’da İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektörel sivil toplum kuruluşlarınca 
çeşitli platformlarda tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin ortak bir tema olmadan ve 
münferit yapılıyor olması kaynakların verimli kullanımını engelleyebilmektedir.  

11. Yalova yatırım ortamı hakkında bilgi, rapor ve yayın eksikliği: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başta 
olmak üzere pek çok kurum tarafından istatistik üretilmektedir. İl genelinde kurumların veri altyapılarının 
iyileştirilmesi ve veri paylaşımı konusunda farkındalık ve koordinasyon sağlanması gerekliliği 
görülmektedir. Ayrıca yatırım öncesinde ön araştırma, fizibilite etütleri gibi çalışmaların yapılmaması 
kaynak israfına yol açabilmektedir.  
12. 1/25.000 ölçekli Yalova Çevre Düzeni Planı’nın Güncelliğini Yitirmesi: 2007 yılında yürürlüğe giren ÇDP, 
hazırlandığı dönemde Osman Gazi Köprüsü yatırımını yeterli derecede ele almadığı, alt ölçekli planlarla 
uyumun geçen süre zarfında sağlanamadığı ve bu durumun yatırımlarla ilgili süreçlere olumsuz 
yansımalarının bulunduğu gibi hususlarda eleştirilmekte ve yeni bir çalışmanın yapılmasının gerekliliği 
ilgili platformlarda dile getirilmektedir. Bu kapsamda 1/50 bin ölçekli planla ilgili çalışmalara başlanmış 
olup 2018 yılı içinde sürecin tamamlanması beklenmektedir.  

2.2. Mevcut Durumda Sorun Alanları 

No Sorun Alanı Yaşandığı Sektörler 

1 Yetersiz fiziksel altyapı Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Gemi İnşa, Karbon Elyaf 

2 Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yeterli seviyede 

olmaması 

Süs Bitkileri, Gemi İnşa, Karbon Elyaf 

3 Yatırımlara uygun arsa temin edilememesi ya da 
süreçlerin uzunluğu 

Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Gemi İnşa 

4 Organize Sanayi Bölgesi kurulum süreçlerinin uzaması Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Karbon Elyaf 

5 Yetersiz kalifiye iş gücü Süs Bitkileri, Gemi İnşa, Karbon Elyaf, Sağlık Turizmi 

6 Kayıt dışılık Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri 

7 Finansal kaynaklara erişim Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Karbon Elyaf, Gemi İnşa 

8 Devlet destekleriyle ilgili süreçleri takip edecek 
personel eksikliği 

Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Gemi İnşa, Karbon Elyaf 

9 Girişimcilik ekosisteminin yeterince gelişmemesi Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri  

10 Turizm ve ildeki sektörlerin tanıtımında bütüncül 
tanıtım eksikliği 

Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Gemi İnşa, Karbon Elyaf 

11 Yalova yatırım ortamı hakkında bilgi, rapor ve yayın 
eksikliği 

Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Gemi İnşa, Karbon Elyaf 

12 1/25.000 ölçekli Yalova Çevre Düzeni Planı’nın 
Güncelliğini Yitirmesi 

Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Gemi İnşa, Karbon Elyaf 
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2.3. Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorun Alanları 

Stratejiyi etkileyebilecek muhtemel sorun alanları küresel, ulusal ve yerel düzeyde değerlendirilmiştir. 
Mevcut dönemde etkisi görülmemekle birlikte ileriki dönemde Yalova’da etkileri görülme ihtimali 
olabilecek alanlar tespit edilmiştir. 

1. Yeni kurulacak OSB’lerin getireceği ilave altyapısal problemler: Yalova ilinde hâlihazırda kuruluş 
süreçleri devam eden 6 İhtisas OSB’nin faaliyete geçmesiyle 50 bin kişilik ilave istihdam olanağının 
oluşacağı öngörülmektedir. Şehrin bugünkü nüfusuna oranlandığında sadece istihdam rakamının bile 
%20’lerin üzerinde bir artışa sebep olacağı bu durumunda başta ulaşım olmak üzere daha birçok 
altyapısal probleme yol açacağı, yapılacak olan planlama çalışmalarının ve altyapı yatırımlarının bu 
problemleri ortadan kaldırmada yetersiz kalabileceği düşünülmektedir.  

2. Hazırlanmakta olan 1/50.000’lik planın sektörlerin gelişimi açısından oluşturabileceği belirsizlikler: 
Yürürlüğe girmesiyle 1/25.000’lik ÇDP’de yaşanılan süreçlerin tekrarının yaşanabilmesi muhtemel bir risk 
olarak görülmektedir.  

3. Ulusal ve Uluslararası Ekonomik Sıkıntılar: Küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler, kur değişiklikleri, dış 
ticaretteki düşüşler, doğrudan yabancı yatırımlardaki azalmalar yerel ekonomileri de olumsuz 
etkilemektedir. Strateji döneminde talep daralması yaşanması ilin yatırım ortamı açısından risk 
doğurabilecektir. 

4. Komşu Bölgelerde Yaşanan Karışıklıkların Sürmesi: Bulunduğumuz coğrafyanın içinde bulunduğu 
belirsizlikler ulusal ve bölgesel ölçekte yatırım ortamı açısında bir risk olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

No Sorun Alanı Yaşandığı Sektörler 

1 Yeni kurulacak OSB’lerin getireceği ilave altyapısal 

problemler 

Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Gemi İnşa, 

Karbon Elyaf 

2 Hazırlanmakta olan 1/50.000’lik planın sektörlerin 

gelişimi açısından oluşturabileceği belirsizlikler 

Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Gemi İnşa, 

Karbon Elyaf 

3 Ulusal ve Uluslararası Ekonomik Sıkıntılar Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Gemi İnşa, 

Karbon Elyaf 

4 Komşu Bölgelerde Yaşanan Karışıklıkların Sürmesi Sağlık Turizmi, Süs Bitkileri, Gemi İnşa, 

Karbon Elyaf 
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3. HEDEFLER 

3.1. Açıklamalar 

Yalova 2023 Gelişim Senaryosu 

Kara ve deniz ulaşımı açısından toplamda yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip İstanbul, Kocaeli ve Bursa 
şehirleri arasında bir köprü görevi gören Yalova’nın bölgemiz ve ülkemiz açısından taşıdığı önemli 
potansiyel, hayata geçmeye başlayan mega projelerle çok daha net bir biçimde şekillenmeye başlamıştır. 
Osman Gazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi, İhtisas OSB projeleri, Termal ve Armutlu 
ilçelerinde bulunan turizm merkezi projeleri gibi kentin geleceğini tayin edecek çok büyük yatırımlar ile 
oldukça önemli bir dönüşümün arifesinde olan Yalova’nın 2023 yılında sahip olduğu potansiyeli daha 
yüksek değere dönüştüren bir şehir olabilmesi için yapılması gereken, kurumlar arası sağlanacak sağlıklı 
bir eşgüdüm ile ortaya çıkarılacak bütüncül bir planlamadır.  

Yalova 2023 yılında; 

 Afetlere hazırlık süreci içerisinde kentsel dönüşümünü tamamlamış ve bina stokunu yenilemiş, 
 Göç ile gelecek nüfusu kent ile kaynaştıracak altyapıları hazırlamış, 
 Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için bugünkü rakamlar en az 3,5 kat arttırılmalıdır. Bu 

amaçla Yalova teknolojiyi kullanan ve yeniyi üreten bir topluma sahip ve sanayisinin tamamına 
yakını planlı sanayi bölgelerinde mevzuata uygun ve çevresel sürdürülebilirliği sağlar bir şekilde 
konuşlanmış, 

 Doğal değerler açısından sahip olduğu potansiyeli koruyarak kullanma dengesini kurmuş ve 
sürdürülebilir ekonomik değere dönüştürmüş, 

 Tarımsal üretimde süs bitkileri ve kivi gibi katma değeri yüksek ürünlere odaklanarak Türkiye’de 
ticari ve lojistik merkez haline gelmiş, 

 Yalova Üniversitesi teknoparkı, bilimsel yayınları, Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye’nin önde gelen 
üniversitelerinden birisi olmuş, 

 Bölgesi ile entegre, tarihi ve doğal değerleri ile çekim merkezi haline gelmiş, 
 Güçlü ulaşım bağlantıları ile bölgesel bir aktarma, lojistik merkezi fonksiyonunu yüklenmiş, 
 Doğal yaşam kalitesi ile benzer ölçekteki illerden farklı bir gelişme düzeyine erişmiş ve sosyo-

ekonomik gelişmişlik seviyesi bakımından tekrar ilk 10’daki yerini almış bir il olarak tasavvur 
edilmeli ve tüm çalışmalar bu yönde planlanıp uygulanmalıdır. 

Yalova İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2023 Vizyonu Değerleri 

 Yüksek katma değer 

RICA Projesi çıktıların göre TR42 bölgesinde çalışan başına katma değer 2006 yılında 19. 137 TL iken 2014 
yılında 13.977 TL’ye gerilemiştir. Katma değer, en basit ifade ile bir firmanın mal ve hizmetlerini, satın 
alınabilir ürünlere dönüştürerek elde ettiği değer olarak tanımlanmaktadır. “Doğu Marmara Bölge Planı 
2014-2023” yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere geçişi rekabet edebilirlik algısı çerçevesinde 
kullanılacak temel araçlar arasında tanımlamaktadır.  

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en küçük ili Yalova’dır. Alan kullanım sınıflarının mekânsal 
dağılımda %58 ile ormanlık alan ilk sırada gelmektedir. Mevcut alanların %27’si tarım alanı, %1’i daimi 
çayır-otlak alanı ve geriye kalan %14’ü ise tarım dışı alanlardan oluşmaktadır. Arazi kullanım durumunda 
yerleşme dışı alanlar toplamı oransal olarak toplam alanın %93’üne tekabül etmektedir. İldeki yerleşme 
alanlarının oranının mevcut alan içerisinde düşük paya sahip olması ve yerleşme dışı alanlarda tarım 
arazileri ve ormanların baskınlığı sebebiyle koruma gereksinimi, mevcut kısıtlı alanda ekonomik, sosyal 
ve çevresel çıkarlar göz önüne alınarak sektörel gelişim planlamasında katma değer unsurunu ön plana 
çıkarmaktadır.  
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 Nitelikli istihdam  

İnsan odaklı kalkınma anlayışının benimsendiği günümüz ekonomi konjonktüründe bilgiyi sosyal ve 
ekonomik faydaya dönüştürme adına önemli rol oynayan nitelikli istihdamı çekmeyi başaran bölgeler 
rekabette bir adım önde yer alacaktır. Günümüzde “bölge”lerin ekonomik gelişmesi ve rekabet 
üstünlüğünün sürdürülmesinde aktörler arası etkileşim ile bilgi paylaşımının etkin hale getirilmesi ve bilgi 
üretme süreçlerinin hızlandırılmasını temel alan öğrenen bölge anlayışı esas alınmaktadır. Bu anlayış 
ülkemizde de ulusal ve bölgesel planların temel hedefleri arasında bulunmaktadır. 10. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ülkemizin yüksek refah seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda “Nitelikli İstihdam, Güçlü Toplum” 
vurgusuna yer vermektedir. Doğu Marmara Bölge Planı, öğrenen bölge ekseni ile beşeri sermayenin 
geliştirilmesine yönelik bilgiye dayalı ekonomik sistemine geçiş hedefine odaklanmaktadır. 

RICA raporunda da atıf yapılan Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi tarafından 2014 yılına yönelik 
rekabet endeksinde 13 üncü sırada bulunan Yalova’nın insan sermayesi endeksinde ülke genelindeki 
sıralaması 11’dir. Okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı, TEOG puan ortalaması, YGS puan ortalaması, 
fakülte ve yüksekokul mezunlarının oranı, kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı 
göstergeleri baz alınarak hesaplanan TÜİK İllerde Yaşam Endeksi 2015 Eğitim Alt Endeksine göre Yalova 
Türkiye’de 5. sırada yer almaktadır. 

Eğitim istatistikleri açısından Yalova 
ülke ortalamasının üzerinde 
performans sergilemektedir. 
Özellikle üniversite mezunlarının 
nüfusa oranının ülke ortalamasının 
üzerinde olması Yalova’ya nitelikli 
işgücü avantajı ile katma değerli 
sektörlerin geliştirilmesi açısından 
rekabet gücü sağlamaktadır.  

Ancak eğitimli (lisans ve üzeri) yetişmiş nüfusunu komşu illere göç veren konumda bulunan Yalova’da 
nitelikli istihdam sahalarının oluşturulması ve yükseköğrenim gören nüfusun tutundurulması adına 
önlemler alınması gerekmektedir. Özellikle İstanbul, nitelikli istihdam sahaları ve sunduğu yaşam 
olanakları vasıtasıyla yükseköğretim gören nüfus açısından yüksek çekim gücüne sahip olması ile Yalova 
üzerinde geriletici etki göstermektedir.  

Eğitim düzeyi ve başarılı ortalaması yüksek bir nüfusa ev sahipliği yapan Yalova ilinin bu durumu avantaja 
dönüştürebilmesi açılacak yeni istihdam sahalarının nitelik açısından geliştirilmesine bağlıdır. Yalova’da 
gelişmesi planlanan öncü sektörlerde niş alanların seçiminde nitelikli istihdam ilkesinden istifade 
edilerek Yalova’nın bu yönde ivme kazanmasına katkı sağlanmalıdır. 

 Çevresel sürdürülebilirlik 

Yalova’nın güney kıyıları batıdan doğuya doğru İzmit-Sapanca arasında Kocaeli Sıradağları ile birleşen 
Samanlı dağlarıyla kaplanmış durumdadır. Yüzölçümünün %58’i ormanlık alanlardan oluşmakta ve şehrin 
güney yamaçlarını gür bir orman örtüsü kaplamaktadır. Geniş orman alanları turizm sektörünün gelişimi 
açısından önem taşımaktadır. 

Yalova kent merkezinde ve ilçelerinde arkeolojik, doğal ve tarihi sit alanları, tescilli sivil mimari örneği 
yapılar ve tarihi yapı kalıntıları bulunmaktadır. Altınova ilçesi sınırları içerisinde yer alan Hersek Lagün 
Gölü korunması gereken önemli sit alanlarındandır.  

Doğu Marmara Bölgesi’nde yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli sorun alanları arasında 
coğrafi konumundan kaynaklı yüksek doğal afet riski gelmektedir. Bölge için en büyük jeolojik tehlike 
depremdir ve ilin yüzölçümünün tamamı 1. derece deprem bölgesi sınırlarında yer almaktadır. İl, ülkenin 
en önemli aktif fay hatlarından olan “Kuzey Anadolu Fay Zonu” güzergâhında yer almaktadır. Kuzey 

Tablo 19. Türkiye ve Yalova İli Eğitim Durumu Kıyaslaması (TÜİK, 2016) 
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Anadolu Fayı üzerindeki deprem aktiviteleri doğu-batı yönünde düzenli olarak yer değiştirmekte olup 
1999 Ağustos depreminde bu durumun devam etmekte olduğu gözlenmiştir. Fay boyunca depremlerin 
batıya düzenli ilerleyişi fayın Marmara Denizi altındaki bölümlerinde yakın gelecekteki deprem riskini 
arttırmıştır ve 1999 depreminin ardında Yalova’nın da içerisinde bulunduğu bölge deprem riski en yüksek 
alanlardan biri haline gelmiştir. Sanayi yer seçimi ve inşa edilecek yapıların depremsellik açısından 
uyumu özellikle kimyasal imalat proseslerini içeren sektörlerde deprem ile doğabilecek olumsuz çevresel 
etkilerin minimize edilmesi açısından önemlidir.  

İllerin yaşam endekslerinin hesaplanmasında kullanılan parametreler arasında yer alan ve hava kirliliği 
(PM10 değer ortalamaları), km²’ye düşen orman alanı, atık hizmeti verilen nüfus oranı, sokaktan gelen 
gürültü problemi yaşayanların oranı, belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı göstergeleri 
baz alınarak hesaplanan Çevre Endeksi 2015’e göre Yalova 81 il içerisinde 5. Sırada yer almaktadır.  

Yaşam mekânları üzerindeki afet riskinden kaynaklı sanayiden doğabilecek olumsuz koşulların bertarafı 
ve doğal değerlerin korunması açısından ilin sektörel gelişiminin planlanması adına çevresel 
sürdürülebilirlik ilkesi İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinde temel yol gösterici olarak kullanılmıştır. 
Bu ilke aynı zamanda, bölgedeki yaşam kalitesini iyileştirmesi ile nitelikli nüfusun bölgeye çekilmesi ve 
tutundurulmasında önemli rol oynamaktadır. 

 Girişim Potansiyeli 

Yalova’da büyük ölçekli sanayi tesisleri özellikle şehrin doğu kesiminde bulunan Altınova ve Çiftlikköy 
ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Yalova’daki sanayi kuruluşları, plastik, tekstil, elyaf, mermer, kimya, 
dondurulmuş gıda, kâğıt ürünleri, ambalaj, gemicilik ve otomotiv yedek parçası konusunda üretim 
yapmaktadır. Ön plana çıkan sektörlerde büyük ölçekli firmaların baskınlığı hissedilmektedir. Aksa Akrilik 
Kimya, Dow-Aksa, Akkim, İpek Kağıt, Yalova Ambalaj A.Ş., Benoplast ve tersaneler şehir ekonomisinde 
söz sahibi olan başlıca büyük ölçekli firmalardır. İldeki tek faal organize sanayi bölgesi olan YALKİM 
OSB’nin sadece büyük ölçekli 4 firmaya ev sahipliği yapması ve ihtisas OSB olması sebebiyle KOBİ’lerin 
küçük sanayi sitelerinde veya sanayi alanı olarak tanımlı arazilerde dağınık şekilde faaliyet gösterdikleri 
dikkat çekmektedir. Büyük ölçekli işletmelerin önemli bir kısmının yasal merkezinin İstanbul’da kayıtlı 
olması resmi verilerde sektörel kapasitenin temsil edilmemesi sonucunu doğurmakta ve Yalova’nın 
gerçek potansiyelini okumak mümkün olmamaktadır.  

Yalova’nın ekonomik gelişme stratejisinde rol oynayacak hâlihazırda ön plana çıkan sektörlerdeki niş 
alanların tespitinde yeni girişim oluşturma potansiyelinin yüksek olması tercih unsuru olacaktır. Bu 
sayede, büyük firmaların egemenliğinde gelişen şehir ekonomisinde KOBİ baskınlığı artırılarak ekonomik 
değişimlere adaptasyon kabiliyetinin geliştirilmesi yoluyla kriz dayanıklılığının yükseltilmesi ve 
sektörlerde faaliyet gösteren firma sayısının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Bahsi geçen ilke aynı 
zamanda Yalova’da girişim fırsatlarının zenginleşmesi ile girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda 
bulunacaktır. 
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3.2. Hedef ve Göstergeler 

Yukarıda sayılan değerler kapsamında tespit edilen hedefler ve göstergeler aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

No Hedef Gösterge 

1 Öncü sektörlerde strateji dönemi kapsamında 

kümelenme bilincinin oluşturulması ve 

yaygınlaştırılması 

Öncü sektörlerde bulunan en az iki küme 

oluşumunda idari kademedeki bir 

personelin kümelenme eğitimi alması, 

kümelenmeye yönelik bir proje 

üretilmesi (2023 yılına kadar) 

2 İl ekonomisinde öne çıkan sektörlerde güdümlü 

proje konusu geliştirilmesi 

En az bir adet güdümlü proje konusunun 

geliştirilmesi (2023 yılına kadar) 

3 Kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinin tesisi Yılda en az bir toplantı düzenlenmesi, 

KÜSİ kapsamında yılda en az 12 adet 

firma ziyareti gerçekleştirilmesi 

4 Öncü sektörlere uygun kalifiye iş gücünün 

sürdürülebilir şekilde tesis edilmesi 

En az 2 meslek lisesi, meslek 

yüksekokulu veya mesleki eğitim 

merkezi altyapısının iyileştirilmesi 

5 Öncü sektörlere ilişkin yerelde düzenlenecek 

çalıştay, fuar gibi etkinliklerle Yalova’nın bu 

alanlardaki sektörel konumunun tesis edilmesi 

 

Yıllık en az 1 adet etkinlik düzenlenmesi 

6 Ulusal ve uluslararası tanıtım organizasyonlarında 

kullanılacak yeterlilikte sektörel tanıtım materyali 

ihtiyacının karşılanması 

Öncelikli sektörler için en az bir tanıtım 

materyali hazırlanması, basımı ve bu 

materyallerin her yıl güncellenmesi 

7 Yurtiçi ve yurtdışında Yalova’daki öncü sektörlerin 

bilinirliğinin sağlanması 

2023 yılına kadar olan süreçte yıllık 

ortalama en az 1 adet fuara katılım 

sağlanması 

8 Mevcut öncü sektörlerin güçlendirilmesi ve 

kurulmakta olan OSB’lerin faaliyete geçmesiyle 

şehir ekonomisine katkı sağlayacak sürdürülebilirliği 

yüksek ilave öncü sektörlerin desteklenerek ortaya 

çıkarılması 

Öncü sektörlerin dış ticaret rakamlarının 

2023 yılı sonu itibariyle %50 oranında 

artırılması, kurulmakta olan 6 OSB’den 

en az 4’ünün faaliyete geçmesi 
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B) EYLEM PLANI 

1.1. 2017 Yılı Eylemlerine İlişkin Açıklamalar 

Yerelde kamu kurumları, sektör temsilcileri ve üniversite ile yapılan görüşmeler neticesinde 2017 yılı için 
aşağıda detayları verilen 12 eylem tespit edilmişti. 2017 yılı süresince bu eylemlerle ilgili sürdürülen 
çalışmalar neticesinde bu eylemlerden 7 tanesi gerçekleştirilmiştir. Sorumlu kuruluşun Ajansımız olarak 
belirlendiği tamamlanamayan tek eylem “Yalova Bütüncül Tanıtım Kampanyası” başlıklı eylemdir. Bu 
eylem kapsamında satın alma gerçekleştirilecek firmanın OHAL sorgusuyla ilgili süreç 2017 yılı Mayıs 
ayında başlatılmış olmasına rağmen Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden geri bildirim halen yapılmamış, 
dolayısıyla eylemle ilgili sonraki süreçlere devam edilememiştir.  Diğer taraftan, “Yalova İli Sağlık Turizmi 
Sektör Raporu hazırlanması ve Yatırım Yeri Temini Çalışması” ve  “Karbon elyaf sektör raporu alımı” 
başlıklı eylemlerin daha geniş kapsamlı ve bölgesel düzeyde yapılması yönünde gelişmeler yaşanmış olup 
bu eylemler 2018 yılı eylemleri içinde yerini bulmuştur. “Gemi inşa sanayi alanında düzenlenen Nor-
Shipping 2017 veya Neva Saint Petersburg fuarlarına ziyaretçi olarak katılım sağlanması” eylemi 
kapsamında Neva Saint Petersburg fuarına katılım kararı alınmış, bu doğrultuda ilgili Bakanlık olurları 
alınmış ancak son anda Yalova Tersaneciler Derneği’nin katılım kararından vazgeçmesi üzerine eylem 
gerçekleştirilememiştir. Eylem gerçekleşme durumlarına ilişkin alttaki tabloda tüm eylemlerle lgili 
bilgilere yer verilmiştir.  

1.2. Geçmiş Yıl (2017) Eylem Planı Gerçekleşmeleri Tablosu  
 Eylemler Yöneldiği Sorun 

Alanı 

Sorumlu 

Kuruluş 

Tahmini 

Maliyet 

(TL.) 

Planlanan 

Gerçekleşme 

Zamanı  

(Ay Olarak) 

Tamamlanma 

Durumu 

(Tamamlandı / 

Tamamlanmadı) 

Tamamlanmadı ise Gerekçe 

(En Fazla 1 cümle) 

1 Yalova ili jeotermal 
kaynaklar mevcut 
durum analizi ve yol 
haritası çalışması  

Yalova yatırım 

ortamı hakkında 

bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

Yalova İl 

Özel İdaresi 

100.000 Eylül 2017 Tamamlandı  

2 Altınova tersaneler 
bölgesinde eğitim, 
tasarım ve iş 
geliştirme merkezi 
kurulmasına ilişkin 
fizibilite raporu 
hazırlanması  

Yalova yatırım 

ortamı hakkında 

bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

Yalova 

Tersaneciler 

Derneği 

75.000 Temmuz 2017 Tamamlanmadı Yalova Tersaneciler 

Derneğinin OHAL süreçleri 

sebebiyle yeniden 

yapılanması devam etmekte 

olup bu süreç neticelenene 

kadar fizibilite hazırlığı ve 

güdümlü destek programı 

başvurusu askıya alınmıştır. 

3 Yalova İli Sağlık 
Turizmi Sektör Raporu 
hazırlanması ve 
Yatırım Yeri Temini 
Çalışması  

Yalova yatırım 

ortamı hakkında 

bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

 

Turizm İl 

Müdürlüğü 

75.000 Ağustos 2017 Tamamlanmadı Bölgemizdeki diğer 

paydaşlardan gelen görüşler 

doğrultusunda 2018 yılı 

içinde bu amaca yönelik 

Ajans bölgesindeki illeri 

kapsayan geniş katılımlı bir 

çalıştay düzenlenmesi ve 

rapor hazırlanması 

kararlaştırılmış, bu sebeple 

eylemle ilgili çalışmalar 

düzenlenecek yeni çalıştay  

kapsamında yerine 

getirilecektir.   

4 Yalova Üniversitesi 
bünyesinde tematik 
teknopark 
kurulmasına ilişkin 

Ar-Ge ve 

inovasyon 

kültürünün yeterli 

Yalova 

Üniversitesi 

75.000 Eylül 2017 Tamamlandı  
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raporlamanın 
yapılması  

seviyede 

olmaması 

5 Yalova Bütüncül 
Tanıtım Kampanyası  

Turizm ve ildeki 

sektörlerin 

tanıtımında 

bütüncül tanıtım 

eksikliği  

MARKA 75.000 Haziran 2017 Tamamlanmadı Satın alma gerçekleştirilecek 

firmanın OHAL sorgusuyla 

ilgili süreç 2017 yılı Mayıs 

ayında başlatılmış olmasına 

rağmen Ankara Emniyet 

Müdürlüğünden geri 

bildirim bu yazının Bakanlığa 

bildirim tarihi itibariyle halen 

yapılmamış, dolayısıyla 

eylemle ilgili sonraki 

süreçlere devam 

edilememiştir.   

6 Yalova Çiçek Festivali  Turizm ve ildeki 

sektörlerin 

tanıtımında 

bütüncül tanıtım 

eksikliği 

Yalova 

Ticaret ve 

Sanayi Odası 

50.000 Aralık 2017 Tamamlandı  

7 Gemi inşa sanayi 
alanında düzenlenen 
Nor-Shipping 2017 
veya Neva Saint 
Petersburg fuarlarına 
ziyaretçi olarak katılım 
sağlanması 

Turizm ve ildeki 

sektörlerin 

tanıtımında 

bütüncül tanıtım 

eksikliği 

Yalova 

Tersaneciler 

Derneği 

50.000 Eylül 2017 Tamamlanmadı Ajans tarafından fuara 

katılımla ilgili Bakanlık 

izinleri alınmış ancak Yalova 

Tersaneciler Derneği’nin son 

anda katılım kararından 

vazgeçmesi üzerine eylem 

gerçekleştirilememiştir.  

8 Karbon elyaf sektör 
raporu alımı  

Yalova yatırım 

ortamı hakkında 

bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

 

YALKİM OSB 15.000 Temmuz 2017 Tamamlanmadı Yapılan değerlendirmeler 

doğrultusunda 2017 yılı 

içinde daha geniş kapsamlı 

bir Doğu Marmara Kimya 

Sektörü Raporu hazırlanması 

kararlaştırılmış olup bu 

eylemle ilgili çalışmalarda o 

raporda yer alacak biçimde 

çalışmalara başlanılmıştır.  

9 Gemi inşa sanayi, 
sağlık turizmi, 
kimyasal imalat ve süs 
bitkileri sektör 
temsilcileri ile yerel 
kamu kurumları 
arasında odak grubu 
toplantıları  

Finansal 

kaynaklara erişim 

MARKA 10.000 Eylül 2017 Tamamlandı  

10 Gemi inşa sanayi, 
sağlık turizmi, 
kimyasal imalat ve süs 
bitkileri sektörlerinde 
nitelikli istihdam 
ihtiyacına yönelik 
işgücü analiz 
raporlarının 
hazırlanması  

Yalova yatırım 

ortamı hakkında 

bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

 

İŞKUR 6.000 Aralık 2017 Tamamlandı  

11 Devlet desteklerinin 
etkin ve yerinde 
tanıtımının sağlanması  

Finansal 

kaynaklara erişim 

Yalova 

Üniversitesi 

0 Aralık 2017 Tamamlandı  

12 Doğu Marmara 
Yatırım Yeri Bilgi 

Yatırımlara uygun 

arsa temin 

MARKA 0 Şubat 2017 Tamamlandı  



 

 

 28 

Sisteminin (YATBİS) 
ilgili modüllerinin 
yatırımcılara açılması  

edilememesi ya 

da süreçlerin 

uzunluğu 

 

2. 2018 YILI EYLEM PLANI 

2.1. 2018 Yılı Eylemlerine İlişkin Açıklamalar 

Yerelde kamu kurumları, sektör temsilcileri ve üniversite ile yapılan görüşmeler neticesinde 2018 yılı için 
aşağıda detayları verilen 19 eylem tespit edilmiştir.  

1. Yalova ili Turizm Sektörü Bilgilendirme Dokümanı Geliştirilmesi (Arapça, İngilizce ve Türkçe), bu 
dokümanların sanal ve basılı dağıtımlarının sağlanması: Yalova ilindeki turizm değerlerinin ve 
yatırım fırsatlarının gösterildiği, ilin tanıtımının yapıldığı Arapça, İngilizce ve Türkçe dillerinde 
hazırlanmış 2 sayfalık tanıtım broşürlerinin 2018 yılı Ocak ayında geliştirilmesi ve bu 
dokümanların sanal ve basılı dağıtımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.  

2. “Jeddah Travel Tourism Exhibition” fuar katılımı: 28 Şubat - 2 Mart 2018 tarihlerinde Cidde’de 
gerçekleştirilecek fuara Ajansımız tarafından katılım sağlanması planlanmakta olup bu fuarda 
Yalova turizm değerlerinin tanıtımının en iyi şekilde yapılması için gerekli hazırlıkların ilgili 
paydaşlarla işbirliği halinde yapılması planlanmaktadır.  

3. Proje teklif çağrılarının başvuru sürecinde Yalova’da duyurulması ve koordinasyonu:  Bölgede 
çıkılan mali destek programlarına Yalova’dan azami katılımın sağlanması amacıyla firma ve 
kurum ziyaretleri yapılması, e-posta gruplarında bilgilendirici ve hatırlatıcı epostaların 
gönderilmesi planlanmaktadır. 

4. Yalova’da mesleki eğitime yönelik projelerinin üretilmesi: Sektörel temsilciler tüm platformlarda, 
sektöre uygun kalifiye iş gücünün ve mesleki eğitim müfredatının yetersiz olmasını dile 
getirmektedir. Eylem kapsamında bu sorunu gidermeye/azaltmaya yönelik olarak Yalova’daki 
meslek liselerinin ve meslek yüksek okullarının kapasitelerini artırabilmeyi amaçlayan projelerin 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yalova Üniversitesi gibi kar amacı gütmeyen paydaşlar tarafından 
hazırlanması için Ajans koordinasyonunda proje yazma eğitimi, mali destek verilmesi gibi 
çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. Yalova’dan 2018 yılında 3 proje üretilmesi 
hedeflenmektedir. 

5. “Riyadh Travel Fair” fuar katılımı: 10-13 Nisan 2018 tarihlerinde Dubai’de gerçekleştirilecek fuara 
Ajansımız tarafından katılım sağlanması planlanmakta olup bu fuarda Yalova turizm değerlerinin 
tanıtımının en iyi şekilde yapılması için gerekli hazırlıkların ilgili paydaşlarla işbirliği halinde 
yapılması planlanmaktadır. 

6. “Arabian Travel Market Dubai” fuar katılımı: 22-25 Nisan 2018 tarihlerinde Dubai’de 
gerçekleştirilecek fuara Ajansımız tarafından katılım sağlanması planlanmakta olup bu fuarda 
Yalova turizm değerlerinin tanıtımının en iyi şekilde yapılması için gerekli hazırlıkların ilgili 
paydaşlarla işbirliği halinde yapılması planlanmaktadır. 

7. Yalova ili Süs Bitkileri Sektörü Bilgilendirme Dokümanı Geliştirilmesi (İngilizce ve Türkçe), bu 
dokümanların sanal ve basılı dağıtımlarının sağlanması: Yalova ilindeki süs bitkileri sektöründe 
mevcut durumun anlatıldığı ve yatırım fırsatlarının gösterildiği İngilizce ve Türkçe dillerinde 
hazırlanmış 2 sayfalık tanıtım broşürlerinin 2018 yılı Mayıs ayında geliştirilmesi ve bu 
dokümanların sanal ve basılı dağıtımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.  

8. Doğu Marmara Kimya sektörü raporu hazırlanması: Yalova Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 
(2017-2023) kapsamında belirlenen 2017 yılı eylemlerinden kimyasal ürünlerin imalatı 
sektörünün sektör ve il bazlı veri-rapor eksikliğini gidermeye yönelik “Karbon elyaf sektör raporu 
alımı” başlıklı eylemin, sadece Yalova ve karbon elyaf başlığı yerine diğer bölge illerini de 
kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi doğrultusunda yapılması kararlaştırılan bu eylemle 
bölgemizdeki kimya sektörünün mevcut durumunun ortaya konması ve yapılması gerekenlere 
dair bir yol haritasının çıkarılması hedeflenmektedir. Kocaeli YDO ve Planlama, Programlama ve 
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Koordinasyon birimiyle ortaklaşa yapılacak çalışmanın 2018 yılı Haziran ayında tamamlanması 
öngörülmektedir.  
 

9. Genç Girişimciliği Geliştirme Amacıyla Yalova Üniversitesiyle İşbirliği: Eylem kapsamında Yalova 
Üniversitesinde girişimcilik dersleri verilmesi ve/veya verilen derslere katılım sağlanması 
planlanmaktadır.  

10. Doğu Marmara Bölgesi Sağlık Turizmi Çalıştayı: Yalova Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi (2017-
2023) kapsamında belirlenen 2017 yılı eylemlerinden sağlık turizminin sektör ve il bazlı veri-
rapor eksikliğini gidermeye yönelik “Yalova İli Sağlık Turizmi Sektör Raporu hazırlanması ve 
Yatırım Yeri Temini Çalışması” başlıklı eylemin, sadece Yalova yerine diğer bölge illerini de 
kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi doğrultusunda kararlaştırılan bu eylemde, konuyla ilgili 
olarak bölgedeki paydaşlarla (Sağlık İl Müdürlükleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Oteller, 
kamu, üniversite ve özel hastaneler, turizm acenteleri, ilgili STK’lar vb.) çalıştay öncesinde birebir 
görüşülmesi ve yapılan görüşmeler doğrultusunda elde edilen neticelerin Temmuz ayında genel 
katılımlı bir çalıştayla paylaşılması planlanmaktadır. Çalıştay sonucunda bölgemizde sağlık 
turizmiyle ilgili mevcut durumun ortaya konması ve yapılması gerekenlere dair bir yol haritasının 
çıkarılması hedeflenmektedir.   

11. Yalova ili Kimya Ürünleri İmalatı Sektörü Bilgilendirme Dokümanı Geliştirilmesi (İngilizce ve 
Türkçe), bu dokümanların sanal ve basılı dağıtımlarının sağlanması: Yalova ilindeki kimya ürünleri 
imalatı sektöründe mevcut durumun anlatıldığı ve yatırım fırsatlarının gösterildiği İngilizce ve 
Türkçe dillerinde hazırlanmış 2 sayfalık tanıtım broşürlerinin 2018 yılı Ağustos ayında 
geliştirilmesi ve bu dokümanların sanal ve basılı dağıtımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.  

12. Yalova Bütüncül Tanıtım Kampanyası: Yalova’da gerçekleştirilebilecek turizm türlerini ve Yalova 
turizm değerlerini bir tema çerçevesinde anlatacak tanıtım klibi (1 dakikaya kadar) ve kısa 
tanıtım filmi (5 dakikaya kadar) Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde hazırlanacaktır.  
MARKA koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek eylem Yalova Valiliği (Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü) işbirliğinde gerçekleştirilecektir. Şartnameye fotoğraf çekimi, sosyal medya 
tanıtımları gibi ilave unsurlar eklenerek bütüncül bir tanıtım kampanyası gerçekleştirilmesi 
amaçlanmıştır. 4 mevsim çekimlerin yapılabilmesi adına 2017 yılı Nisan ayında satın alma 
işlemleriyle ilgili süreç başlatılmıştır.  Ancak çalışılacak firmanın güvenlik soruşturmasının 
uzaması nedeniyle eylemin uygulama aşamasına henüz geçilememiştir. Bu nedenle 2018 yılı 
eylemleri arasında tanıtım eksikliğini gidermeye yönelik bu eyleme yeniden yer verilmiş olup 
çalışmanın 2018 yılı Ağustos ayında tamamlanmış olması hedeflenmektedir.    

13. Yalova’da bulunan gemi inşaa sanayi, kimya sektörü, süs bitkileri sektörü ve turizm sektörü 
temsilcilerine, yerel yönetimlere sektör sorunları ve eylem önerilerine ilişkin anket uygulanması: 
Yalova ekonomisine katkı sağlayan öncü sektörler olan gemi inşaa sanayi, kimya sektörü, süs 
bitkileri sektörü ve turizm sektörü temsilcileriyle yerel yönetimlere sektör sorunları ve eylem 
önerilerine ilişkin 2018 yılı Ekim ayında anket uygulanacaktır. Bu anketin sonuçlarından 2019 yılı 
eylemlerinin tespitinde yararlanılacaktır.  

14. Yerli ve yabancı önde gelen sosyal medya fenomenlerinin ve turizm acentelerinin Yalova’yı ziyaret 
etmesi: Yalova’nın ve bölgemizin tanıtımı ve turizminin geliştirilmesi amacıyla yapılması 
planlanan PR çalışması çerçevesinde Ajans koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
işbirliğinde yerli ve yabancı önde gelen sosyal medya fenomenlerinin ve turizm acentelerinin 
Yalova’yı ziyaretine ilişkin 2018 yılı Kasım ayında bir organizasyon gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

15. SANTEK 2018 fuarına katılım ve SANTEK 2018 fuarına ve Match4Industry organizasyon sürecine 
destek: 2018 yılında Kocaeli’de beşincisi düzenlenecek olan SANTEK fuarı ve Match4Industry 
organizasyonu bölgemiz sanayi ve teknoloji firmalarının kendilerini tanıtmaları ve 
sektörlerindeki gelişmelerden haberdar olmaları açısından her geçen gün artan bir öneme 
sahiptir. Yalova’daki firmaların bu anlamda fuara stantla veya ziyaretçi olarak katılımlarının 
sağlanması için gerekli duyuruların ve bilgilendirmelerin yapılması, fuar günü Ajans standında 
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hazır bulunulması ve Match4Industry etkinliğinde çeviri hizmeti sağlanması gibi desteklerin bu 
eylem kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  

16. Yalova ili Gemi İnşa Sanayi Sektörü Bilgilendirme Dokümanı Geliştirilmesi (İngilizce ve Türkçe), bu 
dokümanların sanal ve basılı dağıtımlarının sağlanması: Yalova ilindeki gemi inşa sanayi 
sektöründe mevcut durumun anlatıldığı ve yatırım fırsatlarının gösterildiği İngilizce ve Türkçe 
dillerinde hazırlanmış 2 sayfalık tanıtım broşürlerinin 2018 yılı Aralık ayında geliştirilmesi ve bu 
dokümanların sanal ve basılı dağıtımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.  

17. Yalova Çiçek Festivali: “Yalova İl Stratejik Planı 2015-2019”da yer alan ulusal ve uluslararası 
etkinliklerin artırılması faaliyeti ile örtüşmekte olan bu eylem ile Yalova’nın süs bitkileri 
sektöründeki konumunun pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.   Öncelikle bölgesel ve ulusal düzeyde 
düşünülen festivalin strateji dönemi içinde uluslararası düzeyde bilinirliğinin oluşacak seviyeye 
ulaştırılması hedeflenmektedir. İlk olarak 2017 yılının Mart ayında bu eylemin gerçekleştirilmesi 
ve detaylarının tespitiyle ilgili YTSO koordinasyonunda ve işbirliği yapacak yerel paydaşların 
(Yalova Belediyesi, İl Özel İdaresi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Kent Konseyi Yalova Garden 
A.Ş., Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği, vb.) katılımıyla toplantılar yapılmış, sonrasında YTSO 
seçimlerinin festivalin düzenlenme tarihi olan 2018 yılı Mayıs ayının hemen öncesi olan Nisan 
ayına ertelenmesi sebebiyle koordinasyon görevini Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü 
üstlenmiştir.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan komite 
tarafından gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Festivalin 2017 yılında planlaması 
tamamlanacaktır. Logo ve internet sitesi gibi kurumsallığa ilişkin çalışmalar, reklam ve basım 
işleri gibi tanıtıma ilişkin çalışmalar, stant kurulumu gibi organizasyon çalışmalarından Kalkınma 
Ajansı tarafından desteklenebilecekler planlama faaliyetleri sonrasında şekillenecek ve Yalova 
Çiçek Festivali’nin ilkinin 2018 yılı Haziran ayında hayata geçirilmesi öngörülmektedir. 

18. Meyve kurutma tesisi projesinin hazırlanması ve proje uygulama sürecine geçilmesi: TR42 
bölgesinde yaygın olarak üretilen tarımsal ürünlerin kurutularak katma değerinin artırılacağı bir 
tesisin bölgeye kazandırılması amacıyla Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
tarafından Ajansımızla irtibat halinde çalışmalar yürütülmektedir. Yalova’da “tarımsal üretim 
alanında ortak kullanım alanlarına ilişkin örnek fizibilite çalışmalarının bulunmaması” ve 
“altyapısal eksiklikler” sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak değerlendirilen bu eylemin 
neticesinde TÜBİTAK ve/veya Doğu Marmara Kalkınma Ajansına 2018 yılı Haziran ayı içerisinde 
proje sunulması ve uygulamaya geçilmesi amaçlanmaktadır.  

19. Termal İlçesi Teleferik Yatırımı Fizibilite Raporu Hazırlanması: Yalova ili Termal İlçesinde turizm 
çeşitliliği oluşturmak amacıyla bir ayağında sosyal tesislerinde bulunacağı nostaljik ve imaja 
yönelik teleferik projesiyle ilgili YTSO tarafından bir fizibilite çalışmasının Ajansımız desteğiyle 
2018 yılı Temmuz ayına kadar yapılması planlanmaktadır.
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2.2. Plan Yılı (2018) Eylemleri Tablosu 

 

No Eylemler Yöneldiği Sorun Alanı 

Sorumlu 

(Koordinatör) 

Kuruluş 

Tahmini 

Maliyet (TL.) 

Planlanan 

Gerçekleşme 

Zamanı  

(Ay Olarak) 

1 

Yalova ili Turizm Sektörü 

Bilgilendirme Dokümanı 

Geliştirilmesi (Arapça, 

İngilizce ve Türkçe), bu 

dokümanların sanal ve basılı 

dağıtımlarının sağlanması 

Yalova yatırım ortamı 

hakkında bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

 
MARKA 5.000 Ocak 2018 

2 

“Jeddah Travel Tourism 

Exhibition” fuar katılımı 

Turizm ve ildeki 

sektörlerin tanıtımında 

bütüncül tanıtım 

eksikliği 

MARKA 40.000 Şubat 2018 

3 

Proje teklif çağrılarının 

başvuru sürecinde Yalova’da 

duyurulması ve 

koordinasyonu 

Finansal kaynaklara 

erişim 
MARKA 0 Şubat 2018 

4 

Yalova’da mesleki eğitime 

yönelik projelerinin 

üretilmesi 

Yetersiz kalifiye iş gücü 

MARKA 5.000 Mart 2018 

5 

“Riyadh Travel Fair” fuar 

katılımı 

Turizm ve ildeki 

sektörlerin tanıtımında 

bütüncül tanıtım 

eksikliği 

MARKA 40.000 Nisan 2018 

6 
“Arabian Travel Market 

Dubai” fuar katılımı 

Turizm ve ildeki 

sektörlerin tanıtımında 

bütüncül tanıtım 

eksikliği 

MARKA 120.000 Nisan 2018 

7 

Yalova ili Süs Bitkileri 

Sektörü Bilgilendirme 

Dokümanı Geliştirilmesi 

(İngilizce ve Türkçe), bu 

dokümanların sanal ve basılı 

dağıtımlarının sağlanması 

Yalova yatırım ortamı 

hakkında bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

 
MARKA 5.000 Mayıs 2018 

8 

Doğu Marmara Kimya 

Sektörü Raporunun 

hazırlanması 

Yalova yatırım ortamı 

hakkında bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

MARKA 0 Haziran 2018 

9 

Genç Girişimciliği Geliştirme 

Amacıyla Yalova 

Üniversitesiyle İşbirliği 

Girişimcilik 

ekosisteminin yeterince 

gelişmemesi 

MARKA 0 Haziran 2018 

10 

Doğu Marmara Bölgesi 

Sağlık Turizmi Çalıştayı 

Yalova yatırım ortamı 

hakkında bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

MARKA 15.000 Temmuz 2018 

11 

Yalova ili Kimya Ürünleri 

İmalatı Sektörü 

Bilgilendirme Dokümanı 

Geliştirilmesi (İngilizce ve 

Türkçe), bu dokümanların 

sanal ve basılı dağıtımlarının 

sağlanması 

Yalova yatırım ortamı 

hakkında bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

MARKA 5.000 Ağustos 2018 
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12 
Yalova Bütüncül Tanıtım 

Kampanyası  

Turizm ve ildeki 

sektörlerin tanıtımında 

bütüncül tanıtım 

eksikliği 

MARKA 75.000 

 

 

Eylül 2018 

 

 

13 

Yalova’da bulunan gemi 

inşaa sanayi, kimya sektörü, 

süs bitkileri sektörü ve 

turizm sektörü 

temsilcilerine, yerel 

yönetimlere sektör sorunları 

ve eylem önerilerine ilişkin 

anket uygulanması 

Yalova yatırım ortamı 

hakkında bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

 

MARKA 0 Ekim 2018 

14 

Yerli ve yabancı önde gelen 

sosyal medya 

fenomenlerinin ve turizm 

acentelerinin Yalova’yı 

ziyaret etmesi 

Turizm ve ildeki 

sektörlerin tanıtımında 

bütüncül tanıtım 

eksikliği 

MARKA 30.000 Kasım 2018 

15 

SANTEK 2018 fuarına 

Yalova’dan katılım 

sağlanması ile SANTEK 2018 

fuarına ve Match4Industry 

organizasyon sürecine 

destek 

Turizm ve ildeki 

sektörlerin tanıtımında 

bütüncül tanıtım 

eksikliği 
MARKA 0 Kasım 2018 

16 

Yalova ili Gemi İnşaa Sanayi 

Sektörü Bilgilendirme 

Dokümanı Geliştirilmesi 

(İngilizce ve Türkçe), bu 

dokümanların sanal ve basılı 

dağıtımlarının sağlanması 

Yalova yatırım ortamı 

hakkında bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

 

MARKA 5.000 Aralık 2018 

17 Yalova Çiçek Festivali  

Turizm ve ildeki 

sektörlerin tanıtımında 

bütüncül tanıtım 

eksikliği 

Yalova Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü  

150.000 Haziran 2018 

18 

Meyve kurutma tesisi 

projesinin hazırlanması ve 

proje uygulama sürecine 

geçilmesi 

Yetersiz fiziksel altyapı 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 
2.000.000 TL Haziran 2018 

19 

Termal İlçesi Teleferik 

Yatırımı Fizibilite Raporu 

Hazırlanması 

Yalova yatırım ortamı 

hakkında bilgi, rapor ve 

yayın eksikliği 

 

YTSO 75.000 Temmuz 2018 

 

 


