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şahsımın/şahsımızın özgün eseri olduğunu; KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’nin (KOÜ) bu form ile yaptığım/yaptığımız proje önerisini kabul  
etmek zorunda olmadığını; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sair mevzuat hükümleri ile KOÜ’ın proje değerlendirme ve destekleme 
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ VE GÖLCÜK BELEDİYESİ ÜNİVERSİTE KENT 
İŞBİRLİĞİ PROJESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İlk  olarak,  "GÖLCÜK  VİZYON  2023’E  YÖNELİK  PROJE  BAŞVURU  KAPAK  SAYFASI" 
eksiksiz olarak doldurulmalı, daha sonra aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgeler hazırlanarak 
kapak sayfasına eklenmelidir.

1. Genel Bilgi – Proje özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özette konunun tarihçesi ve/veya 
literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra projenin özgün değeri ve beklenen sonucunun etkileri vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl 
yürütülecegi (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. 

İzmit’in  Gölcük  ilçesi  Kocaeli  Büyükşehir  Belediyesi  Alanı  içerisinde  olmasına  ve 
özellikle  ilçenin  kuzey kesiminde yer  alan İzmit  kesiminden  yaklaşan sanayi  bölgeleri  ve 
birimlerine  rağmen,  ilçe  bünyesinde  bulunan  Roma,  Bizans,  Osmanlı  ve  Kurtuluş  Savaşı 
dönemlerine ait tarihi buluntular,  kırsal bölgelerdeki doğal güzellikler ve kıyı kenti olmanın 
verdiği  coğrafi  anlamda  avantajını  korumaktadır.  Gölcük  İlçesi,  doğal,  tarihi  ve  kültürel 
varlıkları ile zengin turizm potansiyellerine sahip olmakla birlikte, kısa ve uzun dönemdeki 
planlama süreçlerinin belirsizliğinden dolayı doğal ve kültürel değerlerini yitirme veya verimli 
olarak  değerlendirememe  tehlikesi  ile  karşı  karşıyadır.  Koruma  ve  gelişme  dengesini 
yakalayabilmek  için,  izmit-  Gölcüğün  potansiyelini  hem kavramsal  hem de pratik  boyutta 
detaylı olarak ele almak gerekmektedir. 

Yapılan  çalışma,  yöntemsel  olarak  stratejik  planlama  yaklaşımının  uygulandığı, 
sürdürülebilirlik  bakış açısı  doğrultusunda mevcut  yerel  potansiyellerin  değerlendirildiği  ve 
gelecek  nesillerin  de söz  konusu  potansiyellerden  faydalanabilmesini  amaçlayan,  Gölcük 
İlçesi bütününde bir planlama sorunsalı olarak ele almayı hedeflemiştir. Gölcük çalışmaları 
sırasında,  ana  yöntem  olarak  stratejik  planlama  yaklaşımı  tercih  edilecektir,  yöntemin 
parçalarından olan SWOT analizi, bölge genelinde uygulanacaktır. Araştırma sırasında yine 
aynı yöntemin içermiş olduğu 5N-1K (ne, neden, ne zaman, nasıl, nerede ve kim) sorularına 
cevap aranacaktır. 

Gölcük için deneyimlenen öğrenci proje özetleri ile stratejik planlamanın kavramsal 
boyutunu  bütünleştiren  bu  çıkarılabilecek  çıkarılabilecek  dersler  hem  İzmit-  Gölcüğün 
geleceği hem de benzer tip alanların geleceklerinin planlamasında kullanabilecek prensiplere 
dönüşebilir.

Anahtar Kelimeler: Mekansal Geliştirme Stratejileri, Yerel Potansiyeller, Kocaeli- Gölcük

2. Giriş – Önerilen çalışmanın konusu, kısa fakat açık-seçik biçimde yazılmalıdır. Literatür Özetinde ilgili alanda yurt içi ve 
uluslararası literatür taranarak, ham bir literatür listesi değil,  kısa bir literatür analizi  verilmeli.  Bu analiz,  önerilen araştırma 
konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır. Son olarak önerilen çalışmanın amacı ve 
erişilecek çıktı(lar) açıkça yazılmalıdır. 

Bölgelerin ekonomik anlamda güçlenmesi, sosyal ve kültürel anlamda tanınması, 
zenginleşmesi ve her anlamda güçlü ilişkiler kurması bulundukları çevrelerin planlama 
politikaları ile doğrudan bağlantılıdır. Bu politikalar spekülatif, dar kapsamlı ve programsız 
uygulandığı takdirde, kapsadıkları çevrelerde doğal hayatın bozulmasına, sosyal ve kültürel 
kimliğin kaybolmasına, problemli ve riskli ekonomilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 
Halihazırda, Gölcük İlçesi’nin yukarıda tasvirlenmeye çalışılan “durum”a gelmemesi için 
geniş kapsamlı, çok aktörlü ve dinamik stratejik planlama yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. 



Kıyılarıyla, kırsal bölgelerdeki doğal dokusu ve tarihi birikimi ile Kocaeli’nin Gölcük 
ilçesi Kocaeli ile genelinde özel bir potansiyele sahip ilçe konumundadır. Gölcük ve yöresinin 
çok eski zamanlara kadar uzanan tarihi bir geçmisi bulunmaktadir . Halidere Beldesinde 
bulunan lahtin Roma, Ihsaniye Beldesi ve Sirinköy civarinda bulunan kervansaray ve hamam 
kalintilarinin Bizans dönemine ait oldugu sanilmaktadir. Sarayli Köyü' nde tarihi Roma ve 
Bizans mezarlari bulunmaktadir.Örcün Köyü'nde II. Bayezid devrinde bu yörede yasamis 
olan ve halk arasinda “Sultan Baba” olarak bilinen bir Türk- Islam büyügünün mezari vardir. 
Kiyisi batakliklarla kapli olan yörede Osmanli döneminde önemli bir yerlesim yoktur. Ilçenin 
tarihi, 1924 yilinda Bahriye Vekaleti' nin kurulup Gölcük'ün tersane bölgesi olarak 
seçilmesiyle baslamistir. Kurulan tersanede ilk olarak 1. Dünya Savasi' nda mayina çarparak 
yara alan Yavuz Zirhlisi'nin onarimi yapilmıştır. 1933 yilinda Donanma Ana Üssü'nün 
Gölcük'te kurulmasina karar verildi. Bundan sonra askeri fabrikalarin, atölyelerin , tesislerin, 
isçi evlerinin yapilmasiyla birlikte sahil boyunda yogun yerlesim baslamıştır.

İzmit Körfezi’nin güney kesiminde, Gölcük D-130 karayolu üzerindedir. Izmit'e 22 km 
mesafededir. Bu yol Ege'ye açildigi için çok yogun bir trafik akisina maruzdur. Zengin turizm 
potansiyeline sahip ilçenin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla birlikte korunarak gelişmesi, 
herkes tarafından kabul gören esas amaçtır. Bu amacı gerçekleştirmek ve Gölcük’te 
sürdürülebilir bir yaşama ortamının oluşturulması için bölgede konumlanan çeşitli kamu ve 
sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin başlıca ‘sorunsalı’ olmuştur.

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü varolduğu 
çevrede bu türdeki sorunsalları hem kuramsal hem de uygulamalı pratik bağlamında sürekli 
ve acil bir planlama problemi olarak kabul etmektedir. 2010-2011 eğitim yılı, bahar yarıyılı 
şehircilik stüdyosu sınıf projesi kapsamında ele alınacak olan Gölcük’te asıl meselenin 
koruma-gelişme dengesini sağlayabilmek olduğu ve stratejik planlama yaklaşımıyla bu 
dengenin sağlanabileceği savından yola çıkılacaktır. Bu çalışma, temel yaklaşım metodu 
olarak stratejik planlama metodunu Şehircilik Stüdyosu’nda yapılan çalışmalarda kullanarak 
içinde yörenin planlama problemini tarifleme ve çözüm getirme sürecine yönelik kuramsal ve 
pratik önerileri anlatacaktır. 

3. Üniversite Kent İşbirliğine Katkısı - Önerilen çalışmanın katkısı özgün değeri ( bilimsel / entellektüel / 
teknolojik  /  kültürel  /  sanatsal  /  mimari  /  sağlık)  açıkça  belirtilmelidir  (yeni  bir  teknoloji,  yeni  bir  metod,  yeni  bir 
kavramsal/kuramsal  çerçeve  geliştirilmesi  gibi).  Yaygın  Etki/Katma  Değer -  Projenin  gerçekleştirilmesi  sonucunda  bölgesel 
ekonomiye, toplumsal gönence yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edileceği umulan sonuçlardan 
toplumun ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir. 

Bu projenin özgün değeri, ülkemiz planlama yaklaşımında oldukça yeni bir fikir olan 

stratejik  mekansal  planlamanın  ilçe  düzeyinde  çevresel,  sosyo-ekonomik  ve  fiziksel 

hedeflerin  yorumlandığı  kentsel  mekanların  gelişmesini  sağlayacak  mekansal  geliştirme 

stratejileri  olarak  uygulanmasıdır.  İlçe  bütününde  katılımcı  süreçlerle  belirlenmiş  bir  kent 

vizyonu  çerçevesinde  belirlenecek  mekansal  stratejiler  ve  bu  stratejiler  sonucu  mekan 

organizasyonuna  yönelik  düzenlemeler(eylem  planları);  bölgenin  doğal,  fiziksel,  sosyal, 

kültürel  ve  ekonomik  alanlarının  sürdürülebilir,  yaşanabilir  ilkelerini  sağlayacak  yaşam 

çevrelerinin  gelişimine  katkıda  bulunacaktır.  Böylece  yerel,  kendi  özgün  değerleri  ve 

dinamikleriyle ve aynı kapsam ve içerikteki planlama süreçleriyle kendi gelecek vizyonunu 

oluşturabilecek ve yerel gelişimini sağlayabilecektir. 



4.  Kapsam - Önerilen çalışmanın kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır. 

Stratejik planlama yaklaşımı, karmaşık ve devam eden bir süreci tarifleyen, mekanı 
ve o mekana ait sorunsalları sistematik biçimde algılatan bir yöntemdir (Rowley, Lujan ve 
Dolance, 1997). Geniş kapsamlı, çok aktörlü ve kendi iç dinamiklerine sahip olan “Stratejik 
Yaklaşım Yöntemi” küçük çaplı kurumsal bir organizasyondan ülke bütünündeki yönetim 
düzeyine kadar pek çok farklı ölçekte kullanılabilmektedir.

Şekil 1: Stratejik Planlama Süreci Modeli (Rowley, Lujan ve Dolance, 1997)

Kocaeli- Gölcük özelinde gözlenen tutumun parçacı planlama anlayışı nedeniyle 

yerelin ihtiyaçlarını yansıtmadığı görülmektedir. Buna karşılık stratejik planlama yaklaşımı 
prensip olarak sorunsalın tarifinde coğrafi, ekonomik ve sosyo-kültürel etkenleri ilişkilendiren 
bütüncül bir ele alışın gerekliliğini zorunlu kılar. Bu bağlamda stratejik yaklaşımın Kocaeli- 
Gölcüğe yönelik planlama amaçları: (a) Bireysel çıkarlardan ziyade toplumsal çıkarların 
gözetildiği sürdürülebilir bir planlama süreci, (b) Gölcük ilçesinin potansiyellerin geliştirildiği, 
tarım-turizm-kültür ilişkilerinin kurgulanması ve (c) Gölcük yereline uygun bir planlama 
pratiğine yaratılması gibi hedefleri içerir. Stratejik planlama yaklaşımı kuramsal olarak 
toplamda bir süreci ifade eden beş alt etaptan oluşan bir sistem bütünüdür.

Misyon-Vizyon Belirleme

Bu süreçte “Misyon ve Vizyon”un belirlenmesi aşaması, senaryonun oluşturulması 
için ana amaç ve hedeflerin üretildiği ilk aşamayı oluşturmaktadır. Bu bağlamda Gölcük ilçesi 
için uygulanan stratejik planlama yaklaşımında ilk etap olan misyon-vizyon belirleme 
aşamasında, misyon olarak çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik çerçevesinde ekonomik 

MİSYON-VİZYON

STRATEJİK ANALİZ

       ANALİZ DEĞERLENDİRME
(Üzerinde düşünülüp karar verilmiş stratejiler)

SWOT 
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gelişmeyi sağlamak, vizyon olarak da kavramsal ve uygulama alanlarında koruma ve gelişme 
dengesini yakalamak hedefleri belirlenmiştir. Bu misyon ve vizyon doğrultusunda stratejik 
planlama analiz etapları bölge genelinde ele alınacaktır.

Stratejik Analiz

İkinci aşama, modelin uygulanacağı alana ilişkin mevcut verilerin, problemlerin, 
senaryonun hayata geçeceği, hedef zamana varıncaya kadarki süreçteki kurguların ve 
benzerlik gösterebilecek dünya üzerindeki iyi örneklerin belirlendiği “Stratejik Analiz” 
aşamasıdır. Bu aşamada mevcut veriler SWOT Analizi alanlarından toplanacaktır. 

Bu etabın ve bütün modelin en önemli bileşenlerinden olan “SWOT Analizi” (Strength-
Güçlü Yönler, Weakness-Zayıf Yönler, Opportunity-Fırsatlar, Threat-Tehditler), incelenen 
alanda sürecin ve durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen, geleceğe yönelik, dış 
çevreden kaynaklanan fırsatları ve tehdit noktalarını ortaya çıkaran, varolan güçlü yönler ve 
fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza 
indirecek plan ve stratejiler geliştirmeyi hedefleyen bir tekniktir. Bu sayede SWOT analizi, 
güçlü olunan ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanılmasını sağlanacaktır.

Yarımada ile ilgili ikinci etap olan stratejik analiz aşaması, SWOT analizinden 
oluşmaktadır. Gölcük İlçesi stratejik planlama yaklaşımında, sürdürülebilirlik bakış açısı 
doğrultusunda, bölgenin mevcut yaşam koşulları, mevcut planlama politikaları, yürütülmekte 
olan ve öneri projeleri dikkate alınarak problem, potansiyel ve kısıtlayıcılarına dair SWOT 
analizi yapılacaktır. Bu analiz “ekonomik”, “sosyo-kültürel” ve “fiziksel” alt başlıklarından 
oluşacaktır.

Analiz değerlendirme etabında oluşacak alternatif senaryolara bütüncül bir yaklaşımla 
yol gösterecek bir takım ipuçlarını içerecektir. 

Analiz Değerlendirme

Stratejik Analiz aşamasından bir sonraki adımda, üzerinde düşünülüp karar verilmiş 
stratejilerin ortaya çıkarıldığı ve programlama öncesi düzenlemenin yapıldığı “Analiz 
Değerlendirme” etabı bulunmaktadır. 

Planlama Stüdyosu stratejik analiz etabı sonrasında bölge özeline ilişkin SWOT 
analizi doğrultusunda, dönem çalışmaları kapsamında alternatif senaryo geliştirecektir. 

Stratejik Programlama

Stratejik amaçların ve aksiyon planlarının oluşturulduğu, bu amaçlar ve planlar 
doğrultusunda uygulanacak taktiklerin belirlendiği “Stratejik Programlama” etabı dördüncü 
aşamayı oluşturmaktadır. Bu etap, tıpkı SWOT analizi gibi genel kurgu içerisinde kilit bir 
parça durumundadır. Analiz sonuçlarının iyi değerlendirilmesi, doğru stratejilerin 
oluşturulması ve başlıkların belirlenmesi açısından önemlidir. Stratejik Programlama kısaca 
5N-1K tekniği ile tariflenebilir. 

Bu teknik, 5N (Ne, Neden, Ne zaman, Nasıl, Nerede) ve 1K (Kim) sorularına alınacak 
cevapların bir tablo aracılığı ile sunularak, plan üretimi öncesinde karar verme ve uygulama 
sürecini yönlendirmek amacı ile kullanılır. Bu sorgulama alanları genel senaryo 
doğrultusunda oluşturulan her bir projenin ne olduğu, kimin tarafından, hangi amaçla, genel 
hedef içerisinde hangi zaman yada aşamada, nasıl bir kurguda ve çalışma bölgesi içerisinde 
hangi alanda yapılacağını açıklamakta kullanılacaktır.



Stratejik planlama sürecinin dördüncü aşaması olan programlama etabında 
geliştirilecek öneri alternatif projeler, Gölcük bütününde, bir önceki etapta oluşturulan 
başlıklar altındaki karar alanlarına dair ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman ve kim (5N-1K) 
sorularına cevap aranacaktır. Bu sayede bölgeye dair her bir planlama öğesinin birbirleriyle 
olan ilişkileri, planlama sürecini etkileyen ve etkilenen aktörleri, stratejik lokasyonları, sürece 
yönelik yaklaşımları netleşmiş olacaktır. Aynı zamanda, alternatif planlama politikaları 
doğrultusunda fiziksel gelişme desenleri ve geleceğe yönelik kararlar farklılıklar 
gösterecektir. 

Stratejik Düşünme ve Öğrenme

Son aşama ise özellikle stratejik temellere oturtulan interaktif bir süreç olan, etkili, 
vaatleri olan, birleştirici, gerektiğinde uyarı verebilecek, teşvik edici bir yapıya sahip “Stratejik 
Öğrenme ve Düşünme” etabıdır. Bu aşama sonunda problemlerle karşılaşıldığı ya da 
uygulanamaz sonuçlar alındığı takdirde tekrar stratejik analiz aşamasına dönülerek analiz 
sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesi, farklı verilerin işleme dahil edilerek aynı sürecin 
yeniden tarif edilmesi gerekebilir (Bkz. Şekil 1).

Sürecin son aşaması olan Stratejik Düşünme ve Öğrenme etabı, Kocaeli- Gölcük 
bütününde bir önceki aşama olan Stratejik Organizasyon etabındaki ana fonksiyonlara 
yönelik oluşturulan tüm projelerin bir sistematik içerisinde soru-cevap, simülasyon, anket vb. 
araçlar sayesinde yerel halkında çalışmanın içerisine dahil edilmesi suretiyle eksiklerin 
ortaya çıkarılması, yanlışlıkların düzeltilmesi ve yeni projelerin ilave edilmesi çalışmalarını 
içerir. Bu etapta karşılaşılan ciddi sorunlarda gerekirse stratejik analiz aşamasına geriye 
dönülerek (feedback), yeni veriler bir kez daha etaplamanın içerisine dahil edilebilir ve süreç 
yeniden işleyebilir. Stratejik Düşünme ve Öğrenme aşaması uzman kadroyla, uzun zamana 
yayılan bir etap olduğu için bu çalışmada kavramsal olarak değinilecek fakat planlama 
pratiğine dahil edilmeyecektir.

5. Yöntem Araştırmanın  tasarımı/yaklaşımları  ile  uyumlu  olarak incelenmek üzere seçilen (amaç ve  kapsamla uyumlu 
olması da gereken) parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem açık-seçik biçimde 
tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler, gerçekleştirilecek yorumlama işlemleri ayrıntılı 
biçimde anlatılmalıdır. 

Gölcük İlçesinin stratejik planı ve kent bütünü içindeki yerine ilişkin araştırma ve inceleme 

sonrasında farklı doku özelliği sunan çalışma alanlarında 1/5000 ölçekte aşağıdaki analizler 

yapılacaktır. 

• Ulaşım analizi

• Açık-yeşil alan analizi 

• Mülkiyet analizi

• Sosyal donatı alanları analizi 

• Çalışma alanları analizi

• Doğal yapı analizi 



• Çevresel ve görsel yapı analizi 

• Konut analizi

• Tarihi gelişim, 

• sosyo-ekonomik ve kültürel yapı analizi

Bu  analizler  halihazır  haritalar  üzerine  belirlenen  ortak  gösterim  ile  görsel  olarak 

düzenlenecektir. 

İlgili kurumlardan, araziden bilgi toplayarak, ilçe yaşayanlarıyla görüşmeler yaparak, ilçenin 

özgün değerler ve ilçeye özel sorunlar GZFT(güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar, tehditler) 

analizi ile belirlenecektir.

Analiz  aşamasından  sonra  ikinci  aşamada;  kent  vizyonu  belirleme  çalışmaları 

yapılacak ilgili aktörlerin sorunlarının çözümüne, değerlerin geliştirilmesine yönelik stratejiler 

geliştirilecek ve mekânsallaştırılacaktır. Mevcut stratejik plan ile bağlantılı mekansal stratejiler 

geliştirilecektir.

Belirlenen  stratejilerin  her  biri  ayrı  birer  proje  olarak  ayrıntılandırılacak,  sürecin 

gerçekleşmesi aşamasında hangi kurumun hangi rolle sorumlu olduğu, projenin

yapılabilirliği, zamanlaması 5N1K yöntemiyle üçüncü aşamada belirlenecektir. 

Katılım, stratejik mekânsal planlama yaklaşımının önemli bir  boyutu olarak 3 aşamada da 

sağlanacaktır. 

Bunun  için  yerel  katılımlı  toplantılar  düzenlenecek  ve  sorun,  değer,  strateji,  proje 

öncelikleri belirlenecektir. Toplantılar kayda alınarak yapılan değerlendirmeler ve sonuçlarıyla 

birlikte  bir  kitap haline  getirilecektir.  Ayrıca yapılan çalışmalar  bir  sergi  organizasyonu ile 

yerel aktörlere tanıtılacak ve sonuç ürünler paylaşılacaktır.

6. Yönetim Düzeni -- Projede görev alacak kişilerin (araştırıcı,  öğrenci,  teknik personel vb.)  adları ve herbirinin 
çalışma zamanlarından projeye ayıracakları süre yüzde olarak belirtilmelidir. Herbirinin projedeki işlevi, sorumluluğu ve çalışma 
ilişkileri tanımlanmalıdır.

Adı Soyadı ve Ünvanı Yrd. Doç. Dr. Z.Gamze MERT

Projedeki Görevi Yürütücü Araştırmacı     Danışman      Bursiyer      Diğer 

Projeye Ayıracağı Ortalama Zaman (saat/hafta)(*) 8 saat /hafta

Projedeki Sorumluluğu 
Projenin genelinde tüm aşamalarından sorumludur.

Adı Soyadı ve Ünvanı Öğr.Gör. Dr. A.Kıvanç KUTLUCA

Projedeki Görevi Yürütücü Araştırmacı     Danışman      Bursiyer      Diğer 

Projeye Ayıracağı Ortalama Zaman (saat/hafta)(*) 8 saat /hafta

Projedeki Sorumluluğu 

Projenin genelinde tüm aşamalarından sorumludur.



Adı Soyadı ve Ünvanı Arş.Gör. İbrahim Türkeri

Projedeki Görevi Yürütücü Araştırmacı      Danışman      Bursiyer      Diğer 

Projeye Ayıracağı Ortalama Zaman (saat/hafta)(*) 8 saat /hafta

Projedeki Sorumluluğu 

Projenin genelinde tüm aşamalardaki öğrenci çalışmalarını koordine etmekten sorumludur.

Adı Soyadı ve Ünvanı 2010-2011 Bahar Yarıyılı Şehircilik Dersini alan öğrenciler

Projedeki Görevi Yürütücü Araştırmacı      Danışman      Bursiyer      Diğer 

Projeye Ayıracağı Ortalama Zaman (saat/hafta)(*) 8 saat /hafta

Projedeki Sorumluluğu 

Projenin genelinde alan araştırmaları, halihazır haritalara aktarılması, stratejilerin geliştirilmesi ve yapılan çalışmaların 
görselleştirilmesinden sorumludur.

7. Araştırma Olanakları - Hem öneren Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okulu/Merkez/Birim var olan, 
hem de proje  çerçevesi  içinde elde  edilmesi  planlanan araştırma  olanakları  belirtilmelidir.  Uygulanacak araştırma yöntemi 
açısından, bu olanakların yeterliliği tartışılmalıdır. Proje için KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ VE GÖLCÜK BELEDİYESİ tarafından 
sağlanması  istenen  araştırma  olanaklarının  projenin  amaçları  doğrultusunda  neden  vazgeçilmez  derecede  gerekli  olduğu 
açıklanmalıdır. 

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından sağlanan atölye, sürekli 

internet erişimi, konferans salonu gibi hizmetler kullanılacaktır. 

8. Çalışma Takvimi -. Projede yer alacak başlıca iş türleri  ve bunlar için önerilen zamanlama düzeni uygun bir 
biçimde verilmelidir. Ayrıca, projenin belli  başlı aşamaları ve bunlardan herbirinin ne zaman gerçekleşeceği, bu aşamalarda 
görev alacak proje personeli açık-seçik biçimde belirtilmelidir.



İş Paketi Ad/Tanım
HAFTALAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Şehircilik  eğitiminin 
yapılması  (proje  konusunun 
tartışılması,  girdilerin 
belirlenmesi,  grupların 
oluşturulması vb.)

X X

saha çalışması

analiz sunumu

analiz sunumu(katılımlı)

X

X

X

X

X

X

Stratejik  Analiz  (GZFT 
analizinin  yapılması-
stratejilerin 
geliştirilmesi_katılımlı)

Analiz Değerlendirme
(Mekansal  stratejilerin 
geliştirilmesi_katılımlı)

X

X X

Stratejik Programlama (5N1K 
ile  eylem 
planlarınınoluşturulması)

Stratejik öğrenme ve düşünme 
(5N1K  ile  eylem  planlarının 
oluşturulması_katılımlı)

X

X

X

X

Kitabın hazırlanması X X X X X X
Serginin hazırlanması X X X



9. Bütçe - İlişikte bulunan bütçe formları (Genel Bütçe, Ödeme Planı) doldurulmalıdır. KOÜ Bütçesi düzenlenirken, satın 
alınması  öngörülen  teçhizat,  satın  alınacak  sarf  malzemesi  ve  hizmet  türleri  ile  istenen  seyahat  ödenekleri   birer  birer 
gösterilmelidir. Projede çalışacak kişilerden her birinin adı, eğitim düzeyi ve projede görev alacağı süre belirtilmelidir. 

GENEL BÜTÇE (YTL)

Katkı Kaynağı Makine
Teçhizat

Sarf
Malzemesi

Hizmet
Alımı

Bakım 
Onarım

Seyahat
Yardımcı
Personel

Toplam

KOÜ Katkısı

Destekleyen Diğer 
Kuruluş Katkısı

Destekleyen Diğer 
Kuruluş Katkısı

Toplam 2.741,14 5000 7741,14

10. Bütçe Gerekçesi – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'nden istenen parasal desteğin herbir kalemi için ayrıntılı gerekçe 

verilmelidir. İstenen teçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. (Özellikle personel 
desteği talep edilen proje önerilerinde, 6. ve 8. maddede belirtilen Yönetim Düzeni ve Çalışma Takvimi bölümleri ayrıntılı olarak 
hazırlanmalıdır.) Eğer varsa destekleyen kuruluş katkıları anlatılmalı; kuruluş yetkililerinin destek sözveren mektupları 
eklenmelidir.

Alınması Önerilen Makine – Teçhizat

Adı / Modeli Alım Türü Bedeli (TL) Kullanım Gerekçesi

INTEL I5 450 M işlemcili 18 GB(1066 MHz) 
15-450 m. INTEL GMA DD grafik kartı, 1696 
MB’a kadar kullanılabilir grafik belleği 13,3” 
LED ekran 

 Yurt içi    Yurt dışı 2.741,14

Projede saha çalışması ve 
sonrasında verilerin bilgisayar 
ortamına girilmesi için 
kullanılacaktır.

Alınması Önerilen Sarf Malzemesi

Adı Alım Türü Bedeli (TL)

Yazıcı toneri, CD, DVD, kağıt, kağıt baskı vb. 
 Yurt içi    Yurt 

dışı 
5000 TL



11. Proje Ekibinin Diğer Projeleri - Proje ekibinin son on yılda tamamlamış olduğu projeler, süreleri, mali 
boyutları  ve  ana sonuçları  (makale,  tebliğ,  patent,  lisans üstü  tezler)  listelenmelidir.  Daha önce KOCAELİ  ÜNİVERSİTESİ  
desteği ile yürütülmüş olan projeler ayrıca belirtilmelidir. Yürütücü ve araştırıcıların KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’ne, üniversite ya 
da diğer kuruluşların desteği ile şu sırada yürütmekte oldukları veya destek almak için başvurdukları projelerdeki görevleri, 
aldıkları/aradıkları desteğin içeriği belirtilmelidir. 

Proje No
Projedeki 

Görevi
Proje Adı Başlama/Bitiş Tarihi

Destek 
Miktarı (TL)

2009/029 Yürütücü EKO-ENDÜSTRİYEL 
BÖLGELER GELİŞTİRME 
PROJESİ

20.04.2009/20.04.201
1

11.500

2009/021 Araştırmacı Kocaeli  Değirmendere  İlçesinde 
Deprem  Faktörüne  Bağlı  Olarak 
Konut Profili Analizi

17.02.2009/17.08.201
1

32.000

2007/023 Araştırmacı Kocaeli  Kentindeki  korunması 
gerekli  kültür  ve  tabiat 
varlıklarının  envanteri  ve 
sürdürülebilirliği  için  bir  model 
önerisi

2007/2009 13.000

2005/068 Araştırmacı Kocaeli  İli  Planlı  ve  Plan  Dışı 
Yerleşim  Alanlarında  Konut 
Talebine  Bağlı  Konut  Açığının 
İncelenmesi

2005/2007 29.000

İYTE  Kod: 
2005  İYTE 
05

Araştırmacı “Yerel  Enerji  Planlaması  ve 
Kentsel  Arazi  Kullanımı 
Önerilerinin 
Değerlendirilmesinde Stratejik bir 
Karar-Verme  Sürecinin 
Geliştirilmesi:  Balçova Jeotermal 
Enerji Örneği”

2005/2007

TÜBİTAK 
Kod: 
101M301

Araştırmacı "Türkiye'de  Gerçekleştirilen 
Jeotermal  Enerji  Projelerinin 
Temiz  Enerji  bağlamında 
Değerlendirilmesi:  Balçova, 
Jeotermal  Bölgesel  Isıtma 
Sistemi-  İzmir  ve  Kızıldere 
Jeotermal Santrali- Denizli".

2005/2008

Kod:  2002 
İYTE  39, 
TUBITAK 
Kod:  SBB 
8005

Araştırmacı “İmar  Afları  Sonrası  İzmir'de 
Gecekondu ve Kaçak Yapılaşma: 
Sosyo-Ekonomik,  Mekansal  bir 
Çözümleme”.

2002/2006

2005/069 Araştırmacı Kocaeli İlinde Arz-Talep Uyumlu 
Yeni  Yerleşim  Alanları 
Geliştirme Çalışması

2005/2008 32.000

12. Özgeçmiş ve Yayın Listesi - Yürütücü ve araştırmacıların TÜBİTAK ARBİS veri  tabanına kaydolarak 
alacakları özgeçmiş çıktıları eklenmelidir.

13. Etik Kurul İzin Belgesi - Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için izin belgesi eklenmelidir. 



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ VE GÖLCÜK BELEDİYESİ ÜNİVERSİTE KENT İŞBİRLİĞİ 
PROJESİ BÜTÇESİ (TL)

(Malzeme listesi)

Bütçe Kalemleri
Önerilen (Doldurunuz)

Onaylanan

(Boş Bırakınız)
Her biri(*) Toplam

Makina / Teçhizat  (Proforma fatura/teklif mektubu ekleyiniz)

1. INTEL I5 450 M işlemcili 18 GB(1066 MHz) 15-450 m. INTEL 
GMA DD grafik kartı, 1696 MB’a kadar kullanılabilir grafik 
belleği 13,3” LED ekran

2.741,14

2.741,142. 

3.    

4.

5.

Sarf Malzemesi  (Önemli alımlar için teklif mektubu ekleyiniz)

1. Yazıcı toneri, CD, DVD, kağıt, kağıt baskı vb. 5000

5000

2.

3.

4.

5.

Hizmet Alımı (Önemli alımlar için teklif mektubu ekleyiniz)

1.

2.

3.

4.

5.

Seyahat 

1. 

2.

3.

GENEL TOPLAM 7741,14

(*) Dışalımlar için yalnızca yabancı para olarak FOB değeri

Ek sayfa kullanabilirsiniz.


