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İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI BAŞKANI                                                                                                                                  
SAYIN PROF. DR. AHMET İNCEKARA’NIN                                                                      

KONUŞMASI

Sayın Valim,

Sayın Rektörlerim,

Sayın DOKAP Başkanım,

Sayın Ticaret Borsası Başkanım,

Sayın Giresun Vakfı Başkanım ve bütün misafi rler,

İktisadi Araştırmalar Vakfı, geçmişten günümüze bu toplantıları verimli bi-
rer fi kir sofrası olsun diye yapmaktadır. Giresun Vakfı’nda konuşmuştuk, İkti-
sadi Araştırmalar Vakfı’nın desteği ile birlikte valiliğimizin ev sahipliğinde bu 
otelin açılışında ilk etkinliği olması sebebiyle inşallah bundan sonra işleri ha-
yırlı gitsin diyerek hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar burada yaptığımız toplantının benzerlerini yaklaşık alt-
mış ilde yaptık, Giresun’da daha önce yaptık 2001 yılının şubat ayında kitabı 
var burada da vardır kütüphanelerde de vardır ayrıca vakfımızdan temin ede-
bilirsiniz.

Bende Giresun evladı olarak sizlerle birlikte olmaktan iş adamlarımızla si-
vil toplum kuruluşlarımızla yöneticilerimizle öğrencilerimizle herkesle beraber 
olmaktan son derece mutluyum.

İlk geldiğimizde hemen sayın Valimizle görüşüyoruz oradan Ekrem Yüce 
bey ile Ticaret Odasına belediyemize ve üniversitemize uğruyoruz, Onlar bi-
zim burada birer kurumsal ev sahibimiz, onlar bizim Giresun’da ayağımızı yere 
sağlam basmamızı sağlayan kurumlarımız. İşte burada Giresun’un ekonomik 
vizyonu ile ilgili görüşü, düşüncesi, bilgisi olan herkesle gelecek konusunda 
neler yapılabileceği görüş alışverişimiz olacaktır.

Arkadaşlara zaman zaman söylüyorum, mesela Isparta’ya gitmiştik.Ispar-
ta’ da daha önceki Giresun Valimiz sayın Ali Haydar Öner bey hocam dedi 
burada bir toplantı yapalım gittik ziyaret ettik, Ticaret Odası’na da gittik baş-
kanına şöyle dedim.

Sayın başkan biz burada toplantı yapacağız bizim amacımız iş dünyasına 
fi kir üretebilmek vizyon verebilmek ileriye doğru bir katkı yapmak dedim. Baş-
kan yine mi konuşacağız para yok mu? Para dedi.

Evet burada konuşacağız bilgisi görgüsü düşüncesi olumlu olumsuz, tarafl ı 
tarafsız, hepsini konuşacağız yeter ki Giresun’un ekonomik vizyonu ilgili biraz-
cık bir açılıma bir ışık yakmaya katkısı olsun.

Şimdi dediğim gibi İktisadi Araştırmalar Vakfı, nerdeyse benimle yaşıt bir 
çoğunuzdan yaşlı 1962 doğumlu, yurt içinde yurt dışında iktisadi mali konu-
larla ilgili seminerler yapmaktadır. Bu toplantıları mutlaka sponsorlar bularak 
yapar. Şimdiye kadar üç yüz tane bu tür toplantı yaptık... Bu arada toplantıdan 
sonra gelecek ay sonunda Macaristan da iki ülkenin ekonomik ilişkilerini ge-
liştirme sempozyumunu yapacağız. Macaristan’ın iktisatçıları, yöneticileri, işa-
damları ile Türkiye’den gidecek işadamlarımızla yöneticilerimizle büyük elçi-
liğimizle birlikte Türkiye ile Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilerimizi nasıl 
geliştirebileceğimizi konuşacağız. İktisatçılar dünyanın geldiği noktaya şöyle 
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diyorlar fi kir, düşünce proje olsun yeter ki, para mutlaka bulunur. Artık paraya 
ve fi nansmana ulaşmak oldukça kolay, bunu fi kri olan görüşü olan projesi olan 
söylüyor. Ama bir fi kri olmaya bir şey yapmayı düşünmeyen insanlar diyorlar 
ki bize parada lazım değil fi kirde lazım değil, bizi rahat bırakın diyorlar,onlar 
rahat olsun problem yok. Bize üretim yapan kardeşine ailesine memleketine 
birazcık daha destek verebilecek katkı yapabilecek birilerini uyandırmak mo-
tive etmek bize bu lazım, biz bunu yapacağız. Bu toplantıların amacı bu, biz 
Giresun için vizyon oluşturmaya katkı yapmaya yön vermeye çalışıyoruz. Ama 
asıl Türkiye’nin vizyonu dünyanın geleceği ile ilgili ekonomik siyasal ya da 
kültürel soru işaretleri var mı? Var, endişeler var mı? Var. Ekonomik faaliyetler 
genellikle istikrar ister, savaşla ilgili kargaşa ile ilgili kaosla ilgili genel görünür-
de bir olay olsun bir çıkış olsun beklemez istemez. Fakat şunu söyleyebiliriz 
savaş dahi olsa ki bizim ülkemiz eskiden beri düşük yoğunluklu mücadelenin, 
şiddet terörünün etkisinde. Eskiden ekonomimiz etkilenirdi şimdi gerek içerde-
ki gerek dışarıdaki yapılan araştırmalar şunu gösteriyor, içerideki siyasal ideo-
lojik, bölücü terör vs bunlar bizim ekonomik faaliyetlerimizi eskisi kadar negatif 
etkilemiyor, istikrarımız sürecek güzel bir şey, dışarıda gelen istikrarsızlıklar 
bizi daha fazla etkileyebiliyor. O zaman dünyadaki negatif gelişmeleri düzelte-
lim barışı koruyalım diye endişemiz olabilir mi olabilir.Peki bununla ilgili bizim 
istikrarımızı bozabilecek her türlü girişim dünyada bölgedeki çıkarları bozulan 
egemen yada bölgesel küresel güçler yada ülkeler bizim istikrarımızı bozacak 
bir takım faaliyetler yapıyorlar mı evet yapıyorlar. 15 Temmuz bunun bir gös-
tergesi değil mi zaten. Biz şimdi o travmayı şükür olsun. Ekonomik sonuçlarını 
zamana yayarak atlatıyoruz. Orada şehit olanlara rahmet diliyoruz, gazi olan-
lara da geçmiş olsun acil şifalar diliyoruz. Onların fedakarlığı bize bu ülkeyi 
yaşanabilir, yaşanmaya değer, ufku açık geleceği parlak bir toplum olarak sür-
dürülebilir yaşanmaya değer memleket kılmayı, can vererek, bedel ödeyerek 
sağladılar. Bizimde görevimiz üniversiteler olarak kendi alanımızda iş dünyası 
ve ekonomi dünyası ile ilgili gayretin peşinde olacaktır ve siyasal ve toplumsal 
istikrar eğer ekonomide üretim yoksa ticaret yoksa gelir artmıyorsa mümkün 
değil devam etmez sürdürülebilir olmaz. O yüzden gençlerimizin geleceği ile 
ilgili belirsizlikleri ilgili ortadan kaldıran onların endişelerini ortadan kaldıracak 
iş dünyası ile ilgili onlara bir motivasyon, ufuk, tecrübe birikim sahibi arka-
daşlarımızın onlarla paylaşmasını istiyoruz. Giresun dışında yüzlerce binlerce 
çok başarılı müteşebbislerimiz var, onların görüşleri sermayeleri memleketleri 
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için boynumuzun borcunu ödeyecek fırsatları birazcık yaratmamız lazım. İşte 
bu sorumlulukla buraya geldik. Ben sayın Valimiz başta olmak üzere sayın 
Rektörümüze Dokap başkanımıza, Giresun Vakfı’na, Ticaret ve Sanayi odası-
na konuşmacı ve katılımcılara söz alan herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi 
saygı ile selamlıyorum.
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GİRESUN VAKFI BAŞKANI
SAYIN AHMET DOKUMACI’NIN KONUŞMASI

Sayın Valim,

Değerli hazirun, biz Giresun Vakfı olarak İstanbul’dan geldik. Panelimizin 
hayırlara vesile olmasını yüce Allah ‘tan temenni ederim.

Tarihi kalesiyle, adasıyla, deniziyle, yaylalarıyla yeşil Giresun’umuz marka 
kent olamaya aday bir ildir. Bizim dahilde ki ilçelerimiz Şebinkarahisar, Çamo-
luk, Alucra ve sahildeki ilçelerimizle bütünleşerek büyük Giresun, büyük Kara-
deniz ve de büyük Türkiye projesini ortaya koymamız lazım. Yanımızda ki iki 
büyük komşu şehirlerimiz Trabzon ve Ordu’nun ortasında olmamız, dezavan-
taj gibi gözüküyor ama bizim bunu avantaja çevirmemiz için büyük bir vizyon 
ortaya koymak zorundayız. Aslında bireysel anlamda iş dünyasında kendisini 
kanıtlayan ciddi markalarımız var. Giresun Vakfı’nı Türkiye’deki TÜSİAD ve 
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Müsiad’ın yerine koymak gerekiyor. Giresun’umuzun İstanbul’daki en büyük 
çatı sivil yapı örgütü Giresun Vakfı’mızdır. Giresun Vakfı yönetiminde bulu-
nan Titanik otelleri, Denizcilik işletmesinde Safi  Holding, inşaat sektöründe 
Oliv Yapı ve Avrupa Üniversitesi gibi fi rma yönetim kurulları başkanlarını bün-
yemizde bulundurmaktayız. Giresun Üniversitesi Rektörümüz de aramızda, 
Giresun Üniversitemizin güçlendirilmesi bizim önceliklerimizden ilki olmalıdır. 

İkinci olarak Giresun denizi, adası, yaylaları, yemekleri, doğal güzellikleri 
ve kültürel varlıklarıyla turizm açısından büyük bir potansiyeldir. Giresun, dün-
ya çapında bir turizm destinasyonu olabilecek ve İsviçre’nin Alplerini aratma-
yacak Davos’un alternatifi  olacak bir şehrimizdir. Üniversiteler de teknoparklar 
kurulması, özel sektör ile işbirliği yaparak projeler üretilmesi gerekmektedir. 
Özel sektörü yanınıza alamadığınız müddetçe ne gençliğinize sahip çıkabilir-
siniz, ne de istikbalden bahsedebiliriz. Şuanda Giresun Cumhuriyet tarihinin 
en güçlü dönemini yaşıyor. Başbakan yardımcımız Nurettin Canikli Giresun-
lu’dur. Giresunun iş adamları, bürokratları, akademisyenleri, siyasetçileri ma-
kus talihini yenmeye karar vermişlerdir.

Üçüncü olarak fındığı mamul madde haline getirerek yüksek katma değerli 
olarak ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Fındığın 1980’li yıllarda ekono-
mideki katma değeri yüksekti. O dönem Giresun gerçekten zengindi. Bugün 
ise fındığın mamul madde haline getirilmeden satılması Türkiye ekonomisinin 
büyüklüğünde küçük bir hacime sahiptir. Ve biz Giresunlular olarak bu küçük 
hacmi büyütmeliyiz. Türkiye güçlenirken Giresun bu hızlı yükselmeye ayak 
uyduramadı. Dolayısıyla burada iş dünyası aynı zamanda bizim eğitimcileri-
miz, sanayi odamız, borsa odamız hepimiz birlikte bu işte ciddi şekilde sınıfta 
kaldık. Bunu el birliği ile makus talihimizi yenecek insanlar bizleriz. Kurtuluş 
savaşında en büyük mücadeleyi yapan bizim Giresun uşaklarıdır. Çünkü da-
ğılmış bir ordu bitmiş bir imparatorluk genç cumhuriyetimizin kuruluşunda Gi-
resunlular rolünü aldı; ama maalesef yeterli mesafe alamadık. Giresun’a daha 
fazla yatırım almamız lazım. Hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. 
Burada ciddi şekilde sadece siyasetçilerin eksikliğini görmüyorum iş dünya-
mızın ve aynı zamanda Giresun insanımızın proje üretmedeki eksiklikleri işte 
biraz önce söylediğim gibi bizim üniversitemizde iş dünyamız ortak proje üret-
meli.

Birde 2023 hedefl erinde Giresun nasıl bir Vizyona sahip olmalı. Trabzon 
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ve Rize yayla turizmde bizim önümüzde olması aşikardır, lakin tasarım ve 
mimari açıdan çarpık yapılanma mevcuttur. Bugün bizim yayla turizmimizin 
geri kalması dezavantaj gibi gözüküyor ama bizim bunu avantaja çevirmemiz 
lazım. Bir tarafta Giresun sporumuzun süper lige çıkma meselesi her yönüyle 
tanıtıma, markalaşmaya ciddi şekilde katkısı olacaktır. Biz fındığımıza sahip 
çıkamamışız. Biz fındığı marka haline getiremiyoruz. Bugün Malatya kendi 
yapmış oldukları pazarı ile birlikte kayısı üretimini dünyaya tanıttı. Netice itiba-
riyle bizim fındığı daha iyi noktaya ve mamul madde haline getirmemiz lazım. 
İşin bir boyutu daha var; borsa Almanya’da, yatırımı biz yapıyoruz bir taraftan 
İtalya kota koyuyor. Diyor ki işte fındık maddesi kanserojen madde içeriyor, 
bununla ilgili söz sahibi değiliz. Türkiye’nin söz sahibi olması lazım. Fındığı 
dünyada Türkiye adına tanıtacak ve söz sahibi olacak tek il Giresundur. Şimdi 
bizim hedefi miz gerçekten büyük olmalı bir uyanışa ihtiyacımız var birbirimizi 
şahlandıralım. Çünkü kaynaklar çok kıt, insanlarımız bireysel gayretleriyle çok 
güzel işlerde örnek oluyorlar. Kablo sanayide, galvaniz sanayide, alüminyum 
sektöründe, musluk sektöründe, inşaat sektöründe, tekstil, turizm ve eğitim 
sektörlerinde Giresun’lular göz kamaştıran başarılara imza atıyorlar. Giresun 
insanımızı daha ileri noktalara taşımamız gerekiyor. Gerçekten çok büyük bir 
potansiyeliz. Ordu bu anlamda çok hızlı bir şekilde büyüyor. Sinop’tan Art-
vin’e kadar illeri yayla ve deniz turiziminde birbirlerinin rakibi değil tamamla-
yıcıları olarak görüyoruz. Kelkit vadisinin Eğribel tüneli ile Giresun limanına 
bağlanması, havalimanımızın olması, demiryolunun Tirebolu’ya kadar gelme-
si Giresunun hem ticaretinin hemde turizminin alt yapısını oluşturmaktadır. 
İstanbul ve diğer illerdeki potensiyelimizin sinerji ve yatırım olarak Giresun’u-
muza faydalı hale gelmesi için havayolu büyük katkıda bulunacaktır. Sözle-
rime son verirken toplantımızın Giresun’a, Karadeniz’e, tüm Türkiye ‘ye ve 
insanlık alemine hayırlara vesile getirmesini temenni eder bu tür çalıştayların 
üniversitelerimizle, valiliğimizle, sivil toplum örgütlerimizle, iş adamlarımızla 
ve akademisyenlerimizle tekrar yapılması temennisiyle hepinizi saygıyla sev-
giyle selamlıyorum.
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DOKAP - DOĞU KARADENİZ PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANI
SAYIN EKREM YÜCE’NİN KONUŞMASI

Sayın Valim,

Sayın rektörlerim,

Çok kıymetli Vakıf başkanımız,

Saygı değer katılımcılar, hepinizi en kalbi duygularımla selamlar saygıla-
rımı sunarım.

Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en belirgin temel amacı ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mev-
cut kaynak ve imkânlarını en rasyonel ve verimli şekilde kullanılması olarak 
ifade edilmektedir. Bu anlayış Rio+20 Konferansında sürdürülebilir kalkınma 
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formunda yeniden ele alınmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel üç bileşe-
ni olan ekonomik gelişme, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, kalkınmanın 
tüm aşamalarında gerekli görülmüştür. Sürdürülebilir kalkınmanın temel ve 
kapsamlı amacı; bölgesindeki yoksulluğun ortadan kaldırılması, tüketim ve 
üretimin sürdürülebilir ve değişen yönlerinin öne çıkarılması, doğal kaynakla-
rın ekonomik ve sosyal alanda geliştirilmesi, korunması ve yönetimi olarak ele 
alınmaktadır.

10. Kalkınma Planında bölgesel gelişme politikası “Yaşanabilir Mekânlar, 
Sürdürülebilir Çevre” ekseni altında yer almaktadır. Planda 2014-2018 dö-
neminde uygulanacak bölgesel kalkınma politikalarının temel hedefi nin, ülke 
genelinde sosyo-ekonomik bütünleşmenin gerçekleştirilerek topyekûn kalkın-
manın sağlanması amacıyla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, bölge 
ve şehirlerin potansiyellerinin değerlendirilerek ekonomik tabanlarının geniş-
letilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması olduğu ifade edilmiştir.

Bölgesel gelişme politikalarının ulusal düzeyde öncelik ve hedefl erini belir-
lemek amacıyla hazırlanan “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)” bel-
gesinin vizyonu “Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet 
gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış 
bir Türkiye” olarak belirlenmekte ve bu vizyona ulaşmak için refahın ülke sat-
hına daha dengeli yayılması; tüm bölgelerin potansiyellerinin değerlendirile-
rek rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde 
katkı sağlaması; ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi ile ülke 
genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni ve mekânsal gelişmenin destek-
lenmesi amaçlanmaktadır.

Bölgesel Gelişme Planlarını takip eden süreçte, bölgelerin kalkınmasının 
hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin 
uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak yeni eylem planlarını ha-
zırlamak ve uygulamasını koordine etmek amacıyla 1989 yılında kurulmuş 
olan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’ne (GAP BKİ) ilave 
olarak; 2011 yılında 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Doğu Ana-
dolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP BKİ), Konya Ovası Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi (KOP BKİ) ve Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, 
Trabzon, Bayburt ve Samsun illerini kapsayan Doğu Karadeniz Projesi Bölge 
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Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) kurulmuştur. (09.09.2016 tarih ve 
29.826 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Tokat 
ili DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın hizmet alanına dahil edil-
miştir.)

Başkanlığımız ilk olarak, DOKAP Projesi kapsamında, bölgenin kalkınma-
sını hızlandıracak olan DOKAP Eylem Planı’nı hazırlayarak yürürlüğe koy-
muştur. DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecinde bölge önceliklerini dikkate 
alan, katılımcı, ulusal planlara uyum gösteren, insan odaklı sürdürülebilir kal-
kınma hedefl erine uygun olan metotlar kullanılmıştır. Bu kapsamda gerek iller 
bazında yerel düzeyde, gerekse de merkezi kuruluşlar bazında ulusal düzey-
de bir çok toplantı, çalıştay, panel vb. etkinlikler düzenlenmiştir. Hazırlanan 
Taslak DOKAP Eylem Planı; Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’nda 641 Sayılı 
Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın 23/A maddesi-
ne göre 30.12.2014 tarihinde onaylanmıştır. DOKAP Eylem Planı (2014-2018) 
14 Şubat 2015 tarihinde Ordu ilinde düzenlenen ‘‘ DOKAP Eylem Planı (2014-
2018) Tanıtım Toplantısı’’ ile dönemin Başbakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet DA-
VUTOĞLU tarafından kamuoyuna ilan edilmiştir.

DOKAP Eylem Planı ile DOKAP Bölgesine gerçekleştirilecek kamu yatı-
rımlarının önceliklendirilmesi ve makro ölçekte olan üst politika metinlerinin 
ortaya koyduğu ulusal hedef ve stratejilere bölgesel olarak azami katkıyı ver-
meyi hedefl emekteyiz. DOKAP Eylem Planı içerisinde yer alan kamu yatırım-
larının önceliklendirilmesi ile özel sektör yatırımlarının bölgeye çekilmesinde 
önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu nedenledir ki DOKAP Eylem Planı; ya-
tırım unsurlarına etki edebilecek tüm tarafl arı dikkate alacak şekilde 5 temel 
eksen üzerinde inşa edilmiştir. Bu eksenler:

• Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

• Ekonomik Kalkınma

• Altyapı ve Kentsel Gelişme

• Sosyal Gelişme

• Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

olarak sıralanmıştır. Ayrıca belirlenen eksenlerin altında, 20 alt eksen, 128 
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ana eylem ve 325 alt eylem adımı tasarlanmıştır. DOKAP Eylem Planı’nın 
bütçesi 10,4 milyar TL’dir.

Saygı değer katılımcılar,

DOKAP Eylem Planı kapsamında Giresun ili için önemli eylem tedbirleri 
tasarlanmıştır. Eylem Planının hazırlığı aşamasında Giresun ilinde yer alan 
kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, odalar, birlikler ve sivil toplum örgütü 
niteliğinde kuruluşlar, Giresun ilinin içerisinde yer aldığı bölge müdürlükleri 
ve bakanlıklar 36 adet sorun alanı ve bu sorunların çözümü içinde 109 adet 
çözüm önerisi geliştirmiştir. İl bazında belirlenen tüm sorun alanları ile yine il 
bazında belirlenen tüm çözüm alanları DOKAP Eylem Planı içerisinde yerini 
almıştır.

DOKAP Eylem Planının da oluşturulan eylemlerin büyük çoğunluğunun 
tüm bölge genelinde uygulanması hedefl endiğinden eylemlerin tamamına 
yakını Giresun ili için de azami katkıyı sağlayacaktır. Ancak Eylem Planı içe-
risinde yer alan bazı eylemlerin Giresun ili özelinde uygulanması amaçlan-
maktadır. Bu kapsamda Giresun ili özelinde 24 adet ana eylem, 35 adet ise alt 
eylemin uygulanması hedefl enmektedir.

DOKAP Eylem Planı çerçevesinde 2014 yılında sorumlu kurum ve ku-
ruluşlar eliyle Giresun ilinde 81 proje yürütülmüş, bu kapsamda 191 milyon 
liralık yatırım gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde 2015 yılında ise 107 proje yü-
rütülmüş, bu kapsamda 303 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmiştir. DOKAP 
Eylem Planı’nın 2014 ve 2015 yılları değerlendirildiğinde, Eylem Planı kap-
samında, Giresun iline toplam 494 milyon lira tutarında kamu yatırımı ger-
çekleştirilmiştir.

Sadece Giresun ili Yeşil Yol Projesi yatırımları için, Giresun-Ordu il sınırın-
da bulunan Paşakonağı Yaylasından, Giresun-Gümüşhane il sınırında bulu-
nan Çakrak Yaylası arası Yeşil Yol güzergahında bugüne kadar (2013-2015 
yılları arası) toplam 15,2 milyon liralık harcama gerçekleştirilmiştir. Gerçekleş-
tirilen harcamalar neticesinde toplam, 131,97 km yol iyileştirme çalışmaları 
tamamlanmıştır. 2016 yılı için Giresun ilinin Yeşil Yol Projesine ait 6 asil projesi 
onaylanmış olup, ilgili projelere toplam 6 milyon liralık ödenek tahsis edilmiş-
tir. 2016 yılı sonu itibarıyla Giresun ilinde Yeşil Yol Projesi kapsamında 27,4 
km’lik mesafede daha yol iyileştirme çalışmalarının tamamlanması hedefl en-
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miştir. (Böylelikle 2016 yılı sonu itibarıyla Giresun ilinde toplam, 159.37 km lik 
Yeşil Yol mesafesine ulaşılmış olacaktır.)

Doğu Karadeniz’de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olan Giresun Ada-
sı’nın koruma-kullanma dengesi ve sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek turizme 
açılması ve botanik bahçesi haline getirilmesi için Projeye 6.000.000,00 TL 
ödenek tahsis edilmiş ve ödeneğin tamamı Uygulayıcı Kuruluş olan Giresun İl 
Özel İdaresine aktarılmıştır. Proje 3 bileşenden oluşmaktadır.

1. Bileşen: Adada tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan botanik bahçelerin 
kurulumları gerçekleştirilerek, tüm DOKAP Bölgesi illeri için tıbbi ve aromatik 
bitkilerin gen kaynağı merkezi haline getirilmesi sağlanacaktır.

2. Bileşen: Gemiler Çekeği mevkiinden Adaya ulaşımı sağlayacak olan 
rıhtım ve Gemiler Çekeği bölgesinin rekreasyon alanı haline getirilmesi sağ-
lanacaktır.

3. Bileşen: 1. ve 2. bileşenlere ek olarak, Giresun ili için önemli bir değer 
olan Giresun Adasıyla, yine Giresun ili için önemli bir değer olan Kale ara-
sında bağlantıyı kuracak, Gemiler Çekeği-Kale arası teleferik istasyonunun 
kurulması düşünülmektedir. 

Neticede DOKAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar 
makro ölçekli kamu yatırımları niteliğinde olup, bu yatırımların oluşturduğu or-
tam, Giresun ilinin özel sektör yatırımları için çekim merkezi olmasına imkân 
sağlayacaktır.

Değerli katılımcılar,

Giresun ili sahip olduğu potansiyelleri ile sadece bölgemizin değil ülkemi-
zin de önemli değerlerinden birisidir. Giresun ilinin sahip olduğu dinamikler 
elbette istenilen düzeyde hayata geçirilmiş değil. İşte bu nedenle gerek kamu 
gerekse özel sektör unsurları birbirleri ile entegreli, belirlenen vizyonlar doğ-
rultusunda bir araya gelerek ortak hareket edilmelidir. Son yıllarda bu doğ-
rultuda gerek kamu kesimi gerekse de özel sektör kesimi gayretli çalışmalar 
yürütmektedir. Bu nedenledir ki bugün burada toplanmamıza vesile olan “Gi-
resun İlinin Ekonomik Vizyon Arayışı” semineri ayrı bir öneme sahiptir. Se-
miner kapsamında gerçekleştirecek olduğumuz panel oturumları, birbirinden 
değerli seçkin katılımcıların ortaya koyacakları fi kir ve düşünceler, gerek Gi-
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resun’umuzun kalkınmasında gerekse de ülkemizin kalkınmasında aydınlatıcı 
ses olacaktır.

Bu vesileyle bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunar, seminerimizin başarılı ve hayırlı sonuçlar çıkarmasını te-
menni ederim.
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GİRESUN VALİSİ
SAYIN HASAN KARAHAN’IN KONUŞMASI

Sayın Rektörlerim,

Çok kıymetli İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanımız,

Giresun Vakfı Başkanımız,

Dokap Başkanımız,

Güzel toplantı için toplandık hayırlı olsun. Giresun’un gelecek vizyonunu 
konuşmak üzere bir aradayız. Giresun günden güne değişiyor. Bu toplantı so-
lunu 15 gün önce yoktu, bu otel yoktu. Bu sene toplam 12 mekanın 6 tanesini 
hizmete açtık. Havaalanının açılmasıyla birlikte Giresun gerçekten hareket-
lendi. Ulaşımın çok rahatlaması özellikle İstanbul’daki Giresunlu hemşerile-
rimizin Giresun da da yatırım yapabileceklerini, bir ayaklarının olabileceğini 
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onlara gösterdi. Giresun’un İstanbul’daki ve diğer gurbetteki evlatlarının kendi 
baba vatanlarına yapabilecekleri katkıyı konuşmak üzere buradayız. Biz yerel 
yönetimler olarak merkezi yönetimin temsilcisi olarak bir çok projeyi yürütü-
yoruz. Bunlar adım adım gerçekleşiyor. Çotanak Arena gerçekten ciddi bir 
yatırım. 350 kişilik eğitim araştırma hastanemizin temelini atacağız. Bunun 
dışında hayatımızı kolaylaştıracak yatırımlarımız var. Bulancak’taki OSB’miz 
son aşamada artık ihalesini yapacağız. Özellikle sanayici hemşerilerimizi ora-
da yer konusunda takipçi olmalarını diliyoruz. Giresun’a ciddi katma değer 
sağlayacak bir proje.

Turizmle ilgili ciddi potansiyelimiz var. Özellikle konaklama konusunda cid-
di eksikliklerimiz vardı. Kırsal kalkınmadan hibe destekli projeler var. Bölgemiz 
10-12 tane daha bu tür oteli karşılayacak standartta. 5 yıldızlı otel projemiz 
devam ediyor.

Yayla yollarında ve köy yollarında mesafe aldık. Daha iyi olacağına inanı-
yorum. Giresun’da yerel teşebbüste var. Başka projelerimiz de var. Hala cid-
di bir potansiyelimiz var. Bunu harekete geçirmeliyiz. İnanmış gayretli azimli 
hemşeri desteğine ihtiyacımız var. Bu toplantı katılımıyla ilgisiyle bize bu onu-
ru verdi. Bu gelişmeleri yeni katkı grubuyla taçlandıracağız. Yeni bir ivmeyle 
Giresun’un makus talihini hep birlikte yeneceğiz. Saygılar sunuyorum hepini-
ze hoş geldiniz diyorum.



23



24



25

MİSAFİR KONUŞMACI

GİRESUN İLİNİN EKONOMİK YAPISINI
GELİŞTİRECEK SEKTÖR VE

YATIRIMLAR

Prof. Dr. Adem ŞAHİN
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Sayın Valim,

Zatıâlinizin şahsında, bütün kıymetli hazıruna hoş geldiniz diyorum. Sizlere 
bir Ordulunun bakışı ile Giresun’u anlatmaya çalışacağım. Dolayısı ile aramız-
daki tatlı rekabete birazda katkı sağlamış oluruz.

Benim sunum planımda; Giresun ile ilgili belki hepinizin malumu olduğu 
genel bilgiler, ekonomik yapı, Giresun’un rekabetçiliği ve Giresun için öneriler 
diyebileceğimiz bazı başlıklar var.

Aramızda genç arkadaşlarımız var. Öğrencilerimiz var. Sizlere bir örnek 
vererek başlamak istiyorum. Cebinizden herhangi bir para çıkartın, diyelim 
ki elli lira çıkarttınız. “Kaç lira?” diye sorulduğunda, eğer tanıdık bir şey ise 
okuma yazma biliyorsanız veya elli lirayı renginden tanıyorsanız “elli lira” diye 
söylersiniz. Ama elli lirayı; elli tane bir lira, on tane beş lira, beş tane on lira, iki 
tane yirmi lira ve bir tane on lira gibi parçalara bölmek suretiyle de ifade ede-
bilirsiniz. Sonuçta onu parçalara ayırabilirsiniz. Bu tür toplantılar ya da bu tür 
sohbetlere parça parça baktığınızda, herkesin malumu olan ve herkesin bildi-
ğini söylediği şekilde cereyan eder. Ama ondan nasıl bir fotoğraf çıkaracağı-
mız, onu nasıl bir manzaraya dönüştüreceğimiz, sizin ondan ne anlayacağınız 
veya her bir parçasına ne anlam vereceğiniz bir miktarda dinleyicinin vizyonu 
ile alakalıdır. Bu bakımdan benim size yarım saatlik süre içinde anlatamaya 
veya sunmaya çalışacağım bilgileri, parçaların nasıl bir fotoğraf oluşturabile-
ceği yaklaşımı ile değerlendirmenizi arzu ederim.

Genel olarak baktığımızda Giresun; Türkiye’de yüzölçümü bakımından 
51. sırada, nüfus açısından 44. sırada olup, nüfus artışı eksi olan bir ilimiz-
dir. İstihdam açısında 48., işsizlik açısından 21., Gayri Safi  Yurtiçi Hasılada 
(GSYİH) açısından 46., Kişi Başı Gayri Safi  Yurtiçi Hasılada (KBGSYİH) açı-
sından 42. ve en büyük 1.000 sanayi kuruluşu açısından 24. sıradadır. Bu 
bilgiler, 81 vilayetin içerisinde Giresun’un aşağı yukarı nerde olduğu ile alakalı 
olarak sizde, “Giresun ortalama bir Anadolu şehridir.” şeklinde bir kanaat oluş-
turacaktır. Genel manada değerlendirdiğinizde böyle diyebilirsiniz. Ama, bir 
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miktar derinleştirmeye başladığımızda; bu ortalama Anadolu şehri esasında 
yeni planlanan ve sonuçlanması beklenen veya tasarlanan ulaşım ağları ile 
entegre edildiğinde ve bu ulaşım ağları içerisinde bir yere konumlandırıldığın-
da, çok avantajlı bir Anadolu şehridir. Yani Giresun ortalama bir Anadolu şehri, 
ama ulaşım ağlarının entegrasyonu tamamlandığında, iyi konumda olacak bir 
Anadolu şehridir.

Çünkü burada gördüğünüz ana arter diye tabir edeceğiniz bütün yollar ya 
şu anda faal, ya belli ölçüde bitirilmiş ya da ne zaman bitirileceği belli bir ko-
numdadır. Bu yapı ile ilgili geçenlerde; Giresun’u ve Ordu’yu kuzey güney 
ekseninde birbirini bağlayacak olan yollar tamamlandığında Türkiye’nin 44 ili 
yatay ve dikey olarak ekonomik açıdan birbiriyle entegre olmuş olacak, şek-
linde bir açıklama yapıldı. Söz konusu yolların tamamlanması durumunda, 
Türkiye’de 44 ilin ekonomisi ve sosyal hayatının önemli ölçüde değişeceğini 
söyleyebiliriz. Şimdi bunu bir avantaj olarak bir yere mi koymamız lazım.

Bu bizim yatırımcı ilgisi veya algısıyla, sanayi, ticaret ve hizmetler alanında 
herhangi bir faaliyetle iştigal eden insanların talebi ile yaptığımız bir iş değil-
dir. Bu Türkiye’nin makro hedefl eri kapsamında, kalkınma planlarına uygun, 
kamu yatırımlarının hangi vizyonla yönlendirilmesi gerektiğine yönelik kararlar 
çerçevesinde olan bir şeydir. Yani bu dünden olan bir şey değil, çok ciddi bir 
kararlılığın ve yatırım sürecinin sonunda olan bir şeydir.

İlin ekonomik yapısına baktığımızda; GSYİH açısından 46. sırada oldu-
ğunu görüyoruz. Şimdi ortalama bir Anadolu şehri için değerlendirdiğimizde; 
ortalamanın ne anlama geldiği ile alakalı olarak, 81 ile 0 arasındaki ortalama 
değerin 42 veya 40 olduğunu söyleyebiliriz. Böylece bir ortalama tanımlamış 
oluruz. Ancak, bir de İstanbul’un aldığı payla, Giresun’un aldığı payı karşılaş-
tırdığınız zaman, bu ortalamanın esasında gerçek manada bir ortalamayı yan-
sıtmadığını ifade edebiliriz. Çünkü GSYİH hesapları toplam üretimin miktarı, 
parasal değeri ile nüfus arasındaki bir ilişkinin aritmetik ortalamasıdır. Derin 
bir analiz yapmaya başladığınız zaman, nüfusun yüzde kaçına, gelirin ne ka-
darının gittiği ile ilgili analizleri yapmanız gerekir. Gelir dağılımının temelinde 
anlatılan şey, bu yapıda da kendisini göstermektedir.

Evet, ortalama bir Anadolu şehridir ama gelir dağılımı ile alakalı baktığı-
mızda, İstanbul, Ankara, Bursa’dan hareketle bir karşılaştırma yaptığınızda, 
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oldukça düşük bir pay aldığını görürsünüz. Bunun kişi başı olan dağılımını 
değerlendirdiğinizde, Giresun’un Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen ve 
bu büyümeden ciddi pay alan bir il olduğunu düşüneceksiniz. Ancak bunu şöy-
le değerlendirmelisiniz, bir dairenin çevresi çapı ne kadar küçük ise dairenin 
çevresi olarak hesaplayacağınız rakamda o kadar düşük olacaktır. Yani Gire-
sun’un %7’lik büyümesi ile bir başkasının %2’lik büyümesi rakamsal olarak 
baktığınız zaman aynı sonucu vermiyor olacaktır.

Ekonomik yapıya devam ettiğimizde ihracat açısından ön plana çıkan sek-
törleri hepimiz biliyoruz. Bizim 1980 sonrasındaki geleneksel ihraç ürünleri 
pazarında fındık ağırlıklı ekonomimizin aşağı yukarı rakamsal payı ne ise, ya-
nına bir takım ilaveler yapmış olmakla beraber fındık yine hâkim ürün olarak 
karşımızda duruyor. İhracatta 40. sırada, fi rma sayısı olarak 60. sırada, ithalat 
olarak da 66. sırada yer almaktadır. Yani ticaretin dilinden konuşmaya çalıştı-
ğımızda ortalama bir Anadolu şehri değiliz. Evet, orda birazcık sapma ile karşı 
karşıyayız. Sıradan ürünleri ihraç ediyor, sıçrama kabiliyeti olarak Türkiye or-
talamasının altında, diğer illerimize göre de bu potansiyelini arttıramamış bir 
ilimiz.

Biz ekonominin genel durumu ile alakalı değerlendirme yaparken ister iste-
mez en basit hali ile tarım, sanayi ve hizmetler başlığı altındaki üçlü ekonomik 
sektör ayırımından hareketle incelemeler yapıyoruz. Giresun için de mevcut 
durumun ne olduğuna dair sizlerle bu başlıklar altında değerlendirmeler ya-
pacağım.

Tarıma baktığımızda; tarım sektörü ağırlıklı bir ekonomik yapı var, rekabet 
gücü ve değeri yüksek bir tarım ürünü belki tek tarım ürünü fındık. Sektörün 
çeşitliliği az ve düşük verimli ürün yapısı var, geleneksel üretim yöntemleri 
hala devam ediyor. Yeterince gelişmemiş bir pazarı, parçalı ve dağınık bir iş-
letme yapısı var. Makineli tarıma elverişli değil. Tarım ve hayvancılık gibi alt 
sektörlerin birbirlerini tamamlayamaması gibi bir entegrasyon problemi söz 
konusu. Su ürünlerine erişebilirlik kolay olsa bile işleme tesislerine ilişkin bir 
eksiklik var. İstihdamın yapısı tarım ağırlıklı ve nüfus göç nedeniyle şehri terk 
ediyor.

Belki de bu başlık altında söylememiz gereken en önemli şey bölgenin 
tarımdan anladığı, yılın bir ayında çalışmak suretiyle elde edilen tarım geliri. 
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Yani bizim ortalama bir Anadolu şehri olarak kalmamızın tek nedeni bu. Biz üç 
yüz altmış beş günün içinde zaten yüz elli günü sonuçta tatil olan bir memle-
kette, yılın yarısında dahi çalışmaya arzulu, istekli bir insan tipi yetiştiremedik. 
Tarımın temel prensibi şudur. Tarım yılın üç yüz altmış beş günü ilgilendiğiniz 
bir iş olduğu takdirde, size bir şeyler veren ve bir şeyler alabileceğiniz sektör-
dür.

Yine ekonomik yapının sanayi ayağına baktığımızda; burada OSB ve onun 
ötesinde küçük sitesi var. Tarıma dayalı sanayi ön planda. Özelleştirilen bazı 
kamu kurum ve kuruluşları ile bölgeye verilen teşvikler sonrasında, belki özel 
olarak motive edilerek getirilmiş bir takım sanayiciler var, ama sonuçta bizim 
sanayi alt yapımız zayıf. Sanayi için gerekli iş gücü ve mesleki bilgi alt yapımız 
da yeterli değil. Konvansiyonel ve klasik yöntemlerle üretim yapan sanayi ile 
alakalı altyapımızda da bir takım sıkıntılar var. Buradan hareketle sanayiye 
ilişkin alt yapımızın ciddi manada gözden geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Sanayinin bölgedeki ulaşım ağları ile konumlandırılması, yapısı ve diğer 
pazarlara olan taşıma maliyetleri ile ilişkilendirilmiş olan maliyet yapısı ile iş 
gücünün verimliliği, bulunabilirliği ve yatırım kararı ile alakalı meselelerin çö-
zülmesi halinde, bu yapı hızlı bir şekilde değişebilecektir. Esasında bir takım 
dinamiklere sahip, yani çok da hızlı bir şekilde değişebilir.

Hizmetler başlığı altındaki duruma baktığımızda; ekonominin genel yapısı 
içerisinde en hızlı gelişen ve en hızlı dönüşen sektörün bu sektör olduğunu 
görmekteyiz. Ülkemizde de GSYİH’nın yaklaşık %60’ı hizmetler kesiminden 
gelir. Bu kesim; insan hayatına ve refahına doğrudan dokunan, hayatı kolay-
laştırıcı faktörlerin tamamının içinde yer aldığı bir hizmetler demetidir veya bir 
ekonomik sektör demetidir. Burada hizmetler sektöründeki şansımız, tarımı 
dönüştüremediğimiz takdirde daha yüksek gibi duruyor. Ama bana göre bizim 
ana hedefi mizin, mutlaka ve mutlaka tarımın dönüştürülmesi olması gerektiği 
kanaatindeyim. Ancak, o zaman bunlar bir araya geldiğinde anlamlı bir fotoğ-
raf ortaya çıkacaktır.

Ekonomik yapının diğer bir göstergesine baktığımızda Giresun’un; Ekono-
mi Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilen devlet teşvik ve destekle-
rinden yüksek oranlarla yararlanabilecek bölgeler içerisinde yer alan illerden 
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biri olduğunu görmekteyiz. Ancak bunları vermiş olmanız ya da bunları sağlı-
yor olmanız, bunları verdik hala niye gelişmiyor demeye yetmiyor. Her şeyin 
kendine has doğal bir altyapısı, bir adresi var. O doğal adresinin dışında zor 
oluyor. Bu noktada devlet belki bütün mekanizmaları ile gerçek manada yatı-
rım hevesi ve motivasyonu duyan yatırımcıya bu desteklerini vermeye devam 
edecek, ama biz yine de bu desteklerden beklenen neticeyi alamayacağız.

Bizim burada ev sahiplerimizden olan DOKAP gibi kurumlar devlet teşki-
latına, devlet planlama teşkilatının dönüşümü projesinden sonra ilave oldu. 
Belki illerimiz yerelde daha önce merkezi planlamanın ürünü gibi görünen 
birçok şeyi, bölgesel parametreleri değerlendirmek suretiyle hazırlayan bir 
takım ile karşılaştılar ve buralarda çok kıymetli uzmanlar çok değerli çalışma-
lar yapıyorlar. Neredeyse yatırımcıya hazır fi zibilite verebilecek ileri seviyede 
çalışmalar ortaya koyuyorlar, ama yine de bakıyorsunuz bir eksiklik olunca 
yine olmuyor. Peki bu çalışmalar ne olacak, şöyle bir şey var su yüz derecede 
kaynıyor ama altmış derecede kaynamıyor. Bizim şu anda yaptığımız iş ateşi 
yaktık, suyu da koyduk ve istikrarlı bir şekilde ısıtmaya çalışıyoruz. Öyle bir 
an gelecek ki bölgeler arası etkileşim ve bu anlatımların ortaya koyduğu bilinç 
seviyesindeki yükselme, değerli vakıf başkanımızın Giresun’a bir vatan borcu 
diye gördüğü, benimde Ankara’da kazandığımı Ordu’da harcadığım bir eko-
nomik yapıdan çıkıp, burada kazanıp, Ankara’da yediğimiz bir ekonomik yapı-
ya dönüşecek inşallah. Şu anda, yerlinin gurbetçiyi misafi r ettiği ve gurbetçinin 
kendisi geldiğinde ya burada neler olmuş biz zamanı kaçırmışız dediği hayret 
noktasında değiliz.

Bunların yanı sıra sizlere Giresun’un rekabetçiliği ile ilgili de birkaç söz 
söylemek istiyorum. Türkiye’deki en yaşanabilir iller sıralamasında Giresun’un 
29. sırada olduğunu görüyoruz. Bu TÜİK’in illerde yaşam endeksini; konut, 
çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, 
altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti kriterlerini 
baz alınarak hazırladığı bir derecelendirilmedir. 

Yine Giresun’un rekabetçiliği ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. İl alt 
endeksler bazında değerlendirildiğinde, beşeri sermaye yani yaşam kalitesi-
nin erişilebilirliği açısından bakıldığı zaman sağlık, ilin en iyi durumda olduğu 
endekstir. İl yüksek katma değerin göstergesi olan girişimcilik-inovasyon açı-
sından değerlendirildiğinde teknolojik altyapı alanındaki sıralamada 34. olarak 
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ön plana çıkmaktadır. Ticari başarının göstergesi olarak kullanılan göstergeler 
içerisinde ise dış ticaret-sanayi göstergesinde 37. sırada yer almaktadır. Ti-
caretin bu durumu da tek ürüne bağlı yapısından kaynaklanmaktadır. Genel 
Rekabetçilik endeksinde ise il 50. sırada yer almaktadır.

Giresun; bir dönüşüm, bir değişim bir sıçrama yapmak istiyorsa, şu anda 
bildiği ne varsa onu iyileştirecek ya da onu daha kaliteli üretecek. Öncelik-
le birinci adımda yapması gereken şey bu. Bir üst gruba çıktığı zamanda, 
üretilenlerin kalitesi ile ilgilenerek dönüşümünün önünü açmaya başlayacak. 
Burada söylemeye çalıştığım şey esasında, Giresun’a özel bir şey değil. So-
nuçta rekabetçiliğinizi artırmak ve rekabet etmek istiyorsak; verimlilik, tekno-
lojik yenilik, gelişme, rekabet ve sürdürülebilirlik zincirini ve bunların temel 
gerekliliklerini verimlilik arttırıcılarını ve inovasyon faktörlerini çeşitlendirerek 
geliştirmek durumundasınız.

Bu tabloda (Slayt-18), belki Giresun için bir modelleme gibi veya Giresun’a 
benzetmek için yaptığımız bir şey, ama sonuçta buradaki temel başlıklar 
önemli. Yani hizmetlerde, tarımda, sanayide hangi sektörleri nasıl dönüştüre-
bileceğimize karar verdikten sonra bunun temel şartlarını ve stratejilerini orta-
ya koymak durumundasınız. Şimdi Giresun için öneri sayılabilecek bir şeyler 
söylemeye çalışalım.

Giresun’u merkeze koyduğumuzda bir tarafta lojistik, bir tarafta kümelen-
me, tarım-sanayi entegrasyonu, belki yayla-doğa turizmi başlığı altında ola-
bilecek dört başlığın birbiriyle etkileşimine veya nasıl geliştirileceğine dair bir 
şeyler söylemek istiyorum. Bir ilin kalkınmasında, gelişmesinde üniversiteden 
bağımsız düşünülen hiçbir şey olmamalı bence. Eğer her ile bir üniversite 
gerçekten; gelişmenin, kalkınmanın, büyümenin, beşeri sermayeyi güçlendir-
menin altyapısını sağlayacak bir politika olarak belirlenirse, üniversite hayatın 
her alanında olmak zorundadır. Dolayısı ile Giresun Üniversitesi; “benim ihti-
yacımı karşılayacak bilgisi, fi kirleri, projeleri var mı?”, “benim hayatımı kolay-
laştıracak mesleki bilgiye sahip insanları yetiştiriyor mu?”, “benim vizyonumu 
geliştirecek ufka sahip hocalara, öğrencilere sahip mi?” diye sorularak, bu 
çerçevede değerlendirme yapılması icap etmektedir. O bakımdan ben buraya 
üniversiteyi özellikle yazmadım. Üniversitenin dokunmadığı hiç bir şeyi başar-
mak mümkün değil.
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Türkiye gelişiyor ve bu doğal değişimden Giresun’da nasibini alıyor. Türki-
ye’nin gece ışıkları haritalarında; 1990 yılında Giresun’unda içinde bulunduğu 
sahil şeridinin gece ışıkları ile yine 2015 yılındaki gece ışıkları ve Türkiye’nin 
diğer bölgelerindeki gece ışık yoğunluğunu görmekteyiz. Karadeniz sahil yolu 
üzerinde bulunan Samsun’dan Hopa’ya kadar nerdeyse 15 km de bir ilçe var. 
Karadeniz sahil yolu olmasaydı, bu yolun nasıl bir yol olabileceğini, burada 
nasıl bir trafi k olabileceğini düşünün. Esasında bu bölgede nüfus ve üniversi-
telerin de içinde yer aldığı çok doğal bir kümelenme var ve doğal kümelenme-
nin olası etkilerini bu bölgenin çok iyi analiz etmesi lazım. Kümeleme dünyada 
ve sektörlerde büyük projelerle gerçekleştirilmeye çalışılan bir işken, bu doğal 
kümelenme bölge açısından önemli bir avantajdır.

Şimdi sırada bizim meşhur fındığımız var. Bununla ilgili birkaç başlık ver-
mek istiyorum. Bu meseleyi çözebiliyor muyuz? Hayır çözemiyoruz. Ama fo-
toğrafı ile alakalı bir şeyler diyebiliriz. Üretici tarafına baktığınızda dağınık, 
parçalı organize değil, üretici başına üretim miktarı az, pazarı etkileyebilme 
gücüne sahip üretici yok. Rekolte diye ciddi bir hesabı var. Belki alan baz-
lı desteğin değiştirilme sureti ile verimliliği arttırıcı politikaların fi nansmanını 
sağlayacak bir şeylere biraz kafa yormak lazım. Yurtiçi alıcılarına baktığımız-
da, küçük alıcılar var, orta büyüklükte alıcılar var, büyük alıcılar var. Kırma 
ve paketleme tesisi olan var, geliştirilmeye çalışılan bir kooperatif var. Gıda 
ürünlerine entegre olmuş alıcılar var. Yani lisanslı depo ürün senedi ve gele-
ceğe satışa yönelik bir tarımsal emtia olma noktasında da mesafe almış deği-
liz. Yurtdışı alıcılara baktığımızda büyük organize ikame ürünleri takip ediyor, 
dünya gıda sanayisinde önemli oyuncular.

Buradaki en önemli tespitim şu, altı dekara inmiş işletme büyüklüğünde or-
talama 250/300 kg fındık alanın, ben fındıkçıyım dediği bir memlekette fındık-
la ilgili hiçbir şeyi yönetemeyiz. Biz yurtdışındaki alıcının almaya razı olduğu 
fi yattan, Türkiye’de ürün tedarikini fındık ticareti olarak kabul eden bir duruma 
mahkum olmamız. Çünkü dünyada bizim gibi bir ürünün %73 - %75’ini üreten 
tüm ülkelerin sadece bunu yürütmek üzere bir teşkilatı, kurumsal bir yapısı 
vardır ve arz fazlası ürünle nasıl mücadele edeceğine dair bir politikası vardır.

Turizmle ilgili olarak da baktığımızda şimdi buradaki temel şey şudur, siz 
cazip olabilirsiniz, kolay ulaşılabilir olabilirsiniz, doğanız yaylanız kırsal turiz-
me elverişli yapınız, doğal ve kültürel değerleriniz her şeyiniz olabilir. Ama 
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transit geçişlere konaklama noktası, transit geçişlerde mola noktası, müstakil 
destinasyonun üçü arasında, bu üçü ile alakalı ne yapmamız gerektiği me-
selesini oturup konuşmak icap eder. Dolayısı ile hangisinde olacaksanız ona 
uygun davranmanız icap eder.

Tarıma baktığımızda tek ürüne bağımlılığı, tarla bitkilerini yaygınlaştırma-
nın kolay olmadığını, emeğin yoğun olduğunu, mekanizasyona elverişli olma-
dığını, verimliliğin düşük ve zirai bilginin yetersiz olduğunu da söyleyebiliriz. 
Yatırım ayağına baktığımızda kamu, kendi vizyonu, kendi planları çerçeve-
sinde altyapıyı ve üst yapıyı zaten yapıyor. Kamunun yapacağı işlerle ilgili 
Giresun’dan bahsedildi, çok önemli bir avantajı var. Siyasi karar birimleri ile 
etkili iletişimin önemli neticeler vereceği kanaatindeyim. Sadece il bazında da 
düşünülebilir, bölge bazında da düşünülebilir. Bu sonuçta devletin programına 
bir şeyi aldırmaktır.

Kamu yapacaksa eğer, yerel yönetimler ve STK’lar olarak bizlerin, birlik ve 
beraberlik içerisinde piyasa ekonomisinin karar sürecini harekete geçirmemiz 
icap eder. Anadolu’nun marka şehirlerine veya gelişmiş şehirlerine baktığımız 
zaman hiçbir zaman tek çalgılı enstrümanlar veya tek çalgılı orkestralar ola-
rak iş yapmadıklarını görürüz. Mutlaka çok çalgılı orkestralar şeklinde çalışır 
onlar. Gidin Gaziantep’e herhangi bir sanayici, belediye başkanından, validen 
habersiz ilin ekonomisi ile alakalı bir şeyde bulunamaz. Ankara’da bir yere 
gideceklerse tek tek gitmezler hep beraber giderler. Bence en önemli hadise 
devlet zaten üzerine düşeni yapıyor. İşte havaalanı geldi, liman var, gümrük 
idaresi var, güney kuzey aksını bağlayan yollar var, yani sonuçta devlet bun-
dan başka ne yapabilir. Üniversitesi var. Ama Giresun’lu, Giresun’da yaşama-
ya niyetli değilse, Giresun’lu gurbetçi olmaya karar vermiş ise gurbette ka-
zandığını burada harcamaya karar vermişse, burada yaşayanlarda burada en 
iyisini ben yapıyorum deyip bir araya gelip biz yapıyoruz demiyorsa, ne olacak 
bu kendiliğinden mi olacak. Bu böyle bir yol.

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olma fırsatı ver-
diği için İktisadi Araştırmalar Vakfı yönetimine ve sempozyumu destekleyen 
kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum.
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G RESUN 

Yüzölçümü 6.831 km2 TC S ra: 51 

Nüfus (2015) 426.686 
TC S ra: 44 
Art  %-7,7 
Ya l  Nüfus 

stihdam (2015-%) 50.625 TC S ra: 48 

sizlik (2013-%) 6,5 TC S ra:21 

GSY H (2013-2005 
sabit fiyatlar yla) 3.121 milyon $ TC S ra: 46 

KBGSY H 
(2013-2005 sabit 7.188 $ TC S ra: 42 

Kaynak: Giresun TSO, TÜ K, TEPAV. 

Genel Bilgiler 

3 

• Limanlar  ile deniz ticareti 
ba lant s  

• Ordu Giresun Havaalan  
• Yeni karayolu ula m  a  
• (Samsun-Bolaman) H zl  

Tren? 
ile bölge illeri lojistik 
avantaja sahip. 

Karadeniz Sahil Yolu 
Uluslararas  
Yollarla Ba lant l d r. 

 EKO (Ekonomik birli i 
Te kilat - Afganistan-
Azerbaycan- K rg zistan-
Kazakistan-Tacikistan-    
Türkmenistan-Özbekistan) 

 Trans-Avrupa Kuzey-
Güney   Otoyolu (TEM) 

 Türkiye-Avrasya 

Yap m  planlanan ya da devam eden yollar: 
 

 Ünye-Tokat-Adana 
 Ordu-Sivas- skenderun 
 Giresun-Malatya-Ad yaman-Gaziantep-Kilis 
 Trabzon-Gümü hane-Erzincan-Tunceli-Elaz - 
Diyarbak r- Mardin 
 Rize- spir-Erzurum-GAP 
 Artvin-Ardahan-Kars Erzurum 

Genel Bilgiler 
(Ula m) 

4 
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TEPAV’ n iller özelinde 
yapt  GSY H 

hesaplamalar nda; 
stanbul, zmir, Ankara ve 

Bursa  s ralamada ilk 
dördü olu turmaktad rlar. 

Bu iller, 1992 y l ndaki 
yerlerini korurken,  

Giresun 5 s ra  
gerileyerek 46. olmu tur. 

Kaynak: TEPAV. 

GSY H (2005 sabit fiyatlar -milyon $) 

Türkiye’nin en fazla GSY H de erlerine sahip olan üç büyük ili; 
stanbul, zmir ve Ankara’da ki i ba  gelir art  yava lam t r.  

Ekonomik Yap 

5 

Giresun KBGSY H S ralama: 

2007 
zmir 8 
Ankara 12 
stanbul 18 
Giresun 40 

2013 
zmir 8 
Ankara 18 
stanbul 34 
Giresun 42 

TEPAV’ n iller özelinde yapt  çal mada, ki i ba na gelir  rakamlar  2001  y l  baz al narak 
de erlendirilmi  ve Türkiye’nin ki i ba  gelirindeki art  % 3,63 olarak hesaplanm t r.  Giresun’un 
geli iminin ise bu oran n oldukça üzerinde % 7 aral nda gerçekle ti i görülmektedir. 
Bu oran ile Giresun’un, Türkiye ortalamas ndan daha h zl  büyüyen ve 2013 y l nda s n f atlayan iller 
aras nda yer alm t r. 

Kaynak: TEPAV. 

KBGSY H ($) 

Ekonomik Yap 

6 
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G RESUN 

hracat (2015) 192 milyon $ TC S ra: 40 

hracat Yapan Firma 
Say s  49 TC S ra: 60 

thalat (2015) 14 milyon $ TC S ra: 66 

Kaynak: Giresun TSO. 

Ön plana ç kan hracat 
ürünleri: 

% 84’ü f nd k 

% 5 makine ve aksamlar  

% 4 meyve ve sebze 

% 3 haz r giyim ve 
konfeksiyon 

Ekonomik Yap 

S radan ürünler ihraç edilmekte 
hraç edilen ürünlerin nitelikli s çrama kabiliyeti Türkiye ortalamas n n alt nda 
Ülkemizdeki di er iller ihracat potansiyelini art rm  ama Giresun 
art ramam , bu nedenle ihracat rakam  artsa da s ralamada gerilemi  
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Tar m sektörü a rl kl  yap  
Rekabet gücü ve de eri yüksek tar m ürünü (F nd k) 

Çe itlili i az ve dü ük verimli ürün yap s  
Geleneksel üretim 

Yeterince geli memi  pazar yap s  

Parçal  ve da n k i letme yap s  
Makineli tar ma elveri siz arazi yap s  

Tar m ve hayvanc l k gibi alt sektörlerin birbirlerini 
tamamlayamamas  

Su ürünleri i lemeye ili kin sektörlerin az geli mi li i 
Tar m a rl kl  istihdam yap s  

Ya lanan nüfus ve göç nedeniyle tar msal istihdamda 
azalma     
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Ekonomik Yap 
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20
01

-2
01

1 

Sermaye Türü Belge Adedi 
Sabit Yat r m  
(Milyon TL) 

stihdam 

Yabanc  Sermaye 4 21 486 

Yerli Sermaye 124 759 2.689 

Genel Toplam 128 780 3.175 

20
12

-2
01

6 
(Y

en
i 

Te
vi

k 
M

ev
zu

at
) 

Yabanc  Sermaye 1 16 9 

Yerli Sermaye 115 830 3.489 

Genel Toplam 116 846 3.498 

Kümülatif Toplam 244 1.626 6.673 

Kaynak: Ekonomi Bakanl . 

letme Say s  
letme Say s  
l S ralamas  

Destek Tutar  
Destek Tutar   
l S ralamas  

Destek Programlar  
Kapsam nda Verilen 
Destekler (2003-2015) 

1.000 47 8.276.412 TL 48 

KOB  Finansman Destek 
Kredileri (2003-2015) 

1.712 37 84.635.421 TL 36 

Kaynak: KOSGEB. 

Ekonomik Yap 

DEVLET 
TE V K 

 VE  
DESTEKLER  

EKONOM  
BAKANLI I 

KOSGEB 

12 
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Kalk nma Ajans ’n n, Giresun’un da içinde yer ald  bölgeye ili kin verileri çerçevesinde
a a daki hususlar öne ç kmaktad r: 

Üretilen katma de er, 2008 TÜ K verilerine göre % 2,6 gibi dü ük bir orandad r. 

Rekabet düzeyi dü ük ve geleneksel yöntemlerle üretim yap lmaktad r. 
Sektörler aras  geçi  s n rl d r. 

Tar m öne ç kan öncelikli sektör olup, i letme büyüklü ü, çe itlilik ve verim dü üktür

Bölgede sanayi alan nda g da ve içecek imalat  d nda rekabet potansiyeli olan 
sektör, haz r giyim sektörü olarak belirlenmi tir. 

Katma de er hizmetler sektöründe tar m ve sanayiye göre 3 kat fazla. 

Benzer yap daki illere verilen ilave te viklerin yaratt  olumsuz yat r m ortam . 

Bölgenin do al küme yap s  rekabetçilikte öne ç kan önemli bir avantajd r. 

Ekonomik Yap 

13 

2014 Küresel Metropol zleme Raporu 
lk 10  ehir 

1. Makao (Çin Makao Özel Yönt. Bölg.) 

2. zmir 
3. stanbul 
4. Bursa 
5. Dubai (BAE) 
6. Kunming  (Çin) 
7. Hangzhou (Çin) 
8. Xiamen (Çin) 
9. Ankara 
10. Fuzhou (Çin) 

Kaynak: Brookings Enstitüsü, ABD, 2014. 

Uluslararas  rekabet,  bölgeler ve 
ehirler için de önemli bir unsur haline 

gelmi tir.  
S ralamada Türk ehirleri, istihdam 
art ndaki önemli geli meleri ile ilk 10 
içerisinde kendine yer bulmu tur. 

ehir 
En Ya anabilir 
ller S ralamas  

(2015 ) 

stihdam 
(2013) (%) 

Nüfus 
Art  H z  
(‰) (2015) 

stanbul 5 46,4 19,3 

Ankara 17 44,5 23,1 

zmir 21 47,3 13,4 

Bursa 19 48,0 19,5 

Giresun 29 47,5 -7,7 

llerde ya am endeksi; konut, çal ma hayat , gelir 
ve servet, sa l k, e itim, çevre, güvenlik, sivil 
kat l m, altyap  hizmetlerine eri im, sosyal  ya am 
ve ya am memnuniyeti kriterleri baz al narak 
TÜ K’in yapt  çal mada Giresun 29. s rada yer 
alm t r. 

Kaynak: TÜ K. 

Giresun’un Rekabetçili i 
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47 34 58 23 40 65 

Alt Endeksler 
Baz nda Giresun 

Rekabet 
S ralamas  

Rekabet 
Endeksi lk On 

ehir ve 
Giresun (2013) 

1. stanbul

2. Ankara

3. zmir

4. Kocaeli

5. Antalya

6. Bursa

7. Eski ehir

8. Konya

9. Adana

Kaynak: M. EKER, A.SADANLI,  H.BEKTA , «Kayseri Rekabet Endeksi 2013-2014», ORAN Kalk nma Ajans  ve Kayseri Ticaret Odas . 

  
 

 

62 55 52 34 

 
 

 
  

51 37 56 63 67 

Yüksek katma de erin 
göstergesi 

Ticari ba ar  elde 
edebilmenin göstergesi 

Be eri sermaye, ya am 
kalitesinin ve eri ebilirli in 

göstergesi 

Giresun’un Rekabetçili i 

Bölgelerin ekonomik rekabetçiliklerinin de erlendirilmesinde kullan lan rekabetçilik 
endeksleri, illerin farkl  unsurlar  için kar la t rma imkan  sunuyor.  

Rekabetçilik endeksini olu turan alt endeksler baz nda  Giresun dahil tüm iller, farkl  
endekslerde farkl  s ralarda yer almaktad r. 

15 

81 ilin strateji matrisi üzerindeki konumu, 2014 
stanbul, zmir, Ankara ve Bursa gibi ön plana ç kan illerin s çrama kabiliyeti oldukça yüksektir. Giresun 
ise s çrama kabiliyeti aç s ndan bu illerin oldukça alt ndad r. Ancak, ürün kalitesi ve yenilikçilik ile bir 
s çrama elde edebilecek durumdad r. 
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Tehlikeli sular: S çrama kapasitesi art r lmal  Olan  iyile tir: Üretileni daha kaliteli üretmeli 

Basit Sanayi Politikas : Yeni ürünlere s çramay  
kolayla t rmal  

Dönü ümün Önünü Aç: Üretilen ürünlerin kalitesi 
artmal  

Giresun’un Rekabetçili i 
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Ba ar  Verimlilik 
Teknolojik 

Yenilik Geli me  Rekabet Sürdürebilirlik 

Temel Gereklilikler 
 

Kurumsal Yap  

Altyap  

Makroekonomik stikrar 

Sa l k ve ilkö retim 

Verimlilik Art r c lar 
 

Yüksek ö retim ve  
       i ba nda e itim 

Mal piyasalar n n etkinli i 
Emek piyasalar n n etkinli i 
Mali piyasalar n çe itli i 
Teknolojik altyap  
Pazar büyüklü ü 

novasyon ve Çe itlilik 
Faktörleri 

 
 dünyas n n  

      geli mi lik düzeyi 
novasyon 

Giresun’un Rekabetçili i 
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novasyonla 
Dönü ecek 
Sektörler 

Tekstil 

F nd k Ürünleri 

G da Sanayi 

Asansör 

Turizm 

Tar m 

Hayvanc l k 

Ula t rma 

Tar m 

Ürün Deseninde 
Çe itlilik 

Hammaddeyi 
leyerek Yüksek 
Katma De erli 

Ürüne Dönü türme 

Bilinçli Üretici 

Özgün Marka 

Tüketici Sa l  ve 
Tercihlerini Gözeten 

Üretim 

letmeye 
Dönü mü  Çiftlikler 

Sanayi 

Bilgi ve Teknoloji 
Yo un Üretim 

Kalite Egemen 
Sanayi 

Daha Az Enerji/
Hammadde 

Kullan m  ile Verim 

leri Teknoloji 
Endüstrilerinin 

Te viki 
Son Kullan c ya 

Yönelik Ürünlerin 
Katma De erini  

Artt rma 

birli i 

Hizmetler 

maj/Marka 

Bölge lleri Aras nda 
birli i 

Tan t m, Pazarlama 

Geli mi  Altyap  

Benzersiz Pozisyon 

Yerel ve Farkl l k 
Yaratan Strateji 

Bilimsel Ara t rma 
Faaliyetleri 

Kaliteli Hizmet 
Sunumu 

Alterrnatif Hizmet 
Sunumu 

Temel artlar 

Verimlilik 

Ürün Deseninde 
Zenginlik 

Katma De eri Yüksek 
Ürünlere Yönelme 

leri Teknoloji 

Kalite 

E itim/Be eri 
Sermaye 

Dü ük Maliyet 

Stratejiler 

Daha De erli 
Üretim 

Tar m, ve sanayi 
alanlar ndan daha 

fazla istifade 

Kazand klar m z  
daha insani 

alanlara kayd rma 

Herkesin 
Üretti inden 

Yüksek Teknoloji 

Mevcut KOB ’ler 
ve potansiyel 

i birlikleri 

Dünyan n ileri 
gelen illeri ile 
yar abilecek 

strateji 

Rekabet 
Çarpan Etkisi 

Yaratmak çin Katma 
De er Art  

leri teknolojili üretim 
ve ihracat 

Giresun’un sürdürülebilir kalk nma ve büyüme 
için rekabetçili e geçi inde h zland r c lar. 

18 



44

Giresun çin Öneri 

G RESUN 

KÜMELENME 

TARIM - SANAY  
ENTEGRASYONU  

(FINDIK VE D ER 
ÜRÜNLER) 

LOJ ST K 

YAYLA/
DO A 

TUR ZM  

19 

Türkiye’nin Gece I klar 

20 
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KÜMELENME 
Giresun ve çevre illerinin 6,6 milyonluk nüfusu, 
yakla k 79 milyon olan Türkiye nüfusunun 
%8,3’ünü olu turmaktad r. 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve 
Artvin’in Türkiye nüfusunun %4,6’s n  
olu turmaktad r. 

Bulundu u bölgede alt  devlet üniversitesi 
ve bir özel üniversite bulunmaktad r. 

Ordu, Giresun Trabzon, Rize, Artvin  illerinden 
olu an do al bir KÜMELENME içerisinde yer 
almaktad r. 
Kümelenme avantaj ndan yararlanarak yak n 
bölge merkezleriyle i levsel entegrasyon avantaj  
bulunmaktad r. 

NÜFUS 

ÜN VERS TE 

DO AL 
KÜME 

KÜMELENME 

21 

FINDIK 

Küçük Al c lar 

Orta Büyüklükteki Al c lar 

Büyük Al c lar  
( hracatç  Al c lar) 

K rma ve Paketleme Tesisi 
Olan Al c lar 

Kooperatif 

G da Sanayine Entegre 
Olmu  Al c lar  

(Nihai Ürün Üretenler) 

Depolama Ürün Senedi 
Tar msal Emtia Olarak 

De er Ta m yor 

Büyük 

Organize 

kame Ürünleri Takip 
Ediyorlar 

G da Sanayinde Önemli 
Oyuncular 

Da n k 

Çok parçal  

Organize De il 

Üretici Ba na Üretim  
Miktar  Az 

Pazar  Etkileyebilme 
Kabiliyeti Zay f (Hatta Yok) 

Rekolte 

Alan Bazl  Destek 
Farkl la t r larak Yenileme 

Yapmak Gerekiyor Mu? 

22 

ÜRET C  YURT DI I 

ALICILAR 

ALICILAR 
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TUR ZM 

Do a 

Yayla 

Tarihi ve 
Kültürel 
De erler 

Ula m 

Konaklama 

Transit 
Geçi lerde 
Konaklama 

Noktas  

Transit 
Geçi lerde  

Mola Noktas  

Müstakil 
Destinasyon 

23 

TARIM 

Tek Ürüne Ba ml  

Tarla Bitkilerini 
Yayg nla t rmak  

Kolay De il 

Mekanizasyona Elveri li De il 

Tek Ürün 

Verimlilik Dü ük 

Zirai Bilgi Yetersiz 

Emek Yo un 

24 
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YATIRIM 

Alt Yap -Üst Yap  

Kalk nma Planlar  

Makro Hedefler 

Siyasi Karar 
Birimleriyle  

Etkili leti im 

Piyasa Ekonomisinin 
Karar Sürecine Etki 

Alg  ( ehir) 

Alt Yap  

Destek Hizmetleri 

Piyasa Aktörlerini 
Motive Etmek 

Kamu, Yerel Yönetim ve STK’lar n 
Koordinasyonu. 

25 

Te ekkür Ederim. 

26 
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PANEL OTURUMU

Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı ile                                                                   
Giresun’un Ekonomik Vizyonu

Başkan : Prof. Dr. Cevdet COŞKUN 
  Giresun Üniversitesi Rektörü

Konu ve Panelistler
 • Yenilikçi Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Becerileri  

 Kazandırmada Sivil Toplum  Kuruluşlarının Rolü  
 ve Uygulama Sonuçları

  Baybars ALTUNTAŞ 
 Deulcom İnternational Başkanı 

 • Giresun İli Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesine  
 Yönelik Kamu Desteklerinin Giresun ve Çevre  
 İllere Yansıması

  M. Emrah TANRIVERDİ 
 T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve 
 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü  
 Dış Ticaret Uzmanı

 • Bölgenin Kalkınmasında ve Bölge Kimliğinin  
 Oluşumunda DOKAP’ın Rolü

  Ekrem YÜCE 
 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi  
 Başkanı

 • Finansman ve Uluslararası Fon Yönetimi
  Murat BOLAT 

 Uluslararası Fon Yönetmeni
 • Et Sığırcılığının Giresun İline Ekonomik  

 Katkısı ne Olabilir
  Mustafa TOPCU 

 Ziraat Mühendisi
 • ORGİ Havaalanının Karadeniz Bölgesine  

 Getireceği İvme, Giresun Ekonomisine  
  Ne Ölçüde Yansıyacak

  Temel YANIKOĞLU 
 Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu  
  Başkanı
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Baybars ALTUNTAŞ
Deulcom İnternational Başkanı

Yenilikçi Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Becerileri Kazandırmada 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Uygulama Sonuçları

Çok teşekkürler Sayın Başkan. 

Şimdi yenilikçi girişimcilik derken kısaca ne demek istediğimizi onu biraz 
açalım .2010 yılında Barack OBAMA beyaz sarayda bir global girişimcilik zir-
vesi düzenledi. Bu global girişimcilik zirvesinde 162 ülkeden insanları davet 
etti benim ile de baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bu ben olmuş başkası ol-
muş hiç önemli değil neticede girişimcilik ile ilgili bir şeyler konuştuk.Ben Ba-
rack Obama’ya şunu söyledim. 21.yüzyılı girişimcilik yüzyılı ilan ettiniz ama 
sanki 21. yüzyılı akıllı girişimcilerin ilan etseydik daha anlamlı olurdu dedim. 
Neden çünkü akıllı girişimcilikle girişimcilik arasında fark var. Bizce 20 yıl önce 
otuz yıl önce icat çıkarmak mucit olmak önemliydi, çıkartmış olduğunuz örnek 
bardağı icat ettiniz zaten tüketicisi hazır özel bir girişimcilik ve beceri gerektir-
miyor bunu piyasaya sürmek ve satmak ve başarılı bir girişim hikayesi ortaya 
çıkarmak için.ama bugün bu dünyada 7 milyar insan ve pek çoğu da kendisini 
girişimci olarak tanımlandırıyor ve herkes piyasaya bir şey sürmeye çalışıyor. 
Dolayısıyla 30 yıl öncesinin 40 yıl öncesinin girişimcilik tarifi  ile bugünkü aynı 
olamaz.hatta Barack Obama global girişimcilik zirvesi değil de global mucitler 
zirvesi diyebilirdi, eğer elli yıl önce ABD’ye başkan olsaydı. Bunu paylaştım 
kendisi ile, akıllı girişimci ile girişimci arasında çok önemli bir fark olduğunu 
söyledim oda inovasyon çıkarabilme becerisi ve bu becerinin aslında hem çok 
kolay hem çok zor olduğunu paylaşarak konuya giriş yapmak istiyorum. Bizim 
artık iş fi krinin aklımıza geldikten sonra piyasaya sürüldükten sonra tüketi-
ci tarafından kabul edilmesi durumunda girişimcilik öykümüz başlıyor. O ana 
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kadar biz kendimizi girişimci olarak kabul etmemeliyiz.Girişken olarak tanım-
layabiliriz, mucit olarak ta tanımlayabiliriz, fakat girişimci olarak değil. Eskiden 
iş yükü ile beraber girişimcilik öyküsü de başlıyordu. Bugün değil bugün ar-
tık benim bu bardağı piyasaya sürdüğümde tüketici ile buluşması tüketicinin 
bunu satın alması ve benim excel tablomda sene sonunda artı kar üretmem 
gerekiyor. Bugünün devletleri tabi çok akıllı özellikle global krizden sonra artık 
mucitle çok ilgilenmiyor, inovatör dediğimiz o inavasyonu getiren ve büyüyen 
bu bardağı tüketici ile buluşturanla ilgileniyor ve onu desteklemekle meşgul, 
neden çünkü ürettiğiniz şey icat ettiğiniz şey satmaksa o zaman yeni KDV., 
yeni muhtasar, yeni bir sgk, dolayısı ile o sizin çok akıllı yada zeki olduğu-
nuzu gösterebiliyor, ama devlet açısından pek bir anlam ifade etmiyor. Yeni 
istihdam yeni vergiler yeni işyerlerinin açılabilmesi için inovasyon şart. Öyle 
ise her mucidinde inovatör ve girişimci olması zorunluluğu olmadığına göre, 
demek ki bizim için icat edileni inovasyona dönmesi yani piyasaya sürülebil-
mesi ve tüketici ile buluşabilmesi için daha çok önemli katolizere ihtiyacımız 
var. İşte o girişimcidir o yüzden artık girişimciler ekonominin temel unsurları. 
Örneğin ben 1992 yılında kendi işimi kurduğumda girişimci diye bir kelime 
benim litarütürümde yoktu. İnovasyonda yoktu bunlar bugün çok konuşulan 
kelimeler, toplumun ihtiyaçları çok değişti hem toplumsal hem bireysel anla-
mada. Yalnız bugünün girişimcisinin çok önemli bir sorunu var oda malumu-
nuz kibar söylemi ile fi nans kestirme söylemi ile de paradır.Malesef bugünün 
girişimcisinin fi nansal sorunu var neden çünkü 30 önce eş dost akraba fi nans-
manı dediğimiz fi nansörler vardı. Öyle ise biz hem kamunun parasının hem 
bankanın parasının hem eş dost akraba parasını akıllı paraya çevirme me-
todunu bulmamız gerekiyor. Akıllı para dediğimizde de ne kastediyoruz şunu 
kastediyorum 50 yıl önce fi nansmanı sağlardınız gider tüketimi kurar işte o 
fi nansmanla yola çıkılırdı. Bugün fi nansmanda tek başına yetmiyor size yol 
gösterecek mentorunuz olacak. Bunu sağlayan yalnız önemli oyuncular var 
oyuncuların başında da melek yatırımcılar geliyor. Türkiye bu konuda çok yol 
aldı hazine müsteşarlığı %75’lik vergi teşviki ile dünyadaki en yüksek melek 
yatırım teşvikini getirdi. Dolayısı ile ben iş fi krimi ürettim melek yatırımcının 
karşısına çıkacağım, ama melek yatrımcının karşısına çıktığımda mutlaka bir 
demo dediğimiz örneğin bu bardağı üreteceksiniz yatırım istiyorsunuz. De-
moyu üretme kısmını fi nanse edebiliyoruz ondan sonra bu şu demek 0 ile 
50 bin dolar arasında girişimcinin bu demoyu üretmesi için yatırma ihtiyacı 
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var burada melek yatırımcının bir katkısı olabilir, kimlerin oluyor en önemli 
yenilik intivasyon merkezleri ve uzmandırıcı merkezler dediğimiz teknoparkla-
rın, üniversitelerin kurmuş oldukarı intivasyon merkezlerine kapılarını açarak 
demo çıkana kadar sana biz belki maddi değil ama ayni destek vereceğimiz 
sana network sağlayıp ücretsiz olarak fabrikanın hafta sonu hizmetlerinden 
istifade ettirebileceğimiz bu ortamı kurmamız mümkün. Bunu Türkiye’de sa-
dece Boğaziçi Üniversitesi yaptı kendi melek yatırımcılar ağını kurdu ve kendi 
mezunlarını bu şekilde destekliyor. Rol model olması açısından bende bir Gi-
resunlu olarak Giresun Üniversitesi Rektörümüzden bunu talep edebilirim ve 
üniversite öğrencileride kendi imkanlarını daha pratiğe dökebilme imkanını 
kısa zamanda bulabilirler. Şimdi 0 ile 50 bin dolar arasındaki birinci yatırımcı 
intivasyon merkezleri bunlar teknoparkalar içinde olabilir, ticaret odaları bu 
merkezleri kurabilir, kalkınma ajansları kurabilir, örneğin dubai kalkınma ajan-
sı var yani ille de bir adresten çıkması önemli değil teknoparklar, üniversiteler, 
ticaret odaları bu işin içinde. Dolayısı ile bu üç fonlama ile biz 50 bin dolara 
kadar olan demoyu üretme bölümünü fi nanse edebiliryoruz. Ondan sonra 50 
bin dolar ile 500 bin dolar arası melek yatırımcıların sahası neden melek yatı-
rımcıların sahası çünkü girişim sanayisi fonları 3 milyon doların üstüne yatırım 
yapıyorlar. İşte burda melek yatırımcının melekleri ortaya çıkıyor. Aradaki fark 
şu ister bankalara gidin ister borsaya gidin hepsinin söyleyeceği şey şu ge-
tir iki yıllık üç yıllık bilançoyu olacak. Bizde karşılığında teminatı koyuyorsak 
kredi hazır, melek yatırımcı ise geçmişe bakmıyor geleceğe bakıyor ve diyor 
ki iş gücü doğru ise ben sana yatırım yapacağım genelde %20 oranında ger-
çekleşiyor bu genelde de dünya ortalaması 200 bin dolar ve bunu tek başına 
da yapmıyor toplu bir şekilde yapıyor.neden toplu şekilde yapıyorlar çünkü, 
OECD’ nin bir istatistiği var her 100 girişimciden bir tanesi melek yatırımcı ile 
buluşabiliyor. Her on tane melek yatırımcıdan fi nansman bulmuş girişimciden 
bir tanesi de minimum yirmi çarpanla çıkış yapaniliyor. Yani 200 milyon dolar 
paranın 4 milyon dolarını beş yıliçinde alıp çıkış yapabiliyor. Tabi benbir melek 
yatırımcı olarak 100bin doları bir girişimciye vermek yerine 10 bin doların veri-
yorum. Fakat girişimcinin 100 bin dolara ihtiyacı var, geriye kalan 90 bin doları 
tamamlamam lazım. Dolayısıyla melek yatırım ağları da Hazine Müsteşarlığı 
tarafından yönetmeliği yayınlandı ve Türkiye’de şu anda 16 tane melek yatı-
rım ağı hazine tarafından akredite edildi.benim başkanlığını yaptığım Melek 
Yatırımcılar Derneğine bu 16 ağın 11 tanesi üye herbirinin 50/60 tane üyesi 
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var. Avrupa’da ise merkezi bürüksel olan Avrupa melek yatırım ticaret örgü-
tü 1999 yılında kurulmuş 25 bin üyesi var son dört yılda Türkiye’nin başkan 
yardımlığını temsilen Melek Yatırımcılar Derneği olarak ben yürütmekteyim. 
Birde dünya Melek Yatırım Kurumu var. Buna 2017/2018’de dönem başkanlı-
ğını Türkiye’de aldı dolayısı ile önümüzdeki yıl aynı zamanda başkanlık yapıp 
türk markalarını türk startuplarını dünya ligine çıkartmaya gayret edeceğiz. 
Sonuç itibari ile tüm girişimci adaylarımıza iş fi kirlerini eğer doğru fi nansmanla 
buluştururlarsa rekabet etme şartlarının çok yüksek olacağını düşünüyorum. 
Teşekkür ediyorum.
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M. Emrah TANRIVERDİ      
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve      
Yabancı Sermaye Genel  Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı

Sayın valim, 

Sayın rektörüm,

Sayın başkanlarım, 

Değerli katılımcılar,

Öncelikle İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın değerli başkan ve yöneticilerine bu 
paneli düzenlediği ve bize sunum yapma imkanını sağladıkları için teşekkür 
etmek istiyorum. Ben bugün yatırım teşvik sistemi ve yatırımlarda devlet yar-
dımları ile ilgili sunum yapacağım. Yatırımlarda devlet yardımlarını anlattığım 
sunumun sonunda da  Giresun, Ordu ve Trabzon illerine yönelik yatırım teş-
vikleri açısından istatistikleri  vereceğim. Biz yatırım teşviklerini  2012/3305 
sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında uygula-
maktayız. Bu karar 2012 haziran tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamdaki teşvik sisteminin asli amaçları;

• Cari açığın azaltılması, 

• Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içe-
ren yatırımların desteklenmesi, 

• En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, Böl-
gesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, 

• Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,

• Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi olarak belirlenmiştir.

Bu teşvik sistemi beş temel ayak üzerine oturtuldu.
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Bunlar

• Bölgesel teşvik sistemi

• Öncelikli yatırımın teşviki

• Stratejik yatırımların teşviki

• Büyük ölçekli yatırımların teşviki

• Genel teşvik sistemidir.

Yani bir yatırım geldiği zaman yatırımın büyüklüğü, yatırımın yeri ve ko-
nusunu dikkate alarak bu teşvik sistemlerinden bir tanesi ile biz bu yatırımı 
desteklemekteyiz. tabi bunları desteklerken bu sistemlerin altında belli başlı 
destek unsurları yer almaktadır ve biz bu destek unsurlarını kullanarak yatı-
rımları desteklemeye çalışıyoruz.

Bunlar nedir;

• KDV İstisnası

• Gümrük Vergisi Muafi yeti

• Vergi İndirimi Desteği

• Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

• Gelir Vergisi Stopajı Desteği

• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

• Faiz Desteği

• Yatırım Yeri Tahsisi   

• KDV İadesi Olarak yer almaktadır.

Bahsedilen her bir teşvik uygulamaları sistemi içerisinde bu destek unsur-
larından bir kısmı yer almaktadır. Mesela genel teşvik uygulamaları kapsamın-
da sadece KDV istisnası ve gümrük vergisi muafi yeti desteği verilmektedir. 
bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında ise  kdv iadesi hariç diğer destek 
unsurlarının tamamını  verilmektedir. Buradaki temel fark destek oranları ve 
yatırım için gerekli asgari tutarlarda yatıyor. Bölgesel teşvik uygulamaları, ön-
celikli yatırımların teşviki, büyük ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatı-
rımlar arasında aynı destek unsurları yer alsa da, destek oranları, süreleri ve 
yoğunlukları farklı olabilmektedir. 
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Öncelikle, destek unsurlarının ne olduğunu tanıtmak istiyorum. Kdv istis-
nası, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin 
edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenme-
mesi şeklinde uygulanır. Bir diğer destek unsuru ise gümrük vergisi muafi ye-
tidir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım 
malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygula-
nır. Üçüncü destek unsuru ise vergi indirimi desteğidir. Bu destek, gelir veya 
kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar in-
dirimli olarak uygulanmasıdır. 

Vergi indirimi desteği, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölge-
sel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 
sağlanmaktadır.

Faiz destği ise;

„ Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar kullanı-
lan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Ba-
kanlığımızca karşılanmaktadır. 

„ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli kredi-
ler için sağlanan bir fi nansman desteğidir. 

„ Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile  3., 
4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapı-
lacak yatırımlar için uygulanır.

Bir diğer destek unsuru yatırım yeri tahsisi bunu için yatırım teşvik belge-
sinde özel bir şartla fi rmanın yatırım yeri tahsisi için uygun olduğunu belirti-
yoruz. Ama bu destek unsurunun asıl uygulayıcısı maliye bakanlığı ve milli 
emlak genel müdürlüğüdür. Bu kurumaların uygun gördüğü bir araziyi fi rmalar 
bedelsiz olarak alabiliyorlar. 

Firmaların çok sevdiği desteklerden biride sigorta primi işveren hissesi 
desteğidir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam 
için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül 
eden kısmının yatırımcılardan alınmıyor olmasıdır. Mesela 10 kişilik ilave istih-
dam sağlanmış ise bunun için desteğin uygulanma süresi boyunca yatırımcı 
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sigorta primi işveren hissesini ödemiyor. Bir diğer destek unsuru, sigorta primi 
desteği ise sadece altıncı bölgede uygulanan bir desteğimizdir. Burada da 
yatırımcılar Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam 
için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden 
kısmını 10 yıl süreyle ödemezler.

Gelir vergisi stopajı desteği de yine 6. Bölgede uygulanan bir destektir. 10 
yıl süre ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam 
için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kıs-
mının 10 yıl süreyle terkin edilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

KDV iadesi ise;

„ Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk  Lirasının üzerindeki Stratejik Yatı-
rımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için alınan 
KDV’nin iade edilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Peki yaklaşık olarak Firmalar  hangi boyutlarda olurlarsa hangi destekleri 
alıyorlar şimdi onlardan bahsedelim.

„ Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

• I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,

• III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir. 

„ Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna 
göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 milyon TL olarak belirlen-
miştir.

„ Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon 
TL’dir.

„ Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak 
üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Giresun ve Ordu için Bölgesel desteklerden yararlanmak için gereken as-
gari tutar 1 milyon tl olarak belirlenmiştir

Şimdi yatırım teşvik kapsamındaki kısaca bölgesel teşviklerden bahsede-
ceğim. Bölgesel teşviklerin amacı iller arasındaki gelişmişlik farkının azaltıl-
ması bir ilin üretim ve ihracat potansiyelinin arttırılmasıdır. iller 2012 yılında 
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kalkınma bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile altı bölgeye ayrılmıştır. ille-
rin altı bölgeye ayrılmasında altmış bir kriter dikkate alınmıştır.

Bunlar,

„ İstihdam Göstergeleri

„ Rekabetçi  ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri

„ Mali Göstergeler

„ Demografi k Göstergeler

„ Eğitim Göstergeleri

„ Sağlık Göstergeleri

„ Erişilebilirlik Göstergeleri

„ Yaşam Kalitesi Göstergeleri

İstanbul, İzmir ve Kocaeli gibi gelişmiş iller 1.Bölgede yer almaktadır. Ka-
radenize baktığımız zaman da Ordu ve Giresun V. Bölgede, Trabzon ise III. 
Bölgede yer almaktadır. 

Giresun özeline baktığımızda V. Bölgedeki 1 milyon tl nin üzerinde böl-
gesel yatırım yapan bir fi rmaya biz kdv istisnası, Gümrük Vergisi Muafi yeti 
sağlıyoruz. Yatırım osb dışında ise %40 yatırıma katkı oranı ile vergi indiri-
mi hakkı sağlıyoruz. Osb içinde yapılırsa bu %50 ye çıkıyor. Sigorta Primi 
İşveren Hissesi Desteği ise 7 yıl boyunca ilave istihdam için ödenmiyor, 
OSB  içinde 10 yıl boyunca ödenmiyor. faiz desteği kapsamında ise tl cinsi 
kredilerin 5 puanı dövize endeksli kredilerin ise 2 puanı devlet tarafından 
ödeniyor. 

Öncelikli yatırımlar kapsamında ise yüksek teknolojili ürünlerin üretilme-
sine yönelik yatırımlar, Türkiye’nin neresinde yapılırsa yapılsın V. Bölge için 
verilen desteklerinden yararlanabilmektedir. Bu kapsamda seçilen ilaç, büro, 
muhasebe ve bilgi işlem makineleri, tıbbi cihaz imalatına yönelik yatırımlar, 
hava ve uzay taşıtları, savunma alanındaki yatırımlar, otomotiv yatırımları 
belirli enerji yatırımları, demiryolu taşımacılığına yönelik yatırımlar, denizyolu 
taşımacılığına yönelik yatırımlar, uluslararası fuar alanları yatırımları gibi belli 
başlı yatırımlar, öncelikli yatırımlar kapsamında desteklenmektedir.
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2012 yılında ilk defa stratejik yatırımların teşviki, ayrı bir teşvik sistemi ola-
rak mevzuat kapsamına alındı. Stratejik yatırımların teşviki ile katma değer 
oranı yüksek olan yatırımların özendirilmesi amaçlandı. bu kapsamda asgari 
50 milyon tl üzeri olan yatırımlar, üretecekleri ürünün yurtiçi toplam üretim 
kapasitesinin ithalattan az olması ve katma değerin asgari %40 olması ve son 
bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının 
üzerinde olması durumunda stratejik yatırımlar kapsamında desteklenebil-
mektedir. 

Teşvik sistemi kapsamında sunuda gösterilen yatırım konuları için belirtilen 
asgari yatırım tutarlarının üzerinde yatırım yapılması durumunda büyük ölçekli 
yatırımların teşviki kapsamında desteklenebilmektedir. Sunuda da görüldüğü 
üzere büyük ölçekli yatırımların teşviki sisteminden yararlanabilmek için yatı-
rım konusuna göre değişmekle birlikte en az 50 milyon TL yatırım yapılması 
gerekmektedir.

Son olarak istatistiklere baktığımızda Giresun ilinde 2012 / 3305 sayılı ka-
rarname döneminde 114 adet belge verilmiş, yatırım tutarı yaklaşık 800 mil-
yon, ilave istihdam ise 3800 olarak öngörülmüştür. Ordu’ya ise 115 belge, 
Trabzon’a ise 134 belge düzenlenmiştir. Yatırım tutarlarına baktığımızda Ordu 
1.2 milyar TL, Trabzon’da ise 1.3 milyar TL tutarında sabit yatırım yapılması 
öngörülmüştür. Yatırımların sektörel dağılımlarına baktığımız zaman Giresun 
ilinde çok ciddi biçimde, %62 oranında, enerji yatırımı yapıldığını görüyoruz. 
Enerji yatırımlarına baktığımızda bunların çoğunlukla HES yatırımı olduğunu 
görüyoruz. Burada yaklaşık 500 milyon liralık HES yatırımı yapıldığı görünü-
yor. Diğer önemli yatırım konularının ise turizm, dokuma ve giyim, altyapı – 
belediye hizmetleri, pişmiş kil ve çimento sanayi ile gıda ve içki alanlarında 
olduğu görülmektedir. Ordu’da verilen teşviklerde ise enerjide  %40 pay almış, 
altyapı %20 pay almıştır. Trabzon’da ise enerji yatırım oranı %30 olarak görü-
lüyor. Yatırım teşvik belgelerinin destekleme sınıfına göre dağılımına baktığı-
mızda Giresun, Ordu ve Trabzon olarak bu üç ilin istatistikleri görünüyor. Gi-
resun’da üç tane öncelikli yatırım yapılmış, HES’ler genel destek kapsamında 
ele alındığı için 45 adet genel destek verildiği görülüyor. Sunuda da görüldüğü 
gibi diğer illere göre Trabzon’da yapılan yatırımlar biraz daha fazla görünüyor. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
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Ekim 2016 

 

Sunum Plan 

1. Yat r m Te vik Sistemi 

a) Amaç ve lgili Mevzuat 

b) Yat r m Te vik Sistemi 

  - Destek Unsurlar  

 - Yat r m Te vik Uygulamalar  

 - Giresun, Ordu ve Trabzon illeri statistikleri 
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Yat r m Te vik Mevzuat  

Yat r mlar, Bakanlar Kurulu Karar  ve bu Karar’ n uygulanmas na ili kin 
tebli  hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.     

2012/3305 say l  “Yat r mlarda Devlet Yard mlar  Hakk nda 
Karar” (19.06.2012 tarihli Resmi Gazete) 

2012/1 Say l  Uygulama Tebli i (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete) 

Amaç ve lgili Mevzuat 

 

Yat r m Te vik Sisteminin Amac  

Cari aç n azalt lmas  amac yla ithalat ba ml l  yüksek olan ara 
mal  ve ürünlerin üretiminin art r lmas ,  

Teknolojik dönü ümü sa layacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji 
içeren yat r mlar n desteklenmesi,  

En az geli mi  bölgelere sa lanan yat r m desteklerinin art r lmas , 

Bölgesel geli mi lik farkl l klar n n azalt lmas , 

Destek unsurlar n n etkinli inin art r lmas , 

Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi. 

 Amaç ve lgili Mevzuat 
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 Destek Unsurlar  
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 Te vik Uygulama ve Yabanc  Sermaye Genel  Müdürlü ü 

     

      

      

      

      

      

 
     

      

      

      

* Yaln zca 6. Bölgede uygulan r. 

 

Yat r m Te vik Belgesi kapsam nda yurt içinden ve yurt d ndan temin 
edilecek yat r m mal  makine ve teçhizat için katma de er vergisinin 
ödenmemesi eklinde uygulan r.  

KDV ST SNASI 

 Destek Unsurlar  

 



66

 

Yat r m Te vik Belgesi kapsam nda yurt d ndan temin edilecek 
yat r m mal  makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi 
eklinde uygulan r.  

GÜMRÜK VERG S  MUAF YET  

 Destek Unsurlar  

 

Vergi ndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yat r m için öngörülen 
katk  tutar na ula ncaya kadar indirimli olarak uygulanmas d r.  

Bu destek, stratejik yat r mlar, büyük ölçekli yat r mlar ve bölgesel 
te vik uygulamalar  çerçevesinde düzenlenen te vik belgeleri 
kapsam nda sa lan r.  

VERG  ND R M  

 Destek Unsurlar  
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Yat r m Te vik Belgesi kapsam nda kullan lan en az bir y l vadeli 
krediler için sa lanan bir finansman deste idir.  

Te vik belgesinde kay tl  sabit yat r m tutar n n %70’ine  kadar 
kullan lan krediye ili kin ödenecek faizin veya kâr pay n n belli bir 
k sm  Bakanl m zca kar lanmaktad r.  

Bu destek unsuru, stratejik yat r mlar, Ar-Ge ve çevre yat r mlar  ile  
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel te vik uygulamalar  kapsam nda 
yap lacak yat r mlar için uygulan r.   

FA Z DESTE  

 Destek Unsurlar  

 

Yat r m Te vik Belgesi düzenlenmi  büyük ölçekli yat r mlar, stratejik 
yat r mlar ve  bölgesel desteklerden yararlanacak yat r mlar için 
Maliye Bakanl nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yat r m 
yeri tahsis edilebilir.  

YATIRIM YER  TAHS S  

 Destek Unsurlar  
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Yat r m Te vik Belgesi kapsam  yat r mla sa lanan ilave istihdam için 
ödenmesi gereken sigorta primi i veren hissesinin asgari ücrete 
tekabül eden k sm n n belirli bir süre Bakanl kça kar lanmas d r.  

Büyük ölçekli yat r mlar, stratejik yat r mlar ve bölgesel te vik 
uygulamalar  kapsam nda düzenlenen te vik belgeleri için uygulan r.  

S GORTA PR M  VEREN H SSES  DESTE  

 Destek Unsurlar  

 

Yat r m Te vik Belgesi kapsam  yat r mla sa lanan ilave istihdam 
için ödenmesi gereken sigorta primi i çi hissesinin asgari ücrete 
tekabül eden k sm n n 10 y l süreyle Bakanl kça kar lanmas d r.  

Genel te vik uygulamalar  hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede 
gerçekle tirilecek yat r mlar için düzenlenen te vik belgelerinde 
öngörülür.  

S GORTA PR M  DESTE  

 Destek Unsurlar  
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Yat r m Te vik Belgesi kapsam  yat r mla sa lanan ilave istihdam 
için ödenmesi gereken gelir vergisi stopaj n n asgari ücrete tekabül 
eden k sm n n 10 y l süreyle terkin edilmesidir.  

Sadece 6. bölgede gerçekle tirilecek yat r mlar için düzenlenen 
te vik belgelerinde öngörülür.  

GEL R VERG S  STOPAJI DESTE  

 Destek Unsurlar  

 

Sabit yat r m tutar  500 milyon Türk Liras n n üzerindeki Stratejik 
Yat r mlar kapsam nda gerçekle tirilen bina-in aat harcamalar  için 
tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.  

KDV ADES  

 Destek Unsurlar  
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Genel Te vik Sistemi’nde asgari sabit yat r m tutar ; 

I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL, 

III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir.  

Büyük Ölçekli Yat r mlar için asgari sabit yat r m tutar  yat r m 
konusuna göre farkl l k göstermekle birlikte, asgari 50 milyon TL 
olarak belirlenmi tir. 

Stratejik Yat r mlar için belirlenen asgari sabit yat r m tutar  50 
milyon TL’dir. 

Bölgesel Te vik Uygulamalar  için ise asgari 500.000 TL’den 
ba lamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayr  ayr  
belirlenmi tir.  

ASGAR  YATIRIM TUTARI 

 Asgari Yat r m Tutarlar  

 

YATIRIM TE V K UYGULAMALARI 
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ller aras ndaki geli mi lik fark n  azaltmay  ve illerin üretim ve ihracat 
potansiyellerini art rmay  hedefler. 

llerin geli mi lik seviyelerine göre yard m yo unluklar  
farkl la t r lm t r.  

Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek 
büyüklükleri dikkate al narak tespit edilmi tir. 

ller, SEGE 2011 çal mas  esas al narak 6 Bölgeye ayr lm t r 

BÖLGESEL TE V K UYGULAMALARI 
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GÖSTERGELER 
DE KEN 

SAYISI 

stihdam Göstergeleri 8 

Rekabetçi  ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri 15 

Mali Göstergeler 7 

Demografik Göstergeler 5 

E itim Göstergeleri 6 

Sa l k Göstergeleri 5 

Eri ilebilirlik Göstergeleri 6 

Ya am Kalitesi Göstergeleri 9 

TOPLAM DE KEN SAYISI 61 

BÖLGESEL TE V K UYGULAMALARI 

 

SEGE 2011               6 BÖLGE 

BÖLGESEL TE V K UYGULAMALARI 
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1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Ankara  Adana   Bal kesir Afyonkarahisar   Ad yaman A r     

Antalya Ayd n   Bilecik Amasya  Aksaray Ardahan 

Bursa   Bolu    Burdur  Artvin  Bayburt Batman  

Eski ehir Çanakkale Gaziantep Bart n  Çank r  Bingöl  

stanbul Denizli Karabük Çorum   Erzurum Bitlis  

zmir   Edirne  Karaman Düzce   Giresun Diyarbak r 

Kocaeli Isparta Manisa  Elaz   Gümü hane Hakkari 

Mu la   Kayseri Mersin    Erzincan Kahramanmara  I d r   

 K rklareli Samsun  Hatay   Kilis   Kars    

 Konya   Trabzon Kastamonu Ni de   Mardin  

 Sakarya U ak    K r kkale Ordu    Mu      

 Tekirda  Zonguldak K r ehir Osmaniye Siirt   

 Yalova   Kütahya Sinop   anl urfa 

   Malatya Tokat   rnak  

   Nev ehir Tunceli Van     

    Rize    Yozgat   

   Sivas     

8 L 13 L 12 L 17 L 16 L 15 L 

BÖLGESEL TE V K UYGULAMALARI 

 

BÖLGESEL TE V K UYGULAMALARINDA SA LANAN DESTEK UNSURLARI 

Destek Unsurlar  
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV stisnas  P P P P P P 

Gümrük Vergisi Muafiyeti P P P P P P 

Vergi ndirimi 
Yat r ma 

Katk  Oran  
(%) 

OSB D  15  20  25  30 40 50 

OSB çi 20  25  30  40 50 55 

Sigorta Primi veren Hissesi 
Deste i 

OSB D  2 y l  3 y l  5y l  6 y l  7 y l 10 y l 

OSB çi 3 y l  5 y l 6 y l 7 y l 10 y l 12 y l 

Yat r m Yeri Tahsisi P P P P P P 

Faiz Deste i 

ç Kredi 

- - 

3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan 

Döviz / Dövize Endeksli 
Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan 

BÖLGESEL DESTEKLER 
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DESTEK UNSURLARI 

KDV stisnas  
Gümrük Vergisi Muafiyeti 
Vergi ndirimi 
Sigorta Primi veren Hissesi Deste i 
Faiz Deste i (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde) 
Yat r m Yeri Tahsisi 
Sigorta Primi Deste i (6. Bölgede) 
Gelir Vergisi Stopaj  Deste i (6. Bölgede) 

BÖLGESEL TE V K UYGULAMALARI 

Bölgesel Te vik Uygulamalar nda; Karar ekinde iller itibar yla 
belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarlar  sa lamalar  halinde 
a a daki desteklerden yararlan r. 

BÖLGESEL DESTEKLER 

 

BÖLGESEL 
TE V K 

UYGULAMA
LARI 

ÖNCEL KL  
YATIRIM-

LAR 

STRATEJ K
YATIRIM-

LAR 

BÜYÜK 
ÖLÇEKL  
YATIRIM-

LAR 

GENEL 
TE V K 

UYGULA-
MALARI 

YATIRIM TE V K S STEM  
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5. Bölge desteklerinden yararlanan yat r m konular    
ÖNCEL KL  YATIRIMLAR 

        Yüksek Teknolojili ürünlerin 
üretilmesine yönelik yat r mlar 

laç, 

Büro, muhasebe ve bilgi i lem makineleri imalat , 

Radyo, televizyon, haberle me teçhizat  ve cihazlar  imalat , 

T bbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalat , 

Hava ve uzay ta tlar  imalat . 

 

5. Bölge desteklerinden yararlanan yat r m konular    

ÖNCEL KL  YATIRIMLAR 

AR-GE projeleri 
neticesinde elde edilen 
ürünlerin üretilmesine 

yönelik yat r mlar 

Test merkezleri, rüzgâr 
tüneli vb. yat r mlar 

Madencilik ve Maden 
Arama Yat r mlar  

 Savunma alan ndaki 
yat r mlar 

Belirli otomotiv ve motor 
yat r mlar  

E itim yat r mlar  



76

 

5. Bölge desteklerinden yararlanan yat r m konular    

ÖNCEL KL  YATIRIMLAR 

Karbon elyaf veya 
entegre kompozit 

malzeme                                         
üretimine yönelik 

yat r mlar. 

  S v la t r lm  do algaz 
(LNG) ve yer alt  do algaz 

depolama yat r mlar   

At k s dan geri 
kazan m yolu ile 
elektrik üretimi 

yat r mlar  

         Yerli 
kömüre dayal  

termik santraller 

Enerji verimlili ine 
yönelik yat r mlar 

Demiryolu ta mac l   

 

ÖNCEL KL  YATIRIMLAR 

   Denizyolu ta mac l  

         Kültür ve Turizm Koruma 
ve Geli im Bölgelerinde veya 

termal turizm konusunda 
yap lacak turizm konaklama 

yat r mlar  

         Uluslararas  
fuar alan  

yat r mlar  

Yenilenebilir Enerji 
üretimine yönelik türbin ve 
jeneratör ile rüzgar enerjisi 
üretiminde kullan lan kanat 

imalat  yat r mlar   

Direkt so utmal  slab döküm ve  
s cak haddeleme yöntemi ile  

alüminyum yass  mamul 
üretimine  

yönelik entegre yat r mlar. 
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5. Bölge desteklerinden yararlanan yat r m konular    

ÖNCEL KL  YATIRIMLAR 

Karbon elyaf veya 
entegre kompozit 

malzeme                                         
üretimine yönelik 

yat r mlar. 

  S v la t r lm  do algaz 
(LNG) ve yer alt  do algaz 

depolama yat r mlar   

At k s dan geri 
kazan m yolu ile 
elektrik üretimi 

yat r mlar  

         Yerli 
kömüre dayal  

termik santraller 

Enerji verimlili ine 
yönelik yat r mlar 

Demiryolu ta mac l   

 

ÖNCEL KL  YATIRIMLAR 

   Denizyolu ta mac l  

         Kültür ve Turizm Koruma 
ve Geli im Bölgelerinde veya 

termal turizm konusunda 
yap lacak turizm konaklama 

yat r mlar  

         Uluslararas  
fuar alan  

yat r mlar  

Yenilenebilir Enerji 
üretimine yönelik türbin ve 
jeneratör ile rüzgar enerjisi 
üretiminde kullan lan kanat 

imalat  yat r mlar   

Direkt so utmal  slab döküm ve  
s cak haddeleme yöntemi ile  

alüminyum yass  mamul 
üretimine  

yönelik entegre yat r mlar. 
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Destek Unsurlar  Destek Oran ve Süreleri* 

KDV stisnas   

Gümrük Vergisi Muafiyeti  

Vergi ndirimi 

Yat r ma Katk  Oran  
(%) 40 

Vergi ndirim (%) 80 

Sigorta Primi veren Hissesi Deste i 7 y l 

Yat r m Yeri Tahsisi  

Faiz Deste i 
ç Kredi 5 Puan 

Döviz / Dövize Endeksli 
Kredi 2 Puan 

ÖNCEL KL  YATIRIMLAR - TABLO 

 

BÖLGE-
SEL 

TE V K 
UYGULA-
MALARI 

ÖNCE-
L KL  

YATIRIM-
LAR 

STRATE-
J K YATI-
RIMLAR 

BÜYÜK 
ÖLÇEKL  
YATIRIM-

LAR 

GENEL 
TE V K 

UYGULA-
MALARI 

YATIRIM TE V K S STEM  
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STRATEJ K YATIRIMLAR 

Asgari sabit yat r m n 50 milyon Türk Liras n n 
üzerinde olmas  

Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan 
az olmas  

Katma de erin asgari %40 olmas  

Son bir y l içerisinde gerçekle en toplam 
ithalat tutar n n 50 milyon ABD dolar n n 
üzerinde olmas  

D
E

E
R

L
E

N
D

R
M

E
 

K
R

T
E

R
L

E
R

 

Asgari sabit yat r m tutar  üçmilyar Türk Liras n n üzerinde olan 
öncelikli yat r mlar stratejik yat r m kabul edilir. 

 

DESTEK UNSURLARI 

KDV stisnas  

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

Vergi ndirimi 

Sigorta Primi veren Hissesi Deste i 

Yat r m Yeri Tahsisi 

KDV adesi 

Sigorta Primi ( çi Hissesi) Deste i (6. Bölgede) 

Gelir Vergisi Stopaj  Deste i (6. Bölgede) 

STRATEJ K YATIRIMLARIN TE V K  
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STRATEJ K YATIRIMLAR 

 STRATEJ K YATIRIMLAR Ç N SA LANAN DESTEK UNSURLARI 

Destek Unsurlar  Destek Oran ve Süreleri* 

KDV stisnas   

Gümrük Vergisi Muafiyeti  

Yat r ma Katk  
Oran  (%) 50 

Sigorta Primi veren Hissesi 
Deste i 7 y l  (6. Bölgede 10 Y l) 

Yat r m Yeri Tahsisi  

ç Kredi 5 Puan 

Döviz / Dövize 
Endeksli Kredi 2 Puan 

Sigorta Primi çi Hissesi Deste i 
10 y l (Sadece 6. Bölgede Gerçekle tirilecek 

Yat r mlar çin) 

Gelir Vergisi Stopaj  Deste i 
10 y l (Sadece 6. Bölgede Gerçekle tirilecek 

Yat r mlar çin) 

KDV adesi ece 500 Milyon TL ve üzeri yat r mlar için) 

 

BÖLGESEL 
TE V K 

UYGULAMA
LARI 

ÖNCEL KL  
YATIRIMLAR 

STRATEJ K 

YATIRIMLAR 

BÜYÜK 
ÖLÇEKL  

YATIRIMLAR 

GENEL 
TE V KLER 

YATIRIM TE V K S STEM  
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S ra 
No Yat r m Konular 

Asgari Sabit Yat r m 
Tutarlar  (Milyon TL) 

1 Rafine Edilmi  Petrol Ürünleri malat  1000 
2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin malat  200 
3 Liman ve Liman Hizmetleri ile Havaliman  Yat r mlar   200 
4 Motorlu Kara Ta tlar n n malat  Yat r mlar  

4-a Motorlu Kara Ta tlar  Ana Sanayi Yat r mlar  200 
4-b Motorlu Kara Ta tlar  Yan Sanayi Yat r mlar  50 

5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon malat  Yat r mlar  

50 

6 Transit Boru Hatt yla Ta mac l k Hizmetleri Yat r mlar  
7 Elektronik Sanayi Yat r mlar  
8 T bbi Alet, Hassas ve Optik Aletler malat  Yat r mlar  
9 laç Üretimi Yat r mlar   

10 Hava ve Uzay Ta tlar  ve/veya Parçalar  malat  Yat r mlar  
11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) malat  Yat r mlar  

12 

Metal Üretimine Yönelik Yat r mlar: 
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/
veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yat r mlar (bu 
tesislere entegre madencilik yat r mlar  dahil) 

BÜYÜK ÖLÇEKL  YATIRIMLAR  

BÜYÜK ÖLÇEKL  YATIRIMLAR 

 

Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini art racak, uluslararas  alanda rekabet 
üstünlü ü sa layacak yat r mlar n desteklenmesini hedefler. 

DESTEK UNSURLARI 

KDV stisnas  

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

Vergi ndirimi 

Sigorta Primi veren Hissesi Deste i 

Yat r m Yeri Tahsisi 

Sigorta Primi ( çi Hissesi)Deste i (6. Bölgede) 

Gelir Vergisi Stopaj  Deste i (6. Bölgede) 

BÜYÜK ÖLÇEKL  YATIRIMLARIN TE V K  

BÜYÜK ÖLÇEKL  YATIRIMLAR 
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BÜYÜK ÖLÇEKL  YATIRIMLAR Ç N SA LANAN DESTEK UNSURLARI 

Destek Unsurlar  
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV stisnas        

Gümrük Vergisi Muafiyeti        

Vergi 
ndirimi 

Yat r ma 
Katk  Oran  
(%) 

OSB D  25 30  35 40 50  60  

OSB çi 30  35  40  50 60  65  

Sigorta Primi veren 
Hissesi Deste i 

OSB D  2 y l  3 y l  5y l  6 y l  7 y l 10 y l 

OSB çi 3 y l  5 y l 6 y l 7 y l 10 y l 12 y l 

Yat r m Yeri Tahsisi       

BÜYÜK ÖLÇEKL  YATIRIMLAR 

 

BÖLGESEL 
TE V K 

UYGULAMA
LARI 

ÖNCEL KL  
YATIRIMLAR 

STRATEJ K
YATIRIMLAR 

BÜYÜK 
ÖLÇEKL  

YATIRIMLAR 

GENEL 
TE V K 

UYGULAMA
LARI 

YATIRIM TE V K S STEM  



83

 

  Bölge ayr m  yap lmaks z n; 
Te vik edilmeyecek yat r m konular  ile di er te vik uygulamalar  
kapsam nda yer almayan ve 

Belirlenen asgari sabit yat r m tutar  art n  sa layan yat r mlard r. 

 

DESTEKLER: 
KDV stisnas  
Gümrük Vergisi Muafiyeti 
Gelir Vergisi Stopaj  Deste i (6. Bölge) 

GENEL TE V K UYGULAMALARI 

 

2012/3305 Say l  Karar Kapsam nda Giresun Ordu ve Trabzon lleri 
çin Düzenlenmi  Yat r m Te vik Belgelerine li kin statistikler 

STAT ST KLER 

Yat r m n Yeri Belge Adedi Sabit Yat r m stihdam 

Giresun 114 809.343.420  3.858 

Ordu 115 1.244.883.521 5.094 

Trabzon 134 1.331.753.389 3.699 

Genel Toplam 363 3.385.980.330 12.651 



84

 

2012/3305 Say l  Karar Kapsam nda Giresun li çin Düzenlenmi  Yat r m Te vik 
Belgelerinde Kay tl  Sabit Yat r m n Sektörlere Göre Da l m  

STAT ST KLER 

62% 11% 

8% 

4% 

4% 
3% 

2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

Giresun Enerji 

Turizm 

Dokuma ve Giyim 

Altyap  - Belediye Hizmetleri 

Pi mi  Kil ve Çim.Ger. 

G da ve çki 

Di erleri 

Makina malat 

Sa l k 

Hayvanc l k 

stihraç ve leme 

E itim 

Orman Ürünleri 

Lastik-Plastik 

Ticaret - Depolama 

 

2012/3305 Say l  Karar Kapsam nda Ordu li çin Düzenlenmi  Yat r m 
Te vik Belgelerinde Kay tl  Sabit Yat r m n Sektörlere Göre Da l m  

40% 

21% 

14% 

6% 5% 
3% 

3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ordu Enerji 

Altyap  - Belediye Hizmetleri 

stihraç ve leme 

G da ve çki 

Turizm 

Ula t rma 

Dokuma ve Giyim 

Orman Ürünleri 

Cam 

Ticaret - Depolama 

Sa l k 

Seramik 

Pi mi  Kil ve Çim.Ger. 

Makina malat 

E itim 

Lastik-Plastik 

Di erleri 

Çimento 

Kimya 

Deri ve Kösele 

STAT ST KLER 
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2012/3305 Say l  Karar Kapsam nda Trabzon li çin Düzenlenmi  Yat r m 
Te vik Belgelerinde Kay tl  Sabit Yat r m n Sektörlere Göre Da l m  

30% 

30% 

12% 

6% 

6% 

3% 
3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Trabzon 

STAT ST KLER 

 

2012/3305 Say l  Karar Kapsam nda Giresun Ordu ve Trabzon lleri çin 
Düzenlenmi  Yat r m Te vik Belgelerinde Kay tl  Sabit Yat r m n 

Destekleme S n f na Göre Da l m  

52 
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G RESUN ORDU TRABZON 

STAT ST KLER 
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2012/3305 Say l  Karar Kapsam nda Giresun Ordu ve Trabzon lleri çin 
Düzenlenmi  Yat r m Te vik Belgelerinde Kay tl  Sabit Yat r m n Sermaye 

Türüne Göre Da l m  

STAT ST KLER 

 15.633.000    

 782.002.310    

 214.593.236    

 1.027.264.521    

 59.732.762    

 1.043.437.361    

 -      

 200.000.000    

 400.000.000    

 600.000.000    

 800.000.000    

 1.000.000.000    

 1.200.000.000    

Yabanc  
Sermaye 

Yerli 
Sermaye 

Yabanc  
Sermaye 

Yerli 
Sermaye 

Yabanc  
Sermaye 

Yerli 
Sermaye 

G RESUN ORDU TRABZON 

YATIRIM TE V K S STEM  
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 
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Ekrem YÜCE       
(DOKAP) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

Bölgenin Kalkınmasında ve       
Bölge Kimliğinin Oluşumunda DOKAP’ın Rolü

Sayın Valim Sayın rektörlerim,

Çok Kıymetli Vakıf başkanımız,

Saygı değer katılımcılar,

Bölüm 1: Genel Giriş, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve   
DOKAP BKİ’nin Kuruluş Süreci

Kaynakların, etkili ve verimli kullanılması, yerel dinamiklerin ve fırsatların 
doğru değerlendirilmesi, bu yolla bölgesel kalkınmanın yurt sathına yayılması 
ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması bölgesel politikanın temel 
hedef ve stratejileridir. Türkiye’de kalkınma planları bağlamında bölgesel po-
litikanın gelişimi incelendiğinde, geleneksel olarak bölgeler arasındaki gelir 
dağılımı dengesizliğinin giderilmesinin temel hedef olarak yer aldığı, 2000’li 
yıllardan itibaren ise bölgelerin rekabet edebilirliğinin de temel bir hedef olarak 
gündeme geldiği gözlenmektedir.

10. Kalkınma Planında bölgesel gelişme politikası “Yaşanabilir Mekânlar, 
Sürdürülebilir Çevre” ekseni altında yer almaktadır. Planda 2014-2018 dö-
neminde uygulanacak bölgesel kalkınma politikalarının temel hedefi nin, ülke 
genelinde sosyo-ekonomik bütünleşmenin gerçekleştirilerek topyekûn kalkın-
manın sağlanması amacıyla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, bölge 
ve şehirlerin potansiyellerinin değerlendirilerek ekonomik tabanlarının geniş-
letilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması olduğu ifade edilmiştir.

Bölgesel gelişme politikalarının ulusal düzeyde öncelik ve hedefl erini belir-
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lemek amacıyla hazırlanan “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)” bel-
gesinin vizyonu “Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet 
gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış 
bir Türkiye” olarak belirlenmekte ve bu vizyona ulaşmak için refahın ülke sat-
hına daha dengeli yayılması; tüm bölgelerin potansiyellerinin değerlendirile-
rek rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde 
katkı sağlaması; ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi ile ülke 
genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni ve mekânsal gelişmenin destek-
lenmesi amaçlanmaktadır.

Bölgesel Gelişme Planlarını takip eden süreçte, bölgelerin kalkınmasının 
hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin 
uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak yeni eylem planlarını ha-
zırlamak ve uygulamasını koordine etmek amacıyla 1989 yılında kurulmuş 
olan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’ne (GAP BKİ) ilave 
olarak; 2011 yılında 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP BKİ), Konya Ovası Projesi Bölge Kalkın-
ma İdaresi (KOP BKİ) ve Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, 
Bayburt ve Samsun illerini kapsayan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) kurulmuştur. (09.09.2016 tarih ve29.826 sa-
yılı Resmi Gazete ile yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Tokat ili DOKAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın hizmet alanına dahil edilmiştir.)

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip ol-
duğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir dü-
zeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası ve bölge içi farklılıkları 
gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedefl erine 
katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir.

Bölüm 2: DOKAP Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Kamu Ya-
tırımlarına Genel Bakış, DOKAP Eylem Planı’nın Giresun Gerçekleş-
meleri ve DOKAP BKİ Uygulamaları

Saygı değer katılımcılar,

Bu doğrultuda hazırladığımız DOKAP Eylem Planı ile DOKAP Bölgesine 
gerçekleştirilecek kamu yatırımlarının önceliklendirilmesi ve makro ölçekte 
olan üst politika metinlerinin ortaya koyduğu ulusal hedef ve stratejilere bölge-
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sel olarak azami katkıyı vermeyi hedefl emekteyiz. DOKAP Eylem Planı içeri-
sinde yer alan kamu yatırımlarının önceliklendirilmesi ile özel sektör yatırımla-
rının bölgeye çekilmesinde önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu nedenledir ki 
DOKAP Eylem Planı; yatırım unsurlarına etki edebilecek tüm tarafl arı dikkate 
alacak şekilde 5 temel eksen üzerinde inşa edilmiştir. Bu eksenler:

„ Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

„ Ekonomik Kalkınma

„ Altyapı ve Kentsel Gelişme

„ Sosyal Gelişme

„ Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

olarak sıralanmıştır. Ayrıca belirlenen eksenlerin altında, 20 alt eksen, 128 
ana eylem ve 325 alt eylem adımı tasarlanmıştır. DOKAP Eylem Planı’nın 
bütçesi 10,4 milyar TL’dir.

DOKAP Eylem Planı dahilinde; Yeşil Yol kapsamında yol iyileştirme ve yol 
yapım çalışmalarından Turizm merkezlerinin imar planlamaları yapılmasına; 
Biyokaçakçılıkla etkin mücadeleden Bölgede tarımsal kirliliğin izlenmesi ve 
azaltılması projelerinin uygulanmasına; Sertifi kalı tohum ve fi dan üretimlerinin 
desteklenmesinden, Çay ve fındığın ürün kalitesinin artırılmasına; Arıcılığın 
desteklenmesinden, Tıbbi aromatik bitkilerin envanterlerinin çıkarılmasına; 
Bölge ihracatının artırılması için özel nitelikli programların uygulanmasından, 
Sınır ötesi işbirliğinin yapılmasına; Yatırım Adası Projesinin geliştirilmesinden, 
Bölge tersanelerinin desteklenmesine; Bölgede bulunan limanların etkin kul-
lanım stratejilerinin geliştirilmesinden, İnsan ve yük taşımacılığı için modern 
teleferik sistemlerinin kurulmasına; Büyük su işlerinin hızlandırılarak sulama 
altyapısının geliştirilmesinden, KÖYDES Projeleri kapsamında kırsal altyapı 
sorunlarının giderilmesine; Bölgenin enerji üretim altyapısının iyileştirilmesin-
den, Bölgede yenilenebilir enerji çalışmalarının desteklenmesine; Şehirlerdeki 
rekreasyon alanlarının artırılmasından, Entegre Katı Atık Yönetimi projeleri-
nin tamamlanmasına; Okulların altyapı eksikliklerinin giderilmesinden, Yurt 
sayısı ve kapasitelerinin artırılmasına, Bölgede koruyucu ve önleyici sağlık 
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasından, Bölgenin sağlık turizmi alanında önemli 
bir merkez haline getirilmesine; Engelli bireylerin hizmetlere ulaşımı ve ya-
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şam kalitelerinin artırılmasından, Sosyal içerme projelerinin uygulanmasına; 
Bölgenin kültür varlıkları envanterlerinin çıkarılmasından, Spor altyapısının 
geliştirilmesine; Bölgedeki STK’ların beşeri gelişimlerinin desteklenmesinden, 
Çiftçi örgütlerine eğitim programlarının düzenlenmesine kadar bir çok alanda 
önemli ve vizyoner tedbirler tasarlanmıştır.

Bu vizyoner tedbirlerin kamu odağında hayata geçirilmesi özel ya-
tırım unsurlarının geliştirilmesinde hayati rol oynayacaktır. Sahip oldu-
ğumuz potansiyellerin yatırım unsuruna çevrilebilmesi için kamunun yapması 
gereken altyapı projeleri hangi kalemden sağlanırsa sağlansın tüm teşvik un-
surlarının olmazsa olmazıdır. Bu bağlamda İdaremiz gerek bölgemiz gerekse 
de Giresun ilimiz için, bugün olduğu gibi gelecekte de önemli değerler katma-
ya devam edecektir.

Saygı değer katılımcılar,

DOKAP Eylem Planı kapsamında Giresun ili için önemli eylem tedbirleri 
tasarlanmıştır. Eylem Planının hazırlığı aşamasında Giresun ilinde yer alan 
kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, odalar, birlikler ve sivil toplum örgütü 
niteliğinde kuruluşlar, Giresun ilinin içerisinde yer aldığı bölge müdürlükleri 
ve bakanlıklar 36 adet sorun alanı ve bu sorunların çözümü içinde 109 adet 
çözüm önerisi geliştirmiştir. İl bazında belirlenen tüm sorun alanları ile yine il 
bazında belirlenen tüm çözüm alanları DOKAP Eylem Planı içerisinde yerini 
almıştır.

DOKAP Eylem Planının da oluşturulan eylemlerin büyük çoğunluğunun 
tüm bölge genelinde uygulanması hedefl endiğinden eylemlerin tamamına ya-
kını Giresun ili için de azami katkıyı sağlayacaktır. Ancak Eylem Planı içerisin-
de yer alan bazı eylemlerin Giresun ili özelinde uygulanması amaçlanmakta-
dır. Bu kapsamda Giresun ili özelinde 24 adet ana eylem, 35 adet ise alt 
eylemin uygulanması hedefl enmektedir.

DOKAP Eylem Planı çerçevesinde 2014 yılında sorumlu kurum ve kuruluş-
lar eliyle Giresun ilinde 81 proje yürütülmüş, bu kapsamda 191 milyon liralık 
yatırım gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde 2015 yılında ise 107 proje yürütülmüş, 
bu kapsamda 303 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmiştir. DOKAP Eylem Pla-
nı’nın 2014 ve 2015 yılları değerlendirildiğinde, Eylem Planı kapsamında, Gi-
resun iline toplam 494 milyon lira tutarında kamu yatırımı gerçekleştirilmiştir.
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Neticede DOKAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar 
makro ölçekli kamu yatırımları niteliğinde olup, bu yatırımların oluştur-
duğu ortam, Giresun ilinin özel sektör yatırımları için çekim merkezi ol-
masına imkân sağlayacaktır.

Saygı değer katılımcılar,

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak, kurulduğumuz günden 
bugüne bölgeye değer katan ve kamusal altyapı niteliğinde olan bir çok proje 
ve faaliyetleri hayata geçirmiş bulunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz projelerin 
büyük çoğunluğu bölge genelinde yürütülmüş, bir takım proje ve faaliyetleri-
mizde Giresun ili özelinde uygulanmıştır. Bu çalışmalardan kısaca bahsetmek 
gerekirse;

„ İnsan ve Yük Taşımacılığı İçin Teleferik Sisteminin Araştırılması Projesi 
(Tamamlandı)

„ Turizm Master Planlarının Bütünleştirilmesi Projesi (Tamamlandı)

„ Turizm Master Planında Yer Alan “Yeşil Yol” un Yol Standardının Belir-
lenmesi Projesi (Tamamlandı)

„ DOKAP Bölgesi Buzul Gölleri Envanteri ve Tanıtım Stratejisi Projesi 
(Tamamlandı)

„ Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları ve Yeşil Yol Projesi 
(Devam ediyor)
(Giresun ilinde 2013-2015 yılları arasında 12 proje uygulanmış olup, 
bu projelere 15,2 milyon ödenek tahsis edilmiştir. Bu kapsamda 29,80 
km yol bakım ve onarım, 37,60 km stabilize kaplama, 0,27 km parke 
kaplama, 64,30 km asfalt kaplama olmak üzere toplamda 131,97 km 
yol üzerinde iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılında Gire-
sun ilinin 6 asil projesi onaylanmış olup, toplam 6 milyon liralık ödenek 
tahsis edilmiştir.)

„ Giresun Adası Botanik Bahçe Projesi (Devam Ediyor)
Doğu Karadeniz’de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olan Giresun 
Adası’nın koruma-kullanma dengesi ve sürdürülebilirlik ilkesi gözetile-
rek turizme açılması ve botanik bahçesi haline getirilmesi için Projeye 
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6.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve ödeneğin tamamı Uygulayıcı 
Kuruluş olan Giresun İl Özel İdaresine aktarılmıştır. İmalatlar devam 
etmektedir.

„ DOKAP Bölgesi Arıcılığının Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 
(Devam ediyor)
2015 yılı içerisinde Giresun ilinde Ana Arı Üretimi konusunda 33, Arı 
Sütü Üretimi konusunda 39 arıcımıza eğitim verilmiştir. Saha kontrol-
lerinde ise 14 günde 75 kişiye ulaşılarak Ana Arı ve Arı Sütü Üretimi 
konusunda pratik eğitim verilmiş olup faaliyetler devam etmektedir.
“Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi’nde 2014 yılında Ana Arı Üretimi, Arı 
Sütü Üretimi, Polen ve Propolis Üretimi ve Oğul ve Kış Bakımı konu-
larında eğitim çalışmalarımıza katılan arıcılarımıza arıcılık ekipmanla-
rı almalarını teşvik etmek amacıyla, hibe desteği sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda Giresun ilinde Polen ve Propolis Üretimi konusunda 89 kişi 
desteklenmiş, toplam 178.000 TL ödenek Giresun İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne aktarılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

„ DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Envanterlerinin Çıkarılması ve 
Ticari Kullanımının Araştırılması Projesi (Devam ediyor)
Proje kapsamında Giresun ilinde bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin en-
vanteri çıkartılacak olup, belirlenen 13 adet ticari kullanım özelliği olan 
bitkilerin analizleri tamamlanmıştır. Belirlenen bitkilerin Orman Genel 
Müdürlüğü Tirebolu Fidan Üretim Şefl iği’nde tahsis edilen 1.000 m² ala-
na dikimleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje kapsamında 50 üreticinin “ 
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sertifi kası” almasını sağlayacak 30 
günlük eğitimler verilecektir.

„ Doğu Karadeniz Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştı-
rılması Projesi (Devam ediyor)

„ Doğu Karadeniz Serbest Sistem Yumurta Üretimi Paketleme Tesisi Ku-
rulumu Projesi (Devam ediyor)

„ Serbest Sistem Tavukçuluğunda İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştı-
rılması Projesi (Devam ediyor)

„ Soğuk Hava Deposu Kapasitesinin Artırılması Projesi (Devam ediyor)
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„ Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin Altyapı Kurulumu Projesi 
(Devam ediyor)
2016 yılında Giresun ilinde de Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması 
İçin Altyapı Kurulumu Projesi başlatılacaktır. Proje kapsamında Giresun 
ilinde bulunan manda ve sığır sütünün toplanabilmesi için gerekli olan 
malzemeler alınacaktır.
Giresun İlinde yıllık üretilen süt miktarı 95.722 ton olup bu ilde şu anda 
toplanan süt miktarı 547,3 tondur. Proje ile toplanması hedefl enen top-
lam süt miktarı 25.915 tondur.

„ Proje tutarı 2.500.000 TL olup 2016 yılında projenin başlatılabilmesi için 
1 milyon TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

„ Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi (Çoruh Havzası Rehabilitasyon 
Projesi) (Devam ediyor)

„ Katı Atık Bertaraftı İçin Düzenli Depolama Alanlarının Araştırılması Pro-
jesi (Devam ediyor)

„ DOKAP Bölgesi Hidrojen Sülfürün Enerji Üretiminde Kullanılmasının 
Araştırılması Projesi (Devam ediyor)

„ DOKAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi (De-
vam ediyor)

„ Tarımsal Araştırmalar Projesi (Devam Ediyor)

„ Akçakale Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapımı Projesi 
(Devam Ediyor)

„ DOKAP Bölgesi’ndeki Turizm Merkezlerinin İmar Planlarının Yaptırıl-
ması (Devam Ediyor)

„ Yeşil Yol Güzergahı Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi 
(Devam Ediyor)

„ Doğu Karadeniz Projesi Tanıtım ve Markalaşma Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi Projesi (Devam Ediyor)

„ Bölge Yaylalarının Karakteristiğini Koruyan Mimari Projelerin Hazırlan-
ması ve Uygulanması Projesi (Devam Ediyor)

„ DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi (Devam Ediyor)
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Bölüm 3: Yatırım Teşvik Sistemleri, Diğer Kamusal Destekler ve  
Giresun İli Uygulamaları

Saygı değer katılımcılar,

Konuşmamın buraya kadar olan kısmında, bölgesel kalkınma politikaları 
ve Başkanlığımız ölçeğinde kamu yatırımlarının bölgemiz ve Giresun ili için 
sağlayacağı kazanımların genel çerçevesi ile ilgiliydi. Konuşmamın bundan 
sonraki kısmında Giresun ilinde gerçekleştirilen teşvik unsurlarının değerlen-
dirilmesi üzerine olacaktır.

Kamu yatırımlarının organizasyonu ve öncelik unsurlarının belirlenme-
si hiç şüphesiz teşvik unsurlarının başarısını azami ölçüde etkileyecektir. 
Türkiye, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının belirgin olduğu ve bu dengesizliklerin 
kamusal müdahalelerle azaltılmaya çalışıldığı ülkelerden biridir. Yatırım Teşvik-
leri, bölgesel dengesizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınma için uygulanabi-
lecek ciddi bir araçtır. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, özel kesim yatı-
rımlarının artırılması için yatırım teşviklerine verilen önem ve sağlanan destek 
miktarları artmıştır. 2009 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni yatırım 
teşvik sistemiyle bölgesel yatırımlar ve büyük ölçekli yatırımlar desteklenmekte-
dir. 2012 yılından itibaren ise stratejik yatırımlar destekleme kapsamına alınmış, 
bölgesel yatırımların teşvikinde, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine daya-
nan il bazında altı kademeli yeni bölgesel harita kullanılmıştır. Bununla birlikte 
kamusal teşvik odağında, cazibe merkezleri programı, köy altyapısına yönelik 
Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES), belediyeler için Bele-
diyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) ve Su ve Kanalizasyon 
Altyapı Programı (SUKAP), sosyal kalkınma bakımından öncelikli illere yönelik 
SODES programları uygulamaya konulmuş; kümelenme desteklerinin hukuki 
ve kurumsal altyapısını geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Saygı değer katılımcılar,

Biraz önce bahsettiğim şekliyle yeni teşvik sisteminde Giresun ili 5. bölge-
de yer almakta olup, OSB bölgesi içine yapılacak yatırımlarda 6. bölge teşvik 
şartlarından yararlanılmaktadır.

Genel teşvik sistemi dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleş-
tirdikleri destekleme programları da son yıllarda artarak devam etmektedir. 
Özellikle Avrupa Birliği ile müzakere süreçlerinin başlamasının ardından;
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• IPA destek programlarının akrediteli kuruluşlarımız nezdinde faaliyetle-
rine başlaması,

• TÜBİTAK Teşvik Fonları

• Kalkınma Ajanslarının Destekleme Programları

• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Teşvik Programları

• Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabet Edilebilirliği Geliştirilme 
Programı

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi merkezi kuruluşların uygula-
dıkları Destekleme programları vb.

kamusal destek alanında önemli işlevleri yerine getirmiştir.

Bölüm 4: Sonuç ve Değerlendirme

Saygı değer katılımcılar,

Kamu teşvik sistemlerinin etkinliğinin önümüzdeki günlerde özellikle kal-
kınmada öncelikli yöreler statüsündeki bölgelerde artarak devam etmesi ya-
dsınamaz bir gerçektir. Ancak uygulanacak yeni teşvik sistemleri bölgelerin 
rekabetçi gücünü tetikleyen, değişken koşullara uyum gösterebilecek nitelikte 
esnekliğe sahip, yenilikçi nitelikte olması gerekmektedir.

Önümüzdeki dönemde, yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesi ve 
yatırımların özendirilmesi yoluyla yüksek büyüme için gerekli özel kesim yatı-
rımlarının artırılması gerekmektedir. Bununla birlikte yatırım teşvik uygulama-
larının amacı katma değer ve Ar-Ge içeriği yüksek yatırım, ihracat ve üretim 
yanında istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü geliştirmek ve bölge-
sel potansiyellerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak ekseninde gelişim 
göstermelidir.

Saygı değer katılımcılar,

Giresun ili sahip olduğu potansiyeller gereğince gerek bölgemiz gerekse 
de ülkemiz ölçeğinde önemli bir değere sahiptir. DOKAP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığı olarak bu zamana kadar sağladığımız ve bundan sonra sağ-
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layacak olduğumuz makro ölçekli altyapı kurulumlarının, gerek bölgemiz için 
gerekse de Giresun ilimiz için pozitif motivasyon unsuru sağlayacağına olan 
inancımız tamdır. Unutulmamalıdır ki hiçbir teşvik sistemi, kamunun yapması 
gereken büyük ölçekli altyapı projelerinden bağımsız hedefl erine ulaşamaz. 
Sözlerime burada son verirken, “Adam odur ki koya dünyada hayırlı bir eser; 
eseri olmayanın, gör ki yerinde yeller eser” atasözünü ve Necip Fazıl Kısa-
kürek’in “Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım” 
sözlerini anımsatmak isterim. Bizlerde, devler gibi eserler bırakmak, ülkemize 
silinmez izler nakşetmek, Türkiye’nin ilerlemesine, kalkınmasına, daha fazla 
huzur ve refaha erişmesine azamî katkıyı sağlamak amacıyla var gücümüz-
le çalışmaya devam edeceğimizi bildirmek isterim. Bugün burada siz değerli 
katılımcılarla buluşmamıza vesile olan İktisadi Araştırmalar Vakfı’na ve emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunarım.
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GİRESUN İLİNİN 
EKONOMİK VİZYON ARAYIŞI 

SEMİNERİ 
 

19.10.2016 

BÖLÜM 1 
•Genel Giriş, Bölgesel Kalkınma 
Politikaları ve DOKAP BKİ’ nin  
Kuruluş Süreci 

BÖLÜM 2 

•DOKAP Eylem Planı Kapsamında 
Gerçekleştirilen Kamu Yatırımlarına 
Genel Bakış, DOKAP Eylem 
Planı’nın Giresun Gerçekleşmeleri 
ve DOKAP BKİ Uygulamaları 

BÖLÜM 3 
•Bölüm 3: Yatırım Teşvik Sistemleri, 
Diğer Kamusal Destekler ve Giresun 
İli Uygulamaları 

BÖLÜM 4 •Sonuç ve Değerlendirme 
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BÖLÜM 1 
• Genel Giriş, Bölgesel Kalkınma 

Politikaları ve DOKAP BKİ’ nin  
Kuruluş Süreci 

Bölgesel Politikanın Temel Hedef ve Stratejileri 

Bölgeler arası 
gelişmişlik 
farklarının 
azaltılması  

Yerel 
dinamiklerin ve 
fırsatların doğru 
değerlendirilme

si 
 

Kaynakların, 
etkili ve verimli 

kullanılması 

Bölgesel 
kalkınmanın 
yurt sathına 

yayılması 
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10. Kalkınma Planında Bölgesel Gelişme Politikası 

10. Kalkınma Planında bölgesel gelişme politikası “Yaşanabilir 
Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” ekseni altında yer almaktadır. 
Planda ülke genelinde sosyo-ekonomik bütünleşmenin 
gerçekleştirilerek topyekûn kalkınmanın sağlanması amacıyla ; 

•Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması 

•Bölge ve şehirlerin potansiyellerinin değerlendirilerek ekonomik 
tabanlarının genişletilmesi  

•Rekabet güçlerinin artırılması olarak 

İfade edilmiştir. 

• Bölgesel Gelişme Planlarını takip eden süreçte, bölgelerin kalkınmasının hızlandırıl-
ması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük 
içinde yürütülmesini sağlayacak yeni eylem planlarını hazırlamak ve uygulamasını 
koordine etmek amacıyla bölge kalkınma idaresi başkanlıkları kurulmuştur. 

• Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu kaynak-
ları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalite-
sini yükseltmeyi, bölgelerarası ve bölge içi farklılıkları gidermeyi, ulusal düzeyde eko-
nomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölge-
sel kalkınma projesidir. 
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BÖLÜM 2 

• DOKAP Eylem Planı Kapsamında 
Gerçekleştirilen Kamu Yatırımlarına 
Genel Bakış, DOKAP Eylem Planı’nın 
Giresun Gerçekleşmeleri ve DOKAP 
BKİ Uygulamaları 

DOKAP EYLEM PLANI EKSENLERİ 

Ayrıca belirlenen eksenlerin altında, 20 alt eksen, 128 ana eylem ve 325 alt 
eylem adımı tasarlanmıştır. DOKAP Eylem Planı’nın bütçesi 10,4 milyar TL’dir. 

TURİZM ve ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

EKONOMİK KALKINMA 

ALTYAPI ve KENTSEL GELİŞME 

SOSYAL GELİŞME 

YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

ca belirlen
adımı tas

1 

2 

3 

4 

5 
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Vizyoner Tedbirler 

Yeşil Yol 
kapsamında 

yol 
iyileştirme ve 

yol yapım 
çalışmaları 

Turizm 
merkezlerini

n imar 
planlamaları 
yapılmasına 

Biyokaçakçılıkl
a etkin 

mücadeleden 
Bölgede 
tarımsal 
kirliliğin 

izlenmesi ve 
azaltılması 
projelerinin 

uygulanmasına 

Sertifikalı 
tohum ve 

fidan 
üretimlerinin 
desteklenme

si 

Çay ve 
fındığın ürün 

kalitesinin 
artırılması 

Arıcılığın 
desteklenme

si 

Vizyoner Tedbirler 

Tıbbi aromatik 
bitkilerin 

envanterlerinin 
çıkarılması 

Bölge 
ihracatının 

artırılması için 
özel nitelikli 
programların 
uygulanması 

Sınır ötesi 
işbirliğinin 
yapılması 

Yatırım Adası 
Projesinin 

geliştirilmesi 

Bölge 
tersanelerinin 
desteklenmesi 
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Vizyoner Tedbirler 

Bölgede 
bulunan 

limanların etkin 
kullanım 

stratejilerinin 
geliştirilmesi 

İnsan ve yük 
taşımacılığı 
için modern 

teleferik 
sistemlerinin 

kurulması 

Büyük su 
işlerinin 

hızlandırılarak 
sulama 

altyapısının 
geliştirilmesi 

KÖYDES 
Projeleri 

kapsamında 
kırsal altyapı 
sorunlarının 
giderilmesi 

Bölgenin enerji 
üretim 

altyapısının 
iyileştirilmesi 

Vizyoner Tedbirler 

Bölgede 
yenilenebilir 

enerji 
çalışmalarının 
desteklenmesi 

Şehirlerdeki 
rekreasyon 
alanlarının 
artırılması 

Entegre Katı 
Atık Yönetimi 
projelerinin 

tamamlanması 

Okulların 
altyapı 

eksikliklerinin 
giderilmesi 

Yurt sayısı ve 
kapasitelerinin 

artırılması 
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Vizyoner Tedbirler 

Bölgede 
koruyucu ve 

önleyici sağlık 
hizmetlerinin 

yaygınlaştırılm
ası 

Bölgenin 
sağlık turizmi 

alanında 
önemli bir 

merkez haline 
getirilmesi 

Engelli 
bireylerin 
hizmetlere 
ulaşımı ve 

yaşam 
kalitelerinin 
artırılması 

Sosyal içerme 
projelerinin 

uygulanması 

Bölgenin kültür 
varlıkları 

envanterlerinin 
çıkarılması 

Vizyoner Tedbirler 

• Bu vizyoner tedbirlerin kamu 
odağında hayata geçirilmesi 
özel yatırım unsurlarının 
geliştirilmesinde hayati rol 
oynayacaktır.  

• Sahip olduğumuz 
potansiyellerin  yatırım 
unsuruna çevrilebilmesi için 
kamunun yapması gereken 
altyapı projeleri hangi 
kalemden sağlanırsa 
sağlansın tüm teşvik 
unsurlarının olmazsa 
olmazıdır.  

• Bu bağlamda İdaremiz gerek 
bölgemiz gerekse de Ordu 
ilimiz için, bugün olduğu gibi 
gelecekte de önemli değerler 
katmaya devam edecektir.  

Spor 
altyapısını

n 
geliştirilme

si 

Bölgedeki 
STK'ların 

beşeri 
gelişimlerin

in 
desteklen

mesi 

Çiftçi 
örgütlerine 

eğitim 
programlar

ının 
düzenlenm

esi 
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DOKAP EYLEM PLANINDA GİRESUN 

• DOKAP Eylem Planı’nın 2014 ve 2015 yılları değerlendirildiğinde 
Giresun iline toplam 494 milyon lira tutarında kamu yatırımı 
gerçekleştirilmiştir. 

2017 2016 2015 2014 

107 Proje 
303 Milyon TL Yatırım 

 

81 Proje 
191 Milyon TL Yatırım 

DOKAP BÖLGE KALKINMA 
İDARESİ BAŞKANLIĞI 

TARAFINDAN UYGULANAN 
PROJELER 
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İnsan ve Yük Taşımacılığı İçin Teleferik 
Sisteminin Araştırılması Projesi  

• Amaç: Kent 
merkezinin üniversite 
ile bağlantısını 
sağlayacak teleferik 
sisteminin 
fizibilitesinin 
yapılması  

• Maliyet: 194.000 TL  

• Yer: Artvin 

• Çıktı: Fizibilite Raporu 

• Gerçekleşme: 
Tamamlandı. 

Turizm Master Planlarının Bütünleştirilmesi 
Projesi  

B ö l g e m i z i n  ö n e m l i 
sektörlerinden biri olan 
turizm sektörüne ışık tutmak 
ve bölgenin turizmden aldığı 
payı artırmak amacıyla 
geçtiğimiz yıllarda DOKAP 
bölgesi genelinde bulunan 3 
ayrı planın ( Artvin, Rize, 
T r a b z o n ,  G i r e s u n , 
Gümüşhane, Ordu illeri için 
1 plan, Bayburt ve Samsun 
i l ler i iç in 2 ayr ı plan) 
bütünleştirilmesi çalışmaları 
tamamlanmıştır.  

B
s
t
v
p
g
b
a
T
G
1
i
b
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Turizm Master Planında Yer Alan “Yeşil Yol”un 
Yol Standardının Belirlenmesi Projesi  

DOKAP Bölgesi içinde 
yer alan; Artvin, Bayburt, 
Giresun, Gümüşhane, 
Ordu, Rize, Samsun, 
Trabzon illerini turizm 
amaçlı olarak birbirine 
bağlayan ve  “Yeşil Yol” 
olarak adlandırılan yol 
güzergâhının Karayolları 
G e n e l  M ü d ü r l ü ğ ü 
sorumluluk alanı dışında 
k a l a n k ı s ı m l a r ı n d a 
yapılacak yol imalatının 
ö n p r o j e s i n e e s a s 
o lacak s tanda r t l a r ı 
belirlenmiştir.  

DOKAP Bölgesi Buzul Gölleri Envanteri ve 
Tanıtım Stratejisi Projesi  

Doğu Karadeniz Turizm 
Master Planı’na girdi 
sağlaması amacıyla; DOKAP 
İlleri (Artvin, Bayburt, Giresun, 
Gümüşhane, Ordu, Samsun, 
Rize ve Trabzon) orman doğal 
sınırının üst kotlarında 
(yaklaşık 2300 m.)  yer alan 
doğal göllerin mevcut 
durumunun tanımlanması ve 
turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesi için gereken 
tanıtım stratejileri 
belirlenmiştir. 
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Doğu Karadeniz Turizm Master Planı 
Uygulamaları ve Yeşil Yol Projesi  

Giresun ilinde 2013-2015 
yılları arasında 13 proje 
uygulanmış olup, bu projelere 
15,2 milyon ödenek tahsis 
edilmiştir. Bu kapsamda 
29,80 km yol bakım ve 
onarım, 37,60 km stabilize 
kaplama, 0,27 km parke 
kaplama, 64,30 km asfalt 
kaplama olmak üzere 
toplamda 131,97 km yol 
üzerinde iyileştirme 
çalışmaları tamamlanmıştır. 
2016 yılında Giresun ilinin 6 
asil projesi onaylanmış olup, 
toplam 6milyon liralık ödenek 
tahsis edilmiştir. 

Giresun Adası Botanik Bahçe Projesi  

Doğu Karadeniz’de 
üzerinde insan 
yaşayabilen tek ada olan 
Giresun Adası’nın koruma-
kullanma dengesi ve 
sürdürülebilirlik ilkesi 
gözetilerek turizme 
açılması ve botanik 
bahçesi haline getirilmesi 
için Projeye 6.000.000,00 
TL ödenek tahsis edilmiş 
ve ödeneğin tamamı 
Uygulayıcı Kuruluş olan 
Giresun İl Özel İdaresine 
aktarılmıştır. İmalatlar 
devam etmektedir. 

için Pri
TL ödeT
ve ödev
UygulaU
Giresu
aktarıl
devam
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DOKAP Bölgesi Arıcılığının Geliştirilmesi ve 
Desteklenmesi Projesi  

2015 yılı içerisinde 
Giresun ilinde Ana Arı 
Üretimi konusunda 33, Arı 
Sütü Üretimi konusunda 
39 arıcımıza eğitim 
verilmiştir. Saha 
kontrollerinde ise 14 
günde 75 kişiye ulaşılarak 
Ana Arı ve Arı Sütü 
Üretimi konusunda pratik 
eğitim verilmiş olup 
faaliyetler devam 
etmektedir. 

DOKAP Bölgesi Arıcılığının Geliştirilmesi ve 
Desteklenmesi Projesi  

“Arıcılığın Geliştirilmesi 
Projesi’nde 2014 yılında Ana Arı 
Üretimi, Arı Sütü Üretimi, Polen 
ve Propolis Üretimi ve Oğul ve 
Kış Bakımı konularında eğitim 
çalışmalarımıza katılan 
arıcılarımıza arıcılık ekipmanları 
almalarını teşvik etmek amacıyla, 
hibe desteği sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda Giresun ilinde Polen 
ve Propolis Üretimi konusunda 
89 kişi desteklenmiş, toplam 
178.000 TL ödenek Giresun İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğüne aktarılmış olup 
çalışmalar devam etmektedir. 
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DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki 
Envanterlerinin Çıkarılması ve Ticari 

Kullanımının Araştırılması Projesi  

Amaç: Bölgenin zengin 
florasında ekonomik 
değere sahip olan tıbbi ve 
aromatik bitkilerin 
envanterinin çıkarılması 
 
Maliyet: 720.000 TL (2016 
yılı ödeneği) 
Yer: DOKAP İlleri 
Çıktı: Strateji Raporu 
Gerçekleşme: Devam 
ediyor. 

DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki 
Envanterlerinin Çıkarılması ve Ticari 

Kullanımının Araştırılması Projesi  

Proje kapsamında Giresun ilinde  
bulunan tıbbi ve aromatik 
bitkilerin envanteri çıkartılacak 
olup, belirlenen 13 adet ticari 
kullanım özelliği olan bitkilerin 
analizleri tamamlanmıştır. 
Belirlenen bitkilerin  Orman Genel 
Müdürlüğü Tirebolu Fidan Üretim 
Şefliği’nde tahsis edilen 1.000 m² 
alana dikimleri gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca proje kapsamında 50 
üreticinin “ Tıbbi ve Aromatik Bitki 
Yetiştiriciliği Sertifikası” almasını 
sağlayacak 30 günlük eğitimler 
verilecektir.   
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Doğu Karadeniz Serbest Sistem Yumurta 
Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi  

2014 yılı Şubat ayında eğitim 
ve demonstrasyon projesi 
olarak Ordu Üniversitesi ile 
yapılan Protokol çerçevesinde, 
1 Mart 2014 tarihinde Ordu 
ilinde başlanan projede bu 
güne kadar 72 adet kümes 
kurulmuş olup kümeslerden 66 
tanesinde toplam 35.079 adet 
tavuk ile günlük 30.000 adet 
yumurta üretimi 
gerçekleştirilmektedir. 2015 
yılında 138.831 TL tutarında 
harcama gerçekleştirilmiştir. 

Doğu Karadeniz Serbest Sistem Yumurta Üretimi 
Paketleme Tesisi Kurulumu Projesi  

2015 yılında başlanan proje, Altınordu 
Belediyesi ile yürütülmekte olup ile Serbest 
Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi 
kapsamında eğitim gören ve aktif olan 
işletmelerin oluşturduğu Yumurta Üreticileri 
Birliği’nin hizmetine sunulması amacıyla 
yumurta paketleme tesisi kurulumu 
çalışmalarını içermektedir. Kurulacak 
yumurta paketleme tesisi saatte 50.000 
adet yumurta paketleme kapasitesine 
sahip olacaktır. Projenin ihalesi 
gerçekleşmiş olup, Projenin toplam bedeli 
560 bin liradır 2016 yılı proje ödeneği 
400.000 TL Altınordu Belediyesinin 
hesaplarına aktarılmış olup çalışmalar 
devam etmektedir. (2015 yılında ilgili 
kuruluşa 160.000 TL aktarım yapılmıştır.) 
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Serbest Sistem Tavukçuluğunda İyi Tarım 
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi  

2015 yılında başlanan proje,  Ordu 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü imzalanan protokol 
çerçevesinde yürütülmektedir. Bu 
kapsamda, DOKAP BKİ ve Ordu 
Üniversitesi işbirliği ile yürütülen 
Serbest Sistem Yumurta 
Tavukçuluğu Projesi çerçevesinde 
eğitim gören ve aktif durumdaki 72 
işletmenin 35 adedinin iyi tarım 
veya organik tarım uygulamaları ile 
ilgili sertifikasyon ücreti 
karşılanacaktır. Proje bedeli olan 
66.500 TL Ordu Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü hesabına 
aktarılmış olup çalışmalar devam 
etmektedir. 

Soğuk Hava Deposu Kapasitesinin Artırılması 
Projesi  

2015 yılında başlanan proje ile 
Ordu ilinde Altınordu ilçesine, 
Trabzon ilinde ise Sürmene ilçesine 
soğuk hava deposu kurulması 
öngörülmüştür. Proje kapsamında 
ilgili kuruluşlara toplam 1 milyon 
466 bin TL tutarında ödenek 
aktarımı gerçekleştirilmiştir. Projeler 
tamamlandığında toplam 810 
metrekare alanda 800 tonluk 
kapasite oluşturulacaktır. 
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Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin 
Altyapı Kurulumu Projesi  

Amaç: Bölgedeki çiğ süt 
toplama kapasitesinin 
geliştirilmesi 
 
Maliyet: 2 Milyon 155 bin TL  
 
Yer: Gümüşhane ve Samsun 
İlleri 
 
Çıktı: Çiğ Süt Toplama 
Merkezleri 
 
Gerçekleşme: Devam ediyor. 

Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin 
Altyapı Kurulumu Projesi  

2016 yılında  Giresun ilinde de Çiğ 
Sütün Uygun Koşullarda Toplanması 
İçin Altyapı Kurulumu Projesi 
başlatılacaktır. Proje kapsamında 
Giresun ilinde bulunan manda ve 
sığır sütünün toplanabilmesi için 
gerekli olan malzemeler alınacaktır.       
Giresun İlinde yıllık üretilen süt 
miktarı 95.722 ton olup bu ilde şu 
anda toplanan süt miktarı 547,3 
tondur. Proje ile toplanması 
hedeflenen toplam süt miktarı 25.915 
tondur.  
Proje tutarı 2.500.000 TL olup 2016 
yılında projenin başlatılabilmesi için  
1 milyon TL tutarında ödenek tahsis 
edilmiştir.  
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Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin 
Altyapı Kurulumu Projesi  

Amaç: Bölgedeki çiğ süt 
toplama kapasitesinin 
geliştirilmesi 
 
Maliyet: 2 Milyon 155 bin TL  
 
Yer: Gümüşhane ve Samsun 
İlleri 
 
Çıktı: Çiğ Süt Toplama 
Merkezleri 
 
Gerçekleşme: Devam ediyor. 

Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin 
Altyapı Kurulumu Projesi  

2016 yılında  Giresun ilinde de Çiğ 
Sütün Uygun Koşullarda Toplanması 
İçin Altyapı Kurulumu Projesi 
başlatılacaktır. Proje kapsamında 
Giresun ilinde bulunan manda ve 
sığır sütünün toplanabilmesi için 
gerekli olan malzemeler alınacaktır.       
Giresun İlinde yıllık üretilen süt 
miktarı 95.722 ton olup bu ilde şu 
anda toplanan süt miktarı 547,3 
tondur. Proje ile toplanması 
hedeflenen toplam süt miktarı 25.915 
tondur.  
Proje tutarı 2.500.000 TL olup 2016 
yılında projenin başlatılabilmesi için  
1 milyon TL tutarında ödenek tahsis 
edilmiştir.  



114

Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi 
(Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi 

Amaç: Çoruh Havzası 
Rehabilitasyonu 
 
Maliyet: 12 Milyon 500 bin TL 
 
Yer: Artvin ve Bayburt İlleri 
 
Çıktı: 5.400 Da 
 
Gerçekleşme: İmalat devam 
ediyor 

Katı Atık Bertaraftı İçin Düzenli Depolama 
Alanlarının Araştırılması Projesi 

Amaç: Düzenli depolama 
alanları için yer tespiti 
çalışması ve alternatif katı atık 
bertaraf sistemlerinin 
araştırılması 
 
Maliyet: 1,2 Milyon TL 
 
Yer: DOKAP İlleri 
 
Çıktı: Araştırma Raporu 
 
Gerçekleşme: Araştırma 
devam ediyor 
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DOKAP Bölgesi Hidrojen Sülfürün Enerji 
Üretiminde Kullanılmasının Araştırılması Projesi  

Amaç: Karadeniz'de 
bulunan hidrojen 
sülfürün yenilenebilir 
enerji başlığı altında 
araştırılması 
 
Maliyet: 250.000 TL 
(2016 yılı ödeneği) 
 
Yer: DOKAP İlleri 
 
Çıktı: Fizibilite Raporu 
 
Gerçekleşme: Devam 
ediyor. 

DOKAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik 
İhtiyaç Analizi Projesi  

Amaç: Bölge’nin 
girişimcilik ve yenilikçilik 
ekosistemlerinin analiz 
etmek 
 
Maliyet: 1.000.000 TL 
(2016 yılı ödeneği) 
 
Yer: DOKAP İlleri 
 
Çıktı: Strateji Raporu 
 
Gerçekleşme: Çalışma 
devam ediyor 
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Tarımsal Araştırmalar Projesi  

Tarımsal Araştırmalar Projesi 
kapsamında 2016-2018 yılları 
arasında, 
DOKAP Bölgesi Organik Tarım 
Havzalarının Belirlenmesi Araştırma 
Projesi (Proje Ödeneği: 1.850.000 TL) 
DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve 
Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin 
Araştırılması Projesi 
(Proje Ödeneği: 1.324.000 TL) 
Çay Kalitesinin Geliştirilmesi Araştırma 
Projesi (Proje Ödeneği: 1.500.000 TL) 
olmak üzere 3 alt proje teklif edilmiştir.  
(Ekonomik ömrünü tamamlamış 
Fındık plantasyonlarının rehabilitasyon 
ve Kalite Geliştirme Projesi teklif 
çalışması devam etmektedir.) 

DOKAP Bölgesi’ndeki Turizm Merkezlerinin 
İmar Planlarının Yaptırılması Projesi 

Amaç: Turizm 
Merkezlerinin yöresel 
mimari korunarak 
geliştirilmesi ve planlı 
yapılaşmanın sağlanması 
 
Maliyet: 2 Milyon TL 
(2016 yılı ödeneği)  
 
Yer: DOKAP İlleri 
 
Çıktı: İmar Planları 
 
Gerçekleşme: Arazi 
araştırması devam ediyor 
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Yeşil Yol Güzergahı Üzerindeki Turizm 
Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi 

Proje ile, Yeşil Yol 
Projesi kapsamında 
belirlenen 
güzergahlar 
üzerinde yapılacak 
olan turizm 
yatırımlarının 
desteklenmesi 
hedeflenmektedir. 
Bu kapsamda 
İdaremiz 2016 yılı 
içerisinde 8 milyon 
TL ödeneğin 
kullanılmasını 
hedeflemektedir. 

Doğu Karadeniz Projesi Tanıtım ve Markalaşma 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Projesi  

Amaç: Bölgenin etkin bir 
şekilde tanıtımı ve 
markalaşması için strateji 
oluşturmak ve uygulamak 
Maliyet: 500.000 TL 
(2016 yılı ödeneği) 
Yer: DOKAP İlleri 
Çıktı: Strateji Raporu  
Gerçekleşme: İhale 
hazırlıkları devam ediyor 
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Bölge Yaylalarının Karakteristiğini 
Koruyan Mimari Projelerin Hazırlanması ve 

Uygulanması Projesi  

Amaç: Yöresel 
dokuya uygun, afete 
duyarlı ve güvenli 
yapılar inşa etme 
 
Maliyet: 500.000 TL 
(2016 yılı ödeneği) 
 
Yer: DOKAP İlleri 
 
Çıktı: Tip Proje, Yayla 
Evi  
 
Gerçekleşme: Yer 
seçimi devam ediyor 

DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi  

Amaç: Bölgenin sahip 
olduğu kültür 
varlıklarının envanter 
çalışmasının yapılması 
 
Maliyet: 825.000 TL 
(2016 yılı ödeneği) 
 
Yer: DOKAP İlleri 
 
Çıktı: Envanter Raporu 
 
Gerçekleşme: İhale 
hazırlıkları devam 
ediyor 
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BÖLÜM 3 
• Yatırım Teşvik Sistemleri, Diğer 

Kamusal Destekler ve Giresun İli 
Uygulamaları 

Giresun iline yapılacak yatırımların 
destek unsurları 

Destek Unsurları Açıklama 

KDV İstisnası Var 

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var 

Vergi İndirimi 

Yatırıma Katkı Oranı  (%) 
OSB Dışı 30 

OSB İçi 35 

Vergi İndirimi Oranı  (%) 
OSB Dışı 70 

OSB İçi 90 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 
OSB Dışı 6  Yıl 

OSB İçi 7  Yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi Var 

Faiz Desteği 
İç Kredi 5  Puan 

Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2  Puan 

Bölgesel Asgari Sabit Yatırım 
Tutarı 

500 Bin. 
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DESTEKLEME PROGRAMLARI 

• IPA destek programlarının akrediteli kuruluşlarımız nezdinde 
faaliyetlerine başlaması, 

• TÜBİTAK Teşvik Fonları 

• Kalkınma Ajanslarının Destekleme Programları 

• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Teşvik 
Programları 

• Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabet Edilebilirliği 
Geliştirilme Programı 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi merkezi 
kuruluşların uyguladıkları Destekleme programları 

BÖLÜM 4 • Sonuç ve Değerlendirme 
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Unutulmamalıdır ki hiçbir teşvik sistemi, 
kamunun yapması gereken büyük ölçekli 
altyapı projelerinden bağımsız hedeflerine 

ulaşamaz. 

Ekrem YÜCE 

DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi  Başkanı 
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Murat BOLAT       
Uluslararası Fon Yönetmeni

Finansman Ve Uluslararası Fon Yönetimi

Global fi nans sisteminde özel sermaye fonları son çeyrek asrın en önemli 
fi nans kaynağı haline gelmiştir. Toplam büyüklüğü 6.5 Trilyon ABD Doları’na 
ulaşmıştır. Türkiye’de gittikçe gelişmektedir.

Yatırım motivasyonu bir kaç ana konuda özetlenebilir. Yeni girişimler, belirli 
büyüklüğe gelmiş işletmeler, büyüme potansiyeli olan yatırımlar ve benzeri.

Bu çerçeveden bakıldığında aslında Dokap bizim gözümüzde bir fon gibi 
davranmaktadır. Dokap kamu tüzel kişiliği altında kaynak yaratmak için dev-
letten bunu talep ediyor. Devlet belirli kriterlere göre bu kaynağı tahsis ediyor. 
Diğer yandan, mesela Dokap şöyle dese “benim elimde 150 tane proje var; 
bunları gerçekleştirmek için ben kaynak yaratacağım” diye uluslararası piya-
salara çıksa ve bize gelse “bu projeler için fi nansmanı hangi şartlarda veriri-
siniz” talebinde bulunsa bizler uluslararası fonlar yönüyle nasıl davranırız. Bu 
sorunun cevabını vermeden önce Dokap’siz bir bölgedeki davranışımız şöyle 
olurdu. Bizler bu bölgede yatırım veya girişim bulmak için tarama yapmamız 
gerekirdi. Fonların yatırım kriterlerine uygun fi nans ihtiyacı içindeki yapılara 
bakmamız gerekirdi. Halbuki Dokap tüm bunların doğrudan içinde yer alıyor. 
Bir diğer deyişle Dokap’ın kendi bölgesinde girmediği bir alan yok. Bu yönüyle 
Dokap aslında burada kendisi bir fon gibi davranıyor. Yani, girişimcilik yönü 
var, fi nansman sağlama yönü var, eğitim verme yönü var, işletimi denetleme 
yönü var. Bu durumda fon yöneticileri olarak bizlerin Baybars beyin de belirt-
tiği girişimcileri bulmak için Dokap’in kapısını çalmamız yeterli olacaktır. Ya-
tırım alanlarının nerede olduklarını bulmamız için Dokap önemli bir alternatif 
olacaktır. Dokap bu seklideki yapısı ile biraz piyasa dışlama (crowding-out) 
etkisi yaratıyor.
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Ben borsa İstanbul’da 22 yıl yöneticilik yaptım piyasa platformları kurdum 
ve yönettim. Çalışma hayatımın 15 yılı yurtiçi ve yurtdışında uluslararası 
platformlarda geçti. Tahvil piyasaları, hisse piyasaları, Euro-tahvil, piyasala-
rın geliştirilmesi amacıyla Balkan ülkelerinde, Türki Cumhuriyetlerde, Körfez 
ülkelerinde ve bati Avrupa’da uluslararası projelerde yer aldım. Tabi ki tüm 
bunları kamu görevi sifati ile gerçekleştirdik. Ancak son dört yıldır kendi işim 
için zamanımın yarısı New York’ da Wall Street’de geçiyor.

Gözlemim şudur ki biz yani özel sermaye fonları fi nans sisteminin üçüncü 
ayağı olmaktayız. Yani birinci ayağına bankacılık dersek, ki bu kesim Türki-
ye’deki fi nans sisteminin %95’ini bankalar domine ediyor, ikinci ayağı borsalar 
ve sermaye piyasalarıdır. Dolayısı ile fonlama durumuna geldiğinizde ilk baş-
vuracağınız kaynak bankalar oluyor. Tabi bankalar teminat yapısı içinde çalış-
tığı için konuya girişimciliğin geliştirilmesi yönüyle bakmamaktadırlar. Geriye 
kalan %5, bir yandan sermaye piyasaları ve borsalar şirketlerin halka arz veya 
tahsisli satış yoluyla kaynak topladıkları kesim ile ve üçüncü kesim olan ozel 
sermaye fonlarıdır. Türkiye’deki is yapmak durumdaki diğer kesimler kalan bu 
%5’i paylaşıyoruz.

Mesela bizler özel sermaye fonları olarak Dokap’a desek ki size 100 mil-
yon dolar fi nansman saglayalim ve ilaveten bu parayı nasıl geri ödeyeceklerini 
sorsak kendilerinden talep edeceğimiz bir çok bilgi olacaktır. Dokap kaç tane 
alanda faaliyet gösteriyorsa veya kaç adet proje için talepte bulunmuş ise bu 
durumda kendi analizimizi her bir projenin verimliliği hesaplamaları için yapa-
cağız. Ve ortaya çıkacak sonuçlara göre parayı geri ödeyip ödemeyeceğine 
ilişkin karar oluşturacağız. Bu sonuçlara göre fi nansman şartlarını oluşturaca-
ğız. Yabancı sermaye açısından rakamlar büyük olduğu için küçük yatırımcı-
lara yönelik mekanizmalar ortaya koymak lazım. TOBB rektörümüzün verdiği 
bilgilere baktığımız zaman Giresun’un büyüme hızlarına göz önüne aldığımız-
da potansiyeli nerede diye sormak lazım.
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Mustafa TOPCU        
Ziraat Mühendisi

Et Sığırcılığının Giresun İline Ekonomik Katkısı Ne Olabilir ?

Sayın Valim,

Sayın Rektörlerim,

Çok kıymetli Vakıf Başkanımız,

Saygı değer katılımcılar;

Ben sizlere Türkiyenin son dönemlerde’ki kırmızı et açığının nereden kay-
naklandığını ve bu açığın kapatılması için neler yapmamız gerektiğini anlata-
cağım.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 2002 yılında 9,5 Milyon büyükbaş hay-
van varlığımız varken 2015 yılında 14,5 Milyona ulaşmıştır görüldüğü üzere 
buradaki artış kültür ırkları artışı ile gerçekleşmiştir.

Burada sığır eti üretimimizi nereden elde edeceğiz sorusunu sorduğumuz-
da ; elimizdeki sağmal ineklerin erkek buzağıların’dan ve bir miktarda dişi bu-
zağı ve anaç varlıklarının ayıklanmasından elde edeceğiz.

O zaman sağmal inek varlığımızı değerlendirirsek 2002 yılında 4,5 Milyon 
civarındayken 2016 yılında yaklaşık 6 Milyon olacaktır. Süt üretimi ise 7,5 
Milyon tondan 19 Milyon tona ulaşmıştır. Bu gün itibarıyla süt üretimimiz talebi 
karşılamaktadır. Ancak et ihtiyacımız karşılanamamaktadır 6 Milyon sağmal 
inekten 1.755000 adet erkek kasaplık dana ve 1755000 adet sürü yenileme 
ve büyütmede kullanılan dişi danalardan arta kalan, 255000 adet damızlık dışı 
kasaplık dişilerden elde edilen et miktarına koyun, keçi ve mandalardan elde 
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edilen et miktarını’da ilave ettiğimizde toplam 906 000 ton üretim yapılmakta-
dır.Oysa yıllık kırmızı et tüketimimiz 1.202.000 tondur, aradaki 296.000 ton et 
açığı kasaplık dana ,besilik dana ve kesik karkas ithali ile karşılanmaktadır.Bu 
açık heryıl 1 Milyon besilik danaya karşılık gelmektedir,heryıl kişi başına 1 kg 
et tüketimini artırdığımızda ise ilaveten yıllık 250 000 adet daha besilik dana 
açığı oluşacaktır. Bu açığı kapatmanın yolları vardır,bu yollardan hızlı uygula-
nabilecek olan üç tanesinin üzerinde duracağım;

1- Etçi boğa altı damızlık düve ithal etmek: burda ilk doğumlar oluncaya 
kadar 420 gün gibi bir süre geçecektir ,bize maliyeti ilk doğum yaptı-
ğında 6275 tl/anaç başı olacaktır.İkinci doğumları için ise yaklaşık 400 
günlük zamana ve 4870 tl ‘e ihtiyaç vardır.

2- Gebe etçi damızlık ithal etmek : Burada’da birinci doğumlarını yapınca-
ya kadar 120 günlük bir süre geçecektir,ilk doğum ‘da damızlık başına 
maliyetimiz 6750 tl olacaktır,ikinci doğum olduğunda yaklaşık 520 gün 
geçecektir ve elde edilen gelir 7750 tl /bir adet damızlık

3- Kasaplık dana ithalatı :250 kg canlı ağırlığındaki kasaplık erkek dana-
ları ithal ederek et üretimi yapmaktır,240 günlük besi sonunda dana 
başına 1442 tl kazanç elde edilmektedir.

Sonuç olarak; gebe damızlık ve kasaplık dana ithal ederek ilimizde yetiş-
tiriciliğini yaparak hem ülke et açığını kapatmak hemde bölge ekonomisine 
önemli katkı sağlanmış olacaktır. Konunun daha bilimsel ve geniş kapsamlı 
olarak sektör paydaşlarıyla tartışılmasını umarak hepinize teşekkür ediyorum.
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ET SI IRCILI ININ G RESUN 
L NE EKONOM K KATKISI 

NE OLAB L R? 

Mustafa TOPÇU 
Ziraat Mühendisi 

BÜYÜKBA  HAYVAN VARLI I  

Y llar 
B.Ba  
Say s  

(milyon) 
Kültür % Melez % Yerli % 

2002 9,5 20 44 36 

2015 14,5 45 40 15 
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SA MAL NEK VE SÜT ÜRET M  

Y llar Sa mal nek (milyon) Süt Üretimi 
 (milyon ton) 

2002 4,5 7,5 

2015 5,5 17 

2016* 6 19 

*2016 y l sonu tahmini veriler 

6 M LYON SA MALDAN ÜRET LEN DAMIZLIK 
VE KASAPLIKLAR 

Do um (%65) 
3.900.000   

Buza  

Buza  Ölümü (%10) -390.000 

Büyütmeye Al nan Buza  3.510.000 

Erkek Buza lar 1.755.000 

Di i Buza lar 1.755.000 

Sürü Yenilemeye Al nan Di iler 1.200.000 

Sürü Büyütmeye Al nanlar 300.000 

Besiye Al nan Dam zl k D  Di iler 255.000 
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6 M LYON SA MAL NEKTEN ÜRET LEN ET 

Üretim 
Materyalleri 

Hayvan 
Say s  

Karkas 
A rl  (KG) 

Toplam 
Üretim (TON) 

Dam zl k D  nek 1.200.000 190 228.000 

Dam zl k D  
Düve 

   255.000 263   67.000 

Erkek Dana 1.755.000 263 461.000 

Koyun+Keçi+ 
Manda 

            /           / 150.000 

TOPLAM 906.000 

TOPLAM KIRMIZI ET ÜRET M  (2016)* 

Yerli Üretim    906.000 (Ton) 

thal Karkas +Kasapl k ve Besilik Dana   296.000 (Ton) 

TOPLAM 1.202.000 (Ton) 
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YILLARA GÖRE KES LEN HAYVAN SAYISI 
VE ET ÜRET M  

YIL KES LEN 
SI IR 
SAYISI 

SI IR ET ÜRET M  
(TON) 

TOPLAM ET 
ÜRET M  (TON)** 

2002 1.800.000 330.000 420.000 

2015 3.800.000 1.000.000 1.150.000 

2016* 4.000.000 1.052.000 1.202.000 

**Koyun,keçi,manda ilave edilmi tir 

KIRMIZI ET AÇI INI KAPATMAK Ç N 
NELER YAPILMALI? 

Etçi rklarla melezleme yapmak  

Erken kesimi önlemek 
Koyun-Keçi varl n  artt rmak  

Bo a alt  etçi dam zl k dana ithal etmek 

Gebe etçi dam zl k ithal etmek 
Besilik dana ithal etmek 
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ETÇ  BO A ALTI DAMIZLIK DÜVE YET RT R C L   

Dam zl k Di i Dana Verileri 

Canl  A rl k 350-400 KG 

Gebele tirme Süresi 120 GÜN 

Gebele tirme Oran  %90 

Do um Oran  %85 

kinciye Do um %70 

Birinci Do uma Kadar Fire %1.5 

DÜVE YET T RME MAL YET  

Maliyet Unsurlar   Fiyat (TL) 

Bo  Di i Dana 4100 

ç Nakliye 50 

420 Gün Besleme 1555 

Sa l k+A lama  100 

Fire 70 

Finansman  400 

DO UMA HAZIR DÜVE MAL YET  TOPLAM 6275 
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GEBE ETÇ  DAMIZLIK THAL ETMEK   

4-7 Ayl k Gebe Düve Bedeli 6.100 TL (2.000 $) 

Do um Öncesi Besleme 440 TL 

Finansman Bedeli 130 TL 

Nakliye 50 TL 

Sa l k 30 TL 

TOPLAM 6.750 TL 

Do um Öncesi Yap lan Harcamalar 

DO UM SONRASI YAPILAN HARCAMALAR 
(400 GÜN) 

Anaç Beslemesi 1500 

Dana Beslemesi  2400 

Sa l k+A lamam 100 

Kesim Nakliyesi 50 

Fire 120 

Finansman 700 

TOPLAM 4870 
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520 GÜNDE YAPILAN ÜRET M 

Maliyet 
Et Üretimi  

(Karkas x Kg Fiyat ) 
Tutar (TL) 

1 Adet anne inek  370 x 26 9620 

0,85 Adet kasapl k dana 290 x 0.85 x 26 6409 

0,65 Adet buza  4000 x 0,65 2600 

1,5 Buza  deste i 1,5 x 500 750 

TOPLAM 19.370 

GEL RLER TOPLAMI        19.370 

G DERLER TOPLAMI        11.620 
FARK                                 +7.750 

 

1 ADET DAMIZLIKTAN AYLIK ELDE ED LEN GEL R 
7750/18=430   TL/AY 
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THAL DANA BES C L   

Besi Ba  Canl  A rl k  250 KG 

Canl  A rl k Art  288 KG 

Kesim Canl  A rl  538 KG 

Besi Süresi 240 GÜN 

Karkas Rand man   %55.5 

Karkas A rl k 298 KG 

BES  MAL YET   

Besilik Dana (250 kg x 4.7$) x 3.1TL 3642 

ç Nakliye 50 

Sa l k + A lama  50 

Kesip Yem (0.8 x 240 x 9) 1680 

Kaba Yem (0.45 x 240 x 3) 324 

Finansman Maliyeti 450 

çilik ? 

Kesim Nakliyesi 50 

Yeti tirme Firesi 60 

TOPLAM 6306 
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KARKAS MAL YET   

6350 / 298 =21,16 TL / KG Karkas 

Serbest piyasa karkas sat  fiyat     26 TL/KG 
26-21,16=4,86 TL 

4,84 x 298 = 1442 TL/Adet karkas kazanc  
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HAZIRLAYAN: 
 

Mustafa TOPÇU 
Ziraat Mühendisi 
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ORDU-GİRESUN HAVALİMANININ 
KARADENİZ BÖLGESİNE GETİRECEĞİ İVME 

VE GİRESUN EKONOMİSİNE 
NE ÖLÇÜDE YANSIYACAK 

 
 

Temel YANIKOĞLU 
Giresun Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı 

1 

EKONOM K ETK LER  

ULA IM ETK S  

SANAY  VE T CARET ETK S  

KENTLE MEYE ETK S  

TUR ZME ETK S  

 

2 
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1- ULA IM ETK S  
(TERC H VE GEREKL L K NEDENLER ) 

YURT Ç NDEN VE ÖZELL KLE AVRUPADAN BÖLGEYLE 
BA LANTISI OLAN YO UN YOLCU KAPAS TES  (BÖLGE NSANI) 
Örn: Sadece stanbul’da 511.723 Ordulu ve 487.878 Giresunlu 
ya amaktad r (TÜ K, ADNKS, 2014).  

ARAP YARIMADASINDAN BÖLGEYE OLAN YO UN LG  
(TUR ZME DAYALI YOLCU KAPAS TES ) 
BÖLGEDEK  AKADEM SYENLER N,  ADAMLARININ VB.MESLEK 
GRUPLARININ ULUSAL VE ULUSLARARASI BA LANTIYA SAH P 
OLMALARI  

KARAYOLUNDAN BA KA ALTERNAT F ULA IM A I OLMAYI I 
(DEM RYOLU,DEN ZYOLU) 
HAVAYOLU ULA IMININ HIZLI VE KONFORLU OLU U  

3 

1-ULA IM ETK S  
( Y LE T RMEYE AÇIK YÖNLER ) 

 BELL  DEST NASYONLARDAK  SEFER SAYILARININ 
ARTIRILMASI 

 BELL  DEST NASYONLARDAK  SEFER SAATLER NE 
DÜZENLEME GET R LMES  

 HAVAL MANI ÇER S NDE VE ÇEVRES NDE YOLCU   
HT YAÇLARINI KAR ILAYACAK VEYA SOSYAL ZAMAN 

GEÇ RECEK MEKAN HT YAÇLARI 

 

 

4 
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2-SANAY  VE T CARETE ETK S  
 

BULANCAK’TA KURULAN 2.ORGAN ZE SANAY  BÖLGES N N VARLI I VE 
GEL ME HT YAÇ DUYMASI  

BÖLGEN N FINDIK VE FINDIK SANAY S NE DAYALI EKONOM S  VE BU 
SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARA HIZLI VE GÜVENL  B R EK LDE 
BA LANTI HT YACI 

TÜM SEKTÖRLERDE HEM LOJ ST K HEMDE YATIRIMCI AÇISINDAN 
HAVAL MANIN VARLI ININ ÇOK ÖNEML  OLMASI 

G RESUN T CARET BORSASI’NIN DÜNYADA LK OLAN FINDIK L SANSLI 
DEPO VE SPOT BORSA ALTYAPISINI OLU TURMASI VE  OLU TURULAN 
BU PLATFORMUN ULUSAL VE ULUSLARARASI ULA ILAB L RL  
AÇISINDAN HAVAL MANININ ÖNEM  
G RESUN T CARET BORSASI’NIN TÜB TAK-MAM LE GERÇEKLE T RECE  
INNOFOOD  PROJES  KAPSAMINDA BÖLGESEL ÜRÜNLER N ANAL Z VE 
AR-GE FAAL YETLER N N YAPILACA I BÖLGESEL LABORATUVAR 
PROJES N N ULA ILAB L RL  AÇISINDAN HAVAL MANININ ÖNEM  

5 

GTB L SANSLI DEPO VE SPOT BORSA  6 
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7 GTB L SANSLI DEPO VE SPOT BORSA  

8 GTB L SANSLI DEPO VE SPOT BORSA  
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9 GTB L SANSLI DEPO VE SPOT BORSA  

10 GTB L SANSLI DEPO VE SPOT BORSA  
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11 GTB L SANSLI DEPO VE SPOT BORSA  

12 GTB L SANSLI DEPO VE SPOT BORSA  
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HAVAALANLARININ ORTAYA KOYDUKLARI ÇEK M ETK S  
DOLAYISIYLA BU ALANLARIN ÇEVRES  ÖZELL KLE KONUT, TUR ZM 
VE T CARET LETMELER  Ç N CAZ P HALE GELMEKTE VE BU 
ALANLAR HIZLI B R YAPILA MAYA SAHNE OLMAKTADIR  

AYRICA GEN  H NTERLANDA SAH P YURT Ç  VE YURTDI I 
TRAF E AÇIK HAVAL MANLARI B RER BA IMSIZ KENTSEL VARLI A 
“HAVAL MANI KENTLER NE” DÖNÜ EB LMEKTED R  

YAKIN GELECEKTE GÜLYALI VE P RAZ Z ARASINDA YO UN 
KENTLE ME MEYDANA GELEREK BELK DE BU K  LÇEN N KENTSEL
(F Z K ) MANADA B RLE MES  ÖNGÖRÜLMEKTED R 

TR 90 BÖLGE KALKINMA PLANINDA 5 ETAPLIK HAVAL MANI 
MERKEZL  KALKINMA HAMLELER  VE PLANALANAN YAPILAR 
D KKATE ALINDI INDA, ÖZELL KLE G RESUN’U LG LEND REN 3. VE 
4. ETAP PLANLARI  P RAZ Z VE BULANCAK KENTLE MES NE BÜYÜK 
VME KAZANDIRACAKTIR. 

3-KENTLE MEYE ETK S  13 

Do u Karadeniz Kalk nma Ajans  2016 do rudan faaliyet 
deste i kapsam nda Giresun Ticaret Borsas  taraf ndan 
planlanan “F nd k Müzesi Avan Proje ve Fizibilite Raporu” 
projesi onayland . te bir ba ka projemiz “Giresun F nd k 
Müzesi”. Bu proje ile de Giresun’da y llard r üretimi, ticareti 
ve ihracat  yap lan milli ürünümüzün dünden bu güne 
ya at laca  ve gelecek nesillere aktar laca  bir alan.                
Bu projemizin de havaliman m zla entegrasyonu 
sa land nda Giresun’umuzun kentle mesine, ticaretine 
ve turizmine sa layaca  katk  çok önemli boyutta 
olacakt r. 

14 3-KENTLE MEYE ETK S  



144

15 G RESUN FINDIK MÜZES  

16 G RESUN FINDIK MÜZES  
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17 G RESUN FINDIK MÜZES  

18 G RESUN FINDIK MÜZES  
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19 G RESUN FINDIK MÜZES  

Bu proje ile hayat bulacak tesis ba l ca 7 bölümden 
olu maktad r. 

G R  

YÖNET M B R MLER  

SERG  B R MLER  

KÜLTÜR VE E T M B R MLER  
AÇIK ALANLAR 

KAFETERYA B R MLER  

TEKN K SERV S VE DEPO 

20 G RESUN FINDIK MÜZES  
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Bu eserin hizmet vizyonunda; klasik bir müze konsepti 
benimsenmemi tir. Özellikle f nd n otantik i leme 
prosesisden geçirilmesi ile ilgili atölyelerin bulunmas   ve 
yurtd nda ‘Madame Tussauds’ müzelerinde görülen 
kalitede tematik balmumu heykellerin sergilenmesi, hem 
müzemize bir derinlik katacak hem de yerli ve yabanc  
turistlerin ilgisini çekecek unsurlar olarak tasarlanm t r.  

Bunun d nda di er destekleyici birimler, aç k alanlar, 
rekreasyon ve park alanlar  ve ufak birde marinas  ile 
bütünle ik çok amaçl  bir e lence ve turizm kompleksinin 
tesisi hedeflenmektedir. 

21 G RESUN FINDIK MÜZES  

Bir yörenin turizminin geli ebilmesi için o yörenin bir 
marka olmaya ihtiyac  vard r. 

Turizm  faaliyeti, özellikle mesafe ve zamandan büyük 
ölçüde etkilendi i için, ula m ve haberle meye hayati 
ba larla ba l d r. 

Turizm sektöründe özellikle uzak mesafelerden gelen 
turistler k s tl  zamanlar n n büyük bir k sm n  yolda 
geçirmek istemezler. Bu nedenle turistler için h zl  bir 
ula m son derece önemlidir 

HAVAL MANININ VARLI I VE AKT F EK LDE KULLANILMASI 
YUKARIDA BAHS  GEÇEN  DURUMLARA DA OLUMLU 
KATKI SA LAMAKTADIR. 

22 4-TUR ZME ETK S  
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Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Plan nda söz konusu 
turizm türlerinden özellikle k  turizmi, eko turizm ve yayla 
turizmi faaliyetlerinin geli imi aç s ndan bölge çok büyük 
potansiyele sahiptir. Nitekim Karadeniz Bölgesi’nde Ordu 
ve Giresun’u da içine alan Samsun ile Hopa aras nda 
kalan koridor ülkemizde yayla ve do a turizminde öne 
ç kan saha olarak benimsenmi tir. 

Bu stratejilerin ba ar l  bir ekilde uygulanmas  da, yine 
havaliman  ile kentin turizm faaliyetlerinin tam 
entegrasyonu ile mümkün k l n r. 

23 4-TUR ZME ETK S  

Bölgemizin ve özellikle ilimizin kalk nma plan nda lokomotif 
görevi görecek turizm sektörü ile ilgili altyap  çal malar n n 
ve do aya zarar vermeyecek ekilde tesisle menin bir an 
önce tamamlanmas . 

Yine bu sektörü destekleyecek hizmet sektöründeki 
aksakl klar n giderilmesi amac yla kalifiye insan kayna  
sorunlar n  çözecek faaliyetlere h z verilmesi 

Ayr ca turizm argümanlar m z n çe itlendirilmesi ve özellikle 
yaylalar m z n y l n 12 ay nda da hizmet verecek ekilde 
faaliyet alanlar  ve aktivitelerinin belirlenmesi (özellikle k  
turizmi, yayla enlikleri vb.) 
Ve tüm bu aksiyonlar   haz rlarken, havaliman  i letmeleri ve 
tur firmalar  ile entegrasyon ve koordineli çal ma esas  
benimsenmelidir. 

24 ÇÖZÜM ÖNER LER  
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TE EKKÜRLER... 

G RESUN T CARET BORSASI  
Yönetim Kurulu Ba kan  
TEMEL YANIKO LU 

25 
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