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

Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Sayın Rektör, Sayın Genel Müdür, Çok değerli Başkanlar, meslektaşlarım, çok değerli davetliler, hanımefendiler,beyefendiler;
İçinizden yetişmiş birisi Dr. Fahrettin Yahşi Bey’in, (Albaraka Türk) sponsorluğu ile Ordu’da düzenlenen seminer nedeniyle güzel İlinize, bugün bir kez
daha gelmek nasip oldu. Sizleri İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu
adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşrifleriniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Çok değerli hemşerilerim, bende bu bölgenin çocuğu olduğum için çok rahatlıkla hemşerilerim diyebiliyorum.
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Değerli misafirler, İktisadi Araştırmalar Vakfı 1962 yılında kurulmuş, bilimsel araştırmalar, projeler yapan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Vakfımız yurt
içinde pek çok ilde çok değerli araştırmalar yaptı, seminerler gerçekleştirdi
ve çeşitli konularda projeler yürüttü. Ayrıca yurt dışında pek çok ülkede seminer konferans ve sempozyumlar düzenledi. Ordu’ya da en az 3-4 kez bu tür
araştırmalar için geldik. 1985 yılında Balla ilgili, 1986 da benim düzenlediğim
Fatsa da HAMSİ balığı seminerini yapmışız. Daha sonra 1989 da ve 1990 da
hem Ordu İlinin kalkınması ile ilgili, hem de Ordu ilinin kalkınmasında Turizmin yeri konulu seminerler gerçekleştirmişiz. Bunların kitapları var. Nostalji
için veya dönüp o günlere ait bilgi sahibi olmak isteyenler Ordu’daki kütüphanelere bakabilir veya vakfımızdan bu kitapları temin edebilirsiniz. Vakfımız,
yaptığımız her semineri, kalıcı olması ve o bilginin uçup gitmemesi için kitap
halinde yayınlar.
Biz bunları niye yapıyoruz? Bu bilimsel çalışmalar, araştırmalar, konuşmalar yapınca bir il birden bire uçuyor mu, havalanıyor mu, kalkınıyor mu?
Veya bir seminerle bu kalkınma işini halledebilir miyiz? Edemeyiz. Bu açık.
Kalkınma dediğimiz süreç bir ışıktır, bir adımdır. Bir kişi, tasarımını, düşüncesini çok rahatlıkla topluma yayabilir, bir dalgalanmayı, bir kelebek etkisini
yaratabilir. Bir kişi, bir iş adamı, bir rektör, bir bilim adamı, bir vali dolayısıyla
toplumdaki önder, lider, insiyatif sahibi kişilerin illeriyle, beldeleriyle, kurumlarıyla ilgili bir takım düşüncelerinin, vizyonlarının olması gerekiyor. O yüzden
ben, illeri şanslı görüyorum. İllerimizde Valiler, Belediye Başkanları, Üniversitelerimiz var. Onların birbirleri ile koordineli çalışmaları ve bilim insanları ile
işbirliği yapmaları, iş dünyasının da, bu kurumlarla ve halkla işbirliği yapmaları
gerekiyor. Çünkü günümüzde bilginin, bilimin, tasarımın artık doğrudan ürün
teknolojisine dönüştüğü bir süreci yaşıyoruz. Dünyaya baktığımızda ekonomik durgunluğun ve krizin devam ettiğini söyleyebiliriz. Krizden bir türlü çıkamıyoruz. Değil mi? Ne iktisatçı, ne iş adamı, ne idareci, ne Obama, ne Putin
bu işin içinden çıkabildi mi? Hayır. Üretimi arttırabiliyor muyuz.? Hayır. Enflasyonu arttırmak için neredeyse Avrupa da, Amerika da, Japonya da enflasyon
duasına çıkacaklar. Biz de enflasyonu indirmek için enflasyon ilaçları alıyoruz.
Enflasyonu düşürebiliyor muyuz? Peki dünya nereye gidiyor. O zaman biz
nereye gidiyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları düşünmek lazım. Dünyada bir büyüyememe yani iktisadi anlamda ürünü, reel büyümeyi arttıramama
sorunu var. Bizde var mı? Şükür biz dünya ülkeleri gibi değiliz. Dünya büyüme
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oranlarının üstünde bir büyüme sağlıyoruz. Siyasi ve ekonomik istikrar var.
Diğer bir ifade ile, etrafımızda yangın var, bizimle uğraşan onlarca yüzlerce
ülke, millet, terör örgütü var. Buna rağmen büyüyoruz. Ama yeterli mi? Elbette
yetmez. Peki büyüsek, kişi başı gelirimiz on bin değil de yirmi bin dolar olsa
ne olur düşündünüz mü?
Misafir konuşmacı olarak daha sonra kürsüye gelecek TOBB üniversitesi
rektörü Prof. Dr. Sayın Adem Şahin çok başarılı bir bilim adamıdır. Hem düşünür hem de icra eder. Onun söyleyeceklerine çok kıymet verelim. Şunu söylemek isterim. Adem Hoca ” azcık param olsa o kadar sırtım doğruluyor, yürüyüşüm değişiyor “derdi. Size soruyorum kişi başı gelir on bin dolar değil de 20
bin dolar olsa ne olur. Emin olun dünyanın bize bakışı değişir. Yürüyüşümüz
değişir. Etrafımıza yapacağımız nüfus etkisi değişir, etrafımıza dediğim, kendi
içimizde değil Türkiye’nin etrafına vereceği algısı değişir. Şimdi bile dünyanın
Türkiye’nin ekonomik algısının değiştiğini görebiliyoruz.
Geçen hafta Almanya da idik. Seyahatimizin nedeni, Alman KOBİ işletmeleri ile İstanbul ‘daki Organize Sanayi Bölgesindeki KOBİ’lerin işbirliğine
yönelik vakıf projesi olarak yürüteceğimiz bir çalışmanın, hazırlık ve yol haritasını belirlemek. Projenin alt yapısını, teknik ve bilimsel yapısını vakfımız
hazırlayacak.
Birlikte Türk-Alman KOBİ forumu düzenleme talebi Alman kuruluştan geldi. Bizimle temasa geçtiler ve bizimle işbirliği yapmak istediklerini belirttiler.
Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye’nin hızla büyüdüğünü ve Türkiye’deki
KOBİ lerin başarısı.
Alman KOBİ leri çok başarılı, dünyayı biliyorlar, işlerini çok iyi biliyorlar.
istikrarlı, teknolojisi yerinde, sermayesi var, piyasa bilgisi ve ürün bilgisi var.
Ama diyorlar ki iş birliği yapacağız. Yapalım. Bizden ne istiyorsunuz diyorlar.
Biz ne istediğimizi biliyoruz. Bir de sizi yerinizde görelim dedik, gittik Berlin’e.
Bir dizi görüşme ve ziyaretler yaptık Berlin’de. Kurulma aşamasında olan özel
bir üretim merkezine gittik. Bizde nasıl Tekno kentler var, Organize Sanayi
Bölgeleri var, onlar da aynısını planlamışlar projelendirmişler. Hangi sektörlerde yatırım talepleri gelecek ona bakıyorlar. Burada her talepte bulunana izin
vermiyorlar. Hangi konulara izin vereceksiniz sorusuna, clear teknoloji, enerji
yatırımlarına, araştırmalara cevabını verdiler. Çok başarılı iş adamları var on9

ları burada yatırım yapmalarına davet edeceğiz. Türkiye’de Ordu’da yatırım
yapmak isteyen iş adamları olabilir.
Karadeniz de, Giresun’da Ordu’da çok başarılı iş adamları var Arkadaşlar
siz yeter ki bir şeyler yapmayı düşünün, planlayın, isteyin, iyi niyetle yola çıkın.
Emin olun, sermaye, teknoloji, yatırım alanları ve ortak da bulursunuz.
Temiz teknoloji dediler ya bir iş adamımız dedi ki bir Avusturyalı firmanın
ortağıyım. Evlerin dışına güneş panelleri döşüyoruz. Enerji şirketleriyle bağımızı kesiyoruz. Sahip olduğu elektrikli arabası adeta uçak gibi havalanacak.
O kadar süratli
Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Artık bilimsel araştırma, geliştirme,
bilimsel bilgi, teknolojiyi ürüne dönüştürmek zorundayız. Günümüzde yüksek
katma değer yaratmak el emeğine dayanmıyor. Beyin emeğine, alın terine
dayanıyor. Dünya buna, vizyon, bu yöne doğru gidiyor. Artık herkes araştırma,
geliştirme konusunda yarışıyor. Üniversiteler, tekno kentler, özel üretim bölgeleri vesaire. Burada yatırım yapan hiç kimse Ordu’dakiyle Karadeniz’dekiyle,
Türkiye’dekiyle yarışmayı beklemesin. Dünya ile yarışacaksınız. Vizyonunuz
dünyadır.
Peki biz Ordu’da ne yapacağız diye soru sorabilirsiniz. Yani fındık işlemeyelim mi? Fındığı alıp satmayalım mı? İnşaat yapmayalım mı ?Yağ çıkarmayalım mı? Ben böyle bir şey asla söylemiyorum. Bu yaptığımız işlerin en
alasını yapacağız. O zaman diyecekler ki bunun üretim yeri Ordu’dur, çok
kıymetlidir. Belki fiyatta yüksektir, kalitesi yüksektir. Ordu ürünüdür derler.
Şunu söylemek istiyorum. Yaptığınız işin alasını yapacaksınız, yapıyormuş
gibi yapmayacaksınız. Kendi ürününüzden, kendi markanızdan kendi kalitenizden elle, parmakla gösterilen bir işletme, bir kurum, bir şahıs olacaksınız.
Bilim adamı da böyle, iş adamı da üründe, teknoloji de, üniversitede böyle.
Vizyon budur arkadaşlar
Biliyorsunuz ben iktisat fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Vakıf Başkanı ve aynı zamanda piyasadayım. Ben piyasayı ve üniversiteyi çok iyi biliyorum. Üniversite de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Projeler elimizden geliyor,
geçiyor. Ben Türkiye ekonomisini anlatırken farklı anlatıyorum. Türkiye’nin
her tarafını geziyorum. Kendimi o yüzden hem yaptığım işi severek, hem de
halkın içinde, iş dünyasının içinde üreterek yapıyorum. Ben, Ordu’da da bir
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heyecan, bir sinerji, bir ışık, bir adım bekliyorum. Bir şeyler yapacak insanları
motive edecek bir adım.
Biz bunun için buradayız. Bir anımı anlatmak istiyorum. Yıllar önce bir şehrin valisi ile görüşürken söyle dedim. Sayın Valim bir üniversite kurulmuş, çok
güzel binalar yapılıyor. Vali bey şöyle cevap verdi. Sayın Hocam üniversiteler
ne yapıyor. Pantolon ve gömlek mi üretiyor? Sayın Valim üniversiteler geleceğin, vizyonun en önemli kurumudur. Orada insana yatırım yapacaksınız 20
sene sonrasına, 30 sene sonrasına yatırım yapacaksınız. Peki hangi insana?
Becerikli, bilgili, iyi yetişmiş insana cevabını verdim. Bilgili olacak, becerili olacak, Mesleği ne olursa olsun ama insan olsun, bilim insanı, iş adamı olsun,
ne olursa olsun hem bilgili, hem de güzel şahsiyetli olsun. Bizim aradığımız
bu. Yoksa ben hiçbir şey üretmiyorum, birileri üretsin biz yatalım zihniyeti gelişmenin önündeki en büyük engeldir. Yok öğle şey. Hep beraber güzel işleri
yapmaya gayret etmemiz lazım. İşte İktisadi Araştırmalar Vakfı bunu yapmaya
çalışıyor. Türkiye’de bizim beklediğimiz Hep beraber güzel şeyler yapabilecek
vizyona sahip yöneticiler, bilim insanları ve iş adamlarının çoğalması
Toplantıya katılan Değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar
sunarım.
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ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ
SAYIN DR. FAHRETTİN YAHŞİ’NİN
KONUŞMASI

Sayın Valim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim,
Değerli Rektörüm,
Değerli Katılımcılar,
Değerli Basın Mensupları
İAV ve Albaraka Türk ortaklığı ile gerçekleştirmekte olduğumuz panelimize
katılımızdan dolayı teşekkür ediyor ve her iki Kurum adına hepinize tekrar hoş
geldiniz diyorum. Hem İAV Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet İncekara’ dan sonra
söz almak, hem de Vakfın bir Yönetim Kurulu üyesi olarak konuşmanın ne
13

kadar zor olduğunu biliyorum. Çünkü çok değerli Başkan, hem İAV’nin neler
yaptığından, hem de Ordu ile alakalı güzel şeylerden bahsetti. Ben de kısaca
birkaç hususa değinmek istiyorum. Öncelikle heyecanlı olduğumu ifade etmeliyim. Tabii olarak heyecanımın birinci sebebi Ordulu olmam. İkinci sebebi ise
İAV nin Yönetim Kurulu Üyesiyim. Üçüncüsü de Ordu’ lu olarak aynı zamanda
Ordu’lular Vakfı Başkanıyım. Belki çoğunuz bu hususları ilk defa duyuyorsunuz. Dolayısıyla burada sizlere üç şapkamla hitap etmek durumundayım. Birinci şapkam İAV yönetim Kurulu Üyeliği, diğeri Ordu’lular Vakıf Başkanlığı. Bir
diğer şapkam ise Albaraka Türk Genel Müdürlüğü.
Bugün Albaraka Türk bu toplantının Ordu da yapılması nedeniyle, İAV ile
ciddi bir ortaklık yapıyor. Albaraka ve İAV daha önce de bu işbirliklerini gerçekleştirdi. İstanbul da özellikle Ticaret ve Borçlar kanunundaki değişikliklerle
alakalı toplantılar yaptık. Yurt dışında İAV nin gerçekleştirdiği etkinliklerde yer
aldık. Bundan sonra da bu tarz çalışmalarda yer almaya devam edeceğiz.
Bundan memnuniyet duyuyoruz. Tabi bu Ordu olunca bizlere extra bir görev
düştü. Hocam size başkanım olarak çok teşekkür ediyorum.
Doğal olarak önce vizyon nedir? diye tartışmamız lazım. Vizyon, bir şirketin, bir organizasyonun, il bazında ifade edersek bir ilin, kendisini belli bir
zaman diliminde nerede görmek istemesiyle ilgili bir bakış açısı, bir yaklaşım.
Yani Ordu ili kendisini 10 yıl sonra 20 yıl ve 50 yıl sonra nerede görmek istiyor,
hangi hedeflere ulaşmak istiyor. Bu vizyoner bir bakış açısı gerektiriyor. Bu
vizyona ulaşmak için ne yapıyoruz? Ne tür stratejiler belirliyoruz? Bunlar çok
önemli. Eğer doğru stratejiler belirlersek bu vizyonumuza kolaylıkla ulaşabiliriz. Ama yanlış strateji üzerinden hareket edersek, zamanımızı ve kaynaklarımızı boşa harcamış oluruz. Şunu da belirtmek istiyorum ki, günümüzde
tüm sektörler için en büyük risk strateji riskidir. En büyük risk ne kredi riski, ne
operasyon riskidir, ne de başka başka risklerdir. Biliyorsunuz dünya kadar risk
var. Reel sektörün kendine özgü riskleri var. Ancak en büyük riskin strateji riski
olduğunu unutmayalım.
Belirlemiş olduğunuz stratejinin sizin organizasyonunuzu, şehrinizi, hangi
ölçekte düşünürseniz düşünün, hedefe ulaştırıyor mu? Eğer uygulamakta olduğunuz strateji sizi hedefe ulaştırmıyor aksine hedeften uzaklaştırıyorsa, bütün ortaya koyduğunuz çabalar, bütün maddi kaynaklar boşa gitmiş demektir.
Sizin için en büyük risk işte budur Dolayısıyla ortaya konulacak olan vizyonun
14

çok doğru bir şekilde belirlenmesi ve o vizyona bizi taşıyacak olan stratejinin
veya stratejilerin de çok doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Tabi bunun
detayları, daha alt kırılımları söz konusu. Bir şehrin kalkınmasını, veya bir organizasyonunun başarışını tesadüflere bırakamayız. Bu ne demek? Mutlaka
bunun tanımlanması, mutlaka bunun stratejik hedefler şekline dönüştürülmesi
gerekir ki, biz hedeflerimize daha rahat ulaşabilelim. Bunu Ordu ölçeğine aldığımızda bizim için çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Ordu ‘lu olarak,
biliyorsunuz kendim Fatsalıyım,dolayısıyla ilçemin ve Ordunun kalkınması bizim için çok önemli. Ben bu noktada Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Sayın
Valimle bir iki ortak projemiz oldu. Benim takip ettiğim kadarıyla Sayın Valimiz
Ordu’nun gelecekteki vizyonunu turizm şehri olarak belirledi. Ben bunun çok
önemli olduğunu düşünüyorum.
Bugün panelistlerimiz arasında yeralan TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Varol Civil beyle birlikte Fatsaya gittik. Kendisi Trabzonlu ama İstanbul
da yaşıyor. Bana Orduyu çok beğendiğini söyledi. Ben Ordu yu çok beğendim
dedi. Yapılaşmasıyla, mimari özelliklerini korumasıyla gerçekten çok başarılı bulduğunu ifade etti Gerçekten Karadenizde bir havaalanının kurulmasıyla
birlikte benim de kanaatim turizm noktasında Ordu yu daha ileri noktalara taşımak mümkün olacaktır. O açıdan ben bu toplantının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir hususu dile getirmeden geçemeyeceğim. Açıkcası katılımın
daha da yüksek olmasını beklerdim.
Sayın Valim, Sayın Hocam, bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz
ve bir anlamda Ordunun gelecek vizyonunu tartışacağımız bu organizasyona
sivil toplum örgütlerinin, vatandaşlarımızın daha fazla ilgi alaka duyması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü burada girişimden bahsedilecek. Girişimcilik
gerçekten de üretim faktörleri arasında en önemli faktör. Parayı bulabilirsiniz, araziniz olabilir, yani diğer tüm hususları halledebilirsiniz ama girişimci
bir ruha sahip değilseniz, girişimin ne anlam ifade ettiğini ve dünyada geldiği
noktayı, ki şimdi bugün konuşulacak olan konular arasında sıkça bahsedilecek, bilmiyorsanız başarılı olmanız gerçekten mümkün değil. Bu hususları
bugün burada uzmanlarından dinlemek Ordu lular için de ufuk açıcı olacaktır
düşüncesindeyim.
Albaraka Türk ile ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Çünkü sizler Albaraka
Türk’ü zaten biliyorsunuz. Yani Türkiye de özellikle İslami Bankacılık tarafında
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30 yıldır faaliyet gösteren ve Türkiye de ilk kurulan Katılım Bankası. 213 şubemiz var, ve bu şubelerden birisi Erbil de. Faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde
sürdürüyoruz. Orduluların her zaman yanındayız. İktisadi Araştırmalar Vakfının yanındayız
Ben bu duygu ve düşüncelerle, katılımları ile bizleri onurlandıran başta Sn
Valimiz olmak üzere Sn Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize, Sn. Rektörümüze, bilgi ve tecrübelerini Ordulularla paylaşmak için İstanbul’dan gelen çok
değerli panelistlerimize, katılımınız sebebiyle siz değerli misafirlerimize, ayrıca bu organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen
başta İAV Başkanı olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine ve Albaraka
Türk’ün bölgedeki değerli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.
Panelimizin Ordumuza ve Ordulu hemşehrilerimize faydalı olması dileklerimle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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DOKAP - DOĞU KARADENİZ PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANI
SAYIN EKREM YÜCE’NİN KONUŞMASI

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Odağında
Kamu Yatırımları ve Teşvik Programlarının Değerlendirilmesi
Ordu İli Uygulamaları
Bölüm 1: Genel Giriş, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve DOKAP
BKİ’nin Kuruluş Süreci ileTeşvik Politikaları Arasındaki Felsefi Bağ
Sayın Valim, çok kıymetli katılımcılar,
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 po17

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 döneminde uygulanacak bölgesel kalkınma politikalarının temel hedefinin, ülke
genelinde sosyo-ekonomik bütünleşmenin gerçekleştirilerek topyekûn kalkınmanın sağlanması amacıyla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, bölge
ve şehirlerin potansiyellerinin değerlendirilerek ekonomik tabanlarının genişletilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması olduğu ifade edilmiştir.
Bölgesel gelişme politikalarının ulusal düzeyde öncelik ve hedeflerini belirlemek amacıyla hazırlanan “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)” belgesinin 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 sathına daha dengeli yayılması; tüm bölgelerin potansiyellerinin değerlendirilerek 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 desteklenmesi 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 hazırlamak 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 Kalkınma 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.
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir dü18

zeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası ve bölge içi farklılıkları
gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine
katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir.
Bölüm 2: DOKAP Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Kamu Yatırımlarına Genel Bakış, DOKAP Eylem Planı’nın Ordu Gerçekleşmeleri 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 bölgesel olarak azami katkıyı vermeyi hedeflemekteyiz. DOKAP Eylem Planı içerisinde yer alan kamu yatırımlarının önceliklendirilmesi ile özel sektör yatırımlarının bölgeye çekilmesinde önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu nedenledir ki
DOKAP Eylem Planı; yatırım unsurlarına etki edebilecek tüm tarafları dikkate
alacak şekilde 5 temel eksen üzerinde inşa edilmiştir. Bu eksenler:
Ø

Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Ø

Ekonomik Kalkınma

Ø

Altyapı ve Kentsel Gelişme

Ø

Sosyal Gelişme

Ø

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; Sertifikalı tohum ve fidan 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,
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Bölge tersanelerinin desteklenmesine; Bölgede bulunan limanların etkin kullanım 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 iyileştirilmesinden, Bölgede yenilenebilir enerji çalışmalarının desteklenmesine; Şehirlerdeki
rekreasyon alanlarının artırılmasından, Entegre Katı Atık Yönetimi projelerinin 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 yaşam 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 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.
Saygı değer katılımcılar,
DOKAP Eylem Planı kapsamında Ordu ili için önemli eylem tedbirleri tasarlanmıştır. Eylem Planının hazırlığı aşamasında Ordu ilinde yer alan kamu
kurum ve kuruluşları, üniversite, odalar, birlikler ve sivil toplum örgütü niteliğinde kuruluşlar, Ordu ilinin içerisinde yer aldığı bölge müdürlükleri ve bakanlıklar
81 adet sorun alanı ve bu sorunların çözümü içinde 141 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 hedeflendiğinden eylemlerin tamamına ya20

kını Ordu ili için de azami katkıyı sağlayacaktır. Ancak Eylem Planı içerisinde
yer alan bazı eylemlerin Ordu ili özelinde uygulanması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda Ordu ili özelinde 26 adet ana eylem, 30 adet ise alt eylemin
uygulanması hedeflenmektedir.
DOKAP Eylem Planı çerçevesinde 2014 yılında sorumlu kurum ve kuruluşlar eliyle Ordu ilinde 113 proje yürütülmüş, bu kapsamda 545 milyon liralık
yatırım gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde 2015 yılında ise 144 proje yürütülmüş,
bu kapsamda 663 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmiştir. DOKAP Eylem Planı’nın 2014 ve 2015 yılları değerlendirildiğinde Ordu iline toplam 1.2 milyar lira
tutarında kamu yatırımı gerçekleştirilmiştir.( DOKAP Eylem Planı kapsamında 2014 ve 2015 yıllarında en fazla yatırımı Ordu ili almıştır.)
Burada paylaştığım rakamlar aslında Ordu ili için farklı bir teşvik unsurunu ifade etmektedir. Neticede DOKAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar makro ölçekli kamu yatırımları niteliğinde olup,
bu yatırımların oluşturduğu ortam, Ordu ilinin özel sektör yatırımları için
çekim merkezi olmasına 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 faaliyetlerimizde Ordu ili özelinde uygulanmıştır. Bu çalışmalar;
Ø İnsan ve Yük Taşımacılığı İçin Teleferik Sisteminin Araştırılması
Projesi (Tamamlandı)
Ø Tarihi Trabzon Surlarının Röleve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi (Tamamlandı)
Ø Turizm Master Planlarının Bütünleştirilmesi Projesi (Tamamlandı)
Ø Turizm Master Planında Yer Alan “Yeşil Yol” un Yol Standardının
Belirlenmesi Projesi (Tamamlandı)
Ø DOKAP Bölgesi Buzul Gölleri Envanteri ve Tanıtım Stratejisi Projesi (Tamamlandı)
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Ø Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları ve Yeşil Yol
Projesi (Devam ediyor)
(Ordu ilinde 2013-2015 yılları arasında 7 proje uygulanmış olup, bu projelere 15,5 milyon ödenek tahsis edilmiştir. Bu kapsamda 18 km yol
bakım ve onarım, 17 km stabilize kaplama, 22,15 km asfalt kaplama
olmak üzere toplamda 57,15 km yol üzerinde iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır.)
Ø Giresun Adası Botanik Bahçe Projesi (Devam Ediyor)
Ø DOKAP Bölgesi Arıcılığının Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (Devam ediyor)
(2015 yılı içerisinde Ordu ilinde Oğul ve Kış Bakımı konusunda 421
arıcımıza eğitim verilmiştir. Saha kontrollerinde ise 18 günde 165 kişiye
ulaşılarak Oğul ve Kış Bakımı konusunda pratik eğitim verilmiş olup
faaliyetler devam etmektedir.
2015 yılında başlanan projede, ‘DOKAP Bölgesi Arıcılığının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında eğitim gören çiftçilerin söz konusu ürünleri
üretmeleri amacıyla ihtiyaç duyacakları ekipmanlarla ilgili gerekli altyapı
desteği sağlanacaktır. “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 sağlamaktadır. Bu kapsamda Ordu ilinde Polen ve Propolis Üretimi konusunda 158, Oğul Kış Bakımı konusunda 37 olmak üzere toplam 195 kişi
desteklenmiş, toplam 353.000 TL ödenek Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne aktarılmış olup çalışmalar devam etmektedir.)
Ø DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Envanterlerinin Çıkarılması ve Ticari Kullanımının Araştırılması Projesi (Devam ediyor)
Ø Doğu Karadeniz Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi (Devam ediyor)
(2014 yılı Şubat ayında eğitim ve demonstrasyon projesi olarak Ordu
Üniversitesi ile yapılan Protokol çerçevesinde, 1 Mart 2014 tarihin22

de 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.)
Ø Doğu Karadeniz Serbest Sistem Yumurta Üretimi Paketleme Tesisi
Kurulumu Projesi (Devam ediyor)
(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 2015
yılı proje ödeneği 160.000 TL Altınordu Belediyesinin hesaplarına aktarılmış olup çalışmalar devam etmektedir.)
Ø Serbest Sistem Tavukçuluğunda İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi (Devam ediyor)
(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.)
Ø Soğuk Hava Deposu Kapasitesinin Artırılması Projesi (Devam ediyor)
(2015 yılında başlanan proje ile Ordu ilinde Altınordu ilçesine, Trabzon
ilinde Of ve Sürmene ilçelerine soğuk hava deposu kurulması öngörülmüştür. Bu kapsamda;
Altınordu Belediyesi’nin soğuk hava deposu kapasitesi 550 ton olup 550
m² alanda inşa edilmektedir. Projenin toplam bedeli 790 bin liradır. Proje
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kapsamında, 2015 yılında Başkanlığımızca 370.000 TL ödenek Altınordu Belediyesine transfer edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.)
Ø Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin Altyapı Kurulumu
Projesi (Devam ediyor)
Ø Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi (Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi) (Devam ediyor)
Ø Katı Atık Bertaraftı İçin Düzenli Depolama Alanlarının Araştırılması
Projesi (Devam ediyor)
Ø DOKAP Bölgesi Hidrojen Sülfürün Enerji Üretiminde Kullanılmasının Araştırılması Projesi (Devam ediyor)
Ø DOKAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi
(Devam ediyor)
Ø Tarımsal Araştırmalar Projesi (2016yılı içerisinde uygulanacak)
Ø Akçakale Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapımı
Projesi (2016 yılı içerisinde uygulanacak)
Ø DOKAP Bölgesi’ndeki Turizm Merkezlerinin İmar Planlarının Yaptırılması (2016 yılı içerisinde uygulanacak)
Ø Yeşil Yol Güzergahı Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi (2016 yılı içerisinde uygulanacak)
Ø Doğu Karadeniz Projesi Tanıtım ve Markalaşma Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Projesi (2016 yılı içerisinde uygulanacak)
Ø Bölge Yaylalarının Karakteristiğini Koruyan Mimari Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması Projesi (2016 yılı içerisinde uygulanacak)
Ø DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi (2016 yılı içerisinde uygulanacak)
Ø Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
(2016 yılı içerisinde uygulanacak)
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Bölüm 3: Yatırım Teşvik Sistemleri, Diğer Kamusal Destekler ve
Ordu İli Uygulamaları
Saygı değer katılımcılar,
Konuşmamın buraya kadar olan kısmında, bölgesel kalkınma politikaları
ve Başkanlığımız ölçeğinde kamu yatırımlarının bölgemiz ve Ordu ili için sağlayacağı kazanımların genel çerçevesi ile ilgiliydi. Konuşmamın bundan sonraki kısmında Ordu ilinde gerçekleştirilen teşvik unsurlarının değerlendirilmesi
üzerine olacaktır.
Kamu yatırımlarının organizasyonu ve öncelik unsurlarının belirlenmesi hiç şüphesiz teşvik unsurlarının başarısını azami ölçüde etkileyecektir. Türkiye, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının belirgin olduğu ve bu dengesizliklerin kamusal müdahalelerle azaltılmaya çalışıldığı ülkelerden biridir.
Yatırım Teşvikleri, bölgesel dengesizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınma
için uygulanabilecek ciddi bir araçtır. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, özel kesim yatırımlarının 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 desteklenmektedir. 2012 yılından itibaren ise stratejik yatırımlar
destekleme kapsamına alınmış, bölgesel yatırımların teşvikinde, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine dayanan 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 Belediyelerin 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 Ordu ili 5. bölgede
yer almakta olup, OSB bölgesi içine yapılacak yatırımlarda 6. bölge teşvik
şartlarından yararlanılmaktadır.
5. Bölge Sınırları içerisinde yer alan Ordu iline yapılacak yatırımların destek unsurları incelendiğinde;
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Destek Unsurları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)
Vergi İndirimi
Oranı (%)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
Bölgesel Asgari Sabit Yatırım Tutarı

OSB Dışı
OSB İçi
OSB Dışı
OSB İçi
OSB Dışı

Açıklama
Var
Var
30
35
70
90
6 Yıl

OSB İçi

7 Yıl

Var
İç Kredi
5 Puan
Döviz / Dövize
2 Puan
Endeksli Kredi
500 Bin.

Şeklinde olduğu gözlenmektedir.
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan verilere göre Ordu ilinde 2001-2016 yılları
arasında 8’i Yabancı, 338’i Yerli Sermaye olmak üzere toplam 346 adet Teşvik
Belgesi düzenlenmiş, bu doğrultuda 2.2 milyar Türk Lirası tutarında yatırım
gerçekleştirilmiştir. (Söz konusu yatırım tutarının 200 milyonu Yabancı Sermaye, 2 milyarı ise Yerli Sermaye tarafından gerçekleştirilmiştir.) Ordu iline gerçekleştirilen yatırımlar neticesinde 2001-2016 yılları arasında toplam 13.575
adet istihdam olanağı sağlanmıştır.
Genel teşvik sistemi dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri destekleme programları da son yıllarda artarak devam etmektedir.
Özellikle Avrupa Birliği ile müzakere süreçlerinin başlamasının ardından;
Ø IPA destek programlarının akrediteli kuruluşlarımız nezdinde faaliyetlerine başlaması,
Ø TÜBİTAK Teşvik Fonları
Ø Kalkınma Ajanslarının Destekleme Programları
Ø Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Teşvik Programları
Ø Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabet Edilebilirliği Geliştirilme
Programı
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Ø 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 vb.
kamusal destek alanında önemli işlevleri yerine getirmiştir.
Bölüm 4: Sonuç ve Değerlendirme
Saygı değer katılımcılar,
Kamu teşvik sistemlerinin etkinliğinin önümüzdeki günlerde özellikle kalkınmada öncelikli yöreler statüsündeki bölgelerde artarak devam etmesi yadsınamaz 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 yatırımlarının artırılması gerekmektedir. Bununla birlikte yatırım teşvik uygulamalarının amacı katma değer ve Ar-Ge içeriği yüksek yatırım, ihracat ve üretim
yanında istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü geliştirmek ve bölgesel potansiyellerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak ekseninde gelişim
göstermelidir.
Saygı değer katılımcılar,
Ordu ili sahip olduğu potansiyeller gereğince gerek bölgemiz gerekse de
ülkemiz ölçeğinde önemli bir değere sahiptir. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı olarak bu zamana kadar sağladığımız ve bundan sonra sağlayacak
olduğumuz makro ölçekli altyapı kurulumlarının, gerek bölgemiz için gerekse
de Ordu ilimiz için pozitif motivasyon unsuru sağlayacağına olan inancımız
tamdır. Unutulmamalıdır ki hiçbir teşvik sistemi, kamunun yapması gereken büyük ölçekli altyapı projelerinden bağımsız hedeflerine ulaşamaz.
Sözlerime burada son verirken, bugün burada siz değerli katılımcılarla buluşmamıza vesile olan İktisadi Araştırmalar Vakfı’na ve emeği geçen herkese
şükranlarımı sunarım.
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BÖLÜM 1

•Genel Giriş, Bölgesel Kalknma
Politikalar ve DOKAP BKİ’ nin Kuruluş
Süreci ile Teşvik Politikalar Arasndaki
Felsefi Bağ

BÖLÜM 2

•DOKAP Eylem Plan Kapsamnda
Gerçekleştirilen Kamu Yatrmlarna
Genel Bakş, DOKAP Eylem Plan’nn
Ordu Gerçekleşmeleri ve DOKAP BKİ
Uygulamalar

BÖLÜM 3

•Bölüm 3: Yatrm Teşvik Sistemleri,
Diğer Kamusal Destekler ve Ordu İli
Uygulamalar

BÖLÜM 4

•Sonuç ve Değerlendirme

BÖLÜM 1

• Genel Giriş, Bölgesel Kalknma
Politikalar ve DOKAP BKİ’ nin
Kuruluş Süreci ile Teşvik Politikalar
Arasndaki Felsefi Bağ

Bölgesel Politikann Temel Hedef ve Stratejileri
Kaynaklarn, etkili
ve verimli
kullanlmas

Bölgesel
kalknmann
yurt sathna
yaylmas

Bölgeler aras
gelişmişlik
farklarnn
azaltlmas

Yerel
dinamiklerin ve
frsatlarn doğru
değerlendirilmesi
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10. Kalknma Plannda Bölgesel Gelişme Politikas

10. Kalknma Plannda bölgesel gelişme politikas “Yaşanabilir
Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” ekseni altnda yer almaktadr. Planda
ülke genelinde sosyo-ekonomik bütünleşmenin gerçekleştirilerek
topyekûn kalknmann sağlanmas amacyla ;

• Bölgesel gelişmişlik farklarnn azaltlmas
• Bölge ve şehirlerin potansiyellerinin değerlendirilerek ekonomik
tabanlarnn genişletilmesi

• Rekabet güçlerinin artrlmas olarak
ifade edilmiştir.

•
•
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Bölgesel Gelişme Planlarn takip eden süreçte, bölgelerin kalknmasnn hzlandrlmas am
ve kuruluşlarn proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak ye
hazrlamak ve uygulamasn koordine etmek amacyla bölge kalknma idaresi başkanlklar
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu kaynaklar değ
yörede yaşayan insanlarmzn gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeleraras
farkllklar gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkd
amaçlayan bir bölgesel kalknma projesidir.

• DOKAP Eylem Plan Kapsamnda
Gerçekleştirilen Kamu Yatrmlarna
Genel Bakş, DOKAP Eylem Plan’nn
Ordu Gerçekleşmeleri ve DOKAP BKİ
Uygulamalar

BÖLÜM 2

DOKAP EYLEM PLANI EKSENLERİ
     

1

2
3
4
5



 



      
SOSYAL GELİŞME

YEREL DÜZEYDE KURUMSAL
KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Ayrca belirlenen eksenlerin altnda, 20 alt eksen, 128 ana eylem ve 325 alt
eylem adm tasarlanmştr. DOKAP Eylem Plan’nn bütçesi 10,4 milyar TL’di
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Vizyoner Tedbirler

Yeşil Yol
kapsamnda
yol iyileştirme
ve yol yapm
çalşmalar

Turizm
merkezlerinin
imar
planlamalar
yaplmasna

Biyokaçakçlkl
a etkin
mücadeleden
Bölgede
tarmsal
kirliliğin
izlenmesi ve
azaltlmas
projelerinin
uygulanmasn
a

Sertifikal
tohum ve fidan
üretimlerinin
desteklenmesi

Çay ve fndğn
ürün kalitesinin
artrlmas

Arclğn
desteklenmesi

Vizyoner Tedbirler

Tbbi aromatik
bitkilerin
envanterlerinin
çkarlmas
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Bölge
ihracatnn
artrlmas için
özel nitelikli
programlarn
uygulanmas

  
   
  

Yatrm Adas
Projesinin
geliştirilmesi

Bölge
tersanelerinin
desteklenmesi

Vizyoner Tedbirler

Bölgede
bulunan
limanlarn
etkin kullanm
stratejilerinin
geliştirilmesi

İnsan ve yük
taşmaclğ
için modern
teleferik
sistemlerinin
kurulmas

Büyük su
işlerinin
hzlandrlarak
sulama
altyapsnn
geliştirilmesi

KÖYDES
Projeleri
kapsamnda
krsal altyap
sorunlarnn
giderilmesi

Bölgenin
enerji üretim
altyapsnn
iyileştirilmesi

Vizyoner Tedbirler

Bölgede
yenilenebilir
enerji
çalşmalarnn
desteklenmesi

Şehirlerdeki
rekreasyon
alanlarnn
artrlmas

Entegre Kat
Atk Yönetimi
projelerinin
tamamlanmas


Okullarn
altyap
eksikliklerinin
giderilmesi

Yurt says ve
kapasitelerinin
artrlmas
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Vizyoner Tedbirler

Bölgede
koruyucu ve
önleyici sağlk
hizmetlerinin
yaygnlaştrl
mas

Bölgenin
sağlk turizmi
alannda
önemli bir
merkez haline
getirilmesi

Engelli bireylerin
hizmetlere
ulaşm ve yaşam
kalitelerinin
artrlmas

Sosyal içerme
projelerinin
uygulanmas

Bölgenin kültür
varlklar
envanterlerinin
çkarlmas

Vizyoner Tedbirler
• Bu vizyoner tedbirlerin kamu
odağnda hayata geçirilmesi
özel yatrm unsurlarnn
geliştirilmesinde hayati rol
oynayacaktr.

• Sahip olduğumuz potansiyellerin


     



"   
     
    

  
    
  
 
    

yatrm unsuruna çevrilebilmesi
için kamunun yapmas gereken
altyap projeleri hangi kalemden
sağlanrsa sağlansn tüm teşvik
unsurlarnn olmazsa olmazdr.

• Bu bağlamda İdaremiz gerek

bölgemiz gerekse de Ordu ilimiz
için, bugün olduğu gibi
gelecekte de önemli değerler
katmaya devam edecektir.
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DOKAP EYLEM PLANIN ORDU İLİ
113 Proje
545 Milyon TL Yatrm

2014

2015

2016

2017

114 Proje
663 Milyon TL Yatrm

• DOKAP Eylem Plan’nn 2014 ve 2015 yllar değerlendirildiğinde
Ordu iline toplam 1.2 milyar lira tutarnda kamu yatrm
gerçekleştirilmiştir.

DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN UYGULANAN PROJELER
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İnsan ve Yük Taşmaclğ İçin Teleferik
Sisteminin Araştrlmas Projesi
• Amaç: Kent merkezinin
üniversite ile
bağlantsn sağlayacak
teleferik sisteminin
fizibilitesinin yaplmas
• Maliyet: 194.000 TL
• Yer: Artvin
• Çkt: Fizibilite Raporu
• Gerçekleşme:
Tamamland.

Tarihi Trabzon Surlarnn Röleve Restitüsyon ve
Restorasyon Projesi
Trabzon Surlarnn çevrelediği
ve günümüzde Ortahisar
olarak anlan bölgedeki tarihi
mirasn onarlarak özgün
dokusunun canlandrlmas,
yap çevre ve yaşam kalitesi
yüksek, kültür turizmi
potansiyeli güçlü bir sur
vizyonu sağlanmas amacyla
hazrlanan projeye 2014
ylnda başlanmş ve 792.000
TL ilgili kuruluşa aktarlarak
proje tamamlanmştr.
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Turizm Master Planlarnn Bütünleştirilmesi
Projesi

Bölgemizin önemli
sektörlerinden biri olan turizm
sektörüne şk tutmak ve
bölgenin turizmden aldğ pay
artrmak amacyla geçtiğimiz
yllarda DOKAP bölgesi
genelinde bulunan 3 ayr
plann ( Artvin, Rize, Trabzon,
Giresun, Gümüşhane, Ordu
illeri için 1 plan, Bayburt ve
Samsun illeri için 2 ayr plan)
bütünleştirilmesi çalşmalar
tamamlanmştr.

Turizm Master Plannda Yer Alan “Yeşil Yol”un
Yol Standardnn Belirlenmesi Projesi
DOKAP Bölgesi içinde
yer alan; Artvin, Bayburt,
Giresun, Gümüşhane,
Ordu, Rize, Samsun,
Trabzon illerini turizm
amaçl olarak birbirine
bağlayan ve “Yeşil Yol”
olarak adlandrlan yol
güzergâhnn Karayollar
Genel Müdürlüğü
sorumluluk alan dşnda
kalan ksmlarnda
yaplacak yol imalatnn
ön projesine esas
olacak standartlar
belirlenmiştir.
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DOKAP Bölgesi Buzul Gölleri Envanteri ve
Tantm Stratejisi Projesi
Doğu Karadeniz Turizm
Master Plan’na girdi
sağlamas amacyla; DOKAP
İlleri (Artvin, Bayburt, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Samsun,
Rize ve Trabzon) orman doğal
snrnn üst kotlarnda
(yaklaşk 2300 m.) yer alan
doğal göllerin mevcut
durumunun tanmlanmas ve
turizm potansiyelinin
değerlendirilmesi için gereken
tantm stratejileri
belirlenmiştir.

Doğu Karadeniz Turizm Master Plan
Uygulamalar ve Yeşil Yol Projesi
Ordu ilinde 2013-2015
yllar arasnda 7 proje
uygulanmş olup, bu
projelere 15,5 milyon
ödenek tahsis edilmiştir.
Bu kapsamda 18 km yol
bakm ve onarm, 17 km
stabilize kaplama, 22,15
km asfalt kaplama olmak
üzere toplamda 57,15 km
yol üzerinde iyileştirme
çalşmalar
tamamlanmştr.
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Giresun Adas Botanik Bahçe Projesi
Doğu Karadeniz’de
üzerinde insan
yaşayabilen tek ada olan
Giresun Adas’nn korumakullanma dengesi ve
sürdürülebilirlik ilkesi
gözetilerek turizme
açlmas ve botanik
bahçesi haline getirilmesi
için Projeye 6.000.000,00
TL ödenek tahsis edilmiş
ve ödeneğin tamam
Uygulayc Kuruluş olan
Giresun İl Özel İdaresine
aktarlmştr. İmalatlar
devam etmektedir.

DOKAP Bölgesi Arclğnn Geliştirilmesi ve
Desteklenmesi Projesi

2015 yl içerisinde Ordu
ilinde Oğul ve Kş Bakm
konusunda 421 arcmza
eğitim verilmiştir. Saha
kontrollerinde ise 18
günde 165 kişiye
ulaşlarak Oğul ve Kş
Bakm konusunda pratik
eğitim verilmiş olup
faaliyetler devam
etmektedir.
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DOKAP Bölgesi Arclğnn Geliştirilmesi ve
Desteklenmesi Projesi
“Arclğn Geliştirilmesi
Projesi’nde 2014 ylnda Ana Ar
Üretimi, Ar Sütü Üretimi, Polen
ve Propolis Üretimi ve Oğul ve
Kş Bakm konularnda eğitim
çalşmalarmza katlan
arclarmza arclk ekipmanlar
almalarn teşvik etmek amacyla,
hibe desteği sağlanmaktadr. Bu
kapsamda Ordu ilinde Polen ve
Propolis Üretimi konusunda 158,
Oğul Kş Bakm konusunda 37
olmak üzere toplam 195 kişi
desteklenmiş, toplam 353.000 TL
ödenek Ordu İl Gda, Tarm ve
Hayvanclk Müdürlüğüne
aktarlmş olup çalşmalar devam
etmektedir

DOKAP Bölgesi Tbbi ve Aromatik Bitki
Envanterlerinin Çkarlmas ve Ticari
Kullanmnn Araştrlmas Projesi
Amaç: Bölgenin zengin
florasnda ekonomik
değere sahip olan tbbi ve
aromatik bitkilerin
envanterinin çkarlmas
Maliyet: 720.000 TL (2016
yl ödeneği)
Yer: DOKAP İlleri
Çkt: Strateji Raporu
Gerçekleşme: Devam
ediyor.
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Doğu Karadeniz Serbest Sistem Yumurta
Tavukçuluğunun Yaygnlaştrlmas Projesi
2014 yl Şubat aynda eğitim
ve demonstrasyon projesi
olarak Ordu Üniversitesi ile
yaplan 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 ylnda
138.831 TL tutarnda harcama
gerçekleştirilmiştir.

Doğu Karadeniz Serbest Sistem Yumurta
Üretimi Paketleme Tesisi Kurulumu Projesi
2015 ylnda başlanan proje, Altnordu
Belediyesi ile yürütülmekte olup ile Serbest
Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi
kapsamnda eğitim gören ve aktif olan
işletmelerin oluşturduğu Yumurta Üreticileri
Birliği’nin hizmetine sunulmas amacyla
yumurta paketleme tesisi kurulumu
çalşmalarn içermektedir. Kurulacak
yumurta paketleme tesisi saatte 50.000
adet yumurta paketleme kapasitesine
s a h i p o l a c a k t  r. P r o j e n i n i h a l e s i
gerçekleşmiş olup, Projenin toplam bedeli
560 bin liradr 2015 yl proje ödeneği
160.000 TL Altnordu Belediyesinin
hesaplarna aktarlmş olup çalşmalar
devam etmektedir

41

Serbest Sistem Tavukçuluğunda İyi Tarm
Uygulamalarnn Yaygnlaştrlmas Projesi
2015 ylnda başlanan proje,
Ordu Gda, Tarm ve Hayvanclk
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 tarm
veya organik tarm uygulamalar
ile ilgili sertifikasyon ücreti
karşlanacaktr. Proje bedeli olan
66.500 TL Ordu Gda, Tarm ve
Hayvanclk İl Müdürlüğü
hesabna aktarlmş olup
çalşmalar devam etmektedir.

Soğuk Hava Deposu Kapasitesinin Artrlmas
Projesi
2015 ylnda başlanan proje ile
Ordu ilinde Altnordu ilçesine,
Trabzon ilinde Of ve Sürmene
ilçelerine soğuk hava deposu
kurulmas öngörülmüştür. Bu
kapsamda;
Altnordu Belediyesi’nin soğuk
hava deposu kapasitesi 550 ton
olup 550 m² alanda inşa
edilmektedir. Projenin toplam
bedeli 790 bin liradr. Proje
kapsamnda, 2015 ylnda
Başkanlğmzca 370.000 TL
ödenek Altnordu Belediyesine
transfer edilmiş olup çalşmalar
devam etmektedir.
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Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanmas İçin
Altyap Kurulumu Projesi

Amaç: Bölgedeki çiğ süt
toplama kapasitesinin
geliştirilmesi
Maliyet: 1 Milyon TL
Yer: Gümüşhane ve
Samsun İlleri
Çkt: Çiğ Süt Toplama
Merkezleri
Gerçekleşme: Devam
ediyor.

Küçük Ölçekli Tarmsal Sulama Projesi (Çoruh
Havzas Rehabilitasyon Projesi

Amaç: Çoruh Havzas
Rehabilitasyonu
Maliyet: 6 Milyon TL
Yer: Artvin ve Bayburt
İlleri
Çkt: 5.400 Da
Gerçekleşme: İmalat
devam ediyor
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Kat Atk Bertaraft İçin Düzenli Depolama
Alanlarnn Araştrlmas Projesi
Amaç: Düzenli depolama
alanlar için yer tespiti
çalşmas ve alternatif kat atk
bertaraf sistemlerinin
araştrlmas
Maliyet: 1,2 Milyon TL
Yer: DOKAP İlleri
Çkt: Araştrma Raporu
Gerçekleşme: Araştrma
devam ediyor

DOKAP Bölgesi Hidrojen Sülfürün Enerji
Üretiminde Kullanlmasnn Araştrlmas Projesi

Amaç: Karadeniz'de
bulunan hidrojen sülfürün
yenilenebilir enerji başlğ
altnda araştrlmas
Maliyet: 250.000 TL ( 2016
yl ödeneği)
Yer: DOKAP İlleri
Çkt: Fizibilite Raporu
Gerçekleşme: Devam
ediyor.
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DOKAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik
İhtiyaç Analizi Projesi
Amaç: Bölge’nin
girişimcilik ve yenilikçilik
ekosistemlerinin analiz
etmek
Maliyet: 1.000.000 TL
( 2016 yl ödeneği)
Yer: DOKAP İlleri
Çkt: Strateji Raporu
Gerçekleşme: Çalşma
devam ediyor

Tarmsal Araştrmalar Projesi
Tarmsal Araştrmalar Projesi
kapsamnda 2016-2018 yllar arasnda,
DOKAP Bölgesi Organik Tarm
Havzalarnn Belirlenmesi Araştrma
Projesi (Proje Ödeneği: 1.850.000 TL)
DOKAP Bölgesi Tarmsal Üretim ve
Tarmsal Sanayi Yatrm Potansiyelinin
Araştrlmas Projesi (Proje Ödeneği:
1.324.000 TL)
Çay Kalitesinin Geliştirilmesi Araştrma
Projesi
(Proje Ödeneği: 1.500.000 TL)
olmak üzere 3 alt proje teklif edilmiştir.
(Ekonomik ömrünü tamamlamş Fndk
plantasyonlarnn rehabilitasyon ve
Kalite Geliştirme Projesi teklif çalşmas
devam etmektedir.)
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DOKAP Bölgesi'ndeki Turizm Merkezlerinin
İmar Planlarnn Yaptrlmas Projesi
Amaç: Turizm
Merkezlerinin yöresel
mimari korunarak
geliştirilmesi ve planl
yaplaşmann sağlanmas
Maliyet: 2 Milyon TL ( 2016
yl ödeneği)
Yer: DOKAP İlleri
Çkt: İmar Planlar
Gerçekleşme: Arazi
araştrmas devam ediyor

Yeşil Yol Güzergah Üzerindeki Turizm
Yatrmlarnn Desteklenmesi Projesi
Proje ile, Yeşil Yol Projesi
kapsamnda belirlenen
güzergahlar üzerinde
yaplacak olan turizm
yatrmlarnn
desteklenmesi
hedeflenmektedir. Bu
kapsamda İdaremiz 2016
yl içerisinde 8 milyon TL
ödeneğin kullanlmasn
hedeflemektedir.

46

Doğu Karadeniz Projesi Tantm ve Markalaşma
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Projesi
Amaç: Bölgenin etkin bir
şekilde tantm ve
markalaşmas için strateji
oluşturmak ve uygulamak
Maliyet: 500.000 TL ( 2016 yl
ödeneği)
Yer: DOKAP İlleri
Çkt: Strateji Raporu
Gerçekleşme: İhale hazrlklar
devam ediyor

Bölge Yaylalarnn Karakteristiğini Koruyan
Mimari Projelerin Hazrlanmas ve Uygulanmas
Projesi
Amaç: Yöresel dokuya
uygun, afete duyarl ve
güvenli yaplar inşa etme
Maliyet: 500.000 TL
(2016 yl ödeneği)
Yer: DOKAP İlleri
Çkt: Tip Proje, Yayla Evi
Gerçekleşme: Yer seçimi
devam ediyor
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DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi
Amaç: Bölgenin sahip
olduğu kültür
varlklarnn envanter
çalşmasnn yaplmas
Maliyet: 825.000 TL
( 2016 yl ödeneği)
Yer: DOKAP İlleri
Çkt: Envanter Raporu
Gerçekleşme: İhale
hazrlklar devam
ediyor

Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin
Geliştirilmesi Projesi

Amaç: Bölgedeki yerel
yönetim personelinin
kapasitesinin artrlmas
Maliyet: 760.000 TL
(2016 yl ödeneği)
Yer: DOKAP İlleri
Çkt: Eğitim
Gerçekleşme: Devam
ediyor.

48

• Yatrm Teşvik Sistemleri, Diğer Kamusal
Destekler ve Ordu İli Uygulamalar

BÖLÜM 3

Ordu iline yaplacak yatrmlarn destek unsurlar
Destek Unsurlar

Açklama

KDV İstisnas

Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Var

Yatrma Katk Oran (%)
Vergi İndirimi
Vergi İndirimi Oran (%)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

OSB Dş

30

OSB İçi

35

OSB Dş

70

OSB İçi

90

OSB Dş

6 Yl

OSB İçi

7 Yl
Var

Yatrm Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
Bölgesel Asgari Sabit Yatrm
Tutar

İç Kredi

5 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

500 Bin.
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DESTEKLEME PROGRAMLARI

• IPA destek programlarnn akrediteli kuruluşlarmz nezdinde
faaliyetlerine başlamas,

• TÜBİTAK Teşvik Fonlar
• Kalknma Ajanslarnn Destekleme Programlar
• Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumunun Teşvik
Programlar

• Ekonomi Bakanlğ’nn Uluslararas Rekabet Edilebilirliği
Geliştirilme Program

• Kültür ve Turizm Bakanlğ, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğ,

Çevre ve Şehircilik Bakanlğ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ,
İçişleri Bakanlğ, Gençlik ve Spor Bakanlğ gibi merkezi
kuruluşlarn uyguladklar Destekleme programlar

BÖLÜM 4
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• Sonuç ve Değerlendirme

Unutulmamaldr ki hiçbir teşvik sistemi,
kamunun yapmas gereken büyük ölçekli
altyap projelerinden bağmsz hedeflerine
ulaşamaz.

Ekrem YÜCE
DOKAP Bölge Kalknma
İdaresi Başkan
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ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ
SAYIN AHMET ÇORUH’UN KONUŞMASI

Sayın Valim,
Kıymetli Kaymakamlarımız,
İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın değerli Başkanı,
Albaraka Türk Bankasının çok değerli Genel Müdürü sevgili ağabeyim,
Protokolumuzun çok değerli üyeleri, kıymetli katılımcılar, değerli misafirlerimiz
ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Öncelikle ilimizde böyle bir toplantının icra edilmesinden duyduğum memnuniyeti tüm hemşerilerim adına ifade etmek istiyorum. Bu günkü toplantımızın tüm içeriği ile beraber Ordu ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine
katkı sağlaması temennisiyle, bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen
herkese, başta İAV Başkanımızın şahsında şükranlarımı sunuyorum.
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Kıymetli katılımcılar, şehirleri ve o şehirde yaşayan bireylerin ekonomik
durumlarının gelişiminde, refah düzeylerinin artmasında, ekonomik sorunların ve çözümlerinin tespitinin yanı sıra farkında olmadığımız, ya da faydaya
dönüştüremediğimiz var olan ekonomik zenginliklerin tespit edilip ortaya çıkarılması, ekonomik değere dönüştürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu
düşünceme katkı sağlayan bu seminerin, ilimiz ekonomisinde önemli değişim
ve gelişmeleri tetikleyeceğine ilişkin inancımı şimdiden ifade etmek isterim. Bu
gün burada bulunan farklı sektörlerden çok büyük deneyim ve vizyona sahip
çok değerli konuşmacı ve katılımcıların ilimize yönelik sunacağı fikir ve önerilerin hepimize önemli kazanımlar sağlayacağını ve ilimizin ekonomik vizyon
ve perspektifini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.
Kıymetli katılımcılar, Hz Mevlana ‘ya sormuşlar, bu güne kadar ilim tahsil
ettin, ne öğrendin, ne bildin? O da şu cevabı vermiş. Haddimi bildim. Şimdi
bende haddimi bilerek Ordu ilinin Cumhuriyet dönemindeki ekonomik verilerinin analizini burada yapmayacağım. Bunu seminerimizin ileriki bölümünde
çok değerli konuşmacılarımız, analistlerimiz bizlerle paylaşacaklar. Ancak bir
iki konuya temas etmeden geçemeyeceğim.
Kıymetli katılımcılar, Ordu ilimiz Cumhuriyet dönemi boyunca ekonomik
verilerin bize net bir şekilde gösterdiği gibi ekonomisi % 80 civarında tarıma
dayalı bir il olmuştur. Tabi bu tarım alanında öne çıkan en önemli ürün fındık
olmuştur. Ancak son zamanlarda özellikle hükümetlerimizin son 14 yılda ilimize yapmış olduğu Karadeniz sahil yolu, Ünye ve Ordu çevre yolları, organize
sanayi bölgeleri, Ordu Giresun havaalanı, sanayi alanındaki vergi ve sigorta
muafiyeti ve istisnaları, tarım alanındaki doğrudan gelir desteği adı altındaki
mali desteklemeler, ilimiz ekonomisinin gelişmesinde en önemli etkiyi oluşturan ve yatırımcıyı şehrimize çeken önemli gelişmelerdir. Kamusal ve ulusal
projelerin bir bir hayata geçirilmesiyle birlikte, tarıma dayalı ekonomik alanın
dışında başka sektörlerin de ilimizde gelişmesine ve ilimiz ekonomisine katkı
sağlamasına fırsat vermiş bulunmaktadır. Artık Ordu sadece fındığı ile değil,
sanayisi, tarihi, ve doğal güzellikleri, turizmi ile tanınmakta ve ülke ekonomisine sınai, iktisadi ve turizm gelirleri ile katkı sağlamaktadır.
Kıymetli katılımcılar bizlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sadece
ilimize değil bölgemize hatta ülkemize hizmet edebilecek büyük yatırım ve
projelerin en kısa zamanda hayata geçecek şekilde planlamış ve çalışmala54

ra hızla başlamış bulunmaktayız. Bunlardan birkaçını fazla vaktinizi almadan
sıralayacak olursak; Ünye ilçemize yapmayı planlamış olduğumuz ve çalışmalarına hızla devam etmekte olduğumuz, maliyeti 1.5 milyon TL yi geçen
Karadeniz’in en büyük konteynır limanını, tüm ilçelerimizi mahalleleri ile birlikte etkileşime, hatta komşu illerle birlikte ekonomik paylaşımlara sokacak 360
milyon TL lık 752 km lik sıcak asfalt projemiz, orta vadede enerji geliri bile
elde edebileceğimiz Altınordu, Ünye, Fatsa ve diğer ilçelerimizdeki katı atık
dönüşüm ve düzenli depolama tesislerimiz, Büyükşehir Belediyesi olarak arazisini satın aldığımız ve kuruluş çalışmalarında son aşamaya geldiğimiz Ünye
Organize Sanayi Bölgesi, çalışmaları devam eden Altınordu’ya kazandıracağımız 2.ci Organize Sanayi Bölgesi ve mevcut Fatsa Organize Sanayi bölgesine ilave etmek için Büyükşehir Belediyesi olarak kaynak aktardığımız 1000
dönümlük yeni sanayi alanı, Türkiye de ilk, Avrupa’da ikinci olacak ve bitmek
üzere olan çikolata fabrikası projemiz, Fatsa ilçesinde yapmayı planladığımız
ve programımıza aldığımız maliyeti 10 milyon TL i aşan ve tüm Karadeniz bölgesine hizmet edeceğini düşündüğümüz büyük mezbaha entgre tesisleriyle
hayvan pazarı projemizi sayabiliriz.
Özellikle son yıllarda vermiş olduğu destekler nedeniyle sayın Valimize tüm
hemşehrilerimin adına kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin büyük
gayret ve destekleriyle yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken ve tercih edilen bir bölge haline gelen ilimizin turizm sektörünün vazgeçilmez yerlerinden
olmasını sağlayacak ve ekonomik hayatımıza yeni bir soluk ve katkı sağlayacak Karadeniz’in 2.büyük bölgesinde en donanımlı tesislerinden biri olan ve
önümüzdeki kış ayında hizmete açacak olduğumuz Çaybaşı kayak merkezi
tesislerini ve bunlar gibi sayamadığımız birçok projemizin hayata geçmesiyle birlikte ilimizin ekonomik anlamda tarım dışında başka sektörlerde de boy
gösterteceğini sizlerle paylaşmak isterim. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak
biraz önce örnekleme yoluyla sergilediğim projeler gibi, hem ilimizi yaşanabilir
kılacak hem de ekonomik gelişmelere katkı sağlayacak düşünce ve projelere
açık olduğumuzu da huzurlarınızda ifade etmek isterim.
Kıymetli katılımcılar, Ordu ili olarak hükümetiyle, yerel yönetimiyle Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütleri ile,
19 ilçe belediyesiyle, büyükşehir belediyesiyle büyük uyum yakalamış bulunmaktayız. Bu uyum ve işbirliğinin son 14 yılda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda
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da ilimizin sosyal, içtimai ve iktisadi hayatına büyük katlı sağlayacağına duyduğum inancı ifade ile bugünkü toplantımızın Ordu İline ve ülkemize hayırlar
getirmesini temenni ediyor hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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ORDU VALİSİ
SAYIN İRFAN BALKANLIĞOLU’NUN KONUŞMASI

Değerli İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara hocamızı, ve Albaraka Türk ‘ün, Genel Müdürü Fahrettin Yahşi beyefendi ve bütün
katılımcıları kutluyorum, tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. DOKAP başkanımız,
Rektörümüz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz,Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanımız, Baro Başkanımız…hepsi buradalar.
Sayın arkadaşlar, benim Ordu ya atanalı 2 yıl oldu. Bağcılar kaymakamı
iken Kutlu Doğum haftası kutlamalarında, Belediye Başkanı ilahiyat mezunu,
milletvekilleri ilahiyat mezunu, 3-4 kişi açılış konuşması için kürsüye çıktılar.
Bir başladılar. Yanımda da gerçek konuşmacı ve konferansçı İsmail Lütfü Çakal hoca var. İlahiyat Profesörü. O konuşacak. Her konuşmacı efendimizin,
peygamberimizin bir yönünü alıp uzun uzun konuşunca, İsmail hoca ben ne
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konuşacağım diye bozuldu. Çıkmak bile istemedi. Zaten milletinde dikkati dağıldı. Hoca ondan sonra moral bozukluğu ile çıkmıştı.
Değerli arkadaşlar, Ordu ekonomik faaliyet açısından fındığa bağlı. Fındığa alternatif yapalım diye biraz kivi denemişler. Çiçekcilik var. Benim gördüğüm kadarıyla bir de arı ve bal konusu var. Fındık ana geçim kaynağı. Biraz
kültür balıkçılığı var. Fındık derken sadece üretim değil, biraz sanayisi de var
tabi. Çimento fabrikamız ve biraz da madencilik var. Başkada ekonomik faaliyet göremedim ben. Burada gören varsa söylesin. Yani zaten fındık deyince
%90 ı Ordu karşılıyor, geri kalanları diğerleri. Fakat Ordu çok güzel bir il. Son
dönemde yayla turizmi ön plana çıktı ve bir hayli de rağbet görüyor. Hem içerden hem de dışarıdan. Özellikle körfez bölgesindeki ülkeler şehrin 20 metre
dışına çıktın mı çöl. Şimdi burası onlara sıcak geliyor. Şu anda 40-50 derece
çöl sıcakları ile boğuşmak zorunda kalıyorlar. Onlar cennetin tarifini Ordu olarak verdiler. Bizde sayın Genel Müdürümüzün desteği ile, ki hakikaten minnet
duyuyoruz. Ordu ya büyük bir iyiliği oldu. Sponsorluk yaptı. 70 kadar o bölgeden, başta Suudi Arabistan olmak üzere basın yayın kuruluşu temsilcilerini
getirdik. Buraları gezdirdik.
Nasrettin hoca birkaç arkadaşı ile bir yerde misafirmiş. Misafirlere çok az
bir baklava getirmişler. Aralarında demişler ki bunu paylaşırsak dişimizin kavuğunda kalmayacak. Birimiz yerse bu baklavadan tat alacak. Nasıl yapalım?
Paylaşmayalım da birimiz yesin. En iyisi gece yatalım kim güzel kaliteli bir
rüya görürse o yesin bu baklavayı demişler.
Sabahleyin iki muhterem anlatıyor. Ben diyor rüya aleminde cennetteyim.
Melekler bir sofra kurdu. Cennet taamlarından yedim. Hakikaten tadı damağımda kaldı. Diğeri rüyamda Hazreti İbrahim aleyhiselamı gördüm. İbrahim
aleyhiselam misafirsiz yemek yemez. Bana kendi elleri ile yemek ikram etti.
Sıra Hocaya gelmiş. Demişki: Bende yattım hemen de uyumuşum. Ak sakallı bir evliya birden peydah oldu. Ey Nasrettin yavrum, sen ne yapıyorsun?
Bak biri cennet taamında meleklerin ikram ettiği yemeği yiyor, diğeri İbrahim
aleyhiselamın sofrasında. Sende kalk baklavayı ye. Bende kalktım baklavayı
yedim.
Şimdi ben gelince kitaplar vardı. Ordu Nasıl Kalkınır. Bir çok kitapta teorik
bilgiler gördüm. Ben dedim Nasrettin Hoca gibi tanıtayım bu kadar güzel Ordu
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yu, ve iki senede somut net rakam %42 turizm arttı. Değerli arkadaşlar bu yıl
Antalya da %10-15 civarında doluluk oranı varken, bizde %80-90 civarında bir
doluluk söz konusu. Bu yıl Türkiye otelleri maalesef bazı şansızlıklar yaşıyor.
Her zaman böyle değil. Ordu da bazen dostlar için otellerden yer ayırtmak
zorunda kalıyoruz. Otellerin Genel Müdürlerini arayıp bir kişilik yer ayırtalım
dediğimizde otellerin full olduklarını söylüyorlar. Bizi yemeğe davet ettiler ve
plaket verdiler. Sağ olun var olun. Bizlerde sizlerin desteği ile sadece Arap
Bölgesinden gazeteciler değil, Türkiye’nin her yerinden ne kadar gazete varsa
aklınıza hayalinize gelen, ne kadar seyahat dergisi varsa, programlar varsa,
ne kadar yemek programları varsa, en meşhurları kimse, hepsini Ordu ya defalarca getirdik. Şu anda dokuz farklı gazeteci var Ordu da. Haber Türk, CNN,
NTV gibi. Biri geliyor, biri gidiyor. Bazı yollar bulduk. Para vermeden reklam
yapmanın yollarını da bulduk. Sadece masrafımız, onları uçakla getirmek ve
burada onları otelde ağırlamak. Bu sayede Ordu gündeme geldi.
Değerli arkadaşlar, geçenlerde Fatsa ya gitmiştim. Oranın Belediye Başkanı şöyle diyor. Kargı tepesi diye bir yer var.Manzarası çok güzel.Perşembe
yaylasında. Birini hafta sonu fotoğraf çekerken görsek mutlu oluyorduk. Şimdi
artık arabadan, trafikten geçemiyoruz. Araplar mangalları yakıp nargile çekiyorlar Perşembe yaylasında. Araplar gelmeye başladılar.
Değerli arkadaşlar turist sayısı arttı. 300 binlerden 482 binlere ulaştı. Daha
da artacak. Ordunun geleceğini ben kendi açımdan Nasrettin hocanın baklava
yemesi gibi turizmde gördüm ve tanıtmaya başladık, ve tanıttık, tanıtmaya
devam edeceğiz. Allah izin verirse 19 Temmuzda Suudi Arabistan’dan direkt
uçak geliyor havaalanımıza, ve Suudi Arabistan’dan turist getirecek ve devam
edecek direkt uçuşlarla. Firma sahipleri de dün geldi. Görüştük. Sadece turizm açısından ziyaretçi değil, yatırımcılar da geliyor, yokluyorlar, ve ne yapabilirizin peşindeler. İnşallah burayı turizm uçuracak diye ümit ediyorum.
Değerli arkadaşlar Trabzon la, Rize yi görmeyeniniz yoktur. Bende gördüm. Ama Ordu’yu teğet geçtim. Çünkü Ordu pek gündemde değildi. Ben Ordu’yu gezdiğim zaman güzellik namına Karadenizde ne varsa hepsi Ordu’da
fazlasıyla var. Onu gördüm. İnsanlar Karadeniz’e niye gezmeye gider, neyi
görmek isterlerse hepsi Ordu’da var. Hem de bozulmamış haliyle. Fakat insanlar böyle Karadeniz gezisine çıkacağı zaman, turizm şirketleri de bunu
biraz sağlıyor ama, şu Ordu’ya gidelim de Karadeniz’i görelim diyen pek yok.
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Teğet geçiyorlar. Trabzon, Rize hatta Batum şimdi çekim alanında. Ama şimdi
Ordu’da gidin teleferiğin dibinde Jolly tur, Anı tur gibi otobüsleri göreceksiniz.
Turlar gelmeğe başladılar çok şükür. Daha da artacak. Ordu’nun gelişiminde
diğer sanayiyi, OSB yi büyüttük. Birkaç OSB daha. İşte Fatsa OSB büyüyor.
Kesinleşti. Ünye OSB si için çabalarımız devam ediyor. Burada ikinci OSB somut hale geldi. Sanayinin diğer dalları ile de ilgileniyoruz. Diğer bütün faaliyet
alanları. Arıcılık konusunda yürüttüğümüz bir proje var. 10 milyon Euro hibe
desteği ile Arım Balım Peteğim projesi kapsamının dışında ayrıca bir Arıcılık
Araştırma Enstitüsü diye bir kuruluşumuz var. Bu bölgenin, Türkiye’nin Arıcılığına büyük katkı sağlayacak. Arı da en önemli şey baldaki hilenin de dürüst
insanlara zarar vermesi. İşte Çin’den, çok miktarda üretimden bahsediliyor.
Çin’liler balı fabrikada üretiyorlar. Bizdekiler kendi balımız diye satıyorlar. Bu
da bizim prestijimizi sarsıyor. Bazılar arıya zahmet çektirmiyor, bal üretimini
kendisi yapıyor. Arıya güvenmiyor. Bunu önlemek için Sertifika şart. Değerli
arkadaşlar, Arıcılık Araştırma Enstitüsü balı tahlil edecek ve sertifika verecek.
Bu hakiki baldır yiyebilirsiniz diyecek. Akredite bir kuruluş halinde olacak ve
bütün dürüst Arıcılara katkı sağlayacak. İyi bir kuruluş, bizzat orada üretim de
yapılacak. Depoları var. Güzel bir çalışma olacak inşallah. Onlarla ilgili faaliyetimiz devam ediyor. Ama ben, nacizane kişisel görüşüm, Ordu ilinin geleceğini Turizm de görüyorum. Çünkü Ordu ilinin bazı güzelliklerini kendim bizzat
sosyal medyada paylaşıyorum. Gezdiğim, gördüğüm yerler Ordu’nun onda
biri bile değil güzellikler adına. Daha keşfedilecek çok fazla yer var. Tamamen
bakir, bozulmamış. İnşallah ileride bu yönde büyük bir atılım yapar. Biliyorsunuz turizm en az 200-300 kalem ticari faaliyete iş veren bir sektör. Bu anlamda
büyük katkı ve faydası olacaktır.
Ben değerli katılımcılara, başta Sayın Genel Müdürümüz olmak üzere bütün hocalarımıza ve bu konuda bize fikir verecek, önümüzü açacak teorisyen
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
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MİSAFİR KONUŞMACI
ORDU İLİNİN EKONOMİK YAPISINI GELİŞTİRECEK
KISA, ORTA VE UZUN VADEDE ÖN PLANA ÇIKACAK
YENİ SEKTÖR VE YATIRIMLAR

Prof. Dr. Adem ŞAHİN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü

HAZİRAN 2016 • ORDU
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Sayın Valim, Değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Vakfımızın Değerli Başkanı, Sayın Genel Müdür, Ticaret ve Sanayi Odası Sayın Başkanı,
DOKAP Başkanı, Değerli Katılımcılar ve Basın Temsilcileri
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Valimin bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Muhtemelen başıma geleceğini bildiğim için bu başlık altında konuşmak yerine, ben başka şeyler söylemeye çalışayım diye hazırladım kendimi. Bu bakımdan da sabrınızı
fazla zorlamadan, düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim.
Değerli Vakıf Başkanımız başlangıçta ifade ettiler, ben de bu ilin, bu memleketin bir çocuğuyum. Ordu’nun Merkez ilçelerinden Alembey köyündenim.
Bizim çocukluğumuzda buranın tabiriyle harman beklerken, karşı yamaçların
görünen kısımlarına bakıp harmanlardaki ışıkları saymaya çalışırdık. Bazılarında ışıklar sönük olur, bazılarında da güçlü yanardı. Şöyle derdik; “ışığı
sönük olanlar fener yakıyor, bunlar fakir harmanı. Işığı bol olanlarda lüks ışığı
var, bunlarda zengin harmanı”. Şimdi ise dünyanın ekonomik değişimiyle ilgili
çalışma yapan kuruluşların büyük bir çoğunluğunun, bizim ışıkların gücüne
dayanan gelişmişlik seviyesi modelimizi hayata geçirmeğe başladığını görmekteyiz. “Uzaydan aşağısı nasıl görünüyor?”, “Orada ne kadar hayat var?”,
yani “Orada gelişmişlik acaba ne seviyede? gibi soruları cevaplamak için ışıkları kullanmaya başladılar.
Ben de acaba bunu Türkiye’nin gece ışıklarına, sonra da Ordu’nun gece
ışıklarına dönüştürsek, nasıl görülüyor bir baksak diye düşündüm. Onun içindir ki bu sistematik içerisinde sunumumda; illerimizin gelişmişlik seviyesi ve
Ordu’nun rekabetçiliğine, bir miktar günümüzde rekabet ortamında başarıyı
yakalama yoluna, Ordu’nun gece ışıklarına değinerek, sizlerle bu kadar proje
içinde Ordu için birkaç öneriyi paylaşmaya çalışacağım.
Öncelikle gece ışıklarının dünyadaki görünümüne baktığımızda, dünyanın
bugünkü görünümünde kuzeyinin, güneyinden daha fazla gelişmiş olduğunu
görmekteyiz. 1992 ve 2012 yıllarını gösteren haritalara baktığımız zaman, bu
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haritalar size; aşağı yukarı ışıkların gücünün nerede arttığını, ışıkların bir hat
itibariyle nerede birleştiğini, yeni tabiriyle nerede bir kümelenme meydana getirdiğini söylemeye çalışıyor.
Tabi bizim için önemli olan bu yapı içerisinde Türkiye’nin durumunun nasıl
göründüğüdür. Türkiye’nin uzaydan görünümüne baktığımızda ışıkları, geçen
20 yılda daha belirgin hissedilmeye başlanılan ülkeler arasında yer almaktadır. Yani bu dönemin genel özelliği itibariyle, Türkiye’nin her alanını içeren
kapsayıcı bir kalkınmayı sağladığını, hayatın her alanında hissettiğimiz istikrarın bu ışıkların gücüne de yansıdığını bir anlamda tespit etmiş bulunuyoruz.
Türkiye için son dönemde hep sıkça kullandığımız bir şey, dünyanın belli paritelerine göre yapılan hesaplamalarda 17. ve 18. sırada bir ekonomisi
var. Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi. Bu dönemde büyümesini sürekli devam
ettiren bir ülke ve doğal olarak kişi başına gayri safi yurtiçi hasılasını arttıran
bir ülke. Şimdi biz burada böyle bir tablonun olduğunu biliyoruz ve böyle bir
tabloda sıkça kullandığımız bir takım tabirler var.
Diyoruz ki, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız ve kişi başı
gelirimizde 25 bin Dolar civarında olacak. İhracatımız 500 milyon Dolar olacak. Bir tasavvur ederseniz, bu algıyı hepimiz zihinlerimizde bir yere yerleştirdik. Yani biz demek ki Türkiye olarak kendimizi mutlu, mesut, güçlü ve söz
sahibi bir ülke olarak görmek istiyoruz. Bu rakamlar da bizim, dünyanın 10
büyük ekonomisinden birisi olmamız ve kişi başına 25 bin Dolar gibi bir gelirden bahsetmemiz için bulunduğumuz bölgenin iddialı ekonomilerinden biri
olmamızı gerektiriyor.
Peki böyle bir şey nasıl olacak? Bizim şu andaki durumumuz belli. Biz ne
yapacağız da bu ligi değiştireceğiz. Ne olacak da bu yer değişimi gerçekleşecek? Şimdi, ülke için yaptığımız bu analiz her ne kadar makro analiz gibi
görünüyorsa da sonuç itibariyle ülkemiz illerden ve bölgelerden müteşekkil bir
yapı. Yani bütünü oluşturan hücreler de kendini sağlıklı tutacak ki o zaman top
yekûn bir güç elde edilebilsin. Dolayısıyla bu yapıyı değiştirmek için o söylediğim hesabın da iller seviyesiyle ilgili, illere karşılık veren kısmının da düzgün
yapılması icap ediyor.
Şimdi Türkiye’nin sunumda gördüğünüz mevcut gayri safi yurt içi hasılasını
hangi sektörlerden elde edildiğine dair yapıya imalat sanayi, tarım ve hizmet64

ler sektörü diye baktığımızda, görüyoruz ki Türkiye sermaye diye gördüğü 100
liranın 65 lirasını hizmetler sektöründen elde etmektedir. Esasında gelişmiş
ülkeler kategorisinde tüm sektörlere dayalı olarak yapılan analizlerde bu rakamın aşağı yukarı bütün ülkelerde böyle olduğunu görüyoruz.
Bunu şöyle düşünün. Vakıf Başkanımız İNCEKARA’nın konuşmasında “Biz
diğer işleri yapmaktan vaz mı geçeceğiz” ve Sayın Valimizin “Ben geleceğimi
turizmde görüyorum” tespitlerine çerçevesinde ortak bir strateji geliştirmek gerektiğini söyleyebiliriz. Buradan hareketle şuraları daha iyi ve etkili yapmaya
devam etmeliyiz.
Ayrıca dünyada genel tablo herkes geçimini bu yolla sağlıyor, bu nedenle
biz hizmetler sektöründe bir şey yapmalıyız gibi bir değerlendirme, çok kaba
bir değerlendirme olacaktır. Bu şekilde bakarak sadece şunu yaparak, bunu
halledeceğiz gibi bir yaklaşım beklenmemeli. Çünkü tarımda gelişmek istiyorsanız sanayide de gelişmeniz lazım. İleri sanayi ülkesi olmadan ileri bir tarım
ülkesi olmak mümkün değil. Bunların kendi aralarındaki etkileşimini de göz
ardı etmemeliyiz.
Peki diğer ülkelerde durum nasıl? Diğer ülkelere baktığımızda mesela bizde 8 olan bir oran, Hindistan’da 17, Endonezya’da 13, Çin’de 9, ABD’de 1.4,
Fransa’da ise 1.7’dir. Tablolardaki değerlerin ne kadar büyüklükte bir şey olduğunu iyi analiz etmek lazım. Yani yüzde (%) analizleri burada çok doğru
sonuç vermez. Bunları şunun için söylüyorum. Bizim ülke olarak genel tablomuz budur (6.slayt) ve biz burada gördüğünüz gibi bir yerdeyiz. Bu tabloları
yan yana koyma sebebimiz şu. Eğer siz ülke olarak sıçrama yapmak, yeni bir
şeyler olsun istiyorsanız, onu yapabilmenin ne olduğunun yolunu bulmanız lazım. Yani bir gayret ve çaba sarf etmeden mevcut durumunuzu değiştirmeniz
mümkün değil.
Şimdi gece ışıkları yaklaşımı ile illerin seviyesine baktığımızda; İstanbul,
Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerimizin öne çıktığını görüyoruz. Dünyanın iller
seviyesinde yaptığı değerlendirmelerde de bu illerimiz ön sıralarda yer alıyor.
Uluslararası istatistiklerde de aynı resmi görüyoruz. Ama dikkatinizi çekmek
istediğim bir şey var. 7. slaytta 1992 ve 2013 yıllarını baz alarak parlaklıkları
mukayese ettiğimizde, bölgelerin birbirleriyle nasıl bütünleştiğini ve nasıl büyük bölgesel hatlar oluştuğunu görürsünüz. Demek ki Türkiye de şu analiz
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yaptığımız dönem içinde birtakım bölgelerde bazı hareketlerin olmaya başladığını, oralarda bu alt yapının oluşması anlamında bir değişimin gizlendiğini
söyleyebiliriz.
Şimdi Ordu’nun rekabetçiliği ne durumuna diye baktığımızda şöyle 4’lü
bir pay düşünün. İşte sanayi politikasının yeni ürünleri ve sıçramayı kolaylaştırmalı dediğimiz bir alan var. Bu alanda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa bu
grupta yer alıyor. Tehlikeli sular. Yani sıçrama kapasitesini arttırmamız lazım
bu illerde. İşimiz biraz zor. Bir bölüm var. Olanı iyileştirme. Yani üretileni daha
kaliteli üretirsen sıçrama yapabilirsin. Şimdi Ordu bu analizde üretilen ürünlerin kalitesini arttırmalı, ürettiklerini daha iyi üretmeli grubu içinde yer alıyor.
Böyle sınırda bir yerde bulunuyor. Eğer bu yaklaşım ve bu analiz doğruysa,
mevcut geleneksel üretim tekniklerini geliştirip, geleneksel ürünlerini katma
değeri yüksek hale dönüştürebilirse buradan Ordu ilinin netice alabileceğini
söyleyebiliriz.
Yine devam ettiğimizde temel göstergeler bazında değerlendirilen ve 81
ilimizi içeren rekabet endeksine baktığımızda; İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizin sıralamada ilk 10 şehrimiz içerisinde yer aldığını, Ordu’nun ise 57.
olduğunu görmekteyiz. Ancak, ana temel göstergeler demografik yapı alt yapı,
ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal yaşam gibi başlıklar özelinde değerlendirildiğinde hiçbir il tüm endekslerde aynı sıralamada değildir. Yani İstanbul bir temel göstergede birinci sırada iken diğer temel göstergede farklı bir sıralamada
yer alabilmekte. Yani sıralar değişilik gösterebilmekte. Orduya baktığımızda
da; sağlık konusunda bir derece daha iyi olarak 38. sırada yer alan Ordu’nun,
eğitimde 43, demografik yapı, alt yapı, ulaşım ve sosyal yaşamda henüz daha
57. sıranın etrafında yerini muhafaza ettiğini görmekteyiz.
Şimdi bu rekabetçilik endeksi veya bu alt sınır bazında baktığımızda bize
şöyle bir soru gelebilir. Biz esasında bazı problemleri çözdük. Bu problemlerin sonucu henüz bu çalışmalara yansımamış olabilir. Yani bir iki sene sonra
bunlarda bir takım sıçramalar geliştirebiliriz. Bu olabilir ama analiz yılı itibariyle
durum bu.
Temel göstergelerin kendi alt sınırına baktığımızda da benzer bir durumla
karşılaşmaktayız. Girişimcilik ve İnovasyon konusuna endeksleri incelendiğinde girişimcilikte 32., inovasyonda 64.. Ekonomik yapıya baktığımızda ise dış
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ticaret-sanayide 29.,turizmde 35. sırada. Her bir kriterdeki sıralamanın farklı
olduğunu burada da gözlemliyoruz.
Bu endekslerdeki yerimizi daha belirgin hale getirmek adına, buradan biz
ne anlayacağız. Şunu anlayacağız. Türkiye de illerin sayısı belli. Bunların yerel ortalamalarına bakarak bir sıralama yaptığımızda Ordu 57. sırada. Ama alt
endekslere indiğimizde 38 ile 57 arasında değişen bir sıramız var.
Bu strateji çerçevesinde bizim olabileceğimiz yer neresi. Çünkü her ilin de
bir potansiyeli var. Yani siz istiyorsunuz diye 20. sırayı almanız mümkün değil.
Sizin için makul olan bir şey var. Bunu ne kadar zamanda yapabileceğinize
dair de bir ölçü var. Bu ölçüyü Ordu’nun bir anlamda düşünmesi lazım ki yapılan alt yapı ve bölgesel kalkınma gibi projelerin ileride oluşturacağı hızlandırma etkileri sıçramayı sağlayabilsin. Projeler birleştiğinde ve uygulamaya
geçtiğinde Ordu için birçok şeyde değişmiş olacak.
İllerin yaşam endeksi, konut, çalışma hayatı, çevre, sağlık gibi kriterleri
çerçevesinde belirlenen, Türkiye’nin en yaşanabilir illeri araştırmasına baktığımızda da Ordu en yaşanabilir iller sıralamasında 55. Sırada kendine yer
bulmaktadır. Gece ışıklarına dayalı olarak yapılan araştırmada da Ordu aynı
seviyede. Ayrıca Ordu, 1992 yılından bu yana sırasını sürekli yükselterek,
iyileştirerek gelişen illerimiz arasında olup, diğer endeksteki sıralamayla da
paralellik göstermektedir.
İlleri, gayri safi yurt içi hasılalarına göre değerlendirdiğimizde; Türkiye’nin
en fazla gayri safi yurt içi hasılası değerlerine sahip olan illerinin İstanbul,
İzmir ve Ankara olduğu malumlarınızdır. Diğer illeri bunlara göre konumlandırıyoruz. Bu iller içerisinde, 2007 yılında 45. sırada olan Ordu, 40 sıraya yükselmiş durumdadır. Ordu normal büyüme trendini diğer illerden daha iyi götüren illerden birisi. Yani diyelim ki ortalama gelir artışında %3.63’lük bir artış
meydana gelirken, Ordu da bu artış %8 dolayında gerçekleşmiştir. Bu orana
baktığımızda Ordunun hızla büyüyen iller arasında olduğunu görüyoruz.
Şimdi kalkınma ajansları meselesini biz çok önemsiyoruz. Şöyle ki malumunuz 2000 yılında Türkiye büyük bir kriz yaşadı. Bu krizin sonunda da Dünya
Bankasıyla bir ekonomik anlaşma imzaladığımız bir dönem geçirdik. O zaman
Dünya Bankasının yan kuruluşu Türkiye için yatırım ortamıyla alakalı bir rapor
hazırladı ve o rapora dayalı olarak da Türkiye’de Yatırım ortamının iyileştiril67

mesi koordinasyon kurulu diye bir kurul oluşturdu. Yatırım ortamının iyileştirilmesi meselesinin artık bölgesel planlamaya dayanması gerektiği, bölge bazında yerel katılımla plan yapılması hususu ağırlık kazanmaya başladı.12-13
alanda yatırım ortamını iyileştirecek koordinasyon kurulları oluşturuldu.
Burada şunu diyebilirsiniz. Eskiden Ankara da birileri oturup, işte Devlet
Planlama Teşkilatı diye bir yer vardı, şimdi Kalkınma Bakanlığı olmuş. Bizim
adımıza ölçü alıyor, dikiyor, biçiyor bize şöyle yapın böyle yapın diyordu. Ama
Kalkınma Ajansları bölgesel bazda kendi ekonomik gerçeklerinden hareketle
bütün sosyal tarafların, sosyal kesimlerin ve ekonomik karar birimlerinin iştirakini sağladığı ölçüde; sağlıklı planlar, sağlıklı stratejiler, projeler yapabilecek
durumda ki, bunu da Türkiye’nin yatırım promosyon ajansı aracılığıyla Türkiye’nin toplam pazarlama stratejisine monte edebilecek ve aralarındaki bağı
da kurabilecek durumda. O bakımdan burada gerek bölgede TÜİK’in yaptığı
çalışmalarda, gerekse Kalkınma Ajansı aracılığıyla yapılan projelerde, proje
bazında ve sektör bazında zaten birçok çalışma yapılmış ve bunların sonuçları da ortaya konulmuştur.
Bütün bu çalışmalar rekabetçiliği yakalayabilmek için peki rekabet ortamında başarıyı yakalamanın yolu ne, dünya ekonomik forumu rekabetçilik
modelinde şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki verimli olacaksınız, teknolojik yenilik
yapacaksınız, gelişeceksiniz, rekabet edeceksiniz ve bunu sürdürebilir kılacaksınız. Eğer bunları yapabilirseniz başarılı olursunuz. Ne yapacaksınız?
Burada işte hangi alanda, hangi becerileri geliştirmeniz gerektiği de ortaya
konmuş. Bunun için temel gereklilikler, verimlilik arttırıcı olanlar, inovasyonda
çeşitlilik faktörleri belli. Üretim faktörleri odaklı ekonomilerde temel gereklilikler, verimlilik odaklı ekonomilerde verimlilik arttırıcılar, inovasyon odaklı ekonomilerde inovasyon da çeşitlilik faktörlerinin ön plana çıktığını görüyoruz.
Peki bunları birbirinden ayırıp, tek tek kesip siz söyleyin demek mümkün
mü? Hayır, biz böyleyiz demek mümkün değil. Bunların her birinden birer parça almak suretiyle, belli dozlarda kullanmak durumundasınız. Kendi içerisinde
her bir sektörün, hatta her bir ürünün hangi aşamasında olduğunu daha iyi
biliyor olmamız lazım.
Buradan hareketle Ordu ekonomisini değerlendirmekte fayda var. Ordu
ekonomisini uzunca yıllardır bilen herkes bilir ki, mesela Ordu sadece bir eko68

nomik hammadde ile ekonomisi izah edilen bir ildir. Yani fındık konuşarak,
Ordu’nun ekonomisini çözersiniz. Peki bu kadar hakim bir ürün, bu kadar egemen bir ürün, bu kadar tek olan bir ürün, acaba ne yaparsak daha verimli olur.
Adına inovasyon, yenilik ya da Ar-Ge ne dersen de, “Biz ne yaparsak fındık,
fındık olmaktan çıkar da başka bir şey olur?” diye sorsanız, üzerinde yıllardır
konuşulan bu ürüne dair bir hesabınız yoktur. Sizin yıllardır hayatınızı geçirdiğiniz bir ürün ya da örneğin kesme çiçek gibi bir üründe neyi değiştireceğinizi
söyleyebilmelisiniz.
Bunlar kulağa çok hoş gelen ifadeler tamam ama ben şunu hiç unutmuyorum. Burada beni, daha önceden tanıyan dostlarımız vardır. Yaklaşık yedi
buçuk yıl, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı yaptım. O zaman da bol
miktarda bu fındık konusuyla ilgilendik. Bir Ağustos ayında ziyarete gideceğiz.
Esenboğa da uçakta çıkış kapısına yakın geldiği için elimde kocaman bir çantayla yürürken, arkamdan birisi bağırıyor. “Genç müsteşar, genç müsteşar”.
Bir baktım Şükrü YÜRÜR Bey, “Nereye gidiyorsun?” dedi. “Karadeniz bölgesine gidiyorum.” dedim. “Bu fındığı” dedi; “deden çözemedi, baban çözemedi,
sen de çözemezsin, boşuna uğraşma” diye arkamdan bağırıyor.
Sonuçta, bizim elimizdeki hammadde bu. Bu malzemeyi bu kadar konuştuktan sonra bir yerinden çözmüş olmalıydık. Bizim fındığımızı budayacak kalitede fındık budamayı bilen köylü kalmadı. Yani şunun dallarını kesin deseniz,
bizim köyde dal kesmeyi benim kadar bilen adam kalmadı. Benim hanım gurbetçi, yani biz böylesi bir durumdayız ki, bizim bu meseleyi çözme şansımız
yok. Bu şekilde giderse ve böyle davranırsak bunu çözemeyiz. Fındık diyoruz,
bizim hesabımızla 6 teneke fındık için. Almanya’dan gelen adam için de fındık,
bir ton fındık yapıp onla geçinecek adam için de fındık, ikisi içinde aynı. Bu
denklemin paydası eşitlenebilir, payı değil. Bu aynı konuyu konuşabileceğimiz
bir düzlem değil. Bizim gerçekten bahsedilen bu faktörleri esas alıp, teorik bir
bilgi diye bakmamamız lazım.
Bir tablo hazırladım. Tablo parça parça bütünleştiğinde sanki kendimce
bir şey söylüyor olacağım. Dedik ki konuşmayı bıraksak, konuşmak yerine
yapmaya karar versek. Bizim için ne olmalı? Rekabet olmalı, katma değer
artışı olmalı, ileri teknoloji üretim ve ihracat gerçekleşmeli. Bunun için temel
şartlar nedir? İleri teknoloji, kaliteli üretim. Bunlar olmazsa olmaz. Öyle düşünün. Peki bunun için stratejiler ne olabilir. Daha değerli üretim, ileri teknolo69

ji, mevcut KOBİ’lerle işbirliği, tarım ve sanayiden daha fazla yararlanma gibi
konular. Peki hizmetler kesiminde ne olabilir. İmaj, marka, bölge illeri arasında işbirliği, pazarlama. Peki tarımda; üründe çeşitlilik, hammaddeyi işleyerek
yüksek katma değere dönüştürme, yani biz çikolata yapmak isterken, yapmak
istediğimiz bir yeni özgün marka. Bolulular bile durup dururken, Bolu diye bir
çikolata markası buldular. Yani Bolu’da çikolata mı var. Bizden farklı ne var.
Sonuç itibariyle, şimdi bunlara kendi içimizde bakmamız icap ediyor.
Şimdi günün şartlarını kapsayacak bir takım moda tabirler çıkıyor. Şu anda
kümelenme demeyen, inovasyon demeyen, girişimcilik demeyen adamı dövüyorlar. Peki bu nasıl olacak. Şimdi bir adama girişimci ol demekle adam girişimci mi olacak. 30 yaşına kadar ayakkabısını nasıl bağlayacağına babasının
karar verdiği adamdan girişimci mi olur. Sizin insan yetiştirme sisteminiz buna
ne kadar uygun, siz insan yetiştirdiğiniz zaman ne kadar inisiyatif veriyorsunuz, ne kadar güveniyorsunuz; sonra siz her şeyden önce hayatın bütün alanlarını kapsayan ahlak konusundan ne anlıyorsunuz. Evet, bütün bu sistemi
sadece ekonomik olarak görerek çözmeye çalışmakta doğru bir şey değil.
O bakımdan burada dönüşebilecek sektörler konusunda zaten bölge bazında yaptığımız planlarda; hayvancılıkta ne yaparız, tarımda ne yaparız,
turizmde ne yaparız gibi sorular soruyoruz. Bütün bunların cevapları da üç
aşağı, beş yukarı zaten biliniyor. Artık bunları konuşmaktan yorulduk. Ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Onun için artık bizim bu bildiklerimizden hareketle eğer şu geçişi yaparsak, bir mesafe alacağımızı düşünüyorum.
Şimdi Ordu’nun gece ışıklarına baktığımızda, burada doğal bir kümelenme var. Bir hat var. Esasında Samsun’dan, Artvin’e kadar gittiğiniz zaman bu
hatta bir doğal kümelenme olduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı karayollarının
verilerine göre 567-570 km’lik bir alanda Samsun’dan girdiğimizde Hopa’ya
kadar bir ışık görmeden gideceğiniz yer aşağı yukarı yok gibi. Artık köyler
birbirine bağlanmış, ilçeler birbirine bağlanmış, yani sahil yolu yeni bir yapı
olmasına rağmen sanki şehir içinde kalmış yol niteliğine dönüşmüş. Burada
doğal bir kümelenme var.
Bizim dolayısıyla bu doğal kümelenme içerisinde kendimizi şundan kurtarmamız gerekiyor. Bu bölgede de diğer bölgelerde olduğu gibi şöyle bir rekabet
vardır. Giresun’da var niye burada yok. Burada var, niye Trabzon’da yok, Rize
de varsa bizde niye yok gibi. Bizimki yapamadığı için bize göre başarısız. O
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yaptığı için ona göre başarılı. Hayır. Belki bizim şöyle yapmamız lazım. Bundan Rize de var, bizde olmasına gerek yok. Giresun’da var, Ordu’da olmasına
gerek yok. Ordu’da var, Samsun’da olmasına gerek yok diyebilecek bir bölgesel değerlendirme içerisine girmemiz lazım. Yani buraya ortak bir dükkân
açtık diye bakmamız lazım. Biz buraya Türkiye’nin ortak bir cephesini açtık
diye bakmamız lazım.
Peki şimdi bu bölge nasıl bir hale geliyor. Bu bölgeye baktığımız zaman örneğin bizim turizmde kullandığımız çok temel bir faktör vardır. Bir yöreyi turizm
de söz sahibi yapmak istiyorsanız, oranın cazip olması yetmez. Bütün yönleri
ile düşündüğümüzde aynı zamanda kolay ulaşılabilir olması icap eder. Bir yeri
ekonomik olarak geliştirmeye çalışmanız yetmez. Bölgenin iç pazar ve dış
pazar dinamikleri açısından ne kadar bir alana hükmettiğini bilmemiz gerekir.
Bizim bu bölgemiz esasında yapı itibariyle baktığımızda, ben bir yere gidiyorum diyenlerin hep buradan kalkıp batı istikametinde bir yere gittiği bir
bölgedir. Buradan kalkıp da doğu tarafına gidip bir problemini çözen yoktur bu
bölgede. Bir adam, bir problem çözmek için bir yere gidiyorsa Ordu’dan, Ankara’ya veya İstanbul’a gidiyordur. Yani Ordu’dan, Trabzon’a ya da Rize’ye giderek problemini çözen yoktur. Ulaşım yapısına baktığımızda, bizim artık ulaşım
hatlarımızla beraber, bu şekilde meydana gelen kümelenmenin arka planıyla
da ciddi bağlar kurmaya başlıyor olmamız gerekir. Muhtemelen üç beş sene
içerisinde bölge bu problemini tam anlamıyla çözmüş bir bölge haline gelecek
ve bu doğal kümelenme daha da anlamlı hale gelecektir. Ancak şimdi önüyle,
arkasıyla bağlantısını sağlamış olacağız.
Bu bölgenin ulaşım alanının yanında, özellikle üniversite eğitim sistemi de
önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Artık, Türkiye de her ilin bir üniversitesi projesi kapsamında ciddi bir eğitim alt yapısı da oluşmuş vaziyette.
Hatta bölge ihtiyaç duyduğu bazı nitelikli elemanları eğitme ve yetiştirme noktasında farklı davranabilecek konumda.
Size nihai olarak söylemeye çalıştığım burada bir doğal bir kümelenme
vardır. Bu bölgenin bütün doğal kaynaklarının envanterini, kıymetlerini toplu
bir yaklaşımla, bölgesel bir yaklaşımla değerlendirmek icap edecek. Bu çerçevede size nüfus, fındık, bal ve turizm olmak üzere dört alan için bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum.
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Nüfus açısından; bu bölge illerinin ve çevre illerinin dinamiklerine baktığımız zaman, Türkiye nüfusunun yaklaşık %8’ini oluşturmakta olduklarını görüyoruz. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin oluşturduğu
hattı birinci hat ve çevre illerin oluşturduğu hattı ikinci hat olarak kabul ettiğimizde; birinci hattın nüfusunun, Türkiye nüfusunun %4.6’sını oluşturmakta
olduğunu görüyoruz. Bu oran, bir iç nüfus dinamiği olarak bakıldığında da
güzel bir kümelenme örneğidir. Nüfusu esasında bu çerçevede birleştirerek
düşünmeliyiz.
Fındığın ise kitabını yazdık artık. Üzerine yazmadığımız bir şey kalmadı.
Geriye yine konuşmacılarımızın bahsettiği bal var. Genel hammadde açısından baktığımız zaman, bölgesel düşünürsek çay var ve doğa turizmi var.
Sayın Vakıf Başkanımızla beraber bizim özel ilgi alanlarımızdan olan bal ve
turizm konusunda uzun yıllar çalıştık. Bir yöre için eğer baştan iyi planlanırsa
ki, Sayın Valimin burada işaret ettiği hususların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir ciddi alternatif, kurtuluş reçetesi olabilir. Ciddi manada bilgi ve görgü transferlerini sağlayabiliriz. Bölgenin sosyolojik yapısının dönüşümünden,
insanların nasıl oturup, kalkacaklarına kadar hayatın her alanına etkisi olabilir.
Ama iyi planlanmadığı zaman, tükettiği hiçbir değeri yerine koymak mümkün
olamayacağı için özellikle doğa turizmine nasıl yaklaşabileceğimizin çok iyi
bilinmesi gerekir.
Plansız bir gelişmeye baştan müsaade edilmeyen turizme, doğa turizmi diyoruz. Doğa turizmi açısından mekan kullanımı ve fiziki alan kullanımı önemlidir. Size başlangıçta verdiğim o pay grafiğinde hizmetler sektörünün ekonomiye olan katkısını top yekûn arttıracak, bütün etkileri meydana getirebilecek
olan bir şeydir. Çünkü, bu sektör çok sayıda sektörden girdi kullanmaktadır.
Çarpan etkisi yaklaşık 4.67 civarında olan ve ekonominin bütün sektörlerini harekete geçiren, tarım sektörünün bütün üretimlerini girdi ve hammadde
olarak kullanan yani finans ve konaklama sektörünü kendi içinde harekete
geçiren top yekûn bir gelişmişliğin işareti olabilecek bir şeydir. Ama dediğim
gibi doğa turizmi noktasında, bir planlama ihtiyacı olduğu kesindir.
Benim sizinle paylaşabileceklerim bunlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim
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TÜRKİYE’NİN
GECE IŞIKLARI

1992

2012
Türkiye,
kapsayc bir büyüme
sergilemiştir

Source: NGDC Earth Observation Group (EOG)

74

4
Dr. A. ŞAHİN

Türkiye;

GSYİH (Cari Fiyatlarla)

Satn Alma Gücü Paritesine Göre GSYİH
(Trilyon Dolar, 2014) Türkiye, dünyann 17.,
cari fiyatlara göre ise dünyann 18. büyük
ekonomisidir.

Yl
1992
1997
2002
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve
İspanya’dan sonra Avrupa’nn en büyük 6.
ekonomisidir.

GSYİH Büyüme (Dönem Ortalamas - %)

GSYİH
(milyon
$)
156.656
188.735
230.494
648.754
742.094
616.703
731.608
773.980
786.283
823.044
799.370
719.967*

KBGSYİ
H ($)
2.682
3.021
3 492
9.247
10.444
8.561
10.003
10.428
10.459
10.822
10.395
9.261*

Kaynak: TÜİK. (*) Tahmini.

Kaynak: Hazine Müsteşarlğ.

5

Türkiye’nin Katma Değerine Sektörlerin Katks

Türkiye;

(2014) (Seçilmiş Ülkeler ile Karşlaştrma)

2015 Yl Büyüme %4
Verimlilik %29,3








İleri Teknoloji Mal İhracat %2
Turizm Gelirlerinin İhracat Pay %17








Hindistan %17,8
Endonezya % 13,4
Çin %9,2
ABD %1,4
Fransa % 1,7
İngiltere 0,7

Fransa %78,9
İngiltere %78,4
ABD % 78,1
G.Kore % 59,4
Çek Cum. %59,3
Çin % 48,1

İşsizlik %10,2






G.Kore %30
Çin %30
Çek Cumh.%27
ABD %12
İngiltere ve Fransa %
11
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Kaynak: E.TALU, Makro Tematik Rapor, Garanti Yatrm, 2016.
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2014 Küresel Metropol İzleme
Raporu İlk 10 Şehir
1. Makao (Çin Makao Özel
Yönt. Bölg.)
2. İzmir
3. İstanbul
4. Bursa
5. Dubai (BAE)
6. Kunming (Çin)
7. Hangzhou (Çin)
8. Xiamen (Çin)
9. Ankara
10. Fuzhou (Çin)
Kaynak: Brookings Enstitüsü,
ABD, 2014.
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İLLERİMİZİN GELİŞMİŞLİĞİ
VE ORDU’NUN REKABETÇİLİĞİ
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 İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi ön plana çkan illerin sçrama kabiliyeti
oldukça yüksektir.
 Ordu ise sçrama kabiliyeti açsndan bu illerin oldukça altndadr. Ancak, ürün
kalitesi ve yenilikçilik ile önemli bir sçrama elde edebilecek durumdadr.
81 ilin strateji matrisi üzerindeki konumu, 2014
13.2

Basit Sanayi Politikas:
Yeni ürünlere sçramay kolaylaştrmal

13.1

Yeni ürünlere sçrama kabiliyeti

13.0

KOC

12.9

İZM

ANK

ADN
KON

İST

12.8
12.6
12.5

GAZ

AKS

KAY

BİL

12.2
12.1
12.0
11.9
11.8

ÇOR

DİY

AYD

SİV AFY
ELA
TRA
ERZ
ISP
VAN
ERZN
HAT NİĞ
OSM
AMA
ŞAN
KIRL
ZON NEV
BUR
TOK YOZ
MAL ÇNK
BOL
MAR
ORD KAS
KIRK
Sİİ
BAT
EDİ
SİN
ÇNKR
KIR
ADY GİR
DEN
KİL
KAH
RİZ
IĞD
KARB
BİT ŞIR
UŞA
TUN
BAR
ART
HAK

DÜZ

12.4
12.3

SAM
ANT BAL

ESK

BURS

MER

SAK

MAN

TEK

12.7

Dönüşümün Önünü Aç:
Üretilen ürünlerin kalitesi artmal

KÜT

MUĞ

Olan iyileştir:
Üretileni daha kaliteli üretmeli

Tehlikeli sular:
Sçrama kapasitesi artrlmal

11.5

MUS

KAR

YAL

11.7
11.6

GÜM
BİN

BAY

KARS
AGR
ARD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
9

Kaynak: TEPAV.

Rekabet Endeksi
İlk On Şehir ve
Ordu (2013)

Üretilen ürünlerin kalitesinin artrlabilme imkan

Uluslararas rekabet, bölgeler ve şehirler için de
önemli bir unsur haline gelmiştir.

TEMEL GÖSTERGELER

1. İstanbul
2. Ankara
3. İzmir
4. Kocaeli
5. Antalya
6. Bursa

Şehir
İstanbul
Alt Endeksler
Baznda Rekabet Ankara
Sralamas
İzmir

Demografik
Altyap Ulaşm Sağlk
Yap

Eğitim

Sosyal
Yaşam
1

1

3

1

1

4

2

1

3

2

1

2

3

22

2

3

3

3

7. Eskişehir

Bursa

7

13

11

16

17

6

8. Konya

Ordu

59

65

53

38

43

48

9. Adana
10. Muğla
57. Ordu

Rekabetçilik endeksini oluşturan alt endeksler baznda Ordu
dahil tüm iller, farkl endekslerde farkl sralarda yer almaktadr.

Kaynak: M.ŞEKER, A.SADANLI, H.BEKTAŞ, «Kayseri Rekabet Endeksi 2013-2014», ORAN Kalknma Ajans ve Kayseri
10
Ticaret Odas.
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GİRİŞİMCİLİK-İNOVASYON
Şehir

Rekabet Endeksi
İlk On Şehir ve
Ordu (2013)
1. İstanbul
2. Ankara
3. İzmir
4. Kocaeli

Alt Endeksler
Baznda Rekabet
Sralamas

İnovasyon

Girişimcilik

Yüksek
Öğretim

Teknolojik
Altyap

İstanbul

1

1

2

1

Ankara

2

4

1

3
4

İzmir

4

2

4

Bursa

3

3

9

6

Ordu

64

32

59

37

EKONOMİK YAPI
Şehir

Makro
Ekonomi

Dş
TicaretSanayi

7. Eskişehir

İstanbul

1

1

1

2

80

8. Konya

Ankara

2

5

2

7

20

9. Adana

İzmir

4

2

3

5

6

10. Muğla

Bursa

6

4

5

10

38

Ordu

42

29

44

35

39

5. Antalya
6. Bursa

57. Ordu

Finansal
Turizm
Piyasalar

Tarm

11

Kaynak: M.ŞEKER, A.SADANLI, H.BEKTAŞ, «Kayseri Rekabet Endeksi 2013-2014», ORAN Kalknma Ajans ve Kayseri Ticare

GSYİH (2005 sabit fiyatlar-milyon $)
İllerde yaşam endeksi; konut,
çalşma hayat, gelir ve servet,
sağlk, eğitim, çevre, güvenlik,
sivil katlm, altyap hizmetlerine
erişim, sosyal yaşam ve yaşam
memnuniyeti kriterleri baz
alnarak TÜİK’in yaptğ çalşmada
Ordu 55. srada yer almştr.

En Yaşanabilir İller
Sralamas (2015 )

İstihdam
(2013) (%)

Nüfus Artş
Hz (‰)
(2015)

İstanbul

5

46,4

19,3

Ankara

17

44,5

23,1

İzmir

21

47,3

13,4

Şehir

Kaynak: TÜİK.

TEPAV’n gece şklar
yaklaşmyla iller özelinde
yaptğ GSYİH
hesaplamalarnda; İstanbul,
İzmir , Ankara ve Bursa
sralamada ilk dördü
oluşturmaktadrlar. Bu iller,
1992 ylndaki yerlerini
korurken, Ordu 5 sra
yükselerek 29. olmuştur.

Bursa

19

48,0

19,5

Ordu

55

49,0

6,4

   











 
 









Kaynak: TEPAV.

78











12
Dr. A. ŞAHİN

Türkiye’nin en fazla GSYİH
değerlerine sahip olan üç
büyük ili; İstanbul, İzmir ve
Ankara’da kişi baş gelir artş
yavaşlamştr.

KBGSYİH ($)
  

 



 


 



KBGSYİH Sralama:
2007

2013

İzmir 8

İzmir 8

Ankara 12

Ankara 18

İstanbul 18

İstanbul 34

Ordu 45

Ordu 40

 
















Kaynak: TEPAV.

 TEPAV’n gece şklar yaklaşmyla yaptğ çalşmada; kişi başna gelir
rakamlar 2001 yl baz alnarak değerlendirildiğinde, Türkiye’nin kişi baş
gelirindeki artşnn % 3,63 olarak hesaplandğ, Ordu’nun gelişiminin ise bu
orann oldukça üzerinde % 8 aralğnda gerçekleştiği görülmektedir.
 Bu oran ile Ordu’nun Türkiye ortalamasndan daha hzl büyüyen iller arasnda
yer almştr.
13
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Kalknma Ajans’nn, Ordu’nun da içinde yer aldğ bölgeye
ilişkin verileri çerçevesinde aşağdaki hususlar öne çkmaktadr:
 Üretilen katma değer, 2008 TÜİK verilerine göre % 2,6 gibi
düşük bir orandadr.
 Rekabet düzeyi düşük ve geleneksel yöntemlerle üretim
yaplmaktadr. Sektörler aras geçiş snrldr.
 Tarm öne çkan öncelikli sektör olup, işletme büyüklüğü,
çeşitlilik ve verim düşüktür.
 Bölgede sanayi alannda gda ve içecek imalat dşnda
rekabet potansiyeli olan sektör, hazr giyim sektörü olarak
belirlenmiştir.
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REKABET ORTAMINDA BAŞARIYI
YAKALAMANIN YOLU

Teknolojik

Verimlilik

Gelişme

Rekabet

Sürdürebilirlik

Başar

Yenilik

Ürün, işgücü ve
mali piyasalarda
becerilerin
gelişmesi.

Yeni fikirler ve Verimlilik artş ve
ar-ge ekonomik, yenilikçilik dinamik
stratejik değer bir gelişme süreci
yaratlr

Esnek ve değişime Sürdürülebilir
uyumlu ülke
büyüme
ekonomileri
Temel Gereklilikler

Dünya Ekonomik Forumu
(WEF) Rekabetçilik
Modeli

-Kurumsal Yap
-Altyap
-Makroekonomik İstikrar
-Sağlk ve ilköğretim

Üretim Faktörleri Odakl
Ekonomiler

Verimlilik Artrclar

Bilimsel ve Teknolojik gelişmişlik,
inovasyona dayal stratejiler rekabetin

-Yüksek öğretim ve işbaşnda eğitim
-Mal piyasalarnn etkinliği
-Emek piyasalarnn etkinliği
-Mali piyasalarn çeşitliği
-Teknolojik altyap
-Pazar büyüklüğü

Verimlilik Odakl
Ekonomiler

anahtar haline gelmiştir.
İnovasyon ve Çeşitlilik
Faktörleri
-İş dünyasnn gelişmişlik düzeyi
-İnovasyon

İnovasyon Odakl
Ekonomiler
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ORDU’NUN
GECE IŞIKLARI

81

Ordu ve bölgedeki diğer

Samsun

iller gece yaydklar şk ve

Samsun

ortaya koyduklar büyüme

Ordu

Giresun

Trabzon

Ordu

Giresun

Trabzon

Artvin
Rize Artvin
Rize

açsndan benzer bir
gelişme sergilemektedir.
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Karadeniz Sahil Yolu Uluslararas
Yollarla Bağlantldr.
EKO (Ekonomik İşbirliği
Teşkilat-Afganistan-AzerbaycanKrgzistan-Kazakistan-TacikistanTürkmenistan-Özbekistan)
Trans-Avrupa Kuzey-Güney
Otoyolu (TEM)
Türkiye-Avrasya

567 km

Samsun
Ordu

Artvin
Giresun

Trabzon

Rize
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Yapm planlanan ya da devam
eden yollar:
Ünye-Tokat-Adana
Ordu-Sivas-İskenderun
Giresun-Malatya-AdyamanGaziantep-Kilis
Trabzon-Gümüşhane-ErzincanTunceli-Elazğ-Diyarbakr-Mardin
Rize-İspir-Erzurum-GAP
Artvin-Ardahan-Kars Erzurum

567 km

Samsun
Ordu

Artvin
Giresun

Trabzon

Rize
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Limanlar ile deniz ticareti bağlants
Ordu Giresun Havaalan
Yeni karayolu ulaşm ağ
ile bölge illeri lojistik avantaja sahip.

Bölgede alt devlet
üniversitesi ve
bir özel üniversite
bulunmaktadr.

Samsun
Ordu

Giresun

Trabzon

Artvin
Rize
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Ordu, Giresun Trabzon, Rize,
Artvin illerinden oluşan bir
KÜMELENME söz konusudur.

Samsun

Artvin

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin
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ORDU İÇİN ÖNERİ
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Çevre İllerin Nüfusu ve Türkiye Nüfusuna Oran (%)

Kaynak: TÜİK, ADNKS.



Ordu ve çevre illerinin 6,6 milyonluk nüfusu,
yaklaşk 79 milyon olan Türkiye nüfusunun
%8,3’ünü oluşturmaktadr.



Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in
Türkiye nüfusunun %4,6’sn oluşturmaktadr.
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TEŞEKKÜR EDERİM…
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PANEL OTURUMU
“Ordu İlinde Ekonomik Değişimin Yönü”
Başkan : Prof. Dr. Ali Atıf BİR
		 İletişim Uzmanı - Yazar
KONU VE PANELİSTLER
: Yenilikçi Girişimcilerin Finansal Erişimi
		 Varol CİVİL
		 TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi
: Yenilikçi Girişimcilik Nedir? Girişimcilik
		 Becerileri Kazandırmada Sivil Toplum
		 Kuruluşlarının Rolü ve Uygulama Sonuçları
		 Burak YAMAN
		 KWORK Koç Üniversitesi Girişimcilik ve
		 Araştırma Merkezi Koordinatörü
: Girişimciliğin Ticarileştirilmesi ve
		 Uygulama Örnekleri
		 Yusuf Şenol ÖZKÖK
		 İş Adamı, Özkök Hipermarketler Grubu Başkanı
: Ordu İli Nasıl Marka Olur?
		
Prof. Dr. Ali Atıf BİR
		 İletişim Uzmanı - Yazar
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Varol CİVİL
TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi
TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Varol Civil, 2 Haziran 2016 Perşembe günü Ordu’da düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında Ordu İlinin
Ekonomik Vizyon Arayışı” konulu panelde “Yenilikçi Girişimcilerin Finansa Erişimi” başlıklı bir sunum yaptı. Türkiye ve dünyada girişimciliğin giderek önem kazandığına değinen Civil, Türk Ekonomi Bankası’nın
(TEB) girişimcilik ekosistemine verdiği destekler hakkında bilgi verdi.
TEB, üç buçuk yıl önce başlattığı Girişim Bankacılığı ile ülke genelindeki
inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. TEB Girişim Bankacılığı kapsamında, fikir aşamasından projenin hayata geçirilmesine kadarki tüm süreçlerde
girişimcilere ‘Danışman Banka’ anlayışıyla geniş kapsamlı destekler sunuyor.
Girişimcilerin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde oluşturduğu kredilendirme mekanizması ile finansmana
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ulaşmalarını kolaylaştıran TEB, finansmanın ötesinde ihtiyaç duydukları her
konuda da girişimcilerin yanında oluyor. Bu kapsamda 2013’te İstanbul’da açtığı TEB Girişim Evi ile girişimcilere ücretsiz eğitim, danışmanlık ve mentorluk
hizmeti sağlıyor; yenilikçi fikirlerini nasıl ‘iş’e dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yol gösteriyor. TEB, Girişim Evi
konseptini geçen yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte Anadolu’ya
yaymaya başladı. Bugüne kadar İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli ve Trabzon’da açılan TİM-TEB Girişim Evleri ile teknolojik ve katma değeri yüksek ihracat potansiyeli taşıyan girişimlerin sayısının artırılması ve ihracat hedefinin
gerçekleşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca TEB, girişimcilik ekosistemini besleyen ve her biri girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun farklı destekler
sunan kurum ve kuruluşlarla çeşitli platformlarda işbirliği yaparak girişimcilik
ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunuyor.
Fikir ve projelerin ne kadar parlak olursa olsun yatırıma dönüşmediği ve
ekonomiye kazandırılmadığı sürece eksik kaldığından yola çıkan TEB, Girişim
Bankacılığı ile girişimcilere destek olurken, TEB Özel Melek Yatırım Platformu
ve TEB Özel Yatırımcı Kulübü ile de melek yatırımcılığın gelişmesine katkıda
bulunuyor. Bu sayede, inovatif proje sahibi girişimcileri yatırımcılarla buluşturarak katma değerli projelerin ekonomiye kazandırılmasına aracılık ediyor.
Kısaca TEB, ‘Danışman Banka’ desteğini girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her
alanda dört koldan sunuyor, girişimcilik ekosistemine en kapsamlı desteği veren banka olarak çalışmalarını sürdürüyor.
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Burak YAMAN
KWORK Koç Üniversitesi Girişimcilik ve 					
Araştırma Merkezi Koordinatörü

Yenilikçi Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Becerileri Kazandırmada
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Uygulama Sonuçları
Aslında çok iyi oldu Varol Bey’in konuşmasında en temel noktalara değinmesi. Çünkü tamamlayan şeyleri anlatacağız. Özellikle girişkenlikle ilgili bahsettiği şeylerde benim de çok fazla notum var. Onları da anlatacağım. Varol
beyde bizim aynı zamanda girişimcilerimize yatırım yapan melek yatırımcıdır.
O nedenle de bir işbirliğimiz diğer taraftan devam ediyor.
Kısaca KWORK ne yapar? Aslına bakarsanız ben de bir girişimciyim. 2
tane başarılı, 2 tane başarısız girişimim vardı. Bu başarısızlıklardan elde etti91

ğim bir çok şeyi, şu anda Koç Üniversitesinin girişimcilik merkezinde girişimcilere ve girişimci olmak isteyenlere anlatarak, aktararak bir nevi bilgi paylaşımı
yapmaya çalışıyorum. Koç Üniversitesinde Kuluçka Merkezi olarak başladığımız yola şu an girişimci, araştırma ve danışmanlık merkezi olarak devam
ediyoruz. Yeni bir isimle, yeni bir misyonla devam ediyoruz. Bu merkez ne
yapar? Fikri olan girişimcilere, ticaretleşme sürecinde ihtiyacı olan bir çok mekanizmayı bir araya getirerek onların bir an önce ayağa kalkmalarını, bir an
önce işlerini pazara sunmalarını ve ticaretleşmelerine yardımcı olan bir merkez olarak tanımlayabiliriz.
Bu nedenle Varol beyin az önce burada anlattığı birçok mekanizma zaten
bizimle birlikte entegre çalışıyor, hatta orada zaten mevzubahis olan kuluçka merkezlerinden bir tanesi olarak bizi görebilirsiniz. Gelmeden önce birkaç
ufak araştırma yaptım. Esasında sizlerle etkileşimde bulunma adına birkaç
sorum olacak. Kendini girişimci olarak tanımlayan kimler var? Bir fikrim var, bir
fırsat olsa girişimler yaparım diyen kimse var mı? Şimdiye kadar bu kesinlikle
aklıma gelmişti dediğiniz şey oldu mu? Bunu ben yapmak isterdim dediğiniz bir şey oldu mu? Aslında biraz araştırdığımda Karadeniz toprakları kadar
mucitleri de bereketli olan bir coğrafya imiş. Ünye özellikle bayağı ünlüymüş.
Ünye’de bir çok mucit olduğunu fark ettim. Çamaşır makinesinden kalorifer
icat eden de var, seyyar satıcılar için otomatik kendini kullanan araba yapan
da var. Fındık dallarını otomatik budayan, dal kesen bir makine icat eden kişi
de var. Aslına bakarsanız tıpkı diğer coğrafyalarda olduğu oranda burada da
bir girişimcilik, bir mucitlik potansiyeli var. Fakat aynı Varol beyin dediği gibi
girişkenlikle girişimcilik arasında çok büyük ve temel bir fark var.
Türkiye’de girişkenler genellikle gözlerini kapatıp uçurumdan aşağı atlıyorlar. Bu bizim hep gördüğümüz bir şey. Biz buna Türk gibi başlamak diyoruz.
Aşağıda sizi ne kadar yükseklikten düşeceğinizi hesapladığınız bir yer bekliyor mu, aşağıda sert bir zemin mi var. Hiç bir şey hesaplamıyoruz. Sadece
gözümüzü kapatıp, karartıp yola çıkıyoruz. Ancak genellikle girişimcilerin bir
kaç şansı oluyor. Ellerinde bir tane kurşunları oluyor. Ya kendilerine sıkıyorlar
ya da karşısındaki hedeflere sıkıyorlar. Bu ne demek? İşler batıyor. Dolayısıyla işi batırmanın bir çok yolu olsa da işi çıkartmanın da belli bir metodolojisi,
belli bir yöntemi var esasında.
Biz kuluçka merkezi olarak, destek merkezi olarak işle ilgili hususları biraz
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da olsa girişimciye aktarmaya çalışıyoruz. En nihayetinde uygulama üzerine
kurulu linkleri kullanıyoruz. Linkedin kurucusu derki “girişimcilik uçurumdan
atlayıp, aşağı inene kadar uçak yapmayı öğrenmektir.” Gerçekten yanınıza
uçak yapmayla ilgili gerekli ekipmanları almadıysanız sizi aşağıda büyük bir
hüsran bekliyordur. O nedenle bir çok mucit adı duyuyoruz ama, onların kaç
tanesi ürüne dönüşüyor, ticarileşiyor. Gerçekten bir girişimcilik hikayesi oluyor.
Sevgili Erhan hocanın paylaştığı bir istatistik vardır. Whatsapp, ki hepimizin
cebinde.Şu an Whatsapp ‘ın toplam değerlendirmesi şu an Tüpraş artı Türk
Hava Yolları. İkisinden daha değerli bir şirket cebimizdeki küçük bir uygulama.
Dolayısıyla her geçen gün giderek büyük ölçeklere, giderek büyük girişimcilik
hikayelerine fırsat sunuyor. Bu nedenle, evet bahçedeki fındık, bahçedeki çay
bizim için önemli bir iş potansiyeli (ki Çötelü köyünde fındık karmışlığım dahi
vardır) ancak bahsettiğimiz işler bu ürünlerin ölçeğini arttırmak amaçlı. Bu nedenle buradaki kastedilen o fındığı satmak için toptan bir dükkan açmak değil.
O fındığı nasıl daha fazla toplayacağız, nasıl daha verimli toplayacağız, nasıl
değişen hava şartlarına göre daha büyük verimler elde etmeye, randımanı
nasıl daha arttırır olacağız. Biraz kafa yormak istediğimiz şeyler bunlar.
Ancak burada ufak bir sıkıntı var. Girişimlerin %90 ı batıyor. Ancak girişimlerin değil. Aslına bakarsanız onların sunduğu çözümlerin, ürünlerin % 90’ı batıyor. Bu ne demek? Aslında girişimciler birden fazla defa deneyebilirler. Hatta
bir iş batırmış girişimci bir yatırımcı tarafından genellikle daha fazla tercih edilebilir. Çünkü o artık bir kere uçurumdan düşmeyi öğrenmiştir. Çok basit, kaza
yapmayı öğrenmiş bir şoförün arabasına kesinlikle binilir. Kaza yapmışsa,
kaza yapacağında sonuçların ne olacağını iyi bilir. Bu nedenle iş batırmış girişimciler ardından nasıl iş çıkaracaklarını da çok daha iyi bilirler, çok kontrollü
hareket ederler. Maalesef o uçurumun altında sizi bu görselde gördüğünüz
gibi köpek balıkları bekliyor. Biz buna mavi okyanus stratejisi diyoruz. Gittiğiniz denizlerde sizi köpek balıkları mı bekliyor yoksa, onlardan çok uzakta mavi
ve serin sular mır. Bunu bir pazara girerken her zaman kendinize söylemeniz, düşünmeniz lazım. Bu köpek balıkları yeri geldiği zaman yatırımcılar dahi
olabilir. Çünkü özellikle henüz daha yatırım kültürünün çok daha gelişmemiş
olduğunu düşünürsek, yatırımdan fırsat sağlamaya çalışan yatırımcılar her
zaman var. Biz onun için akıllı paraya erişmek her zaman sizin için en doğrusudur diyoruz ki, bu nedenle de Varol beylerin oluşturduğu gibi melek yatırımcı
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ağları bunun için çok güzel bir kanal oluyor. Kervan yolda düzülür mü?Düzülür
diyeceğim. Ama doğru adımlarla, o kervanın nereye gideceğini bilerek, yolun
nerede gittiğini bilerek yaptığımız zaman. Aksi takdirde o bahsettiğim gözü
kapatıp aşağı atlama hikayesi devreye giriyor. Burada özellikle mevzubahis
olan bir diğer nokta da innovasyon kavramı. İnovasyon belirsiz koşullar altında bir katma değer yaratan, ticarileştirilebilen fikirlere verilen addır esasında.
Önemli olan bir ticaretleşmenin olmasıdır ve belirsiz koşullara gitmek, orada
yaratılan katma değeri arttırır. Burada fark ettiyseniz yeni bir iş fikir çıkıyor,
hemen ardından benzerleri ortaya çıkmaya çalışıyor. Aslına bakarsanız işin
% 80 nini ilk çıkan fikir alıyor. Ondan sonra kalanlar %20 yi paylaşıyorlar. Bu
nedenle ne kadar belirsiz pazarlara, ne kadar henüz girilmemiş pazarlara, niş
alanlara girip orada büyük değerler yaratmaya çalışırlarsa, girişimciler o kadar
büyük katma değer elde ediyorlar.
Biz bu nedenle diyoruz ki bu işi bilimsel bir deney olarak düşünün. Hani
eskiden liselerde, orta okullarda laboratuvar da çalışırken hani bir şeyin içine
bir şey katardınız ve ya laboratuvarda beklenmeyen bir sonuç olur ya da güzel
bir sonuç keşfederdiniz ya. İşte yaptığımız iş buna benziyor. Doğru testleri
yaparak ortaya çalışan bir girişim çıkartmak. En temelde yaptığımız bütün metodoloji, tüm sistem, bunun üzerine kurulu ve bu nedenle biraz daha doğuştan
gelen bir yetenek midir sorusunun cevabı ortaya çıkıyor? Bizce değil. Bunu
bazen söylüyorlar. “Ben çok girişimci bir aileden gelmiyorum.” Bu nedenle girişimci olunabilir, doğmak zorunda değilsiniz. Sadece girişimci potansiyelin
varsa, şansınız sizin için her zaman yaver gidebilir veya kendi şansınızı yaratabilirsiniz.
Şimdi bu özellikle çok fazla mevzubahis olan kavramlardan bir tanesi, Türkiye’de biz riskten kaçmayı tercih ediyoruz. Her sabah kalktığımızda risklerle
dolu bir dünyaya uyanıyoruz, içinde bulunduğumuz coğrafya sebebiyle. Ama
girişimcinin temelde yapması gereken şey riski yönetmektir, riskten kaçınmak
yerine. O zaman büyük işlere daha katma değer yaratabilecek adımlar atılıyor.
Bununla ilgili sadece küçük bir kavramdan bahsedeceğim. Burada üzerinde
durduğum kavram var. O da işin geçici bir organizasyon şekli olması. Son dönemlerde girişim yerine Start-up kelimesi kullanılıyor. Başlangıç girişimi, filiz girişimi anlamında da kullanılıyor. Ancak start-up esasında bir tür girişimi tanımlamak değildir. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir iş modeli, arama sürecinde
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verilen geçici sürece verilen isimdir. Geçicidir. Çünkü bir süre sonra siz kendi
çalışan modelinizi bulduğunuz zaman artık bir başlangıç girişimi değil, artık bir
KOBİ, belki bir kurumsal girişime dönüşmeye, onu büyütmeye çalışıyorsunuz
demektir. Bununla ilgili bir çok örnek var. En çok kullandıklarımızdan bir tanesi,
yalın girişim ve iş modeli adını verdiğimiz, araçlar. Bunları özellikle artık İnternette tonlarca İngilizce, Türkçe kaynak bulabiliyorsunuz. Artık bilgiye ulaşmak
değil, bilgiyi kullanmak önemli. Şiddetle tavsiye ederim, özellikle İstanbul’da
hatta geçtiğimiz aylarda biz Samsun’da da bir tanesini yaptık yakın zamanda.
Bunlar için eğitimler, organizasyonlar geliştiriliyor. Oralara ne kadar çok katılırsanız, oralarda bu girişimciliği deneyimleme imkanı bulursanız, bu girişimcilik
kası giderek şişmeye ve gerçekten daha güçlü olmaya başlıyor demektir.
En temelde yaptığımız yöntem şu: bir plan yapmak, bunu gerçek olmayan
finansal öngörüler ile değil gerçekleri görerek planlamak. 5 yıllık plan yapmak
yerine sadece ve sadece başlangıç planı yapmak ve bu planı hızlı bir şekilde
hayata geçirmek, ardından bunu sokağa çıkararak müşterilerle birlikte test
etmeye başlamak. Ben bunu dediğimde genellikle girişimcilerin bir çoğu diyor
ki, müşteriye çıkardığımda ya beni reddederlerse, daha ben hazır değilim,
ürün hazır değil veya ya şimdi beğenmezlerse. Emin olun hepsinin bir cevabı,
hepsinin bir yöntemi var. Tabii 15 dakikada bunları anlatmak pek mümkün değil ama, bu bahsettiğimiz yöntemlerle yani müşterinin ne istediğini bulmaya,
odaklanmaya, bir süreç geliştirdiğimizde, bunların hepsinin yapılabilir olduğunu görürsünüz. İşte biz bu örnekleri verdiğimizde derler ki ; Henry Ford ‘a sormuşlar, müşteri ne ister diye. Ford şu cevabı vermiş. Daha hızlı bir at arabası
ister. Aslına bakarsanız müşteri şunu söylüyor. Bir yerden bir yere daha hızlı
gitmek istiyorum diyor. Dolayısıyla Henry Ford bunu düşünerek Ford araçlarını
icat etmeye karar veriyor ve Model T’i icat ediyor. Dolayısıyla işin icat tarafıyla
inovasyon tarafı işte buradan sonra başlıyor. Müşteri istekleriyle birlikte yoğrulmaya, gelişmeye başlıyor. Burada birkaç başarı faktörü var. Girişimcilerde
olması beklenen. İster inanın, ister inanmayın en önemlisi zamanlama. Doğru
zamanda doğru işle iştigal etmek birçok şeyden daha önemli. Yani bundan
15 sene önce şu anda yapmaya çalıştığınız çözümleri yaptığınızda, bir çoğu
boşa gidecekti. Ben bugün birkaç girişimci arkadaşla kısa bir konuşma imkanı
bulduğumda hepsi hala bugüne yönelik bir şeyler konuşuyorlar. Halbuki siz bu
güne değil 10 sene sonraya yönelik bir şeyler konuşmalısınız. Ancak bugünden çözümler üreterek başlamanız lazım. Dolayısıyla büyük düşünün, küçük
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başlayın, hızlı ölçeklendirin ve erken başarısız olun. Bu çok önemli. Çünkü
erken başarısız olmak ne demek. Çok büyük bir araba yapmadan önce küçük
bir maket yapılır, ya da büyük inşaat projelerinde ne yapıyorlar bize. Önce maketten gösteriliyor; önce küçük masaüstü maketler üzerinden başlıyoruz. İşte
tümünde ilk yapılanması gereken şey, küçük başlayarak gerçekten istenileni
bulup bulmamamıza bakmak. Bu da yenilikçi bir girişimciliğin olmazsa olmazı.
Ardından takım geliyor. Bu herşeyden daha önemli. Çünkü kötü bir fikir iyi
bir ekiple çok iyi bir yere gelebilir. Ama iyi bir fikir, kötü bir ekiple hiçbir yere
gitmiyor. Önemli olan her zaman ekip, ardından icraat, yani icraata dökmekle
devam etmek. İşte sonrasında fikir geliyor. Fikir çok önemli olabilir, ama siz
hayata geçirmedikten sonra hiçbir işe yaramaz. Yemin ederim aklıma gelmişti
diyen yılda onlarca mail alıyoruz. Her yıl ortalama 2000 civarında başvuru
topluyoruz. Sadece 20 tanesi bizim merkezimize kabul ediliyor. İçeri giriyorlar.
Bunun 10 tanesi her dönem yatırım alarak mezun oluyor. Dolayısıyla bu rakamları elde edebilmemiz için, bakınız 1000’de 5 gibi bir şans var.
Rekabet gerçekten çok önemli. Vaktinizi çok iyi harcamalısınız ve az önce
bahsettiğim iş modeli ve ardından yatırımcı desteği çok önemli. İşin ne gibi
mekanizmaları var. Aslına bakarsanız devlet destekleri her geçen gün daha
fazla artıyor. TUBİTAK’ın her sene girişimciyi nasıl desteklemeliyiz kısmında
çok iyi bir feedback vermeye çalışıyoruz. Aslına bakarsanız devlet destekleri
pozitif olduğu kadar negatif bir etki de yaratıyor. Ne yapıyor? İşte rahata alıştırıyor. Sürekli bir para geliyor. 100 bin bitti, bir 150 bin daha alalım, 50 bin
bitti bir 450 bin daha alalım şeklinde devam ediyor. Bunun bir optimum oranı
var. Buna ulaşmaya, elde etmeye, çok yakın, çok güzel bir kıvama geliyor.
KOSGEB in ve benzeri bir çok kurumun benzer hibe destekleri var. Teknoloji
Bakanlığından tutun da Turizm Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına kadar her birinin birer desteği var. Lütfen araştırın. Çünkü her yerde güzel fırsatlar, sizin
onları gidip almanızı bekliyor, sadece araştırmayı ve onları gidip elde etmeyi
öğrenmeniz lazım.
Vakıflar ve dernekler var. Yakın zamana kadar çok az daha az destek vardı. Son üç senede çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Girişimcilik derneği,
kalkınma vakfı, şu an organizasyonda beraber olduğumuz İktisadi Araştırmalar Vakfı gibi isimler faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunlar sizlere her geçen gün
bir çok kapıları açmaya en önemlisi, doğru kişilere ulaştırmaya çalışıyorlar ve
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bunu lütfen kullanmaya devam edelim. Şu an içinde üniversitelerin bulunduğu
yaklaşık 30 a yakın kuluçka merkezi var. Bu kuluçka merkezleri girişimcileri
sadece fikir aşamasından başlayarak çok ileri aşamalara kadar destekler veriyor. Eminim ki Karadeniz Teknik Üniversitesinden tutun Ordu Üniversitesi, 19
Mayıs üniversitesine kadar hepsinde mutlaka bir destek vardır. Lütfen bunlarla görüşün.
Bugün Kalkınma ile ilgili burada birçok konu paylaşıldı. Kalkınma Ajanslarının çok değerli katkıları var. Bunlar özellikle tohum aşamasındaki yatırımların
yapılmasında çok etkili oluyorlar. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim.
Artık yeni bir STK kavramı var, melek yatırım dernekleri. Bu yapılar dernek
kurmaya başladı, hatta bir tanesi şu an bizimle birlikte KOÇ ANGELS adıyla başladı. Koç Melek Yatırımcılar olarak başladı. Dolayısıyla özellikle minik
yatırımcılar ilk aşamada 0-100.000 USD bandında ihtiyacınız olan paralarla
sizlere gerçekten çok düşük oranlarda çok iyi bir katma değer sağladı. Her şey
bir kenara, parayı bir kenara bıraktığınızda size ilk ek bir bilgi birikimi getiriyor.
Size akıllı bir para getiriyor. Bugün Varol beyle birlikte çalıştığınızı düşünün.
Varol bey size neredeyse çok geniş bir TEB KOBİ Bankacılığı tarafında ve girişimcilik tarafında birçok şey açacak. Keza Albaraka Bankasının ticari bankacılık tarafında yetkinlikleri var. Onlarla görüşerek bir çok şeyi geliştirebilirsiniz ve
eko sistemin olmazsa olmazları mentor ve danışmanlar. Mentorler gerçekten
amme hizmeti yapıyorlar. Kelime anlamıyla tam anlamda ve en büyük motivasyonları sizlerle birlikte büyütmek ve işletmenizi uzun soluklu bir yerlere
getirmek.
Burada bahsettiğimiz her şeyi İstanbul, Şişli ‘de 1200 m2 lik bir ortak çalışma alanında gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin her yerinden yılda 2000 civarında baş vuru topluyoruz, bunlardan 20 tanesi sadece içeri girmeyi başarıyor.
Girişimcilere ayni ve nakdi destekler sağlıyoruz. Yönetim Kurulumuzun, Ali
Sabancı, Ali Koç,Faruk Eczacıbaşı nın yer aldığı geniş bir kadro yapısı var.
İlk öncü yatırımcılarımız onlar. Onlarla birlikte sürekli projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene içerisinde ortaya çıkarttığımız bazı ana
girişimler var. Bunlardan en bilindik olan Scorp, belki Tv reklamlarında sizler
de görmüşsünüzdür. Şu anda içerde girişimcilerimizin 3-10 milyon dolar değerleme arasında değişen projeleri var. Özellikle iyi durumda olanlar ve bunlar
sadece 8-10 ay gibi bir zamanda gelişiyor. Bizim buna hızlandırma merkezi
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dememizin sebebi bu. Uzun aylarda, yıllarda yapılacak işler çok kısa sürelerde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla geniş bir ekosistemimiz var. Bunun içinde yer
almak, bizlerle buralarda bir şeyler paylaşmak isterseniz her zaman kapımız
açık. Size destek vermek istiyoruz. Her Kuluçka merkezinde bir uzmanlık alanı var. Böyle ağırlıklı olarak donanım ve süreç inovasyonuyla ilgili girişimlere
daha ağırlık veriyoruz. Yani yeni bir toptan fındık dükkanı açmak istiyorum
derseniz, hayır diyoruz. Ancak fındık üretimiyle ilgili yeni bir süreç geliştirdik,
yeni bir makine geliştirdik diyorsanız biz orada size yardım için hazırız. Herhangi bir şekilde sorunuz olursa bizle iletişime geçmekten çekinmeyin diyorum. Teşekkür ediyorum.
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Yusuf Şenol ÖZKÖK							
İş Adamı, Özkök Hipermarketler Grubu Başkanı

Girişimciliğin Ticarileştirilmesi ve Uygulama Örnekleri
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya davet edilmeden önce sevgili dostum Altaş grubu sahibi Uğur bey bana bahsetti. Ben ona şöyle dedim. Biz futbolcuyuz, yani uygulamacıyız, futbol oynayan kişileriz. Söz bize en son düşer,
herkes yorulmuş olur bizi hiç kimse dinlemez demiştim. O da yok öyle şey
olmaz demişti. Yine aynısı oldu. Her zamanki gibi. Biz futbolcuyuz yani bizden
önceki saygı değer konuşmacılar temel ilkelerden bahsettiler. Biraz akademisyen yönüm olduğu için anlıyorum. Ama benim tercüman olduğum, futbolcu olarak tabir ettiğim girişimci arkadaşlarım bu temel ilkelere, bu tarz teorik
olarak yaklaşmamalarının sebebi, daha çok futbollarını oynamaları ve futbol
oynarken de, kendilerini tercüme edememelerinden kaynaklanmaktadır. Bu
konuda şöyle söyleyebilirim. Girişimciliğimiz aşağı yukarı 100 yıla dayanıyor.
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Ben dördüncü neslim, bayrağı taşıyan atalarımız, yaklaşık Ordu’ya 300 yıl
önce gelmişler, yani Ordu’ya girmişler. Girdikten sonra sürekli girişimde bulunmuşlar. Benim hatırladığım, en büyük babamın üç tane değirmeni varmış
O zaman satışı yapılan en temel mamuller mazot, gazyağı, tuz, un, şekermiş. En temel ihtiyaçlar olan bu ürünlerin satışını yaparken bir de insanların
ihtiyaçları olan, yani yüzyıldan beri girişirken girişiyoruz derken şunu demek
istiyorum. Saygı değer konuşmacılar girişimcilikle, girişkenlik farklı şey demişlerdi. Aslında o zamanlar da yapılanlar girişkenlikmiş. Onu tanımlamış oldular.
Tabii ki bu süre zarfında nesilden nesile geçerken, işte büyük büyük babamın
bir han şeklinde insanların konaklayabileceği ve mallarını satabileceği bir yer
kurması, ondan sonra yol güzergahının su yolu gibi değişip, yolun atıl olduğu
nedeniyle şehre göçmeleri, şehirde de aynı işi yapmaya çalışmaları, bugünkü
bizim marketçiliğimizin temelini oluşturuyor. Ben ona bakkalcılık diyorum. Yüz
yıldan beri bakkalcıyız biz. Ama tabii ki temel ilke olarak böyleyiz. Araçlar değişti, şekiller değişti, insanlar değişti, ihtiyaçlar değişti. Her gün de değişmeye
devam ediyor. Buna ayak uydurmak için yeni terimlerle innovasyon dedikleri şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ben bu girişimciliğin içerisinde en çok nesil
olarak akademik yanı da olan bir kişiyim. Boğaziçi Üniversitesinde okudum.
Ama en çok teorik olarak öğrendiklerimi babamın yanında çalışırken anladım.
Okulda iken o kadar iyi anlamamıştım. Şimdi babam çok girişken bir adam
ama girişimciliği de var. Çünkü kurumsallık ve yanında ona yardım eden, destekleyen, arkasını toplayan, işletmeciliğini bir şekilde tamamlayan bir ekip olması gerekiyordu. O yoktu. Sadece girişiyordu. Ondan sonra işte gerisinde
saygı değer konuşmacıların anlattığı gibi hüsran olanlar var.
Yüzyıllardan beri aşağı yukarı 8-10 tane değişik sektörlerde çok büyük
girişimler yapmıştır. Annemi hatırlıyorum. Babama şöyle derdi. Lütfü gel bir
kat alalım, bir arsa alalım, daha iyi olur. Babam ille de girişmek istiyor. Bir
plastik fabrikası, şekerleme fabrikası. Rahmetli girişimcilikten hoşlanıyor, yani
girişkenlikten hoşlanıyor. Ama bunu tamamlayan bir eksik yanı var. Yani akrabalar, feodal ilişkiler, yeğenini işin başına koymak. Ondan sonra oğlu yetişti
peşinden. Oğlunu işin başına koymak gibi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi
bunu biraz da kurumsallaştırmak gerektiğini gösteriyor. Biz tabii ki bu arada
kurumsallaşırken en çok karşımıza çıkan engellerden bir tanesi, ben marketçiyim, yani alış veriş yapıyoruz, müşterilerimiz, çalışanlarımız çok, ürünümüz
çok. Para dönüşü çok fazla, yoğun. Bunların hepsinin yönetimi gerekiyor. Ki115

şisel olarak bunları yönetmek çok zor. Bir takım oyunu oynamanız gerekiyor.
Ama bir bakıyorsunuz takım oyunu oynayacak, takım oyunu anlayışında bir
kültürümüz yok. Herkes şahsi ve bireysel düşünüyor. Herkes birbiri ile kavga ediyor. Bir ekip oluşturmaya çalışıyorsunuz, ekibi oluşturup mağazanın
içerisinde birbirleriyle kavga eden insanları sürekli ayırmakla meşgulsünüz.
Hakem olmakla meşgulsünüz. Onların kavgalarında birbirlerini anlamalarını
sağlamakla meşgulsünüz. Çünkü daha öncesinde böyle bir kültür anlatılmamış veya gösterilmemiş. Yani beraber oynayalım, takım oyunu oynayalım, başaracağımız duygusu da bize verilmemiş. Genelde bakıyorum ben yanımda
aşağı yukarı 2000 insanla çalıştım. Şimdiye kadar yanımda gözlemlediğim
insanlardan başarabileceğim duygusunu taşıyan çok az insan var. En çok
tercih ettiğim yöntem, insanları çekirdekten yetiştirerek yönetici oluşturmak.
Fakat bunu başarabileceğim diyen, kendine güvenen kişilikli insan bulamıyorum. Hep tepeden inmek isteyen insanlarla karşılaşıyorum. Yetiştirmek için
bayağı mücadele ediyoruz. Arkadaş işte hedefin şu, vizyonun şu olmalı, buradan başlayacaksın, müdür olacaksın, müdürlükten şuraya geçersin, daha
sonra kendi işini kurarsın. Aklıma o meşhur hikaye geliyor. Ondan sonra ne
yapacağım? Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra rahat edeceksin. Ben
zaten rahatım diyor adam. Buna bağlı olarak ben 30 yıl önce çok çarpıcı bir
örnek anlatmak istiyorum. 30 yıl önce, bu arada ben 53 yaşındayım, Karadeniz’e daha henüz ulusal marketler gelmemişti. Bu ulusal marketlerin ileride
geleceğini öngörerek rekabetçi bir yapı oluşturmak için Karadeniz’in bütün şehirlerini dolaştım. Bu şehirlerin ileri gelen marketlerinin sahipleri ile görüştüm
Dedik ki ; arkadaş bak gelecekte böyle böyle ulusal mağazalar gelecek,90 lı
yılların başı idi. 2000 li yılların başında gelmeye başladılar.Hepsi geldiler şu
anda, sağ olsunlar. Biz birlikte olursak, beraber olursak güçleniriz.Bunun için
de ne yapmamız lazım. Karadenizliler bireyseldir. O yıllar bile karşılıklı hiç
omuz omuza oyunları yoktur. Tek yapabileceğimizi konuşalım Satın almada
birlik yapalım dedik. Ben önerdim. Benim önerilerim üzerine Sarp kapısından
Bafra’ya işte 10-15 tane şehir ve ilçeleri geçen insanlarla beraber bir şirket
kurduk. Karadeniz Marketciler Birliği adında bir dernek kurmadık.
Bu işe girişti işte, ve bu takım oyununu oynarken herkese eşit hisse dağıttık Yani birisi, öbüründen önde olmasın diye herkese eşit hisse dağıttık. Girişimciliğimizi başlattık. İlk önce makarna alacağız. Arkadaşların hepsine ben
illerde oluşabilecek inovasyonları da anlattım. Bunu bilgisayardan yapacağız.
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İşte şöyle programlar geliştireceğiz, herkes ihtiyaçlarını girecek. O programların içerisinde bir havuz oluşacak, o havuzdan, merkezdeki o işi yürüten kişi
bendim, ki o zaman beni başkan seçmişlerdi, firmalarla oturup hepimiz adına yüklü pazarlıklar yapacağız, depolama ihtiyacımız yok, depolamaya gerek yok, böyle bir hantallığa da gerek yok. Herkes bilgisayara gönderecek
ihtiyaçlarını, buradan toplu mal alarak diğer ulusal firmalara karşılık rekabet
edeceğiz. Girişimi başlattık. İlk alacağımız mal çok çarpıcı bir örnek makarna
idi. Filiz makarna çok revaçta idi. Filiz makarnayı başkan olduğum için benim
şehrimde Ordu’da kurulmuştu.
Ordu’da bu konuda profesyonel olan bir müdür arkadaşımızı aldık. Büro
tuttuk bilgisayarları aldık v.s. Filiz makarnası firmasıyla pazarlığı yaptık. O zaman Doğuş Grubundaydı. Gurubun Genel Müdürü de geldi. Yüklü mal alacağız, ne kadar alacaksınız dedi. 10 kamyon alacağız. Güzel bir pazarlık yapıyoruz. Herkese sorduk. Siz ne kadar istiyorsunuz diye. Ben şu kadar, ben bu
kadar istiyorum dediler. Tamam, güvende var tabi. Biz biraz güvene dayalı
çalışırız. Çekleri de daha sonra gönderecekler. Onların sözleri üzerine ben
de pazarlığı yapıp adamlarla bizim tabirimizle kuruttuk işi. On kamyon için
pazarlık yaptık. Mallar geldi. Herkes çekini göndersin dedim. Kimseden çek
gelmiyor. Telefonla arıyorum, ya işte biz öğle dedik ama şimdi vazgeçtik. Öyle
oldu, böyle gitti derken en sonunda makarnalar benim üstüme kaldı. Bütün
bunların ötesinde tekrar toplantılara devam ediyoruz. Bu arada Trabzon’lu arkadaşımız sağ olsun dedi ki; bu merkez niye Ordu’da oluyor, Trabzon’da olsun
dedi. Yani bizim odaklanmamız takım çalışması değil, daha çok kişisel, kim
daha üstün, nasıl davranırız. Karşılıklı güvenin olmadığı şeklinde başlayınca,
ben bu işten vazgeçtim. O kadar makarnada ne oldu diye merak ediyorsanız
onu da söyleyeyim. Spot’a sattım. Spotta da o dönem ucuz makarna yediler.
Çünkü o kadar makarnayı benim tüketmem de imkansızdı.
Şimdi benim takım çalışması, ruhu nasıl olur? Böyle konuşmalarla, ya da
konferanslarla, canlanacağını, coşkuya geleceğini sanmıyorum. Tabi bu bir
eğitim meselesi, yetiştirme meselesi. Okullarda başlaması gerekiyor. Fiili olarak, felsefi olarak nasıl uygulanır. Eskiden ilkokulda biraz verilmeye çalışılıyordu. Öğretmenlerimiz bize ünite çalışması yaptırırdı. Ben hatırlıyorum, masaları birleştirirler beraber ünite çalışması yapardık. Her halde bu fikri vermeye
çalışıyorlardı. Son yıllarda kapitalizmin de etkisiyle bireyselleştirme çok moda
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oldu. Çünkü insanlar daha çok satmak istiyorlar. Bir kişi bir evde yaşarsa, 4
kişi 4 tane ev alacak, ama 4 kişi bir arada hatta 3 nesil bir arada yaşarsa bir
tane ev satılacak. Dolayısıyla şimdi bir tarafta reklamlar, kapitalizmi, bireyselliği pompalarken, bizim takım çalışmasın. Zaten zayıf olan takım çalışmasını
oluşturmanız çok zor. Girişimciliğin önündeki en büyük engellerden biri bence
bu. Biz şu anda onun sıkıntısını hala çekiyoruz. Ben yanımda çalıştırdığım insanlarla takım olarak yüz yüze görüşmüyorum. Kendi geliştirdiğim yöntemler
var. Mesela yazılı görüşmeye çalışıyorum. Çünkü yüz yüze görüştüğünüzde,
mimiklerimize dikkat ediyoruz, el kol hareketlerimize dikkat ediyoruz, konudan
sapıyoruz. Esas konuyu işleyemiyoruz. Birbirimize karşı egolarımız konuşmaya başlıyor. Boşu boşuna egoyla zaman ve iş gücü kaybediyoruz. Şimdi
yazılım mevcut, mevcut yazılımlarla çalışıyoruz. Bu arada kendi yazılımımı
da geliştirdim. Bu arada marketçilikte hiçbir paket program kullanmadım. 1718 seneden beri kendi AR-GE’ mde geliştirdiğim yazılım var. İsim babası da
benim. INSKOMA. İnsansız koordinasyon mağazacılığının kısaltılmışıdır. Sadece burada insansız değince, insanlar yanlış anlıyor. Tabii ki insansız hiçbir
şey olmaz. Koordinasyon insansız olacak. Sebebi de az önce anlattığım takım
çalışması, ve koordinasyonu yaparken, bireysel çalışmalarla çok iş gücü ve
zaman kaybetmemiz.
Onun için baktım bizim toplum birazda böyle canlı olmayan şeylere karşı
hipnoz oluyor, ekrana bakıyor, onu dinliyo. Bankalara gidiyoruz, dikkat ederseniz hiç bir inisiyatif kullanmayan insanlar diyorlar ki ekran böyle diyor. Kardeşim başka yapılacak bir şey yok. Ekranda şöyle yazıyor, başka yapılacak
bir şey yok. Yani inisiyatif kullanmamak. Bu arada ekrana o kadar bağlı olan,
insansız koordinasyon mağazacılığının programını yazmama sebep oldu.
Böylece biraz başarı sağladım, yani takım oyununda. Bu da kişisel ve bireysel
görüşmemekle oldu. Birazcık derken % 100 bir başarı değil % 80 lerde filan.
Bence bu Türkiye için iyi bir ortalama.
Buna bağlı olarak bundan sonra devam eden en büyük sıkıntım bürokrasi
oldu. Sürekli girişimlerde bulunuyoruz. Ben 69 lı yıllarda babamın şekerleme
fabrikasında kısa pantolonluyken hatırlıyorum, oradaki sıkıntılar da yine işgücü ve kaliteli işgücünün birbirleriyle olan takım çalışması ve bunların yönetimindeki sıkıntılardı.
Daha sonra 70 li yılların başında çılgın girişimci olan babam rahmetli, Or118

du’da marketçilik kurdu. Aslında ondan önce de toptancılığımız vardı. Bakkallara mal satıyorduk. İstanbul’da sanıyorum o zamanlarda birkaç marka vardı.
Migros, Ankara pazarı, yeni Karamürsel gibi. Bizde 5.ci markayız zaten. Orduda o zamanlarda nüfus 20-25 bin. Böyle bir yerde girişimci olmak, çağdaş
mağaza açmak çok büyük bir çılgınlıktı. Bu girişimcilik değil, girişkenlik, yani
gerisinin, geleceğin nasıl olduğunu hesaplamadan atılan adım. Zaten iki sene
insanlar yadırgadığı için zarar ettik. Alışkanlıklarına ters düşüyor. Tek fiyat, pazarlık yok, insanlar o self servise alışmamış, hep birilerinin ona hizmet etmesine alışmış bir yapıya sahip topluluk. Hatta çok çarpıcı hikayeler de var tabi.
Girişimciliğin kelebek etkileriyle olacağını düşünmüyorum. Özetle bunun
çok uzun süren eğitimlerden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bürokrasinin
de korkudan dolayı, korkunun hakim olduğunu ve bürokrasiyi korkunun yönettiğini yıllardan beri gördüm. Bürokrasiyle gerçek girişimcinin, yani gerçek
futbolcunun anlaşmasının imkanı yok. Onları ben şu anda yaşıyorum. Beş
yıldan beri, 2010 dan beri hem otel, hem de market açmak üzereyken, diğer
yanda da inşaat yapıyorum. İki kere ruhsatım iptal oldu. Karayolları izin vermedi. 5.ci yıldayım şu anda karkasını yeni bitirdim. Bu beş yıldan beri yapmak
istediklerim yasal olmayan işler değildi. Hepsi yasal işlerdi.
Bürokrasiye korkunun hakim olması ve bürokrasinin sadece kendi penceresinden, kendi biriminin/bölümünün penceresinden bakması yüzünden bizim
gibi futbolcular nasıl oynayacağına karar veremiyorlar. Onların da günahı yok,
yani güven yok devletin bürokrasisine. Burada nasıl bir çözüm olabilir. Yaşayan bir kişi olarak meclise öneriyorum. Her girişimcinin yanına devletten
bir tane müşavir atamalılar. Para istemiyoruz. Bir müşavir atasınlar devletle
aramızda macro seviye ile micro seviye arasında bir elçi olsun. İkisi arasındaki
ilişkileri koordine etsin.
Şimdi burada noktalıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
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Ordu İli Nasıl Marka Olur?
Ordu birinin olsaydı, sahibi olsaydı böyle mi yönetilirdi? Ordu’nun bir tane
sahibi var. Acaba böyle mi yönetilirdi? Tahminen böyle yönetilmezdi. Farklı yönetilebilirdi diye düşünüyorum. Şimdi konuştuğumuz konulardan biri zenginlik.
İlla zengin mi olmamız gerekiyor farklı olmak için? İstatistiklere bakarsanız
dünya hasılasının yaklaşık % 30’unu dünyanın 80 şehri üretiyor. Dünyanın
80 şehrinin 70’i ise farklı şeyler üretiyor. Dolayısıyla illa zengin olmak gerekmiyor turizm markası için. Burada konuştuğum biraz turistik marka. Nerde
ayrıldığımı da söyleyeceğim size. Turizm markasıyla markalama arasındaki
farkı görmek için epeyce uzman olmak gerekir. Üçüncü önemli konulardan
bir tanesi de üretmek. İlla turizm markası için önemli mi? Evet gerekli olabilir ama o zaman herkes Detroit’e gitmek isterdi. Detroit dünyanın en büyük
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araba üreticisi. Hiç gitmek istediniz mi? Tabii Detroit’e gideyim. Çok iyi araba
üretiyor. Ben gittim Detroit’e kadar ama gitmedim. Ann Arbour’a gittim. Çünkü
orada üniversiteler var. Michigan Üniversitesi, belirli alanlarda dünyanın en
önemli üniversitelerinden biri. Niye Detroit’e gideceğim ki, çok yakınında bir
yere gittim. Kocaeli üretimin başkenti neredeyse. Görmek isteyen var mı? Kaç
kişi görmek istiyor, ya da Torbalı’daki tesisleri kaç kişi gördü? Demek ki üretim
yetmiyor bazı şeyler için. Şimdi biraz niye üretilmediğini anlamaya çalışacağız. Marka artık common sense oldu. İnternet bilgiyi çöplük haline getirdi ve
önemli olan bilgisayara ulaşmak değil artık. Üniversitelerde bu yüzden var
bence. Hangi bilgiye ulaşacaksın ve gördüğün bilgi doğru mu? Bu çok daha
önem kazanmaya başladı. Yani denenmiş bilgiyle, yorumu birbirinden ayırt
etmek. Markanın bir yığın tanımı var. Bizi ilgilendiren kısmı niye markayı tercih
ediyoruz? Ekonomist hocalarım beni affetsin biraz ekonomiden bahsedeceğim. İnsan davranışının rasyonel boyutu var. İnsan davranışının irrasyonelliği
markada yatıyor. Çünkü kısa yoldan kararlar veriyoruz. Belki de hayatımızın
%80-90’nında... Diyoruz ki şuraya gidelim, ya burada bir şey yok ki gidip ne
göreceksin. Ama adı sizi oraya çekmiş. Burada o marka için gidip onu alabiliyoruz. Bu aslında irrasyonellik. Bu kadar işsizlik oranı ile mesela Antalya’ya
gitmemeniz gerekiyor. Antalya Türkiye’ nin en büyük işsizlik oranına sahip
şehri, ama bakıyorsunuz Antalya‘ya gidelim diyorsun. Gidenler orayı incelemiyor. Dediğiniz şey güneş var, doğa var, bilmem ne var gibi. Ama bu kararları
basitleştirmesi, kısa yol oluşturması için. Kısa yol ne demek, yani uzun uzun
düşünmüyorsunuz, hemen kararınızı veriyorsunuz. Bu yüzden marka önemli
tabi. Bunun istisnaları olsa da şeyin markası deyince de orada ilgili tüketici dediğimiz, siz müşteri diyebilirsiniz, psikologlar danışan diyorlar, bazıları
başka türlü adlandırıyorlar. Biz hep aynı adla adlandırıyoruz. Doktorlar hasta
diyorlar, biz de aynısını söylüyoruz. Hep aynı insandan bahsediyoruz. Kısa yol
oluşturuyor. İnsan irrasyonel. Çok büyük şehir markalarında mutlaka duygunun olması gerekiyor. Duygu bağlantısı kurmamız gerekiyor. Paris’e aşk için
gidiliyor mesela. Öyle değil mi? Aşk nasıl olmuşsa incelerseniz göreceksiniz.
Cannes‘a bir gün Bridget Bardot gitmiş plajlarında güneşlenmiş, birden Cannes meşhur olmuş. Ondan sonra Eyfel kulesinde iki Hollywood yıldızı aşk yaşamış. Birden gidiyorsunuz ve o demir yığınının altında fotoğraf çekdirdiğiniz
zaman mutlu oluyorsunuz. Var mı bir mantığı söyler misiniz o demir yığınının
altında. Sizin kısa yoldan bazı şeyleri öğrenmeniz gerekir diyelim.
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Şimdi kaç şehir biliyorsunuz derseniz, bir bakalım şöyle. Dünyanın en çok
ziyaret edilen şehirleri, Londra 15 milyon, Singapur 14 milyon, İstanbul 12
milyon. Bakın öyle ilginç bir ülkede yaşıyoruz ki, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden birine sahibiz ve bununla öğünmemiz gerekiyor iken, İstanbul’u gittikçe içinden çıkılmaz hale getiriyoruz. İstanbul’da yaşamaktan çok
mutluyuz. Herhalde kimse başka yerde gidip yaşamakta istemiyordur diye
düşünüyorum. Bunların çoğunu siz gezmişsinizdir. Bende çoğunu gezdim.
Bazılarında aradığımı buldum, bazılarında bulamadım. Ama bunların hepsi
bir şeylerle anılıyorlar. Onlara baktığımızda bir şeylerle bağlantıları var ve bu
nedenle meşhur olmuş şehirler. Bunlardan Oslo, Bankong’ u yılda 17 milyon
kişi ziyaret ediyor. Roma 7 milyon, Paris 9 Milyon. Ordu’yu da Sayın Valimiz
söyledi 480 bin kişi ziyaret ediyor. Bir hedef koyacağız önümüze. Biraz önce
Sayın Genel Müdürüm söyledi, stratejik bir hedef lazım ki. Ondan sonra bu
şehri kaç kişinin ziyaret etmesini istiyorsanız ve buna ne kadar uygun bir marka bir milyonsa başka bir şey, on milyonsa başka bir şey. Çünkü ona göre
otel yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyelim. Herhalde Roma’nın
Colloseum’uyla rekabet edecek halimiz yok. Orada bir tane kocaman bir anıt
var. Aşk çeşmesi var. Burada yapabilir miyiz, bilmiyorum. İstanbul’a neden
geliyorlar. Nedenini biliyorsunuz. Bir çok nedeni olabilir. Türkiye’de kaç şehir
sayabiliyorsunuz? Hocam bize gösterdi. Ordu 55.nci sıradaymış. Sıralamayı
boş verelim. Tamam ama turistik algılamada neredeyiz? O önemli bir nokta,
ona bakmamız lazım. Turistik yerlerimiz bunlar. Buralara gitmek istiyorlar. İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum, Kuşadası. Bu yerler Türkiye’nin en çok turist
alan şehirleri. Bu yerlerin bir çok çekicilikleri var. Buralara insanlar çekicilikleriyle gidiyorlar. Uludağ’ımız var, Sarıkamış’ımız var, Palandöken’imiz var,
Alaçatı’mız, Çeşme’miz ,Urla’mız var. Son on yılda üçü atağa kalktı ve Alaçatı
öne çıktı. Neden? Bilinen bazı sanatçıların orayı tercih etmesi Sörf sporu, belli
bir kesimin o yöreye gitmesinin başlıca nedeni. Küçük Taksim’i gidip oraya
kurdular. Hacımemiş diye bir yer var. Taksimi yaşıyorsunuz orada ve küçük
bir köy oldu size. Ot Festivali’yle de turizm yöresi oldu. Bu sene ben de gittim
Ot Festival’ine. İnsanlara soruyorsun, nerden geldin? Turgutlu, İzmir, Manisa’
dan Ot Festival’ine geliyorlar. Konuyu Ordu’ya getirdiğimde gördüğünüz gibi
biraz önce Sayın Valimiz de hemen hemen benzer bir analiz yapmış, insanların kafasında Karadeniz Turu. Kimse şu anda Ordu’ya gidelim diye bir şey
söylemiyor. Karadeniz turuna çıkarız diyor. Dün gece bizim otelde kalanlar da
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Karadeniz turu için gelenlerdi. Bir gecelik, bir günlük olarak geliyorlar.Başka
ne var? Mavi tur var. Kültür turları var. Türkiye’de başka bir tur yok. Tur dediğimizde insanların aklına bunlar geliyor.
İşte Ordu’muz, gece ışıklarını gördük. Bu fotoğrafı bu iş bana verilince
gördüm. Burada bir parti başkanı başkanlık için geçenlerde bir yere gelmiş,
afişinde bu fotoğrafı kullanmış ve onu da internette yayınlıyor. Şu gün, şu saatte, şu yerde toplantım var diye. Şu fotoğrafı lütfen Cannes’in fotoğraflarıyla
karşılaştırırsanız hiçbir farkın olmadığını görürsünüz. Cannes çok benzer bir
sahil yapısına sahip ve hemen hemen aynı gösterge. Mayorka’ya gidin. Mayorka’da da aynı şeye sahip bir sahil görüyorsunuz. Bizlerin bazı kazanımları
elde edebilmemiz için hedef koymalıyız. Hedefi koyalım da, sonra yapacak
mıyız? Bugün sayın Valimiz buna eğilmiş. Sayın Valimiz iki yıl sonra burada
yok. Kim yapacak bu işi? Yani daha sonra gelecek Vali’ye mi bağlı kalacağız,
öyle değil mi? Birilerinin yapması lazım. Bu gün varla, yarın yokla iş olmaz.
Şehrin kendini yönetmesi gerekiyor. Önemli olan doğduğumuz yerin gözümüzü boyamasına izin vermiyoruz. Gerçekten yüzleşmemiz lazım.
Biz bu şehre gelince insanlar ne hissediyorlar? Bu şehre gelince ne hissettiklerini görürsek, sayın hocam söyledi, gelmeden daha önce buraya kolay
ulaşabileceklerini düşünüyorlar mı? Artık bu çok önemli bir konu olmaya başladı. İstanbul’dan burası kaç saat. Bir saat 15 dakika, kuyruk rüzgarına göre
değişiyor. Antalya ne kadar? Aynı sürede gidiyorsunuz. Ne fark ediyor. Ha buraya gelmişsin ha oraya gitmişsin günü birlik. Bir düşünün Cumartesi sabahı
kalkacaksın ,Pazar akşamı döneceksin. Bu şehir onlara nasıl dokunuyor? Bu
şehre gelince kendilerini çaresiz hissediyorlar mı? Bu şehir ne veriyor? Şimdi
ben dünyanın her türlü otelinde kalmış olarak söyleyeyim, otelde kendimi bazen çaresiz hissettim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir şey isteyince ben alışmışım, illa 5 yıldızlı otel olması gerekmiyor. Tek yıldızı 5 yıldız gibi yönetmek
hizmet sektöründe önemli. Ben ilk geldiğimde şehirde bunu gördüm. Benim
için Ordu burası. Artık burayı görüyorum. Kahvaltısıyla da, yemeğiyle de. Ama
böyle olmadı. Daha sonra bir duyguyu anlatacağım. Ordu’ya gittiğimizde şöyle
oldu, böyle oldu ki şunu söyleyeyim, eğer o otel benim kim olduğumu bilse, ki
kim olduğum derken kendimi önemsetmek için söylemiyorum bunu, ama ben
bir tweet attığımda otelin müdürünü atabiliyorlar, anlatabiliyor muyum? Ben
hiç önemli değilim demek ki. 20 tane gazeteci gelebilir, 20 tane ünlü gelebilir.
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Onları çok yakından takip edeceksin, onlara en iyi odaları vereceksin, gerekirse onların peşine adamlar takacaksın ki hiçbir hata olmasın. Bakın kızıma bir
tweet attım kızım instagramdan bana ”baba Ordu’mu burası? Hep gitmek istiyordum, çok mu güzel?” Kızım 28 yaşında daha Karadeniz’e gelmedi. Düşünebiliyor musunuz? Şimdiki gençleri getirebilmek mümkün değil Baba çok mu
güzel Ordu? Nasıl? Bir tek fotoğraftan bunu söylüyor. Koyduğum fotoğrafta
,sabah çektiğim martı. Şimdi şunu unutmayacağız. Şehirlere turistik ürün olarak bakacaksak, buraya bir fantezi nesne koyacaksınız. Bunu hiç unutmamak
lazım. Roma, Riga’dan daha çok şey ifade ediyorsa bunun bir nedeni olmalı.
Roma’ya daha çok turist gidiyorsa, İstanbul’a da, Ordu’dan daha fazla turist
gidiyorsa farklı bir şey olmalı. Ama Giresun, Ordu’dan daha fazla bir şey ifade ediyorsa orada bir durmak lazım. Bana sorarsanız etmiyor. Ben Giresun’u
da biliyorum. Çünkü annemin bir kısmı da Giresun’lu. Orada yaşadım. Bana
göre Ordu’nun daha fazla potansiyeli var. Çok çalışırsanız Giresun’u geçersiniz. Çünkü Ordu’nun şu kıyı şeridi ve Ordu’nun bu bakış açısı buraya başka
bir şey katıyor. Yani marka olarak olabilecek bir yapı kazandırıyor.Nedenini
söyleyeyim. Turistik ürün ve coğrafya kaderdir. Düşündüğümüzde, iklimi seçemezsin, denizini seçemezsin ki, Giresun’da seçemez, Ordu’da seçemez,
Konya’da seçemez. Ordu’nun gerisinde denizi olmayan Aybastı var. Şimdi onların da kaderi denizsizlik. O yüzden kendi ulusal şehir tipini seçemiyorsun.
Önemli olan dünya şehri olmayı da seçemiyorsun. Dünya şehri seni hap yapıyor. Bir anda İstanbul ve Dubai dünya şehri olmuyor. Coğrafyan zaten seni o
hap haline getiriyor. O yüzden biz şuna bakmalıyız. Ünümüz nereden geliyor.
Popülerliğimiz nerden geliyor. Asla ve asla şirket markalamasını bilenler şirket
markalaması gibi düşünmeyin. Şirket markalamasında tek pozisyon üstünden
markalama yaparız. Bir şehri tek özellik üzerinden pozisyonlayamazsınız. Çok
farklı özellikler üzerinden pozisyonlamanız gerekiyor. İşte şirketi batırabilirsiniz ama şehri batıramazsınız. Detroit biraz önce söyledim battı ama tekrar
çıkar, tekrar başka bir şey olur ama şirketler biraz öyle değil. O yüzden şirket
markalaması yapacak olanlara karşı durun. Şehir markalaması biraz farklı.
Küçüklük çok önemli bir avantaj şu anda. Bunu unutmamak gerekiyor. Burada medya ve sosyal medyanın önemini anlatacak değilim. Bir sosyal medya
ajansıyla anlaştığınızda her şeyi anlatıyorlar. Zaten şu anda ben Ordu turizmini yazdım. İki gündür booking.com’dan gelen mesajların haddi hesabı yok.
Çünkü search and marketing yapıyor. Booking.com’a ben Ordu turizm yazdım
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ya bana devamlı otel gösteriyor. Buna Targeting diyoruz, ne search marketing
diyoruz. Yani adamı Google da yakalıyorsun ,ne aradığına bakıyorsun, daha
sonra 154 liraya bu oteli satmaya çalışıyorsun. Bu iş teknik bir konu, bunları
yapabilmek artık çok kolay ve çok paralı işler değil açıkçası. Ben o oteli gördüm de gitme ihtiyacı hissediyor muyum? Ben niye 154 liraya Ordu’ya gideyim
ki? Ne özelliği olacak da gideyim, ne yapacağım orada, ne geçireceğim, kime
bir şey söyleyeceğim. Bir zamanlar hatırlarsınız insanlar Asmalı Konak’ta Nevşehir’e taşındı. Unutuldu gitti. Ben özel olarak turla gittim. Bir an da meşhur
oldu biliyorsunuz. Sonra bir anda İzmir‘de Urla. Bir dizi vardı. Kavak Yelleri ile
orası moda oldu. Bunlar geçici şeyler, sürdürülebilirlikleri yok .Bu tip taktikler
kısa süreli işler için işe yarıyor, bittiğinde unutuluyor .Hatta o dönemde orada
testi kebabı diye bir yemeği meşhur ettiler. Şimdi satışları biraz düştü. Biraz
önce söylemiştim önemli olan nokta bu şehirde sevilecek olanları bulmak. Bir
ajansla anlaşırsınız, dünyanın en ünlü tasarımcısını getirirsiniz. Çok işe yaramıyor şehir markalaşmasında. Hatırlarsanız Seguile geldi ve Mesut Yılmaz’ın
kampanyasını yaptı. Herhalde dünya tarihinin en kötü kampanyasıydı. Yurt
dışından siyasal danışman da işe yaramıyor. Çünkü tanımıyor, kültürü tanımıyor. Ordu’yu tanıtacaklar Ordululardır. Unutmayın. Çünkü Ordu’yu bilen,
neyin sevileceğini, neye aşık olunacağını biliyorlar. Nerede vakit geçirileceğini
biliyorlar. Bu işi bilenlerin yapması lazım. Ancak öyle markalıyabilirler. Tek tip
pozisyonlama doğru değildir. Şehrin kendisini tek bir ambalajda satamazsınız.
Onu anlatmak gerekiyor. Şehirlerin en önemli özelliği, biraz önce yine gördük
Vali bey bende yapıyorum dedi. Word of mouth dediğimiz, kulaktan kulağa
iletişim dediğimiz, Türkçesini öyle çevirmişiz, kulaktan kulağı çok tetikliyoruz
ve ancak kulaktan kulağa yayabilirsiniz.
Pisa kulesini düşünün, yani şu anda instagrama girin 50 tane adamın Pisa
Kulesi’ni görüntülediğini görürsünüz. Bir tane yatık binadan bahsediyor. Koyun şuraya yatık bir bina bu iş bitsin. Yatıralım şu oteli denize. Titanik işte
yani. Batıramayacağınız için bir şey olmuyor. Ama bir öyküyü de anlatamıyorlar, nasıl olduğunu da anlatamıyorlar bize. Ama insanlar oraya akıyorlar.
Bir tane tişört yapıyorsunuz, millet fotoğrafını basıyor. Şimdi modelimiz şudur.
Bunların hepsi tamam ama farkındalık çok önemli bir şey. Bakın Ordu’nun
fotoğrafını görmedim diyorum size. O fotoğrafı daha önce sizler görmüş müydünüz, görmeyen var mıydı? Var, ben de görmedim. Nasıl göstereceğiz ve
nasıl merak uyandıracağız? Bu önemli bir nokta. O kadar kolay değil ama bir
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tek onu görmekle olmuyor. Şimdi çok önemli bir turistik ürün var aslında. Oda
sirk markası. Circus de Soleil. Türkiye’ye iki kez geldi. Sirk yöneticisi şöyle
diyor. İtibarınız, kim olduğunuz, ne olduğunuz, nasıl anlattığınız ve insanların birbirine ne kadar yakın olduğu ile ilgili. Bir kim olduğunuz çok önemli.
Kendi kimliğinizi iyi ortaya koyacaksınız. Ne olduğunuzu iyi anlatacaksınız,
insanlar da sizi, sizin anlattığınız gibi anlatacak. Bu üçünü birbirine yaklaştırabilirseniz şehir markası olabiliyorsunuz. Siz bir şey yapıyorsunuz, başka
bir şey anlatıyorsunuz, sonra insanlar başka bir şey anlatıyorlar. Acaba 400
bin kişi geldi ve burada ne buldu ölçtünüz mü? Bence ölçmediniz. 400 bin
kişi daha gelir mi? Bunların hepsini ölçüyoruz. Albaraka’da ölçüyor, başka
ürünlerde ölçüyoruz. Net tavsiye skoru deniyor buna. Gelenlerden yüzde kaçı
arkadaşına git buraya kardeşim dedi. 9 ve 10 puanları topluyorsunuz ondan
sonra ürünü, şehri o hale getirmeye çalışıyorsunuz. Ürünlerin yüzde kaçı,
düşünün ki % 10’u sadece bir daha git derse arkadaşına 4000 kişi. 396 bin
kişiyi kaydettiniz. Doğru mu? Bunu ölçecek bir mekanizma lazım. O mekanizmayı yapmadan o şehir konseyini kurmadan taşın altına elini koymadan
bu iş olmuyor. İster trilyonlar harcayın. Halbuki bu çok basit bir araştırma türüdür. Çok küçük bir araştırmayla çözebiliyorsunuz. Şunu biliyoruz. Reklama
çok para harcamayın diyoruz. Şehir markasının en önemli farkı bu. Reklam
derken yalnız karıştırmayalım teknik olarak reklama para verip kitle iletişim
araçlarında yayındır. Hani ben bugün Ordu’nun reklamını sürekli yapayım
televizyonda, satmıyor.
Şehir markalamasında reklam doğru bir araç değil. Şehir markalamasının şehir kimliğinin tuğlaları belirlenmelidir. Bu yüzden tek başına pozisyonlama yapamıyorsun. Mutlaka önce tuğlaları ortaya koyacaksın. Bu şehrin
tuğlaları neler? Bu şehrin tuğlalarını nasıl örelim demek çok önemli. Tuğla
derken Ordu ilinin reklamını ve tanıtımını yapmak başkadır. Ordu merkezi
başkadır, merkezle birlikte ilçeleri yapmak başkadır. Destinasyon dediğimiz
şeyi iyi bilmemiz gerekiyor. İnsanlar Ordu’ya gelirken nereye gelecekler ve
nereyi gezmek isteyecekler. Siz İspanya’ya gitmiyorsunuz. Barselona’ya gidiyorsunuz. Unutmayın, siz Almanya’ya gitmiyorsunuz. Berlin’e gidiyorsunuz. Biz de Ordu’ya gittiğimizde Ordu’nun merkezine mi gideceğiz. Barselona’nın bir ilçesi vardır. O yüzden konuşurken, bu hesapları yaparken iyi
bağlantı kurmamız gerekir. Şehrin ruhunu ortaya çıkartmanız lazım. Şu lafı
hiç unutmamak lazım. Anlamadığın ve anlatamadığın şehri sevemezsin. Bu126

rada mesela, görüyorsunuz sayın Rektör hocamız şehri seviyor. Sevdiği için
de anlatıyor. Seven ancak şehri anlatabiliyor. O yüzden önce şehri anlaman
gerekiyor genellikle o şehre gittiğinizde. Kaybolduğunuz şehirlere bir daha
gitmezsiniz. Şehir sizi kaybetmeyecek, yönlendirme tabelaları ile öyküsü ile
niye burası var, nasıl bağlantı kuruluyor anlatırsanız anladığınız şehire tekrar tekrar gitmek istiyorsunuz. Anlamadığınız şehirlere ise niye buraya geldim gibi sorular soruyoruz. Şehri gezdiren bir rehber alın bir komite kurun.
Vali, Belediye Bakanı, derneklerden oluşsun. Rehber o kişileri gezdirirken,
ne anlattığını görsünler, rehber Ordu’yu nasıl anlatıyor. Çünkü rehber gittiğinizde bilmediğiniz bir yeri size anlatıyor. Anlamadığınız bir şeyle karşılaştığınızda ya bu öyküde boşluklar var, orayı dolduralım ki rehber bize doğru
anlatsın diyorsunuz.
Bunlar yapılacak şeyler. Artık çevre işaretlemeyi biliyoruz. Birçok iyi binalar yapamıyoruz. Şehirlerimizin mimari olarak sorunları var. Balina Aydın için
Sinop’a gittiler 15 yıl önce. Bir Aydın anıtı diktiler. Bu anıtlar estetik değil. Her
şehrin kendi ürünlerinin heykelini diktiğini düşünün. Bunlar şehrin tanıtımı için
estetik görüntü vermiyor. Mesela Ordu’ya fındık anıtı dikmeyin, sakın yapmayın. Yapılacak anıtın estetik olması gerekir. Eğer gidip de Gaudi’ye horozu
yaptıracaksanız, ya da Dali’ye çizdirecekseniz ya da bilinen birine yaptıracaksanız tamam.
Estetik ve Otantik olması çok önemli bir nokta. Ama insanlar bir de gidip
komedi diye, gülsünler diye fotoğraf çektiriyorlar. Eskişehir bu konuda iyi izlenecek örneklerden bir tanesi. Son 20 yılda Yılmaz hocanın azmiyle. Şimdi
onun da bütün otelleri dolu. Turlar yapılıyor 2 günlük, 3 günlük. Kanalları temizletti. Gondol koydu. Kulaktan kulağa bu işte. Gondol koyduğunu biliyorsunuz artık. Farkındalık.
Ordu’da ne var. Ben ne anlatacağım şimdi. Bana söylemeyin. Ben buraya
daha önce geldim. Onu anlatmak gerekir. Şimdi bakın o fotoğrafı güzelleştiren şey aydınlatma. Aydınlatma artık teknik aydınlatma değil. Duygu verecek
şekilde aydınlatma. Bu şehrin nerelerini daha duygu verecek şekilde aydınlatabiliriz? San Francisco deyince aklınıza ne geliyor? Köprüsü ve yollar, caddelerinin kimliğe katkısı. Ben caddelerde neyi farklı yapabilirim? Amsterdam‘da
kanallar vardır. Oraları görürsünüz.
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Mongolya’da Belediye Başkanı herkesten farklı taksi ve otobüsleri açık
mavi renge boyatmış ve insanlar sadece onun için oraya gidiyorlar. İngiltere
taksileri, otobüsleri dikkat çekici. Otobüsleri hep mavi mi yapmak zorundasın, mesela mor yapın. Başka şehirlere mi benzemek zorundasın. Ordu’da
bir farklılık yaratmak gerekiyor. Ama bunun için bir grubun olması ve şehirden
onay olarak bunları tasarlaması lazım. Şehrin onayının alınması, şehrin desteğinin alınması, şehrin logosunun bile onaylanması çok önemlidir. Mesela
İzmir bir logo yaptı ortaya çıktı, herkes ayağa kalktı. Öneri geri çekildi. Bütün
halkı ilgilendiren, kamuoyunu ilgilendiren meselelerde de içerisini halletmeden, ben yaptım diye çıkarsanız, bu sefer şehir kabul etmiyor.
Foto çekilecek neyiniz var Başkan? Ordu’ya kolay ve hızlı geliniyor mu?
“Hava alanımız var” dedi. Ancak hava alanına gelişimiz sorunlu. Girdim içeri
böyle bir duvara gidiyorsun. Niye boş, niye orda bir şey yok. Ordu ile ilgili
niye bir sanatçının resmi yok. Niye bir fotoğraf yok. Niye bir şey yok, yani bir
görsellik yok orada. Mesela o izlenim çok önemli. Ayağımı attığımda şehrin
duygusunu bana geçireceksiniz. Havaalanı kendini aşmış. Birçok ilin havaalanına göre yine iyi. Yine iyi derken yeni yapılmış, gayet güzel. Dışarı çıktığında bir turuncu var mesela. O rengi kim seçmiş çok merak ediyorum. Sarı.
Niye sarı renk diye düşünüyorum. Sarı renk Vakıfbank’ın rengidir. PTT’nin
rengidir. Ordusporun renkleri. Şehrinizde bir renk yokken birden karşıma o
renk çıktı. Bir boşluk var ve başka bir yere geldim gibi hissettim. Bunlar
küçük şeyler ve parayla ilgisi olmayan şeyler. Üzerinde biraz düşünmek gerekiyor.
Oteller ve otellere ilk girişler turistler için çok önemlidir. Otele ilk giriş, yani
seni nasıl karşıladı, odaya nasıl götürdü, nasıl rahat ettin. Gece 02:30 da gelmişsin, kapıyı çalıyorsun, otel kapalı. Orada bir seferberlik yapılması gerekiyor onun için. Seferberlik yapılmadan çok zor. Ben bugün oteldeki kahvaltıyı
herhangi bir otelde bulabiliyorum. Tek farklılık. O da çocukluğuma götürdü,
yumurtanın tereyağı, üstelik öğle ve akşam yemekleri mükemmeldi. Demek
ki aşçısı mükemmel. Şimdi bunu iyileştirmek gerekiyor. Paralı adam, iyi yönetim iyi markalamadır. Sorun çözen şehir olmak lazım. Ne sorunu çözdünüz?
Gidiyorsunuz Amsterdam’a her yer bisiklet. Trafik sorununu çözmüş. İngiltere
Londra’da onu yapmaya çalışıyor biliyorsunuz. Gidiyorsunuz her yere bisikletleri koymuşlar, kredi kartınızı geçiriyorsunuz ve saatlik olarak bisikleti kiralıyor128

sunuz. Bütün şehri dolaşıp istediğiniz yerde bırakıyorsunuz. Sorunu çözmüş
ve bunu konuşuyorsunuz.
Ne sorununu çözdünüz? Kirliliği mi önlediniz, suçu mu önlediniz, suyla mı
ulaşım yapıyorsunuz? Bir şey halledin ki o sorun her yerde konuşulsun ve şehri markalasın. İnsan, kültür, yemek çok farklı şeyler. Yani Kadir İnanır buradan
çıktı da ben bir kere Kadir İnanır ‘ın burayı gezdiğini görmedim. Yani buradan
çıkan sporcular, buradan çıkan bilim adamlarının burayı farklılaştırması gerekiyor. Bu kişiler, buranın marka elçisi olmalılar. İnsanlar onları izliyorlar. Çünkü
şehir elçileri, şampiyonlar yaratmak gerekiyor. Yemek sanattır. Evet bir yemek
kitabı yazmışsınız. Ama gördüğüm en kötü yemek fotoğrafı. Bakın turist ürünü demek fotoğraf demek. Şimdi herkes daha iyi fotoğraf çekiyor. O yemek
fotoğrafları olmaz. Çünkü yemek yemeyeceğin geliyor. Yemek fotoğrafı çok
özel bir şeydir. Biz yemek fotoğrafları için yurt dışından stilist getiriyoruz. Eğer
yemek ürününü pazarlayacaksanız çok ucuza İtalya’dan Stilist geliyor artık.
Çünkü yemek fotoğrafı çekerken ışık çok önemli bir şey. O ışığı yapabilmek
beceri ister, uzmanlık ister, sanatçılık ister. O dediğimiz otlar var ya onları öyle
koyarsanız bulamaç zanneder adam. İtalyan Stilistler onları öyle bir çekiyor ki,
onu yemek ihtiyacı hissediyorsunuz. Gelin bir de Türk’lerin çektiği lahmacun
reklamına bakın bir de Mc Donalds’ın hamburger fotoğraflarına bakın. O yüzden lahmacunlarımız bir türlü genişleyip, lojistiği halledemiyorlar. Fast Food işi
lojistik işidir. Bir şehrin yemeklerinin fotoğrafı iyi çekilecek ki, o yemekler elden
ele dolaşsın. Baktığınızda Konya’nın etli pidesinin normal pideden farkı yok
ki, böyle olmamalı bu yüzden yemekte istemiyorum zaten. Tamam Antep’in
bir kebabı var. Bursa’nın döneri var; sizde çok şey var ama öne çıkardığınız
bir şey yok. Her şeyin sahibi olamazsınız. Bir şeyin sahibi olunur, burada bu
yenir kardeşim denmelidir. Burada iyi balık pişer ,mesela hamsi burada farklı
pişiyor, ama Giresun’da da aynı şekilde pazarlıyorlar. Pide işini anlamadım.
Çarşamba pidesi mi yiyeceğim, Bafra pidesi mi yiyeceğim. Bence bu pideyi
kaldıralım. Pideye kimse gelmiyor.
Ritüeller; Ordu’da güneş nasıl batar. Düşünsenize bütün satıcılar oraya
geliyor ve satıcılar, akşam güneş kaçta batıyorsa sahilde insanlarla kaynaşıyorlar ve güneşin batışını kutluyorlar. Bir eventle bir şey rituel haline geliyor.
Sizde çok ot var. Karadeniz ot festivali yapın bence.Trabzon’da birisi tahta
araba yarışları yaptı.
129

Şimdi geldik Made in konusuna. Çok önemli. Burada ne Made in oluyor.
Ordu Made in fındık. Benim çocukluğumda çok başarılı idi. Pıccolo fındık gözümün önünde, ama yok olup gitti. Bugün bir bakıyorsunuz şeker fabrikası
TORKU’yu çıkarttı. Çok farklı şeyler yapıyor.Bir tane markası yok. Geldiğimden beri bal var diye duyuyorum.Türkiye’deki insanlar saf bal diye inliyorlar,kimsede de çıkıp Ordu balı demiyor. Çotanak diye bir markanız var. Bir. Devamlı fiyatı artıyor. İki. Bunun Ordu ürünü olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu
tür markalar şehir için çok önemli bir şey. Yeterli değil ama gerekli şeyler. Sırf
Çotanak için kimse buraya gelmez ama Çotanağın buradan çıkması, buraya
bir girişimcilik ruhu katar. Bir yaratıcılık ruhu katar. Ama bunu iyi markalamak
gerekir. Markalamak için para gerektiğini biliyorum. Çünkü çok marka yarattık.
Ama bu çağda doğru iletişim araçlarıyla daha az maliyetle marka yaratabilmek mümkün. Ben size bir günde çıkarırım. Bir markayı yaratmak için kaç lira
gerekiyor, hangi medya planı, hangi mecra kullanılıyor. Bunlar teknik detaylar.
Bir marka için bunlar gerekiyor. Şimdi bunu yapsanız da şehirde olmuyor. Bu
markaların iyi yönetilmesi ve Ordu’yla bağlarının iyi kurulması lazım. Made in
Ordu meselesi bizi bir yerlerde yaşatmalı ve bir yerlerde konuşturmalı ve gündem oluşturmalı ki insanlar daha fazla buraya gelsin ve hedefimizi büyütelim.
Şimdi bir şehre kimlik kazandırmak ve onun medeniyete olan katkılarını
anlatabilmek şehrin iyiliği ve geleceği için çalışmak hem hemşerisinin, hem
resmi hem de sivil kişinin görevidir. Bu duyguyu da aşılamak gerekiyor. Ordu’nun medeniyete bir katkısı var. Önce bunu Ordu’luların hissetmesi gerekir.
Bu katkıyı iyi hissedebiliyorsak ve anlatabiliyorsak o zaman sahaya da çıkabiliyoruz. Hedef şu. “Ordu’yu görmeden ...... şu olmaz” dedirtin insanlara. İnsanlara, günü birlik gelenlere, sadece gelip Ordu’yu gezmek, keşfetmek lazım
dedirtmek gerekir. Ben buraya turla geldim ama bir daha geleceğim kardeşim
demelerini sağlamak lazım. Bakın tek ölçüm yapın. Gelen 400 bin kişiden
örnek seçin yeterlidir. Bu kişilere şunu sorun. ”Bir daha tek başına Ordu’ya
gelmek istiyor musunuz? Bunun oranını yükseltmeye çalışın. 400 bin, 800
bine çıkar. Tek ölçü veriyorum size.
İstatistik Enstitüsü 6000 hane de harcama analizleri yapıyor. Bu harcama
analizlerinde en zengin kısmı gelirden %52 alıyor. Şimdi bakalım; otel, lokanta, hastane 1.nci quarter. Oraya %4 harcıyormuş. Sonra %4.5 harcadığında
oranın geliri 107 milyar oluyor. %7 harcıyor ama 815 milyar. En üst gelir kısmı
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şimdi siz ortalara doğru giderseniz orada para yok kuru kalabalık. Sırf Yayla’ya giderseniz orada tabii ki iş olur. Olmasın demiyorum ama daha üst geliri
hedeflerseniz bu dediğim şeyler üst gelir markalaması, diğerleri zaten gidecek
yer arıyorlar, parayı bulup geliyorlar. Onları bu kanallarla büyütebilirsiniz ama
400 binden 800 bine gidersen, şu 815 milyarlık üst quarter var ya o hedef
kitleye giden para orada çünkü. Bakın onların konut ve eğlence gelirleri %3.7,
buradakilerin ki de bakarsanız %2. Sanki yüzde olarak aynı gibi ama rakam
olarak bakarsanız öbür taraf müthiş bir gelire sahip. O müthiş gelir akacak yer
arıyor. Ancak akacak yer ararken bu kahvaltıya gelmez. Çünkü onun gittiği
yerlerde inanılmaz derecede iyi kahvaltılar var. Hele hele İstanbul’dan adam
çekecekseniz. Buradaki otellerin sahiplerini gezdirip görgülerini arttırmak lazım.
Binlerce eylem var. Önemli olan nokta şehirde hangi eylemleri yapacağız?
Kim sorumlu. Şehirleri kim niye markalasın? Bunların belirlenmesi gerekiyor. Türkiye’nin idari yapısını biliyoruz. Çalışma var, siyaset var ama bunların hepsinin eritilmesi gerekiyor. Nasıl eritiriz? Ortak hedefle. Ortak hedef
vermediğiniz zaman insanlarda ortak hedefte anlaşamadıkları zaman bir
hedef hepsinin hedefi olmadığı zaman egolar da araya girer, başka şeyler
de devreye girer. Çoğu zaman şehir markası yaratmak değişim yönetimidir.
Çünkü çatışma olacaktır. O onu istemeyecektir. Vali doğrudur ama kaymakamla çatışacaktır. Belediye Başkanı doğrudur ama bunları eğitecek şehir
etrafında sözü dinlenen insanların hepsini bir araya getirir. Kalıcı olan şehirdir. Unutmayın yöneticiler gider o yüzden şehrin de egosu yoktur. Şehrin nesi
vardır. Daha fazla gelir ister, mutluluk ister, çocuklarının, ailesinin o şehirde
mutlu yaşamasını ister. Gelen insanların şehri kirletmemesini ister. O yüzden
şehre sahip çıkacak insanların onları bir araya getirmesi gerekir. Asla altın
bir anahtar yoktur ama stratejik ve uzun dönem bir planlama gerekir. Çok
reklam gerekmez. Mutlaka hedefi belirlemek lazım. Yeniden mi yapılandıralım Eskişehir gibi. Şimdi belediyenin sayfalarına girerseniz biri burası için
oksijen yurdu diyor. Bol oksijen var derken ben hep yaylaya gideceğim diye
düşünüyorum. Daha yeşile gideceğim diye düşünüyorum ve şehri böyle tanımlıyor. Kendi çaplarında iyi bir pozisyonlama olabilir. Stratejik planında ise
Belediye böyle diyor. Misyon adaletten ödün vermeden kapsayıcı ve katılımcı
yönetim anlayışıyla yaşamaktan mutluluk duyabilecek bir şehir imal etmek.
Misyon şehrin coğrafi yapısına ve tarihi güzellikleriyle doğal güzelliklerine sa131

hip çıkan kendine emanet görüp sürekli yaşanabilir kılmak için hizmet üreten
kurumsallaşmış bir belediye olmak.
Bu herhangi bir şehrin vizyonu olabilir. İyi şeyler bunlar. Eskiden böyle stratejik planları görmezdik, ama bunların şehre özgü bir şeyler haline gelmesi ve
yapılanlarla örtüşmesi gerekiyor.
Siz bir taraftan burayı oksijen bol bir hale getireceğim derseniz, dediğiniz
şey yaylalara yatırım yapmak, yeşile yürümeyi sağlamaktır. Öbür taraftan tarihi, kültürel, doğal değerler, anıtlar derseniz şunları, bunları yapıyor olmaktır. O
yüzden burada ortak bir dilin oluşturulması gerekir ki marka vizyonu açısından
doğru bir şey ortaya çıksın. Bu yüzden dernekler, iş dünyası, ticaret odaları,
medya, oteller, lokantalar, bankalar ve turizm sektörü çalışanları, marka danışmanları, elçiler birlikte çalışmalılar. Ondan sonra Ordu’da bu var, bunu bu
hale getirelim, şunu gerçekleştirelim, sonra kişiliği ne olacak bu şehrin oksijeni
bol mu diyeceğiz buraya. Ankara mesela başkentten başka bir şey değildir.
Romantik, entel Alaçatı, sıcak Antalya, çok kültürlü İstanbul gibi kişiliğini belirlemek, sonra Ordu şehri bol oksijen alabileceğiniz yaylalarla dolu bir yerleşim
yeridir yerine size müthiş bir şey öneriyorum. Yani bir vaat öneriyorum. Bu
benim kendi deneyimimden çıkan bir vaat. Doğanın, mavinin, yeşilin, inancın,
masumiyetin şehri.
Eğer bunu yaşatabilirseniz masumiyet şehri diye bir konsept olur mu diyorsunuz. Bu doğru bir şeydir. Bizim testimiz budur.Yaratıcılıkta Kreatif fikir
sunduğumuzda ne diyor bu yahu derseniz yapın deriz. Çünkü değişik bir
şey söylemiştir birisi. Burayı masumiyet şehri olarak konumlandıralım ama
bunu iyi anlatalım. Çünkü burada kayak masumiyetle ilgili, bal masumiyetle
ilgili ve sağlıkla ilgili, deniz, doğa masumiyetle ilgili. Buranın insanı öyle.
Karadeniz’in Temeli bile masum. Siz hiç aç gözlü Temel gördünüz mü? Hiç
Temel kurnaz diye bir şey duydunuz mu? Farklı bir yapı. Bu yeni bir öneri.
Ben bunu bazı firmalara öneriyorum, sahip çıkıyorlar,yapıyorlar. Bir anda
concept oluyor ve tutuyor. Şu anda size bilmem kaç dolarlık fikir veriyorum.
Bundan emin olabilirsiniz. Ama uygulamak başka bir şey.Yani bunu yapıyor
olmak başka bir şey.
Hepimizden bir fikir çıkıyor, ama bunu alacaksınız, daha sonra insanlar
masumiyete gelecekler. Oksijen ruhu aslında aynı şeyi söylüyor, ama mesele132

ye daha bütünsel olarak bakıyor .Bazı ifadeyi siz görsel kimlik, logo ile başka
bir hale getiriyorsunuz, entegre araçlarla da birleştiriyorsunuz. Artık internet
çok kolay. İnternet ucuz değil ama doğru kullanılırsa ucuz ama reklam yapacaksanız pahalı bir araç. Yani bir kampanyaya 500 bin dolarlar yazıyoruz
bazen tek ürünü bir yere getirebilmek için ama CEO dediğimiz sosyal medya
dediğiniz işlerde daha iyi işler yapmak mümkün. Bunun için son bir hızlı test
yapalım. Ünlü mü, imajı tam mı, çok yüksek mi kendiniz bu testlere bir bakın.
Bu testlerde eksiklikler varsa bunları tamamlamaya bakın. Demek ki bir şehrin
markasına ihtiyacınız vardır ama şehir markası olmak demek.
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Şehir Markalama
Prof. Dr. Ali Atf Bir/
2 Haziran 2016 Ordu

Marka Nedir?
• İsim, işaret, sembol
• Öneri kaynağ
• Ayrc ya da katma değer(ruh/anlam)
• Kişilik ya da karakter
• Tüketicicinin düşünce ve alglarnn
toplam
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Niye Markal Tercih Ederiz?
• Farkndalğ artrr.
• Bilgiyi artrr.
• Güven ve bağllğ artrr.
• Karar basitleştirir.
• Duygular kşkrtr.
• Geçmiş deneyimlerle bağlant kurar
(içgüdüsel bağlant).

Şehir markas…
• Şehir markas bir yer hakknda
tüketicilerin alglar, düşünceleri ve
duygularnn toplamdr…Ksa yol
oluşturur. İnsan irrasyoneldir.
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Güçlü Şehir Markalar…
• Güçlü şehir markalar sonuçta
duyulara ve duygulara hitap eder,
fiziksel özelliklere değil…
• (Örn. İstanbul/Paris/Beyrut/
Alaçat)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kaç Şehir Sayabiliriz?

Kazablanka
Kahire
Cape Town
İstanbul (12 Milyon)
Pekin
Tokyo (6 Milyon)
Tahran
Los Angeles (5,5 Milyon)
Şikago
San Francisco

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şangay (9 Milyon)
Dubai (10 Milyon)
Singapur (14 Milyon)
Jakarta
Kudüs
Riga
Moskova
Lisbon
Londra (15 Milyon)
Havana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaç Şehir Sayabiliriz?

Oslo
Bangok (17 Milyon)
St Petesburg
KopenhagDublin
Amsterdam
Berlin
Roma (7 milyon)
Barcelona (9 Milyon)
Atina
New York (13 Milyon)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zürih
Kiev
Prag
Paris (15 Milyon)
Viyana
Budapeşte
Venedik
Las Vegas
Miami
Sidney

Kaç Şehir Sayabilirsiniz?

• İstanbul
• İzmir
• Antalya
• Bodrum
• Kuşadas
• Didim

Urfa
Mardin
Eskişehir
Erdek
Alanya
Fethiye

Ankara
Nevşehir
Pamukkale
Konya
Antep
Uludağ
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Kaç Çekicilik Sayabiliriz
• Uludağ (Bursa)
Balklgöl
• Sarkamş (Erzurum) Avşa
• Palandöken (Erzurum) İznik
• Alaçat (İzmir)
Kazdağlar
• Çeşme (İzmir)
Sümela (Trabzon)
• Urla
(İzmir)
Yaylalar(Rize)

Kaç Tur Sayabiliriz?
• Karadeniz Turu (Ordu-GiresunTrabzon-Rize-Samsun)
• Mavi Tur
• Kültür Turlar
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ORDU (Karadeniz’in İncisi)
ORDU TURU (Ünye-Fatsa vs..)

Gerçekler Önemli
• Doğduğumuz yerin gözümüzü
boyamasna izin vermeyeceğiz!
• Bu şehire gelince insanlar ne
hissediyorlar, önemli olan bu..
• Bu şehir onlara nasl kokuyor?
• Sklyorlar m? Çaresiz mi
hissediyorlar?
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Gerçekler Önemli
• Şehirler turistik ürün olarak fantezi
nesneleridir.
• Roma Rigada’dan daha çok şey ifade
ediyorsa..
• İstanbul’da Ordu’dan daha çok şey ifade
ediyordur.
• Ama Giresun Ordu’dan daha çok şey ifade
ediyorsa orada bir durmak lazm..

Coğrafya Kaderdir
• İklimini, denizini, dağn, çölünü
seçemezsin. Ulusal kimliğini de
seçemezsin..
• Dünya şehri olman seçemezsin. Dünya
şehirleri «hub»dr. Ekonomileriyle de
şebeke oluştururlar.
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Ünümüz Nereden Geliyor?
• Neremiz ünlü? Neyimiz Ünlü?
• Şirket markalamasna benzemez kötü şöhret
şirketi batrr, illler kolay kolay batmaz.
• Ama Coca-Cola’y marka olarak yönetmekle
local marka Uludağ’ yönetmek farklysa
İstabul ile Ordu markasn yönetmek
farkldr.

Küçüklük Avantaj
• Küçük bir ile ilgili viral bir video viral
olarak yaylsa onbinleri etkileyebilir.
• Ama İstanbul’la ilgili hangi videoyu
yaymak kimi etkileyebilir.
• Asmal Konak Nevşehir yöresine
turizmi canlandrmş, testi kebab
satşlarn arttrmşt.

141

Eklektik Olmak Önemli
• Gerçekten bu şehirde sevilecek olanlar aşk
olanlar bulmak gerekir.
• Genellikle bu resmi broşürlerde yazanlardan
çok farkl birşeydir.
• Bu nedenle tek tip pozisyonlama doğru
değildir şehir markalamasnda..Zaten şehrin
kendisi tek ambalaja direnir.
• Şehrin birçok yönü birbirini tamamlamaldr.

Şehirler WOM’a Dayal
Ürünlerdir
• Pisa kulesini düşünün..Ne özelliği var?
Sadece yatk..
• Bir t-shirt yetiyor anlatmaya.
• Hergün binlerce insan Wom yaratyor.
• Ve de sosyal medyada büyütüyor.
• Farkndalktan-Satn Alma’ya geçen süreçte
anahtar artk budur.
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Cirque du Soleil’den
Bernard Cesvet

• İtibarnz kim olduğunuz, ne
olduğunuzu nasl anlattğnz ve
insanlarn sizi nasl anlattğnn
birbirine ne kadar yakn olduğu
ilgilidir.
• Süreklilik ve entegrasyon büyük WOM
getirir.

Reklam Çalşmyor
• Şehir kimliğinde olağanüstü
dokunuşlar. Çalşan bu..
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Şehir Markalama
Kaldraçlar
• İtalo Calvino Görünmez Şehir Marco Polo ve Kubilay Han’
konuşturur. Konuşmada Marco Pola bir köprüyü tuğla tuğla
anlatyordur. KH sorar:
• KH:Kubilay Han Köprüyü ayakta tutan tuğla hangisi?
• MP:Köprüyü bir tuğla ya da diğeri ayakta tutmaz kemer ayakta
tutar.
• KH: O halde niye kemerden söz ediyorsun? Bana kemeri anlat.
• MP: Çünkü tuğlasz kemer hiçbirşeydir.
• Şehir marlalamada şehir kimliğinin tuğlalar (ilçeler dahil)
belirlenmeli, önemsenmeli ama kemerle birlikte düşünülmeli.

Çevre İnşa Etmek

• Şehirler birbirine benziyor. farkllaşmak
için anlatlacak birşeylerin olmas gerekir.
Şehrin ruhunu ortaya çkarmak gerekir.
• Anlamadğn ve anlatamadğn şehri
sevemezsin. Bu nedenle rehberler çok
önemlidir. Bir rehberle şehri gezin, sonra
bakn bu şehirde neyi öne çkaryorlar.
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Çevre İnşa Etmek
•
•
•
•
•
•
•
•

Binalar (San Torini)
Antlar
Taksi Duraklar
Çöp Kutular
Göller
Parklar
Meşru Tarih
(Foto çekilecek neyimiz var)

Aydnlatma
(Gece ekonomisi)
Caddeler (SF,
Amsterdam)
Taksi-Otobüs
(Mongolia)
Kent Simgesi Ant
Metro

Varş ve İlk İzlenim

• Hzl, ucuz, kolay..
• Türkiye havayolu devrimi yaşad.
• Havaalan gelişleri kucaklamal..
• Oteller; ve girişler profesyonel olmal..
• Otel yemek ve kahvalts önemli
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Sorun Çözen Şehir

• İyi yönetim, iyi markalama.
• Bisikletle ulaşm
• Suyla ulaşm
• Suçu önleme
• Kirliliği Önleme..

İnsan, Kültür, Yemek

• İnsan fark (Kimler çkt bu şehirden?
Hangi Şarklar,Türküler)
• Şehir Elçileri
• Sporcular
• Yemek Sanatlar (İyi fotoğraf)
(Bursa-döner; Konya etli pide; Antep Kebap)
(Lokantalar, Karadeniz pide, hamsi)
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Ritüeller ve Etkinlikler
• Key West Florida, Zanzibar
• Deniz kenarnda her akşam ama her
akşam güneşin batş şerefine parti..
• Sanatsal,otantik ve kimlik merkezli..
• Alaçat OT Festivali, Surf Yarşmas
• Tahta Araba Yarşlar

Made in..
• Sarelle
• Tadelle
• Çotanak
• Fndk
• ???
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Görev..
• Bir şehre kimlik kazandrmak, onun içinde bulunduğu
topluma, medeniyete olan katklarn anlatabilmek,
şehrin iyiliği ve geleceğe braklmas için çalşmak
her hemşehrinin, her resmi; sivil insannn
görevidir.

• Baz şehirlerin kaderi insan geleceğini şekillendirir.

Hedef
• ORDU’yu Görmeden..
• ORDU’da Görmeden..
• Sadece ORDU’ya gelip gezmek,
keşfetmek lazm..
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En fakir: 107
milyar TL
Orta Fakir:
187 milyar TL
Orta Gelir:
265 milyar TL
Orta Üst
Gelir: 375
milyar TL
En Üst Gelir :
815 milyar TL
%20 gelir grubunda en fakir vatandaşlarmz gda ve
alkolsüz içeceklere 31 milyar TL harcarken, en yüksek
gelir grubundaki vatandaşlar 122 milyar TL harcyorlar.

Şehir Markalamas Zorluğu…
• Binlerce eylem markay rezil de eder
vezir de!
• Hangisi pekiştirilmeli, hangisi yok
edilmelidir?
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Şehir markalamas…
• Şehri kim, niye markalasn?
• Kim sorumlu?
• Lider kim?
• Siyasetçinin ve idarecinin rolü ne?
• Çatşmalar?

Şehir Markalamas Zorluğu…
• Şehir markas yaratmak çoğu zaman değişim
yönetimi uygulamaktr.
• Çünkü dirençler ve çatşmalar aşlmaldr.
– Yönetmelik, yasa, sistem, kaynak, eleman…
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Şehir Markalamas…
• Şehir markalamas stratejik ve uzun dönemli
planlamay gerektirir. Asla “altn anahtar”
yoktur!

Şehir Markalamas…
• Marka olmak için reklama çok para yatrmak
gerekmez.. Zaten gerekmez. Şehir
markalamasnda işe yaramyor söyledik.
Bugün internetin sosyal medyann gündem
oluşturma, marka inşa etme gücünü
unutmamak lazm.
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Hedef Nedir? (kaç yl sonra
nerede?
• Yeniden konumlandrma (Las Vegas: eğlence,
yetişkin özgürlüğü)
• Yeniden yaplandrma (Eskişehir)
• Alt markalama (clevelandplus.com –
thinkoneKC.com – chicagolandtravel.comünye.com, fatsa.com, bolaman.com,
Perşembeyaylalar.com )

Vilayet ve Belediye..
• ‘Oksijenin Yurdu’
• Stratejik Plan:
•
•
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Misyon: Adaletten ödün vermeden, kapsayc ve katlmc bir yönetim
anlayş ile yaşamaktan mutluluk duyulacak bir şehir imar etmek
Vizyon: Şehrin coğrafi yapsna, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine
sahip çkan, kenti emanet olarak görüp sürekli yaşanabilir klmak için
hizmetler üreten, vatandaş odakl, kurumsallaşmş bir belediye olmak.

Şehrin Diğer Marka Savaşçlar
……
• Dernekler
• İş Dünyas
• Ticaret Odas
• Medya
• Otel, lokanta, diğer…
• Turizm sektörü çalşanlar

Şehir Marka Savaş
• Marka Danşman
• Markann Şampiyonlar
• Markann Elçileri
• Fikir Liderleri
• Siyasi Liderler
• Dini Liderler
• Spor Temsilcileri
• Gönüllüler
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Konumlandrma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konumlandrma Değişkenleri

Mimari tasarm
Atraksiyonlar
Ünlüler ve ün
İklim
Yiyecek- içki
Kültür
Duygusal yararlar
Tarih, olaylar
Endüstriyel ve lokal
ürünler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güç ve etki
Mitler
Lokasyon
Doğal çevre
Gece yaşam
İnsan
Kişilik ve değerler
Fiziksel çekicilikler
Sosyal yararlar
Spor

Şehir Marka Platformunun Öğeleri
• Kişilik

– Özgür Ruhlu (İZMİR)
– Atletik (Uludağ)
– Tutucu (Konya)
– Yaratc (Los Angeles)
– Dinamik (Tokyo)
– Çok Kültürlü (İstanbul)
– Scak (Antalya)
– Entel (Alaçt)
– Romantik (Paris)
– Milliyetçi (Yozgat)
– Başkent(Ankara)
– Oksijeni Bol (Ordu)
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Şehir Marka Platformunun Öğeleri

• Şehir Vaadi
– “Ordu şehri bol oksiyen alabileceğiniz yaylalarla
dolu deneyimini birleştiren en ünlü yerleşim
yeridir.
• «Doğann, tarihin, denizin, yeşilin, inancn
masumiyet şehri»

İfade
• Slogan (Las Vegas: Vegas’ta olan Vegas’ta Kalr!)
• Ordu: Masumiyet Şehri
• Marka öyküsü
• Görsel kimlik
• Logo
• Renk
• Font ve tipografi
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Entegre İletişim Araçlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosyal Medya
Reklam
Billboard
Doğrudan posta
E-mail
Online marketing (SEO)
Promosyonlar
Halkla İlişkiler

•
•
•
•
•
•
•
•

Fuarlar
Eğitim programlar
Üniformalar
Araçlar
Video-DVD
Turist info
Tur marketing
Marka deneyimi
(kulaktan kulağa
iletişim)

Şehrinizle İlgili Hzl Test…
•
•
•
•
•
•
•
•
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1- Ünlü mü?
2- İmaj tam m? (yenilik var m?)
3- İlgi çok yüksek mi?
4- Hedef kitle şehrin öne çkarlan özelliğini
önemsiyor mu?
5- Şehir diğerlerinden ne kadar farkl?
6- İçsel ve dşsal kimlik oluşmuş mu?
7- Mesajlarda hizalanma var m?
8- Baskn rakip konumlandrma kampanyas

• Teşekkür Ederim…
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