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Önsöz 
20 Mayıs 1950 tarih ve 6594 sayılı kanun ile kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi 

(KTÜ)’nin kuruluş gerekçesinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, Karadeniz 
Bölgesi’nin ekonomik kalkınmasına da öncülük etmesi görevi verilmiştir. Türkiye’nin 
sayılı üniversiteleri arasında yer alan KTÜ, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme 
konularında üstlendiği görevlerinin yanında, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki sosyo-
ekonomik yapının gelişmesine öncülük etme görevini de sürdürmekte, bu konudaki 
çalışmalara önemli katkılarda bulunmaktadır.  

KTÜ’nün kurulduğu, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerini 
kapsayan “Doğu Karadeniz Bölgesi-Trabzon Alt Bölgesi”, Avrupa Birliği Bölge Birimleri 
Sınıflandırmasına göre, “TR90 Bölgesi” olarak tanımlanmıştır. TR90 Bölgesinin; yapısal 
özellikleri ve bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle ekonomik ve sosyal gelişmesi arzu 
edilen seviyeye henüz ulaşmamıştır. Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması için geleceğe 
yönelik sağlam, gerçekçi ve uygulanabilir politikaların oluşturulması gerekmektedir. 
KTÜ’nün sahip olduğu potansiyel gözönüne alındığında TR90 Bölgesinin gelişme 
sürecinde etkin bir rol üstlenebileceği genel kabul görmektedir. 

2005 yılında kuruluşunun 50. yılını kutladığımız KTÜ’nün kuruluş etkinlikleri 
kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenen Doğu 
Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005, bölgesel sorunları analiz etmeyi ve 
bölgenin kalkınmasında rol oynayabilecek dinamikleri harekete geçirmeyi öncelikle 
hedeflemiştir. Bu amaçla, akademisyen ve araştırmacıların yanında bölgesel kalkınmada 
önemli fonksiyonlar üstlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine de bu 
sempozyumda yer verilmiştir.  

Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon Esnaf 
Odaları Birliği, Milli Prodüktivite Merkezi Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Trabzon Bölge Müdürlüğü, Türk Standartlar Enstitüsü Trabzon 
Temsilciliği, Arsin Organize Sanayi Bölgesi, KOSGEB ve bölgesel kalkınma ile ilgili sivil 
girişimlerden KASİAD, TSİAD ve KARGİD ile yakın işbirliği içinde bulunan KTÜ, bu 
sempozyumda olduğu gibi TR90 Bölgesinin ekonomik kalkınması ile ilgili çalışmalara 
yakın ilgi göstermekte ve bu alanda gerekli bilimsel faaliyetlere öncülük etmektedir. 

Sempozyumun düzenlenmesinde her aşamada gerekli desteği esirgemeyen KTÜ 
Rektörlüğüne, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Üyelerine, İİBF Akademik ve İdari Personeline, Katılımcılara, Sivil Toplum 
Kuruluşlarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 2005’in ülke ve bölge ekonomisine yararlı olması 
dileğiyle… 

 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına 
 
 
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu     Prof. Dr. Harun Terzi 
Sempozyum Koordinatörü     Sempozyum Sekreteri 
14 Ekim 2005 Trabzon 
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Takdim 
 
Kuruluşunun 50. yılını kutladığımız Karadeniz Teknik Üniversitesinin Kuruluş 

Etkinlikleri çerçevesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Doğu 
Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005’in temel amacı, TR90 başlığı altında yer 
alan Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinin ekonomik kalkınma 
sorunlarının tespiti, analizi ve çözümüne ilişkin politika önerilerinin tartışılmasına imkan 
verecek bir bilimsel platformun sağlanmasıdır. Bu sempozyum bölgesel kalkınma ile 
ilgilenen akademisyenleri ve uygulamacıları bir araya getirmek, özellikle Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ndeki yeni yatırım fırsatlarını iş dünyasının dikkatine sunmak arzusundadır.  

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005’te ulaşılan sonuçlar, 13-15 
Ekim 1994’te yine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ve 29 
bildirinin sunulduğu “Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 1994’ün sonuçları ile 
karşılaştırılacak, bölgenin 11 yıl içinde geçirdiği aşama analiz edilecektir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005’e sunum için 34 bildiri kabul 
edilmiş ve bildirileri sunmak üzere 65 araştırmacı davet edilmiştir. Paralel oturumlarla iki 
gün süren sempozyum programı çerçevesinde açılış oturumunda DİE Trabzon Bölge 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TR90 Bölgesinin sosyo-ekonomik yapısını açıklayan 
istatistikler ile MPM Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TR90 Bölgesini 
kapsayan SWOT analizleri sunulmuştur. Sempozyumun ilk oturumunda bölge 
ekonomisinde özel bir öneme sahip olan fındık üretimi ve politikaları analiz edilmiş, bu 
çalışmaları bölgedeki turizm olanaklarını, yem kaynaklarını, hayvancılık-toprak-gübreleme 
sorunlarını ve çay ekonomisini inceleyen araştırmalar izlemiştir. 

Sempozyumda ayrıca AB bölge politikaları ile Bölgesel Kalkınma Ajansları 
incelenmiş, bölgenin kalkınmasında rol oynayabilecek faktörler, bölge ekonomisinde özel 
bir öneme sahip olan KOBİ’ler, KOS’lar, kooperatifler, limanlar, KOSGEB, dış ticaret 
firmaları, teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği konuları incelenmiştir. Bunlara ilaveten, 
sempozyumda kentsel ağların, tarihi-mimari mirasın ve sağlık sektörünün bölgenin 
kalkınmasındaki rolünü inceleyen araştırmalara da yer verilmiştir. Son olarak, Trabzon 
Teknoloji Geliştirme Bölgesini, coğrafi bilgi sistemlerini, KTÜ-sanayi işbirliğini, DOKAP 
kapsamında önerilen projeleri ve KOBİ’lere yönelik araştırmaları kapsayan bildiriler 
sunulmuştur. 

Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 2005’e gerekli desteği esirgemeyen Rektörümüze, 
emeği geçenlere ve katılımcılara şahsım ve İİBF adına teşekkürlerimi sunarım. 

 
 
Prof. Dr. Kamil Yazıcı 
İİBF Dekanı 
14 Ekim 2005 Trabzon 
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Özet 
Bu araştırma Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen fındığın üretim 

değerleri üzerine iklimsel verilerin etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 
Çalışmada, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinin 1993 ile 2004 yılları arasındaki 12 yıllık 
önemli iklimsel değerleri kullanılmıştır. İklimsel verilerin daha ziyade Merkez ilçe ve 
çevresini yansıttığı ve daha sağlıklı sonuç elde edilebilmesi düşüncesiyle, çalışmada sadece 
Merkez ilçelere ait üretim değerleri ile iklim verileri kullanılmıştır. İklimsel değerlerden, 
sıcaklık, nispi nem, rüzgar hızı, yıllık yağış toplamı, yağışlı günler sayısı, sisli günler sayısı 
ve açık günler sayısı gibi fındık yetiştiriciliğini etkileyen önemli değerlerin fındık üretimi 
üzerine olan etkisi araştırılmıştır.  

Çalışma sonucunda, yıllık ortalama değerler bakımından, sıcaklık ile fındık üretimi 
arasındaki ilişkinin pozitif; rüzgar hızı ve açık günler sayısı ile fındık üretimi arasındaki 
ilişkinin de negatif yönde olduğu; aylık ortalama değerler bakımından, Haziran, Kasım ve 
Aralık ayları hariç diğer ayların bazı iklim değerleri yönünden üretim miktarı üzerine 
pozitif ya da negatif önemli etkileri olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Fındık, fındık üretimi, iklim, korelasyon 
 

The Correlations Among Hazelnut Production and Some Important Climatic Data in 
the Middle and Eastern Blacksea Region of Turkey 

 
Abstract 

This study that was carried out to determine the effects of the climatic data on 
hazelnut production grown in Middle and Eastern Blacksea Region of Turkey. In this study, 
The average of 12 years climatic data between 1993 and 2004 years in Trabzon, Giresun 
and Ordu provinces were used. In this study, data for production and climate only belong to 
City Center and its villages because of the climatic data were obtained from that location 
and to obtain correct results. The climatic data such as air temperature, humidity, wind 
speed, rainfall, rainy days, foggy days and clear days are important for hazelnut production 
were used.  

As a result of this study, from point of annual average values, positive correlation 
between air temperature and production; negative correlations between wind speed-
production and clear days-production. Furthermore, except for June, November and 
December months, some climatic data of all the other months were effect the production as 
negatively or positively. 

Key words: Hazelnut, hazelnut production, climate, correlation 



 

1. Giriş 
Ülkemiz, sahip olduğu iklim ve toprak koşullarının uygunluğu nedeniyle birçok 

meyve türünün olduğu gibi, fındığın da hem anavatanı ve hem de kültür tarihinin başladığı 
yerdir. 

Karadeniz Tarım Bölgesi içerisinde, birçok meyve türü yetiştirilebilmesine rağmen, 
ağırlıklı olarak fındık tarımının yapıldığını görmekteyiz. Bölgenin arazi yapısı ve uzun 
yıllar uygulanan taban fiyatı dolayısıyla, bölgede ağırlıklı olarak fındık tarımı yapıla 
gelmiştir. Diğer meyve türlerinde, son yıllarda yaygınlaşan kivi hariç, kapama meyve bahçe 
sayısı çok azdır. Bu da fındığı bölgenin vazgeçilmez ürünü durumuna sokmuştur. 

Fındık Türkiye’nin tarımında olduğu kadar, genel ekonomisi ve sosyal hayatında da 
önemli rol oynayan bir ürünü olup değeri gittikçe daha da iyi anlaşılmaktadır. 

Karadeniz bölgesinin yıllık ortalama nispi nemi, sıcaklığı ve yıllık yağış toplamı 
bölgede fındık iklimini karakterize etmektedir.  

Fındığın ilk kültüre alınış yerinin Doğu Karadeniz Bölgesi olduğu bilinmektedir. 
Bugün yetiştirilen önemli çeşitlerimizin bu bölgede ortaya çıktığı sanılmakta ve yine bu 
bölgede zengin bir fındık kültürü oluşmuş bulunmaktadır. Ancak, üretim bu bölgeyle sınırlı 
kalmamış, geçim sıkıntısı nedeniyle batıya göç eden halk, beraberinde fındığı da götürmüş 
ve “Yeni Bölge” olarak adlandırılan 2. standart fındık bölgesini oluşturmuştur (Ayfer vd., 
1986, s.11). 

Ülkemizde fındık yetiştiriciliğinin yapıldığı, özellikle 1. standart bölge (Trabzon, 
Giresun, Ordu)’de fındık üretim alanları genellikle dağlık bir arazi yapısı üzerinde kurulu 
olup, taban arazilerde kurulmuş fındık bahçeleri oldukça azdır. Bu durum yetiştiricilikte 
birçok faktör üzerine etkili olurken, özellikle iklimsel faktörlerin yetiştiriciliğe farklı 
bölgelerde farklı şekillerde etki etmesine neden olmaktadır. Fındık, kış döneminde 
çiçeklenme özelliği dolayısıyla, diğer meyve türlerinden farklılık arz etmektedir. Bundan 
dolayı, fındık özellikle kış aylarındaki olumsuz iklim faktörlerinden daha fazla 
etkilenebilmektedir. Erkek ve dişi çiçeklerin farklı zamanlarda olgunlaştığı fındıkta, bu 
durum yıllara, çeşitlere, bahçenin deniz seviyesinden olan yüksekliğine ve yöneye göre 
farklılık arz etmekte ve olumsuz iklim koşullarının yapacağı zarar da bu faktörlere göre 
değişebilmektedir (Bostan, 2004, s.18) 

Değişik ekolojik bölgelere sahip bulunan ülkemizde fındık için en iyi bölge 
Karadeniz Bölgesi olup, bölgede genellikle Corylus avellana, Corylus maxima yada 
bunların melezleri bulunmakta ve yetiştiriciliğimiz karışık çeşit ve tiplerle yapılmaktadır. 
Dolayısıyla, fındık üretim sahalarımız meyve şekli, kalitesi ve verimi bakımından 
standardizasyondan uzak gözükmektedir (Ayfer vd., 1986, s.8; Okay vd., 1985, s.23; 
Bostan, 1997, s.132; Bostan, 1998a, s.2). 

Fındıkta çiçeklenmeden önceki yaz döneminde, erkek çiçekler Mayıs-Haziran 
aylarında, dişi çiçekler ise Temmuz-Ağustos aylarında oluşmaya başlamakta; Kasım-Aralık 
aylarında başlayan tozlanma 4-5 ay gibi süre Mayıs ayına kadar devam etmekte, Mayıs 
ayında döllenme ve meyve tutumu gerçekleşmekte, Haziran sonunda iç gelişiminin önemli 
bir kısmı tamamlanmakta ve Ağustos ayında hasat olumuna gelmektedir. Bir yıl boyunca 
gerçekleşen bu olaylar üzerinde iklim koşullarının olumlu ya da olumsuz yönde önemli 
etkileri görülebilmektedir. 

Fındığın şiddetli kış soğukları ve ilkbahar donları olmayan, yaz aylarında nispeten 
yüksek sıcaklık, düzenli yaz yağmuru ve vejetasyon periyodu boyunca yüksek nem bulunan 
yerlerde yetiştirilmesi gerekmektedir. Fındığın iyi bir gelişme gösterebilmesi ve bol ürün 
verebilmesi için ılıman bir iklime ihtiyaç vardır. Yıllık ortalama sıcaklığın 13-16 ºC olduğu 
yörelerde fındık en uygun olarak yetişmektedir. – 8 ºC’nin altındaki ve + 36 ºC’nin 

2

 
 



 

üzerindeki sıcaklıklar yetiştiriciliği olumsuz etkilemektedir. Yıllık yağış miktarının 700 
mm’nin üzerinde olması, bütün aylara düzenli dağılmış olması, özellikle Mayıs-Temmuz 
aylarında yeterli ve düzenli yağışın gerçekleşmesi arzu edilir. Bunun yanında, Haziran ve 
Temmuz aylarındaki oransal nem de % 60’ın altına düşmemelidir (Okay vd., 1985, s.23). 

Dikogami çiçeklenmenin yaygın olduğu fındıkta, erkek ve dişi çiçeklerin 
olgunlaşması, en çok iklimsel koşullara bağlı olarak değişmektedir. Karadeniz Bölgesinde, 
kış aylarında çiçeklenme döneminde, tozlanmayı sağlayacak yağışsız ve oransal nemin 
düşük olduğu gün sayısı çok fazla değildir. Tozlanma öncesinde nispeten yüksek sıcaklığın 
gerçekleşmesi çiçek tozu yayılımını başlatmakta ve yüksek sıcaklığın devamı tozlanma 
süresini kısaltmaktadır. Ayrıca, uzun süreli yağmur, yüksek hava oransal nemi ve aşırı 
rüzgar çiçek tozu dağılımını olumsuz etkilemektedir. Döllenme zamanındaki uzun süreli 
düşük sıcaklıklar döllenmeyi engellemekte, yine bu zamandaki yağış ve sisler boş meyve 
oluşumuna sebep olmaktadır (Beyhan ve Odabaş, 1996, s.184-185). 

Uzun yıllar içerisinde görülebilecek bazı uç iklim değerleri, diğer meyve türlerinde 
olduğu gibi, fındıkta da hem o yılın hem de sonraki yılın ürününe zarar verebilmektedir. Bir 
bitkinin değişik organları, gerek düşük kış sıcaklıklarına ve gerekse ilkbahar geç donlarına 
karşı farklı şekillerde dayanım gösterebilmektedir (Bostan, 2004, s.18). 

Yapılan bir çalışmada fındığın soğuklara dayanımının büyük oranda türlere, 
çeşitlere, mevsime ve bitki dokularına göre değişebileceği belirlenmiştir (Hummer 
(Brainerd) vd., 2004, s.481). 

Ordu ekolojisinde yapılan bir çalışmada, fındıkta iç gelişiminin büyük oranda 
Haziran ayında tamamlandığı ve bu dönemdeki hava sıcaklığı ile yağışların çok önem arz 
ettiği belirlenmiştir (Bostan, 1998b, s.297). Aynı ekolojide yapılan diğer bir çalışmada, 
çeşitlerin dikogami durumunun, çiçeklenme süresinin ve vejetasyon periyodunun yıllara 
göre farklılık arz ettiği belirlenmiştir (Bostan, 2003, s.19). 

Fındıkta erkek ve dişi çiçeklerin açma zamanı çeşide ve iklim koşullarına bağlı 
olarak değişmektedir. Deniz kıyısına yakın olan bölgelerde dişi çiçeklerin reseptiv 
döneminin 1-1,5 aya, erkek çiçeklerin toz saçma döneminin de 3 haftadan ile 6 haftaya 
kadar uzayabilmektedir (Thompson vd., 1996, s.144). 

Romanya fındık tarımı alanlarında topografyanın farklılık göstermesi, iklimde, yer 
ve rakıma bağlı olarak, yıldan yıla önemli değişiklikleri meydana getirmektedir. Bölgede 
fındık tarımını sınırlayan en önemli faktör sıcaklık olup, yıllık yağış miktarı ile ışıklanma 
da diğer sınırlayıcı faktörler durumundadır (Botu ve Turcu, 2001, s.118-119). 

Farklı rakımlarda yetiştirilen fındık çeşitlerinde bazı meyve kalite özelliklerinin 
rakıma göre değiştiği; Tombul, Palaz ve Sivri çeşitlerinde randımanı doğrudan etkileyen 
kabuklu ve iç meyve özellikleri bakımından rakımlar arasında önemli farklılıkların olduğu 
belirlenmiştir (Bostan, 2001a, s.198). 

Zonguldak ili Merkez ilçede yetiştirilen Foşa, Mincane ve Yuvarlak Badem 
çeşitlerinin 1. standart bölgesindekilerine göre bazı meyve özellikleri yönünden farklılık arz 
ettiği ve bu farklılığın da ekolojik özelliklerden kaynaklanabileceği ifade edilmektedir 
(Bostan, 2001b, s.37). 

Yetiştiricilikte birim alandan elde edilecek ürün miktarı ve meyve kalitesi çeşit, 
teknik ve kültürel önlemlerle birlikte çevresel ve özellikle iklimsel koşullara bağlıdır. Yıllık 
fındık üretimimizde yıldan yıla görülen dalgalanmaların en önemli nedenlerinden biri de 
olumsuz iklim koşullarıdır. Bu araştırmanın amacı da, ülkemiz fındık yetiştiriciliğinin 
yoğun bir şekilde yapıldığı 1. standart fındık bölgesinde fındık üretimi ile fındık 
yetiştiriciliğini etkileyen önemli iklim faktörleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. 
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2. Materyal ve Yöntem 
Bu çalışma 1. standart fındık üretim bölgesinde yer alan, Trabzon, Giresun ve Ordu 

illerinde, fındık üretimi ile fındık yetiştiriciliğinde önemli olan bazı iklim değerleri 
arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yürütülmüştür.  

Çalışmada, daha sağlıklı sonuç elde edebilmek amacıyla ve iklimsel verilerin daha 
ziyade ölçümlerin yapıldığı Merkez ilçeyi yansıttığı düşüncesiyle, sadece belirtilen illerde 
Merkez ilçeye ait üretim değerleri ile iklim değerleri kullanılmıştır. Değerlendirmede 1993 
ile 2004 yıllarını kapsayan 12 yıllık veriler kullanılmıştır (Anonim, 2005a ve 2005b). 

Çalışmaya konu illerin Merkez ilçelerine ait 12 yıllık fındık üretim değerleri ile 
yıllık ortalama sıcaklık, nem, rüzgar hızı, yağış toplamı, yağışlı gün sayısı, sisli gün sayısı 
ve açık gün sayısı arasındaki ve aynı iklimsel elemanların aylık değerleri ile fındık üretim 
değerleri arasındaki korelasyon katsayıları istatistiki olarak belirlenmiştir. Ayrıca, önemli 
çıkan iklim özelliğinin fındık üretimi üzerine olan doğrudan ve dolaylı etkileri de path 
analizi ile hesaplanmıştır.  

 
 3. Sonuçlar ve Tartışma 

1993-2004 yılları arasındaki 12 yıllık iklim verilerine baktığımızda, yıllık ortalama 
sıcaklığın 3 ilde 13.20 °C ile 15.64 °C arasında değiştiğini, ortalama olarak 14.588 °C 
olduğunu ve illerin bu bakımdan benzer olduklarını görmekteyiz. Ayrıca, nispi nem, yağış 
toplamı, yağışlı gün sayısı, sisli gün sayısı ve açık gün sayısı bakımından Trabzon ile 
Giresun illeri birbirlerine benzerlik arz ederken, Ordu ili verilerinin diğer illerinkine göre 
farklı olduğu gözükmektedir (Tablo 1). 

İllerin Merkez ilçelerinin fındık üretim değerlerine baktığımızda, ilk sırada Ordu 
ilinin yer aldığını ve bunu Giresun ili ile Trabzon ilinin izlediğini görebilmekteyiz. 
Üretimde böyle bir sıralama varken, verim bakımdan iller, sırasıyla, Trabzon, Giresun ve 
Ordu şeklinde bir sıralama göstermişlerdir (Tablo 2). 

İllerin 1993 ile 2004 yılları arasındaki 12 yıllık aylık ortalama değerleri Tablo 3’te 
sunulmuştur. Yıl içerisindeki en düşük sıcaklıklar, sırasıyla Şubat, Mart ve Ocak aylarında 
gerçekleşirken, en yüksek sıcaklıklar, sırasıyla, Ağustos, Temmuz ve Eylül aylarında 
belirlenmiştir. En fazla yağış toplamı Ekim ayında, en fazla yağışlı günler Mart ayında, en 
fazla nispi nem ve sisli gün sayısı da Nisan ayında gerçekleşmiştir. 

12 yıllık ortalama iklim değerleri ile üretim değerleri arasında yapılan korelasyon 
analizleri sonucunda, yıllık ortalama sıcaklığın fındık üretimi üzerine olan etkisinin çok 
önemli ve pozitif yönde; yıllık ortalama rüzgar hızının fındık üretimi üzerine olan etkisinin 
önemli ve negatif yönde ve açık günler sayısının fındık üretimi üzerine olan etkisinin çok 
önemli ve negatif yönde olduğu görülmüştür (Tablo 4). 

Yılık ortalama iklim değerlerin fındık üretimi üzerine olan doğrudan ve dolaylı 
etkilerine baktığımızda, sıcaklığın ve rüzgar hızının doğrudan etkilerinin ve açık gün 
sayısının ise yağış toplamı üzerinden olan dolaylı etkisinin daha fazla olduğunu 
görmekteyiz (Tablo 5). 

Fındık için yıllık ortalama sıcaklığın 13-16 ºC olması gerektiğini düşündüğümüzde 
(Okay vd., 1985, s.23) ve çalışma yıllarımızdaki yıllık ortalama sıcaklığın da 14.588 ºC 
olduğunu dikkate aldığımızda, sıcaklık artışına paralel olarak üretimin de artmış olabileceği 
söylenebilir. Rüzgar tozlanma mevsiminde önemli bir görevi üstlenirken, havayı soğutması 
ya da soğuk havayı taşıması yönüyle ve de şiddetli olması durumunda bitkiden aşırı su 
kaybına neden olması yönleriyle de zararlı olabilmektedir. Dolayısıyla yıllık ortalama 
rüzgar hızından ziyade, aylık ortalama rüzgar hızının yetiştiriciliği daha çok etkileyeceğini 
söyleyebiliriz. Yıllık açık gün sayısı için de aynı durum söz konusu olmaktadır. 
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Aylık ortalama iklim değerleri ile fındık üretimi arasındaki korelasyon katsayıları 
Tablo 6’da verilmiştir. Haziran, Kasım ve Aralık ayları hariç, diğer aylarda bazı iklim 
verileri ile fındık üretimi arasında önemli ilişkiler belirlenmiştir. Ocak ayı rüzgar hızı, 
Şubat ayı yağışlı günler, Mart ayı rüzgar hızı ve sisli günler, Nisan ayı rüzgar hızı ve açık 
günler, Mayıs ayı nispi nem, Temmuz ayı rüzgar hızı ve açık günler, Ağustos ayı nispi nem 
ve rüzgar hızı, Eylül ve Ekim ayları nispi nem ve rüzgar hızı ile fındık üretimi arasında 
negatif ilişkiler; Mart, Ağustos ve Eylül ayı ortalama sıcaklıkları, Ağustos ve Ekim ayları 
yağış toplamı ve Temmuz ayı yağışlı gün sayısı ile fındık üretimi arasında da pozitif önemli 
ilişkiler belirlenmiştir. 

Diğer bir ifadeyle, incelenen yıllar dikkate alındığında, Mart, Ağustos ve Eylül 
aylarında sıcaklık arttıkça; Mayıs, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarındaki nispi nem azaldıkça; 
Ocak, Mart, Nisan, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarındaki rüzgar hızı azaldıkça; 
Ağustos ve Ekim aylarında yağış toplamı arttıkça; Şubat ayında yağışlı günler azaldıkça ve 
Temmuz ayında arttıkça, Mart ayında sisli günler azaldıkça ve Nisan ve Temmuz aylarında 
sisli günler azaldıkça fındık üretimi artmıştır. 

Aylık ortalama iklim değerlerinden, Ocak ayı ortalama rüzgar hızının, Şubat ayı 
ortalama yağışlı gün sayısının, Mart ayı ortalama sıcaklığının, Mart ayı ortalama rüzgar 
hızının, Mart ayı ortalama sisli günler sayısının, Nisan ayı ortalama rüzgar hızının, Mayıs 
ayı ortalama nem miktarının, Temmuz ayı ortalama rüzgar hızının, Temmuz ayı ortalama 
açık günler sayısının, Ağustos ayı ortalama nem miktarının, Ağustos ayı ortalama rüzgar 
hızının, Ağustos ayı ortalama yağış toplamının, Eylül ayı ortalama sıcaklığının, Eylül ayı 
ortalama nem miktarının, Eylül ayı ortalama rüzgar hızının, Ekim ayı ortalama nem 
miktarının, Ekim ayı ortalama rüzgar hızının ve Ekim ayı ortalama yağış toplamının fındık 
üretimine doğrudan etkileri daha fazlan iken; Nisan ayı ortalama açık günler sayısının sisli 
günler üzerinden, Temmuz ayı ortalama yağışlı günler sayısının açık günler üzerinden ve 
Ağustos ayı ortalama sıcaklığının nispi nem üzerinden fındık üretimine olan dolaylı etkileri 
daha fazla bulunmuştur (Tablo 7). 

Fındık yetiştiriciliğinde tozlanma dönemi 4-5 ay gibi uzun bir dönemi 
kapsadığından, bu dönemde tozlanmayı sağlayacak kadar yeterli rüzgar hızı istenirken, kış 
aylarındaki şiddetli rüzgar ve yağışlar ile ilkbaharda meydana gelen uzun süreli sisler de 
tozlanmayı ve döllenmeyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çalışmamızda da görüleceği 
gibi, ocak ayında rüzgar hızı ve şubat ayında yağışlı günler, Mart ayında rüzgar hızı ve sisli 
günler arttıkça verim azalmıştır. Mart ayı sıcaklığı ile verim arasında ise olumlu ilişki 
çıkmıştır. Nisan ayı fındıkta tozlanmanın sona erdiği ve karanfillerde yumurtalığın hızlı bir 
gelişme periyoduna girdiği dönemdir. Dolayısıyla, bu dönemde gelişme için yeterli 
derecede sıcaklığın ve suyun sağlanması gereklidir. Yağışların yeterli olmaması ya da 
sıcaklıkların yüksek seyretmesi olgunlaşmayı geciktirebilmektedir. Çalışmamızda da Nisan 
ayında belirlenen önemli ilişkiler bunu doğrulamaktadır. 

Mayıs ayı fındıkta döllenmenin ve akabinde meyve doğuşunun gerçekleştiği dönem 
olup, bu dönemdeki uzun süreli düşük sıcaklıklar döllenmeyi engellemekte, yine bu 
zamandaki yağış ve sisler boş meyve oluşumuna sebep olmaktadır (Beyhan ve Odabaş, 
1996, s.184-185). Çalışmamızda da, bu dönemdeki nem artışı ile verim arasında ters bir 
ilişki belirlenmiştir. Fındıkta iç gelişiminin büyük bir bölümü Haziran ayında 
tamamlanmakta ve bu dönemdeki hava sıcaklığı ile yağışlar çok önem arz etmektedir 
(Bostan, 1998, s.297). Ayrıca, Haziran ve Temmuz aylarının fazla sıcak ve kurak geçmesi 
fındıkta su dengesinin bozulmasına ve meyve içinin iyi oluşmaması ile hasat önü 
dökümünün artmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda da, Temmuz ayında rüzgar hızı ve 
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açık günler sayısı ile verim arasında ters ilişki belirlenirken, yağışlı günlerle verim arasında 
doğrusal bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Ağustos ayının ilk haftası sahil kuşakta meyvenin nihai olgunluğa eriştiği, orta ve 
yüksek kuşakta ise olgunlaşmanın devam ettiği dönem olmaktadır. Bu dönemde, sahil 
kuşakta meyvelerde hasat sonrası kurutma işlemleri başladığından, sıcaklıkların nispeten 
yüksek, nispi nemin ve rüzgarın düşük olması arzu edilir. Fakat aynı dönemde, orta ve 
özellikle yüksek kuşakta gelişme devam ettiğinden yeterli suyun yani, yağışların olması da 
arzu edilir. Nitekim çalışmamızda da bu duruma uygun sonuçlar elde edilmiştir. Ağustos 
ayından sonraki dönem, fındıkta bir sene sonraki ürünü verecek olan karanfiller ile onları 
tozlayacak olan püsküllerin olgunlaşma ve gelişme dönemlerini içermektedir. Dolayısıyla, 
bu dönemdeki sıcaklıkların ve yağışların yeterli düzeyde olması arzu edilir. Çalışmamızda, 
12 yıllık verilere göre, bu dönemdeki nem ve rüzgar hızı artışı ile verim arasında ters, 
sıcaklık ve yağış toplamı ile verim arasında doğrusal bir ilişki belirlenmiştir.  

Sonuç olarak, 1993 ile 2004 yılları arasındaki 12 yıllık verilere göre, yıllık ortalama 
değerler bakımından, sıcaklık ile verim arasındaki ilişkinin pozitif; rüzgar hızı ve açık 
günler sayısı ile fındık üretimi arasındaki ilişkinin de negatif yönde olduğu; aylık ortalama 
değerler bakımından, Haziran, Kasım ve Aralık ayları hariç diğer ayların bazı iklim 
değerleri yönünden üretim miktarı üzerine pozitif ya da negatif yönde önemli etkileri 
olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Trabzon, Giresun ve Ordu illerine ait yıllık ortalama iklim değerleri  
             (1993-2004) 
İklim özellikleri Trabzon Giresun Ordu En küçük En büyük Ort. 
Sıcaklık (°C) 14.666   14.649   14.450   13.200      15.640 14.588   
Nem (%) 73.410   73.685   69.958   61.800      78.850 72.351   
Rüzgar hızı (m/sn) 1.285   1.093   1.392   0.620       2.600 1.257   
Yağış toplamı (mm) 1161.967   1241.297   1023.183   870.200     1434.700 1142.149   
Yağışlı gün sayısı 167.333   168.417   159.250   137.000     189.000 165.000   
Sisli gün sayısı 8.250   8.583   5.583   1.000      22.000 7.472   
Açık gün sayısı 51.083   51.000   61.417   34.000      76.000 54.500   

 
Tablo 2. Trabzon, Giresun ve Ordu illeri merkez ilçelerine ait ortalama fındık üretim 
       ve verim değerleri (1993-2004) 

 Trabzon Giresun Ordu Ortalama 
Üretim (ton) 10459.667   18935.000   20915.000  16769.889   
Verim (kg/da) 100.787   99.516   80.572   93.625   

 
Tablo 3. Trabzon, Giresun ve Ordu illerine ait aylık iklim değerleri (1993-2004) 

Aylar Sıcaklık Nem Rüzgar 
hızı 

Yağış 
Toplamı 

Yağışlı  
Gün 

Sisli  
Gün 

Açık  
Gün 

Ocak 7.367       69.306       1.133       107.328       15.444       0.444       2.806       
Şubat 6.808       67.306       1.372       94.028       14.917       1.028       2.806       
Mart 8.197       70.408       1.283       81.347       15.972       0.722       3.667       
Nisan 11.689       74.681       1.194       85.833       15.917       2.972       3.500       
Mayıs 15.622       75.875       1.194       57.306       13.111       1.667       4.778       
Haziran 20.153       73.881       1.264       73.492       11.694       0.056       6.944       
Temmuz 23.192       74.361       1.325       47.125       9.833       0.000       5.583       
Ağustos 23.828       73.936       1.325       82.389       10.917       0.083       3.972       
Eylül 20.494       73.547       1.311       111.267       13.139       0.139       6.167       
Ekim 16.700       73.742       1.181       161.467       15.833       0.056       4.889       
Kasım 12.178       69.719       1.197       124.119       12.667       0.139       5.806       
Aralık 9.233       68.614       1.242       123.144       15.917       0.056       3.722       

 
Tablo 4. Yıllık ortalama değerlere göre fındık üretimi ile iklim değerleri  

                 arasındaki  ilişkiler 
 Sıcaklık Nem Rüzgar 

hızı 
Yağış  

Toplamı 
Yağışlı  

Gün 
Sisli  
Gün 

Açık  
Gün 

Üretim 0,467** 0,004 -0,383* 0,149 0,120 0,024 -0,425** 
*  % 5 seviyesinde önemli, ** % 1 seviyesinde önemli 
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Tablo 5. Yıllık ortalama değerlerin fındık üretimi üzerine doğrudan ve dolaylı etki   
      oranları (%)  (S: sıcaklık, N: nem, R: rüzgar hızı, YT: yağış toplamı,  
      SG: sisli  gün, AG: açık gün) 

 İlişki  
Katsayısı 

Doğrudan 
Etkisi 

Dolaylı Etkiler 

   N R YT YG SG AG 
1 0,467** 79,39 -2,95 -6,10 -7,32 0,06 3,70 0,48 
   S N YT YG SG AG 

2 -0,383* -52,30 -7,19 2,34 13,52 0,07 4,93 -19,65 
   S N R YT YG SG 

3 -0,425** -37,24 -1,19 -3,39 -41,01 9,96 0,09 7,12 
1 Yıllık Ortalama Sıcaklığın Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
2 Yıllık Ortalama Rüzgar Hızının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
3 Yıllık Ortalama Açık Gün Sayısının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 

 
Tablo 6. Aylık ortalama değerlere göre fındık üretimi ile iklim değerleri  

                 arasındaki ilişkiler 
Aylar Sıcaklık Nem Rüzgar 

Hızı 
Yağış 

Toplamı 
Yağışlı 

Gün 
Sisli 
Gün 

Açık 
Gün 

Ocak    0,266   0,116 -0,541** -0,170 -0,003 0,241  0,127 
Şubat    0,302  -0,007 -0,212 -0,206 -0,411** 0,155  0,280 
Mart    0,351*  -0,271 -0,513* -0,208 -0,091 -0,378*  0,060 
Nisan    0,077   0,316 -0,445**  0,042 0,239 0,126 -0,396* 
Mayıs   -0,119  -0,355*  0,028  0,128 -0,017 -0,201 -0,172 
Haziran    0,258  -0,267 -0,098  0,140 -0,148 -0,098  0,043 
Temmuz    0,272   0,199 -0,434** -0,052 0,376* 0,000 -0,383* 
Ağustos    0,365*  -0,468** -0,394*  0,338* -0,022 0,062  0,019 
Eylül    0,330*  -0,358* -0,668** -0,276 -0,122 0,062  0,071 
Ekim   -0,108  -0,366* -0,665**  0,436* -0,040 0,072 -0,018 
Kasım   -0,012  -0,138 -0,108  0,067 0,176 0,066 -0,157 
Aralık   -0,009  -0,037 -0,169 -0,234 -0,201 0,068  0,063 
* % 5 seviyesinde önemli, ** % 1 seviyesinde önemli 

 
Tablo 7. Aylık ortalama değerlerin fındık üretimi üzerine doğrudan  

     ve dolaylı etki oranları (%) 
(S: sıcaklık, N: nem, R: rüzgar hızı, YT: yağış toplamı, SG: sisli gün, AG: açık gün) 

 İlişki  
Katsayısı 

Doğrudan  
Etkisi 

Dolaylı Etkiler 

   S N YT YG SG AG 
1 -0,541** -89,09 1,15 7,64 -0,36 0,53 -0,64 0,59 
   S N R YT SG AG 
2 -0.411** -66,18 -7,01 8,96 -2,62 5,39 4,70 -5,14 
   N R YT YG SG AG 
3 0.351* 37,01 26,12 1,36 7,72 -25,72 -1,73 0,34 
   S N YT YG SG AG 
4 -0.513* -81,67 -0,66 14,64 1,20 -0,47 -1,36 0,00 
   S N R YT YG AG 
5 -0.378* -57,12 5,06 -13,25 -6,02 7,20 11,26 -0,09 
   S N YT YG SG AG 
6 -0.445** -68,16 -3,81 -12,04 3,81 -5,05 -1,06 -6,07 
   S N R YT YG SG 
7 -0.396* -18,30 9,58 -4,64 -2,15 7,95 -42,66 14,72 
   S R YT YG SG AG 
8 -0.355* -38,43 -0,25 3,46 1,04 -18,05 -7,06 31,71 
   S N YT YG SG AG 
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9 -0.434** -40,69 6,08 2,40 -3,49 -22,54 0,00 -24,80 
   S N R YT SG AG 

10 0.376* -10,74 -0,14 -12,88 24,09 -5,72 0,00 46,43 
   S N R YT YG SG 

11 -0.383* -47,16 3,97 1,65 -12,04 15,87 -19,31 0,00 
   N R YT YG SG AG 

12 0.365* 20,70 49,00 -14,94 1,80 10,59 -2,60 0,37 
   S R YT YG SG AG 

13 -0.468** -64,16 -7,58 21,09 -2,28 -4,07 -0,60 -0,22 
   S N YT YG SG AG 

14 -0.394* -71,62 9,19 7,14 4,10 -1,49 0,76 -5,70 
   S N R YG SG AG 

15 0.338* 53,10 3,81 2,64 17,39 -2,30 0,35 20,41 
   N R YT YG SG AG 

16 0.330* 51,31 -0,11 3,10 14,21 -18,88 2,86 -9,53 
   S R YT YG SG AG 

17 -0.358* -62,61 0,79 6,55 -17,40 4,21 -0,73 7,71 
   S N YT YG SG AG 

18 -0.668** -64,63 1,53 3,60 -15,97 13,63 0,00 -0,64 
   S R YT YG SG AG 

19 -0.366* -81,32 2,14 12,24 -2,84 0,20 0,55 0,71 
   S N YT YG SG AG 

20 -0.665** -56,39 -5,16 8,75 -15,50 -11,50 0,00 -2,70 
   S N R YG SG AG 

21 0.436* 56,24 -4,54 2,04 4,49 -15,58 -2,16 14,95 
 
1   Ocak Ayı Ortalama Rüzgar hızının fındık üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
2   Şubat Ayı Ortalama Yağışlı Gün Sayısının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
3   Mart Ayı Ortalama Sıcaklığının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
4   Mart Ayı Ortalama Rüzgar Hızının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
5   Mart Ayı Ortalama Sisli Günler Sayısının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
6   Nisan Ayı Ortalama Rüzgar Hızının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
7   Nisan Ayı Ortalama Açık Günler Sayısının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
8   Mayıs Ayı Ortalama Nem Miktarının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
9   Temmuz Ayı Ortalama Rüzgar Hızının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
10 Temmuz Ayı Ortalama Yağışlı Günler Sayısının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
11 Temmuz Ayı Ortalama Açık Günler Sayısının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
12 Ağustos Ayı Ortalama Sıcaklığının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
13 Ağustos Ayı Ortalama Nem Miktarının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
14 Ağustos Ayı Ortalama Rüzgar Hızının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
15 Ağustos Ayı Ortalama Yağış Toplamının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
16 Eylül Ayı Ortalama Sıcaklığının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
17 Eylül Ayı Ortalama Nem Miktarının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
18 Eylül Ayı Ortalama Rüzgar Hızının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
19 Ekim Ayı Ortalama Nem Miktarının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
20 Ekim Ayı Ortalama Rüzgar Hızının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
21 Ekim Ayı Ortalama Yağış Toplamının Fındık Üretimine Doğrudan ve Dolaylı Etki Oranları (%) 
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Özet 

Fındık bitkisinin toprak ve yaprak istekleri yönünden en uygun ekoloji “Eski Üretim 
Bölgesi” dediğimiz “Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin” illeridir. Bu ekoloji de 
dünyanın en kaliteli ve nitelikli fındık üretimi yapılmaktadır. Türk fındık kalitesini 
korumak adına fındık tarımı “Eski Üretim Bölgesi ” yani kendi ekolojisinde kalmalıdır. 
Ayrıca bu bölge organik tarıma da uygundur. Üreticilerin çoğu bu bölgede kimyasal girdi 
kullanmamaktadır. Fındık tarımı yapılan bu araziler 6. ve 7. sınıf tarım dışı ve aşırı eğimli 
olduğundan erozyona müsaittir. Fındık bitkisi kök yapısı özelliği ile erozyonu önleyici bir 
görev de yapmaktadır. Bu bölge için bir düzenleme yapılarak üreticinin arazi başında 
kalması sağlanmalı ve organik fındık tarımı teşvik edilerek ekolojik dengenin bozulması 
önlenmelidir. 

Anahtar kelimeler: Organik, geleneksel, fındık, organik tarım 
 

Organic Hazelnut Farming 
 

Abstract 
The best convenient ecology for hazelnut plant as to soil and leaf requirements is old 

production region which is Ordu, Giresun, Trabzon, Rize and Artvin. Nut production in the 
ecology have been known as the best quality and quantity in the world. Nut farming must 
stay for the protection of the Turkish nut quality in the ecology which is old production 
region. Additionally, this region is the best area for organic agriculture. Using of the 
chemical is out of the region as well. The area done the nut farming is sixth and seventh 
class area which has soil erosion. Nut plant can obstruct erosion because of root structure. 
Some arrangements must be done for the region and stay on the own area. Organic farming 
must be support so that ecological level must be protection deformation. 

Key words: Organic, traditional, hazelnut, organic farming 
 
 
 
 
 
 



 

 Giriş 
 Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de organik tarım konusundaki ilk 
çalışmalar 1983-1984 yıllarında başlamıştır. Organik üretim, günümüze kadar tamamen 
ihracata konu olan ürünlerde başlatılmış ve gelişmiş olup, bu üretim teknolojisi ile yeni 
ürünler için ihracat olanağı çoğunlukla sağlanamamıştır (Gündüz, 1994). Yoğun tarım 
yapısı, tarımda yüksek verim ve daha iyi bir refah düzeyine ulaşılmasını sağlamış ancak 
çevre, gıda maddeleri ve tarımda çalışanlar ile ilgili bir sorunu da beraberinde getirmiştir 
(Rehber,1991). Geleneksel tarım, birim alandan en yüksek verimi elde etmeyi amaçlamış, 
bu sebeple üretime yönelik plan ve programlar, araştırmalar ve desteklemeler daima verimi 
ve üretimi destekleyici yönde olmuştur (Kurtar vd., 2003). 
 Bu amaca ulaşmak için yatırımlar üretime yönelik yapılmış ve çevre boyutu 
düşünülmemiştir. Birim alandan daha yüksek verim alabilmek için toprak ve yaprak analizi 
yapılmadan, toprağın ihtiyacından fazla bilinçsiz ve programsız gübreleme yapılmıştır. 
Özellikle toprakta çabuk yıkanan azotlu gübrenin yoğun kullanımı sonucunda yeraltı 
sularında nitrat birikimi olmuştur. Ekonomik kazanç birinci planda düşünülüp, yetiştiricilik 
ve kalite ikinci plana atılmıştır. Fındık üretiminde Birinci Standart Bölge dediğimiz Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde üreticilerin birçoğu gübrelemeyi bilinçsiz yaptığı 
gibi hastalık ve zararlılarla mücadele yönüyle de bilinçsiz uygulama yapmaktadır. 
 Bilinçsizce kullanılan kimyasal pestisidler, bazı faydalı türlerin neslinin yok 
olmasına neden olabilir. Doğu Karadeniz Bölgesinde fındık alanlarında yoğun olarak fındık 
kurduna karşı kimyasal mücadele yapılmaktadır. Üreticilerin bir çoğu ilaçlamayı kendi 
istediği zaman yapmaktadır. İl ve ilçe müdürlüklerinden ilaçlama tarihini almadan ve 
fenolojiye bakmadan uygulama yaparlar. Çoğu zaman ilaçlamada geç kalırlar ve zararlı 
zararı vermiş olur. Ayrıca yapılan önemli bir yanlışlıkta her yıl aynı etkili maddeli ilaçların 
kullanılmasıdır. Her yıl aynı etkili maddeler uygulandığın da böceklerin bağışıklık 
kazanabileceği düşünülmemekte ve bir zararlı için kullanılan kimyasal ilacın başka 
zararlılar için de etkili olabileceği sanılmaktadır. Üreticilerin fındık kurduna karşı yabancı 
ot için kullanmış oldukları herbisitleri kullandığı tespit edilmiştir. Tüm bu bilinçsiz 
uygulamalar değerlendirildiğinde ekolojik dengenin bozulması kaçınılmaz olacaktır. Son 
yıllarda fındık alanlarında önemli zarar yapan yazıcı böceklerin yoğunluğunun artmasının 
sebebi kültürel uygulamalardaki eksiklikler ve yanlışlıklar ile ekolojik dengenin 
bozulmasıdır. 
 Organik tarım; “ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal 
dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte 
olup, esas itibariyle sentetik kimyasal ilaçlar ve gübrenin kullanımının yasaklanmasının 
yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini 
arttırma parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden, üretimde miktar artışı değil 
ürünün kalitesinin yükselmesini amaçlayan bir üretim şeklidir” (Altındişli ve İlter, 1999). 
Organik tarıma geçişte, geleneksel tarıma oranla, ilk yıllarda birim alanda veriminde hızlı 
bir düşme söz konusu iken, daha sonraki yıllarda alınan önlemler ile verim düzeyi eskisini 
yakalamakta ve hatta geleneksel tarımdan daha yüksek olabilmektedir. İncelenen yörede 
1993’de organik tarıma geçildiğinde ilk yılda %30, ikinci yılda %10 -15 ve üçüncü yılda % 
5- 10 verim kaybı olmuştur. Dördüncü yıldan sonra ise verim artışı başlamıştır. 1997-1998 
döneminde ise organik fındık üretiminde ortalama verim 126.42 kg/da ve geleneksel 
üretimde ise 100.94 kg/da olmuştur (Daitota, 1989). Organik tarımda verim, geleneksel 
tarımdan %25.24 oranında daha yüksek olmuştur. Buna göre organik üretim, birim alanda 
önemli verim kaybına neden olmamıştır. Organik üretimde işler el ile yapıldığından işgücü 
talebi, geleneksel üretime oranla daha yüksektir (Lampkin ve Padel, 1994). 
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Tablo 1. Organik ve geleneksel fındık üretiminde ortalama verim, üretim maliyeti, 
        Satış fiyatı ve karlılığın karşılaştırılması  

İşletmeler Verim 
(kg/da) 

Üretim Maliyeti 
(TL/kg) 

Satış Fiyatı 
(TL/kg) 

Net Kar 
(TL/kg) 

Geleneksel 100.94 492.079 663.591 171.512 
Organik 126.42 416.849 622.683 205.834 

Miktar 25.48 +75.230 - 40.908 +34.322  
Fark Oran (%) 25.24 15.29 6.16 20.01 

Kaynak: Bülbül ve Tanrıvermiş, 1999 

  
 Üretilen organik ürünler içerisinde dikim alanı ve üretici sayısı en fazla olan ürünler; 
fındık, üzüm ve incirdir. Organik fındık üretimi Ünye ve İkizce (Ordu), Terme (Samsun), 
Akçakoca (Bolu) ve Alaplı (Zonguldak) ilçelerinde yapılmaktadır. Organik fındık üretimi 
1989-1990 yıllarında başlamıştır. 1998 yılı verilerine göre organik fındık üretimi yapan 
üretici sayısı 1.155, üretim alanı 3.745 ha, üretim 2.288 ton ve ihracat miktarı 1.095 tondur 
(Anon, 1999 a). 
 Buna göre üretimin % 47.87’si ihraç edilmiştir. İhracatçı birlikleri kayıtlarına göre 
toplam organik fındık ihracatı 1.510 ton olup, bunun toplam üretime oranı %66.01’dir 
(Anon, 1999b). Toplam fındık üretiminin % 4’ü, fındık üretim alanının %7’si ve toplam 
üretici sayısının ise %3’ü organik fındık üreticileridir. Organik fındık tarımına geçiş 
dönemi, organik fındık üretiminin başlamasından belgelendirilmesine kadar geçen dönemi 
ifade eder. Bu dönem fındık için genel olarak üç yıldır. Ancak geçiş dönemi başlangıcından 
önce organik tarımın müsaade ettiği girdiler kullanılmış ise denetlemeye yetkili kuruluşun 
izni ile bu geçiş süresi kısaltılabilir (Anon, 2002). 
 
 Gübreleme 
 Organik fındık yetiştirilecek her bahçe için toprak ve yaprak analizi yaptırılmalıdır. 
Yaprak ve toprak numuneleri temmuz ayının ikinci yarısından sonra hasat başlamadan 10-
15 gün önce alınmalıdır. Sadece toprak analizi yapılarak gübreleme tavsiyesinde 
bulunulacaksa toprak numunesi sonbaharda bahçeye gübre verilmeden birkaç ay önce 
alınmalıdır. Bu analiz sonucunda fındık bitkisinin besin maddesi ihtiyacı bitkinin durumuna 
ve toprakta alınabilir formda olan bitki besin maddeleri miktarına göre tespit edilir.  
 Organik fındık tarımının sürdürülebilir olması için baklagil ekimi, yeşil gübre aynı 
işletme veya yerel kaynaklardan sağlanan çiftlik gübresi, fındık zuruf kompostu kullanılır. 
Organik fındık bahçelerinde, yeşil gübre olarak yetiştirilen baklagil bitkileri ile simbiyotik 
olarak yaşayan Rhizobium bakterilerinden yararlanılmalıdır. Çiftlik gübresi 3-4 yılda bir 
sonbahar veya ilkbahar başında ocağın dal izdüşümüne halka şeklindeki 50-60 cm 
genişliğindeki banda eşit olarak dağıtılır ve hemen toprağa karıştırılır. 
 Fındık bitkisi normal gelişimini PH değeri 5-7 arasında olan topraklarda 
sağlayabilmekte ve bol ürün verebilmektedir. Ancak fındık tarımı yapılan Karadeniz 
bölgesi toprakları genellikle asit karakterlidir. Toprağın asit karakterde olması azot, fosfor 
ve potasyum gibi bazı elementlerin alınmasına engel olduğu gibi demir, alüminyum gibi 
bazı elementlerinde çözünebilirliğini arttırdığından toksik etki yapmasına neden olur. Asit 
toprakların kireçlenmesi ile toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri düzelir. 
Toprak analizleri sonucuna göre toprağa atılacak kireç miktarı belirlenir, 3-4 yılda bir 
Kasım-Şubat ayları arasında dal izdüşümüne 40-50 cm bant şeklinde halkaya serilip 5-10 
cm toprak derinliğinde çapalanır. 
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 Çiftlik gübresinin bulunmadığı durumlarda toprağa organik madde kazandırmanın 
bir diğer yöntemi de yeşil gübrelemedir. Fındık bahçeleri için yeşil gübre bitkileri fiğ, 

 
 



 

yabani bezelye ve yulaf gibi bitkiler olup bunlar sonbaharda meyilli arazilerde dal 
izdüşümündeki 50-100 cm’lik halka şeklindeki banda, düz arazilerde ise tüm bahçelerde 
ekilir. İlkbaharda çiçeklenmeden önce biçilerek toprağa karıştırılır. Bu uygulamaya 
toprağın organik maddesi az olan yerlerde birkaç yıl üst üste devam edilmelidir. Ayrıca 
fındık zurufu kompost haline getirildikten sonra dal izdüşümüne saçılarak 5-10 cm 
derinlikte karıştırılmalıdır. Ayrıca organik fındık üreticisi NPK içerikli organik kökenli 
ticari gübrelerde kullanmaktadır. 
  
 Budama 
 Bahçede hastalıklı, yaşlı, kuru ve ocak içlerine yönelen dal ve dalcıkların çıkarılması 
ile ocakların yayvan bir taç kazanması sağlanır. Ocak arası mesafe 4-4.5 m’den az 
olmamalı, bu mesafeyi korumak için gerektiğinde ocakların çıkartılması ve ocaktaki dal 
sayısının 6-8’e indirilmesi ile güneşlenme, havalanma ve bitki besin maddelerinin en iyi bir 
şekilde istifade etmesi sağlanmış olur. Ayrıca fındık bahçelerindeki meyve ağaçları ve diğer 
ağaçlar çıkartılarak gölgelenme önlenmiş olur.  
 Fındık bitkisi çok fazla kök ve dip sürgünü verme temayülündedir. Ana dalların 
kökleri üzerinde her yıl bol miktarda gelişme gösterirler. Gelişen bu kök sürgünleri ocağın 
besin maddesine ortak olmakta, dalların sıklaşmasına sebep olmakta havalanma ve 
güneşlenmeyi engellemektedir. Bu nedenle kök ve dip sürgünleri sonbaharda ve mayıs sonu 
haziran başında olmak üzere yılda iki defa temizlenir. Genel olarak fındıkta budama zamanı 
sonbahar aylarıdır. Fındıkta budamaya vejetasyonun durduğu ve büyük oranda yaprakların 
döküldüğü dönem dikkate alınarak başlanmalıdır. 
 
 Hasat 
 Organik fındık tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmelidir. Kalite ve verim 
kayıplarına sebep olduğu için erken hasat yapılmamalıdır. Erken hasat edilen fındıklarda 
randıman, iç fındıktaki beyazlaşma oranı düşük olmakta, buruşuk miktarı artmakta, tat 
yavanlaşmakta ve depolama ömrü kısalmaktadır. Organik fındıkta, meyvelerin olgunlaşarak 
kendiliğinde düşmesi veya dallar silkelenerek meyvelerin yere düşürülüp yerden toplanması 
suretiyle hasat yapılmalıdır. Ancak fındık üretiminin yapıldığı 1. standart bölge (Ordu. 
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin)’de arazi çok eğimli olduğundan meyvelerin yere 
dökülmesini beklemeden hasat yapılır. Bu şekilde hasat yapılırken uyulması gereken 
kurallar: 
 Zuruflardaki kızarıklık oranı %70-80 olmalı 
 Dış kabuktaki kahverengileşme oranı %70-80 olmalı 
 Meyveler, zuruf içinde dönmeye başlamış olmalı ve zuruf kolayca soyulabilmeli 
 Kendiliğinden dökülmeye başlamış olmalı 
 Kabuklu fındıktaki nem oranı %18-30 arasında olmalıdır. 
 Organik fındık hasadında kullanılan sepetler 5-7 kg zuruflu fındık alacak şekilde 
olmalıdır. Hasat edilen fındıklar harman yerine taşınırken jüt veya iri gözenekli çuvallar ya 
da büyük sepetler kullanılmalıdır. Geleneksel fındık hasadında kullanılan sepetler, jüt 
çuvallar organik fındık hasadında kullanılmamalıdır. Eğer bunların kullanılması zorunlu ise 
kullanılmadan önce mutlaka sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Hasat yapan kişiler 
geleneksel yöntemlerle üretilmiş fındık hasadından hemen sonra organik fındık hasadı 
yapacaklarsa ellerini sabunlu su ile iyice yıkamaları gerekir. 
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 Harman 
 Hasat edilen fındıklar aynı gün harman yerine getirilmeli ve 10-15cm kalınlığında 
bir tabaka halinde serilmelidir. Güneşli havalarda tahta kürekle her gün karıştırılmalıdır, 3-4 
gün kurutulduktan sonra patoza verilerek zuruflarından ayrılmalıdır (Okay vd., 1986). 
 Zuruflarından ayrılan fındıklar toprak harmanda bir bez üzerine, beton harmanda 
doğrudan beton üzerine 3-4 cm kalınlıkta serilmelidir. Harmana serilen fındıklar güneşli 
havalarda her gün 2-3 kez karıştırılmalıdır. Kurutulan fındıklar vantilatörden geçirilerek 
toz, toprak ve boş fındıklardan temizlenirler. Kırık ve zarar gören organik fındıklar el ile 
toplanmalıdır. Bu şekilde kurutulmuş fındıklar, jüt veya hava akımı sağlayan iri gözenekli 
çuvallara sabahın erken veya akşam havanın serin olduğu saatlerde konulmalıdır. 
 
 Depolama 
 Organik fındık konulacak depolar yönetmelikçe uygun bulunmayan başka ürünlerle, 
maddelerle karışmaya ya da bulaşmaya meydan vermeyecek biçimde düzenlenmelidir. 
Organik fındık konulacak depolarda kullanılan yalıtım malzemeleri ve soğutma ile ilgili 
ekipmanlar bu amaç gözetilerek seçilmelidir. Ayrı olarak depolamanın mümkün olmadığı 
durumlarda organik ürünlerle geleneksel ürünlerin karışmasını engelleyecek tedbirler alınır 
ve bu tedbirlerin yeterliliği yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kontrol edilir. 
 Basınç, sıcaklık ve yetkilendirilmiş kuruluşça uygun görülen gazlarla kontrol edilen 
koşullarda depolama yapılabilir. Organik ürünün depolanması sırasında ürünün organik 
özelliğini kaybettirecek ilaç ve ilaçlama yöntemi kullanılamaz (Anon, 2005). Organik 
ürünlerin depolanmasında sentetik kimyasal maddeler kullanılamaz ve doğal olmayan 
uygulamalar yapılamaz; tüm bu işlemler yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kontrol edilir. 
 Bu koşullar sağlanan depolarda kabuklu fındığın nemi %12’den, iç fındığın nemi ise 
% 6’dan fazla olmamalıdır. Depo sıcaklığı 5-10 C˚, atmosfer nemi % 50-60 olmalıdır. 
İçinde kabuklu veya iç fındık bulunan ambalajlar, depolarda ahşap ızgaralar üzerinde 
yerleştirilmeli ve 10 ambalajdan fazla üst üste konulmamalıdır. Yağışlı havalarda yükleme 
ve boşaltma yapılmamalıdır. 
 

Tablo 2. Organik fındık üretiminde hastalık, zararlılar ve bunlarla mücadelede 
           kullanılacak yöntemler  

Hastalık ve  
Zararlılar 

Mücadelede Kullanılacak  
Yöntemler 

Fındık Kurdu 
(Curculio  
nucum L.) 

Yere dökülen meyveler toplanıp imha edilmelidir. Bu zararlıya karşı 
(kükürt+kireç+kül) karışımı kullanılmaktadır. Yapılan sayımlar 
sonrasında 10 ocak ta 3 veya daha fazla ergin varsa ve meyveler 
mercimek büyüklüğüne gelmiş ise ilaçlama yapılmalıdır (Genellikle 
Mayısın İlk haftası).  

Fındık Kozalak  
Akarı  
(Eriophies 
 avellana)  

Bir dalda 5 ve üzeri kozalak varsa ilaçlama yapılmalıdır. 
İlaçlama ; Nisan sonu Mayıs başında toz kükürt kullanılarak ilaçlama 
yapılmalıdır. Ayrıca kozalaklar toplanmak suretiyle mekaniksel 
mücadele yapılmalıdır. Kozalaklar kışın yapraksız dönemde toplanıp 
bahçe içinde bir yere bırakılmalıdır. Kesinlikle yakılmamalı ve 
gömülmemelidir. Kozalakların içi faydalı böcekler ve akarlar için bir 
barınak yeridir. Kozalaklar içindeki faydalı böcekler kış döneminde de 
hareketli olduğundan kozalaklar toplandıktan sonra kuruyan kozalakları 
terk ederek başka canlılar üzerinde beslenip faaliyetlerini sürdürebilirler. 
Fındık kozalak akarları çok yavaş hareket ettiklerinden ve olumsuz çevre 
şartlarından çok çabuk etkilendiklerinden kozalakları terk edemezler ve 
kuruyan kozalaklar içinde besin bulamadıklarından ölürler.  
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Fındık Filiz  
Güvesi 
(Gypsonoma 
 dealbana) 

Her ocakta, fındık alt orta ve üst kısımlarından 10’ar yaprak olmak üzere 
30 yaprakta üçgen görünümünde larva zararı sayılır. 100 yaprakta 
ortalama zarar oransal olarak tespit edildiğinde mücadele yapılmalıdır. 
Mücadele zamanı;  1. Mücadele: Mart sonu Nisan başı; 2. Mücadele: 
Eylül, hasat sonu 
Zararlıların larvaları ile bulaşık olan sürgünler kesilip bahçeden 
uzaklaştırılmak suretiyle mekaniksel mücadele, Bacillus thuringiensis 
içeren ve ruhsatlı olan hazır bakteri preparatları kullanmak suretiyle 
biyolojik mücadele yapılmalıdır. 

Dalkıran  
(Xyloborus dispar F.) 
ve  daldelen 
(Lymantor coryli) 

Kültürel tedbirler, 
-Fındık bahçelerinde budama ve gübreleme işlemleri uygun şekilde 
yapılmalıdır. 
-Bulaşık dallar kesilip en geç mart ayına kadar bahçeden uzaklaştırılmalı 
veya yakılmalıdır. 
-Kültürel işlemler bütün komşu bahçelerde birlikte yapılmalıdır. 
Biyoteknik (Kitlesel Yakalama) Mücadele 
-“Kırmızı kanatlı yapışkan tuzaklar” popülasyonun %80-85’nin çıkış 
yaptığı Temmuz-Ağustos aylarında bahçeye asılmalıdır. 
-Bulaşıklığın %70-80 olduğu bahçelerde dekara 6-8 tuzak, bulaşıklığın 
%30-40 olduğu bahçelere 3-4 tuzak asılmalıdır. 

Fındık Koşnilleri 
(Parthenolecanium 
 corni) 

Bulaşık ocak sayısı 10’un üzerinde ise belirlenecek 10 ocakta 3’er 
bulaşık sürgünde koşnil incelenir. Bu sürgünleri her birinde canlı 
ortalama 5 ve üzeri koşnil varsa mücadele gerekir. 
Mücadele zamanı ; Haziran sonu (Canlı koşnil kontrol edilerek). 
Mücadele: Fazla bulaşık sürgün ve ince dallar kesilip bahçeden 
uzaklaştırılmalıdır. Bu işlemin yumurtalar açılmadan önce yapılması 
gerekir. Özellikle Verticillium lecanii gibi entomo patojen fungusları 
korumak ve desteklemek suretiyle mücadele yapılmalıdır. 
Azadiractin etkili maddeli ilaçlarla mücadele yapılabilir.  

Bakteriyel  
Yanıklık  
Hastalığı  
(Xanthomonas  
compestis  
pv. Corylina Dye) 

Kültürel önlemler: -Gübreleme ve budama gibi kültürel önlemler 
zamanında, doğru şekilde yapılmalıdır.-Hastalıklı ve kurumuş dallar 
kesilip yok edilmeli, budama aleti %10’luk sodyum hipoklorit (Çamaşır 
suyu) çözeltisine batırılıp sonra hastalıksız ocağa geçilmeli (Bulaşma 
olmasın). Mücadele zamanı: Ağustos sonu Eylül başında (Sonbahar 
yağmurları başlamadan önce). 
Mücadele: 1. ilaçlama: Hasattan sonra Ağustos sonu, Eylül başında 
2.ilaçlama: Yaprakların ¾’ü döküldüğünde 3.ilaçlama: Tomurcuklar 
patlamadan önce, %1’lik bordo bulamacı (1 kg Bakır sülfat, %98+500gr 
sönmemiş kireç+100 lt su) uygulaması yapılmalıdır (Toros vd., 1997). 

Yabancı Otlar -Fındık bahçelerinde yabancı otla biçme yoluyla mücadele yapılır.  
Yabancı ot ve dip sürgünü temizliği hasada yakın dönemde yapılmalıdır. 
-Böğürtlen, eğrelti otu gibi bitkiler biçilerek veya kökleri sökülerek yok 
edilmeli. 
-Yabancı ot tohumlarının bulaşmasını önlemek için yanmış çiftlik 
gübresi kullanılmalıdır. 

Kaynak: Anon, 2002 
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Özet 
 Türkiye’de fındıkla ilgili sorunlar üretim, tüketim ve pazarlama üçgeninde kendini 
hissettirmektedir. Verimsizlik, kalitesiz ürün, girdi kullanımındaki yetersizlikler vb. 
şeklinde sıralayabileceğimiz sorunlar çözüm beklemektedir. Fındık iç tüketimi ülkemizde 
yetersizdir. İnsanların satın alma güçlerinin zayıf olması, fındığı yeterince tanımamaları, 
fındık işleyen sanayinin yeterince gelişmemesi gibi nedenler iç tüketimin kısıtlı olması 
sonucunu doğurmaktadır. Fındığın dış tüketimi konusunda fazla bir sıkıntı 
bulunmamaktadır. Gelişmiş ülkeler fındık işleyen sanayilerini çoktan kurmuş ve fındıklı 
gıda ürünleri tüketimini yıldan yıla artırmışlardır. Ülkemiz fındık üretiminin ortalama % 
90’ı ihraç edilmektedir. Bir ihraç ürünü olan fındığın ihracatı sorunlar yumağı haline 
gelmiştir. Pazarlama konusunda gerek iç gerekse dış piyasalarda yeni açılımlara ihtiyaç 
vardır. 
 Üretimi, tüketimi ve pazarlaması ile çeşitli sorunlar yaşayan fındığın yeterince 
değerlendirilebilmesi için yeni önlemlere, uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’nin 
bir fındık politikası belirlemesi gerekmektedir. Değerli bir ihraç ürünü olan fındık, yeni 
alternatif yaklaşımların uygulanması ile ülkemize ve bölgemize daha da yararlı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Fındık, fındık üretimi, fındık tüketimi, fındık politikası 
 

Alternative Approaches in the Turkish Hazelnut Policy 
 

Abstract 
Problems regarding hezelnut can be seen in the production, consumption and 

marketing triangle. Hazelnut production problems such as infertility, unqualified product, 
insufficiency in input usage which are waiting for solution. Domestic hazelnut consumption 
in our country is insufficiente. This insufficiency is caused by reasons such as the weak 
purchasing power of people, not knowing hazelnut well and insufficient hazelnut process 
industry. There is not much concern in the foreign consumption of hazelnut. Developed 
countries already set up their hazelnut processing industries and consumption of food 
products with hazelnut is increasing year by year. Average of 90% of Turkey’s hazelnut 
product is exported. Hazelnut is an export product. Unfortunately, exportation of hazelnut 
has issues. New approaches for domestic and foreign markets are needed. In order to 
adequate utilization of hazelnut which has problems in production, consumption and 
marketing, new precautions and applications are needed. Turkey has to determine a 
hazelnut policy. Hazelnut, being a valuable agricultural export product, will be more 
benefitable to our country and region by application of new alternative approaches. 
 Key words: Hazelnut, hazelnut production, hazelnut consumption, hazelnut policy 
 



 

 1. Giriş 
Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından biri döviz kaynaklarının sınırlı 

olmasıdır. Bu ülkeler için başlıca döviz kaynağı, hiç şüphesiz ihracattır. Diğer döviz 
kaynaklarındaki büyümenin nispi olarak düşük olduğu bu ülkeler için bu kaynaktan 
sağlanan döviz kazançlarını, dolayısıyla dış ödeme gücünü arttırmanın önemi büyüktür. 
Gelişme yolunda olan bir ülke olarak Türkiye için de öz kaynaklarını en verimli şekilde 
değerlendirmek bir zorunluluktur. Türkiye’de tarımsal ürünler öz kaynakların temelini 
oluşturmaktadır. Tarımsal ürünlerden gereğince yararlanabilmek amacıyla; gelişmiş 
tarımsal üretim, gerçekçi bir ihracat politikası, etkin bir pazarlama ve fiyat politikası olarak 
belirlenen üç temel konunun üzerinde mutlaka durulması gerekir. 

Genel olarak tarımsal ürünlere yönelik olarak belirlenen bu faktörler, fındık için de 
ayrıca bir önem taşımaktadır. Fındık, ülkemizin en önemli ve geleneksel ihraç ürünlerinden 
bir tanesidir. Önemli bir döviz kaynağı olmasının yanı sıra özellikle Doğu Karadeniz 
Bölgesi insanın başlıca geçim kaynağı olarak, sosyo-ekonomik bir öneme de sahiptir.  

Ülkemiz dünya fındık üretiminin yaklaşık % 70’ini, dünya fındık ihracatının ise % 
70-80’ini tek başına gerçekleştirmektedir. Fındık bu yönleriyle ülkemizin gerek üretim 
gerekse ihracat yönünden dünya piyasasında hemen hemen tek başına hakim olduğu nadir 
ürünlerimizden biridir. Bilindiği gibi Türkiye sanayileşme çabasında olan bir ülkedir. Bu 
nedenle toplam ihracat içerisinde sanayi ürünlerinin payının artması ve buna bağlı olarak 
tarım ürünleri payının azalması öngörülmektedir. Ancak, Türkiye ekonomisi tarıma dayalı 
niteliğini sürdürmekte; tarım ürünleri ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı azalmakla 
birlikte, önemini korumaktadır. Fındık tek başına ülkemize her yıl ortalama 700-800 
milyon dolarlık döviz kazandırmaktadır. Fındıktan 2004-2005 ihracat sezonu sonunda 1.5 
milyar dolar tutarında ihracat geliri beklenmektedir. Fındık ihracatından elde edilen gelirin 
toplam ihracat içindeki payı ortalama % 3 civarındadır. Fındığın tarımsal ihracat gelirleri 
içindeki payı ortalama % 25’dir (www.die.gov.tr). 

Fındık, ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde binlerce üretici ailenin 
geçim kaynağını oluşturmakta, arazinin dar ve işletmelerin küçük olduğu bu bölgemizin 
sosyo-ekonomik yapısına önemli etki ve katkılarda bulunmakta, toprağın erozyona karşı 
korunmasına yardımcı olmaktadır. En fazla döviz geliri sağlayan birkaç tarım ürünümüzden 
biri ve geleneksel bir ihraç ürünü olan fındık, ülke nüfusunun giderek artan gıda maddeleri 
ihtiyacını karşılamak, tarıma dayalı sanayiye hammadde sağlamak, sanayileşme için gerekli 
yatırım mallarına ödenecek döviz gelirlerini elde etmek ve fazla işgücü kullanmak gibi, 
tarımdan beklenen temel görevlerin yerine getirilmesine büyük katkılarda bulunmaktadır. 

Ülkemiz ekonomisine önemli katkıları olan fındık konusunda izlenilen yanlış 
politikalar sonucu ortaya önemli sorunlar çıkmıştır. Fındığın başlıca sorunları üretim, fiyat 
ve pazarlama konularıdır. Bu sorunların çözümü adına, bugüne kadar pek fazla bir şey 
yapıldığı söylenemez. Günübirlik, kısa vadeli ve temelsiz politik yaklaşımlar sorunları 
çözemediği gibi, yığılarak artmalarına neden olmuştur. Böylece ülkemiz fındıktan gereği 
kadar yararlanamamıştır. Fındık üretimi, tüketimi ve ihracatı konularında karşılaşılan 
sorunlara çözüm getirmesi gereken kuruluşların; takip etmeleri gereken politikaların neler 
olduğu konusu üzerinde durmak gerekmektedir. 

 
 2. Türk Fındık Ekonomisinin Sorunları 

Türkiye’deki fındık dikim alanları, fındık bahçelerinin özellikleri (topografya ve 
toprağın özelliği, fındık ocaklarının yaşı ve dikim sıklığı, fındık bahçelerindeki çeşit sayısı 
vb), gerçekleşen rekolte, iç piyasada tüketilen fındık miktarı, sezon sonunda özel sektörün 
elinde kalan stok fındık miktarı konularında veri eksiklikleri bulunmaktadır. Bununla 
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birlikte, Azerbaycan ve Gürcistan gibi üretici ülkelerin gerçek üretim ve ihracat miktarları 
konularında da sağlıklı veri noksanlığı söz konusudur. Oysa, etkin bir fındık politikası 
belirlemenin en önemli ve ilk şartı, bu konulardaki güvenilir verilerin varlığıdır (KÖKSAL, 
2000, s.16). 

Fındık piyasasındaki ürün fazlalığına rağmen üreticilerin fiyat desteği yoluyla 
korunmasına çalışılması, dikim alanları ve üretimdeki artışı teşvik etmektedir. Uygulanan 
fiyat destekleme politikasından geniş alanlara ve yüksek verimliliğe sahip Batı Karadeniz 
Bölgesindeki işletmeler daha fazla yararlanabilmektedir. Verilen fiyat desteği, verimliliği 
düşük olan işletmelerin üretimi devam ettirmelerine ve ayakta kalmalarına prim vermekte, 
diğer tarım ürünlerinin dikim alanları ve üretimlerini azaltmaktadır. Özellikle, Batı 
Karadeniz Bölgesinde fındık bahçelerinin tesis edilmesinde çeşit seçimine önem 
verilmemesi, kalitenin bozulması sonucunu doğurmaktadır. Bununla birlikte, çiftçi olmayan 
fındık bahçesi sahipleri de verilen desteklerden yararlanabilmektedir (FİSKOBİRLİK, 
2004, s.11). 

Destekleme/Fiskobirlik alım fiyatları, üretim maliyetleri, rekolte, stoklar, ikame 
ürünlerin fiyatları vb. faktörler yeterince dikkate alınmadan genellikle maliyetlerin çok 
üzerinde belirlenmektedir. Fiyatların maliyetlerin çok üzerinde belirlenmesi, piyasada çifte 
fiyat oluşumuna neden olmaktadır. Bununla birlikte, üreticiler de dünya piyasalarında 
oluşan fiyatlardan yararlanamamaktadırlar.  

2844 sayılı yasa ile fındık dikim alanlarına sınırlandırma getirilmesine rağmen, 
gerek bütün fındık üreticilerine fiyat desteğinin verilmesine devam edilmesi, gerekse 
yasanın işlerlik kazanamayan özellikleri nedeniyle halen izin verilmeyen alanlarda üretime 
ve yeni dikimlere devam edilmektedir. Bununla birlikte, fındık yetiştiriciliğinin iyi bakımlı 
ve yüksek verimli bahçelerin bulunduğu taban arazilerden kaldırılarak yüksek meyilli, zayıf 
ve bakımsız bahçelerde sınırlama üretim maliyetlerini artırabilecektir. Üretim 
maliyetlerindeki artış da, ihraç fiyatlarını yükselterek diğer üretici ülkelere karşı rekabet 
gücünü düşürebilecektir (FİSKOBİRLİK, 2004, s.10). 

Fındık yetiştiren işletmeler genellikle küçük aile işletmesi özelliğinde olup, işletme 
arazileri çok parçalıdır. Bununla birlikte, işletmelerde fındığın dışında pazara yönelik 
olarak yetiştiriciliği yapılan üretim faaliyetlerinin sayısı yok denecek kadar azdır. Yoğun 
nüfus baskısı altında olan fındık işletmelerindeki işsizlik oranı da, çok yüksek 
düzeylerdedir. İşletmelerin fındık bahçesi büyüklüklerinin yetersiz olması, verimin düşük 
olması ve işletmelerde fındığın dışında pazara yönelik olarak yetiştiriciliği yapılan üretim 
faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle, işletmelerdeki nüfusun sadece fındık tarımından 
geçinebilmesi mümkün görülmemektedir. 

Üreticilerin örgütlenme konusunda eksiklikleri bulunmaktadır. Örgütlenme eksikliği 
nedeniyle çoğu üretici, devletin sağlamış olduğu fiyat desteği ve girdi sübvansiyonlarından 
yararlanamamaktadır. Bu durum, üretim maliyetlerinin artması ve ürünlerin değerinin 
altında satılması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir (KAPTANGİL, 2000, s.19). 
Fındık işletmelerinin genellikle özsermayeleri yeterli değildir. Kredi taleplerini örgütlü 
kuruluşlardan sağlayamadıklarından çoğu kez aracılara yüksek maliyet ve şartlarla 
borçlanmaktadırlar. 

Fındık yetiştirilen bölgelerin topoğrafik özellikleri ve işletmelerdeki üretim 
yapısından dolayı mekanizasyon uygulanamamaktadır. Bu nedenle, işletmelerdeki tarımsal 
üretim faaliyetlerinin gerektirdiği işgücünün tamamına yakını insan işgücüyle 
karşılanmaktadır. İşletmelerin arazi varlığının tamamına yakınının fındık bahçelerinden 
oluşmakta ve üretim faaliyetinde işgücü gereksinimi hasat döneminde yoğunlaşmaktadır. 
İşletmelerde hasat döneminin dışında atıl işgücü oluşmaktadır. 
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Fındık işletmelerindeki en önemli sorunların başında, fındık üretiminde verimlilik 
düzeyinin çok düşük olması gelmektedir. Fındık bahçelerinin tesis edildiği arazi yapısının 
çok meyilli, toprağın sığ ve besin maddelerince fakir olması, fındık bahçelerinin çok 
parselli olması, ocak dikim sistemine göre yapılan yetiştiricilikte ocakların genellikle çok 
sık oluşturulmuş olması, fındık bahçelerinin önemli bir kısmının ekonomik verim ömrünü 
tamamlamış olması, gerekli kültürel işlemlerin yeterince yapılmaması, yeterli girdinin 
kullanılmaması ve girdi uygulama yöntemlerinde yanlışlıkların yapılması, fındığın 
genellikle daldan hasat edilmesi fındık üretim faaliyetinde verimliliği düşüren en önemli 
etkenlerdir. Türkiye fındık üretiminde gerçekleşen artış, tamamen dikim alanlarının 
genişlemesinden kaynaklanmıştır. Oysa, ABD ve Fransa gibi ülkeler, bu artışı verimliliği 
yükseltmek suretiyle gerçekleştirmektedirler. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası 
piyasalarda daha fazla rekabet gücüne erişebilmesini olumsuz olarak etkilemektedir 
(KULAÇ, 1997, s.91). 

Fındık bahçelerinde genellikle ikiden fazla çeşit bulundurulmaktadır. Bu durum 
standart bir ürün hasadını engellemekte, şekil farklılığı, randıman düşüklüğü ve hasat 
zaman değişikliğinden kaynaklanan buruşuk iç oluşumu gibi satışta üretici aleyhine fiyat 
düşmesine yol açmakta, ihracatta standartların dışına çıkılmasına, anlaşmazlıklara veya 
fiyat kırmalarına neden olmaktadır. Fındığın genellikle daldan el ile hasat edilmesi, hem 
daha fazla işgücü gerektirmekte, hem hasat sırasında dal ve dalcıklar ile gelecek yılın 
ürününü oluşturacak tomurcuklara zarar verebilmekte ve hem de hasat olgunluğuna 
gelmeyen çeşitler aynı anda toplandığından randıman ve kalite düşebilmektedir. 

Fındık üreticilerinin gübre ve ilaç gibi girdilerin kullanılması ile diğer kültürel 
işlemlerin yapılması konularında bilgi eksiklikleri bulunmakta, fındık yetiştiriciliği 
genellikle tecrübeye göre veya atadan ve/veya komşudan görüldüğü şekilde yapılmaktadır. 
Buna karşılık, fındık yetiştiriciliğine yönelik yeterli yayım çalışmaları yapılmamaktadır 
(BOSTAN, 1997, s.132). 

Hasat sonrasındaki harmanlama ve kurutma döneminde havaların yağışlı geçmesi, 
hem harman zamanını uzatarak koruma önlemlerini zorlaştırmakta, hem de gösterilen tüm 
çabalara karşın fındığın harman ve depolanmasında naylon çuval ve örtü malzemelerinin 
kullanılmasından dolayı kabuk kararması ve çürük iç gibi kalite bozulmaları ile aflatoksin 
ve diğer mikroorganizma zararlarının oluşmasına neden olmaktadır. Kaliteyi olumsuz 
olarak etkileyen bu etmenler, ihracatta da önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 
(FİSKOBİRLİK, 2004, s.11). 

Fındık işletmelerinin, mali yönden güçsüz olması, borcunun olması,işletme 
sahiplerinin genellikle başka yerlerde ikamet etmeleri ve fındığının az olması gibi 
nedenlerle fındığını pazarlama sezonunun hemen başında elverişsiz fiyatlardan satmak 
zorunda kalmaktadırlar. Fındığın, pazarlama sezonunun hemen başında yoğun olarak 
piyasaya sürülmesi, piyasaya baskı yaparak fiyatları düşürmektedir. 

Kırıcı, işleyici ve ihracatçılar, fındık piyasasına genellikle tüccarlar ile aynı 
fiyatlardan alıcı olarak girmektedirler. Kendine kar marjı sağlamaya çalışan tüccarlar, 
fındık alımlarında randımanın belirlenmesi ve tartımda üretici aleyhine davranışlara 
girebilmektedirler. Fındık satışlarının emanet usulüne göre yapılması durumunda stopajın 
peşin ödenmesi zorunluluğu, tescil işlemlerini geciktirilebilmekte veya kaçak işlemlere 
neden olabilmektedir. Fındıkta destekleme alımlarına 5 Nisan 1994 Kararları ile hukuken 
son verilmesine rağmen, hükümetler bu uygulamayı Fiskobirlik alımları şeklinde fiili 
olarak devam ettirmişlerdir. Fiskobirlik’in kendi adına yaptığı fındık alımları ile ilgili 
kararların tamamen hükümetlere bağlı olması ve alım politikalarında belirsizliklerin 
yaşanması, piyasalarda istikrarsızlıklara neden olmaktadır. 
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Fiskobirlik’in fındık alım oranları, elindeki mevcut stoklar, yüksek stoklama 
maliyetleri, fındık alım fiyatlarının yüksek belirlenmesinin etkisiyle azalmaktadır. 
Fiskobirlik’in fındık alım oranlarının düşmesi nedeniyle, piyasa fiyatı hedeflenen düzeylere 
çıkartılamamakta ve üreticilere yeterli destek sağlanamamaktadır. Fiskobirlik’in 
hükümetlerin açıkladığı yüksek fiyatlardan fındık alımlarında bulunması, maliyetlerini 
yükseltmekte, yüksek maliyetler ise dış piyasalarda özel sektör ile rekabetini engellemekte, 
ihracattaki payını azaltmaktadır. Fiskobirlik, maliyetin altında piyasaya ürün sürerek 
fiyatları düşürmek istemediğinden fındığı yağlık olarak değerlendirmek durumunda 
kalmaktadır. Son yıllardaki satışlarının çoğu fındık yağı ve küspesi şeklinde 
gerçekleşmiştir. Fındığın yağlık olarak değerlendirilmesi ise gayri ekonomik bir çözüm 
olmaktadır. 

Türkiye’de tüketilen fındık miktarı, fındık fiyatlarının yüksek tutulması, kişilerin 
gelir düzeyinin düşük olması, fındığın çerez olarak tüketiminin pek yaygın olmaması, 
ikame ürünlerin fazlalığı, son zamanlara kadar tüketimi artırmaya yönelik yeterli 
çalışmaların yapılmaması gibi nedenlerden dolayı çok düşüktür (TANRIKULU, 2000, s.6). 

Fındık yetiştirilen bölgelerdeki sanayinin büyük çoğunlukla fındığa dayalı olması, 
fındıkla ilgili olumsuz gelişmelerden bölge ekonomisinin önemli oranda etkilenmesine 
neden olmaktadır. Fındık işleme sanayindeki firmaların sermayeleri genellikle yeterli 
olmadığından dış finansman ile çalışmaktadırlar. Alınan kredilerin maliyetinin çok yüksek 
olması, geri ödeme konusunda sıkıntıların yaşanmasına neden olabilmektedir. Bununla 
birlikte, konusu fındık olmayan bazı firmalar, döviz kredilerinin daha ucuz olmasından 
dolayı ihracat kredisi kullanmakta ve ucuz fiyattan fındık ihraç ederek haksız rekabet 
oluşturmaktadırlar. 

Fındık sanayindeki firmalar, genellikle çok düşük kapasitelerle çalışmaktadırlar. 
Fındık işleme sanayindeki atıl kapasiteye rağmen, yeni yatırımlara teşvik verilmeye devam 
edilmektedir. Sektördeki düşük kapasite kullanım oranları, firmalar arasındaki rekabeti 
artırabilecek, bazı firmaları kalite ve fiyat düşürmeye, bazılarını ise üretimini durdurmaya 
zorlayabilecektir (DPT, 2001, s.42). 

Fındık ihracatçıları genellikle düşük miktarlarda fındık ihraç etmekte olup, ihracat 
birkaç büyük firmanın elindedir. Bu durum, ihracatta spekülasyonların ve haksız rekabetin 
yaşanmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte, küçük firmaların büyük miktarlarda 
harcama gerektiren yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarını ve pazar araştırmalarını 
yapacak mali güçleri de bulunmamaktadır. 

Fındıkla ilgili en çok eksikliği hissedilen unsurların başında fındık kalitesinin 
uluslararası geçerlilikte belgelendirilememesi, çıkan anlaşmazlıkların genelde ithalatçı 
firmaların lehine sonuçlanmasıdır. Gerek iç ve gerekse dış piyasada ismine doğru fındık 
çeşidinin bulunmaması ve ürünlerin çeşit bazında değerlendirilmemesi de önemli bir sorun 
olmaktadır. 

İhracatçılar, fındık piyasasında yaşanan belirsizlikler ve istikrarsızlıkların etkisiyle 
riskten kaçmakta ve çoğu kez vadeli fındık satışlarına girmemektedirler. Özellikle İtalyan 
ihracatçılar, pazarlama sezonunun başında (Ağustos-Eylül aylarında) Türkiye’deki 
politikalarda yaşanan belirsizliklerden dolayı pazarı kapabilmektedirler. Fındık işleme 
sanayindeki müteşebbisler, fındıkta vadeli işlemler piyasasının ve finans sisteminin 
geliştirilmemiş olması nedeniyle riski başkalarına (spekülatörlere) devredememektedirler. 

Fındık fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar, ihracatçılar ile ithalatçılar arasında 
ihtilafların yaşanmasına ve sanayicilerin ham madde olarak bademi tercih etmelerine neden 
olabilmektedir. Bununla birlikte, örgütlenme ve mali açıdan daha güçlü olan ithalatçılar, 
ihtilaflarla ilgili taleplerinin yerine getirilmemesi veya talep edilen tazminatın ödenmemesi 
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durumunda, adlarına yüklenilen malı çekmeyeceklerini ve imzalamış oldukları kontratı 
geçersiz sayacaklarını bildirebilmektedirler.  

Fındığın dünya piyasalarında kolay müşteri bulabilmesi, asıl işi fındık ihracatçılığı 
olmayan firmaların ihraç taahhütlerini zamanında kapatabilmek için fındık ihracatına el 
atmalarına neden olmaktadır. Bu firmaların iç piyasada fiyat yükseltmeleri ve dış piyasada 
fiyat düşürmeleri, piyasa istikrarını bozarak haksız rekabet oluşturmaktadır (GÜRSOY, 
2000, s.65). 

Fındık sanayinde tüketicilere yönelik fındıklı mamulleri üreten firma sayısı çok 
azdır. Fındık ve diğer tamamlayıcı ürünlerin (kakao ve şeker gibi) yurt içi fiyatlarının dış 
piyasalara göre daha yüksek oluşu, istikrarlı fiyatlardan ham madde temin edilememesi ve 
fındığın dış piyasalardaki fiyat değişikliklerinin çok hızlı bir seyir takip etmesi, 
sanayicilerin dış rekabet gücünü azaltmakta ve tüketicilere yönelik fındıklı mamuller 
konusunda yatırımların yapılmasını engellemektedir. 

Türkiye’nin fındık ihracatının çok önemli bir kısmının AB ülkelerine ve özellikle de 
Almanya’ya yapılması, ihracatta tek bir ülke grubuna ve bunun içinde de tek bir ülkeye 
bağımlılığı ifade etmektedir. AB’nin mevcut ithalat sınırlandırmaları, Türkiye’nin fındık 
ihracatını olumsuz olarak etkilediği gibi getirilebilecek ek tedbirler de, ihracatta önemli 
tıkanıklıklara neden olabilecektir. Oysa, Norveç, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Yeni 
Zelanda gibi kişi başına gelirin çok yüksek olduğu ülkeler ile Çin ve Hindistan gibi yüksek 
nüfus potansiyeline sahip ülkelere ya hiç fındık ihraç edilmemekte veya çok az miktarda 
ihracat gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’nin dış piyasalarda yeterince etkinlik sağlayamamasından dolayı Almanya, 
Hollanda, Fransa ve Belçika-Lüksemburg gibi fındık üreticisi olmayan ülkeler, ithal 
ettikleri fındığı değişik şekillerde işleyerek veya ambalajlayarak daha yüksek fiyatlardan 
ihraç etmektedirler. Bu ülkelerin, fındığı genellikle Türkiye’den ithal ettikleri göz önünde 
bulundurulacak olursa, Türkiye’nin fındık üreticisi olmayan ülkelerin re-eksportunu 
önleyecek önlemleri almasının zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Fındık ihracatının yaklaşık ¾’ünün iç fındık olarak gerçekleştirilmesi, Türkiye’nin 
fındığı halen hammadde olarak kullanılmak üzere ihraç ettiğini göstermektedir. İthalatçı 
ülkelerin ileri teknolojili işleme fabrikalarına sahip olmaları, işlenmiş fındık ihracatının 
daha fazla artırılmasına önemli bir engel teşkil etmektedir. Bununla birlikte, ihracatta son 
kullanıcı ve tüketiciye yönelik ürün geliştirme ve pazarlama ağı, henüz yeterince 
oluşturulamamıştır. Türkiye’nin fındık piyasasındaki en önemli sorun, üretim-tüketim 
dengesizliğidir. İç tüketim ve ihracat talebini aşan rekoltelerin gerçekleştiği yıllarda önemli 
miktarlara ulaşan fındık stokları, piyasalara baskı yaparak fiyatları düşürmektedir. 

Avrupa pazarlarında bademin kıyasıya rekabetine maruz kalan fındık, Türkiye’nin 
pazarlama eksikliğinden dolayı, bu pazarın dışında bademe rakip olamamaktadır. 
Türkiye’nin en önemli fındık pazarı olan Almanya, İsviçre ve Hollanda’nın badem 
ithalatının fındığa göre daha yüksek oranda artması, fındığın ve Türkiye’nin bu ülkedeki 
pazar payını giderek daraltabilecektir. Fındık ithalatının daha yüksek oranda arttığı 
ülkelerde bile badem ithalatının önemli bir gelişme göstermesi, Türkiye’nin gerekli 
önlemleri alması bakımından büyük önem taşımaktadır.  

Fındık ticaretinde spot işlemlerin hakim olması, riskten kaçınmaya (hedging) engel 
teşkil etmektedir. Fındık ticaretinin fiziki olarak yapılması, aynı zamanda ticaret 
borsalarının bir fiyat referans merkezi olmalarını olumsuz olarak etkilemektedir.  

Türkiye’de tarımsal ürünlerin vergilendirilmesinin (stopaj) kontrolü, borsalar 
kanalıyla yapılmaktadır. Bu uygulama, borsaların asıl görevlerinden sapmalara, spot ve 
vadeli (emanet ve alivre) işlemlerin borsa dışına çıkmasına veya geciktirilmesine veya 
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kaçak işlemlere neden olmakta, riski dağıtmak isteyenleri ise cezalandırmaktadır. Devletin 
fiyat desteği şeklinde fındık piyasasına müdahale etmesi, fındığın iç ticaretinin önemli bir 
oranını Fiskobirlik’in, fındık ihracatının önemli bir oranını birkaç büyük firmanın elinde 
bulundurmasından dolayı rekabete dayalı bir fındık piyasasının bulunmaması, mevcut 
ticaret borsalarının alt yapı, donanım ve organizasyon eksikliklerinin bulunması, fındığın 
spot piyasasında borsa geleneğinin (salon sisteminin) olmaması, fındık ihtisas borsalarının 
kurulabilmesi ve vadeli işlem uygulamalarının geliştirilmesi bakımından olumsuz yönler 
olarak belirtilebilir (www. e-ticaret. gov.tr). 

İhracatın önemli bir bölümünün iç fındık olarak yapılmasından dolayı fındıklar 
genellikle jüt ve/veya ijera çuvallar ile ihraç edilmektedir. Jüt/ijera çuvalların kullanılması, 
fındığın depolanması ve nakliyesinde kayıplara neden olmakta, çuvalların lifleri (kılları) 
fındığa bulaşabilmekte, petrol türevi yağların kullanılmasıyla imal edilen jüt çuvallar 
fındığın besin özelliklerini bozabilmektedir. Fındık piyasasında yaşanılan önemli 
miktarlardaki arz fazlasına rağmen, ihracatta fon (vergi) uygulamasına devam edilmektedir. 
Bununla birlikte, fon uygulamaları konusunda yaşanılan söylenti ve belirsizlikler, 
ihracatçıların uzun vadeli taahhütlere girmelerini engellemekte, bundan da diğer ülkelerin 
fındık ihracatçıları yararlanabilmektedir.  

Fındık ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar arasında yeterli 
koordinasyon bulunmamaktadır. Bu itibarla, ihracat politikamızı olumsuz yönde 
etkilemeyecek bir fiyat politikasının tespiti ve piyasalarda oluşacak değişikliklere ilişkin 
alınacak tedbirlerin süratle yürürlüğe konulabilmesini teminen; Hazine Müsteşarlığı, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Fındık İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin, 
fındığa ilişkin tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını içine alan Milli Fındık Konseyi’nin 
oluşturulması idealine ulaşılmasında önemli bir aşama olduğuna inanılmaktadır. 
  
 3. Sorunların Çözümüne Yönelik Alternatif Yaklaşımlar 

Fındığın büyük bir üretici kitlesi tarafından üretilmesi, üretim hacmi ve değerinin 
çok yüksek bir ürün olması, üretimin tamamına yakınının pazara arz edilmesi, fındık 
işletmelerinin çoğunun küçük, ekonomik açıdan yetersiz, aracılar karşısında güçsüz 
olmaları ve pazarlama dönemi içinde yükselebilecek fiyatları bekleyebilecek güçlerinin 
olmaması, fındık üretiminde ve fiyatlarında önemli dalgalanmaların yaşanması, bu 
dalgalanmaların üreticileri, sanayicileri ve ihracatçıları önemli oranda etkilemesi, fındığın 
spekülasyona imkan tanıyan bir ürün olması, üretimde fazlalık ve stokların söz konusu 
olması, çok önemli bir ihraç ürünü olması ve ikame ürünlerinin fazla olması vb. 
nedenlerden dolayı devletin fındık piyasasına müdahalesi zorunludur. Fındık piyasasının 
devlet müdahalesi olmaksızın tamamen serbest piyasa şartlarına bırakılması durumunda, 
piyasa fiyatları düşebilecek, fiyatlardaki dalgalanmalar ve piyasalardaki istikrarsızlıklar 
daha da şiddetli olabilecektir. 
 
 3.1 Fındık Tarım Satış Kooperatifleri ve Fiskobirlik’te Yapılması Gereken  

      Düzenlemeler 
Türkiye’nin AB’nin tarım politikalarına uyum sağlayabilmesi, fındık üreticilerinin 

üretim ve pazarlama aşamalarında karşılaştıkları sorunların giderilebilmesi bakımından 
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri ve Fiskobirlik’te yapılması gereken düzenlemeler 
aşağıdaki şekilde belirtilebilir. 

Fındık Tarım Satış Kooperatiflerinin satış kooperatifi niteliğinde olmaları nedeniyle 
ortaklarına özellikle üretim konusunda herhangi bir hizmet götürememektedirler. Tarımla 
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ilgili diğer devlet kuruluşlarının da fındık üreticilerine üretim konusunda yeterli yayım 
hizmeti sağlayamaması gerçeği, mevcut kooperatiflerin ortaklarına üretim ve pazarlama 
aşamalarında daha iyi hizmet götürebilmesi için aşağıdaki yasal değişikliklerin yapılması 
gerekli görülmektedir. Fındık üreticilerine her türlü devlet desteği bu kooperatifler 
aracılığıyla sağlanmalıdır. Kooperatiflerin verilecek yardımlardan yararlanabilmesi için ise; 
kalite ve miktar açısından talebi karşılayabilecek şekilde üretimi yönlendirmesi, üretim 
faaliyeti ile ilgili girdilerin ucuz ve uygun şartlarla üreticilere sağlaması, üretim 
maliyetlerini azaltması, üreticilere girdilerin kullanılması ve diğer kültürel işlemler 
konusunda gerekli teknik bilgileri sunması, üyelerinin ürünlerini işlemesi ve daha yüksek 
değerden pazarlaması, işletmelerin fındık üretimi ve pazarlaması ile ilgili fiziki ve 
ekonomik kayıtlarını tutması, Pazar konusundaki bilgi ve istatistiklerin toplanması gibi 
belirli şartları yerine getirmesi zorunluluğu aranmalıdır.  

Kooperatiflerin ortakları ile ilgili tutacakları kayıtlar, gerek işletmecilik kararlarının 
alınmasında, gerekse fındık politikalarının oluşturulmasında önemli yararlar 
sağlayabilecektir. Bu kooperatiflere üye olabilecek fındık yetiştiricilerinin de, asıl işinin 
çiftçilik olması, kooperatifin bulunduğu köy veya bölgede ikamet etmesi, işletme gelirini 
önemli oranda fındık yetiştiriciliğinden sağlaması, fındık bahçesini belirlenecek standartlara 
göre tesis etmesi, fındık üretim faaliyetinin gerektirdiği kültürel işlemleri yeterince yerine 
getirmesi, ürününü kooperatif aracılığıyla pazarlamayı taahhüt etmesi vb. şartları yerine 
getirmelidir. Bununla birlikte kooperatiflere üye olabilecek çiftçilerin sayısı, birbirine 
güven duyabilmeleri ve birbirlerini kontrol edebilmeleri bakımından belirli sayıda üretici 
veya birkaç köy ile sınırlandırılmalıdır. Bu kooperatiflerde gübre ve ilaç gibi girdilerin 
kullanılması ve diğer kültürel işlemlerin yapılması konusunda eğitim ve uygulama 
sorumlulukları taşıyabilecek yeterli sayıda uzman teknik elemanın da istihdam edilerek, bu 
uzmanlara belli bir alanın eğitim, uygulama ve denetleme sorumluluğu verilmelidir.  

Fiskobirlik’in yönetim, sorumluluk ve denetimin siyasi etkilerden kurtarılarak 
(devlet güdümünün kaldırılarak/özerkleştirilerek) ortaklarına verilmesi için gereken yasal 
değişikliğin bir an önce yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, Fiskobirlik’in serbest 
piyasa kuralları çerçevesinde işletmecilik kurallarına göre yönetilmesi, elindeki fındığı 
belirli günlerde tüm alıcı ve satıcıların iştirak edecekleri fındık borsalarında günlük 
fiyatlarla satması sağlanmalıdır. Fiskobirlik’in ihtiyaç duyacağı finansman ise kurulacak bir 
Kooperatifler Bankası tarafından karşılanabilmelidir. Bu düzenleme sayesinde devlet, 
fındık alım satımı ve fiyat saptanması gibi konuların tamamen dışında kalarak arz-talep 
ilişkilerine göre piyasada şekillenecek fiyatlara hiçbir şekilde müdahalede bulunmayacaktır 
(USLU, 2005, s.11).  

 
 3.2 Ticaret Borsalarında Yapılması Gereken Düzenlemeler 

Fındık üretim, ticaret ve sanayisi bakımından yeterli potansiyele sahip olduğu 
düşünülen Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarının “Fındık İhtisas Borsası” haline 
dönüştürülmesi gerekli görülmektedir. Bu ticaret borsalarının ihtisas borsası olarak 
geliştirilebilmesi için, devletin her şeyden önce piyasaya yaptığı fiyat müdahalesini 
durduracağı konusunda açık taahhütte bulunması gerekmektedir. Devletin fındık 
piyasasındaki en önemli rolü, yasal ortamın sağlanması, firmalar arasında yatay 
birleşmelerin teşvik edilerek piyasada rekabetin yaratılması, piyasa kurallarının işleyişini 
sağlama, borsa içi ve dışı denetim mekanizmasının oluşturulması ve etkin bir şekilde 
denetimin yapılması şeklinde olmalıdır. Ülkede ekonomik istikrarın sağlanması ise bir 
diğer gerekliliktir. Bu sayede, kayıt-tescil görevi yapan ticaret borsaları piyasa 
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fonksiyonlarını yerine getiren ürün borsaları haline dönüştürülebilecektir. Aynı zamanda, 
üreticilerin büyük çoğunluğu da bu borsalara çekilebilecektir. 

Ticaret borsalarının Fındık Ürün Borsası olarak geliştirilebilmesi için, mevcut 
altyapı eksikliklerinin de giderilmesi gerekmektedir. Bunun için borsaların bünyesinde satış 
salonları oluşturularak fındığın spot piyasasında borsa geleneğinin (salon sisteminin) 
oluşturulması ve borsa dışı işlemlere izin verilmemesi, fındığın kalite ve standartlarının 
belirlenebilmesi için ticaret borsaları bünyesinde kalite kontrol laboratuarlarının kurulması, 
fındığın fiziksel olarak borsalara girebilmesi için tartı ve ölçü sisteminin kurulması, fındığın 
depolama maliyetlerinin azaltılabilmesi ve ideal şartlarda depolanabilmesi için ticaret 
borsaları bünyesinde modern depoların tesis edilerek üretici, aracı ve işleyicilerin 
kullanımına sunulması, fındık piyasası ile ilgili güvenilir verilere ulaşılabilmesi bakımından 
yurt içindeki ilgili borsalar ve borsa üyeleri arasında gerekli iletişim (bilgisayar) ağının 
kurulması ve dünya piyasalarındaki gelişmelerin anında üyelerine ulaştırılması 
gerekmektedir. Devletin her yıl fındığa verdiği desteğinin bir kısmının alt yapı 
eksikliklerinin giderilmesi amacıyla bu borsalara aktarılması gerekli görülmektedir. Bu 
sayede üretici, tüccar, işleyici, sanayici ve tüketiciler yoğun olarak ticaret borsalarına 
çekilebilecek, borsa içi işlem hacmi artırılarak piyasa şartlarına göre fiyatların oluşması 
sağlanabilecektir (www. e-ticaret. gov.tr). 

Yukarıdaki önlemlerle birlikte, faaliyetlerin çerçevesini belirleyen sağlam hukuksal 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, ürün borsalarının kuralları, çalışması ve tarımsal 
pazarlama prensipleri konularında kurslar düzenlenerek borsa yöneticileri, çalışanları, 
borsada işlem görecek kişi ve kuruluşlara (broker) gerekli eğitim verilmelidir. Bu eğitim 
sonucunda, başarılı olanlara yeterlilik ve yetki belgesi verilmesi gerekmektedir. Borsaların 
geliştirilebilmesi amacıyla vergi yasasında değişiklik yapılarak borsaların gelir (stopaj) 
vergisinin ödenmesi konusundaki kontrolörlük görevinin kaldırılması, vadeli (emanet, 
alivre vb) satışların borsa dışına çıkmasına veya kaçak işlemlere neden olan stopajın peşin 
ödenmesi zorunluluğunun malın kesin teslimine ertelenmesi gerekmektedir. Bununla 
birlikte, ihracattan alınan vergilerin de kaldırılması gerekli görülmektedir.  

Yukarıda belirtilen önlemlerin alınması sayesinde, fındık piyasasındaki belirsizlikler 
ve riskin azaltılması/devredilmesi mümkün olabilecek, üreticiler, işleyiciler ve ihracatçılar 
gelecekle ilgili daha sağlıklı planlar yapabileceklerdir. 

 
3.3 Üretim ve Fındık İşletmeleri ile İlgili Önlemler 
Devletin bütün fındık üreticilerini desteklemesi, fındık yetiştiriciliğinin 

yaygınlaşmasında ve üretimin artmasında en önemli etkendir. Fındığa fiyat desteği 
sağlanmasına devam edilmesi, üretim lehine bozuk olan piyasa dengesinin daha fazla 
bozulmasına neden olacaktır. Bundan dolayı, fiyat destekleme sisteminden vazgeçilerek 
dikim alanlarına sınırlandırma getiren yasanın daha etkin uygulanmasını sağlayabilecek 
yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Fiyat destekleme politikası yerine, 
işletmelerin örgütlenmesini ve kayda geçirilmesini teşvik edecek, çiftçileri girdi ve ürün 
piyasalarında daha güçlü kılabilecek, işletmelerde daha yüksek kalite ve verimlilikte fındık 
yetiştiriciliği ile birlikte diğer tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini sağlayabilecek, işletmelerin 
gelirlerinde istikrar sağlayabilecek çeşitli yardımlardan politika aracı olarak yararlanılabilir. 
Fındık üretiminin yönlendirilmesinde yararlanılabilecek yardım politikası araçları; kredi 
yardımları, yönlendirme primi, götürü yardımlar, kalite primi, pazarlama yardımları ve 
depolama yardımları şeklinde belirtilebilir. Yalnız, üreticilerin bu yardımlardan 
yararlanabilmesi bakımından üretim ve pazarlama aşamalarında örgütlenmeleri ve kayıt 
altına alınmaları zorunluluğu vardır (DPT, 2001, s.59). 
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Fındık üreticilerinin örgütlenme eksiklikleri ve mevcut örgütlerin de yeterli hizmeti 
sağlayamaması dikkate alındığında, örgütlenme açısından bazı yasal değişikliklerin 
yapılmasının zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun için, Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Fiskobirlik’in yapısında yukarıda belirtilen yasal değişiklilerin yapılması 
ile birlikte devletin de, üreticilerin örgütlenmesini, işletmelerin yapısal eksikliklerinin 
giderilmesi, fındık üretiminde kalite ve verimin artırılması amacıyla üreticilere örgütleri 
aracılığıyla götürü yardımlar sağlaması gerekmektedir. 

Bu amaçlara ulaşılabilmesi bakımından fındık üreticilerine, örgütleri aracılığıyla 
üretimin her aşamasında ihtiyaç duyacakları kredi uygun koşullarla sağlanmalıdır. Fındık 
yetiştiren işletmelerde fındığın dışında pazara yönelik olarak yapılan diğer tarımsal 
faaliyetlerinin azlığı, alternatif ürün arayışlarının zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu 
bakımdan, ekolojik bakımdan bölgeye adapte olabilecek bitkisel ürünlerle birlikte 
hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilmesinin imkanlarının araştırılarak ortaya 
konulması ve işletmelerin de üretim planlarında bu faaliyetlere yer vermesi gerekmektedir. 
Genel anlamda fındık üretimindeki artışın önüne geçilebilmesi ve işletmelerde ürün 
çeşitliliğinin sağlanabilmesi, işletmelere üretici birlikleri aracılığıyla hazırlayacakları 
projeler çerçevesinde fındığın dışında yetiştirecekleri ürünlerin pazarlanan miktarı, birim 
alan veya hayvan başına üretici yardımları (yönlendirme primi) verilmesi ile 
gerçekleştirilebilir. Verilecek üretici yardımları, işletmelerdeki üretimi yardım verilen ürün 
lehine değiştirerek ürün çeşitliliğini sağlayabilecek, işletmelerdeki mevcut aktif nüfusun 
özellikle hasat döneminin dışında atıl kalmasını önleyebilecek ve daha iyi 
değerlendirilmesini mümkün kılabilecek, işletmelerin üretim ve pazarlama aşamasında tek 
ürüne bağlı olarak karşılaştıkları riskler ile işletmelerin gelirlerinde yıllara göre yaşanan 
dalgalanmaları azaltılabilecek, işletmelerin gelirlerinde artış sağlanabilecektir (DPT, 2001, 
s.57). 

İhracatta önemli sorunlar oluşturan çeşitli kalite kayıplarının azaltılabilmesi için, 
yetiştiricilik döneminde yeterli tarımsal mücadelenin yapılması, harmanlama ve kurutma 
işlemlerinin kurutma makinesi veya meyilli beton zemin üzerinde yapılması, harmanlama, 
kurutma, taşıma ve depolama işlemlerinde naylon malzemelerin kullanımından kaçınılması, 
fındığın nem ve havalandırma şartları bakımından ideal modern depolarda depolanması 
gerekli görülmektedir. 

Rekoltenin çok yüksek ve zor pazar şartlarının yaşandığı yıllarda fındık üreticilerine, 
üretici birlikleri aracılığıyla pazarladıkları fındığın her bir kilogramı için belirli bir 
pazarlama yardımı verilebilir. Bu yardımlardan yararlanan üreticilerinin aynı zamanda 
aracılarla olan finansman ve pazarlama bağı kopartılabilecek, ürünün satışında randımanın 
belirlenmesi ve tartılması konularında zarara uğratılmaları önlenebilecek ve üreticilerin 
ürünleri toplu olarak pazarlanacağından daha yüksek fiyat elde edilebilecektir. Pazarlama 
sezonunun hemen başında fındığın piyasaya yoğun olarak girişi ve yarattığı fiyat baskısının 
azaltılabilmesi ile üreticilerin fındığını fiyatların daha elverişli olabileceği döneme kadar 
elinde tutabilmesi amacıyla, birlikler aracılığıyla üreticilere depolama masraflarının 
ödenmesi şeklinde depolama yardımları da sağlanabilir. 

Genellikle küçük aile işletmesi özelliğinde olan fındık işletmelerinin yoğun nüfus 
baskısından dolayı parçalanarak daha da küçülmelerinin önlenebilmesi için, işletmelerin 
bütün halinde mirasçılardan birine bırakılması ve devletin işletmeyi satın alacak mirasçıya 
ihtiyaç duyacağı kredi yardımını sağlaması gerekmektedir. İşletmelerin büyütülebilmesi 
için de, arazi satın alan veya kiralayan işletme sahiplerine uygun koşullarda yeterli kredinin 
sağlanması zorunluluk arz etmektedir. Bununla birlikte, işletmelerdeki nüfus fazlasının 
tarım dışı sektörlere kaydırılması, devletin işletmelerdeki fazla nüfusa tarım dışı sektörlere 
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yatırım yapması için kredi sağlaması, yeni iş olanaklarının yaratılması ve tarım kesimindeki 
gençlere yeni meslekler kazandırabilecek bir eğitim vermesi ile mümkün olabilecektir. 

Ormandan kazanılmış tarım arazilerine fındık dikilmesine imkan tanıyan 6831 Sayılı 
Orman Kanununun 2-B Maddesi değiştirilerek, bu alanların şahıslara devrinde fındık 
dikimi yapılamayacağına dair güvence (taahhütname) alınmalıdır. Buna rağmen, fındık 
dikimi yapanlara da ağır cezai hükümler getirilmelidir. Fındık işletmelerinde ürün kalitesi 
ve verimliliğin artırılabilmesi, verimlilikte yıllara göre yaşanan yüksek oranlı 
dalgalanmaların önlenebilmesi için; fındık bahçelerinin ekolojik olarak uygun, rakımı 750 
metreyi ve eğimi %45’i geçmeyen, toprağı çakıllı, porlu, çok kireçli, derinliği 75 cm’den az 
olmayan ve toprak altı suyu 1 m’den aşağı bulunan yerlerde kurulması, meyili % 5-25 
arasında olan arazinin sedlenmesi, % 25’den fazla meyilli olan yerlerde 2x2 m ebadında 
içeri meyilli ocak sedlerinin yapılması, yüksek meyilli arazilerde çit dikim siteminin 
yaygınlaştırılması, verimden düşmüş yaşlı fındık bahçelerinin bir program (proje) dahilinde 
peyderpey sökülerek bunların yerine pazar istekleri doğrultusunda yüksek kaliteli standart 
çeşitler ve bunlara uygun tozlayıcı çeşitlerin tekniğine uygun olarak dikilmesi, sık dikilmiş 
fındık bahçelerindeki ocak sayısının azaltılması, gübrelemenin toprak ve/veya yaprak 
analizine göre yapılması, hastalık ve zararlılara karşı yeterli mücadele ve diğer kültürel 
işlemlerin yapılması ve hasadın tam olgunluk çağında sallamak suretiyle yapılması 
gerekmektedir. Devletin desteği ve yönlendirici etkisi olmaksızın bütün bu önlemlerin 
alınması mümkün görülmemektedir. Bu bakımdan, fındık üretiminde kalite ve verimliliğin 
yükseltilmesi amacıyla üretici birliklerinin hazırlayacakları projelerle devletten gerekli 
desteği talep etmesi gerekli görülmektedir. Devletin görevi ise, hazırlanacak bu projelere 
gereken finansman desteğini vermek ve projelerin denetimini etkin bir şekilde sağlamak 
olmalıdır (AĞCA, 2000, s.35). 

Devletin sağlayacağı finansman desteği ile birlikte piyasa talepleri doğrultusunda 
yetiştirilecek yüksek kaliteli standart fındık çeşitlerine kilogram başına belirli bir kalite 
priminin verilmesi de, hedeflere ulaşılabilmesi bakımından gereklilik arz etmektedir. Fındık 
üretiminde verimliliğin yükseltilmesi sayesinde, üreticilerin reel gelirlerinde artışın ve 
kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması ve uluslararası piyasalarda daha yüksek rekabet 
gücüne kavuşulması mümkün olabilecektir (GÜRLER, 2004, s.16). 

Girdi sübvansiyonlarının artık çiftçiler için girdi kullanımını teşvik edici bir önlem 
olmaktan çıktığı ve çiftçilerde girdi kullanımının ne derece önemli olduğu konusunda 
gerekli bilincin yaratıldığı düşünülmektedir. Bu bakımdan, tarımsal reform çalışmaları 
doğrultusunda kaldırılması taahhüt edilen girdi sübvansiyonlarına son verilerek, aynı 
orandaki desteğin doğrudan yardım şeklinde belirli bir süre daha fındık üreticilerine 
verilmesi gerekli görülmektedir. Çiftçilerin girdi temini, üretim ve pazarlama aşamalarında 
etkin bir şekilde örgütlenmesinin sağlanması sayesinde, girdi sübvansiyonlarına da gerek 
kalmayabilecektir. 

 
 3.4 Yurtiçi Tüketim ile İlgili Önlemler 

İç piyasada tüketilen fındık miktarının daha fazla artırılabilmesi, fındık 
fiyatlarındaki aşırı yükselişlerin önüne geçilerek istikrarın sağlanması, fındığın kullanım 
alanlarının çeşitlendirilmesi, tüketicilerin istekleri doğrultusunda yeni fındıklı mamullerin 
geliştirilmesi ve uygun tanıtım çalışmalarının yeterince yapılması ile mümkün olabilecektir. 
Bunlarla birlikte, iç piyasada tüketilen fındık miktarının artırılabilmesi için tüketici 
yardımlarından da bir politika aracı olarak yararlanılabilir. İç piyasada tüketilen fındık 
miktarının artması sonucunda, pazarlamada karşılaşılan sorunlar da azaltılabilecektir.  
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İç pazarda fındık tüketiminin arttırılması için yapılması gerekli çalışmaların başında, 
üretimde fındık hammaddesini kullanan sanayicilere destek olunması ve bunların teşvik 
edilmesi gelmektedir. Bu sanayinin ihtiyaç duyduğu güven ve istikrarın mutlaka sağlanması 
sağlayacaktır. Ayrıca iç pazarlarda da fındıklı ürünlerin tüketiminin teşvik edilmesi, reklam 
ve diğer tanıtma çalışmalarında devletin sanayicilere destek olması, çözüm için olumlu 
katkılar getirecektir. Yeni ürünlerin üretimi, depolanması ve ambalajlanması gibi konularda 
ileri yöntem ve teknolojilerin araştırılması konusunda devletin, bu alanda kurulmuş 
araştırma enstitülerine mali destek sağlaması uygun olacaktır.  

 
3.5 Fındık İşleme Sanayi ve İhracat ile İlgili Alınması Gereken Önlemler 
Fındık yetiştirilen bölgelerdeki sanayinin büyük çoğunlukla fındığa dayalı olması 

nedeniyle bölge ekonomileri, fındıkla ilgili olumsuz gelişmelerden önemli oranda 
etkilenmektedir. Bu bakımdan, bu bölgelerde fındığın dışındaki tarımsal ürünlerin 
yetiştirilmesini teşvik ederek ürün ve sanayi çeşitliliğinin sağlanması, bölge ekonomisinin 
olumsuz gelişmelerden daha az etkilenmesini sağlayabileceği gibi yeni iş sahalarının da 
oluşturulmasına katkı sağlanabilecektir. 

Fındık kırma ve işleme fabrikalarının daha yüksek kapasitede çalıştırılarak işleme 
masraflarının düşürülebilmesi için, fındığın yıl içinde düzenli bir şekilde piyasaya girişinin 
sağlanması, tam mamul üretimine yönelik yatırımların dışındaki yeni yatırımlara izin ve 
teşvik verilmemesi, buna karşılık işleme sanayindeki mevcut firmaların birleşmelerini 
sağlayabilecek teşviklerin getirilmesi gerekli görülmektedir. Ürün kalitesinden dolayı 
fındık ihracatında yaşanan sorunların giderilebilmesi, ihracatçı firmaların mallarını 
yüklemeden önce ürün kalitesini uluslararası geçerlilikte belgeleyen raporları almaları 
sayesinde mümkün olabilecektir. Türkiye’deki Gıda Analiz Laboratuarlarının akredite 
olmasıyla, bu laboratuarların verdiği raporlar dünyada geçerlilik kazanacak ve bu tür 
sorunlar önemli oranda giderilebilecektir.  

Fındık ihracatında amaç dışı kredi kullanımının önüne geçilebilmesi, iç ticaret ve 
ihracatın uluslararası geçerliliği olabilecek ticari kurallara bağlanması, gelen dövizlerin 
ihracatçı firma tarafından alınan kredilerin kapatılmasında kullanılması, ihracat kredilerinin 
ihracatçı birliklerinin sorumluluğu ve denetiminde kullandırılması gerekli görülmektedir. 
Fındık ticaretinin uluslararası piyasalarda kabul görebilecek kurallara bağlanması, aynı 
zamanda fındık ihracatında yaşanan haksız rekabet ve anlaşmazlıkların önlenebilmesi, 
ithalatçılara karşı daha fazla rekabet gücüne kavuşulabilmesi bakımlarından da yarar 
sağlayabilecektir. 

İşlenmiş fındık ve tüketicilere yönelik fındıklı mamullerin ihracatının artırılabilmesi 
için, fındık piyasasında yaşanan belirsizlik ve istikrarsızlıkların azaltılması, yüksek yurt içi 
fiyatlarla düşük dünya fiyatları arasındaki farkın sanayicilere imalatçı (işleyici) yardımı 
olarak verilmesi gerekli görülmektedir. Bunlarla birlikte, kalite, marka, tanıtım ve 
pazarlamaya yatırım yapılması, uygulama ve yeni ürün geliştirmeye yönelik 
bilimsel/teknolojik araştırmaların desteklenmesi de sağlanmalıdır. İşlenmiş fındık ihracatını 
daha fazla artırmanın zorluklarından dolayı, Türk müteşebbislerin ihracatın yapıldığı ve 
ihraç potansiyelinin bulunduğu ülkelerde tek başlarına veya ortak yatırımlara gitmelerinin 
sağlanması da bir diğer gerekliliktir. Yurt içinde yapılabilecek bu tür ortak yatırımlar da 
teşvik edilmelidir. Fındık ezmesi ihracatına verilen teşvik priminin artırılarak Beyazlatılmış 
ve Granül halinde yapılan ihracata da verilmesi gerekli görülmektedir. Şu anda fındık 
ezmesine verilen teşvik primlerinin ödemeleri 5-6 ayı bulmaktadır. Oysa, primlerin döviz 
girişi ile ödenebilmesi sağlanmalıdır. Fındık ihracatında haksız rekabetin önlenebilmesi 
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bakımından ezmede kaliteyi bozan yağ ve küspe gibi ucuz girdilerin satışının İhracatçı 
Birliklerine beyan edilerek yapılması gerekmektedir. 

Ambalajdan dolayı fındık ihracatında yaşanan sorunların giderilebilmesi 
bakımından, ara malı fındık ve tüketicilere yönelik mamullerin ambalajlarının hedef 
pazarlardaki müşterilerin tercihleri, alışkanlıkları, ihtiyaçları, dağıtım zincirinde yer 
alanların talepleri ve ilgili ülkelerin ambalajlama konusundaki mevzuatının yeterince 
dikkate alınarak yeni ambalaj materyallerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ambalajlarının 
güzel görünüşlü olmasının yanında, fındığın kalitesini koruyucu ve ezilmesini önleyici 
özelliklerde olmalıdır. Bu amaçla, kabuklu ve iç fındığın ambalajlanmasında “vakum 
paketleme makineleri"nin kullanılması, depolama ve nakliye sırasında yaşanan kayıpları 
azaltabilecektir. 

Geleneksel pazarlara daha fazla fındık ihraç edilebilmesi ve bu pazarların dışındaki 
Japonya, Yeni Zelanda, İskandinav Ülkeleri, Çin ve Hindistan gibi yeni pazarlara etkili bir 
şekilde girilerek tüketim alışkanlığının kazandırılabilmesi (pazarın çeşitlendirilebilmesi) 
bakımından, Fındık Tanıtım Grubu tarafından yürütülen çalışmaların daha da 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Satışın gerçekleştirilmesinde tanıtım çalışmalarının çok 
etkili olmasından dolayı, bu çalışmaların profesyonel firmalar tarafından hazırlanarak 
yürütülmesi gerekmektedir. Tüketicilere yönelik hangi ürünlerin üretilmesi gerektiğine, 
Pazar araştırmalarının yapılması ile kararın verilmesi ve bunların tanıtımının markalı ürün 
şeklinde yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, fındığın tanıtım çalışmalarında 
kesinlikle yeni mahsul ürünler kullanılması gerekmektedir. Fındık ihracatından kesilen 
tanıtım fonu ile finanse edilen bu çalışmalara devletin de önemli oranda finansman katkısı 
sağlaması gerekmektedir. Yürütülecek tanıtım programları ile birlikte fındık fiyatlarında 
istikrarın sağlanması, fındığın tüketicilere yönelik mamuller şeklinde ihraç edilmesi, yeni 
pazarlara belirli bir süre indirimli ve değişmeyen fiyatlardan fındığın sağlanmasının garanti 
edilmesi, dış pazarlarda talebi artıracak uygulamalar olabilecektir (GÜRSOY, 2000, s.71). 

Vadeli ve kredili fındık satışlarına imkan sağlanması, ihracatın artırılması ile birlikte 
doğrudan fabrikalara/ sanayiye ihraç edilen fındık miktarının artırılabilmesi bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Bunun için devletin uzun vadeli fındık politikasının ne olduğu 
ortaya konulmalı, ekonomik nedenlerin dışında belirlenen politikalarda değişiklik 
yapılmayacağı garantisinin verilmesi, ticaret borsalarının alt yapı eksikliklerinin giderilerek 
fındık borsası haline dönüştürülmeleri ve bu borsalarda “forward” ve hatta “futures” 
işlemlerinin yapılabilmesini sağlayacak düzenlemelere gidilmesi ve ihracatçıların mali 
yönden güçlendirilebilmeleri amacıyla birleşebilmelerinin sağlanması gerekmektedir 
(www. e-ticaret. gov.tr). 

Sözleşmeli organik fındık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, ek ihracat 
imkanlarının ortaya çıkarılabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Piyasalardaki 
gelişmelere göre üreticilere kg başına götürü bir yardımın veya değişen primin garanti 
edilmesi, organik yetiştiriciliği teşvik edecek bir uygulama olabilecektir. Fındık ihracatında 
uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun kaldırılarak kesilmekte olan tanıtım 
fonunun bu miktarla yükseltilmesi gerekmektedir. Fındıktan kesilen fonun, tekrar fındık 
üreticileri, pazarlama ve araştırmaların desteklenmesi amacıyla kullanılması sağlanmalıdır 
(YILDIRIM, 2004, s.21). 

Fındığın uluslararası piyasalardaki pazar payını koruyabilmesi ve badem ile 
yeterince rekabet edebilmesi için, piyasaya arz edilen fındık miktarının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Türkiye’nin en büyük üretici ve ihracatçı olması, fındık stokların tamamına 
yakınının elinde kalması, oluşan düşük fiyatlardan en fazla kendi üreticileri ve 
ekonomisinin olumsuz olarak etkilenmesinden dolayı, dünya fındık piyasasının dengesinin 
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sağlanması görevini yüklenmesi ve yerine getirmesi gerekmektedir. Fındığın dış 
piyasalardaki fiyatında yaşanan suni dalgalanmaların önüne geçilebilmesi, üretim-tüketim 
dengesinin sağlanması ve ihracatçıların yatay birleşmelerinin sağlanarak mali açıdan 
güçlendirilmeleri sayesinde mümkün olabilecektir. Böylece, ihracatçılar ile sanayiciler 
arasında sağlam bir köprü kurulabilecek, aracı payı azalabilecek veya ortadan kalkabilecek, 
işleme sanayinin üretim maliyetlerinde istikrar sağlanarak uzun vadeli üretim planları ve 
ihracatçıların ise vadeli satış yapabilmelerine imkan verilebilecektir. 

AB tarafından, İtalyan ve İspanyol ihracatçılara verilen ihracat iadesiyle, uluslar 
arası piyasalarda Türkiye ve ABD’nin düşük fiyat avantajı azaltılmaya veya ortadan 
kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu bakımdan, fiyatları düşürmek suretiyle rekabetin ve 
ihracatın artırılması çabalarına girilmemesi gerekmektedir. Türkiye’nin fındık ihracat 
fiyatları, mevcut pazarların fındık ithal talepleri, ikame ürünlerden bademin üretimi, 
ihracatı, stokları, fiyatları ve özellikle Kaliforniya Badem Bordu’nun pazarlama stratejileri, 
en önemli ithalatçı ülkelerin paralarının Amerikan Doları karşısındaki paritesi ve diğer 
ihracatçı ülkelerin fındık ihracat miktarları dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu kriterlerin 
yeterince dikkate alınmadan ihraç fiyatlarının yüksek tutulması ile talep rakip ülkelere ve 
ürünlere kayabilecektir (DPT, 2001, s.44).  

 
 4. Yapılacak Düzenlemelerin ve Uygulanacak Politikaların Ekonomik ve Sosyal  
     Getirileri 

Yukarıda belirtilen önlemlerin alınması sayesinde, Türkiye’nin fındık üretiminde 
verimliliğin artırılarak maliyetlerin düşürülmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi, fındığın iç 
tüketim ve ihracatının artırılarak üretim-tüketim dengesinin ve fiyatlarda istikrarın 
sağlanması, fındık üreticilerinin girdi ve ürün piyasalarında daha güçlü olması ve devletin 
destekleme politikalarından daha fazla yararlanmaları, iç ve/veya dış piyasalarda işlem 
yapan firmaların güçlenmeleri, fındık konusunda çalışan ürün borsalarının geliştirilebilmesi 
ve piyasada serbest rekabet şartlarının oluşturulması, Türkiye’nin dünya fındık üretim ve 
ihracatındaki yerini koruması ve hatta piyasalardaki etkinliğini ve payını artırması mümkün 
olabilecektir.  

Örgütlü fındık üreticilerinin desteklenmesinde götürü yardım sisteminin 
uygulanması sayesinde, devletin destekleme harcamaları azaltılabilecek, daha yüksek 
kaliteli ürün üretimi, verim artışı ve fındığa alternatif ürünlerin üretimi teşvik edilmiş 
olacak, üreticilerin gelirleri artırılarak yıllara göre gelirlerindeki dalgalanmalar 
azaltılabilecek, kaynakların kullanımında etkinlik sağlanabilecek, fiyat destekleme 
politikasının da sakıncalarını giderebilecektir. Ülke ekonomisi bakımından fındığın dışında 
daha yararlı ürünlerin yetiştirilebileceği bölgelerdeki fındık üreticileri ile birlikte 
örgütlenmeyen fındık üreticileri ve fındık bahçesi sahiplerine devletin herhangi bir 
desteğinin sağlanmaması durumunda ise, bu bölgeler ve üreticiler için fındık yetiştiriciliği 
cazibesini yitirebilecek, uzun dönemde de üretimde azalışlar yaşanabilecektir. Fındık ürün 
borsaları ve vadeli işlem uygulamalarının fındık piyasasına sağlayabileceği yararlar ise şu 
şekilde belirtilebilir. Her şeyden önce fındık fiyatlarının uluslararası piyasa şartları içinde 
gerçekçi bir şekilde oluşması sağlanabilecektir. Piyasaların işleyişindeki kolaylık ve hız, 
fındık fiyatlarında daha iyi bir istikrar temin edebilecektir. Fındıkta vadeli işlemlere 
geçilmesi, piyasada ürün arzının kesikli, ancak talebinin sürekli olmasından doğan yapısal 
sorunları ve dengesizlikleri gidererek devletin destekleme ihtiyacına bağlı olarak üstlendiği 
mali yükü azaltabilecektir. Aynı zamanda, üreticiler de birlikleri aracılığıyla uzun vadeli 
satış ve üretim bağlantıları yapma imkanı bulabileceklerdir. 
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 Diğer taraftan, vadeli işlemler geleceğe yönelik isabetli tahmin yapma olanağı 
sağlamaktadır. Böylece, üreticiler üretim planlarını, üretim tercihlerini ve üretim ikame 
imkanlarını daha gerçekçi bir şekilde yapabileceklerdir. Zira, vadeli ürün borsalarının 
olduğu bir ortamda üreticinin piyasa koşullarına karşı duyarlılığı artacaktır. Fındık 
sanayicileri ise fındık fiyatlarındaki çift yönlü hareketlenmelerden doğan fiyat riskini finans 
kesimine aktararak risklerini dengeleme olanağına kavuşabileceklerdir. 
 Sanayiciler borsadan aldığı fiyat sinyallerini değerlendirerek istikrarlı fiyat 
üzerinden girdi temin edebilecek, borsada oluşan fiyatlara bakarak üretim maliyetlerini ve 
satış fiyatını gerçekçi bir şekilde planlayıp, dış ve iç piyasaya karşı yükümlülüklerini 
zamanında yerine getirebilecektir. Üretim sonrasında depolama maliyetlerinde ve stoklara 
bağlanan finansal giderlerde tasarruf sağlanarak, buradaki maliyet unsuru farklı alanlara 
kaynak olarak aktarılabilecektir. Sanayiciler ürün toplam maliyetlerini ve satış fiyatlarını 
daha rekabetçi bir düzeyde tutup, dış satışlarını geliştirerek ülkeye daha fazla döviz getirisi 
sağlayabileceklerdir.  
 İthalatçı ve ihracatçı dünya fiyatlarıyla ticaret yapma olanağına kavuşarak, 
uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artıracaktır. İhracatçı uzun vadeli bağlantılara 
girmek ve bu bağlantıları risk yüklenmeden yerine getirmek imkanı bulabilecektir. Fiyat 
riskinden korunan ihracatçı, istikrarlı bir gelire kavuşacak ve pazar payını artırmayı 
isteyecektir. Kontratların kayıt altına alınması sayesinde ticaretin izlenmesi kolaylaşacaktır. 
Ekonomik kararları alan merkez ve piyasa güçlerinin en çok bilmek istedikleri geleceğe 
dönük fiyatlar, vadeli işlemler piyasası ile bir ölçüde tahmin edilebilecektir. 
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Doğu Karadeniz Bölgesi Turizminin Tanıtım Faaliyetleri Açısından Mevcut 

Durumunun İncelenmesi 
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Özet 

 Doğu Karadeniz Bölgesinde başta yayla turizmi olmak üzere, eko turizmin tüm 
çeşitleri ile birlikte alternatif ve kültür turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. 
Bölge turizmi 1990’lı yılların ortalarından itibaren, özellikle doğa ve kültür motifli 
seyahatlerin yoğunlaşması ile gelişmeye başlamıştır. Turizm sektöründe gerek gelen turist 
sayısı ve gerekse turizm işletmelerinin sayı ve kapasitesinde yaşanan gelişmelerin artarak 
devam edebilmesi için etkili tanıtma çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bölgenin de 
turizm sektöründe hak ettiği yere ulaşabilmesi, sözü edilen tanıtma yöntemlerinin başarıyla 
kullanılmasına bağlıdır. Bu nedenle, tanıtma faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için, başta 
Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarına büyük 
görev ve sorumluluklar düşmektedir. Hazırlanacak olan bildiriyle, ilk bölümde bölgenin 
sahip olduğu turizm amaçlı değerlendirilebilecek zenginlikleri anlatılacaktır. Daha sonra, 
bölge illerini oluşturan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt 
Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine yönelik olarak yapılacak anket çalışması ile, bölge 
illerinin yapmış oldukları tanıtım çalışmaları ayrıntılı olarak incelenerek, tanıtma 
faaliyetlerinin istenilen düzeyde gerçekleştirilememesinin nedenleri belirlenmeye 
çalışılacaktır.  
 Anahtar kelimeler: Alternatif turizm, turizm çeşitlendirme ve tanıtma, Doğu 
Karadeniz Bölgesi  

 
Researching Current Position of the Eastern Blacksea Region for Tourism Promotion 

Activities 
 

Abstract 
 The Eastern Blacksea Region has also great potential for alternative and culture 
tourism thanks to high plateau tourism and all kinds of eco-tourism. The region tourism has 
improved since in the middle of 1990’s when travels focused on epically patterns of nature 
and culture. Fascinating introduction methods are required to keep on increasing both the 
number of incoming tourists and the number and capacity of tourism enterprises. Achieving 
that the region reaches desirable point in tourism sector depends on using these methods 
mentioned above succesfully. That’s why public and private associations, epically Culture 
and Tourism Province Directorates have to take responsibilities and have duties. Along a 
declaration to be made, first the available first tourism wealth which the region has is going 
to be expressed . After that it will be aimed to determine the reasons why the introduction 
activities haven’t been achieved at desirable level by examining in the detail introduction 
activities, which the local provinces have coordinated, with a questionnaire involving the 
culture and tourism province directorates of Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, 
Gümüşhane and Bayburt. 
 Key words: Alternative tourism, tourism diversification and promotion, Eastern 
Blacksea Region  
 



 

 Giriş 
 Karadeniz Bölgesi, adını ve özelliklerini komşu bulunduğu denizlerden alır ve deniz 
kıyısında bir şerit gibi uzanır. Bölge, kuzeyde Karadeniz, iç taraflarda kuzey Anadolu 
dağları ile İç Anadolu ile olan sınırları ve buralardaki düzlükler ile çevrelenir. Karadeniz 
Bölgesinin kıyı şeridi, doğuda Gürcistan sınırlarından, batıda aşağı Sakarya ağzına kadar 
uzanır (Evliyaoğlu 1994: 131). 
 Bölge 141.156 km2 yüzölçümü sahip olup, Türkiye’nin % 18’i kadardır. Genişliği 
ise, 100-200 km. arasında değişmektedir. Bölge üç bölüme ayrılır. Batı Karadeniz Bölümü: 
Buradan itibaren Sakarya ağzı doğusuna, yani Karasu’ya kadar devam eder. Orta Karadeniz 
Bölümü: Melet Çayı ağzından, aşağı Kızılırmak batısına, Alaçam-Gerze arasına kadar 
uzanır. Doğu Karadeniz Bölümü: Sınırdan başlar ve Ordu’nun doğusunda Melet çayı 
ağzına kadar devam eder (Köksal 1994: 16). Doğu Karadeniz Bölgesi olarak adlandırılan 
bölüm yedi ili kapsamaktadır. Bunlardan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin 
Karadeniz kıyısında yer alırken, Gümüşhane ve Bayburt bölgenin iç kesiminde yer alır. 
 
 Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi  
 Doğu Karadeniz Bölgesinde, doğal kaynaklar çeşit olarak çok fazla sayıdadır ve 
bölgenin tamamına yayılmıştır. Bu kaynakların bir bölümü, yeryüzünde ender bulunan 
türlerdendir. Bölgenin iç kesimleri doğal zenginlik açısından oldukça iyi durumdadır. Kıyı 
ile Karadeniz Dağlarının yüksek kesimleri arasında kalan kesim, yoğun olarak ormanlar ile 
kaplıdır. Genelde ibrelilerden oluşan ancak yapraklı ağaçları da barındıran ormanlar, 
önemli genetik kaynaklardır ve pek çok endemik türü barındırmaktadır. Artvin ve Rize 
illerindeki “eski ormanlar” dünya çapında öneme sahiptir (DOKAP 2004: 20). 

 
 Milli Parklar 

 Doğu Karadeniz Bölgesi içinde dört milli park, bir tabiat parkı ve dört adet tabiatı 
koruma alanı vardır. 1994 yılında milli park ilan edilen Kaçkar Dağı Milli Parkı, nadir 
bulunan jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları ile zengin biyolojik çeşitliliği, parkın en 
önemli özelliğidir. 1987 yılında ilan edilen Altındere Milli Parkı ise, zengin florası ve tarihi 
Sümela Manastırını sınırları içinde barındırır. Artvin'deki Hatila Vadisi Milli Parkı, 1994 
yılında milli park statüsüne kavuşmuştur. Farklı bir jeolojik ve jeomorfolojik yapıya ve 
zengin bitki örtüsüne sahiptir. Şavşat'taki Karagöl-Sahara Milli Parkı, 1994 yılında milli 
park olmuştur ve zengin bitki örtüsü ve farklı hidro-coğrafya özellikleri açısından 
önemlidir.  
 1998'de ilan edilmiş olan Uzungöl Tabiat Parkı, Trabzon Çaykara ilçesi yakınlarında 
yer almakta ve doğal güzellikleri ile doğal yaşamın gözlenebildiği bir alandır. Çamburnu 
Tabiatı Koruma Alanı, Trabzon’un Sürmene ilçesi yakınlarında zengin sarıçam toplulukları 
ve deniz kuşlarının mevsimlik konaklama yeri olması açısından önemlidir. Örümcek 
Ormanı Tabiatı Koruma Alanı ise, Gümüşhane-Kürtün yakınlarındadır. Özelliği Avrupa ve 
Kafkasya’daki en büyük Kafkasya göknarını ve şark ladin ağaçlarını barındırmasıdır. 
Camili Gorgit Tabiatı Koruma Alanı, Artvin-Şavşat ilçesi, Efeler köyü Heba-Gorgit 
yaylalarındadır. Henüz işletmeye açılmamış olan bölge, yaşlı, ibreli ve yapraklı karışık 
orman eko-sisteminin varlığı nedeniyle tabiatı koruma alanı statüsünü kazanmıştır. Camili-
Efeler Tabiatı Koruma Alanı, Artvin-Borçka ilçesi Efeler köyünün fındık yaylasındadır. 
Henüz işletmeye açılmamış doğal, yaşlı ve karışık yağmur ormanları özelliklerine sahip 
orman eko-sistemlerinin varlığı tür çeşitliliği ve zenginliği nedeniyle tabiatı koruma alanı 
olarak ayrılmıştır (DOKAP 2000: 19-20). 
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 Dağlar 
 Bölgenin iç kesimlerinde yaylalar çoğu yerde ormanlar ile iç içedir. Ancak 
geleneksel yayla bitki örtüsünü oluşturan otlaklar, orman kuşağından hemen sonra 
başlamaktadır. Geleneksel yayla yaşam tarzının ve hayvancılığın görüldüğü bu kesimler, 
1700-2200 metre arasındadır. Geleneksel Karadeniz yaylaları imajını yaratan ve ormanlar 
ile bütünleşmiş bu kesim, bölgenin en önemli gelişme olanaklarını yaratmaktadır. 
 Bölgenin kimi yerlerde 3900 metre yüksekliğe ulaşan dağ sıraları, bir diğer turistik 
potansiyelidir. Bu potansiyel kaynaklar arasında Giresun Dağları, Kaçkar Dağı, Yalnızçam, 
Alaca ve Şavval Dağı ile Soğanlı Dağları sayılabilir. Bu dağlarda sadece mevsim 
çiçeklerinin açtığı çıplak kayalar ile kaplı bu yüksek kesimler, buzullar, buzul gölleri ve 
karla kaplı zirvelerle eşsiz görüntüye sahiptir. Motorlu trafiğin erişemediği, ancak 
yürüyüşlerle gezilebilen bu kesim, özellikle zirve tırmanışları, foto-safari, bitki inceleme ve 
benzeri etkinlikler için ideal ortamlar oluşturmaktadır. Ayrıca dağlar, kış ve kayak turizmi 
açısından önemli olanaklar sunmaktadır. Bunların arasında Gümüşhane’deki Zigana Kayak 
Merkezi ve Giresun’daki Kümbet ve Bektaş yayla gruplarının yakınlarındaki kayak 
olanakları potansiyel oluşturmaktadır. 
 Bölgenin güney bölümü ise, iklimsel etkilerden dolayı daha az yoğunluktaki bitki 
örtüsüne sahiptir. Artvin’de Çoruh ve Gümüşhane’de ise Kelkit Irmağı’nın vadileri 
nedeniyle, bu kesim “vadiler diyarı” olarak da nitelendirilebilir. Bunlardan Çoruh vadisi, 
dik ve yüksek duvarlı kanyonu ile tanınmakta ve ülkenin en bilinen vadisi özelliğini 
taşımaktadır. Tarihi kalıntılarla da süslenen bu vadide akan Çoruh Irmağı, rafting parkuru 
olarak dünya çapında ün ve öneme sahiptir. Ayrıca, bölgenin kuzeyinde yer alan Fırtına 
deresi ve diğer akarsular da önemli potansiyele sahiptir (DOKAP 2004: 20-21). 
  
 Flora ve Fauna 
 Bölge; başta iklim özellikleri olmak üzere, doğal yapısıyla olağanüstü biyo-
çeşitliliğe sahiptir (DOKAP 2004: 22). Bölgeye yılda 2000 mm’nin üzerinde yağmur 
yağması, jeolojik yapı ve çok kısa bir mesafe içinde deniz seviyesinden 3932 metreye kadar 
yükselen dik eğimlerin olması, bölgenin daha önce anlatılan özellikleridir. Bölge ormanları, 
fundalıkları, yayla ve alpin otlakları, dağ eteklerindeki taş yığınları, uçurum ve göl 
toplulukları ve örnekler içeren oldukça çeşitli bitki örtüsüne sahiptir. Bölgenin flora 
açısından önemi; 
  Bölgede yaklaşık 428 tür, ulusal az bulunan türler arasında yer almaktadır. 
Türkiye’de toplam 4400 az bulunan tür bulunduğu için bölge, bu tür sayısının yaklaşık % 
10’unu barındırmaktadır. 
  Bölge florasının en önemli özelliklerinden biri, endemik bitki sayısının çok fazla 
olmasıdır. Bölgede en az 2460 damarlı bitki türü bulunmakta ve bunlardan 300’ü 
Türkiye’ye özgü bitkilerdir (DOKAP 2000: 9). 
  Bölge sahip olduğu biyo-genetik rezerv alanları, essiz nitelikte korunması zorunlu 
alanlar olup, bilimsel amaçlı turlar için dünya ölçeğinde büyük önem taşımaktadır (DOKAP 
2004: 22). 
 Fauna açısından bölgenin potansiyeli incelendiğinde, yüksek dağları, derin vadileri, 
bol yağışı, zengin ve besleyici bitki örtüsü nedeniyle, pek çok yabani hayvanın gen merkezi 
ve yaşam alanı olmuş ve göçmen kuşların uzun süre konakladığı alanlardan biri haline 
gelmiştir. Yüksek ve insan eli değmemiş orman alanlarında, yabani hayvan nüfusu daha 
yoğundur. Kuşlar açısından bölgenin potansiyeli incelendiğinde; bölgenin karışık coğrafi 
yapısı, buradan geçerek göç eden kuşların rotalarının tam olarak belirlenmesini 
zorlaştırmaktadır. Bölgede, büyük ve çeşitli bir yerleşik kuş popülasyonu bulunmaktadır. 
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Bölge; kuzu kuşu, kızıl akbaba, kara akbaba, altın kartal, kara Kafkasya kekliği ve Hazar 
kar horozu gibi üreyen popülasyonlar için uygun bir alandır. Bölge, buradan geçerek göç 
eden çok sayıda yırtıcı kuş ile de adını duyurmuştur. Bölgede yapılan sayımda arı şahini, 
kara sungur ve şahin türlerinin de içinde bulunduğu 380.220 adet kuş sayılmış ve bu 
sayının çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. 
 Bölge bozayı, yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban kedisi, su samuru, ağaç 
sansarı, kaya sansarı ve porsuk gibi önemli memeli varlığına sahiptir. Bölge, aynı zamanda 
hem suda, hem karada yaşayabilen hayvan ve sürüngen türleri açısından önemlidir. Çoruh 
vadisinde, en az üç tane engerek yılanı türü ve çok sayıda kelebek türü bulunmaktadır. Yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya olan kızıl akbabalar, nehir kenarındaki kayalıklarda yaşarlar. 
Nehir çevresindeki alanlar; bozayı, dağ keçisi, kanca boynuzlu keçi, yaban domuzu, kurt, 
çakal, tilki, porsuk, sansar, su samuru, tavşan, keklik, vahşi horoz, çulluk, vahşi ördek, 
kumru, sarı asma, karabaşlı iskete, ardıç kuşu, güvercin ve ağaçkakan gibi türleri içeren 
zengin bir yabani hayata sahiptir (DOKAP 2000: 13-15). 

 
 Kültürel ve Tarihi Değerler 

 Bölge, farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış, Anadolu’nun bir 
parçası olarak, bölgesinin Asya ve Avrupa arasında bir geçiş alanı olmuştur. Karadeniz’in 
antik çağlardan itibaren bir ticaret denizi olması ve tarihi İpek yolunun bölgeden geçmesi; 
çok farklı kültürlerin bir araya gelmelerine yol açmıştır. Bu durum, zengin bir tarihi 
geçmişe ve kültürel maziye neden olmuştur. Bölgede çeşitli dönemlerde pek çok farklı 
kökenli kültürlerden ve Türk-İslam dönemlerinden pek çok eser, dini tesis, kale, mezar, 
köprü ve yerleşim alanı bulunmaktadır. Bunların çoğu, içinde bulunduğu doğal yapı ile 
bütünleşmiş durumdadır. Bölge, aynı zamanda çeşitli dinlerin de buluşma alanı olmuştur. 
Bu nedenle, tarihi kaya mezarları, kilise, manastırlar, tarihi cami ve türbeler açısından son 
derece zengindir. 
  
 Geleneksel Yaşam, Folklor ve Müzik 
 Doğu Karadeniz Bölgesinde kentler ve büyük yerleşimler kıyıda, köyler ise, iç 
kesimlerde ve vadiler boyunca ve eğimli alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, geniş 
alanlara dağılmış köyler yerleşme desenine egemen olmuştur. Köyler, vadi içlerinde geniş 
alanlara dağılmıştır. Kırsal nitelik, bölgenin yaşam biçimi ve kültüründe de baskındır. 
Zengin Karadeniz folkloru, dansları ve müziği, yemekleri ve giyim-kuşamı bu koşullara 
göre biçimlenmiştir. Bunlara bölgenin kentsel kültürü de eklenmiş ve günümüzdeki 
Karadeniz folklorik değerleri oluşmuştur. Bu otantik değerler, ülkenin diğer tüm 
kesimlerindeki yerel kültürlerine göre daha belirgin ve korunmuştur (DOKAP 2004: 22-
23). 
 Yerel kültürün diğer öğeleri gibi dans ve müzikte, bölge topografyasının zor 
koşullarından etkilenmiştir. Bütün Doğu Karadeniz’de oynanan ve hızlı bir oyun olan 
horon, bölgenin milli dansıdır. Artvin ve çevresinde Kafkas kültürünün etkilerini taşıyan 
oyunlar oynanmaktadır. Bölgedeki halk oyunlarında, yöreye özgü olan kemençe ve tulum 
gibi çalgılar kullanılmaktadır. Bu çalgılar da bölgeyi tanıtım amacı ile kullanılabilecek 
türdedir (DOKAP 2004: 24). 

  
 Tarih ve Tarihi Değerler 

 Bölgede ilk yerleşim izleri, cilalı taş devri zamanlarına kadar gitmektedir. Bu 
döneme ait el aletleri ve silahlar, bölgede yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bölge, 
tarih içerisinde pek çok kavimin yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Kaynaklar bölgede en 
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uzun dönemli yönetimin, Doğu Roma İmparatorluğu ve Pontus Krallığı olduğunu 
kaydetmektedir. Farklı dönemlerde özellikle Artvin ve çevresinde, Gürcü kökenli kavimler 
hakim olmuş ve krallıklar kurmuşlardır. İberya Krallığı ve Bagratlı Prensliği, bölgenin 
doğusunda şehirler kurmuş ve günümüze ulaşan İşhan Kilisesi, Barhal Kilisesi, taş köprüler 
ve benzeri eserler bu dönemde yapılmıştır. 
 Doğu Karadeniz’e Türklerin yerleşmesi, ağırlıklı olarak Malazgirt savaşından sonra 
Selçukluların Anadolu’ya hakim olmalarından sonra gerçekleşmiştir. Malazgirt savaşından 
önce, özellikle Oğuzlara ait bazı boylar Anadolu ve Doğu Karadeniz’e yerleşmiştir. Bu 
dönemlerde gelen ve Doğu Karadeniz’e yerleşen Türk boyları özellikle mezar taşları ile 
döneme ait ipuçları bırakmışlardır. 
 Selçukluların Anadolu’ya gelerek devlet kurmaları ile bölgedeki Türk nüfusu 
artmaya ve kültürel izlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Selçuklular, Doğu 
Karadeniz’in ağırlıklı olarak iç kesimlerine hakim olmuşlardır. Ordu Mesudiye ilçelerinde 
Kale köy kalesi, camiler, türbeler ve mezar taşları günümüze kadar ulaşmıştır. 1461 yılında 
Trabzon, Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır. Bu 
dönemde, önce eyalet sonra sancak olarak şehzade ve mutasarrıflar tarafından idare edilmiş 
ve şehzadeler kenti olarak da bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim’in Artvin’i alması ile 
bölgenin tamamı Osmanlının olmuştur. Bölgede farklı dönemlerden ve kültürlerden kalma 
çok sayıda tarihi eser ve sivil mimarlık örnekleri bulunmaktadır. Bunlar kale ve kuleler, 
dini yapılar, köprüler, konak ve konutlar gibi eserlerdir.  

 
 Tanıtma ile İlgili Literatür 

 Tanıtma ile ilgili literatür incelendiğinde, batı dillerinde tanıtma kavramının karşılığı 
olarak, genellikle information, publicity, communications, internal public relations ve 
propaganda gibi deyimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Türkçe’de ise tanıtmanın 
çoğunlukla, information ve communications kavramlarının karşılığı olarak kullanıldığı 
görülmektedir (Tolungüç 1990: 81). Tanıtma yalnızca iletişim, propaganda ve halkla 
ilişkiler gibi kavramlarla sınırlı değildir. Enformasyon, iletişim, promosyon, halkla ilişkiler 
(Pırnar 1992: 86), devlet, ticari ve kolektif reklamcılığı türlerini içeren siyasal, ekonomik, 
kültürel ve turistik tanıtımı da kapsayan kavram olarak ta ele alınmaktadır (Gür 1992: 101). 
Tolungüç’e (1990) göre, aslında bu kavramların tümü birbiriyle iç içe ve bir bütün olarak 
tanıtma kavramı tarafından ele alınmakta, her biri kendine özgü yöntem ve teknikleriyle 
tanıtma desteğini sağlamaktadır. 
 Tanıtmanın çeşitli bilim ve alanlar ile yakın ilişki içinde olması, tanıtma kavramının 
değişik biçimlerde tanımlanmasına neden olmuş ve değişik tanım denemeleri yapılmıştır. 
Tanıtmayı iletişim boyutu ile inceleyen Rızaoğlu (2004), bir tarafın diğer tarafla bilgiyi 
paylaşmak istemesi ile ilgili eylemler olarak değerlendirirken, Boyacı (1991) ise, bir 
duygunun, düşüncenin mesaj haline getirilerek belirlenen hedef kitleye yazılı, sözlü ve 
görsel ve işitsel teknikler ile iletilmesi olarak tanımlamaktadır. 
 Ataol ve diğerleri (1990), tanıtmayı propaganda ile bir tutmakta ve belirli mesajları 
belirli gruplara ileterek davranışlarını değiştirme olarak tanımlamaktadırlar. Hacıoğlu 
(1992), bir ülkenin kamuoyunda kendi lehinde olumlu imaj yaratmak amacı ile çeşitli 
iletişim tekniklerinden yararlanarak sürekli ve yoğun şekilde yürütülen bilgilendirme 
faaliyeti olarak kabul etmektedir. 
 Tanıtma kavramını yapılış şekline göre ele alan tanıma göre de, (mikro) bir mal, 
hizmet (kişi), işletme, kuruluş (örgüt), yöre, bölge, ülke veya ulusa ilişkin ticari açıdan 
anlam taşıyan mesajların bir ücret ödemeksizin kitle iletişim araçları (ve üçüncü kişiler 
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eliyle) ile iyi niyet ve hoşgörü ortamı yaratmak amacıyla haber değeri taşıyacak şekilde, 
hedef kitlelere veya kamuoyuna iletilmesi olarak adlandırılmaktadır (Kaya 1992: 171). 
 Timur (1992), tanıtmayı karşı tanıtma boyutu ile ele almış ve rakipler tarafından 
sürdürülen tanıtma faaliyetlerine veya tanıtma faaliyetlerimize rakipler tarafından başlatılan 
karşı tanıtmanın etkinliğini azaltmak ve dünya kamuoyunun gerçeklerini ayırarak objektif 
bir yapıya varmasına yardımcı olmak amacıyla yapılan tanıtma faaliyeti şeklinde ifade 
etmiştir.  
 Çağdaş pazarlama yaklaşımının ortaya çıkması, tanıtım kavramının gelişmesinde ve 
farklı anlamlar kazanmasında etkili olmuştur. Çağdaş pazarlama tüketicilerin, tüketici 
davranışlarının ve pazar koşullarının bilinmesini ve sürekli izlenmesini gerekli kılar. Bu 
şekilde tüketicinin zihninde olumlu bir imaj oluşturabilmesi ve bu yolla talebin ve satışların 
arttırılması hedeflenmektedir. İlk bakışta yalnızca ürün ve işletme ölçeğinde geçerli gibi 
görünen bu pazarlama yaklaşımının, ulusal ölçekli tanıtma faaliyetlerine de uyarlanması 
mümkündür. Çünkü ulusal ölçekli tanıtma faaliyetlerinin de özü, toplum ve ülke hakkında 
uluslararası kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmak, ulusal saygınlığı artırmak, uluslararası 
siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkilerde kabul görmek ve sözü geçer bir konuma 
yükselmektir (Tolungüç 1990: 82). Tanıtma bir bilgilendirme olayıdır. Ancak bu 
bilgilendirme süresince potansiyel müşterilerin (turistlerin) ürüne dikkatlerinin çekilmesi, 
ilgilenmelerinin sağlanması, satın alma arzusunun yaratılması ve satın almaya yöneltilmesi 
gibi farklı hedefler izlenebilir. Bu farklı hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde tanıtmanın 
temel ilkeleri ihmal edilmemelidir. Bu ilkeler, süreklilik, ortak amaçlılık, koordinasyon ve 
inandırıcılık olarak sıralanabilir (Çakıcı ve Kızılırmak 2004: 4 ve Hacıoğlu 2000: 71). 
 Tanıtmanın ürün, işletme veya ülke tanıtmasına yönelik olduğu iletişim sürecinin 
özünü değiştirmemektedir (Rızaoğlu 2004: 12). Bir ülkenin turizm potansiyeli, esas olarak, 
o ülkenin sahip olduğu doğal şartlara dayanmaktadır. Turizm talebinin yaratılması ve 
tatmininde başlıca unsurlar olarak, yörenin cazibesi (faydalılık faktörü) ve yöreye kolay 
ulaşılabilirlik (elde edilebilirlik) önemli olmaktadır. Ülkemizin bu unsurlar açısından 
özellikleri ve gelişme düzeyi bellidir. Bu bakımdan talep yaratılmasında gelişme 
aşamasındaki turizm sektörümüz için, tanıtma satış geliştirme faaliyetleri stratejik bir 
değere sahiptir (İçöz 1989: 188). 
  Turistik tanıtma, bir ülkenin doğa, kültür, tarih, arkeoloji, deniz, güneş ve 
konukseverlik gibi turistik potansiyelini oluşturan nitelikler hakkında mevcut ve potansiyel 
turistleri bilgilendirme ve ülkenin turistik değerleri hakkında olumlu imaj yaratma 
faaliyetlerinin bütününe denilmektedir (Rızaoğlu 2004: 12). Turizmde tanıtma bütün bilgi 
ve enformasyon, iletişim reklamcılık, promosyon ve halkla ilişkiler gibi teknik ve 
yöntemleri verimli ve koordineli bir şekilde kullanarak hedef pazar ülkede yaratılması 
planlanan bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma faaliyetlerinin tümüdür (Pırnar 1991: 44). 
Turizm tanıtım kavramını daha geniş olarak ele alırsak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt 
dışında insanların ilgilerini bir ülkenin, bölgenin veya turistik bir istasyonun mal ve 
hizmetleri üzerine çekmek için bilgi vermek, eğitmek, telkinde bulunmak, bellekte bir imaj 
yaratmak ve inanç meydana getirmek suretiyle turistik mal ve hizmetlerin satın alınmasını 
kolaylaştıran sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik bir çıkara yönelik araç ve telkinleri 
içeren bir iletişim olayı olarak ifade edilebilir (Rızaoğlu 2004: 73). 

 
 Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki İllerin Tanıtım Yetersizliğinde Etkili Faktörler 
 Bölge turizminin en önemli özelliği, turizm ürünün potansiyel çeşitliğidir. Bu 

zenginliğe karşılık bölge, sektördeki göreceli atılımını ülke geneline göre daha geç 
yapmıştır. Bu durumun temelinde etkili olan faktörler incelendiğinde; bölgenin turizm 
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sektöründeki mevcut durumunun istenilen düzeyde olmaması, turizm işletmelerinin sayı, 
kapasite ve hizmet kalitesi olarak istenilen düzeyde olmaması, bölgenin turizm 
potansiyelinin ülke geneline göre fazla gelişmemiş olması ve tanıtım ile ilgili sorunlar 
olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. 

 
1. Bölgenin turizm sektöründeki mevcut durumunun istenilen düzeyde 
     olmaması 

 Bölge turizmi, 1990’lı yılların ortalarından itibaren, özellikle doğa ve kültür motifli 
seyahatlerin yoğunlaşması ile gelişmeye başlamıştır. Kıyı kesiminde konumlanan kentler 
özellikle il merkezleri, ulaşım bağlantılarının sağladığı olanakları ile bölgenin diğer 
kesimlerine gidecek olan ziyaretçilerin, bölgeye giriş ve büyük ölçüde konaklama yaptıkları 
kapı konumundadır. Aslında kıyı kesiminin çekiciliği, gerek doğal güzellikler ve gerekse 
konumlanma ve özellikle kentlerdeki tarihi ve kentsel doku ve tek yapılar gözetildiğinde, 
olabildiğince yüksektir. Öte yandan deniz-güneş ve kum amaçlı turizm hareketliliği için 
mevsim kısalığı, kıyı kesiminde kitle turizminin gelişmesini engellemiştir. Bu nedenlere 
bağlı olarak kıyı, çoğu kez hareket halinde algılanabilir bir güzergah olarak tur 
programlarına girmiştir. Kentlerdeki konaklama tesisleri de iç kesimlere yapılacak 
ziyaretlerde kısa süreli konaklamalar için kullanılmıştır. 
 Kıyı ile yüksek kesimler arasındaki geçiş bölgesi, bölgenin turizm potansiyelinin 
muhtemelen en yüksek olduğu kesimdir. Ancak bu kesim de, son yıllarda daha fazla ilgi 
çekmeye ve yapılaşmaya başlamıştır. Bölgenin ufak çaplı ve geleneksel mimariyle örtüşen 
konaklama tesisleri, bu alt coğrafyanın yayla ve kırsal birimlerinde yer almaktadır 
(DOKAP 2000: 4-10). Bu engellerden dolayı bölge, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri gibi Türkiye’nin az gelişmiş, az tanınmış ve sonuç olarak az ziyaret edilen turizm 
bölgelerinden biri olarak kalmıştır. 
 
 2. Turizm işletmelerinin sayı, kapasite ve hizmet kalitesi olarak istenilen  
      düzeyde olmaması 
 Bölgedeki lisanslı konaklama tesislerinin sayısı 1993 yılında 326’dan 1997 yılında 
386’ya çıkmıştır; yatak sayısı da 1993 yılında 13.058 iken 1997 yılında 16.644 olmuştur. 
Ancak mevcut olarak bulunan tesisler ve buralarda sunulan hizmet, kent turizmine çok 
uygun değildir. 
 Bölgedeki tesislerin işletme verileri, ülke performansının altındadır. Bölgedeki 
turizm işletme belgeli tesislerde toplam konaklamalar, Türkiye toplamının % 3’üdür. Bu 
oran yerli ziyaretçilerde % 3, yabancılarda % 2 olarak gerçekleşmiştir. Son üç yılı itibariyle 
konaklamalarda oranlar hemen hemen sabittir. Turizm işletme belgeli tesislerde, toplam 
konaklamaların yaklaşık % 19’u yabancı % 81’i yerli ziyaretçiler tarafından yapılmıştır. Bu 
değer, son üç yılda hiç değişmemiştir. Türkiye genelinde ise, yabancı ziyaretçilerin oranı 
2000-2002 döneminde % 43’den % 55’e yükselmiştir. 
 Bölgede, 2000-2002 döneminde geceleme oranlarında düşüş gözlenmektedir. Bu 
değerler yabancı ziyaretçi gecelemelerinde yıllara göre sırasıyla % 26, % 19 ve % 19 olarak 
değişmiştir. Türkiye genelinde ise, yabancı gecelemeleri 2000-2002 döneminde yıllara göre 
sırasıyla artarak % 43, % 55 ve % 74 olarak değişmektedir. Gecelemenin yabancılarda 
düşmesi ilgi çekicidir. Türkiye’de yabancı ziyaretçi gecelemelerinin 2000 yılında % 3’ü 
bölgede gerçekleştirilirken, bu oran 2002 yılında % 1’e düşmüştür. Bu durum bölgenin 
tanıtım ve pazarlamasının ne kadar önem taşıdığının bir göstergesidir. Doluluk oranları, 
bölgedeki turizm belgeli tesislerde % 29, Türkiye genelinde ise % 49 ‘dur. Ortalama kalış 
süreleri, Turizm İşletme Belgeli tesislerde 1,3 gün, Türkiye genelinde ise 3,3 gündür. 
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Belediye belgeli tesislerdeki durum, işletme belgeli tesislerden farklı değildir. Türkiye 
toplam konaklamasının % 6, % 7 ve % 4’ünü oluşturmakta ve yıllar itibariyle azalması da 
dikkat çekicidir. Bu tesislerde ortalama kalış süresi 1,2 gün, Türkiye genelinde ise 2,0 
gündür (DOKAP 2000: 4-9). 
  
 3. Bölgenin turizm potansiyelinin ülke geneline göre fazla gelişmemiş olması 
 Bölge turizmi, Akdeniz, Ege, Marmara ve Orta Anadolu gibi önemli turizm 
bölgelerine olan uzaklığı ve ulaşım zorluğu nedeniyle, çok fazla gelişememiştir. Bölgedeki 
turistik öğelere ulaşım, Doğu Karadeniz sıradağlarının oluşturduğu engellerden dolayı 
zordur. Yoğun yağışlar ve kısa yaz mevsimi gibi iklim koşulları, plaj turizminin gelişmesini 
engellemektedir. Ayrıca, kumsal olmayan deniz kıyısı turistler için de çekici değildir. 
 Bu olumsuzluklar nedeniyle, bölge genel bir ilgi görmemekte ve kitlesel turizm 
pazarları için uygun olamamaktadır. Bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin diğer 
bölgeler ile karşılaştırılması aşağıdaki Tablo 1a ve Tablo 1b’de verilmiştir. Bölge turizmi 
ile ilgili bir diğer sorunda önemli tarihi/kültürel kaynaklarına ve güzel manzaralarına 
rağmen, Doğu Karadeniz Bölgesinin dünya çapında tanınmış anıtsal turizm kaynakları 
nadirdir, bu durum da bölgenin turistik bir imaj edinmesini ve tanınmasını engellemektedir. 
Uluslararası turistler için düzenlenen tur paketlerinin çoğu, kısıtlı doğal/aktivite turizmi 
unsurlarını içeren kültür turizmi paketleridir. Ancak bu turizm türünde de gelişmiş turizm 
bölgeleri (özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu) kadar çekici değildir. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Yayla Turizmi” henüz uluslararası çapta tanınmamıştır. 
Yerel tur paketleri bile, Zigana yaylasından Karaca Mağarası’na uzanan kısa geziler hariç, 
Gümüşhane ve Bayburt gibi iç kesimlerdeki illere yer vermemektedir (DOKAP 2000: 4-9). 
 
 4. Tanıtım ile ilgili sorunlar  

 Turizmde bir ülkenin, bölgenin veya yörenin hak ettiği yeri alabilmesi için, 
potansiyel müşterilerin bilgilendirilerek (turistlerin) ürüne dikkatlerinin çekilmesi, 
ilgilenmelerinin sağlanması, satın alma arzusunun yaratılması ve satın almaya yöneltilmesi 
gibi farklı hedefler izlenmesi gerekmektedir (Çakıcı ve Kızılırmak 2004: 4 ve Hacıoğlu 
2000: 71). Bu süreçte ancak tanıtma çabaları ile mümkün olabilmektedir. Ancak bölgede 
tanıtım ve ziyaretçi hizmetleri ulusal ortalamanın altındadır.  

Bölge’de turizme ilişkin bir problem de iller arasında hemen hiç iletişim ve işbirliği 
olmamasıdır. Her il kendi turistik tanıtım/bilgi materyallerini hazırlamıştır, ancak bunların 
çoğu kullanışsız ve eksiktir. Bir başka nokta da, diğer önemli turistik bölge ve illerin 
deneyimlerinden yararlanılmamasıdır (DOKAP 2000: 4-10). Bölgenin tanınmasını 
sağlayacak çalışmalar ve tanıtım amacıyla kullanılacak malzemeler, finans kaynakların 
eksikliğinden dolayı yeterince kullanılamamakta ve hedef kitlelere ulaştırılamamaktadır. 
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Tablo 1a. Doğu Karadeniz Bölgesi turizminin Türk turizmi içindeki yeri 
BÖLGELER Hedef 

turizm türü 
Dünya pazarında 

tanınması 
Tek başına 

bir hedef mi? 
Doğu Karadeniz Bölgesi 
(Trabzon) 

Kültür/doğa 
Turizmi 

Kültür/doğa 
turistleri için 

sınırlı 

Hayır 

Marmara Bölgesi 
(İstanbul) 

Her çeşit 
Turizm 

Tüm turistlere 
hitap ediyor 

Evet 

Ege Bölgesi 
(İzmir) 

Her çeşit 
Turizm 

Tüm turistlere 
hitap ediyor 

Evet 

Akdeniz Bölgesi 
(Antalya) 

Her çeşit 
Turizm 

Tüm turistlere 
hitap ediyor 

Evet 

İç Anadolu Bölgesi 
(Ankara) 

Her çeşit 
Turizm 

Tüm turistlere 
hitap ediyor 

Evet/hayır 

Doğu Anadolu Bölgesi  
(Malatya, Van, Erzurum) 

Kültür 
Turizmi 

Kültür turistleri 
için sınırlı 

Hayır 

Güneydoğu Anadolu  
Bölgesi (Diyarbakır) 

Kültür 
Turizmi 

Kültür turistleri 
için sınırlı 

Hayır 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (2000) Doğu Karadeniz Bölgesel 
Gelişme Planı (DOKAP) Taslak Nihai Rapor Ekonomik Sektörler, NIPPON KOEI Co. Ltd. ve RECS 
International Inc. 

 
Tablo 1b. Doğu Karadeniz Bölgesi turizminin Türk turizmi içindeki yeri 

Kaynakların Sunduğu Ürünler  
BÖLGELER Kültür Deniz  

tatili 
   Doğal 
güzellikler 

  Kongre 
  kentsel 
Yaşam 

D
Faaliyetler Kaplıca 

Konuya göre, 
  ilgi gören 
   kaynaklar 

Doğu 
Karadeniz  
(Trabzon) 

Zayıf Çok  
zayıf 

Orta Zayıf Orta Orta Zayıf 

Marmara  
(İstanbul) 

Zayıf Zayıf Güçlü Çok  
güçlü 

Orta Orta Güçlü 

Ege 
(İzmir) 

Çok 
güçlü 

Çok 
 güçlü 

Güçlü Güçlü Orta Güçlü Güçlü 

Akdeniz 
(Antalya) 

Çok 
güçlü 

Çok  
güçlü 

Güçlü Güçlü Orta Güçlü Güçlü 

İç Anadolu  
(Ankara) 

Çok 
güçlü 

Hiç 
yok 

Güçlü Güçlü Orta Güçlü Güçlü 

Doğu Anadolu 
(Malatya, Van, 
Erzurum) 

Zayıf Hiç  
yok 

Orta Zayıf Orta Zayıf Zayıf 

Güneydoğu 
Anadolu  
(Diyarbakır) 

Zayıf Hiç  
yok 

Orta Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (2000) Doğu Karadeniz Bölgesel 
Gelişme Planı (DOKAP) Taslak Nihai Rapor Ekonomik Sektörler, NIPPON KOEI Co. Ltd. ve RECS 
International Inc. 

 
 Araştırma 
 Amaç 
 Türkiye genelinde turizm sektöründe gerek gelen turist sayısı ve gerekse turizm 
işletmelerinin sayı ve kapasitesinde yaşanan gelişmelerin, bölge turizmi açısından aynı 
paralelde gelişme gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Bu nedenle, bölge turizminde 
yaşanan olumlu gelişmelerin, artarak devam edebilmesi için, etkili tanıtma çalışmalarına 
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ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, bölgede bulunan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, 
Artvin, Gümüşhane ve Bayburt Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin yapmış olduğu 
illerinin tanıtımına yönelik çalışmaları incelenerek, tanıtma faaliyetlerinin yetersiz 
olmasında etkili olan faktörler belirlenecektir. 
 
 Ana kütle ve örnekleme 
 Yürütülen bu araştırmanın ana kütlesini, Doğu Karadeniz Bölgesini oluşturan Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri 
oluşturmaktadır. Ana kütlenin bölge illerinin tamamını kapsaması nedeniyle tamsayım 
yapıldığından, örneklemeye gidilmemiştir. 
  
 Veri toplama aracı 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından literatürdeki 
açıklamalar doğrultusunda geliştirilen dokuz adet sorudan oluşan bir anket formu 
kullanılmıştır. Anketi oluşturan tanımlayıcı değişkenlerle ilgili olarak, beş adet soru 
belirlenmiş ve ilin tanıtımı ile ilgili mevcut durumunun belirlenmesi ve olabilecek 
önerilerin ifade edilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sorular, “ilin 
tanıtımında kullanılan malzemeler ve kullanım miktarı”, “2004 yılında katıldıkları yurt içi 
ve yurt dışı fuarlar”, “bölge illeri ile ortak çalışma yapılıp yapılmadığı”, “ilin tanıtımı ile 
ilgili dile getirilmek istenen sorunların olup olmadığı” ve “ilin tanıtımının daha iyi 
yapılabilmesi için neler yapılmalıdır” ile ilgili sorulardan oluşmuştur. Üç adet soru ise, 
çoktan seçmeli olarak oluşturulmuştur. Bu sorularda, “ilin tanıtımında internetten 
yararlanılıyor mu”, “tanıtmanın etkin şekilde yapılabilmesi için gelişmiş illerin 
deneyimlerinden yararlanılıyor mu” ve “ilin tanıtım faaliyetlerinin yeterlilik düzeyi” ile 
ilgili sorulardır. Bir soruda ise, 29 önermeden meydana gelen bir sıralı ölçek kullanılmıştır. 
Geliştirilen 29 önerme, “çok etkili”, “etkili”, “vasat-orta düzeyde vasat”, “az etkili” ve “hiç 
etkisi yok” şeklindeki beşli kategoriden oluşmaktadır. 
 Anket sorularında yer alan 29 ölçek; “bölgenin mevcut durumu ile ilgili hususlar”, 
“turizm işletmeleri ile ilgili hususlar”, “bölgenin turizm potansiyeli ile ilgili hususlar” ve 
“tanıtım ile ilgili hususlar” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bölgenin mevcut 
durumu ile ilgili hususlar; “ulaşımın güç olması”, “halkın turizm sektörüne karşı olan 
olumsuz bakış açısı”, “kamu ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyon eksikliği”, 
“sektörel bilgi eksikliği” ve “finanssal kaynak eksikliği” şeklindeki önermelerden 
oluşurken, turizm işletmeleri ile ilgili hususlar ise; “bölge illerinde turizm sektörünün fazla 
gelişmemesi”, “nitelikli turizm işletmelerinin (otel, yiyecek içecek işletmesi ve seyahat 
acentesi) sayı ve kapasite azlığı”, “turizm işletmelerinin sunduğu mal ve hizmetin 
niteliğinin iyi olmaması”, “seyahat acentelerinin sayıca az olması”, “bölge illerinin 
tanıtımına katkı sağlayacak profesyonel rehberin az olması” ve “turizm danışma bürolarının 
az olması”ndan oluşmaktadır. Bölgenin turizm potansiyeli ile ilgili hususlar; “bölgenin 
turistik çekim unsurlarına fazla sahip olmaması”, “turizm sezonunun diğer bölgelere göre 
kısa olması”, “bölgenin tatil turizmine uygun olmaması”, “bölge illerinde marka olabilecek 
ürününün olmaması”, “insanların alternatif turizm türlerine yeterli ilgi göstermemeleri”, 
“bölge illerinin ayrı bir destinasyon olarak sunulmaması”, “bölge illerinde rekreasyonel 
aktivitelerin olmaması” ve “turizmde gelişmiş illerin bilgi ve tecrübelerinden 
yararlanmama” olarak sıralanırken, tanıtım ile ilgili hususlar ise; “bölge illerinin sahip 
olduğu ürüne uygun tanıtım politikasının olmaması”, “bölge illerinin turizm potansiyeline 
uygun hedef pazar seçilememesi”, “ulusal fuar ve festivallere katılmama”, “uluslararası 
fuar ve festivallere katılmama”, “bölge illeri arasında tanıtım amaçlı işbirliğinin 
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yapılamaması”, “tanıtım faaliyetlerini yürütecek eleman azlığı”, “tanıtımı etkin yapacak 
basılı malzeme eksikliği”, “Türk turizm pazarlamasının tatil turizmine yönelik olması”, 
“bölge illerinin tanıtımına katkı sağlayacak halkla ilişkiler çabalarının olmaması” ve “illerin 
tanıtımına katkı sağlayacak lobi çalışmalarının olmaması” konulu önermelerden meydana 
gelmiştir. 

  
 Analiz ve Bulgular 
 İlk soruda, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan İl Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüklerine tanıtım amaçlı kullandıkları malzemeler ve bunların miktarları sorulmuştur. 
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, illerin tanıtım amaçlı olarak kullandıkları 
malzemelerde ilk sırayı 135.000 adet ile tanıtım amaçlı broşürlerin aldığı görülmüştür. 
56.000 adet ile gezi rehberi ikinci sırayı, 48.600 adet ile haritalar üçüncü sırayı ve 45.000 
adet ile ili tanıtıcı kitapçıklar dördüncü sırayı almıştır. 
 

Tablo 2. Bölge illerinin tanıtımında kullanılan malzemeler ve kullanım miktarları 
Tanıtım Malzemesi 

Türü 
Kullanım 
Miktarı 

Tanıtım Malzemesi  
Türü 

Kullanım 
Miktarı 

Broşür 135.000 Diğer dillerdeki 
broşürler 

- 

Kitapçık 45.000 Afişler 20.100 
CD 11.600 Posterler 1.100 
Gezi rehberi 56.000 Haritalar 48.600 
İngilizce broşür ve rehberler  33.200 Takvim 3.000 
Fransızca broşür ve rehberler 1.500 Haber bülteni 7.514 
Almanca broşür ve rehberler 4.500 Işıklı panolar 3 
Toplam 367.117 

 
 Söz konusu malzemelerin bu kadar yaygın olarak kullanılmasının temelinde, basım 
maliyetlerinin ucuz olması ve sayfa ve içerik olarak ta çok geniş kapsamlı olmamasıdır. 
Bölge illerince, diğer dillerde broşür ve posterlerin ise hiç kullanılmadığı görülmektedir. 
Oysa bölge turizminde önemli ağırlığı olan BDT ülkelerinden gelen turistler ile birlikte 
alternatif ve kültürel turlara katılmayı tercih eden İsrailli ve Japon turistlere yönelik kendi 
dillerinde broşürlerin kullanılmaması da önemli bir eksikliktir. Tanıtımda başarılı olmanın 
yollarından biriside, hedef ülkelerin dilinde tanıtım yapabilmektir. Bu nedenle, diğer 
dillerde yapılacak olan tanıtım çabaları da bölge turizmine olumlu etkide bulunacaktır. İlin 
tanıtımına katkı sağlayacak olan posterlerinde Trabzon dışında, diğer bölge illerince tanıtım 
amaçlı olarak kullanılmadığı görülmektedir. 
 2004 yılında bölgede kullanılan 367.117 adet tanıtım malzemesinin illere göre 
kullanım miktarlarına göre yapılan sıralamayı incelendiğinde, en çok tanıtım amaçlı 
malzemenin 122.500 adet ile Rize’de kullanıldığı, Trabzon 104.502 adet malzeme ile ikinci 
ve Ordu’ da 59.001 tanıtım malzemesi ile üçüncü sırayı almıştır. Giresun 48.001 adet 
malzeme ile dördüncü, Artvin 22.500 adet malzeme ile beşinci, Gümüşhane 10.001 adet 
malzeme ile altıncı ve Bayburt ise, 612 adet malzeme ile son sırada yer almıştır. İlin 
tanıtımında internetten yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin ikinci soruya verilen cevaplar 
incelendiğinde, günümüz yaşantısının temel ihtiyacı olan internet, her alanda olduğu gibi 
turizm sektörünün her bölümünde ve özellikle de pazarlama ve tanıtım amaçlı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.  
 Turizm tanıtımında temel ilkeler aynı kalmakla birlikte, ulusal turizm örgütlerinin ve 
sektör kuruluşlarının araştırma, stratejik planlama, reklam, halkla ilişkiler, enformasyon, 
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tanıtıcı malzeme üretimi ve satış geliştirme konularında engin deneyimler kazandıkları 
kuşkusuzdur. Turist çeken ülkeler turizm tanıtımında; pazara ilişkin bilgilerin, pazar 
segmentlerinin, doğru hedef-kitle seçiminin ve ürün geliştirme ve buna bağlı olarak, kalite 
standartlarını iyileştirme ve alternatif tatil olanakları sunmanın ne denli önemli olduğunu 
bilmektedirler. Bu nedenlere bağlı olarak ta turizm sektörü, enformasyon teknolojisinin en 
yoğun ve yaygın olarak kullanıldığı alanlardan birisi olmaktadır. Bu sayede turizm sektörü; 
turizm enformasyonlarının engelsiz dağılımına, turizm pazarlarının ve tüketicilerin bu 
bilgilere en kolay şekilde erişmelerine ve turizm merkezlerinin pazar ülkeler yerine, global 
tanıtımına büyük olanaklar sağlamıştır (Siyahhan 1991: 1-2). Başta internet olmak üzere, 
enformasyon teknolojisinin bölge illerinin tamamında kullanıldığı görülmektedir. Bu 
amaçla ilin tanıtımına katkı sağlaması için başta internet ile tanıtım olmak üzere web 
sayfası oluşturularak bilgi verilmesi yöntemlerinin, bölgede bulunan il müdürlüklerinin 
tamamı tarafından kullanıldığı belirlenmiştir.  
 Üçüncü soruda, il müdürlüklerine, illerinin tanıtımı başta olmak üzere bölgenin de 
tanıtımı için 2005 yılında katıldıkları yurt içi ve dışı fuarlar sorulmuştur. Ticari mal ve 
hizmetlerin sergilenmesini ve dolayısıyla pazarlanmasını amaçlayan, belirli zamanlarda, 
yerlerde ve sürelerde halkın eğlenceli vakit geçirmesini de sağlayan büyük pazarlar olarak 
değerlendirilen fuarlara katılım da (Aymankuy 2003: 181), bir ilin kendisini tanıtabilmesi 
için büyük önem taşımaktadır. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde, tüm illerin yurt 
dışında herhangi bir fuara katılmadıkları belirlenmiştir. Trabzon’un EMITT ve MTE 
fuarlarına katılarak bölge illeri içinde en çok profesyonel fuara katılan il olduğu 
belirlenmiştir. Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane’nin yalnızca EMITT fuarına ve 
İzmir’de düzenlenen bölgesel fuarlara katıldıkları, buna karşın Ordu ve Bayburt’un ise, 
herhangi bir fuara katılmadığı görülmektedir. Buna karşın, Türk turizminde önemli bir 
potansiyele sahip olan Alanya ilçesi, 2004 yılında 20 adet yurt dışı fuara ve 1 adette yurt içi 
fuar olmak üzere toplam 21 adet fuara katılmıştır (http:// www. Altav.org. tr, erişim tarihi: 
01.08.2005). Bölge illerinin de turizm sektöründen istedikleri payı alabilmeleri için, Alanya 
örneğinde olduğu gibi yapılması gereken çok çalışmanın olduğu ortadadır. 
 Dördüncü soruda, tanıtmanın etkin şekilde yapılabilmesi için bölge illeri ile (Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt) ortak çalışma yapıyor musunuz? 
sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, bölge illerinin DOKAP ve KASTOP projelerinde 
bulunmaları dışında turizm sektörüne yönelik herhangi bir çalışmada işbirliği içinde 
olmadıkları belirlenmiştir. İller arasında yapılacak olan işbirliği ile sinerji etkisi 
yaratılacaktır. Gerek turist sayısı, gerekse turizm gelirleri açısından kamu ve özel sektör 
kuruluşların tek başına yapacakları tanıtım faaliyetlerine kıyasla daha iyi sonuçlar 
alınacaktır (Çakıcı ve Kızılırmak 2004: 9). Bu nedenle, bir bölgenin tanıtımının başarılı 
olabilmesi için tüm illerin başta yetersiz olan ekonomik kaynaklarını birleştirerek, birlikte 
hareket etmeleri ve birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmaları ile, tanıtım alanında ortak 
projeler üreterek başarılı olmaları kolaylaşacaktır.  
 Beşinci soruda, tanıtmanın etkin şekilde yapılabilmesi için turizm açısından gelişmiş 
illerin (Antalya, Aydın, Muğla, Nevşehir, İzmir ve İstanbul) deneyimlerinden yararlanıyor 
musunuz? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, Giresun, Trabzon ve Artvin Kültür ve 
Turizm İl Müdürlükleri gelişmiş illerin deneyimlerinden yararlanmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Bu işbirliğinin kurulamamasının temelinde ise, Antalya başta olmak üzere 
turizm sektörünün geliştiği yörelerin tatil turizmine bağlı olarak kitle turizmine yönelik 
olması ve buna karşın bölge illerinin ise, doğa temelli alternatif turizm türlerine yönelik 
olmasından dolayı kulvar farklılığını göstermişlerdir.  
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 Ordu, Rize, Gümüşhane ve Bayburt söz konusu illerin deneyimlerinden 
yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Yapılacak olan tanıtım çalışmalarının özellikle turizmin 
gelişmeye yeni başladığı yörelerde başarılı olabilmesi için, gelişmiş illerin deneyimlerinden 
yararlanılması büyük öneme sahiptir. Çünkü bu iller, turizmin gelişmeye başladığı 70’li 
yıllardan başlayarak deneme yanılma yoluyla doğruyu buldukları için, bölge illerinin de 
aynı hataları tekrarlamadan onların yaptıkları tanıtıma yönelik faaliyetleri kendi 
bölgelerinde uygulayarak, hem zaman hem de finanssal açıdan ekonomik davranmaları 
mümkün olabilecektir. Böylece, söz konusu illerin yılların tecrübesine dayanan 
deneyimlerine çok kısa sürede sahip olmaları da mümkün olacaktır. Bölgede bulunan illere, 
yaptıkları tanıtım çalışmalarını yeterli bulup bulmadıklarını değerlendirilmeleri istenmiş ve 
bu amaçla 5’li bir likert ölçeği kullanılarak, düşüncelerini “çok yeterli”, “yeterli”, “vasat-
orta düzeyde”, “yetersiz” ve “çok yetersiz” olarak ifade etmeleri istenmiştir. 
 Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde, Trabzon, Rize ve Gümüşhane illeri, 
yaptıkları tanıtım çalışmalarını yeterli gördüklerini, Giresun ve Bayburt illeri ise, vasat-orta 
düzeyde olduğunu ifade etmişlerdir. Ordu, tanıtım çalışmalarını yetersiz olarak 
değerlendirirken, Artvin ise, çok yetersiz olduğunu belirtmiştir. Genel olarak 
değerlendirildiğinde ise, bölge illerinin tanıtımının ve bu amaca yönelik olarak sürdürülen 
çalışmaların, başta maddi imkansızlıklar olmak üzere iyi düzeyde olmadığı sonucu ortaya 
çıkmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan illerin tanıtımının yetersizliğinde etkili 
olabilecek unsurların tespitine yönelik anket çalışması ekte sunulmuştur. Yapılan anket 
sonuçlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler, aşağıdaki Tablo 3’te görülmektedir. 
 

Tablo 3. Anket sonuçlarına ait tanımlayıcı istatistikler 

Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance  

Bölgenin mevcut durumu ile  
ilgili hususlar Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Ulaşımın güç olması 1 5 4,14 ,553 1,464 2,143 

Halkın turizm sektörüne karşı 
olan  
olumsuz bakış açısı 

0 5 2,86 ,738 1,952 3,810 

Kamu ve özel sektör 
kuruluşları  
arasında koordinasyon 
eksikliği 

0 5 3,86 ,705 1,864 3,476 

Sektörel bilgi eksikliği 4 5 4,71 ,184 ,488 ,238 

Finansal kaynak eksikliği 4 5 4,86 ,143 ,378 ,143 

Turizm işletmeleri ile ilgili 
hususlar 

      

Bölge illerinde turizm 
sektörünün  
fazla gelişmemesi 

3 5 4,29 ,286 ,756 ,571 

Nitelikli turizm işletmelerinin 
 (otel, yiyecek içecek işletmesi 
ve seyahat acentesi) 
 sayı ve kapasite azlığı 

4 5 4,57 ,202 ,535 ,286 

Turizm işletmelerinin sunduğu 
mal ve hizmetin niteliğinin iyi 
olmaması 

2 5 3,57 ,369 ,976 ,952 
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Seyahat acentelerinin sayıca az 
olması 

3 5 4,29 ,286 ,756 ,571 

Bölge illerinin tanıtımına katkı 
sağlayacak  
profesyonel rehberin az olması 

3 5 4,29 ,286 ,756 ,571 

Turizm danışma bürolarının az 
olması 

4 5 4,29 ,184 ,488 ,238 

Bölgenin turizm potansiyeli 
ile ilgili hususlar 

      

Bölgenin turistik çekim 
unsurlarına fazla sahip 
olmaması 

0 4 1,57 ,528 1,397 1,952 

Turizm sezonunun diğer 
bölgelere göre kısa olması 

1 5 3,29 ,522 1,380 1,905 

Bölgenin tatil turizmine uygun 
olmaması 

1 3 1,71 ,360 ,951 ,905 

Bölge illerinde marka 
olabilecek ürününün olmaması 

1 5 2,71 ,565 1,496 2,238 

İnsanların alternatif turizm 
türlerine yeterli ilgi 
göstermemeleri 

1 4 2,86 ,508 1,345 1,810 

Bölge illerinin ayrı bir 
destinasyon olarak 
sunulmaması 

1 5 3,43 ,481 1,272 1,619 

Bölge illerinde rekreasyonel 
aktivitelerin olmaması 

1 4 3,00 ,535 1,414 2,000 

Turizmde gelişmiş illerin bilgi 
ve tecrübelerinden 
yararlanmama 

1 4 2,29 ,421 1,113 1,238 

Tanıtım ile ilgili hususlar       

Bölge illerinin sahip olduğu 
ürüne uygun tanıtım 
politikasının olmaması 

2 5 3,86 ,404 1,069 1,143 

Bölge illerinin turizm 
potansiyeline uygun hedef 
pazar seçilememesi 

2 5 3,57 ,429 1,134 1,286 

Ulusal fuar ve festivallere 
katılmama 

2 4 3,29 ,286 ,756 ,571 

Uluslararası fuar ve 
festivallere katılmama 

2 5 3,29 ,421 1,113 1,238 

Bölge illeri arasında tanıtım 
amaçlı işbirliğinin 
yapılamaması 

1 4 3,00 ,436 1,155 1,333 

Tanıtım faaliyetlerini 
yürütecek eleman azlığı  

3 5 4,14 ,261 ,690 ,476 

Tanıtımı etkin yapacak basılı 
malzeme eksikliği 

3 5 3,86 ,340 ,900 ,810 

Türk turizm pazarlamasının 
tatil turizmine yönelik olması 

3 5 3,71 ,286 ,756 ,571 
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Bölge illerinin tanıtımına katkı 
sağlayacak halkla ilişkiler 
çabalarının olmaması 

2 5 3,29 ,360 ,951 ,905 

İllerin tanıtımına katkı 
sağlayacak lobi çalışmalarının 
olmaması 

3 5 4,00 ,378 1,000 1,000 

  
 Tablo 4, her ilin grup sorulara verdiği cevapların grup ortalamalarını göstermesi ve 
iller bakımından farklılıkları ortaya koymaktadır. Giresun, bölgenin mevcut durumu ve 
turizm işletmeleri ile ilgili hususları etkili olarak değerlendirirken, turizm potansiyeli ile 
ilgili hususlar, vasat-orta düzeyde etkili ve tanıtım ile ilgili hususları ise, az etkili olarak 
değerlendirmiştir. Oysa tanıtım ile ilgili hususlar ile ilgili önem düzeyinin daha fazla olması 
gerekmekteydi. 

Tablo 4. Soru gruplarının ilerlere göre ortalamaları 

İller 

Bölgenin  
mevcut 
durumu 

Turizm işletmeleri ile  
ilgili hususlar 

Turizm potansiyeli ile ilgili 
hususlar 

Tanıtım ile ilgili 
hususlar 

Giresun     4,2                 4 2,25 2,8 
Ordu  5 4,83 3,38 4,5 
Rize 3 3,83 2,75 3,3 
Artvin    4,2 4,67                       1 4,1 
Gümüşhane 4 4,33 1,63 3,6 
Bayburt    3,4 3,83 3,38 3,9 
Trabzon    4,8                  4 3,88              3 

 
 Ordu, bölgenin mevcut durumu, turizm işletmeleri ile ilgili hususlar ve tanıtım ile 
ilgili hususları çok etkili olarak değerlendirirken, turizm potansiyeli ile ilgili hususları ise, 
vasat-orta düzeyde etkili olarak değerlendirmiştir. Rize, bölgenin mevcut durumu, turizm 
işletmeleri ile ilgili hususlar ve tanıtım ile ilgili hususları vasat-orta düzeyde etkili olarak 
değerlendirirken, turizm potansiyeli ile ilgili hususları ise, az etkili olarak değerlendirmiştir. 
Artvin, bölgenin mevcut durumu, turizm işletmeleri ile ilgili hususlar ve tanıtım ile ilgili 
hususları etkili ve çok etkili olarak değerlendirirken, turizm potansiyeli ile ilgili hususları 
ise, hiç etkisi yok şeklinde değerlendirmiştir. 
 Gümüşhane, bölgenin mevcut durumu ve turizm işletmeleri ile ilgili hususlar etkili 
olarak değerlendirirken, tanıtım ile ilgili hususları vasat-orta düzeyde etkili ve turizm 
potansiyeli ile ilgili hususları ise, hiç etkisi yok şeklinde değerlendirmiştir. Bayburt, 
bölgenin mevcut durumu, turizm işletmeleri ile ilgili hususlar, turizm potansiyeli ile ilgili 
hususlar ve tanıtım ile ilgili hususları eşit düzeyde vasat-orta düzeyde etkili olarak 
değerlendirmiş ve dört grup sorunun birbirinden farkının olmadığını ifade etmiştir. 
Trabzon, bölgenin mevcut durumunu çok etkili, turizm işletmeleri ile ilgili hususları etkili 
olarak değerlendirirken, turizm potansiyeli ile ilgili hususlar ve tanıtım ile ilgili hususları, 
vasat-orta düzeyde etkili olarak değerlendirilmiştir. 
 Anket sorularında yer alan 29 ölçek; dört bölümde değerlendirilmiştir. Birinci bölüm 
olan bölgenin mevcut durumu ile ilgili hususlara ilişkin sonuçlardan derlenerek hazırlanmış 
olan grafik aşağıda görülmektedir. Bölgenin mevcut durumu ile ilgili; “ulaşımın güç 
olması”, “kamu ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyon eksikliği”, “halkın turizm 
sektörüne karşı olan olumsuz bakış açısı”, “sektörel bilgi eksikliği” ve “finansal kaynak 
eksikliği” ile ilgili hususların, illerin tanıtımının yetersizliğinde, il müdürlüklerince % 
42,86’lık oran ile etkili olarak değerlendirildiği, % 28,57‘lik oranlar ile çok etkili ve vasat-
orta düzeyde etkili olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bölgede turizm sektörünün 
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gelişmesinde en temel etken olan sektörün mevcut durumunun tanıtım yetersizliği, çok 
daha fazla öneme sahip olması gerektiği beklenmekteydi. 
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Grafik 1. Bölgenin mevcut durumunun tanıtım yetersizliği üzerindeki etkisi 

 
 Bölgenin sahip olduğu turizm işletmeleri ile ilgili; “bölge illerinde turizm 
sektörünün fazla gelişmemesi”, “nitelikli turizm işletmelerinin (otel, yiyecek içecek 
işletmesi ve seyahat acentesi) sayı ve kapasite azlığı”, “turizm işletmelerinin sunduğu mal 
ve hizmetin niteliğinin iyi olmaması”, “seyahat acentelerinin sayıca az olması”, “bölge 
illerinin tanıtımına katkı sağlayacak profesyonel rehberin az olması” ve “turizm danışma 
bürolarının az olması” ile ilgili hususların, illerin tanıtımının yetersizliğinde % 71,43 oran 
ile etkili olduğu ve % 28,57 oran ile çok etkili olarak değerlendirildiği görülmektedir. 
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Grafik 2. Bölgenin sahip olduğu turizm işletmelerinin tanıtım yetersizliği 
                 üzerindeki etkisi 
 
 Bölgenin turizm potansiyeli ile ilgili; “bölgenin turistik çekim unsurlarına fazla 
sahip olmaması”, “turizm sezonunun diğer bölgelere göre kısa olması”, “bölgenin tatil 
turizmine uygun olmaması”, “bölge illerinde marka olabilecek ürününün olmaması”, 

 
 



 

“insanların alternatif turizm türlerine yeterli ilgi göstermemeleri”, “bölge illerinin ayrı bir 
destinasyon olarak sunulmaması”, “bölge illerinde rekreasyonel aktivitelerin olmaması” ve 
“turizmde gelişmiş illerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmama” ile ilgili hususlar, illerin 
tanıtımının yetersizliğinde % 42,86 vasat-orta düzeyde etkili olduğu, % 28,57 etkili ve az 
etkili olduğu ve % 14,29 hiç etkili olmadığı görülmektedir. 
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Grafik 3. Bölgenin turizm potansiyelinin tanıtım yetersizliği üzerindeki etkisi 

 
 Bölge illerinin tanıtımı ile; “bölge illerinin sahip olduğu ürüne uygun tanıtım 
politikasının olmaması”, “bölge illerinin turizm potansiyeline uygun hedef pazar 
seçilememesi”, “ulusal fuar ve festivallere katılmama”, “uluslararası fuar ve festivallere 
katılmama”, ”bölge illeri arasında tanıtım amaçlı işbirliğinin yapılamaması”, “tanıtım 
faaliyetlerini yürütecek eleman azlığı”, “tanıtımı etkin yapacak basılı malzeme eksikliği”, 
“bölge illerinin tanıtımına katkı sağlayacak halkla ilişkiler çabalarının olmaması”, “Türk 
turizm pazarlamasının tatil turizmine yönelik olması” ve “illerin tanıtımına katkı 
sağlayacak lobi çalışmalarının olmaması” ilgili hususlar, illerin tanıtımının yetersizliğinde 
% 42,86 oranında etkili, vasat-orta düzeyde etkili olduğu ve % 14,29’luk oran ile çok etkili 
olduğu görülmektedir. 
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Grafik 4. Tanıtım ile ilgili hususların tanıtım yetersizliği üzerindeki etkisi  

 
 



 

 Bu gruplandırmada ortaya çıkan sonuç oldukça düşündürücüdür. Çünkü, tanıtım 
faaliyetlerinin tamamını oluşturan bu unsurların tanıtım yetersizliği üzerinde ne kadar 
öneme sahip olduğunun algılanamamış olması, bölgenin turizmde neden istenilen düzeyde 
olmadığının bir göstergesidir.  
 Yukarıda dört bölüm halinde incelenen 29 değişken içerisinde, bölgenin tanıtım 
yetersizliği üzerinde önemli rol oynayan ve diğer sorulara göre daha çarpıcı sonuçlar elde 
edilen sorulardan birkaçı aşağıda tek tek ele alınarak değerlendirilecektir. 
 Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “ulaşımın güç olması” kriterinin etkili olup 
olmadığına ilişkin il müdürlerince verilen cevapları incelediğimizde, % 57,17 oranında çok 
etkili olduğu, % 28,57 ‘lik oran ile etkili olduğu ve % 14,29’luk oran ile hiç etkisinin 
olmadığı değerlendirilmiştir. Günümüzde turizm talebinin en büyük beklentisi turistik 
çekim merkezlerine en kısa sürede ve maliyette ulaşmak olduğu için bu değişken oldukça 
önem taşımaktadır. Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “Kamu ve özel sektör kuruluşları 
arasında koordinasyon eksikliği” kriterinin etkili olup olmadığına ilişkin verilen cevapları 
incelediğimizde % 57,14 oranında çok etkili olduğu, % 14,29’luk oran ile etkili ve vasat-
orta düzeyde etkili bulunduğu ve yine aynı oranda bu soruya cevap verilmediği 
görülmüştür. Tanıtımda başarının sağlanabilmesi için yapılacak olan çalışmalarda, tüm 
kurum ve kuruluşların kendilerine düşen görevleri eksiksiz yapmalarına bağlıdır. 
 Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “bölge illerinde turizm sektörünün fazla 
gelişmemesi” kriterinin etkili olup olmadığına ilişkin verilen cevapları incelediğimizde, % 
42,86 oranında çok etkili ve etkili olduğu, geri kalan % 14,29’luk oranın ise, vasat-orta 
düzeyde etkili olarak değerlendirildiği görülmektedir. Oysa bu soruya verilen cevaplarda 
çok etkili kriterinin olması gerekmekteydi. Tanıtımın istenilen düzeyde yapılabilmesi için 
sektöründe gelişmiş olması gerekmektedir. Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “seyahat 
acentelerinin sayıca az olması” kriterinin etkili olup olmadığına ilişkin verilen cevapları 
incelediğimizde, % 42,86 oranlarında çok etkili ve etkili olarak değerlendirildiği ve geri 
kalan % 14,29 oranında ise, vasat-orta düzeyde etkili olarak değerlendirildiği 
görülmektedir. Ancak bir bölgenin tanıtımında seyahat acentelerinin önemi ve hedef 
kitlelere sağladığı bilgi akışı oldukça öneme sahiptir. Bu nedenle bu soruda da etkili olma 
düzeyinin daha fazla olması gerekmekteydi. 
 Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “bölgenin turistik çekim unsurlarına fazla 
sahip olmaması” kriterinin etkili olup olmadığına ilişkin verilen cevapları incelediğimizde, 
% 57,14 hiç etkili olmadığı ve geri kalan % 14,29 oranlarda ise etkili, vasat-orta düzeyde 
etkili ve cevap verilmediği görülmektedir. Bir bölge ne kadar fazla sayıda turistik çekim 
unsuruna sahip olursa turizm pazarlarında tanınmışlık düzeyinin daha çok artacağı bir 
gerçektir. Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “bölge illerinde marka olabilecek 
ürününün olmaması” kriterinin etkili olup olmadığına ilişkin verilen cevapları 
incelediğimizde, % 28,57’lik oranlarda vasat-orta düzeyde etkili ve hiç etkili olmadığı 
şeklinde değerlendirilmiştir. Geri kalan % 14,29 oranlarda çok etkili ve az etkili olarak 
değerlendirildiği görülmektedir. Bu soruya verilen cevaplarda, marka olabilecek ürünün 
olması halinde ilin tanıtımının daha iyi olması kaçınılmazdır ve bu nedenle, söz konusu 
soruya verilen bu cevaplar oldukça düşündürücüdür. 
 Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “turizmde gelişmiş illerin bilgi ve 
tecrübelerinden yararlanmama” kriterinin etkili olup olmadığına ilişkin verilen cevapları 
incelediğimizde, düşük sayılabilecek oran olan % 28,57 oranlarında etkili, vasat-orta 
düzeyde etkili ve az etkili olarak değerlendirildiği ve geri kalan % 14,29 oranında ise, hiç 
etkisi yok şeklinde değerlendirildiği görülmektedir. Türk turizminin lokomotifi konumunda 
olan başta Antalya olmak üzere turizmin geliştiği illerin deneyimlerinden yararlanmak 
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bölge illeri için önemli olmalıydı. Her ne kadar sahip olunan turistik çekim unsurları 
farklılık gösterse de, uzun yıllar boyunca elde edilen tecrübeleri bölgenin karakteristik 
özelliklerine adapte ederek uygulamak başta zaman olmak üzere, işgücü ve büyük maddi 
tasarruf sağlayacaktır. Bu nedenle bölge illerinin bu konuda kendi politikalarını gözden 
geçirme zorunluluğu vardır. 
 Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “bölge illerinin turizm potansiyeline uygun 
hedef pazar seçilememesi” kriterinin etkili olup olmadığına ilişkin verilen cevapları 
incelediğimizde, % 42,86 oranında vasat-orta düzeyde etkili, % 28,57 oranında çok etkili ve 
etkili olarak değerlendirildiği ve geri kalan % 14,29 oranların etkili ve az etkili olarak 
değerlendirildiği görülmektedir. Belirlenecek olan hedef kitleye uygun olarak 
gerçekleştirecek tanıtım çalışmalarının sağlayacağı yararda göz ardı edilmemelidir. Bölge 
illerinin tanıtım yetersizliğinde, “ulusal fuar ve festivallere katılmama” kriterinin etkili olup 
olmadığına ilişkin verilen cevapları incelediğimizde, % 42,86 oranlarında etkili ve vasat-
orta düzeyde etkili ve geri kalan % 14,29 oranında ise, az etkili olarak değerlendirildiği 
görülmektedir. Oysa ulusal fuar ve festivallere katılım, turizmde gelişmiş tüm yörelerce 
etkin şekilde gerçekleştirilmekte ve tanıtmada da oldukça önem taşımaktadır. 
 Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “uluslararası fuar ve festivallere katılmama” 
kriterinin etkili olup olmadığına ilişkin cevapları incelediğimizde, % 28,57 etkili, vasat-orta 
düzeyde etkili ve az etkili olarak değerlendirildiği ve geri kalan % 14,29 oranında ise, çok 
etkili olarak değerlendirildiği görülmektedir. Ulusal fuar ve festivallere katılımda olduğu 
gibi uluslararası organizasyonlar da tanıtmada oldukça önem taşımaktadır. 
 Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “bölge illeri arasında tanıtım amaçlı 
işbirliğinin yapılamaması” kriterinin etkili olup olmadığına ilişkin verilen cevapları 
incelediğimizde, % 42,86 oranında etkili, % 28,57 oranında ise, vasat ve orta düzeyde etkili 
olduğu görülmektedir. Geri kalan % 14,29 oranlarda ise, az etkili ve hiç etkisi yok şeklinde 
değerlendirildiği görülmektedir. Bölge illeri sınırlı olan tanıtım bütçelerini ve eleman 
güçlerini bir araya getirerek mevcut durumdan daha başarılı çalışmalar yapmaları 
gerekmektedir. Bölge illerinin tanıtım yetersizliğinde, “tanıtımı etkin yapacak basılı 
malzeme eksikliği” kriterinin etkili olup olmadığına ilişkin verilen cevapları 
incelediğimizde, % 42,86 oranında vasat ve orta düzeyde etkili olduğu görülmektedir. Geri 
kalan % 28,57 oranlarında ise, çok etkili ve etkili şeklinde değerlendirildiği görülmektedir. 
Tanıtım amaçlı olarak yararlanılabilecek yöntemler içinde basılı materyaller büyük öneme 
sahiptir. Bu nedenle verilen cevaplar değerlendirildiğinde, düşündürücü bir sonuçla 
karşılaşılmıştır. 
 Bölgedeki illerin Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine illerinin tanıtımı ile ilgili 
sorunların neler olduğu sorulmuş ve alınan cevaplar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; 
 1. İlin kültür varlıklarının, ürün yapısının ve turizm aktivitelerinin altyapı çalışmaları 
tamamlanmalıdır. Eğer bu yapılamazsa, yapılacak olan tanıtım çalışmaları amacına 
ulaşmayarak, hem maddi kaynak hem de zaman israfına neden olacaktır. Bu amaçla, altyapı 
çalışmalarının tamamlanmasında kamu ve özel sektör işbirliğinin sağlanması gerekir. 
 2. Tanıtım adına yeterli ödeneğin olmaması. İlin tanıtımı için ödenek yokluğundan 
dolayı, her yıl yeterli sayıda envanter ve broşürün bastırılamamaktadır. Bu durum da 
tanıtımı olumsuz etkilemektedir. 
 3. Bölgenin ve ilin turizm potansiyelini içeren güncel planların bulunmaması. 
Hazırlanacak olan planlar, bölge ile birlikte hedef kitlelere sunulmalı ve böylece tanıtım 
açısından başarı sağlamak mümkün olacaktır. 
 4. Bölge illerinde Trabzon’un dışında, 5 yıldızlı tesislerin ve diğer tesislerin 
olmaması, bölge turizmini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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 5. Bir çok turizm merkezinde yatırımların istenilen düzeyde olmaması da bir diğer 
dezavantajdır. 
 Sorunlar başlığı altında ifade edilen değerlendirmeleri incelendiğinde, tanıtım ile 
ilgili sorunların yanı sıra bölge turizminin genel sorunlarının da ifade edildiği 
görülmektedir. Böylece turizmin geliştirilebilmesi için, mevcut sorunların bir bütün olarak 
ele alınması ve çözüm önerilerinin de bu temel anlayış paralelinde çözülmeye çalışılması 
gerekmektedir. Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine, illerinin tanıtımının daha iyi 
yapılabilmesi için sizce, neler yapılmalıdır? sorusu sorularak, sektörün içinde olmalarından 
dolayı, çözüm önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu öneriler; 
 1. Öncelikle altyapı problemleri halledilmeli, 
 2. Ödenek konusunda herhangi bir sorun olmamalı, 
 3. İlde seyahat acentesi olmalı, 
 4. Gerekli koordinasyonlar, toplantılar, seminerler ve fuarlar düzenlenmeli, 
 5. Halk turizm konusunda bilinçlendirilmeli ve böylece toplumun tüm kesimlerince 
tanıtımın yapılması kolaylaşır, 
 6. Yazılı ve özellikle görsel basında çeşitli programlar yapılarak tanıtımlar 
hızlandırılmalıdır, 
 7. Sektör ile ilgili fuarlara katılmak, 
 8. Konu ile ilgili bilimsel çalışmaların yapılması, 
 9. Turizm merkezlerinin her yerde faaliyet göstermesi, 
 10. Özgün anonim kültürün korunması gereklidir, 
 11. Butik tarzı otellerin hizmete açılması, 
 12. Çevre, servis ve hizmet kalitesinin artırılması, 
 13. Alternatif turizm olanaklarının artırılarak, turizm potansiyelinin geliştirilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. 
 Bölge illerinin tanıtım ile ilgili alternatif önerilerini incelendiğinde, sorunların ve 
çözüm önerilerinin bir bütün olarak il müdürlüklerince değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 
 

 Sonuç ve Öneriler  
 Doğu Karadeniz Bölgesinde il müdürlüklerince tanıtım amaçlı olarak yapılan 

çalışmalar incelendiğinde, yeterliye yakın düzeyde olduğu ifade edilmesine karşın istenilen 
düzeyde olmadığı bir gerçektir ve bu amaçla yapılması gereken daha çok çalışmanın olduğu 
ortaya çıkmıştır. 
 Bölgede turizm sektörünün ülke ortalamasını yakalayarak gelişebilmesi için, 
bölgenin tanıtımı ile ilgili sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bu sorunların başında 
maddi kaynak yetersizliği, tanıtım faaliyetlerini yürütecek kadro eksikliği, altyapı sorunları, 
bölgede tanıtım amaçlı işbirliği çalışmalarının olmaması, gelişmiş illerin deneyim ve 
tecrübelerinden yararlanmama, ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın az olması ve 
bölgenin marka değeri olmasını sağlayacak çekim unsurlarına sahip olmaması ilk akla 
gelenlerdir. 
 Bölgede tanıtım amaçlı olarak broşür, gezi rehberi, haritalar ve kitapçıklar ile tanıtım 
çalışması yapılmakta ancak bu materyaller de İngilizce, Fransızca ve azda Almanca’nın 
dışında diğer dillerde materyal kullanılmaması da bölgenin tanıtım açısından 
dezavantajıdır. Bu çalışmalara ayrılacak malzeme ve kaynak miktarının artırılması 
gerekmektedir. 
 Bir bölgenin veya yörenin hedef pazarlarda tanınması ve olumlu imaj edinmesinde 
önemli yere sahip olan yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım bölge illerinde istenilen düzeyde 
değildir. Oysa bugün Alanya ilçesinin 2004 yılında 21 fuara katıldığı göz önüne alındığında 
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bölge illerinin de bu konuda çok çalışmaları ve kendilerine tanıtım anlamında katkı 
sağlayacak bu organizasyonlara katılmaları da önem taşımaktadır. 
 Tanıtım yetersizliğine etken olan faktörleri incelediğimizde, bölgenin mevcut 
durumu ve turizm işletmeleri ile ilgili konular çok etkili ve etkili olarak değerlendirilirken 
buna karşın turizm potansiyeli ve tanıtım ile ilgili hususların vasat-orta düzeylerde etkili 
olarak değerlendirilmesi şaşırtıcıdır. Bölgenin turizm sektöründen hak ettiği yeri alabilmesi 
için tanıtım ile ilgili hususların daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde ele alınması ve gereken 
önemin verilmesi gerekmektedir. 
  Başta yayla turizmi olmak üzere, eko turizmin tüm çeşitleri ile birlikte alternatif ve 
kültür turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olan Doğu Karadeniz Bölgesi turizmde 
istediği gelişmeyi sağlayabilmesi için yeterli maddi kaynak, işgücü ve her şeyden önemlisi 
de turizmin geliştiği yerlerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmayı göz ardı etmeden, 
diğer iller ile işbirliği yaparak, belirli plan ve program dahilinde tanıtım çalışmalarını 
profesyonelce ve sektörün gerektirdiği şekilde yapması gerekmektedir. 
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Özet 
Eko turizm planlı, doğaya ve çevreye saygılı bir turizm şekli olarak günümüzün ve 

geleceğin turizm şekli olarak tanımlanmaktadır. Yaşanılan nüfus artışları, çevre kirliliği, 
gürültü, sanayileşme gibi olumsuz nedenler insanları, boş zamanlarını daha sessiz, sakin ve 
doğa ile başbaşa kalabilecekleri yerler aramaya itmektedir. Bundan dolayı eko-turizme olan 
ilgi sürekli artmaktadır. 
 Bu çalışmada, dünyadaki turizm anlayışı ve turistik tüketim kalıplarında meydana 
gelen değişimler sonucu önemi artan, güncel bir turizm türü haline gelen eko turizm 
kavramı üzerinde durulmuş, bu açıdan çok şanslı bir konumda olan Doğu Karadeniz 
Bölgesinin eko turizm olanakları ve bu olanakların pazarlanabilirliği incelenmiştir. Ayrıca, 
bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesindeki alternatif turizm olanaklarından biri olan eko 
turizmin pazarlanmasında, mutlaka sivil toplum örgütlerinden yararlanılması gerektiği 
vurgulanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi, eko turizm, pazarlama, sivil toplum 
örgütleri 

 
Alternative Tourism Posibilities (Eco Tourism) of the Eastern Blacksea Region and its 

Marketability 
 

Abstract 
 Ecotourism has a great potential of being a new kind of tourism in today and future 
due to its respect on planned, natural and developing areas. Because of some negative 
environmental reasons such as increasing population, air pollution, noise and 
industrialization, many people are tend to look for quieter and more peaceful places to 
spend their spare time with nature. For these reasons, popularities of ecotourism is getting 
increasing. 
 In this study, ecotourism, which has had an increasing importance and been a 
popular type of tourism, is given a lot of attention because of the changing tourism 
understanding in the world and in the tourism consumption forms. In this respect 
ecotourism possibilities of the Eastern Blacksea Region having attracting location are 
studied, and marketability of ecotourism in this region is analyzed. This study also 
emphasizes that NGO’s (non-governmental organizations) have great role in the marketing 
of ecotourism one of the alternative tourism in the Blacksea region. 

Key words: Eastern Blacksea Region, eco tourism, marketing, non-governmental 
organizations 
 



 

Giriş 
 Dünyada meydana gelen ekonomik, siyasal, teknolojik değişimler ve gelişmeler, 
turizmde turistik tüketim anlayışı ve kalıplarında önemli dönüşümler sağlamıştır. Turizmde 
tüketim kalıplarında oluşan bu değişim ve gelişmeler, lüks turizm hareketlerine katılımı 
gitgide azaltmakta, bir nevi doyum noktasına gelen alışılmış turizm merkezlerinden yavaş 
yavaş uzaklaşma yönünde bir eğilimin gerçekleşmesini sağlamaktadır. 
 1960’lı yılların ortalarından itibaren dünyada ekonomi ve teknoloji alanındaki 
gelişmeler, eleştirel bir gözle incelenmeye başlanmıştır. Bu yıllarda, bahsedilen gelişmelere 
paralel olarak doğal çevrede meydana gelen değişimler, bu konularda hassas olan kişi ve 
grupları harekete geçirmiş ve ülkeleri yöneten iktidarların, çevrenin ve doğanın tahrip 
edilmemesi konusunda dikkatleri çekilmiştir. Böyle bir hareketin sonrasında, çevreye zarar 
vermeyen endüstriyel gelişme ve büyüme arayışları, baskı grupları, özelliklede çevrecilerin 
eylemleriyle kamuoyuna mal edilmeye çalışılmıştır. Böyle bir düşünce tarzı, turizmde de 
gerçekleşmiş ve var olan “saldırgan turizm” çeşidinin yerine geçebilecek “alternatif turizm” 
arayışların gidilmiştir. Bu arayışların sonucu da turizmde sürdürülebilirlik anlayışı 
olmuştur. Genel bir tanımlama yapmak gerekirse; “sürdürülebilir turizm, turistlerin ve yerel 
halkın gereksinimlerinin gelecek kuşakların gereksinimlerinden ödün verilmeden 
karşılanmasıdır”. Sürdürülebilir turizm, çevre değerleri, toplum ve kültürün gelişen 
turizmin kurbanı değil, bu gelişmeden faydalananlar olarak yürütüldüğü ve yönetildiği bir 
üretim biçimidir (Kahraman, Türkay, 2004: 8). 
 Bu anlayışın esası; turizme kaynak oluşturan bölgesel veya yerel, kültürel ve doğal 
değerlerin korunup geliştirilerek çekiciliklerinin devam ettirilmesinin sağlanmasıdır. 
Sürdürülebilir kalkınmanın, çevresel değerler üzerinde olumsuz bir etkiye sebebiyet 
vermeden, ekonomik kalkınmanın devamının sağlanmasını göz önünde tutarak, 
sürdürülebilir turizm; turizm sektörünü besleyen doğal çevre ve insan kaynaklarını olumsuz 
şartlarda etkilemeden, turizm potansiyelinin ve turizm ürünlerinin kalitesinin arttırılması 
olarak tanımlanabilir (Akış, 1998: 36-46). Turizm alanının yaşamını devam ettirme 
koşulları dikkate alındığında ise sürdürülebilir turizm; turistik alanların daha yeni 
keşfedilmemiş başka turistik alanlarla rekabet edebilir olması, yeni müşterileri de tekrar 
gelenler kadar cezbetmesi, kültürel mirası koruması ve çevre ile uyumlu olması şeklinde 
tanımlanabilir (WTO, 1998). 
 Sürdürülebilir turizmin amacı; turizm olayını çevreye, topluma, tarihsel, doğal ve 
kültürel varlıklara zarar vermeden, bölge ekonomisine ve toplumsal yaşantıya sürekli 
katkıda bulunacak biçimde geliştirmektir. Sürdürülebilir turizmin özünde devingenlik ve 
etkinlik vardır. Eylem durumunda dinlenme vardır. (yürüyüş, trekking, rafting vb.) Bunun 
için doğa içine yayılmış az yoğunlukta doğaya ters düşmeyen yapılardan oluşan mekanların 
oluşturulması gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda, kültür turizmi, 
kırsal turizm, termal turizm, eko turizm, turizm amaçlı sportif faaliyetler, golf turizmi gibi 
aşağıda gösterilen bir çok turizm çeşidi ortaya çıkmıştır.  
 

Eko turizm Alışveriş turizmi Kongre-seminer-toplantı turizmi 
Dağ turizmi Sportif amaçlı turizm Dinsel turizm (inanç turizmi) 
Yürüyüş turizmi Gençlik turizmi Çamur banyosu turizmi 
Yayla turizmi Bitki inceleme El sanatları turizmi 
Mağara turizmi Kuş gözlemciliği  Nehir turizmi (rafting) 
Köy-çiftlik turizmi Yeşil turizm Fuar-festival-şenlikler 
Golf turizmi Özel ilgi turizmi Tarih turizmi 
Foto safari   
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 Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde belirttiğimiz alternatif turizm 
çeşitlerinden özellikle doğayla iç içe olan eko turizm üzerinde durmaya çalışacağız. 
 

Eko Turizm 
 Eko turizm kavramı, turizmde sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla gündeme gelmiştir. 
Turizm pazarında doğaya dayalı turizm çeşidi olarak tanımlanan eko turizm, sürdürülebilir 
kalkınmanın amacı olarak görülmektedir. Uluslararası eko turizm topluluğu eko turizmi şu 
şekilde tanımlamaktadır: “eko turizm çevreyi koruyan ve yerel halkın, refahını gözeten, 
doğal alanlara ve kültürel değerlere karşı duyarlı seyahattir. 
 Turizmciler 2000’li yılları “keşif yılları” olarak ilan ettiler. Günümüzde, popüler 
terim “eko turizm”, popüler yöreler ise el değmemiş, doğal egzotik bölgeler olmuştur. 
Buraları ziyaret etmek için ise iyi ve ahlaklı birer “eko turist” olmanın gereğine 
inanılmaktadır. Günümüzde turizmin ekolojik unsurları önem kazanmakta “eko turist” türü 
turist sayısı giderek artmaktadır. Doğal ve kültürler değerleri yüksek olan yöreler, sadece 
bulunduğu ülkeler için değil diğer ülkelerden bu yörelere gelen turistler içinde çekici 
nitelikler taşımaktadır (Ünal, 1996: 29). 
 Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, çevreyle, doğayla iç içe olan programların 
ağırlıkta olduğu turizm çeşitleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Farklı kültürleri ve doğal 
dokuları tanıma isteğiyle hareket eden insanların sayısı fazlalaşmaktadır. Doğayla başbaşa 
olmak ve doğayı gözlemlemek ile ilgili yapılan seyahatler, eko turizm denilen turizm çeşidi 
geliştirilmeden öncede vardı. Geçen yüzyıllarda yaban hayatı seyretmek, dağa tırmanma, 
kayak, avlanma, kanoculuk ve botla seyahat etmek gibi rekreasyonel faaliyetler 
yapılmaktaydı. Bunlar eko turizm kavramının ortaya çıkmasından çok önce yapılan 
faaliyetlerdir. Bu yüzden eko turizm kategorisi altında yapılan etkinliklerin yeni olmadığı 
görülmektedir (Kuşluvan, 1999: 61-71). 
 Eko turizm kavramı daha çok doğayla birlikte, doğaya dayalı etkinliklerin 
gerçekleştirildiği, kısmen de kitle turizminin geleneksel şekillerine karşı bir tepki olarak 
ortaya çıkmıştır (Orams, 1995: 3-8). Turizmciler, eko turizmden faydalananların sayısının 
artmasını, klasik tatil anlayışına bir tepki olarak, yalnız dinlenmek, güneşlenmek ve denize 
girmek yerine gittikleri ülkeyi doğası ve kültürü ile tanımak, insanları ile gerçek doğal 
yaşam ortamında birlikte yaşamayı arzu eden, kültür seviyesi yüksek turistler yarattığını 
ifade etmektedir.  
 Genel olarak eko turizm; birbirlerini tanıyan arkadaş ve ailelerden oluşan küçük 
gruplarla, rahat ulaşım araçları ile, zaman kısıtlaması olmadan, turistlerin gittiği yerlerde ve 
yörelerde, doğal ortamlarda, yerel yaşam biçimlerini bizzat yaşayarak tanıması, yeni 
bilgiler ve deneyimler kazanmalarına imkan tanımaktadır. Eko turizmde amaç, doğal 
alanların ve kırsal kesimlerin geleceğin turizm mekanları olarak turizmin zarar verici 
etkisinden korumak, günümüz turizminde turistlerin, çevresel sorunları olmayan 
ortamlarda, doğa içinde turistik faaliyetlere katılımlarının sağlanmasıdır (Doğaner, 1994: 
94-106). 
 Bu anlayış doğrultusunda bundan sonra oluşacak turist profili; deniz-güneş-kum 
üçlemesinden uzak tesislerde temiz bir oda, iyi bir hizmet ve bunların başında bozulmamış 
temiz bir çevrede aktif bir tatil arzusu içinde olan insanlardan oluşacaktır. Turist profilinde 
ve tüketim anlayışında meydana gelen bu değişimler sonucu, doğal ve kültürel çevrenin 
korunarak kullanılmasını öngören “eko turizm” kavramı üzerinde daha fazla durulmaya 
başlanmıştır. Daha öncede ifade edildiği gibi, eko turizmi anlayışının esasısın ekonomik 
yönden verimli, toplumsal açıdan sorumlu ve çevre-doğa bağlamında sorun yaratmayan 
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uygulamalar oluşturacaktır. Bu yeni eğilime sahip, yeni turist profilinin özellikleri, doğa ile 
barışık, çevreye saygılı tesislerde, temiz bir çevrede tatil geçirmek olacaktır. 
 Türkiye’ye gelen turistlerin seyahat güdüleriyle ilgili olarak yapılan bir araştırmada, 
Türkiye’yi ziyaret eden 459 yabancı turist ile yüz yüze yapılan ankette tatil yeri seçiminde; 
tabiatın korunduğu bir çevre isteği ile ilgili soruya %79, yerel geleneklerin bulunduğu bir 
çevre isteği ile ilgili soruya da %69 oranında cevaplar verilmiştir. Bu durumda bize 
turistleri eko turizme yönelimlerini açıkça göstermektedir (Kuşluvan, 1999: 61-71). Duyarlı 
ve eğitimli bir tüketici kitlesine hitap eden bu turizm şeklinde insanlar, tatillerini doğa ile 
birlikte, aktif, yeşilin, yaylaların, ormanların içinde değişik sportif aktiviteleri yaşayarak 
geçirmek istemektedirler. Bu insanlar çok lüks ve konforlu oteller aramamaktadır. Medeni 
bir insanın yaşayabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği, basit, doğayla barışık, doğayı tahrip 
etmeyen, temiz ve iyi hizmet veren tesisler aramaktadırlar. Bu onlar için yeterli olmaktadır. 
Çünkü asıl amaç doğayla iç içe olmak, doğayı yaşamaktır. 
 Görüldüğü gibi dünyadaki turist profilinde ve turistik tüketim kalıplarında bölgemiz 
lehine olacak şekilde değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde 
eko turizmin gerçekleştirilebileceği, yaşanabileceği bir çok doğal alanlar ve kültürle 
değerler mevcuttur. Önemli olan, dünyada gelişen bu anlayış doğrultusunda bölgemizdeki 
bu potansiyelin harekete geçirilmesini sağlamak, pazarlayabilmektir. Doğu Karadeniz 
Bölgesinde eko turizmi içerisinde değerlendirilebilecek alternatif turizm olanaklarından 
bazıları şunlar olabilir. Ama daha önce eko turizmin içerisinde de düşünebileceğimiz ve 
Turizm Bakanlığı tarafından turizm merkezi ilan edilen özellikle yaylaların yoğun olduğu 
yerleri bir tablo şeklinde gösterelim (Özyaba, 2000: 25): 

 
Tablo 1. Bakanlar Kurulunca turizm merkezi ilan edilen yerler 

Turizm Merkezi  
Adı 

Bağlı Olduğu 
İl 

Turizm Merkezi İlan 
Edilme Tarihi 

Kaçkar (Ayder) Turizm Merkezi Rize - Artvin 20.05.1991 
Kafkasör Turizm Merkezi  Artvin 20.05.1991 
Anzer Turizm Merkezi  Rize 20.05.1991 
Zigana Turizm Merkezi  Gümüşhane 20.05.1991 
Uzungöl Turizm Merkezi  Trabzon 05.03.1990 
Tonya Erikbeli Turizm Mer. Trabzon 05.03.1990 
Akçaabat Karadağ Tur. Mer. Trabzon 05.03.1990 
Maçka Şolma Turizm Mer. Trabzon 20.05.1991 
Araklı Pazarcık Yaylası T.M Trabzon 20.09.1991 
Kümbet Yaylası Turizm Mer. Giresun 10.05.1991 
Bektaş Yaylası Turizm Mer. Giresun 05.03.1991 
Yavuzkemal Yaylası T.Mer. Giresun 20.09.1991 
Çambaşı Yaylası Turizm Mer. Ordu 20.05.1991 
Akkuş-Argın Yaylası T. Mer Ordu 20.09.1991 
Keyfalan Yaylası Turizm Mer Ordu 20.09.1991 
Perşembe Yaylası Tur. Mer. Ordu 20.09.1991 
Yeşilce-Topçam Yaylaları Turizm Merkezi  Ordu 11.01.1998 
Araklı-Yeşilyurt-Yalçıntaş  
Yaylası Turizm Merkezi  

Trabzon 11.01.1998 

 
 Yayla niteliğinde olup turizm merkezi olarak ilan edilen yerleri bir çoğu Doğu 
Karadeniz Bölgesindedir. Türkiye’de yayla niteliğinde olup turizm merkezi ilen edilen 
yerlerin toplam sayısı 26 adettir. Bunlardan 23’ü Karadeniz Bölgesinde, biri Ege, biri 
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Akdeniz bir diğeri de Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir. Karadeniz Bölgesinde bulunan 
23 yayladan 18 tanesi yukarıda tabloda gösterildiği gibi Doğu Karadeniz Bölgesindedir.  
 Turizm merkezi olarak ilan edilen yerlerden başka bölgemizde çok fazla sayıda 
yayla bulunmaktadır. Bu yaylalar 200 metre yükseklikten başlayıp çok zengin doğal 
görünümlere ve peyzaj özelliklere sahip yerlerdir (Özyaba, 2000: 24).  
 Bu bölgenin doğusundan Kaçkar turizm merkezi ve yaylalarından batıdaki Perşembe 
yaylası ve turizm merkezine kadar olan alanlarda eko turizm içerisinde düşünülebilecek, 
avcılık, yürüyüş, dağcılık, foto safari, jeep safari, botanik turizmi, vosvos safari, bilimsel 
doğa araştırmaları, kuş gözlemciliği, bir çok kültürel etkinlikler ve benzeri rekreasyonel 
faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Yine bu alanda, güzel manzaraları, yeşilin her tonunu, 
alışılmamış bitki örtüsünü, doğal yaşamı, mağaraları, çevrenin folklorik özelliklerini 
görmek ve yaşamak ayrıca su sporlarını yapabilmek mümkündür. 
 JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ve DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) 
işbirliğiyle gerçekleştirilen DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı) projesi 
çerçevesinde geliştirilen nihai raporlarda, DOKAP Bölgesindeki eko turizm amaçlı 
kaynakların olduğu görülür (DPT-JICA, 2000). 
 

Tablo 2a. DOKAP Bölgesindeki turizm kaynaklarının envanteri 
 Artvin Giresun Gümüşhane Rize 

Arkeoloji-Tarih  İshan/ 
Barhal Yusufeli  
 

Giresun kalesi  
Tirebolu Kalesi 
Andoz Kalesi 
Espiye Kalesi 
Şebinhisar Kalesi  
Kaya Kilise 
Bedrama Kalesi  

İmerd Manastırı Zil Kalesi  
Bala Kalesi  
Rize Kalesi  

Kültür/Yerel  
Yaşam Tarzı 

Kafkasör Festivali 
(boğa güreşleri)  

Aksu Sanat Fest. 
Bal Festivali 

Kuşburnu Şurubu 
Kadırga Festivali 

Çay ekimi 
Anzer (Bal) 

Yayla Turizmi Kocabey 
Veliköy 
Şavşat  

Bektaş 
Kümbet 
Kulakkaya 

Zigana Ayder 
Ayder (Kaplıca) 

Doğa/Manzara/  
Flora ve Fauna  

Hatilla Milli Prarkı 
Karagöl/ Sahara 
Milli Parkı 

 Karaca  
Mağarası 
Artabel 
Gölleri, 
Torul 
Tomara 
Şelalesi 
Ulaköy 
Kürtün 

Kaçkar Dağları 
Çamlı 
hemşin 

Spor/Macera Çoruh  
Nehri 
(rafting) 

Kar ve  
çim kayağı 

Zigana 
(kayak) 

Kaçkar  
tırmanma 
trekking 
Fırtına  
(kano) 
İkizdere 
(planörle uçma) 

Kaynak: Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Nihai Rapor, Cilt III: Ekonomik Sektörler, Ağustos 2000. 

 
 
 
 
 

61

 
 



 

Tablo 2b. DOKAP Bölgesindeki turizm kaynaklarının envanteri 
 Ordu Trabzon Bayburt 
Arkeoloji-Tarih  Fatsa Kalesi  

Yeşilgeçit Kalesi 
Faldaça Kalesi 
Arıkmusa Yeri 
Eriçok Tepesi 
Kaleköy Kalesi 
İkizce Kalesi 

Sümela  
Ayasofya 
Boztepe  
Atatürk Köşkü 
Ortahisar 

Bayburt Kalesi 
Akşar Tepesi 
Aydıntepe  
(yer altı şehri) 

Kültür/Yerel  
Yaşam Tarzı 

Fındık Festivali 
Fındık Fabrikaları 

Akçaabat 
Uzungöl  

 

Yayla Turizmi Çambaşı 
Keyfalan 

Hamsiköy 
Hıdırnebi 

 

Doğa/Manzara/  
Flora ve Fauna  

Kurul kayası Altındere  
Milli Parkı 
Uzungöl 
Akçaabat 
Araklı 

Ammonikito 
Rosso 
Fosilleri 

Spor/Macera    
Kaynak: Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Nihai Rapor, Cilt III: Ekonomik Sektörler, Ağustos 
2000. 

 
 Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, Doğu Karadeniz Bölgesi, eko turizm 
imkanları açısından çok zengin özelliğe sahip bir bölgedir. Hatta bu tabloda olmayan bir 
çok önemli yerler vardır. Maalesef bu yönden tablo eksik hazırlanmıştır. Örneğin Ordu 
ilinde bir Yason Kilisesi, inanç turizmi açısından çok önemli bir merkezdir Yine Ordu 
ilindeki Boztepe mesire yeri çok güzel bir yer olup, Ordu’nun doğal simgesidir. Boztepe, 
Ordu’ya hakim durumdadır. Zirveden bütün şehir ve etrafındaki dağlar, en uzak noktalarına 
kadar denizle birlikte çok güzel panaroma oluşturur. Burada eko turizm anlayışına uygun 
yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirilebilir. Tablodan farklı olarak ayrıca, bu bölgede 
kültürel yaşam biçimlerini ve yeşilin her tonunu görebilmek bu bölgeye ayrı bir güzellik ve 
zenginlik katmaktadır.  

 
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Eko Turizm Olanaklarının Pazarlanması 

 Genel olarak Türkiye turizminin en büyük sorunlarından biri ülkedeki çok önemli 
turistik değerlerin pazarlama yetersizliğidir. Bu durum maalesef, Doğu Karadeniz Bölgesi 
için de geçerli olmaktadır. Sahip olduğumuz bu kadar güzel ve çok önemli, tarihi ve 
kültürel değerleri pazarlamakta sıkıntılar çekiyoruz her zaman. Tabi ki, pazarlamayı bir 
bütün olarak düşünmeliyiz, turizm sektörü dışındaki diğer aktörlerinde buna olumlu yada 
olumsuz katkıları olmaktadır. Örneğin, ülke dış politikalarında verilecek yanlış kararlar, 
ülke turizmini olumsuz etkileyebilecektir. Tersine yapılan olumlu çabalar da artı katkılar 
sağlayacaktır. Ayrıca pazarlama çalışmalarına, bu sektörden faydalanan herkesin katkıda 
bulunması gerekecektir. Turizimden dolaylı veya doğrudan etkilenen bir çok sektör ve kişi 
vardır. Bunların hepsinin bir şekilde bu işin içinde olması gerekir. Sadece devlet erkinden 
bir şey beklemek, yada sadece sektörün aktörlerinden bunu beklemek çok yanlıştır. Belki 
sektörle direkt hiç ilgisi olmayan ama dolaylı olarak faydalar sağlayan, sıradan bir 
vatandaştan tutun, sektör elamanları, meslek kuruluşları, kamu elemanları, üniversitelere ve 
sivil toplum inisiyatiflerine herkesin bu işin içinde olmasında fayda vardır. 
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 Dünyadaki turizm konseptinde görülen gelişmeler, ülkemiz lehine ve özelliklede 
Doğu Karadeniz Bölgesi lehine olumlu açılımlar sağlamaktadır. Bu değişen turizm anlayışı 
ve turist profili, eko turizm açısından zengin özelliklere ve değerlere sahip bu bölgemizi 
avantajlı kılmaktadır. 
 İşte bundan sonra yapılacak olan, bu yöredeki insanlara turizm bilincinin verilmesi, 
yöredeki eko turizm olanaklarının değerlendirilmesine yönelik, bilinçli bir pazarlama 
çabalarının gerçekleştirilmesidir.  
 Pazarlama kavramını, turizm pazarlaması kavramından farklı olarak 
düşündüğümüzde pazarlamayı şöyle tanımlayabiliriz; pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak ve işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere üretilen mal ve hizmetlerin 
tüketicilere ulaşması için yapılan çabaların tamamıdır (Yükselen, 2003: 4). 
 Pazarlama üretim öncesi başlamakta ve satış sonrası devam etmektedir. Pazarlama; 
ürün, hizmet, faaliyet, kişi, yer, örgüt ve fikirlerin değişim süreci aracılığıyla, istek ve 
gereksinimlerini belirlemeye, şekillendirmeye ve karşılamaya yönelik insan faaliyetleri 
bütünüdür (Baybars tek, 1991: 3). 
 Turizm pazarlaması ise pazarlama anlayışı ve tekniklerinin turizm alanında 
uygulanmasıdır esasında. Tabi ki, turizm sektörü bir hizmet endüstrisidir. Bu açıdan 
bakıldığında turizm hizmetinin özelliği turizm pazarlamasını sanayi veya endüstri 
ürünlerinin pazarlamasından farklılaştırmaktadır (Rızaoğlu, 2004: 16). Turizm ürünü 
dışındaki ürünlerin pazarlanmasında ürünü tüketicinin bulunduğu yere götürülmesi 
gerekirken, turizm pazarında tüketici olarak değerlendirilen turisti, yani talebi turistik 
ürünün bulunduğu yere çekilmesi gerekir.  
 Anlaşılacağı üzere bölgenin eko turizm olanakları oldukça fazla, orijinalliği 
bozulmamış hala bakir yerlerdir. Tabi ki, öncelikle bu yerlerin sürdürülebilir özelliğinin 
devam ettirilmesi gerekir. Yani pazarlama çabaları gerçekleştirilirken, aynı zamanda bu 
alanları korumaya yönelik çalışmalarında yerine getirilmesi gerekir. Çünkü gelecekte 
turizm pazarlaması, doğal ve kültürel miras değerlerinin sürdürülebilirliği ve 
desteklenmesine dayalı turizm formlarına odaklanacaktır. Eğer turizm endüstrisi 
günümüzde bölgemizdeki gibi eşsiz çevresel değerlere bağlı olarak gelişecekse turist 
akışının devam edebilmesi için kaynakların korunması gereklidir. Sürdürülebilir turizm 
örneği olan eko turizmin bu bölgede istenilen seviyeye gelmesi, hedefe ulaşabilmesi için 
kamu/özel sektör otoriteleri, çevre örgütleri ve yerel bazdaki sivil toplum inisiyatiflerinin 
de katıldığı bütün destinasyon üyeleriyle bağlantılı bir planlama ve kalkınma stratejisi, tüm 
destinasyon üyelerinin bir arada hareket edebilme kabiliyetini arttıracağından pazarlama 
için olumlu bir gelişme yaratacaktır (Kahraman,Türkay, 2004: 92). 
 Bu bölgede sahip olunun eko turizm potansiyelinin pazarlanmasında öncelikle 
tanıtım çalışmalarından, seyahat acentelerinden ve tur operatörlerinden faydalanılmalıdır, 
ancak esas vurgulamak istediğimiz bir konu da sivil toplum örgütlerinin bu potansiyelin 
pazarlanmasında etkili olabileceğidir. Dünyada son yıllarda gelişen popüler kavramlardan 
birisi de sivil toplum örgütleri dediğimiz özellikle bulunulan bölgedeki yerel halkın 
oluşturduğu sivil inisiyatif gruplarıdır. Sivil toplum kavramı batı toplumlarının gelişim 
sürecinin ve batı siyasal geleneğinin içinde doğup gelişmiştir. Batı toplumlarında sivil 
toplum kavramı, orta sınıfta kentsel yaşamda sağlanan bir takım sivil özgürlükler 
sonucunda ortaya çıkan, merkezi otoriteden bağımsız ve özerk kurumların şahsında gelişme 
imkanı bulan toplumsal bir alanı belirtir (Tosun, 2001: 31). 
 Bir başka tanıma göre sivil toplum kuruluşları, toplum yararına çalışan, 
demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, kar amacı gütmeyen devlet dışı kuruluşlardır 
(Erözden, 1998:3). Yurttaşların ortak bakış, ortak çıkar, ortak duyarlılık, ortak talep vb. 
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temelinde gönüllü olarak bir araya gelmesi durumuna, devletin hukuki, idari, üretici ve 
kültürel organlarının dışındaki alanda meydana getirdikleri dernek, vakıf, sivil girişim 
platformu, ilişki ağı ve benzerlerinden oluşan yapıya ve etkinliklere sivil toplum kuruluşları 
denilebilir (Uğur, 1998:69). 
 Dünyada gelişen eko turizm hareketleriyle birlikte, uluslararası platformlarda bu 
konularda uzmanlaşmış sivil toplum yapılanmalarının ve uzmanlaşmış tur operatörlerinin 
ortaya çıkmasına ve sayılarının hızla artmasına neden olmuştur. Bunların başında bazı 
uluslararası tur operatörlerinin inisiyatifi ile oluşturulan ve Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı (UNEP), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO) tarafından desteklenen, Fransa merkezli tur operatörleri inisiyatifi (Tour 
Operators Initiative) gelmektedir. Yine benzer biçimde, Dünya Yaban Hayatı Koruma Fonu 
(WWF) da ender kaynakların araştırılması ve kullanılarak korunması amacı ile faaliyet 
gösteren kuruluşların en güçlü ve en yaygın hizmet ve destek sağlayanlardandır (Cengiz, 
Tüfekçioğlu, 2004: 31). 
 Trabzon da; TÜRSAB Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanlığı, Karadeniz 
Profesyonel Tur Rehberleri Derneği, Karadeniz Turizm Belgeli İşletmeciler Derneği 
(KATBİD), Tenis İhtisas ve Dağcılık Kulübü, Avcılar Derneği, Turizm ve Tanıtma 
Derneği, Çevre Koruma Vakfı, Müzik ve Halk Oyunları Derneği vb., Ordu ilinde; Ordu 
Sanatevi (ORSEV), Doğa Aktiviteleri Derneği, Ordu Doğal Çevreyi Koruma Derneği, 
Ordu Fotoğraf Sanatçıları Derneği (OFSAD), Kültür ve Sanat Sevenler Derneği, 
Kadınlarımız Fikir ve Kültür Derneği vb., Giresun da ise; Giresun Turizm ve Tanıtma 
Derneği, Giresun Kültür, Sanat ve Folklor Derneği (GİFSAD), Giresun Eğitim ve Kültür 
Vakfı gibi bir çok sivil toplum örgütü bulunmaktadır (Yavuz, 2003: 107). 
 Avrupa’nın turizm alanında gelişmiş ülkelerinde, turizm ürünlerinin 
pazarlanmasında resmi kurumların rolü oldukça azdır. Bunun yerine ülke turizm 
değerlerinin tanıtılması, pazarlanmasında ve diğer politikaların oluşturulmasında daha çok 
meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de 
son yıllarda sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının ağırlığı artmaya başlamıştır. 
Antalya Kent Konseyi diye bir sivil toplum inisiyatifinin yapmış olduğu çalışmalarını örnek 
olarak gösterebiliriz. Bu çalışmalardan bir tanesi “Türkiye’nin kültür eğitimi kapsamlı 
yaz/kış turizmi Antalya pilot projesi çalışmaları” dır. Bu proje “eko turizm” başlığıyla, 
dünyada giderek önemi artan bu turizm potansiyelini değerlendirmek, yeni arayışlar 
içerisinde olan uluslararası turizm pazarına girebilmek konusunda geleneksel kültürümüzün 
zengin el sanatı ürünlerini, eğitim, üretim yoluyla turizme endekslemek ve bu uygulamayı, 
turistlere halkla birlikte yaşayarak sunmak amacıyla düşünülmüştür.  
 Proje kapsamında, uygulandığı çevreyi kesin bir biçimde güzelleştirmek, olumlu bir 
habitat yaratmak öncelikle amaçlanmıştır. Yaşamın tüm katmanlarında etkin olabilecek 
uygulamalarla, ailelere ve çevre esnafına kazanç kapısı açılırken, Türk aile yapısı ve 
gelenekleriyle zengin kültür yapısının turizm yoluyla dünyaya tanıtılabilmesi sağlanacaktır. 
Sivil toplum örgütlenmesinin ve demokrasi kültürünün henüz yeterli olgunluğa ulaşmamış 
olduğu ülkemizde, politikacıların tercihi, genellikle karar süreçlerini etkileme gücüne sahip 
olan toplum kesimlerince yönlendirilebilmektedir. Yerel halkın yaşam çevresine olan 
ilgisini, bilgisini ve onu biçimlendirme becerisini geliştirmekte kullanılacak en önemli araç 
ise planlama sürecinin kendisidir. Günümüzde eko-politika, demokratikleşme, yerelleşme 
gibi akımların beraberinde getirdiği önemli kavramlardan biri hiç kuşkusuz katılımlı 
planlamadır. Çeşitli ülkelerde yerel sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin, üniversitelerin, 
plancıların ve çeşitli kesimlerden halk temsilcilerinin, aktif katılımıyla uygulanan katılımlı 
planlama tekniklerinde, uzmanların rolü, yaşam çevresinin biçimlenmesindeki kolektif 
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tercihleri, iş tutarlığı sağlanmış alternatif gelecek senaryoları biçiminde sunmak olmuştur 
(Özhan, 1999: 73-77). 
 Hükümetler ve özellikle sivil toplum örgütleri, turizm sektöründe kültürel ve doğal 
alanların mirası için işbirliği çabalarında bulunmalıdırlar (3). Böylece doğal kaynakların 
korunması sağlanarak, turizmde sürdürülebilir gelir elde edilmesine katkıda 
bulunulmaktadır. Son dönemlerde, turizm politikalarının oluşumunda, sadece devletin değil 
ilgili sivil toplum örgütlerinin de etkisini görebilmemiz mümkündür. Gelişen dünya 
şartlarında turizm sektöründe ve aslında diğer tüm alanlarda, halkın içinden gelen sivil 
toplum inisiyatiflerinin karar mekanizmalarında rol aldığını görebilmekteyiz. Sivil toplum 
örgütleri artık meselelere sahip çıkmakta hatta bazı Avrupa ülkelerinde politikalar tamamen 
bu tür örgütler tarafından yönlendirilmektedir.  
 Dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler bir çok alanda sivil toplum örgütlerinin etkin 
olabildiğini ve politikaları yönlendirebildiğini göstermektedir. Benzer durumu turizm 
alanında da görmek mümkündür. Gelişmiş ülkelerde kamuoyları çok önemlidir. Bu ülkeler, 
bir çok konuda politikalar oluştururken kamuoylarının sesini dinlemek zorundadırlar. Bu 
gerçekten hareketle, ülkemiz turizm değerlerinin ve Doğu Karadeniz Bölgesi eko turizm 
potansiyelinin pazarlanmasında mutlaka sivil toplum örgütlerinden faydalanılmalıdır. Doğu 
Karadeniz Bölgesindeki sivil toplum örgütleri aracılığıyla bölgenin sahip olduğu değerler 
bu ülkelerin kamuoylarına, sivil toplum örgütlerine anlatılmalı, sivil toplum örgütleriyle 
işbirliğine gidilmeli ve böylece o ülke kamuoyları nezdinde olumlu imaj oluşturulmalıdır. 
Bu amaçla kitle iletişim araçlarından ve çeşitli halkla ilişkiler tekniklerinden 
faydalanılmalıdır.  
 Bölgede bunu yapabilecek bir çok sivil toplum örgütü mevcuttur. Sivil toplum 
örgütlerinin bu alanda etkinliklerini artırmak için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de 
de Avrupa ülkelerindeki sivil toplum örgütlerine sağlanan devlet desteği verilmelidir.  
 
 Sonuç ve Öneriler 
 Sonuç olarak, ülkemizde eko turizm olanakları açısından en zengin bölge olan Doğu 
Karadeniz Bölgesinin bu potansiyeli, sahip olduğu eşsiz doğa ve bu ortamdaki ekolojik 
yapısının bozulmasına izin verilmeden değerlendirilmesi yoluna gidilmelidir. Dünyadaki 
turizm konseptinde meydana gelen değişim ve gelişmeler bu turizm şeklinin hızla 
ilerlemesini mümkün kılacaktır. Doğu Karadeniz Bölgesinin bu gelişime uygun bir avantajı 
vardır ve bunun en iyi şekilde kullanmanın yollarının bulunması gerekir.. Bu konuda biraz 
gecikilmişte olsa, hala bu durum iyi bir şekilde değerlendirilebilir. Önümüzdeki yıllarda, 
bölgeye çok sayıda turistin gelmesine şaşırmamak gerekir. Buna hazırlıklı olunmalıdır.  
 Bunun için bu bölgedeki eko turizm olanaklarına ulaşılabilirliği daha 
kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı, halk bu anlamda bilinçlendirilmelidir. Çünkü 
eko turizmde sahip olunan değerlerin korunmasının da gelecek için önemi büyüktür. Bu 
bölgede yapılacak üst yapı tesislerinin, konaklama, yiyecek-içecek ve benzeri tesislerin 
doğal yapıya uygun, doğaya ters düşmeyecek şekilde yapılması, ekolojik dengeyi bozacak 
bir yapılaşmaya gidilmemesi gereklidir.  
 Bütün bunlar yapıldıktan sonra elbette bu alanların tanıtımına-pazarlanmasına 
gidilmelidir. Bunu yaparken, yine dünyada gelişen konsepte uygun olarak sivil toplum 
inisiyatiflerinden yararlanmaya gidilmelidir. Özellikle bölgeye turist gönderen ülkelerde 
sivil toplum örgütleri aracılığıyla yapılacak tanıtım ve pazarlama faaliyetleri çok daha etkili 
olacaktır.  
 Gelişmiş ülkelerin kamuoylarında devlet kurumlarından çok, sivil toplum 
örgütlerinin ağırlıkları vardır. Bu gerçekten hareketle, Doğu Karadeniz Bölgesi eko turizm 
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olanaklarının değerlendirilmesinde, pazarlanmasına yönelik çabalarda mutlaka bölgedeki 
sivil toplum inisiyatiflerinden faydalanılmalıdır.  
 Son olarak pazarlama ve tanıtım çabaları veya turizm politikaları oluşturulurken, 
turizmin sahip olduğu çok yönlü karmaşık yapı nedeniyle, turizme taraf olan tüm 
kesimlerden  faydalanılması gerektiği özellikle dikkate alınmalıdır. Bu çabalarda, kamu 
erkinin, ilgili sektörlerin, meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve 
hatta halkın işbirliği içinde olması gerekir. Dolayısıyla bölgedeki turizm olanaklarının 
değerlendirilmesinde harcanacak tüm çabalarda ilgili tüm tarafların yer alması faydalı ve 
etkili olacaktır. 
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Özet 
 Bu bildiride, Doğu Karadeniz Bölgesi ve illeri için yapılan iktisadi araştırmaların 
temel bulguları sunulmuş ve bu çalışmalar ışığında bölgenin gelişme potansiyelleri 
değerlendirilmiştir. Karadeniz Bölgesi sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında beşinci 
sırada yer almaktadır. Bölge tüm eğitim göstergelerinde de beşinci sıradadır. Sağlık 
göstergelerinde de beşinci sırada olup, ülke ortalamalarının altında yer almaktadır.  

Araştırmalarda ortaya çıkan temel sonuçlardan bazıları şunlardır: Doğu Karadeniz 
Bölgesinin gelişmesi açısından en önemli sorun altyapı ve ulaşım sorunun 
çözümlenmesidir. Yayla, kıyı ve kırsal turizmin geliştirilmesi, başta fındık olmak üzere 
tarımsal ürünlere dayalı işleme sanayinin kurulması, Trabzon merkezli fuar, taşımacılık, 
kongre turizmi etkinliklerinin yaygınlaştırılması, tarımsal ürün çeşitliliğine gidilmesi, insan 
kaynaklarına, AR-GE’ye yatırımlar yapılması. 
 Anahtar kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi, bölgesel kalkınma 

 
New Job Areas and Opportunities in the Eastern Blacksea Region 

 
Abstract 

In this paper, results derived from the academic studies for the Eastern Blacksea 
Region (EBSR hereafter) were presented. In the light of these results, potential new job 
areas pertaining to the region were also evaluated. The EBSR is the fifth wealthier (and 
therefore the fifth developed) region in Turkey. The region is also the fifth according to the 
level of education. Finally, the region occupies the fifth place among the medical 
availabilities, and this level is slightly lower than the country average. 

Some of the results obtained from the studies are as follows: The most significant 
two problems in the EBSR are the difficulties in transportation and insufficient 
infrastructure. The results indicate that making some investments to mountain pasture, 
coast and rural country to develop tourism will certainly be useful. Furthermore, founding 
of companies in the region to process and market the abundant agricultural commodities -
like hazelnuts may increase both the income and employment in the region. Among other 
things, diversifying agricultural products, organizing an international exposition or, 
increasing the attractiveness of making various business and academic meetings in the 
region, investing in human resources and research and developments may contribute more 
to the economic development of the region. 
 Key words: Eastern Blacksea Region, regional development 
 
 
 
 



 

 1. Giriş  
Bu bildiride, Doğu Karadeniz Bölgesi ve illeri için yapılan iktisadi araştırmaların 

temel bulguları sunulacak ve bu çalışmalar ışığında bölgenin gelişme potansiyelleri 
değerlendirilecektir. Bölge ile ilgili yapılan araştırmalardaki bulguların hangi noktalarda 
ortaklaştığı ve sorunların çözümüne yönelik önerilerin değerlendirilmesi, üzerinde özellikle 
durulan konular olmuştur. 
 
 2. Doğu Karadeniz Bölgesinin (DKB) Genel Ekonomik Durumu 

DPT’nin gelişmişlik endeksine göre; TR90 Bölgesinde yer alan illerden Rize, 
Trabzon ve Artvin üçüncü derece gelişmiş iller kapsamında, Giresun ve Ordu dördüncü 
derece, Gümüşhane ise beşinci derece gelişmiş il grubunda bulunmaktadır. İllerin 1996 ve 
2003 yılları sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamaları Tablo 1’de gösterilmiştir (DPT, 2003, 
56, 71). 
 

Tablo 1. DKB’de illerin 1996-2003 yıllarına ait sosyo-ekonomik  
        gelişmişlik sıralamaları 

1996 Araştırması 2003 Araştırması İl 
Sıra Endeks Sıra Endeks 

Sıra 
Değişimi 

Artvin 46 -0.36154 41 -0.26018 5 
Rize 37 -0.12227 35 -0.17840 2 
Giresun 45 -0.34213 46 -0.36696 -1 
Trabzon 34 -0.03480 36 -0.18582 -2 
Ordu 55 -0.53569 57 -0.64489 -2 
Gümüşhane 63 -0.78338 66 -0.92501 -3 

 
Bu verilere göre 1996’dan 2003’e Artvin ve Rize dışındaki illerin sosyo-ekonomik 

yönden gerilediği anlaşılmaktadır. Karadeniz Bölgesi sosyo-ekonomik gelişmişlik 
sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. 

Yaklaşık 8.4 milyon nüfusu ile yine ülkenin en çok nüfusa sahip beşinci bölgesidir. 
İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında tarımın egemen olduğu anlaşılmaktadır. Ziraat 
iş kolunda çalışanların toplam istihdama oranı % 66.1’dir. Ülke genelinde ücretli 
çalışanların toplam istihdama oranının en düşük olduğu bölge Karadeniz’dir. Bu oran % 
27’dir. Bölgede ücretli çalışan kadın oranı da (yüzde 4.4) oldukça düşüktür. 

Bölge tüm eğitim göstergelerinde de beşinci sıradadır. Sağlık göstergelerinde de 
beşinci sırada olup, ülke ortalamalarının altında yer almaktadır. On bin kişiye 9 hekim ve 1 
diş hekimi düşmektedir (DPT, 2003, 90-93). 

Karadeniz Bölgesi sanayi tecrübesi ve sermaye birikimi açısından Türkiye’nin en 
zayıf bölgelerinden biridir. Kıyı şeridi boyunca organize sanayi bölgeleri için uygun ve 
yeterli büyüklükte arazi bulunamamaktadır. 

Karadeniz Bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından ülke 
ortalamalarının altında kalması genellikle engebeli arazi yapısına ve coğrafi koşullara 
bağlanmaktadır. Bölgede tarım ağırlığını korumakta, ancak arazinin çok küçük parçalı 
yapısı tarımsal üretkenliği düşürmektedir. Diğer yandan sanayi birimlerinin daha rasyonel 
çalışabileceği, üretkenliğin artabileceği sanayi için uygun yoğunlaşma alanları da 
yetersizdir. Tüm bu sorunlara bölgenin gelişmiş pazarlara uzak oluşu da eklendiğinde bölge 
dışına göç çok önemli bir sorun olarak güncelliğini sürdürmektedir.  
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 3. DKB ile İlgili Araştırmaların Bulguları 
Bu bölümde, Doğu Karadeniz Bölgesinin tamamı ve/veya bazı illerine ilişkin yapılan 

ekonomik çalışmaların temel bulgularına değinilecektir. 
28-30 Eylül 1988 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesinde 

Tarımsal Üretimin Verimlilik Sorunları Sempozyumu’nda sunulan bildiriler daha sonra 
MPM tarafından yayımlanmıştır (MPM, 1990, 7-408). Bu sempozyumda vurgulanan bir 
çok önemli saptamadan biri de, ülkemizdeki tarımsal üretim artışında toplam verimliliğin 
payının gelişmiş ülkelerden daha düşük oluşudur. Söz konusu yayında bu durum şöyle 
belirtilmektedir: “...Birleşik Amerika’da yapılan bir araştırmada 1950-1966 yılları 
arasındaki tarımsal üretimdeki artışın yüzde 62 ile 80’inin, gene aynı şekilde İngiltere’de 
yapılan bir araştırmada üretim artışının yüzde 64’ünün verimlilik artışlarından ileri geldiği 
tespit edilmiştir. Merkezimizin yapmış olduğu ve 1974 senesinde sonuçlandırdığı bir 
çalışmada, 1950 ile 1970 dönemi arasındaki üretim artışının yüzde 39’unun gene bu 
çalışmanın bir devamı olarak ikinci periyotta ele alınan ve 1987 yılında sonuçlanan 
verimlilik çalışmasında 1970-1985 yılları arasındaki üretim artışının yüzde 44’ünün 
verimlilik artışından ileri geldiği tespit edilmiştir. Bu diğer ülkelerle mukayese edildiği 
takdirde oldukça düşük bulunmaktadır. Verimlilik artışı daha ziyade bu yıllarda arazinin 
genişletilmesi, sulamanın genişletilmesi, üretimde kullanılan çeşitli girdilerin artırılması 
sonucu ortaya çıkmıştır” (a.g.k., 425). 

Tarımda verimlilik büyük ölçüde hava şartları ve iklim koşullarıyla ilgilidir. Bu 
Türkiye genelinde geçerlidir. Karadeniz Bölgesinde ise verimlilik artırıcı tekniklerin 
kullanımını engelleyen faktörlerin başlarında; arazi özellikleri, iklim ve toprak özellikleri 
ve değişen sermaye yetersizliği gelmektedir (a.g.k., 38-39). Bunların dışında, tarım 
işletmelerinin küçüklüğü ve dağınıklığı verimliliği etkileyen en önemli unsurlar olmaktadır. 
Verimlilik açısından diğer önemli bir sorun tarım işletmelerinin kaynak yetersizlikleridir. 
Yine işletme içi bir sorun olan eğitim yetersizliği tarımsal verimlilikte son derece önemli 
bir faktördür. Bölge ve işletmelerde tarımsal verimliliği arttırmak bakımından üretim 
planlaması ve buna göre tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi çok büyük rol oynayacaktır. 
Diğer önlemler olarak; arazi toplulaştırılması, sübvansiyon, destekleme, kredi 
politikalarında piyasanın yarattığı olumsuzlukları giderici kamusal politikalar, pazarlamada 
üretici birliklerinin etkinliği, yeni teknolojilerin benimsetilmesi ve geliştirilmesinde eğitim 
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması öne sürülmektedir. 

Tarımın yapısal sorunları günümüzde de devam etmektedir. TÜSİAD’ın hazırladığı 
“DTÖ ve AB’deki Gelişmeler Işığında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımı” adlı raporda “... 
işlenen tarım alanının niceliği, niteliği ve kullanımı son yirmi yılda çok az değişmiştir....” 
(29.6.05, Cumhuriyet) denilmek suretiyle tarımsal verimsizliğin sürdüğüne işaret edilmek 
istenmiştir. 

11-12 Ekim 1996 tarihinde, Trabzon’da gerçekleştirilen “Dördüncü Ulusal İktisat 
Sempozyumu” unda sunulan bildiriler, Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından Gümrük 
Birliği Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi ve Doğu Karadeniz Ekonomisi adıyla 
yayımlanmıştır (TEK, 1997, 1-169). Söz konusu sempozyumda sunulan bir bildiride 
(Berber, 1997, 65) Doğu Karadeniz İlleri ile ilgili çok çarpıcı saptamalar yapılmıştır. 
Bunlardan biri de kamu yatırımları ile ilgilidir. Kamu yatırımları devletin bölgeye olan 
ekonomik katkısının izlenmesi ve gelecekteki politikaların belirlenmesi bakımından çok 
önemlidir. 

1983-1993 döneminde bölge illerine yapılan kamu yatırımlarının Türkiye kamu 
yatırımlarına oranı ilginç bir seyir izlemiştir. Örneğin bu oran 1983’te % 0.96, 1986’da 
1.17, 1988’de 1.10, 1991’de 0.71, 1993’te ise 0.45 düzeyine inmiştir (a.g.k., 65). 
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Özetle; 1986’da % 1.17’ye kadar çıkan bölge yatırım payı 1993 yılında 0.45’e kadar 
düşmüştür (a.g.k., 65). Kişi başına yapılan yatırım tutarlarına göre 76 il içinde Artvin 17. 
sırada, Gümüşhane 29., Trabzon 55., Rize 56., Giresun 68. ve Ordu 69. sıradadır. 

Bu veriler çok fazla yorum gerektirmemekte, bölgenin yatırım pastasındaki 
fakirliğini ortaya sermektedir. 

2005 yılında kamunun bu yıl yapacağı toplam 20 katrilyon liralık yatırımın illere 
göre dağılımında; İstanbul birinci (1 katrilyon 770 trilyon liralık ödenek), Ankara ikinci 
(816 trilyon lira), Artvin üçüncü sıradadır (566 trilyon lira) (DPT, 2005, aktaran; 12-07-
2005 Dünya). Artvin’in bu kadar yüksek ödenek alması, Çoruh Nehri üzerine yapılan 
barajlardan kaynaklanıyor. Karadeniz Otoyolu nedeniyle bazı Karadeniz illerinin 
ödenekleri arttırılmıştır.  

Sempozyumda ortaya konulan diğer bazı tespit ve öneriler de şunlardır: bölge 
ekonomisinde sanayinin payı oldukça az ve uzun süredir değişmemekte, illerde dışarıya göç 
çok yaygın ve sürekli olmakta, sahil şeridinde aşırı nüfus yığılmaları yaşanmakta, işsizlik 
giderek çoğalmakta, bölgenin gelişmesinin önündeki en önemli faktör olarak altyapı 
yetersizliği ve buna bağlı biçimde ulaşım sorunu gelmektedir. 

Bölgesel gelişmenin sağlanmasında, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile ucuz 
taşımacılık sağlayacak bir ulaştırma sisteminin oluşturulması, GAP’taki ürünlerin bu 
ülkelere pazarlanmasında Doğu Karadeniz’in bir köprü rolü üstlenmesi öne sürülmektedir. 
Doğu Karadeniz Bölgesi ile ilgili yapılan diğer bir çalışma, Türk Hükümeti ile Japon 
Hükümetinin işbirliği ile görevlendirilen kuruluşlarca gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, 
Ağustos 2000’de 8 ciltten oluşan bir Doğu Karadeniz Bölgesi Gelişme Planı (DOKAP) 
hazırlanmıştır. 

DOKAP’ta yapılan bazı önemli saptamalar bölgenin sosyal ve ekonomik yapısını 
anlama açısından son derece yararlıdır. Örneğin bölgenin Türkiye’nin ortalama geliri en 
düşük yörelerinden biri olduğu, bu nedenle çok yaygın ve yoğun göç olgusunun yaşandığı, 
illerin tek ürün tarımına bağlı bulunduğu, tarımda kişi başına düşen gelirin Türkiye 
ortalamasının yarısından daha az olduğu, kıyı kesimlerle iç kesimler arasında önemli gelir 
farklılıkları saptandığı, bölgenin tümünde sert topoğrafik koşulların egemenliği 
belirtilmektedir. Bölgenin gelişmesi açısından en önemli kaynağın eğitimli, yenilikçi, 
dışarıya açık ve girişimci olan insan gücü olduğu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
ülkeleriyle yapılacak uluslar arası ticaretin, transit taşımacılığın ve balıkçılığın bölge 
kalkınmasına önemli katkılarda bulunacağı ileri sürülmüştür (DPT ve JICA, 2000, 3). Söz 
konusu planda, bölge kalkınması için 4 temel strateji belirlenmiştir: Bunlar; ana ulaşım 
altyapısının geliştirilmesi, çok amaçlı su kaynaklarının geliştirilmesi, toprak mülkiyeti ve 
kullanımının iyileştirilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesidir. Ancak bunların insan 
kaynaklarının geliştirilmesi ile başarıya ulaştırılabileceği de önemle vurgulanmıştır. 

Tarımda kıyı kesimlerinde ürün çeşitlendirilmesi, iç kesimlerde sulamaya bağlı ürün 
deseninin geliştirilmesi ve tüm bölgede verimliliğin artırılması önerilmektedir. Sanayide 
fazla somut bir öneriye rastlanmamış, turizmde Doğu Karadeniz imajının yaratılması, 
uluslar arası ticaretin geliştirilmesi, bölgenin orta dönemde ihtisaslaşmış bir eğitim ve 
sağlık hizmetleri merkezi olması önerilmiştir. DKB içinde yer alan illerden bazılarının 
sanayi potansiyelleri ve yatırım alanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca 
araştırılmış ve bunlar kitap olarak yayımlanmıştır. 

Örneğin; Ordu ili için yapılan sanayi potansiyeli ve yatırım alanları çalışmasında; 
(T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2000b, 77-78) ilin gelişimini doğrudan etkileyen; 
iletişim alt yapısı, hammadde ve işgücü bileşenlerinde yeterlilik varken, ulaşım, teknoloji 
ve enerji konularında kısmen yetersizlikler bulunduğu, sermaye açısından ise yetersizlik 
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saptandığı belirtilmiştir. Sermaye birikiminin hep fındık kırma tesisleri olarak ortaya 
çıkması kaynak israfı şeklinde değerlendirilmiştir. Orta ve büyük işletmeler açısından 
sermaye birikimi oluşturma noktasında yetersizlik olduğu vurgulanmaktadır. Yine 
sermayenin büyük illere transferi ve gayrı menkule dönüştürülmesi diğer bir olumsuzluk 
olarak saptanmıştır. 

Ordu’nun gelişme açısından doğal kaynak potansiyeli ve işgücü sunma konusunda 
avantajlı olduğu, sanayi tecrübesi ve sermaye birikimi konularında da dezavantajlı 
bulunduğu ortaya konulmuştur. Önerilen yatırım konuları arasında seracılık, besicilik, 
arıcılık, su ürünleri üretimi, fındıklı kakaolu ürünler, süt ürünleri, hazır giyim, çorap üretimi 
bulunmaktadır. 

Bakanlığın Ordu ili ilçeleri için yaptığı araştırmada ise; (T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, 2001, 51) şu tespitler öne çıkmıştır: yörede herhangi bir fındık ürünü üretimine 
yönelik işletme bulunmamaktadır. Fındığın yanı sıra kivi, ceviz, vişne üretimine yönelerek 
meyvecilik de geliştirilebilir. Yörede hayvancılık, potansiyelinin çok altındadır. Kültür 
balıkçılığı, süt işleme, balcılık hemen geliştirilebilecek yatırım konularındandır. Özellikle 
Fatsa ilçesi bentonit madeni bakımından zengin yataklara sahiptir. Yörede cevher 
zenginleştirme tesisi olmadığından üretilen bentonit piyasa kanalıyla dışarıya gitmekte ve 
böylece yöre çok büyük bir katma değerden yoksun kalmaktadır. Yörede yayla turizmine 
açılabilecek yaylalar bulunmasına karşın, başta ulaşım olmak kaydıyla alt ve üst yapıda 
büyük eksiklikler mevcuttur. 

Ordu ilçelerinde de Ordu’daki eksiklikler mevcuttur. Yani sermaye yetersizliği, 
sanayi tecrübesi eksikliği ve girişimcilik ruhu zayıflığı hemen göze çarpmaktadır. Kamu ve 
özel kesimin yatırım politikalarında bu tespitlerin dikkate alınmasında yarar olacağına 
işaret edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığının aynı kapsamda yaptığı diğer bir araştırma “Giresun Sanayi 
Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması” dır. 

Bu çalışmada; özellikle önemli bir ihraç ürünümüz olan fındıkla ilgili çok çarpıcı 
saptamalar bulunmaktadır. Türkiye’nin dünya fındık üretiminde % 75 düzeyinde payı 
olmasına karşın ileri derecede işlenmiş fındığın ihracat içindeki payı sadece % 15 
seviyesindedir (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2000a, 38). Burada sorun şudur: fındık 
ithalatçısı ülkeler gelişmiş teknolojilerle donatılmış modern işleme tesislerine sahip 
olduklarından talepleri daha çok natürel iç fındık üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, 
Türkiye’nin işlenmiş fındık ürünleri gelişmiş ülke ürünleri ile rekabet edememektedir. 

Bu ilde de Ordu’da olduğu gibi, doğal kaynak ve işgücü bileşenlerinde avantaj, 
sanayi tecrübesi ve sermaye birikimi konularında dezavantajlı bir durum mevcuttur. İlin 
gelişmesi açısından temel ana hammaddesi fındık olan çikolata ve kakao esaslı gofret ve 
benzeri tüketim maddelerinin üretilmesi ve ihracata yönelik tesisler kurulması önerilmiştir. 

Sanayi Bakanlığının aynı kapsamda yaptığı diğer bir araştırma “Trabzon Sanayi 
Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması” dır. 

Bu ilde de Ordu ve Giresun’da olduğu gibi doğal kaynak ve işgücü bileşenlerinde 
avantaj, sanayi tecrübesi ve sermaye birikimi konularında dezavantajlı bir durum 
mevcuttur. İlin gelişmesi açısından tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve diğer alanlarda 
çok sayıda yatırım konusu önerilmiştir (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2000c, 143, 180). 

Bu veriler DKB’de genel olarak sanayi altyapısının zayıf olduğunu, buna bağlı 
olarak da sermaye birikiminde yetersizlikler bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bölgenin 
fındık, çay, tütün gibi tarımsal ürünler bakımından çok zengin olması bu yörelerde işlenmiş 
ürün ihracatının öne geçmesi gerektiğini işaret etmektedir. 
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Nitekim Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan “Gıda Sanayi 
(Fındık İşleme Sanayi) Özel İhtisas Komisyonu Raporunda; (DPT, 2001, 60-61) fındık 
işleme sanayinin ve ihracatın geliştirilmesi için geçerli ve güvenilir çok sayıda öneri 
geliştirilmiştir. Bunlardan birkaçına değinecek olursak; işleme sanayindeki firmaların 
birleşmesinin özendirilmesi, kalite, marka, tanıtım ve pazarlamaya yatırım yapılması, yeni 
ürün geliştirmeye yönelik bilimsel/teknolojik araştırmaların desteklenmesi, konu ile ilgili 
dış firmalarla ortak yatırımlara gidilmesi, mevcut pazarın çeşitlendirilmesi bunlar 
arasındadır. 

Karadeniz Bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi itibariyle ülke 
ortalamasının altında kalması bazı bankaların araştırmalarında da ortaya konulmuştur. 
Örneğin; Türkiye Kalkınma Bankası’nın araştırmasında; (TKB, 2001, 52-54) bu durumun 
temel nedeni olarak, bölgenin engebeli bir arazi yapısına sahip olması ve coğrafi koşulların 
tarım ve sanayi için elverişli bir ortam sunmaması gösterilmektedir. Bölgede tarım sektörü 
ağırlığını korumakta, ancak tarımsal arazinin küçük parçalardan oluşması tarımsal 
verimliliği düşürmektedir. Ayrıca, sanayi birimlerinin daha rasyonel çalışabileceği ve 
verimliliğin yükseleceği sanayi için uygun yoğunlaşma alanları da yetersizdir. Bölgenin 
gelişmiş pazarlara da uzak olması ve diğer nedenler birleştiğinde yoğun göçün nedeni 
anlaşılmaktadır. 

Yukarıda incelenen ve değerlendirilen araştırmalarla, TKB çalışmasındaki bulguların 
bir kısmı da örtüşmektedir. Örneğin, yukarıda adı geçen bir çok araştırmada, alt yapı 
yetersizliğinin bölgenin geri kalmasında en önemli etken olduğu vurgulanmış ve kamu 
yatırımlarındaki yetersizliğe dikkat çekilmiştir. TKB incelemesinde de aynı tespitler 
ayrıntılı olarak yer almış ve çözüm olarak da bölgenin alt yapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi vurgulanmıştır. 

Arazi yapısının sanayinin gelişimine uygun olmadığı görüşü bizzat sanayicilerce de 
paylaşılmaktadır. Örneğin; hizmete özel olarak Ordu ilinin rekabet gücünü anlamaya 
yönelik yapılan bir saha araştırmasında; (Suiçmez, Arıkbay, Alpkent ve Acuner, 2002, 98-
101) anketi yanıtlayan sanayicilerin çoğunluğu “Ordu ilinde en büyük sorun fabrika 
kurmaya uygun yer olmayışıdır, bazı girdilerin temini açısından Ordu en yakın sanayi 
bölgesine 1000 km. mesafede bulunmaktadır, bu nedenle bu bölge yatırımlara cazip değil, 
alternatif konular bulunmalı, turizm, sağlık ve eğitim merkezi olmak gibi alanlar 
geliştirilebilir, güç birlikleri ve kamu-özel işbirlikleri gerekli” şeklinde açıklamalar 
yapmışlardır. 

Bölge ekonomisi üzerine yapılan bir başka çalışmada da; (Suiçmez, 2003, 6-8) 
benzer saptamalar yapılarak yöreye katkı verebilecek girişimci için kısa bir profil 
verilmektedir. Örneğin, bölge kalkınmasına ivme kazandıracak müteşebbisin risk almayı 
seven, üretkenlik bilgisi, becerisi ve bilinci yüksek, yenilikçi, entelektüel sermayesi fazla 
insanlar olması önerilmekte ve ancak bu nitelikteki kişilerin küresel rekabette yer 
alabilecekleri vurgulanmaktadır. Ayrıca, ülkemizin bu nitelikler yönünden zengin olan 
bölgelerine (Gaziantep, Denizli, Çorum, Kayseri) inceleme gezileri yapılması ve sanayici 
olmak isteyenlerin “görerek öğrenme” yöntemini kullanması tavsiye edilmektedir. 

1980 sonrasında ülkemizde dışa açık iktisat politikaları uygulanmaya başlanmıştır. 
Dış ticaret, para, sermaye hareketleri açısından gündeme gelen serbestleşme ve piyasa 
yönelimli politikalar üretim, yatırım ve teknolojik gelişme açısından umulan sonucu 
verememiştir. Özellikle, 1990’lı yıllarda istikrarsız büyüme, yatırım eğilimlerinde düşme ve 
teknolojik gelişmelerde yavaşlama çok belirgin gözlenmiştir. Bu durum DKB illeri 
açısından da geçerli olmuştur.  
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Yapılan bir teknik analizde; (Yavuz, 2003, 50-51) 1981-2000 döneminde imalat 
sanayindeki teknolojik değişme katsayıları hesaplanmıştır. Bu analiz esas alınarak, TR90 
Bölgesinde yer alan illerin teknolojik değişim oranları hesaplanmış ve aşağıda görüldüğü 
gibi çoğunluğunda negatif rakamlar, -yani teknolojik değişme hızında düşmeler- olduğu 
gözlemlenmiştir. Örneğin bu dönemde teknolojik değişmeler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. TR90 Bölgesinde illerin 1981-2000 döneminde imalat sanayindeki  

               teknolojik değişim hızları 
Trabzon Ordu Giresun Rize Artvin Gümüşhane 

-1.7 -4.3 -1.4 -2.9 -1.3 0.4 
 

 Türkiye genelinde 64 ilin 20 yıllık dönemde yılda ortalama yüzde 1.5 düzeyinde 
negatif teknolojik gelişme göstermesine karşın, DKB illerindeki gerilemeler de bir hayli 
yüksektir. Bu rakamlar söz konusu dönemde, Doğu Karadeniz İllerinde üretken 
yatırımlarda bir gelişme olmadığını göstermektedir. Böylece, bölgeye yönelik sanayileşme 
politikalarında ve teşvik sisteminde teknoloji ve verimlilik arttırıcı yatırımların öne geçmesi 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda da bir örneğini verdiğimiz gibi, bölgeler ve iller üzerine son yıllarda 
araştırmalar giderek çoğalmaya başlamıştır. Türkiye ekonomisinde büyüme ve sektörel 
üretkenliği bölgesel karşılaştırmalar temelinde çözümleyen bir diğer yakın dönem 
araştırmasında; (Tuncer ve Özuğurlu, 2004, 71) DKB’de yörenin kaynaklarına dayalı 
tüketim malları sektörlerinde başarılı olunabileceği vurgulanmaktadır. Sektör olarak da 
gıda, içki ve tütün sanayinin şanslı olabileceği bulgulanmıştır. 

 
4. Sonuç ve Öneriler 
Yapılan çalışmaların ortak bulguları ve bölgenin geliştirilmesine yönelik öneriler 

maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır. Önce bölgenin ekonomik yapısına ilişkin tespitlere, 
sonra da bölgesel gelişmeye katkı verebilecek önerilerin tartışılmasına yer verilecektir. 

 
 4.1 Tespitler 
 ● 1996’dan 2003 yılına TR90 Bölgesinde yer alan illerden Artvin ve Rize 
dışındakiler (Giresun, Trabzon, Ordu, Gümüşhane) sosyo-ekonomik yönden gerilemiştir. 
 ● Karadeniz Bölgesi sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında yedi bölge içinde 
beşinci sıradadır. Bölge eğitim ve sağlık göstergelerinde de beşinci sıradadır. Tarım 
ağırlıklı sektördür. Sanayi tecrübesi ve sermaye birikimi açılarından Türkiye’nin en zayıf 
bölgelerinden biridir. 
 ● Bölgenin geri kalmış olması genellikle yörenin arazi yapısına ve coğrafi 
koşullarına bağlanmaktadır. 
 ● 2004 yılı itibariyle Artvin’den yapılan ihracat 13 milyon dolar, Rize’den 132, 
Giresun’dan 69, Trabzon’dan 563, Ordu’dan 268, Gümüşhane’den 119 milyon dolar 
civarındadır. Bu altı ilin ihracat toplamı Denizli’nin rakamı olan 1.2 milyar doların 
altındadır. Bu durum, hem üretime dayalı bir ihracatın çok az olduğunu hem de iç 
bölgelerden getirilecek malların limanlar aracılığıyla dışsatıma yönlendirilmesi konusunun 
zayıf kaldığını göstermektedir. 
 
 4.2 Öneriler 
 ● Bölgesel özelliklere ve potansiyellere dayalı bir teşvik sistemi üzerinde 
çalışılmalıdır. Yani bölgenin sanayi tecrübesinin zayıf olması dikkate alınarak ve sermaye  
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birikimini tefecilik ve gayri menkulden sınai yatırımlara kaydırıcı bir anlayışla hazırlanan 
teşvik sistemine ihtiyaç vardır. Örneğin; eğer bir evi ve bir arabası, arsası, bahçesi olan 
küçük çiftçi, esnaf ve kişilere bu mülkler ipotek edilerek kredi verilirse halkın tefeciye 
mecburiyeti kalmaz ve bu yolla hem para sahipleri yatırıma yönelir hem de halk ekonomisi 
gelişir. 
 ● Diğer yandan kamu harcamalarının hiç kısılmaması gereken bir bölge olma 
özelliği dikkate alınmalı ve alt yapı hızlıca tamamlanmalıdır. 
 ● Devlet bu bölgede kırsal turizmi geliştirici örnek projeler yapmalı ve devamında 
halkın ilgisi ve cesaretini arttırıcı önlemlere başvurmalıdır. 
 ● Kıyı bölgelerinde meslek okulları her düzeyde arttırılmalıdır. 
 ● Bu bölgede sosyal bir yara olarak değerlendirdiğim “kahvelerde gün boyu oturma 
alışkanlığını” bilgisayar başında uzun süreli oturarak internet kullanma gibi daha yararlı 
davranışlara dönüştürme projeleri geliştirilmelidir.  
 ● Öncelikle bölgedeki üniversitelerin iktisat ve işletme bölümleri bölgenin gelişme 
potansiyelleri üzerine araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaları ayrıca, yüksek lisans 
tezleri hazırlamalıdırlar.  
 ● Bölgeye kamu ve özel kesim kurumlarınca yaygın ve yoğun biçimde girişimcilik 
eğitimi verilmelidir. 
 ● İşsiz gençlere iş edindirmek ve ara eleman açığını kapatmak için, AB fonları ile 
düzenlenen kurslar araştırılmalı ve başvurular yapılarak hayata geçirilmelidir. 
 ● Özellikle Ordu ve Giresun illerinde mutlaka fındık işleme sanayini geliştirici, 
yerli-yabancı sermaye ortaklıkları ile komple yeni yatırımlara gidilmelidir. Çünkü bölgede 
hammadde (natürel fındık) boldur ve işçilik ucuzdur. Türk Çikolatası markası yaratmak için 
araştırma geliştirme çalışması yaptırılmalıdır. 
 ● Ayrıca Karadeniz yayla turizmi imajı yaratacak yatırımlar yapılmalıdır. 
 ● Bölge çeşitli kamu ve özel kuruluşların, kısa süreli eğitim programlarının 
gerçekleştirileceği, bir eğitim ve sağlık merkezi olma potansiyeline fazlasıyla sahiptir. Bu 
durum dikkate alınarak, yapılacak yatırımlar hem istihdamı hem geliri artıracak diğer 
yandan sosyal yapıyı da geliştirecektir. 
 ● Geniş ve düz arazi gerektirmeyen yatırımların, neler olabileceği üzerine 
araştırmalar yaptırılmalı ve bölgenin coğrafyasına uyumlu, sanayi-tarım ve hizmet 
yatırımlarının olabilirliği üzerinde çalışılmalıdır. 
 ● İller arasında bir işbirliği kurulu oluşturularak “rakip değil, ortak” olma bilincini 
geliştirici çabalara hız verilmeli ve giderek ortak yatırımlar gerçekleştirilmelidir. 
 ● Bölge doğumlu olup da dışarıda bulunan, iş yapan insanların sermayelerinin 
bölgeye çekilmesi için neler yapılması gerektiği kapsamlı olarak araştırılmalıdır. 
 ● Trabzon’un mutlaka bir fuarlar-ticaret-taşımacılık-turizm kenti olması için çok 
yönlü araştırma yapılmalı, bu bölge Karadeniz ekonomik bölgesi kapsamında çok amaçlı 
olarak potansiyellerini kullanır duruma getirilmelidir. 
 ● Tarımda üretim planlaması, arazi toplulaştırılması, kamusal desteklerin bölge 
koşullarına göre yeniden biçimlendirilmesi, üretici birliklerinin etkin kılınması, insan 
gücüne yatırımın her alanda ve her düzeyde öncelikle ele alınması hemen hemen tüm 
araştırmalarda ortaya konulan öneriler arasında yer almaktadır. 

Bu önerilerin bir kısmının bile hayata geçirilmesi halinde, bölgenin gelişmesi 
yönünde bir ivme yaşanacak, bu da yeni adımların atılmasına hız ve olanak 
sağlayabilecektir. 
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Özet 

Büyükbaş hayvancılık alanında et, süt ve tereyağı fazlalığı bulunan AB ülkeleri ile 
rekabet şansımız bulunmamaktadır. Buna karşılık ülkemizde halen büyükbaş hayvancılık 
teşvik edilmektedir. Hayvancılık alanında AB ülkeleri ile rekabet edebilecek tek şansımız 
olan koyun ve keçi yetiştiriciliği (küçükbaş hayvancılık) ise dağınık ve küçük işletmelerden 
oluşmuş, üretici birlikleri kurulmamış ve adeta kaderine terk edilmiş durumdadır. Ülkemiz 
koyun ve keçi varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olmasına karşılık 
son yıllarda hayvancılık sektöründe önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Bu durum Doğu 
Karadeniz illerinde daha bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  

Halen Bölgemiz meraları ile fındık altı vejetasyonları koyun yetiştiriciliği için 
önemli bir kaynak olarak görünmektedir. Bu kaynağın ıslahı ve teşvik edilmesi ile 
insanların beslenme ve giyim gibi en temel ihtiyaçları karşılanacaktır. Aynı zamanda 
istihdam imkanlarının artması ile birlikte köye dönüş başlayacak ve ülke ekonomisi için 
büyük yararlar sağlanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Mera, yem bitkileri, otlatma, koyun 
 

Problems and Solution Proposals in Relation to Food Source 
and Animal Husbandry in the Eastern Blacksea Region 

 
Abstract 

In the field of cattle sector, Turkey has no chance in competing with the countries of 
European Union having superfluity in milk, meat and butter production. Therefore, cattle 
sector has still been encouraging in our country. On the other hand, in sheep and goat 
husbandry, Turkey’s only chance in competition with the EU countries, the majority of the 
enterprises are small and scattered, no farmer unions established yet and, thus, this sector 
seems as being abandoned to its fate. In the number of sheep and goat, although Turkey is 
one of the leading countries in the world, there has been a considerable decrease in animal 
sector. This situation is much more obvious in the Eastern Blacksea Region. 

Currently, pasturelands and under-hazelnut vegetations are considered an important 
food source in sheep production in the region. Improvement and encouragement in this 
source is certainly a worthy incitement in meeting basic human needs. At the same time, 
the opportunity of employment is going to increase in the region, and this, in turn, will 
motivate farmers returning their home villages, and provide a great help to the national 
economy. 

Key words: Range, forage, grazing, lamb 
 



 

Giriş 
Sanayileşerek gelişen toplumların ekonomilerinde tarım sektörünün payı diğer 

sektörlerin gelişmesine paralel olarak giderek düşmektedir. Tarım sektörü, 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar, ülkemizin ekonomik ve sosyal 
gelişmesinde çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevini günümüze kadar sürdürmüştür.  

Özellikle Gelişmiş ülkeler gıda güvencelerini garanti altına almak için tarım 
sektörünü öncelikli sektörler arasına alarak bu sektörü desteklemiş ve hiç bir zaman kendi 
insanlarının beslenmesini başka ülkelerin önceliğine bırakmamışlardır. Bu nedenle gelişmiş 
ülkelerin tarımı da gelişmiştir. Ülkelerin geleceğini ilgilendiren oldukça stratejik (beslenme 
gibi) önemi olan bu sektör aynı zamanda diğer sektörlere hammadde sağlamaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde ise önemi bir kat daha fazladır. Tarım sektörü ürettiği temel 
ürünler ile tüm ülkeyi doğrudan etkilemektedir. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine olan 
katkısının yanı sıra ülke ekonomisine ve istihdama da büyük katkı sağlamaktadır.  

Günümüzde dünyanın gelişmiş ülkelerindeki hayvancılık sektörü, sayıdan ziyade 
verimlilikleri ile dikkat çekmektedir. Ülkemiz değişik ekolojik yöreleri ile hayvancılığa 
elverişli olup, henüz bakım ve yetiştirme şartları tam sağlanamamış önemli bir hayvan 
potansiyelimiz bulunmaktadır. Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta yem 
ihtiyacının büyük bir kısmının verim kapasiteleri iyice düşmüş olan mera ve kalitesiz 
samandan karşılanması, hastalıklarla mücadele ve pazarlama imkanlarının sınırlı oluşu, 
hayvan yemleri ile hayvansal ürün fiyatları arasındaki dengesizlikler nedeniyle, 
hayvancılığın iktisadi yönden arzu edildiği şekilde geliştiği söylenemez. 

Ülkemizde yüksek verimli kültür ırkı hayvan sayıları yeterli olmamakla birlikte, 
Halen yetiştiriciliği yapılan yerli ve melez ırkların beslenme ve barınma standartları henüz 
tam olarak sağlanamamıştır. Bu nedenle öncelikle, mevcut hayvanların verim üst sınırlarına 
ulaştırılacak şekilde bakım ve beslenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Hayvansal 
verimin düşük olmasında en önemli faktör olarak görülen bu olumsuzluk meralarımızın 
yanlış kullanılarak verimliliklerini yitirmesi, tarla tarımı içerisinde yem bitkileri 
yetiştiriciliğine gereken önemin verilmemesi ve elverişsiz barınaklardan 
kaynaklanmaktadır.  

Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde tarla tarımı içerisinde yem bitkileri yetiştiriciliği % 
25–50 oranında olmasına karşılık, bu oran ülkemizde % 3 civarında bulunmaktadır. 
Hayvancılıkta tüm giderlerin % 70’ini yem masrafları oluşmaktadır (Akyıldız, 1986). Buna 
karşılık halen ülkemizde geleneksel samana dayalı bir besleme yapılmakta ve hemen hemen 
bütün bölgelerimizde önemli miktarlarda kaliteli kaba yem açığı bulunmaktadır. 

Avrupa ülkelerinde özellikle büyük baş hayvan verimleri ülkemiz ile 
kıyaslanamayacak düzeyde yüksek bulunmaktadır. Bu ülkelerde adeta tereyağı dağları, et 
buzulları ve süt gölleri oluşmuş durumdadır (Kaymakçı vd., 2005). Avrupa birliğine girme 
yolunda ilerleyen ülkemizin özellikle büyükbaş hayvan ve hayvansal ürünlerde bu ülkelerle 
rekabet etme şansı bulunmamaktadır. Avrupa ülkelerinde küçükbaş hayvan (koyun, keçi) 
açığı bulunmaktadır (Kaymakçı vd., 2005). Özellikle yayla ve meralarını büyük ölçüde 
korumuş olan Doğu Karadeniz Bölgesinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine gereken 
önemin verilmesiyle hayvancılık sektörüne büyük katkılar sağlanabilir. Böylece hem yöre 
halkı, hem de ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlanmış olacaktır.  

Yurdumuzdaki meraların oranı son 50 yıl içerisinde % 50’den % 17’ye kadar 
düşmüştür (Tekeli vd., 2005). Ülkemiz meraları aşırı ve düzensiz otlatma ile 
verimliliklerini yitirirken, Doğu Karadeniz mera ve yaylaları diğer bölgelere kıyasla ot 
kapasitesi bakımından yeterli olup, düzensiz ve az sayıda hayvanla otlatılmamasından 
kaynaklanan kalite düşüklüğü bulunmaktadır. Halen bölgemiz mera ve yaylalarında 
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kapasitesinin altında otlatma yapılmakta ve buna bağlı olarak hayvanlar öncelikle kaliteli 
otları tüketmektedir. Bu durum kaliteli otların aleyhinde bir gelişmeye neden olmakta ve 
vejetasyonda kalitesiz otlar hakim duruma gelmektedir. Daha fazla sayıda hayvan 
otlatmaya müsait olan bölge mera ve yaylalarımızda öncelikle, otlatmanın düzenlenmesi ve 
kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar ile birlikte hayvan sayılarını artırıp bu önemli 
kaynağın daha etkin kullanımı gerekmektedir.  

Doğu Karadeniz Bölgesi topoğrafik yapısı nedeniyle makineli tarıma elverişli 
değildir. Yöre insanları, ağırlıklı olarak az uğraşı isteyen ve düşük getirili fındık tarımı 
yapmaktadır. Bu durum yöre insanının gittikçe fakirleşmesine neden olmaktadır. Özellikle 
fındık altı vejetasyonu, hayvan yetiştirilmesinde önemli bir potansiyeli teşkil etmektedir. 
Ancak bu kaynak doğru olarak kullanılmamakta ve yem kalitesini artırma yönünde 
herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Karlı bir tarımsal faaliyet için işletmede mutlaka 
hayvancılığa yer verilmelidir. İşletmede hayvancılığın yapılması durumunda, iş gücü yıla 
dağılacak, yıl boyunca para akışı sağlanacak, bunun yanında işletmedeki yan ürünlerin 
değerlendirilmesi sağlanacak ve aynı zamanda kaliteli gübre ve organik madde elde 
edilecektir.  

 
Bölgenin İklim Özellikleri 
Bölgede yer alan illere ait uzun yıllar iklim özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Çizelgede görüldüğü gibi Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan illerin ortalama rakımı 
459m’dir. Rakım sahil kenarındaki illerde 10 m’den başlar ve iç kesimlerde yükselerek 
1500-2000m’ye kadar ulaşır. Bölgenin yıllık ortalama sıcaklığı 12,6 oC’dir. Deniz kıyısı 
illerde sıcaklık ortalaması 10 oC’nin çok üzerinde olmasına rağmen iç kesimlerdeki illerde 
sıcaklığın düşük olması bölge ortalamasını düşürmektedir. 

Bölgenin yıllık ortalama yağış toplamı 1088,9 mm’dir. Yağış miktarı da, rakım ve 
sıcaklık değişimlerine paralel olarak sahil kenarlarında 1000 mm’ye yakın ve üzerinde 
olduğu halde iç kesimlerde 443 mm’ye kadar düşmektedir. Diğer taraftan kıyı illerinde 
Rize’nin diğer illere göre çok fazla yağış aldığı görülmektedir. Karla örtülü gün sayısı, 
Trabzon’da 7 gün ile en az olurken, Gümüşhane’de 120 gün ile en fazladır. Bölgenin iklimi 
genel olarak değerlendirildiğinde bitki yetiştiriciliğinde önemli sınırlayıcı bir faktör 
olmadığı görülmektedir. 
 

Tablo 1. Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan illerin bazı iklim özellikleri 
İller Rakım(m) Yıllık Yağış  

(o C) 
Yıllık Yağış Toplamı 

(mm) 
Karla Örtülü Gün 

Sayısı 
Ordu   10 13.8 1177.0 17 
Giresun   10 14.2 1297.8 22 
Trabzon   10 14.5  830.8  7 
Rize   10 17.9 2599.3 22 
Artvin  500 11.5  809.4 59 
Gümüşhane 1120 10.0  443.8       120 
Bayburt 1555  6.5  464.8 83 
Ortalama 459 12.6 1088.9 47 
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 2000 

 
Yem Kaynakları 

 Bölgede 181972 ha fındık alanı ile Ordu ili birinci sırayı alırken, bunu 94899 ha ile 
Giresun ili izlemektedir. Gümüşhane ve Bayburt illerinde ise fındık alanı bulunmamaktadır.  
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Fındık altı vejetasyonlarından elde edilen kuru ot miktarı bakımından 81887 tonla Ordu ili 
birinci sırayı almaktadır. Bunu 42705 tonla Giresun izlemektedir. Gümüşhane ve Bayburt 
illerinde ise fındık altı ot üretimi bulunmamaktadır (Tablo 2).  

 
Tablo 2. İllere göre  Doğu Karadeniz Bölgesi fındık alanları (Anonim-a) 

İller Alan (ha) Yararlanılabilir ot miktarı (t) 
Ordu 181972 81887 
Giresun 94899 42705 
Trabzon 50800 22860 
Rize 2400 1080 
Artvin 3780 1701 
Gümüşhane - - 
Bayburt - - 
Fındık altı ot verimi 1200 kg/ha, ocakların kapladığı alan ¼ olarak kabul edilerek 
yararlanılabilir. Yem 450 kg/ha olarak hesaplanmıştır. 

  
 Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesi çayır mera varlığı da Tablo 3’te verilmiştir. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde en fazla çayır mera alanı 169.478.8 ha ile Artvin ilinde 
bulunmakta, bunu 167.947.2 ha ile Gümüşhane ili takip etmektedir. En az çayır mera alanı 
ise 69.727.8 ha ile Ordu ilinde bulunmaktadır. Yurdumuzdaki meraların oranı son 50 yıl 
içerisinde % 50’den % 17’ye kadar düşmüştür (Tekeli vd., 2005). Bununla birlikte halen 
mera olarak kullanılan alanlar yoğun otlatma ve yanlış kullanım nedeniyle verimliliklerini 
önemli ölçüde yitirmiştir. Ancak Doğu Karadeniz mera ve yaylalarında klimaks vejetasyon 
fazla tahrip olmamış durumda olup, kısmen verimlilik düzeylerini korumaktadır. 

 
Tablo 3. Türkiye ve  Doğu Karadeniz Bölgesi çayır mera varlığı (Anonim-b) 

İller Çayır(ha) Mera(ha) Toplam(ha) 
Ordu 7874.1 61853.7 69727.8 
Giresun 28792.1 91294 120086.1 
Trabzon 21989.2 132640.7 154629.9 
Rize 18997.5 57405.7 76403.2 
Artvin 57268.6 112204.2 169472.8 
Gümüşhane 67047.8 100899.4 167947.2 
Bayburt 4606 106105.2 110711.2 
Toplam 206755.3 662403 868805.2 
Türkiye Toplamı 1449313 13.167.375 13312306.3 

 
Hayvancılık Durumu 

 
Tablo 4. Bölgenin hayvancılık durumu 

Yıl Sığır İndeks Manda İndeks Koyun İndeks Keçi İndeks 
1983 1378248 100   63638 100 1817260 100 273860 100 
1991 1004125 72.9   23238 36,5 1202930 66.2 84490 30.9 
2000   830120 60,2     7740 12.2 749610 41.3 51080 18.7 
2003   602608 43.7  4398 6.9 564812 31.9 39177 14.3 

Kaynak: DİE, Tarım İstatistikleri Özeti, 1983–2003 

  
 Türkiye koyun ve keçi varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi 
olmasına karşılık bu sektörde son zamanlarda önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Bölgede 
1983 yılında 1.817.260 baş koyun bulunurken bu sayı 2003 yılında % 69’luk bir düşüş ile 
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564.812’ye gerilemiştir. Bu düşüş keçi yetiştiriciliğinde % 85, Sığır yetiştiriciliğinde ise % 
57 olarak gerçekleşmiştir. En büyük düşüş % 93 ile manda yetiştiriciliğinde meydana 
gelerek bölgede adeta manda yetiştiriciliği bitme noktasına gelmiştir. Ülkemizde son 20 
yıldır koyun ve keçi sayısında meydana gelen azalmalar, toplam et, süt ve deri gibi 
ürünlerin miktarında önemli gerilemeler yaratmıştır (Kaymakçı vd., 2005).  

 
Tablo 5. 1983 Doğu Karadeniz Bölgesi illere göre hayvan sayıları 

İller Sığır Manda Koyun Keçi Toplam 

Ordu   262407   24886  309760   13040  610093 
Giresun   246885   15674  462340   66990  791889 
Trabzon   352900    1782  225010   27110  606802 
Rize   115843          0    59660   27920  203423 
Artvin   154220     2506  246120   71740  474586 
Gümüşhane*   245993   18790  514370   67060  846213 
Bölge Toplamı 1378248  63638 1817260 273860 3533006 
Türkiye Toplamı 14098922 757971 48707000 16732000 80295893 
Kaynak: DİE, Tarım İstatistikleri Özeti, 1983 * Gümüşhane ili verileri Bayburt ilini de kapsamaktadır 

 
Tablo 6. 2003 Doğu Karadeniz Bölgesi illere göre hayvan sayıları 

İller Sığır Manda Koyun Keçi Toplam 
Ordu 132841  1010    98983   1303  234137 
Giresun   93142    118  110344 11598  215202 
Trabzon 130432    235    95557   5865  232089 
Rize   40122    235      7226   3038  50621 
Artvin   67108     14    78199   8073  153394 
Gümüşhane   80273    405    79888   6575  167141 
Bayburt   58690    681    94615   2725  156711 
Bölge Toplamı 602608  2698  564812 39177 1209295 
Türkiye Toplamı 9788102 113356 25431539 6771675 42104672 
Kaynak: DİE, Tarım İstatistikleri Özeti, 2003 

 
Doğu Karadeniz Bölgesi hayvan varlığı, Türkiye genelindeki hayvan varlığının 

%2,9’unu çayır mera varlığının ise % 6,5’ini oluşturmaktadır. Türkiye genelinde bir kültür 
ırkı büyükbaş hayvan birimine 0.95 ha çayır mera alanı düşerken, Doğu Karadeniz 
Bölgesinde bu miktar 1.99 ha olmaktadır. Ayrıca bölge meralarının verimlilik düzeyleri 
diğer bölgelerden önemli derecede yüksektir. Bu durum bölgede hayvancılığın ülke 
geneline göre önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.  

Bölgedeki yem kaynaklarının durumu dikkate alındığında hayvan sayılarının 
artırılabileceği görülmektedir. Buna karşılık bölgede en fazla hayvan sayısı Ordu ilinde, en 
az ise Rize’de bulunmaktadır. Artvin ve Gümüşhane ileri, bölgede en yüksek çayır ve mera 
alanlarına sahip olmasına karşılık bu illerimizdeki hayvan varlığının azlığı dikkat 
çekmektedir. 2003 yılında 246.120 baş koyun varlığı bulunan Artvin ilinde 2003 yılında % 
68,3’lük bir gerileme ile hayvan sayısı 78.199’a inmiştir. Yine 1983 yılı verilerine göre 
Gümüşhane ilinde (Bayburt dahil) bu düşüş % 66 olurken, en fazla düşüş % 88 ile Rize 
ilinde gerçekleşmiştir. Giresun, Trabzon ve Ordu illerinde çayır ve meralara ilave olarak 
fındık altı vejetasyonundan önemli bir yem katkısı sağlanmaktadır. Ancak, özellikle tarla 
tarımı içerisinde 229.186 ton ilave yem bitkisi üretimi bulunan Gümüşhane ili ve 232.644 
ton yem üretimi bulunan Bayburt illerinde hayvan sayısı gerekenden çok azdır. 

Tablo 5 ve 6’dan anlaşıldığı gibi son 20 yılda Doğu Karadeniz illeri koyun 
yetiştiriciliğinde % 50–85 gibi çok büyük oranlarda azalmalar meydana gelmiştir. Bu 
azalışın nedenleri olarak köyde istihdam imkanı bulamayan halkın şehirlere göçü, ve 
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kısmen de koyun ürünlerini tüketmede görülen isteksizlik olarak gösterilebilir. Büyük 
yerleşim bölgelerindeki kasaplarda koyun ve keçi eti bulmak adeta imkansızdır. Bunun 
yanında bölgede yapılmakta olan küçükbaş hayvancılık genellikle küçük işletmeler şeklinde 
olup, üretici birlikleri oluşturulamamıştır. Bölgede küçük ve dağınık işletmeler halinde 
bulunan koyun ve keçi yetiştiricileri üretici birliklerini oluşturamadıklarından ürün 
pazarlaması gerektiği gibi yapılamamaktadır. Sığır yetiştiriciliğine yapılan destekler koyun 
ve keçide söz konusu değildir. Avrupa Birliği Ülkelerinin koyun ve keçi ürünlerine olan 
talebi dikkate alınarak bu sektöre destek verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu üretim dalının 
beslenme ve giyim gibi en temel ihtiyaçların karşılanmasındaki yeri, istihdama yaptığı 
katkı, iç ve dış ticaretteki önemi gibi konular dikkate alınarak, teknik ve ekonomik açıdan 
yeniden düzenlenmelidir (Kaymakçı vd., 2005). 

Bölge imkanlarının iyi değerlendirilerek büyük baş hayvancılığa göre Avrupa Birliği 
Ülkeleri ile rekabet şansı bulunan küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinde büyük yararlar 
bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi topoğrafik yapısı itibariyle dağlık ve engebeli 
oluşu koyun ve keçi yetiştiriciliği için daha uygun görülmektedir. Koyun ve keçiler kısa 
boylu mera bitkilerini sığırlara göre daha iyi değerlendirmektedir. Bölge yaylalarının 
meyilli alanları büyükbaş hayvanlar tarafından değerlendirilememekte ve bu alanda 
otlatılan sığırlar yeterince beslenememektedir. Ayrıca çalı türlerinin değerlendirilmesi 
açısından keçiler ayrı bir öneme sahiptir. Ancak bölgede, gerek coğrafik konumu ve 
gerekse bitki yapısı bakımından büyükbaş hayvancılık için uygun olmayan mera ve 
yaylalar üzerinde halen büyükbaş hayvanlar otlatılmakta, koyun ve keçi yetiştiriciliği ise 
çok sınırlı oranlarda yapılmamaktadır.  

Hayvancılığımızdaki bütün bu olumsuzluklara rağmen, hayvansal ürünlerin 
genelinde canlı koyun dışsatımı 26,7 milyon dolar olurken, canlı büyükbaş hayvan satışı 
bulunmamaktadır. Buna karşılık özellikle koyun ve kuzuların ham derileri ve hazır deriler 
için 512 milyon dolarlık dış alım gerçekleştirilmektedir (DİE 2004). Buna karşılık yine 
2002 yılı verilerine göre kuzu derisinden mamul giyim eşyası dışsatım geliri yaklaşık 115 
milyon dolar düzeyindedir. Bu durum küçükbaş hayvancılık ürünlerine ilişkin işletme 
sanayinin gelişme içerisinde olduğunu, ancak materyal bulmada sıkıntı yaşadığını, 
koyunculuk sektöründeki gelişmeye paralel olarak önemli bir kaynağın ülkemizde kalacağı 
ve ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkılar sağlayacağını göstermektedir.  
 

Mera ve Hayvan Varlığı İlişkileri 
Doğu Karadeniz Bölgesi mera ve yayla varlığı 86.8805,2 ha’dır. Ülkemiz meraları 

içerisinde verimlilik düzeylerini kısman koruyan bu meralarda genellikle büyük baş 
hayvanlar otlatılmaktadır. Ayrıca bölgede 333.851 ha fındık alanından önemli miktarlarda 
yem üretilmektedir. Ülkemizde 1980’li yıllarda 48 milyon baş olan koyun varlığımız % 
48’lik bir düşüş ile 2003 yılında 25 milyona gerilemiştir. Doğu Karadeniz Bölgesinde ise 
bu sayı % 69’luk bir azalma ile 1.817.260 baş’tan 564.812 baş’a düşmüştür. Sığır 
yetiştiriciliğinde ise Türkiye geneline benzer bir gelişme görülmektedir. Hayvancılık 
alanında Avrupa Birliği Ülkeleri ile rekabette tek şansımız olarak gösterilen 
koyunculuğumuzun, bölgemizde tekrar geliştirilmesi ve bir an önce koyun ve keçi 
sahiplerin büyükbaş hayvancılıkta olduğu gibi birliklerini kurmaları gerekmektedir. Doğu 
Karadeniz Bölgesi diğer bilgelere göre daha az mera alanına sahiptir. Ancak, ot kapasiteleri 
diğer bölge meralarına göre daha yüksek olan meralarımız, halen ağırlıklı olarak sığırlar 
tarafından düzensiz bir şekilde otlatılmaktadır. Bölgede Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 
başlatmış olduğu mera ıslah projelerinin ciddiyetle devam ettirilmesi halinde, meraların 
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verimliliklerini artacağı gibi özellikle küçükbaş hayvanların meralarda düzenli kontrollü bir 
şekilde otlatılması sağlanacaktır. 

 
Üretilen Kaba Yem Miktarı 
Doğu Karadeniz Bölgesinde üretilen toplam kaba yem miktarı tablo 7’de verilmiştir. 

Tablodan da anlaşılacağı gibi, Doğu Karadeniz Bölgesinden elde edilen toplam kaba yem 
miktarı 1.072.191 tondur. Bu miktarlara tarla tarımı içerisinde yetiştirilen bitkilerden elde 
edilen sap saman ve diğer artıklar dahil edilmemiştir. En yüksek ot verimi Gümüşhane 
ilinden karşılanmaktadır. Bunu azalan sıra ile Artvin, Trabzon, Bayburt, Giresun, Ordu ve 
Rize ili takip etmektedir. Rize ili ise 64.018 tonluk üretim ile en düşük üretimi 
gerçekleştirmektedir. Elde edilen kaba yem miktarına tarla bitkileri artıkları eklendiğinde 
bu miktar 2.014.887 tona ulaşmakta ve hayvanların ihtiyacı olan kaba yem miktarını 
karşılıyor gibi görünmektedir. Ancak, sap saman ve diğer bitkisel artıklardan oluşan bu yan 
ürünler hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Tarla bitkileri artıkları 
çıkartıldığında elde edilen kaliteli kaba yem hayvanların ihtiyacının ancak %50,7’sini 
karşılamaktadır. 

 
Tablo 7. Doğu Karadeniz Bölgesi illeri yıllık üretilen kaba yem miktarları 
İller Çayır(t) Mera(t) Yem Bit(t) Fın. Altı otlar Toplam 

Ordu 11811 37112 4441 81887 135251 
Giresun 43186 54776 27311 28470 153747 
Trabzon 32983 79584 29405 22860 164832 
Rize 28495 34443 - 1080 64018 
Artvin 85902 67322 16786 1701 171711 
Gümüşhane 100572 60553 70567 - 231692 
Bayburt 6909 63663 107550 - 178122 
Toplam 309861 356041 256060 131998 1072191 
Fındık alanların %25’i ocakların kapladığı alan olarak hesaplanmıştır. 
Not: Çayırların verimi 3000 kg/ha, mera verimleri, Gümüşhane ve Bayburt için 800 kg/ha diğer iller için 
1200 kg/ ha, fındık altı ot verimi 1200 kg/ha alınmıştır (Faydalanılabilir yem, verimin yarısı olarak 
alınmıştır (Serin, 1990). 

 
Doğu Karadeniz Bölgesinde yem bitkileri tarımı incelendiğinde 256.060 ton üretim 

değerinin çok düşük olduğu görülmektedir. Bu miktar, hayvanların ihtiyacı olan yem 
miktarının ancak %12,7’sini karşılayabilmektedir. Hayvanların ihtiyacı olan kaba yemin 
büyük kısmı çayır ve meralardan elde edilmektedir. 
 

Kaba Yem İhtiyacı 
 

Tablo 8. İllere göre kaba yem üretim, ihtiyaç ve açık değerleri 
İller Üretilen kaba yem 

miktarı(t) 
Hayvanların ihtiyacı olan 

kaba yem miktarı(t) 
BBHB 

Ordu 135251 418557 95561 
Giresun 153747 276693 63172 
Trabzon 164832 424540 96927 
Rize  64018 114007 26029 
Artvin 171711 218492 49884 
Gümüşhane 231692 243826 55668 
Bayburt 178122 220126 50257 
Toplam 1072191 1916241 437498 
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 BBHB: 500 kg canlı ağırlığında bir hayvanın günlük kaba yem ihtiyacı 12 kg olarak 
alınmıştır. Tablo 8’den izlendiği gibi bütün illerde kaliteli kaba yem açığı bulunmaktadır. 
Kaba yem açığı en az olan il Gümüşhane ve Bayburt olurken en çok kaba yeme ihtiyaç 
duyan iller Ordu ve Trabzon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açık, büyük oranda tarla 
tarımı artıkları, sap saman veya dışarıdan yem satın almak suretiyle karşılanmaktadır. Bu 
durum hayvancılıktan elde edilen geliri azaltmaktadır. Zira hayvancılıkta tüm giderlerin % 
70’ini yem masrafları oluşturmaktadır. Karlı bir hayvancılık yapabilmek için mutlaka kaba 
yemin işletmede üretilmesi gerekmektedir. Kaliteli kaba yemi bulamayan hayvanlardan 
düşük verim elde edilmektedir. Bu durum hayvansal ürün fiyatlarının yüksek olmasına ve 
dolayısıyla tüketimin sınırlanmasına yol açmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği yolundaki 
ülkemizin bu alanda rekabet şansının azalmasına neden olmaktadır. 

Bölgemizde önemli oranlarda kaliteli kaba yem açığı bulunmaktadır. Ayrıca, 
hayvancılık faaliyetleri dağınık ve küçük işletmeler halindedir. Bu durum meraların 
düzensiz ve kapasitesinin altında otlatmasına ve dolayısıyla verim düşüklüğüne neden 
olmaktadır. 

 
Sonuç ve Öneriler 
1980’li yıllardan günümüze kadar bölge hayvancılığı, ülkemiz genelinde olduğu 

gibi, önemli miktarlarda azalma göstermiştir. Bölgemizde, özellikle küçükbaş hayvan 
(koyun, keçi) sayılarındaki azalmalar dikkat çekmektedir. Manda yetiştiriciliği ise bitme 
noktasına gelmiştir. 

Vakit geçirilmeden özellikle küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesi ve üretici 
birliklerinin kurulması sağlanmalıdır. Hayvan sayındaki azalmaya rağmen, bölgede önemli 
boyutlarda kaliteli kaba yem açığı bulunmaktadır. Tarla tarımı içerisinde kaliteli kaba yem 
yetiştiriciliğine gereken önem verilmelidir. Kaliteli kaba yemin eksikliğinden kaynaklanan 
verim düşüklüğü ve buna paralel olarak ürün maliyetlerinin yüksekliği üreticileri 
hayvancılık faaliyetinden soğutmaktadır. Gerekli kaba yemin sağlanması üretim 
maliyetlerinin düşmesinde önemli rol oynayacaktır. Düzensiz otlatma yapılan mera ve 
yaylalarda hayvanların severek tüketmediği yabancı ot miktarlarında önemli artışlar 
meydana gelmektedir. Bunun önlenmesi için otlatmanın düzenlenmesine gereksinim vardır. 

Birçok yaylada orman gülünün bulunduğu alanlar orman alanına dahil edilmektedir. 
Bu durum yaylalarda ıslah çalışmalarını engellemektedir. Bu durumun bir an önce 
çözümlenmesi gerekmektedir. Birçok merada özellikle kamu kuruluşları tarafından toprağı 
ile birlikte çim örtüsünü sökmek suretiyle büyük tahribatlara neden olunmakta ve bu durum 
halen artarak devam etmektedir. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılarak önleyici 
tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yaylalarda ölçüm ve haritalama işlemleri tamamlanamadığından halen bu alanlarda 
önemli düzeylerde tecavüzler bulunmakta, bazı uygun olmayan alanlara betonarme binalar 
yapıldığı gibi, tarla tarımına uygun olmayan araziler de işlenerek tarla haline 
dönüştürülmektedir. Bu durum erozyonu tetiklemektedir. Bir an önce bu çarpık 
yapılaşmanın önüne geçilmelidir. 

Ülkemizde büyükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerden herhangi bir dış satış 
yapılamamaktadır. Bu alanda tüm dış satış değerleri küçükbaş hayvancılıktan 
sağlanmaktadır. Ancak halen büyükbaş hayvancılık desteklenmekte ve küçükbaş 
hayvancılığa destek verilmemektedir. İleriye yönelik olarak düşünüldüğünde, materyal 
bulmada sıkıntı yaşayan küçükbaş hayvancılık sektörünün desteklenmesinin gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Bu sektöre verilecek destek ile önemli bir kaynağın ülkemizde 
kalmasının yanı sıra gıda, yem, dokuma sanayi gibi yan sektörlere de katkılar sağlanacaktır. 
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Türkiye’de Çay Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma Açısından Önemi 
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KTÜ İİBF İktisat Bölümü 

 
 

Özet 
Gelişmiş bölgelere göre farklı ekoloji ve iklime sahip az gelişmiş bölgeler, bölgede 

bulunan hammaddeleri kullanan sanayileri çekerek refah seviyelerini etkileme fırsatlarına 
sahiptirler. Kuramsal olarak bu durumun dikkat çekici bir şekilde görüldüğü bölgelerden bir 
tanesinin Doğu Karadeniz Bölgesi olduğu ifade edilebilir. Çay bölge açısından en önemli 
gelir ve istihdam alanıdır. Türkiye dünyanın beşinci çay üreticisi olmasına rağmen net 
ihracatçı ülke konumunda değildir. Bunun asıl nedenleri olarak çay üretim maliyetlerinin 
yüksek olması ve ürün çeşitliliğinin sağlanamaması gösterilebilir. Türkiye sadece iç 
tüketim talebini karşılamak için çaba harcamaktadır. Piyasa dışarıya karşı yüksek tarifelerle 
korunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın asıl amacı; çay üretiminin Türkiye’deki mevcut 
durumunu ve sorunlarını irdeleyip, bölgesel kalkınma açısından önemini değerlendirmektir. 

Anahtar kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi, çay, bölgesel kalkınma 
 
 
 

Tea Economics in Turkey and its Importance for Regional Development 
 
 
 

Abstract 
Less developed regions having different ecology and climate when compared with 

the developed ones have some opportunities to affect the welfare level by pulling the 
industries which use the raw materials in the region. Theoretically, it can be stated that East 
Black Sea Region is one of the most striking examples in this subject. Tea is the main field 
of income and employment with respect to the region. Although Turkey is the fifth tea 
producing country in the world, it is not the exporter one. It can be asserted that high cost of 
production and insufficient product differentiation are the main reasons of this. Turkey is 
only spending effort to meet the demand of domestic consumption. The domestic tea 
market has been protected by using high tariffs.  

In this context, the main goal of this study is to examine the current state and 
problems of tea production, and to evaluate its importance for regional development. 

Key words: East Blacksea Region, tea, regional development 
 
 
 
 
 

 



 

Giriş 
Gelişmiş bölgelerle kıyaslandığında daha farklı ekolojik ve iklim şartlarına sahip 

oldukları gözlemlenen az gelişmiş bölgelerin, kalkınmak için, ürettikleri tarımsal ürünü 
hammadde olarak kullanacak sanayilere yönelerek gelir seviyelerini yükseltmeleri beklenir. 
Artan gelirle beraber bölgesel olarak üretilen mallar konusunda çeşitlilik de sağlanmış olur. 
Bu aşamada özellikle tüketim malları sanayi gelişir. Böylece az gelişmiş bölge, 
başlangıçtaki, ekolojisi ve iklimine bağlı nedenlerden kaynaklanan avantajlarını kullanarak 
“döngüsel ve birikimli nedenlenme” sürecini kırabilme imkanını elde etmiş olur. Bir 
bölgede başlayan olumlu gelişmelerin kendi kendini besleyen bir nitelik kazanması 
“döngüsel ve birikimli nedenlenme” süreci olarak adlandırılmaktadır (Mutlu, s.21-31).  

Kuramsal olarak ifade edilen durum, Türkiye örneğinde geçerli gözükmektedir. 
Şöyle ki, Türkiye’de çay üretilen bölgenin iklim ve ekolojik yapısı, gelişmiş bölgelere göre 
farklılıklar göstermektedir. Çay üretimi; Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerini 
kapsayan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yapılmaktadır. Bu illerden özellikle Rize ve 
Trabzon ile Artvin illerinin Rize iline yakın yerleşim bölgelerinde, çay üretimi dışında ciddi 
anlamda insanların yaşam seviyelerini etkileyebilecek herhangi bir üretim ve istihdam alanı 
bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki, çay ve buna bağlı olarak çay işleme ve paketleme 
fabrikaları ile küçük ölçekli çay işleme tesisleri bölge insanı açısından hayati önem arz 
etmektedir. 

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve bölgesel göçün engellenmesi dışında, çay 
üretiminin Türkiye açısından önemi, ihmal edilebilir düzeydedir. Çünkü çay, ne zorunlu bir 
gıda maddesi ne de önemli bir ihracat kalemidir. Buna rağmen devlet tarafından üretimi 
desteklenmektedir. Oysa kuramsal olarak “destek”, piyasaya müdahale olarak 
değerlendirildiği için, istenilen bir durum değildir. Dolayısıyla tamamen siyasal kaygılarla 
oluşturulacak olan “destekleme alanları”nın stratejik olma zorunluluğu vardır. Nesnel 
gerçeklikte devlet, çay üretimi konusunda bir ikilem içinde bulunmaktadır. Hangisi tercih 
edilecek? Bölgesel kalkınma boyutu mu, karlılık mı? Devlet açısından bakıldığında soruyu 
cevaplamak oldukça zordur. Çünkü Türkiye Devleti’nin aynı zamanda “sosyal” olma 
zorunluluğunun olması, sorunun sadece ekonomik kaygılarla ele alınmasını 
engellemektedir. Sosyal devlet ilkesi gereği, bölgesel gelişme farklılıklarının da etkin bir 
şekilde giderilmesi gerekmektedir.  

Türkiye, dünya çay üretiminin yaklaşık yüzde 6’sını gerçekleştirmesine rağmen, 
üretim maliyetleri dünya fiyatlarının çok üstünde olduğu için, piyasa koşullarında ihracat 
yapamayan ülke konumundadır. Her şeye rağmen ulaşılan ihracat verileri ise, “destekli” 
olmasından dolayı, iç fiyat ve maliyetleri yansıtmamaktadır. Türkiye’deki çay fiyatları, 
uluslararası piyasalarda oluşan fiyatların oldukça üzerinde gerçekleşmektedir. Belirtilen 
farklılığın en önemli nedenleri, yukarıda ifade edilen iç üretim maliyetlerinin yüksekliğinin 
yanı sıra, çay ithalatı için uygulanan koruma oranının da yüksek olmasıdır. Halen 
uygulanmakta olan koruma oranları, tavizli olarak %168,3 ve genel olarak %187 
seviyelerinde bulunmaktadır. Belirtilen yüksek koruma oranlarına rağmen, Türkiye’nin 
aynı zamanda bir çay ithalatçısı konumunda olması, Türkiye ile dış dünya arasındaki üretim 
maliyetinin ne kadar farklı olduğunu gösteren önemli bir ipucu olması bakımından ayrıca 
anlamlıdır. 

Türkiye’de çay üretimi büyük ölçüde kamuya ait Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(ÇAYKUR) tarafından yapılmaktadır. Üretimin yaklaşık %85’i ÇAYKUR’a ait üretim 
tesislerinde yapılmaktadır. Geri kalan yaklaşık %15’lik kısım ise özel sektör işletmeleri 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Son zamanlardaki genel eğilim, özellikle devletin yaş çay 
alım ve işleme politikası gereği, yapay olarak özel sektörün üretim paylarının artmaya 
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devam etmesi şeklindedir. Eğer uluslararası piyasalardan yüksek bir koruma oranı ile 
korunan ve ancak iç tüketime yakın seviyelerde üretimin yapıldığı bir iç piyasa yapısı 
oluşturulmazsa, devlet desteği dışında üretimde bulunmak söz konusu değildir. Türkiye, 
yalnızca iç tüketimini karşılayacak bir seviyede üretim miktarını ayarlama sürecini devam 
ettirmektedir.  

Bu bağlamda çalışmanın amacı; özellikle IMF ile yapılan anlaşmanın bir gereği 
olarak özelleştirilecek alanlar kapsamına alınan çay üretiminin, dünyadaki gelişmelere 
paralel olarak Türkiye’deki mevcut durumunu ve sorunlarını irdeleyip, bölgesel kalkınma 
açısından önemini değerlendirmektir.  

 
A. Üretim Alanı ve Üretici Sayısı 
Türkiye’de çay üretim alanları Doğu Karadeniz Bölgesi ile sınırlanmaktadır. Rize, 

Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde yapılan çay üretimi fındık ile birlikte bölgenin 
temel gelir kaynağıdır. Tablo 1’de çay üretiminin illere göre dağılımı ve üretici sayıları 
gösterilmiştir. 
 

Tablo 1. İllere göre çay üretim alanı ve üretici sayısı 
İller Çay Alanı  

(Dekar) 
Yüzde 
Değer 

Üretici  
Sayısı 

Yüzde  
Değer 

Rize 500.600 65 123.000   61 
Trabzon 158.000 21 50.000   25 
Artvin 86.000 11 18.500     9 
Giresun-Ordu 22.400   3 11.500     5 
Toplam 767.000      100 203.000 100 
Kaynak: DPT, 8.BYKP Gıda İhtisas Komisyonu Raporu, 2001 

 
Tabloda görüldüğü üzere Doğu Karadeniz Bölgesinde çay üretimi 767.000 dekar 

alanda yapılmakta ve 203.000 üretici tarafından hasat edilmektedir. Üretimi gerçekleştiren 
nüfusun %61’i Rize’de, %25’i Trabzon’da, %9’u Artvin’de, %5’i ise Giresun ve Ordu 
illerinde bulunmaktadır. Çay alanı dağılımına bakıldığında ise, üretim alanının %65’lik 
kısmı Rize, %21’lik kısmı Trabzon, %11’lik kısmı Artvin, %3’lük kısmı ise Giresun ve 
Ordu illerinde yer almaktadır. Verilerin açıkça ortaya koyduğu gibi, hem üretim alanı hem 
de üretici sayısı bakımından ele alındığında, Rize için çay üretimi, toplam olarak daha 
önemli bir gelir aracı olmaktadır. Trabzon’un ekolojik olarak önemli bir kısmında çay 
tarımı yapmak mümkün iken, alternatif ürün olan fındık üretimine ağırlık verilmesi, çay 
üretim miktarının potansiyelin altında kalmasına neden olmaktadır. 
 

B. Çay Üretimi 
Türkiye’de ve dünyada kuru çay üretim miktarları 2000-2004 dönemi itibarıyla 

Tablo 2’de gösterilmektedir. Tabloda belirtildiği üzere, 2004 yılı itibarıyla, dünyanın en 
büyük çay üreticisi olan ülkeleri, %29 ile Hindistan ve %25 ile Çin’dir. Türkiye, dünya 
kuru çay üretimi içinde %6’lık paya sahiptir. Çay üretim alanlarının bir kısmının geçici 
olarak üretim dışı bırakılmasına rağmen Türkiye, 2004 yılında dünya kuru çay üretiminde 
%4’lük payını, dünya çay talebi artışına paralel oranda artırarak yaklaşık %6 düzeyine 
çıkarmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasının belli başlı nedenleri; çay üretiminde iklim 
şartlarının iyi olması, yeni teknolojilerin kullanılmasıyla beraber verimlik artışının 
sağlanması, özel sektörün üretimini artırması ve sektörde kayıt dışı işlemlerin azalması 
gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Türkiye’de ve dünyada kuru çay üretimi (bin ton) 
Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 2004 (%) 

Hindistan 835 848 847 885 845 29 
Çin 704 722 766 789 821 25 
Sri Lanka 306 295 310 303 303 9 
Kenya 236 295 287 290 290 8 
Türkiye 145 160 155 155 205 6 
Endonezya 163 163 157 159 159 5 
Diğer ve Toplam 3.003 3.085 3.145 3.216 3.266 100 
Kaynak: Saklı, 2004, s.91, FAO, 29.05.2005 (Aktaran: Demet, www.biriz.biz, 21.08.2005), Shehata, 2004  

 
Dünyada 2004 yılı itibarıyla çay üretiminin en fazla arttığı ülke Türkiye olmuştur. 

Türkiye’nin çay üretim miktarı artışı bir önceki döneme göre %32 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Bu durum bölgesel anlamda gelirin artmasını ifade ettiği için, yaşam 
standartlarının da bu gelişmeye bağlı olarak arttığını söylemek mümkündür.  
 

C. Çay Tüketimi  
Türkiye, 2004 yılı itibarıyla 180 bin tonluk çay tüketimi ile dünyanın en büyük 

ikinci çay piyasasıdır. Hindistan 300 bin tonluk iç tüketimle ilk sırada yer alırken, Rusya 
Federasyonu 171 bin ton ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye, kişi başına 2,5 
kg. ile dünyanın en fazla çay tüketimine sahip olan ülkesidir.Türkiye’yi, 2,1 kg. ile 
İngiltere, 1,4 kg. ile Fas izlemektedir. Euromonitor International’ın 14 Nisan 2005 tarihli 
araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık %90’ı günde en az bir kez çay içerken; 
%33’ü ise farklı çay karmalarını tercih etmektedir. Toplam çay satışlarının %99’u siyah 
çaydır. 1997-2004 döneminde meyve ve bitkisel çay satışları %38 oranında artmıştır. 
Meyve ve bitkisel çayların talebi, daha çok genç nüfus ve kentsel alanda yaşayanlar olarak 
görülmektedir. 

ÇAYKUR, kuruluşundan itibaren çeşitlilik konusunda yetersiz kalmıştır. Dünyada 
yeşil çay üretimi yaygın olmasına ve talep görmesine rağmen üretiminde geç kalınmıştır. 
1999 yılında Türkiye gündemine sokulan “yeşil çay”, 2004 yılında bir özel sektör kuruluşu 
ile aynı zamanda üretim sürecine dahil edilmiştir. Öte yandan Türkiye’de çay üreticileri, az 
da olsa, çay tüketen tabanın bir kısmının kahve kullanımına doğru yöneleceği endişesi 
içindedirler. Özellikle kahve satan Starbucks gibi uluslararası kahvehane zinciri 
kuruluşlarının Türkiye’de konumlanması, konu ile ilgili endişelerin zamanla artacağının bir 
göstergesidir.  

Türkiye’de tüketim alanında yaşanan ve üreticiyi, dolayısıyla bölgesel gelir 
seviyesini olumsuz etkileyen bir diğer sorun ise, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan kaçak 
çayın varlığıdır. Ülkeye giren kaçak çay miktarının ne kadar olduğu konusunda, hiçbir 
resmi istatistiki veri bulunmamaktadır. Ancak Euromonitor International araştırmacılarına 
göre, Türkiye’nin özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde büyük miktarda kaçak çayın 
tüketildiği tespiti yapılmıştır. Bu açıklama yurtiçi kaynaklar tarafından da 
doğrulanmaktadır.  

19 Haziran 2005 tarihinde yayınlanmış bir araştırmaya göre, Türkiye’ye transit 
ticaret adı altında her yıl 60 milyon YTL değerinde, 25.000 ton yabancı kaynaklı çay 
girmektedir. Bu çayların ülkeye girmesi sınır ticareti, zati eşya muafiyeti, ithalat ve sınır 
illerinden yapılan kaçakçılık yoluyla gerçekleşmektedir. Bu konuda önemli bir eksiklik de 
dahilde işleme izin belgesi uygulamasında ortaya çıkmaktadır. Bazı firmalar ithal 
edecekleri düşük kıymetteki çayları yerli çaylarla karıştıracağını beyan ederek dahilde 
işleme izin belgesi alarak yurtiçinde paketleme yapmaktadır.  
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Bu şekildeki bir uygulamanın yasal işleyişi, hassas ürünler listesine dahil olan çayın 
asgari %50 oranında diğer çaylarla karışımının yapılarak ihracını öngörmektedir. Ancak 
böyle bir karışımın yapılıp yapılmadığını tespit etmek mümkün değildir. Bu şekilde yabancı 
kaynaklı çayların %50 yerine, %10-15 oranında karışımını yaparak ihraç etmek 
mümkündür. Ayrıca %50 karışım yapıldığı gösterilip esasen karıştırılmayıp yabancı 
kaynaklı çayların yurtiçinde satılması da mümkün olmaktadır (Şimşek, 2005).  
 

D. Çay İhracatı 
Türkiye ve dünyadaki toplam çay ihracat değerleri Tablo 3’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 3. Türkiye ve dünyada çay ihracatı (bin ton) 

Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 
Sri Lanka 287 293 291 162 280 
Kenya 217 207 88 294 326 
Çin 231 252 255 263 280 
Hindistan 201 178 182 174 179 
Endonezya 106 100 100 88 96 
Arjantin 50 58 58 59 66 
Türkiye 6 5 5 7 5 
Diğerleri ve Toplam 1.489 1.447 1.375 1.384 1.496 
Kaynak :FAO, 29.05.2005 (Aktaran:Demet, M, www.iriz.biz, 20.08.2005), Çaykur 
Bilgi Edinme Merkezi, 20.08.2005, www.itc.org, 20.08.2005 

 
2004 yılı itibarıyla dünyada en fazla çay ihraç eden ülke 326 bin ton ile Kenya’dır. 

Bu ülkeyi 280 bin ton ile Sri Lanka ve Çin, 179 bin ton ile Hindistan izlemektedir. 2004 yılı 
itibarıyla toplam dünya ihracat miktarı ise 1.496 bin tondur. Türkiye kendi iç tüketimine 
yakın üretimde bulunması ve yüksek maliyetlerde üretim yapması nedeniyle ihracatçı bir 
ülke değildir. Yıllık 5-7 bin ton arasında değişen miktarlarda ihracat yapılabilmektedir. 
Hindistan ise 845 bin tonluk üretimiyle dünyanın en büyük üreticisi olmasına rağmen aynı 
zamanda önemli bir iç tüketime sahip olması ihracat miktarını azaltmaktadır. 

 
E. Çay İthalatı 
Türkiye ve Dünya’daki çay ithalat değerleri Tablo 4’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 4. Türkiye ve Dünya’da çay ithalatı (bin ton) 
Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 

BDT 158 154 165 169 223 
İngiltere 156 164 164 157 127 
Pakistan 111 107 99 108 120 
Amerika 88 97 93 94 95 
Mısır 72 56 79 38 70 
Japonya 58 60 52 47 56 
Fas 42 38 44 45 43 
Almanya 35 38 41 46 -- 
Polonya 30 33 31 31 32 
Türkiye 8 8 7 7 8 
Diğer ve Toplam 1.343 1.385 1.444 1.320 1.391 
Kaynak : FAO, 29.05.2005; Çaykur Bilgi Edinme Merkezi, 18.08.2005 
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2004 yılı itibarıyla dünyada 1.391 bin ton çay ithalatı yapılmıştır. Toplam ithalat 
içinde en büyük miktar 223 bin ton ile Bağımsız Devletler Topluluğu tarafından 
yapılmaktadır. Ülke bazında en fazla ithalat ise 127 bin ton ile İngiltere’ye aittir. Bu ülkeyi 
Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır izlemektedir. Türkiye’de iç üretim yeterli 
miktarda olmasından dolayı yıllık ortalama 7-8 bin ton civarında çay ithalatı yapılmaktadır. 
Bu ithalatın önemli bir kısmı Türkiye’de üretilmeyen çay türlerine aittir. Buna ilaveten 
çeşitli yollarla ülkeye giren kaçak çayın miktarının bu rakamlara dahil olmadığını belirtmek 
gerekir. 
 

F. Yaş Çay Fiyatları ve Üreticiye Ödemeler 
Yaş çay üretimi, yeryüzünde iklim ve hastalık şartlarının, üzerinde en az etkili 

olduğu tarımsal ürünlerden biri olduğundan istikrarlı bir fiyat hareketliliği vardır. Arz 
miktarı tahmin edilenin ötesinde sapmalar göstermez (Shehata, 2004). Zorunlu bir gıda 
maddesi olmadığı için de, talebini tahmin etmek pek güç değildir. Günümüzde çay talebi 
artışının her yıl %2 seviyesinde olduğu bilindiği için, arz ve talep dengesinin nerede 
gerçekleşeceği kolayca tahmin edilebilmektedir. Ayrıca çay piyasası yıkıcı spekülatif 
etkilere de açık olmadığından yaş ve kuru çay fiyatları, genellikle istikrarlı bir seyir 
izlemektedir. 

Türkiye’de uygulanan yaş çay fiyatları, “destekli” açıklanmaktadır. Dünya 
fiyatlarının çok üstünde fiyat verilmekte, dahası verilen fiyat, üreticilerin gelir ve refah 
seviyelerini belli bir seviyede tutsun diye, arz ve talep miktarları dikkate alınmadan, hasat 
öncesi tespit edilmektedir. Bu uygulamadan da anlaşılacağı üzere, Türkiye’de çay üretimi 
karlılık esasına göre değil; daha çok bölgesel gelişmişlik farklarını gidermek, göç 
hareketlerini engellemek gibi “sosyal” niteliği baskın amaçlar için kullanılmaktadır. Bu her 
zaman böyle olagelmiştir. Zira çay üretiminin bölgede ağırlıklı olarak ele alınmasını 
sağlayan gelişme de I. Dünya Savaşı sonrası döneme karşılık gelmektedir. Savaştan sonra  
özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan nüfusun Kafkasya’da çalışma imkanının 
kalmaması işsizliğin artmasına neden olmuştur.  

Söz konusu gelişme bölgeden göç etme eğilimini de beraberinde getirdiği için ciddi 
ekonomik sorunlar yaratmıştır. Bu durumun meydana çıkardığı ekonomik ve sosyal 
sorunlara çözüm bulmak için hazırlanan rapor değerlendirilmiş ve 1924 yılında çay üretimi 
için Rize ve Borçka bölgesi pilot bölge seçilmiştir. Ancak ilk çay fabrikası 1947 yılında 
kurulabilmiş ve üretime başlanmıştır. Çay üretimini başlatma amacı da dikkate alındığında, 
Türkiye’de çay üretim alanlarının oluşturulma aşamasında benimsenen amaçlar ile 
günümüzdeki mevcut amaçlar arasında hiçbir farklılık gözlemlenememektedir. Kısaca, 
Türkiye’deki çay tarımı, bölgesel kalkınma konusundaki dengesizlikleri gidermek ve göçü 
engellemek için desteklenmektedir. Türkiye’de 2000-2005 dönemi uygulanan yaş çay 
fiyatları ve üreticiye yapılan ödemeler Tablo 5’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 5. Türkiye’de yaş çay fiyatları ve üretici ödemeleri 

Yıllar TL/KG USD/KG Milyon YTL 
2000 162.500 0,26 79,078 
2001 250.000 0.22 136,742 
2002 320.000 0.22 176,788 
2003 450.000 0,32 206,831 
2004 525.000 0,34 269,987 
2005 585.000 0,43 (*) 

Kaynak:Çaykur Bilgi Edinme Servisi, 2005(*)2005 yılı ödemeleri henüz 
tamamlanmamıştır 
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Türkiye’de yaş çay alım fiyatları, fiyatların açıklandığı gündeki kur dikkate 
alındığında Dolar bazında 2003-2005 dönemi arasında artmıştır. Buna göre 2003 yılında 
0,32 dolar olan çayın fiyatı 2004’de 0,34 dolara, 2005 yılında ise 0,43 dolara yükselmiştir. 
Bu fiyatlar çerçevesinde üreticiye yapılan ödemeler aynı dönemler itibarıyla sırasıyla 
yaklaşık 206 milyon YTL ve 270 milyon YTL seviyesindedir. 

 
G. Gümrük Tarifeleri 
Çay üretimi büyük ölçüde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından 

yapılmaktadır. Gelişmiş ülkeler arasında yer alan hiçbir ülke önemli çay üreticisi olan 
ülkelerle üretim açısından rekabet edebilecek potansiyelde değildir. Ancak çay üretim ve 
ihracatı konusunda gelişmiş ülke kaynaklı çok uluslu şirketler önemli etkilere sahiptir. 
Fakat yaş çay, niteliği gereği üretildiği bölgeye uzak yerlere taşınıp üretime katılamayacağı 
için nihai üretim faaliyetleri çay tarımının yapıldığı bölge içinde kalmaktadır. Bu da, 
bölgesel kalkınma açısından, özellikle de istihdam bakımından önemli katkılar 
sağlamaktadır. 

Çay, kalite farklılığı bakımından bölgesel bazda çok fazla değişiklik göstermeyen 
bir tarımsal üründür. Çay ticareti konusunda avantaj sağlanmak isteniyorsa, benimsenmesi 
gereken politika, ürün çeşitliliğinin sağlanması olmalıdır. Özellikle dünya ölçeğinde 
yaklaşık %6 oranında çay üretim payına sahip olan Türkiye’nin en zayıf olduğu alan, nihai 
ürün çeşitliliği konusundaki yetersizliğidir. Çünkü Türkiye, yaklaşık 60 yıllık çay üretim 
geçmişine sahip olmasına rağmen siyah çay dışında herhangi bir çeşit yaratamamıştır. Son 
zamanlarda yeşil çay üretimine başlanması bu alandaki eksikliğin giderilmesine 
yetmeyecektir. Çünkü son derece yüksek maliyette üretilmektedir. Zaten Türkiye çay 
üretimini ihracata yönelik değil, yurtiçi tüketime göre ayarlamakta ve buna göre yüksek 
tarifeler uygulayarak korumaktadır. 

Türkiye’de çaya uygulanan gümrük tarife oranları, diğer üretici ülkelerle göre son 
derece yüksektir. Tarife oranları genel olarak %187, tavizli olarak ise %168,3 
seviyesindedir. Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri için uygulanan tavizli tarife oranıdır 
(http://gumrukler.gumruk.gov.tr/gtip/fasil/09%20fasil%202005.xls,25.08.2005).Hindistan’ı
n yeşil ve siyah çaya uyguladığı standart tarife oranı %10 düzeyindedir (www.cbec.gov.in, 
21.08.2005). Pakistan’ın yeşil ve siyah çay için uyguladığı ithalat vergisi oranı ise %20’dir. 
Ancak yurtiçi satışlardaki %15 satış vergisi uygulamasıyla bu oran %35 seviyesine 
çıkmaktadır (www.cbr.gov.pk, 21.08.2005).  

Çin gümrük tarifesi ve katma değer vergisini kullanmak suretiyle iç piyasasını 
korumaya çalışmaktadır. MFN (Most Favored Nation-En Çok Kayrılan Ülke) ülkelerine 
%15, geri kalan ülkelere ise %100 oranında tarife uygulamaktadır. Tarifelere ek olarak %13 
oranında da katma değer vergisi ilave etmektedir (http://english.china-customs.com). 
Bunlar dışında, Brezilya %11,4, Mısır % 35, Endonezya %40, Kenya %38 oranında 
gümrük tarifesi uygulamasına sahiptir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi 
çay üretmeyen ancak çay pazarının önemli bir kısmını elinde bulunduran ülkeler ise, yeşil 
ve siyah çay için herhangi bir gümrük tarifesi geliştirmiş değillerdir. Ancak, Avrupa Birliği, 
Çin’den yapılan ihracata sağlık şartlarını ileri sürerek teknik engel getirmiştir. Zararlı 
maddeler ve metalürjik unsurlar ön plana çıkartılarak ithalatını kısıtlamaya çalışmaktadır. 
Çin’in üretmiş olduğu çayın içermiş olduğu kurşun ve bakır oranının 5 katı altında bir 
standart koyarak, uygulamada çay ithalatına sınırlama getirmiştir. 
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H. Dünya Ticaret Örgütü ve Çay 
Dünya Ticaret Örgütü, Uruguay Roundu sonucunda tarım ürünleri ticareti 

konusunda önemli kararlar almıştır. Kararların en dikkat çekici olanlarından birisi,1994 
yılından itibaren 10 yıllık bir süreç sonunda tarımsal ürünlerde üye her ülkenin vergi 
tarifelerini ortalama %24 oranında düşürmek zorunda olduğunun ifade edilmesidir (Indian 
Infoline Sector Database, www.indiainfoline.com, 25.08.2005). Türkiye de Dünya Ticaret 
Örgütüne üye olmanın gereği olarak ilgili konudaki karara uymak suretiyle tarım 
ürünlerinde ortalama %24, her bir ürün için ise en az %10 olarak tarife indirimi sağlamak 
durumunda kalacaktır (Şahinöz, www.zmo.org.tr, 21.07.2005). 

Olası gelişmeler göz önüne alındığında denilebilir ki; Türkiye piyasası düşük 
yabancı çay maliyetlerine karşı daha az korunur hale gelecektir. Yani, mevcut yüksek 
koruma önlemlerine rağmen ithalatçı konumda olan Türkiye, ithalata daha açık hale 
gelecektir. İç piyasaya yönelik çay üreten Türkiye açısından olumsuz anlama gelen bu 
kararlar, ihracata yönelik çay üreten diğer ülkeler açısından olumlu bir duruma karşılık 
gelmektedir. Buna ek olarak Temmuz 2004 tarihinde Cenevre’de yapılan dünya ticaret 
örgütü konferansında alınan kararla tarımsal sübvansiyonların ve ihracat desteklerinin 
azaltılmasına karar verilmesi ve bunun 2005 yılı sonuna kadar uygulama aşamasına gelecek 
olması, çay piyasasında hem iç hem de dış rekabet açısından Türkiye’yi oldukça 
zorlayacaktır. Çünkü Türkiye’de çay, sürekli vurgulandığı üzere, hem çeşitlilik, hem de 
maliyetler açısından rekabetçi değildir. 
 

I. Avrupa Birliği ve Çay 
Avrupa Birliği, birlik içinde daha az gelişmiş bölgelerin sosyal ve ekonomik olarak 

kalkınması ve yaşam standartlarının bölgesel standartlar seviyesinde eşitlenmesini 
sağlamak bakımından, özellikle kırsal alanda faaliyet gösterenlere özel destekleyici 
mekanizmalar geliştirmiştir. Tarım, yürürlükteki desteklerden en fazla pay alan sektördür. 
Avrupa Birliği bütçesinin yaklaşık %50’si tarımsal alandaki politika uygulamaları için 
kullanılmaktadır.  

Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne tam üye olunması durumunda birlik fonlarından bazı 
desteklerden yararlanma beklentisi içinde olması anlaşılabilir bir durumdur. Bu nedenle 
ortalama bir çay üreticisi, Avrupa Birliği’ne üye olunması durumunda birlik fonlarından 
ciddi kaynaklar sağlayacağı düşüncesi içindedir. Bu bağlamda özellikle, Avrupa Birliği 
içinde yer alan Portekiz’de sınırlı miktarda da olsa çay üretiminin yapılması ve ilgili üretim 
konusunda birlik politikasının bulunması beklentileri daha da artırmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin çay konusunda uyguladığı politika temelde iki alanı 
kapsamaktadır. Bunlar, alan yardımı ve pazarlama yardımıdır. Alan yardımı, Portekiz’in 
Azor Adaları’nda yetiştirilen yaş çay için dekar başına garanti edilen 80 Euro’yu 
içermektedir. Yardım için sınırlanan maksimum alan 100 hektar, minimum alan 3 
dönümdür. Portekiz’de 36 hektar çay alanı bulunmaktadır. Pazarlama yardımı ise yıllık 
sözleşme imzalanması halinde işlenmiş ürünlerin pazarlanması için tespit edilmiş yıllık 
miktar sınırları içinde sabit fiyat üzerinden üretici örgütlerine, üretici gruplarına ve bireysel 
örgütlere verilir. Halihazırda yaş çay ürünü karşılığı olarak üretici primi dahil üreticiye ton 
başına 340 Euro ödeme yapılmaktadır. Dekar başına 80 Euro alan yardımı, %10 pazarlama 
katkısı olarak ton başına ortalama 220 Euro ile çay fiyatı 640 Euro/ton seviyesine 
çıkmaktadır (Demet, www.biriz.biz, 21.08.2005). 

Avrupa Birliği içinde yürürlükte olan uygulamanın tamamını Türkiye açısından da 
uygulanabilir olarak düşünmek son derece zordur. Çünkü Türkiye, bir çay ülkesidir ve 
dünya üretimi içinde önemli sayılacak bir yere sahiptir. Türkiye’deki toplam çay ekili 
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alanının 767 bin dekar olduğu düşünüldüğünde sadece alan yardımının boyutunun ne kadar 
büyük olacağı aşikardır. 

Türkiye, Avrupa Birliği’nin tam üyesi olması durumunda, çay tarımını büyük ölçüde 
MacSharry reformları çerçevesinde ele alıp düzenleyecektir. Bilindiği üzere, Avrupa 
Birliği, 1992 yılında MacSharry reformları ile Doğrudan Gelir Desteği uygulamasını kabul 
etmiş ve Gündem 2000 raporu ile ayrıntıları şekillendirmiştir (Tekelioğlu, s.172). Avrupa 
Birliği’nin uyguladığı doğrudan gelir desteği çiftçinin eski gelir seviyesini korumaya 
yöneliktir. Eski referans üretim dikkate alınarak üretim azaltması ölçüsünde doğrudan gelir 
desteği verilmektedir. Bu politikanın uygulaması halihazırda -amacına uygun olmasa bile- 
Türkiye’de yapılmaktadır. İlgili uygulama sonucunda çay tarımı ile uğraşan kesim refah 
artışı bir yana büyük ölçüde refah kaybı yaşamaktadır. Çünkü politikanın Türkiye 
uygulaması irdelendiğinde, ilgili desteğin çiftçinin daha az kazançlı başka ürünlere geçmesi 
amacıyla verildiği görülmekte, oldukça düşük seviyelerde kalmakta ve bunun sonucunda da 
üreticiler refah kaybı yaşamaktadırlar. Üreticilerin geliri, üretimden vazgeçme şartlarında 
başka ürünler üretilememesinden dolayı azalmaktadır. 
 

J. Bölgesel İstihdam ve Gelir Katkısı 
Çay Sanayi Doğu Karadeniz Bölgesinde en önemli istihdam ve gelir yaratan 

ekonomik faaliyet koludur. ÇAYKUR’a ait 45 fabrika, paketleme, pazarlama ve araştırma-
geliştirme birimlerine bağlı olarak istihdam edilen memur ve işçi sayısı 2005 yılı itibarıyla 
16.442 kişidir. Bunun yanında resmi istatistikler olmamakla beraber 8. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, Gıda Komisyonu İhtisas Raporu’na göre, 2001 yılı değerlendirmelerine göre çay 
alım kampanyası dönemlerinde, 230 özel sektör kuruluşunda yaklaşık 6000-6500 kişi 
istihdam edilmektedir. 

Özel ve kamu sektörü itibarıyla, çay ana ve yardımcı kuruluşları bazında yaklaşık 
23.000 kişi direkt olarak çay sanayi ile ilgili alanlarda istihdam edilmektedir. Bu istihdam 
yanında, özellikle çay taşıma ve yükleme faaliyetlerinin kurumla bağlantılı olmayan kişi ve 
firmalara yaptırılması sayının daha da artmasını beraberinde getirmektedir. Çay imalatı 
faaliyeti yanında çay tarımı ile uğraşan yaklaşık 203.000 kişi dikkate alındığında çay 
tarımının bölgesel anlamda ekonomik katkısının önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. 

ÇAYKUR’un 2004 yılı itibarıyla yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler (Kurum Dışı), 
memurlar, sözleşmeliler ve işçilere yapılan toplam harcama miktarı 214,230.577 milyon 
YTL’dir. Toplam içinde işçi için yapılan harcama miktarı 188,972.779 milyon YTL’ye 
tekabül etmektedir (Çaykur 2004 Yılı Faaliyet Raporu, s.25). 

Yaş çay alım bedeli olarak ÇAYKUR üreticilere 2004 yılı içerisinde 269,987.340 
milyon YTL ödemede bulunmuştur. Toplam ödemeler olarak ele alındığında, özel sektör 
dışında, sadece izah edilen direkt kalemlerde kurum içinde çalışan ve kuruma hammadde 
sunan bölge hane halkına yapılan ödeme miktarı yaklaşık 485 milyon YTL civarındadır. 

 
Sonuç 
Türkiye, dünyadaki 3,2 milyon ton civarında gerçekleştirilen kuru çay üretiminin 

yaklaşık 200 bin tonluk kısmını üreten beşinci ülkesidir. Toplam içindeki payı, 2004 yılı 
itibarıyla %6 seviyesindedir. Böylesine önemli bir paya sahip olmasına rağmen Türkiye, 
ihracatı hedeflemeden sadece iç tüketimini karşılama amacına yönelik politikalar 
belirlemekte ve dünyanın en yüksek vergi tarifelerini uygulayarak piyasasını dışa karşı 
korumaya çalışmaktadır. Türkiye’nin ihracatçı ülke konumunda olamayışının en önemli 
nedeni, üretim maliyetlerinin yüksekliği ve ürün çeşitliliğini sağlayamamış olmasıdır. 
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Çay üretim maliyetlerinin yüksekliği, diğer tarımsal alanlarda olduğu, gibi büyük 
ölçüde seçim ekonomileri uygulama girişimlerinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 
Özellikle seçim dönemlerinde, seçmenlerin yükselen istemleri karşısında şekillenen siyasal 
kaygılar, iktidarda yer alan hemen hemen her partiyi özellikle tarımsal alana destek 
vermeye yöneltmiştir. Toplam istihdamın yaklaşık %35’ini oluşturan tarımsal alanın bir oy 
deposu olarak görüldüğü ve seçimlerin kazanılmasının bu alandan gelen oylarla sağlanacağı 
düşüncesiyle hem hammadde, hem de nihai ürün alanında çalışanların gelirleri dünya fiyat 
ve maliyetlerinden bağımsız olarak belirlenmiştir. Bunun sonucunda da uluslararası 
piyasalardaki maliyet ve fiyat göstergelerinden kopuk iç piyasa değişkenleri yaratılmıştır. 

Yaklaşık 60 yıllık üretim geçmişi olmasına rağmen Türkiye çay üretimi konusunda 
gereken çeşitliliği yakalayamamıştır. Bu durumun en önemli nedeni, iç piyasanın büyük 
oranlarda tarifelerle korunmuş olmasıdır. İç piyasanın fiili olarak çeşitli engellerle dışa 
kapalı hale getirilmesi ve ayrıca piyasada üretimin 1984 yılına kadar sadece kamu 
işletmeleri tarafından yapılması, talebin belli kalıplarda kalmasını beraberinde getirmiştir. 
Ancak dünya ekonomisinin liberalleşmesine paralel olarak ülke ekonomilerinin dışa 
açılması ve ticaret engellerinin azaltılması yönünde başta Dünya Ticaret Örgütü ve 
Uluslararası Para Fonu’nun çabaları, ülkeleri uygulayacakları politikaları belirlemede 
sınırlamaktadır. Ayrıca liberalizasyonla beraber ortak maliyet ve fiyat hesaplarının 
yapıldığı bir ortam yaratılmıştır. Artık uluslararası piyasa göstergelerinin dışında ve ülkeye 
özel ekonomik politika uygulama imkanı yok denecek kadar azalmıştır.  

Bu bağlamda her alanda olduğu gibi çay üretim alanında da alınacak karar ve 
uygulanacak politikaların dünya standartlarının dışında özellikler taşıması son derece zor 
gözükmektedir. O halde Türkiye, özellikle iç piyasa için bile üretim yapmayı sürdürecekse, 
çeşitliliği en kısa sürede oluşturması gerekmektedir. Aksi taktirde, kahve gibi alternatif 
ürün grupları bu açığı giderecek ve çay tüketim talebi tabanını zaman içerisinde 
kaybedebilecektir. Bunlara ilaveten son yıllarda yeşil, bitkisel ve meyve çayları genç nüfus 
ve kentsel alanlarda yaşayanların talebini artırdığı türlerdir. Bu talebe cevap verilmezse, 
Türkiye’yi yatırım alanı içine alan ve yatırımlarının bazılarını gerçekleştiren bazı 
uluslararası kahvehane zinciri firmaları, ilgili alandaki yetersizliği giderecektir. Mevcut 
yüksek koruma oranlarının uygulanması bu durumu fiilen engellemiş olsa da tarımsal 
alandaki destek ve tarifelerin giderek azaltılacak zorunda olunması, ilgili konudaki 
sorunların zamanla artacağının bir göstergesidir. Türkiye’nin dünyanın ikinci çay tüketim 
piyasası ve birinci kişi başına çay tüketiminin en yüksek olduğu ülke olması, ifade edilen 
beklentilerin ortaya çıkmasını daha da mümkün hale getirmektedir. 

Dünya çay fiyatlarının düşük, iç piyasa fiyatlarının ise yüksek olması, çayın kaçak 
olarak ülkeye girmesini teşvik etmektedir. “Kaçak çay” olarak nitelenen miktara, yasa dışı 
yollarla gümrüklerin aşılmasının yanı sıra, uygulanan mevzuatın yetersizliği ve denetleme 
eksikliği çerçevesinde yasal yolların kullanımıyla iç pazara sunulan çay miktarı da 
eklenmelidir. Özellikle dahilde işleme rejiminin çay konusundaki uygulamasının ivedi bir 
şekilde değiştirilmesi yada bu kapsamdaki faaliyetlerin sıkı bir şekilde denetlenmesi 
gerekmektedir. Çünkü dahilde işleme rejimi büyük ölçüde sanayi ürünlerini içerecek 
şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca dahilde işleme rejimi kapsamında ülke içine getirilip ihraç 
üründe kullanıldıktan sonra gümrük muayenelerinde tespitinin mümkün olması 
gerekmektedir. Ancak yarı tarımsal nitelik taşıyan çay konusunda yapılan muayenelerde bu 
şekilde bir tespitin yapılması halihazırda mümkün değildir. 

Türkiye piyasasına yasa dışı giren kaçak çay hakkında resmi veriler olmamasına 
rağmen çeşitli araştırmalarda oldukça yüksek değerlerin telaffuz edilmesi, sorunun ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum sadece bireysel olarak üreticilerin refah 
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kaybına sebebiyet vermemekte, aynı zamanda çay ekonomisine dayanan Doğu Karadeniz 
bölgesinin gelişim potansiyelini de daraltmaktadır. Bunun yanında, devletin vergi kayıpları 
da dikkate alındığında, sorunun mümkün olan en kısa sürede çözüme bağlanması 
gerekmektedir. 
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Özet 
Eğimli araziler, yanlış toprak işleme, sığ toprak derinliği, organik madde eksikliği, 

yüksek erozyon riski, taşlılık ve kayalılık, su tutma kapasitesindeki yetersizlik, aşırı kil 
içeriği, makro ve mikro bitki besin elementlerindeki noksanlık vb. etmenler, Doğu 
Karadeniz Bölgesi topraklarında modern tarım tekniklerinin uygulanmasını kısıtlayan 
etmenler arasında sayılabilmektedir. Yine, arazi kullanım planlamalarının eksikliği de bu 
bölge topraklarının kullanımındaki yanlışlıkların temelini oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde (TR90) yer alan illerin halihazırdaki 
arazi varlıkları incelenmek suretiyle, toprakların mevcut ve olası sorunları ortaya konularak 
çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır. Yine, toprağı sadece bir tarımsal üretim ortamı 
olarak gören anlayışın yerine, onun doğal süreçteki ve yaşam döngüsündeki temel 
işlevlerinin gerekliliğinin bölge toprakları için vurgulanması da bu çalışmanın amaçları 
arasındadır.  

Anahtar kelimeler: Alana özgü yönetim, Doğu Karadeniz Bölgesi toprakları, 
erozyon 

 
Soil Problems and Solutions in the East Blacksea Region 

 
 

Abstract 
Some soil characteristics give describing to soil management such as strongly 

sloping, wrong tillage, soil shallowness, organic matter deficiency, high risky of erosion, 
stoniness and rockiness, deficiencies of water holding capacity, high in clay content, 
deficiency macro and micro elements of plant nutrition, i.e. Also deficiency of land use 
planning is based on improper land usage in this region. 

In this review, soil problems of the present time and probable and its solution were 
aimed to observe by size of land of provinces in the East Blacksea Region (TR90). This 
paper also aims bring information on soil is not only agricultural production media but also 
having important role in natural cycle of life. 

Key words: Site specific management, East Blacksea soils, erosion 
 
 
 
 
 
 
 



 

Giriş 
Toprak üzerinde canlıların yaşamını sürdürdüğü, insan ve hayvan beslenmesi için 

gerekli ürünlerin yetiştirildiği biyolojik bir ortamdır. Çok önemli doğal bir üretim ortamı 
olan toprak, bilinçli kullanılmadığı durumlarda su ve rüzgar etkisinde aşınıp-taşınmakta, 
üretkenliğini hızla kaybetmektedir.  

Toprağı sadece, tarımsal üretimin bir aracı olarak gören anlayış, son yıllarda 
geçerliğini oldukça yitirmiştir. Toprağın temel işlevleri, günümüzde aşağıdaki gruplar 
altında toplanabilmektedir: 

Doğal çevre olarak; yaşama alanı, gen kaynağı, depo, süzgeç ve dönüştürücü, 
arıtıcı 

Ekonomik değer sağlayıcı olarak; besin, lif, orman ürünleri, sağlık ürünleri vb 
kaynağı, hammadde 

Arazi değerleri olarak 
Kültürel değerler olarak 
Hammadde olarak; tuğla-kiremit, çimento, seramik vb. 
Toprak bu işlevlerinden herhangi birini yeterince yerine getiremediğinde, arazi 

bozulması gündeme gelmektedir. Burada iki gerçeği mutlaka vurgulamak gerekmektedir. 
Birincisi, arazi bozulması kavramı, yalnızca tarımsal verim düşüşünü ifade etmemektedir. 
İkincisi ise, küresel değişiklikler, miktar ve çeşitliliği günden güne artan arazi istekleri, hem 
tarımsal üretimin ve hem de arazilerin kalitelerinin geleceği konusunda tahmin yapabilmeyi 
zor hale getirmektedir (Aşkın vd.,  2005). 

Arazi bozulması, arazinin özellik veya niteliklerini gerileterek, onun verimliliğini 
veya potansiyel verimini düşüren herhangi bir değişmedir. Bu durum, yanlış veya aşırı 
insan etkinlikleri sonucu arazideki doğal dengelerin bozulmasıyla oluşur (Williams, 1991). 
Başka bir deyişle, arazi bozulmasının başlıca nedeni, arazinin ve diğer kaynakların 
kapasitelerinin üzerinde kullanılmasıdır. Arazi bozulması temelde iki ana grupta toplanır, 
birincisi toprağın su veya rüzgarla uzaklaştırılması, yani erozyon; ikincisi ise, bulunduğu 
yerde toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin gerilemesidir. 

Toprakların niteliklerini bozan etmenler arasında ilk sırayı erozyon almaktadır. 
Erozyona zemin hazırlayan ve onu hızlandıran nedenlerin başında da insanın kendisi 
gelmektedir. İnsanların etkinlikleri genelde erozyonu artırıcı yöndedir, ancak alınan 
önlemlerle (ağaçlandırma, doğal örtüyü geliştirme, vb) erozyonun azaltılabildiği de 
görülmüştür. Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde (TR90) genellikle, yağışların 
erozyon oluşturma güçlerinin yüksek olması, topoğrafik yapının çok dalgalı olması, toprak 
özelliklerinin ve bitki örtüsünün iyi korunamamış olması gibi nedenler erozyonu 
hızlandırmaktadır.  

Erozyonun zararı daha çok tarım arazilerinde ortaya çıkmaktadır. Bunun temel 
nedeni arazilerin, sahip oldukları iklim, toprak ve diğer nitelikleri dikkate alınmadan ve 
kullanım planlaması yapılmadan toprak işlemeli tarımda kullanılmasıdır. FAO uzmanlarına 
göre erozyonun başlıca nedenleri ormanların yok edilmesi, aşırı otlatma, endüstrileşme ve 
kentleşme veya kazı-dolgu işlemleri (yapılaşma) ve yanlış tarım teknikleridir (FAO, 1996; 
Yassoglou et al., 1998).  

Türkiye’nin ve TR90 Bölgesinin ekolojik koşulları, bitkisel üretim tekniklerinin 
kullanılmasına olanak sağlayacak niteliktedir. Özellikle farklı mikro klimaları bünyesinde 
barındıran Türkiye’miz, bu avantajlı pozisyonu nedeniyle dünya tarımsal üretiminde de 
önemli bir yere sahiptir.  

Türkiye’de, çalışan nüfusun yüzde 42’si tarımla uğraşmakta olup, tarımın ulusal 
gelir içindeki payı %14 düzeyindedir. Bu özellikleriyle ülkemiz, OECD ülkeleri arasında 
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geçimini tarımdan sağlama yönünden ilk sıradadır (OECD, 2001). OECD ülkelerinde 
tarımda kullanılan toprak miktarı %45, su miktarı da %40 dolaylarında iken, Türkiye’de bu 
oranlar sırasıyla %63 ve %75 civarındadır. 

TR90 Bölgesinde asıl istihdam deposu, tarım sektörüdür. Tarım sektöründeki 
istihdamın toplam istihdama oranı, Türkiye’de %48,4 iken, Trabzon ve Rize’de %64,3, 
Ordu’da %73,5, Gümüşhane’de %76,5, Giresun’da %70,3 ve Artvin’de %61,0 civarındadır 
(DİE, 2001). Tarım topraklarının yıllar önce ekonomik sınırına dayandığı ülkemiz, 33 
OECD ülkesi içinde son on yılda tarım arazisi artan üç ülkeden biri olmuştur ki, bu veri, 
hiçbir mantıklı açıklama kabul etmemektedir (Aşkın vd.,  2005). 

Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde (TR90 tarım bölgesi) tarımsal verim ve 
üretim önemli ölçüde artmıştır. Üretim artışları, özellikle toprak kaynaklarımızdaki 
bozulmayı perdelemiş ve görülmesini güçleştirmiştir. Rakam belirtmek zor olmakla 
birlikte, erozyon nedeniyle meydana gelen toprak kayıpları, kirlilik, toprağın yapısının 
gerilemesi, yanlış ve amaç dışı arazi kullanımındaki artışlar gibi arazi niteliklerinin 
bozulmasına bağlı olarak, son dönemde bölgede geniş alanlarda verim azalmaları olduğu da 
bilinen bir gerçektir. 

Bu çalışmada, Avrupa Birliği İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması, NUTS–2 
kategorisine göre TR90 başlığı altında yer alan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, 
Trabzon ve Rize illerinin arazi varlıkları incelenmek suretiyle, toprakların mevcut ve olası 
sorunları ortaya konularak çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır.  

 
Türkiye’de Arazi Kullanımı 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Genel Toprak Amenajman 

Planlaması yapılmış ve şu andaki mevcut arazi kullanımı tespit edilmiştir (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Türkiye'de arazi kullanmaya uygunluk sınıflarının dağılımı (ha) 

Kullanmaya uygunluk sınıfları 

Kullanış şekli  I II III IV V VI VII VIII Toplam 

İşlenen arazi 4825 6041 6036 4877 8 3965 2301 - 28053 

Kuru Tarım  2532 4498 4977 4277 6 3337 1628 - 27249 
Sulu Tarım  2015 1214 726 256 2 118 23 - 4354 
Bağ-Bahçe  228 208 204 179 0,1 189 122 - 1130,1 
Özel Ürünler 52 121 128 165 0,05 321 527 - 1314,05 

Çayır-Mera 149 444 738 1641 90 4163 14280 - 21505 

Orman-Funda 13 179 420 846 28 2624 19118 - 23228 

Tarım Dışı 98 109 89 61 2 73 138 324 894 
Diğer - - - - - - - 3061 3061 

Su Yüzeyleri - - - - - - - 1158 1158 

T O P L A M   5087 6773 7282 7425 128,15 10825 35836 4543 77889,15 

%  6,53 8,70 9,35 9,53 0,16 13,90 46,00 5,83 100 

I + I I  15,23 VI+VII 59,90   

I + I I + I I I  24,58 VI+VII+VIII 65,73  

I + I I + I I I + I V  34,11   

 
Türkiye’nin arazi varlığının 28053000 hektarlık (%36,l) bölümü işlenmekte, 

21505000 hektarlık bölümü (%27,6) çayır-mera, 23228000 hektarlık bölümü (%29,8) 
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orman ve fundalık, geriye kalan 3061000 hektarlık bölümü (%3,9) ise diğer arazi grubu 
şeklinde yer almaktadır. Ülkemiz toplam karalar alanının %36,1’ini işlenen araziler 
oluşturmasına karşın, bu alanın ancak %24,58’i aslında toprak işlemeli tarıma uygun 
araziler grubuna girmektedir. I. sınıf arazi yeteneğindeki tarım topraklarımız yaklaşık 
5087000 ha ile tüm arazi varlığımızın %6,53’ünü oluşturmaktadır. 

II. sınıf arazi yeteneğine sahip tarım toprakları yaklaşık 6773000 ha ile tüm arazi 
varlığımızın %8,70'ini meydana getirmektedir. III. sınıf arazi yeteneğine sahip tarım 
toprakları yaklaşık 7282000 ha ile tüm arazi varlığımızın % 9,35’ini oluşturur. Sınırlı bir 
şekilde ve toprak koruma önlemleri alma şartıyla ancak işlenebilen IV. sınıf arazi 
yeteneğine sahip tarım toprakları yaklaşık 7425000 ha ile tüm arazi varlığımızın %9,53’ünü 
oluşturur. Ülkemizde tarım toprakları, tüm arazi varlığımız içinde çok fazla bir yer 
tutmamaktadır (Anonim, 1984-1998). 

 
TR90 Bölgesi’nin Arazi Varlığı ve Arazi Kullanım Durumu 
TR90 tarım bölgesinin yüzölçümü 3616900 ha olup, Türkiye yüzölçümünün 

yaklaşık olarak % 4,64’ünü oluşturmaktadır (Tablo 2). 
 

Tablo 2. TR90 Bölgesi’nde arazi kullanım durumu (ha) 
İller  Yüzölçümü Tarım arazisi Çayır-Mera Orman Diğerleri  
Artvin 751300 164733 130811 390018 65738 
Giresun 693400 174742 123285 235707 159666 
Gümüşhane  657500 113685 216914 172443 154458 
Ordu 656300 332848 79000 184652 59800 
Rize  392000 54515 72033 158411 107041 
Trabzon 466400 106214 112128 181659 66399 
Toplam  3616900 946737 734171 1322890 613102 

 
Artvin 751300 ha ile bölgede en fazla, Rize ise 392000 ha ile en az alana sahiptir. 

İllere göre arazi kullanım durumu farklılık göstermektedir. TR90 Bölgesinde arazi 
kullanımı incelendiğinde; en fazla tarla arazisinin 332848 ha ile Ordu ilinde bulunduğu, 
bunu sırasıyla Giresun (174742 ha), Artvin (164733 ha), Gümüşhane (113685 ha), Trabzon 
(106214 ha) ve Rize (54515 ha) takip etmektedir (Anonim a,b,c,d,e,f, 2002). 

Bölgede çayır mera alanı bakımından ilk sırayı Gümüşhane (216914 ha) ilimiz 
almakta bunu azalan sırayla Artvin, Giresun, Trabzon ve Ordu ili takip etmektedir. En az 
çayır mera alanı Rize’de yer almaktadır. Bölge orman varlığı bakımından oldukça zengin 
olup ülke genelinde önemli bir paya sahiptir. En fazla orman arazisi Artvin’de (390018 ha) 
bunu azalan sırayla Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Rize ileri izlemektedir (Tablo 
2). 

Bölgede işlemeli tarıma uygun olan arazilerin yerleşim alanı olarak kullanılması ise 
bölge tarımı yönünden kabul edilemeyecek bir olgu olmakla birlikte, kısıtlı olan tarım 
topraklarının Giresun’da %6,62 Ordu’da %%3,31 yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır. 

 
Arazi Yetenek Sınıfları 
Avrupa Birliği İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması, NUTS–2 kategorisine 

göre TR90 başlığı altında yer alan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon 
illerinin arazi kullanma yetenek sınıfları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. TR90 Bölgesi’nde arazi yetenek sınıfları dağılımı (ha) 
İller I II III IV V-VIII Toplam 

Artvin 83 2138 4768 27222 717089 751300 
Giresun 213 2935 7805 37728 644719 693400 
Gümüşhane 6648 31802 29408 180577 409065 657500 
Ordu 1296 7705 23185 67548 556566 656300 
Rize 483 1351 1493 8492 380181 392000 
Trabzon 25 1670 3932 21480 439293 466400 
Toplam 8748 47601 70591 343047 3146913 3616900

 
Toprakların işlenmeye uygunlukları, onların arazi kullanma yetenek sınıflarındaki 

karşılıklarıyla değerlendirilir. Sınıf sırası büyüdükçe toprakların işlenmeye uygunları azalır. 
TR90 tarım bölgesinde I. Sınıf tarım alanları en fazla alanı Gümüşhane ilinde (6648 ha) en 
az alanı da Trabzon ilinde (25 ha) kaplamaktadır (Anonim a,b,c,d,e,f, 2002). 

Avrupa Birliği İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması, NUTS–2 kategorisine 
göre TR90 başlığı altında yer alan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon 
illerindeki toprakların işlemeli tarım yönünden dağılımı Tablo 4’te sunulmuştur. 

 
Tablo 4. TR90 Bölgesi’ndeki toprakların işlemeli tarıma uygunluk dağılımı (ha) 

İller Yüzölçümü İTUA % İTKUA % İTUTA % 
Artvin 751300 6989 0,93 27222 3,62 34211 4,55 
Giresun 693400 10953 1,58 37728 5,44 48681 7,02 
Gümüşhane  657500 67858 10,32 180577 27,46 248435 37,78 
Ordu 656300 32186 4,90 67548 10,29 99734 15,20 
Rize  392000 3327 0,85 8492 2,17 11819 3,02 
Trabzon 466400 5627 1,21 21480 4,61 27107 5,81 
Toplam  3616900 126940 3,51 343047 9,48 469987 12,99 
İTUA, İşlemeli tarıma uygun arazi; İTKUA, İşlemeli tarıma kısıtlı uygun arazi; İTUTA, İşlemeli 
tarıma uygun toplam arazi. 

 
TR90 Bölgesinde işlemeli tarıma uygun (I., II. ve III. sınıf arazi) veya kısıtlı olarak 

işlemeli tarıma uygun alanların (IV. Sınıf) tamamı 469987 ha olmasına karşılık (Tablo 4), 
kullanılan arazi miktarı 946737 ha’dır (Tablo 2). Bunun anlamı şudur; TR90 Bölgesinde 
yaklaşık 476750 ha arazi aslında işlemeli tarımda kullanılmaması gerekirken, tarım arazisi 
olarak değerlendirilmektedir. Bir diğer ifadeyle; bölgedeki tarım alanlarının yaklaşık yarısı 
(%50,4), toprak işlemeli tarıma uygun olmamasına rağmen, işlemeli tarımda 
kullanılmaktadır.  

Bölge arazilerinin yaklaşık %36,2’si, toprak koruma ve bazı kontrol önlemleri 
alınmak suretiyle işlemeli tarıma kısıtlı uygun arazileri oluşturmaktadır. İşlemeli tarıma 
kısıtlı uygun (IV. Sınıf) alanların toplamı Türkiye’de %9,53 iken TR90 Bölgesinde 
%9,48’dir. İşlemeli tarıma kısıtlı uygun arazi miktarları bakımından Türkiye geneliyle bir 
paralellik söz konusudur (Anonim a, b, c, d, e, f, 2002). 

 
Yanlış ve Amaç Dışı Arazi Kullanımı 
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerindeki tarım topraklarının 

amacı dışında kullanımı Tablo 5’te sunulmuştur (Cangir ve Boyraz, 2000). 
Bölgede yer alan III. Sınıf ve IV. Sınıf tarım arazilerinde amacı dışında kullanma 

söz konusudur. Ordu ili tarım topraklarının amacı dışında kullanılması yönünden ilk sırada 
yer almaktadır. Ordu ilini Trabzon ve Giresun takip etmektedir.  
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Tablo 5. TR90 Bölgesi’nde tarım topraklarının amacı dışında kullanımı (ha) 
İller  I II III IV Toplam TAO* 
Artvin - 5 - - 5 0,01 
Giresun - - 2921 1484 4405 9,0 
Gümüşhane  31 514 1531 1814 3890 2,4 
Ordu 6 1764 3339 14922 20031 20,1 
Rize  - 349 45 462 856 7,2 
Trabzon - 60 564 3544 4168 15,4 
Toplam  37 2692 8400 22226 33355  
* Tarım alanına oranı 

 
TR90 Bölgesi’nde tarım dışı arazilerin tarımda kullanımı Tablo 6’da verilmiştir 

(Cangir ve Boyraz, 2000). 
 

Tablo 6. TR90 Bölgesi’nde tarım dışı arazilerin tarımda kullanımı (ha) 
İller  V VI VII Toplam TDAO* 
Artvin - 28303 6045 34348 4,8 
Giresun - 34347 38824 73171 11,4 
Gümüşhane  - 50021 45547 95568 11,1 
Ordu - 8669 62138 70807 14,2 
Rize  - 5624 6059 11683 3,1 
Trabzon - 13782 45725 59507 13,5 
Toplam  - 140746 204338 345084  
* V, VI,VII ve VIII. Sınıf arazi toplamının tarım dışı alanlara oranı 

 
Bölgede yer alan illerden Ordu, Trabzon ve Giresun Ordu illeri, aslında toprak 

işlemeli tarıma uygun olmayıp, çayır-mera, orman örtüsü, rekreasyon alanı veya yabani 
hayata terk edilmesi gereken ancak hali hazırda tarım arazisi olarak değerlendirilen 
alanların en fazla oranda görüldüğü illerdir (Tablo 6).  

TR90 Bölgesi’nde toprak işlemeli tarım alanlarında yayılış gösteren yerleşim 
alanlarının Arazi Kullanım Yetenek Sınıflaması’na (AKYS) göre dağılımı Tablo 7’de 
gösterilmiştir. 

 
Tablo 7. İşlemeli tarım topraklarında yerleşim yerlerinin akys’ye göre dağılımı (ha) 

Topraksu (1978)’e 
göre 

KHGM(1984-1998)’e göre 
İller  

I II III IV 
Toplam

I II III IV 
Toplam 

Artvin - - - - - - 5 - - 5 
Giresun - - - - - - - - - - 
Gümüşha
ne  

- - - - - - - - - - 

Ordu - 219 654 876 1749 6 449 159 306 920 
Rize  - - - - - - 349 - 66 415 
Trabzon - - - - - - 60 288 745 1093 
Toplam  - 219 654 876 1749 6 863 447 1117 2433 

 
Bölgede yer alan illerden Trabzon ve Ordu illeri, tarım arazisi olarak kullanılması 

gereken ancak yerleşim alan olarak tarım dışı amaçlarla kullanılan topraklar bakımından 
başı çeken illerdir (Cangir ve Boyraz, 2000; Anonim a, b, c, d, e, f, 2002). 
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Toprak Derinliği  
Doğu Karadeniz Bölgesinin illere göre toplam arazi varlığı tesirli toprak 

derinliklerinin dağılımı, Tablo 8’de verilmiştir.  
 

Tablo 8. TR90 toprakların derinlik dağılımı (%) 
Toplam, % 

İller 
+90 50-90 20-50 0-20 Sığ+Çok sığ 

Artvin 0,4 16 40 44 84 
Giresun 0,4 21 44 23 67 
Gümüşhane  5,0 15 34 46 80 
Ordu 5,0 6 79 10 89 
Rize  0,6 18 36 45 81 
Trabzon 0,4 14,5 50 35 85 
Ortalama* 2,09 14,99 47,61 33,12 80,72 
* Ağırlıklı ortalama 

 
Çok sığ (0-20cm) ve sığ (20-50cm) topraklar yönünden yaklaşık %81,0 gibi büyük 

bir orana sahip olan TR90 tarım bölgesi, işlemeye uygun derinlikteki topraklar yönünden 
(50-90 ve +90 cm) %17,01 gibi düşük bir paya sahiptir. Orta derin (50-90 cm) toprakların 
oranı %21 ile Giresun’da en fazla iken; %6 ile Ordu’da en düşüktür. Derin (+90 cm) 
topraklar yönünden bölge ortalaması %1,93 iken, iller bazında incelendiğinde derin 
toprakların miktarı en fazla Ordu (%5,0) ile Gümüşhane (%5,0) illerinde bulunmaktadır 
(Anonim a,b,c,d,e,f, 2002). 

 
Arazi Eğimi  
Tarım arazilerinde eğim derecesinin artması, tarımsal üretimi kısıtlamaktadır. Eğimli 

arazilerde erozyonun miktar ve hızının artacağını düşünürsek, toprak kayıplarının daha 
fazla olacağını rahatlıkla tahmin edebiliriz. Mekanizasyon ve diğer kültüvasyon 
işlemlerinin böylesi alanlarda kısıtlanacağını ve toprak yapısının da bozulacağını ifade 
etmek mümkündür. 

Türkiye genelinde yaklaşık %44,0 olan %0-12 eğim derecesine sahip arazilerin 
toplam oranının, TR90 Bölgesinde %6,00 civarında olduğu görülmektedir (Tablo 9). 
Tablodan da anlaşılacağı üzere bölge toprağının erozyonla karşı karşıya olduğu 
görülmektedir. 
 

Tablo 9. TR90 Bölgesi’nde arazilerde eğim dağılımı (%) 
Eğim grupları,% 

İller 
0-2 2-6 6-12 12-20 20-30 +30 

Şiddetli+Çok 
şiddetli eğim 

Artvin 0,3 0,6 1,0 4,6 5,2 88,3 93,5 
Giresun 0,7 0,5 0,8 6,0 11,9 80,0 91,9 
Gümüşhane  12,8 3,1 6,4 21,4 13,5 41,8 55,3 
Ordu 1,0 1,0 5,0 11,0 1,0 81,0 82,0 
Rize  0,6 0,1 0,5 2,1 3,6 93,1 96,7 
Trabzon 0,4 0,1 1,0 4,8 7,0 86,7 93,7 
Ortalama* 2,63 0,90 2,45 8,32 7,03 78,48 84,5 
* Ağırlıklı ortalama 
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Doğu Karadeniz Bölgesi eğim grupları dağılımı göz önüne alındığında, şiddetli ve 
çok şiddetli eğim (%20-30 ve +%30) ile karşı karşıya olunduğu ve buradan hareketle, 
erozyonu önleme tedbirlerinin bölgede toprak kaynaklarını azaltması bakımından mutlaka 

 
 



 

dikkate alınması gerektiğinin ifade edebiliriz. Tablo 9 incelendiğinde; Rize, Trabzon ve 
Artvin illerinin, şiddetli ve çok şiddetli eğime sahip alanlar yönünden zengin olduğunu 
görebiliriz. Hafif ve çok hafif eğimli araziler bakımından ilk sırayı Gümüşhane ili alırken, 
ikinci sırayı Ordu ili almaktadır (Anonim a, b, c, d, e, f, 2002).  

 
Erozyon 
Akarsuların askıda taşıdığı katı maddeler (sedimantasyon), baraj göllerini 

doldurmakta, depolama kapasitelerini düşürmekte ve ekonomik ömürlerini kısaltmaktadır. 
Türkiye’de su erozyonun gerçek boyutları konusundaki veriler, Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
tarafından 1962 yılından bu yana 94 istasyonda sürdürülmekte olan sediment ölçümlerinden 
elde edilmektedir. TR90 bölgesindeki bazı önemli akarsularımızın taşıdıkları sediment 
yükleri Tablo 10’da, verilmiştir (EİEİ, 2000). 

 
Tablo 10. TR90 Bölgesi’nin başlıca akarsularında sediment yükleri 

Havza Yağış alanı 
km2 

Yıl  
sayısı 

Sediment miktarı 
ton.yıl-1 

Sediment verimi 
ton.yıl-1.km-2 

İyidere 834,9 27 58317   70 
Fol Deresi 191,4   8 37161 194 
Fırtına Deresi 763   9 25928   34 
Melet Çayı 1024,4 27 89880   88 
Terme Çayı 232,8   9 16023   69 
Değirmendere 732,6   1 43070   59 
Çoruh Nehri 17835,4 30 7146932 401 
Toplam 21614,5  7417311 Ortalama: 343,2 
 
Bu değerler, Türkiye’de arazilerin korunmasına verilmesi gereken önemin diğer 

ülkelerden çok daha fazla olması gerektiğini de gözler önüne sermektedir. Sorun arazi 
niteliğindeki gerilemeler açısından incelendiğinde ise, kuşkusuz arazi bozulması türleri 
arasında Türkiye ve TR90 bölgesi için en önemli tehdit, su erozyonudur (Aşkın vd.,  2005). 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde topografyanın elverişsizliği, yağışların düzensiz ve dengesiz 
dağılımı, toprakların sürekli sömürülmesi gibi çok sayıda diğer etmenler, erozyonun 
etkinliğini artırır hale gelmiştir. Erozyon nedeniyle oluşabilecek toprak kayıpları konusunda 
gerçekleştirilen model çalışmalar, 75 cm’den daha sığ olan topraklarda 2100 yılına kadar 
olabilecek verim azalışlarının %30 düzeylerinde olacağını tahmin etmektedir (de la Rosa 
vd, 2000).  

Ülkemizin 2/3’ünün ve TR90 bölgesinin 4/5’inin 50 cm’den daha sığ toprak 
derinliğine sahip olduğu düşünüldüğünde, bizi bekleyen tehlikenin büyüklüğü daha da iyi 
anlaşılmış olur. TR90 bölgesinin bazı akarsularındaki istasyonlarda ölçülen toplam yıllık 
sediment verimleri, toplam yağış alanına oranlandığında, bölgenin bazı akarsularındaki 
sediment yükünün 343,2 ton.yıl-1.km-2 gibi çok yüksek bir değer olduğu hesaplanabilir. Bu 
değer neredeyse Türkiye’deki akarsularının sediment verimine eşittir. Tablo 10’un ortaya 
koyduğu bir diğer gerçek de, birim alandan en fazla toprak kayıplarının, Çoruh ve Fol 
havzaları ile Melet Çayı havzasından kaynaklandığının ifade edilebilmesidir (Tablo 10). 

 
Sorunlu Tarım Alanları 
TR90 tarım Bölgesi’nde tarımsal üretimi olumsuz etkileyen sorunlu tarım 

alanlarının dağılımı, Tablo 11’de verilmiştir (DİE, 2001). 
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Tablo 11. TR90 Tarım Bölgesi’nde sorunlu tarım alanlarının dağılımı (ha) 
Toprak Problemleri 

İller 
Çoraklaşma Parçalılık Sığlılık Taşlılık Tabansuyu Diğer* 

Toplam 

Artvin 715,3 650,9 22,5 220,7 30,7 14594,3 16234,4 
Giresun - 6742,9 993 1170,7 9,1 784 9699,7 
Gümüşhane 370,7 1308,1 - 383 175,3 252,9 2490 
Ordu 52,4 36979,8 26438 3585,5 209,5 161,1 67426,3 
Rize 2775 9408,2 - 1006,9 - 40018,3 53208,4 
Trabzon 244,7 957,6 - 381,3 - 98,3 1681,9 
Toplam 4158,1 56047,5 27453,5 6748,1 424,6 55908,9 150740,7 
*Erozyon, toprak kirliliği, sulama suyu yetersizliğinden kaynaklanan verimsiz toprak vb. 

 
TR90 Tarım Bölgesi’nde tarımsal üretimi olumsuz etkileyen sorunlu tarım 

alanlarının toplam miktarı değerlendirildiğinde; Ordu ve Rize illerinin ilk sıralarda geldiği 
söylenebilir. Ordu ilinde etkili toprak derinliğindeki yetersizlik ve arazilerin eğimli ve 
dağınık oluşu, tarım arazilerindeki esas sorunu ortaya koymaktadır (DİE, 2001). 

 
Nüfus 
Doğu Karadeniz Bölgesinin illere göre toplam arazi varlığı içerisinde nüfusları 

Tablo 12’de verilmiştir (DİE, 2001).  
 

Tablo 12. TR90 nüfus durumu 
İller Yüzölçümü 2000 2005 2010 

Artvin 751300 191394 172241 146923
Giresun 693400 523819 518668 507510
Gümüşhane  657500 186913 190780 193551
Ordu 656300 887765 890916 886170
Rize  392000 365938 362492 354878
Trabzon 466400 975137 890916 1120805
Toplam  3616900 3130966 3026013 3209837

 
2000 yılında 3130966 olan TR90 bölgesinin nüfusu, göç nedeniyle 3026013 kişi 

gerilemiştir. TR90 tarım bölgesinde yaşanan iç göçler nedeniyle nüfus artışından ziyade 
azalma söz konusudur (Tablo 12). 

TR90 tarım bölgesinde arazi bozulmaları konusunda hızla kötüleşen bir başka olgu 
da otlakların yok olması ve açık alan hayvancılığında gözlenen gerilemelerdir. Ulusal 
Çevre Stratejisi ve Eylem Planı verilerine göre (DPT, 1998b), Güneydoğu Anadolu, 
Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde birim hayvan başına düşen otlak alanı değerleri, 
kritik düzeye düşmüştür. Bu sonuçta, otlaklarımızın ölçüsüzce tarıma ve diğer kullanımlara 
açılmış olması birinci derecede etkilidir. Oysa çağdaş anlayışta otlakların hayvan 
otlatmadan öte, erozyonu önleyici, yaban yaşamına ortam hazırlayıcı, biyoçeşitliliği 
sürdürücü ve gen kaynağı nitelikleri ön planda tutulmaktadır (Aşkın vd., 2005). 

 
Verilerin Yetersizliği ve Tutarsızlığı 
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Türkiye’de tarım sektörüne ait verilerin toplanması ve sınıflandırılmasında, 1970’li 
yıllardan günümüze kadar, birbirine oldukça benzer nitelikte rakamlar ortaya konulmuştur. 
Fakat günümüze kadar geçen süre zarfında sınıflandırma niteliklerinin ve tekniklerinin 
değişmiş olduğu gerçeği dikkate alınmamıştır. Aynı konuya ilişkin bir araştırmada farklı 
kamu kurumları arasındaki verilerdeki tutarsızlık da, bu konudaki eksiklik ve 
yanlışlığımızın boyutlarını ortaya koymaktadır.  

 
 



 

Yöresel düzeyde ve birbirinden çok farklı amaç ve tekniklerle yapılan araştırmaların 
bulguları, çoğunlukla genelleştirilebilecek nitelikte değildir. Bu nedenlerle, toprak koruma 
ve arazi iyileştirme çalışmaları için gerçekçi stratejilerin gerçekleştirilmesi olanaksız hale 
gelmiştir (MPM, 1998). 

Arazi bozulmasının türlerinin, etki derecelerinin ve yaygınlıklarının değişkenliği 
dolayısıyla, neden olduğu zararlar konusunda en gelişmiş ülkelerde bile sağlıklı rakamlar 
verilememektedir. Üzerinde görüş birliği sağlanan tek nokta, bu konudaki kayıpların 
korkutucu boyutta olduğudur (Aşkın vd.,  2005). 

 
Sonuçlar 
TR90 tarım bölgesi oldukça dar bir kıyı şeridi ve bunu izleyen dik ve çok dik eğimli 

yüksek pozisyonlardaki arazilerden oluşmuştur. Bölgede toprak işlemeli tarıma uygun arazi 
varlığı oldukça az olmasına karşın, toprak işlemeli tarıma uygun olmayan nitelikteki 
araziler çok geniş alanları kaplamıştır. 

TR90 tarım bölgesinde yaşanan iç göçler nedeniyle nüfus artışından ziyade azalma 
söz konusudur. Buna bağlı olarak, tarım sektöründe daha çok kadın ve yaşlılar istihdam 
edilir hale geldiğinden, ekilebilir alan içerisindeki araziler hızla azalmaktadır. 2010 yılında 
TR90 illerinden sadece Trabzon ve Giresun illerinde bir nüfus artışının olacağı diğer illerde 
ise göçün devam edeceği tahmin edilmektedir (Tablo 12). Bu şekilde bir göç olgusunun 
Türkiye’nin diğer bölgelerinde olmadığı söylenebilir. TR90 bölgesindeki geçim zorlukları, 
bölgenin Türkiye’de en fazla göç veren bölge olmasının sebebi olarak gösterilebilir. 

TR90 tarım bölgesinde yörede gerçekleşen yağışların çoğu, erozyon oluşturma 
güçleri yüksek olan yağmur şeklindeki yağışlardır. Eğimin fazla olduğu pozisyonlarda, 
toprak işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde toprak kayıpları oldukça fazla 
gerçekleşmektedir. 

TR90 tarım bölgesinde Gümüşhane dışındaki illerde, yağışın fazla gerçekleşmesi 
toprak asitliğinin artması, erozyon, drenaj bozuklukları olan taban arazilerde de toprağın su 
ile doygun olması sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. 

TR90 tarım bölgesinde erozyon, sığlık, taşlılık ve kayalılık, bazı dönmelerde sulama 
suyu yetersizliği ve drenaj bozukluğu gibi nedenlerle tarım dışı kalan alanlar oldukça geniş 
yer kaplamaktadır. Özellikle erozyon sığlık ve drenaj bozukluğu gibi sorunlu araziler çeşitli 
önlemler alınarak kazandırılabilir.  

TR90 tarım bölgesinde topoğrafik yapının uygun olmayışı ve bunun yanında tarım 
arazilerinin parçalanmış olması makineli tarımın ve diğer modern tarım tekniklerinin 
uygulanmasını engellemekte olup, bu durum da tarımsal üretimde verimliliği 
düşürmektedir. 

TR90 bölgesinde aşırı otlatma sonucu, çoğu çayır mera alanlarında hayvan 
beslenmesi yönünden oldukça değerli olan bitkilerin yerini daha düşük besin değerine sahip 
ve hayvanların severek tüketmediği bitkiler almıştır. 

TR90 bölgesindeki illerde gübre uygulamaları çoğunlukla geleneksel şekillerde ve 
bilinçsiz olarak yapıldığından, ekonomik anlamda gübre kullanımı arzu edilen nitelikleri 
taşımamaktadır. 

TR90 bölgesinde daha ziyade geleneksel yöntemlerle tek yönlü tarım yapıldığından 
tarım toprakları ekonomik bir şekilde kullanılmamaktadır. 

TR90 bölgesinde Arazi Kullanım Yetenek Sınıflamasına göre mutlak tarım arazisi 
miktarı oldukça sınırlı olup, ancak toprak koruma önlemleri ve bazı kontrol önlemleri 
alınarak tarımda kullanılabilecek tarım arazileri nispeten yer almaktadır. 
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TR90 bölgesinde Arazi Kullanım Yetenek Sınıflamasına göre mutlak tarım arazisi 
olarak değerlendirmesi gereken, ancak tarım dışı amaçlarla kullanılan topraklar, yine Arazi 
Kullanım Yetenek Sınıflamasına göre tarım arazisi olarak kullanılmaması gereken, ancak 
toprak işlemeli tarımda kullanılan topraklar küçümsenemeyecek miktarlardadır. 

TR90 bölgesinde topraklar sürekli sömürülmekte ve toprak yapısı 
geliştirilmemektedir. Toprakların organik maddece yoksun olması, onların strüktürlerinin 
bozulmasının esas sebepleri arasındadır. Organik maddece kötü durumda bulunan bölge 
toprakları, erozyona daha da uygun bir hale gelmektedir. 

TR90 bölgesinin topraklarında su tutma kapasitesi, sürekli düşmüş ve topraklar suyu 
bünyesinde tutup, profilinde yeraltına iletemez hale gelmiştir. Bu durum, yağmur şeklinde 
yağışı oldukça fazla miktarlarda alan ve topoğrafik yapısı da fazla eğimli pozisyonlarda 
oluşmuş bölge topraklarının erozyonla kaybolmasına ve verimliliklerinin düşmesine sebep 
olmuştur. 

TR90 bölgesinin topraklarının agregat stabiliteleri oldukça azalmış ve topraklar su 
karşısında sürekli olarak dayanıklılıklarını kaybeder bir hale gelmiştir. Bu nedenle bölgede 
yoğun yağışlardan sonra, çok büyük kütlesel hareketlerle toprak kayıpları görülebilmekte 
ve bu durum da önemli can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. 

TR90 bölgesindeki su kaynakları yoğun erozyon ve bilinçsiz gübre uygulamaları 
nedeniyle kirlenmiştir. Ayrıca tek bir yağıştan sonra bile sediment ile dolu akar hale 
gelmişlerdir. 

TR90 bölgesinde ki toprak sorunlarını sadece tarımsal üretim düşüşleri açısından 
değerlendirmek çok doğru bir husus olmaz. Arazi değerinin düşmesi, zararlı görünüm 
etkileri, doğal ekosistemler ile, flora ve fauna üzerindeki bozucu etkileri ve imkan 
olduğunda bozulan alanların yeniden kazanılabilmesi için yapılması gereken yatırımlar vb, 
maliyet unsurlarını artıran pek çok sayıda uygulama bulunmaktadır. 

TR90 tarım bölgesinde Türkiye’nin diğer tüm tarım bölgelerinde de olduğu gibi, 
veraset ve mülkiyet kanunları, tarım arazilerini parçalayıcı nitelikte ve bizzat yerinde 
bölüşmeye hizmet eder niteliktedir. Bu nedenle, bölgedeki tarım arazileri ekonomik 
anlamda kullanılamaz hale gelmiş ve ekonomik arazi büyüklükleri sağlanamaz durum 
almıştır. 

TR90 tarım bölgesinde geleneksel tarım şekilleri uygulanmakta olup, bu durum 
modern tarım tekniklerinin bölge çiftçisi tarafından öğrenilip, kullanılmasını 
güçleştirmektedir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın STATİP projesi, çiftçi kayıt sisteminin yanı sıra, 
kadastro çalışmalarının bitirilmesini, parsel tanımlama sisteminin (LPIS) ortaya konmasını 
ve korunması gereken tarım arazilerinin belirlenmesini amaçlayan, iyi niyetli bir girişimdir. 
2002 yılında yürütülmeye başlanan projeyle, sağlıklı destekleme politikaları, üretim 
planlaması, girdi ekonomisi vb çok sayıda yararın yanı sıra, arazilerde bozulmaya yol açan 
uygulamaların izlenmesi ve giderici önlemlerin alınması da amaçlanmıştır. Fakat bugünkü 
uzman, araç-gereç vb yapısı bu çalışmanın devam ettirilmesi için yeterli değildir. Ayrıca 
tarım arazilerinin etüt ve sınıflandırılmasında uluslar arası ölçütlerle paralellik göstermeyen 
bir yöntemle yol alınmaya çalışılmaktadır (Aşkın vd.,  2005). 

 
Öneriler 
TR90 bölgesinde işlemeli tarıma uygun arazi, toplam tarım alanlarının ancak 

%13,41’ini meydana getirmektedir. Türkiye genelinde işlemeli tarıma uygun arazilerin 
toplamı, toplam yüzölçümünün %24,58’i olmasına karşın, TR90 bölgesinde bu oran 
%3,51’dir. TR90 bölgesinde en uygun arazi kullanma şeklinin belirlenebilmesi için, öncelikle 
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arazinin kullanım kabiliyet sınıflamasının yapılması gerekmektedir. Böyle bir sınıflama bu ve 
diğer bölgeleri arazi kullanma planlarının yapılması ve tarım sektörlerindeki gelişmenin 
sağlanabilmesi için de bir zorunluluktur. 

TR90 tarım bölgesinde önemli toprak sorunlarından biri olan erozyonun temel 
nedeni, toprak işlemeli tarımın yanlış alanlarda yapılması ve toprak işlemenin doğru 
yapılmamasıdır. Bir diğer ifadeyle; TR90 bölgesinde erozyonun ve diğer toprak 
sorunlarının önlenmesinde öncelikli olarak tarım arazileri düşünülmelidir. 

TR90 tarım bölgesinde, iklim özellikleri ve topoğrafik yapıda ekonomik anlamda 
çok fazla değişiklik yapılamayacağına göre, toprak ve çevre bozulmasını en aza indirecek 
önlemler beş grup altında toplanabilir: 

1. Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin geliştirilmesi, 
2. Bitki örtüsünün güçlendirilmesi (kapalılık oranının ve süresinin artırılması), 
3. Baraj, bent yapımı, yatak düzenleme, engel kurma vb fiziksel su koruma 

yapılarının kurulması, 
4. Bölgede yer alan arazilerin etüt ve haritalarının en son tekniklerin kullanılarak bir 

an önce yapılması, 
5. Bölge için ayrıntılı toprak haritalarının yapımına bir an evvel başlanmalı, bu ha-

ritalara dayalı olarak arazi kullanım planlarının yapılması ve arazilerden istifade edilirken 
bu planlamaların mutlaka kullanılması. 

FAO ve UNEP tarafından ortaklaşa hazırlanan bir raporda (FAO, 1996) 
sürdürülebilir arazi yönetimi için alınması gereken önlemler aynı zamanda TR90 tarım 
bölgesi için de geçerli olabilecek niteliktedir. Bunlar;  

 Ulusal görevli kurum, 
 Kamuoyu duyarlığı, 
 Pilot alanlarda yerel kaynak yönetimi grupları oluşturulması, 
 Gereksinmelerin ve engellerin tanımlanması, 
 Eldeki bilgilerin doğrulanması, 
 Arazi yönetim planlarının tartışmalar yoluyla geliştirilmesi, 
 Yasal destek sağlanması, 
 Koordinasyon ve objektifliğin sağlanması olarak sıralanabilmektedir. 
Ülkemizde ve TR90 bölgesinde önemli toprak kayıpları ortaya çıkaran erozyonun 

etkin olmasına neden olan etmenlerin başında, belkide arazi kullanımındaki yanlışlıklar 
gelmektedir. Türkiye’de arazi kullanımı ayrıntılı bir şekilde düzenlenmemiştir. Örneğin 
Arazi Kullanım Yetenek Sınıflamasına göre orman veya otlak niteliğindeki fazla eğimli 
alanlar, toprak işlemeli tarıma açılmış, mutlak tarım arazileri ise ormana tahsis edilmiş veya 
yol, yerleşim, endüstri vb amaçlarla elden çıkarılmıştır. Yine iyi nitelikli tarım arazileri 
suya boğulu olarak kalmakta veya çayır-mera arazileri bataklık olarak bırakılabilmektedir. 
Bu tür kullanımların bir merkezden planlanıp izlenmesi mutlak zorunluluk iken, son 
dönemde yapılan birtakım düzenlemelerle önce Topraksu Genel Müdürlüğü’nün 
kapatılması, sonra da, KHGM’nün yerel yönetimlere devri gibi, toprak koruma tekniklerine 
taban tabana zıt politikalar uygulanmaktadır. Ülke yönetimi, toprak yönetimine ilişkin 
konuları, uluslararası kuruluşların baskı ve yönlendirmeleri sonucu, yerel nitelikli 
say(n)arak, tarihsel bir yanlışa düşmektedir. Gelişmiş ülkelerde arazileri kullanıma 
uygunluk sınıfına göre tahsis eden uygulamalar bile yetersiz görülüp, iklim, su tutma gibi 
diğer çevresel etmenleri de gözeten sistemlere geçilmeye başlanmışken, ülkemizde ise bu 
çalışmaları yürütebilecek tek kurum da yok edilmeye çalışılmaktadır (Aşkın vd.,  2005). 
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amacıyla alternatif yakıt kaynakları, kırsal kesimin istifadesine sunulmalıdır. TR90 
bölgesinde korumaya dayalı tarım sistemleri, yeşil gübreleme, kompost hazırlama, 
sürdürülebilir tarım gibi toprağın korunmasını ve yapısının gelişmesini sağlayan 
uygulamalara önem verilmelidir. TR90 tarım bölgesinde toprak ve su kaynakları birarada 
değerlendirilmeli, korunmalı ve geliştirlmelidir. Bölge topraklarının kaybına erozyonla 
kaybına, özelliklerinin bozulmasına ve tarım dışı amaçlarla kullanılmasına engel 
olunmalıdır. TR90 tarım bölgesinde uygulanabilecek toprak koruma önlemlerini dört ana 
başlıkta toplayabiliriz: 

1. Geniş alanlı otlak yönetiminin kurulup, sürdürülmesi, 
2. Yeşil örtü (malç) ve korumaya dayalı toprak işleme (anıza ekim), 
3. Erozyona duyarlı tarım alanları, çayır-mera, orman örtüsü veya yem bitkileri 

yetiştiriciliğine tahsis edilmeli veya özellikle VII. Sınıf ve VIII. Sınıf araziler yabani hayata 
terk edilmelidir. 

4. Erozyonu denetim altına alacak bozulmayı önleyici, usulüne uygun arazi kullanım 
ve yönetimlerini sağlamak; 

a. Bitkisel ve kültürel yöntemler 
- araziyi, kullanıma uygunluk sınıfına göre kullanmak, 
- uygun ve en az düzeyde veya sıfır toprak işleme yapmak, 
- bitki nöbetleşmesine yer vermek, 
- nöbetleşe otlatma yapmak ve otlatma takvimi uygulamak, 
- anız örtülü tarım yapmak, 
- çiftlik gübresi, yeşil gübre, kompost vb organik artıkları değerlendirmek, 
- tesviye eğrili ve şeritsel tarım yapmak, 
b. Mekaniksel yöntemler, 
- teraslama, 
- otlandırılmış su yolları, 
- oyuntu kontrolü, 
- kıyı koruma, 
- gölet, bent vb yapımı, 
TR90 tarım bölgesinde örtü toprağını kaybetmiş ve ana kayası yüzeye çıkmış 

alanlar, erozyon envanterlerinden çıkartılmalıdır Bu alanların rekreasyon, yaban hayatı, 
tarım dışı amaçlar gibi kullanımlara tahsis edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Böylesi 
bir uygulamaya gidilmediği sürece, konutsal ve endüstriyel yerleşimler, havaalanları, 
demiryolları ve karayolları, kamunun alansal diğer bazı ihtiyaçları, başka seçenek 
bulunmadığı gerekçesiyle, mutlak tarım arazilerinden karşılanmaya devam edilecektir. 

TR90 tarım bölgesinde toprak sorunlarının önlenmesinde ve düzeltilmesinde, Çevre 
ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlükleri 
ile konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin bir arada çalışmalarının sağlanması bir 
zorunluluktur. Ziraat Mühendisleri Odası tarafından on yıl önce gerçekleştirilen “Ziraat 
Mühendisliği IV. Teknik Kongresi”nde erozyonu denetime yönelik önlemler arasında 
“havza kullanım planlaması, uzman açığını kapatmak için özel eğitim verilmesi ve 
korumaya dayalı tarım yapan çiftçilere mali kolaylıklar” gibi önlemler dile getirilmiştir. 
(Taysun vd.,  1995). Ancak, hem Türkiye genelinde hem de TR90 bölgesinde konu 
üzerinde hemen hiç yol alınmadığı, söz konusu önerilerin güncelliğini korumasıyla, açıkça 
görülmektedir. 

TR90 tarım bölgesinde çiftçilerin korumaya dayalı tarıma yöneltilmesi için, 
öncelikle bu yolla elde edeceği kazancın, harcamalarından daha fazla olacağına ikna 
edilmesi gerekir. Bununla ilgili envanterin çıkarılması için, girdi ve çıktı fiyatları, mülkiyet 
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durumu, çiftçinin nitelikleri gibi hususların ortaya koyulması gerekir. Konuya yalnızca 
doğal kaynak koruma açısından bakıp, işin ekonomisini ve yetiştirici hakları boyutlarını 
hesaba katmayan anlayışın pek de başarılı olamadığı şimdiye dek yalın olarak ortaya 
çıkmıştır. Yapılması gereken şey, yetiştiriciye kısa ve uzun dönemli çıkarlarını tüm 
açıklığıyla sergilemektir. TR90 tarım bölgesinde uzun dönemli koruyucu önlemlerin etkin 
olabilmesi için arazi toplulaştırma (küçük işletmelerin birleştirilip, kullanışlı ölçeklere 
getirilmesi) ve arazi mülkiyetini yaygınlaştırıcı politikaların izlenmesi gerekmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde yeni yaklaşımlar, toprak koruma önlemlerinin çiftçiler ve devlet 
tarafından ortaklaşa planlanmasını ve birlikte finanse edilmesini öngörmektedir. Bunlar 
arasında erozyona duyarlı alanların işlemeli tarımdan çıkarılması, eğimli arazilerde çayır 
şeritlerinin, su toplama havzalarında da tampon bölgelerin oluşturulması gibi önlemler 
sayılabilir (Fullen, 2003; Aşkın vd.,  2005). 

Ülkemizde ve TR90 bölgesinde erozyon başta olmak üzere diğer toprak sorunlarının 
denetimine ilişkin gözlemsel ve deneysel çalışmalar, havza bazında 
gerçekleştirilmemektedir. Bölgede bu konuda yapılan sınırlı sayıda araştırma ise, parsel 
boyutundadır. TR90 bölgesinde yer alan bazı akarsulardan ölçülen sediment verimleri 
arasındaki büyük farklılıklar, erozyonu önleme çalışmalarında öncelikli alan seçimi 
açısından önemli veriler ortaya koymaktadır. Ancak bu veriler, hem istasyonlara 
ulaşamayan yükün ölçülememesi, hem de havzanın hangi yörelerinden daha fazla yük 
ulaştığı gibi soruları yanıtsız bırakması bakımından yetersiz kalmaktadır.  

Toprak işlemeli tarımda ekonomik olarak bitkisel üretim yapılabilecek arazilerde 
eğimin üst sınır değeri %12’dir. TR90 tarım bölgesinde %12’den fazla eğime sahip 
alanlarda, erozyon bariz bir şekilde ortaya çıkacağından, toprak kayıpları artacaktır. Böylesi 
alanlarda toprak işlemeli tarım yapma zorunluluğu bulunan hallerde, mutlaka koruma ve 
kontrol önlemleri alınmalıdır. Örneğin eğimli ve çok dik eğimli alanlarda teraslama, 
erozyonla oluşabilecek toprak kayıplarını azaltan önemli bir toprak ve su koruma 
yöntemidir. Ayrıca teraslar sayesinde, mekanizasyona uygun olmayan alanlarda modern 
tarım teknikleri uygulanabilir hale gelmektedir. Bu yönüyle düşünüldüğünde; TR90 tarım 
bölgesinde toprak ve su koruma önlemi olarak teraslar öncelikli olarak akla gelebilir. 

TR90 tarım bölgesinde etkili toprak derinliği, önemli toprak sorunları arasında yer 
almaktadır. Sığ toprak derinliği, yüksek taban suyu nedeni ile drenaj uygulanmak suretiyle 
derinlik arttırılıp toprak bitkisel üretim için en uygun duruma getirilebilir. Etkili toprak 
derinliğinin artırılmasına imkan bulunmayan alanlarda, sığ toprak derinliğine uygun çayır-mera 
bitkileri yetiştirilebilir. TR90 tarım bölgesinde bitkisel üretimde yaygın olan ürün fındıktır. Bu 
bölgenin dik ve çok dik eğimli alanlarında ve çoğu durumda çok sığ toprak derinliğinde 
bulunan fındık örtüsü, kök sistemi ve toprak yüzeyindeki örtüsü nedeniyle bölgede aslında 
daha da fazla gerçekleşebilecek toprak kayıplarını önlemektedir. Dolayısıyla dik ve çok dik 
eğimli alanların sığ topraklarında fındık sökümü engellenmeli hatta bu alanlarda fındık 
plantasyonu desteklenmelidir. TR90 tarım bölgesinin tarım topraklarında düşük olan 
verimliliğin artırılabilmesi için, kaliteli tohumluk kullanılması, mekanizasyonun 
sağlanması, miras kurallarının araziyi değer olarak paylaştıracak şekilde değiştirilmesi ve 
arazi ile ilgili davaların kısa sürede sonuçlandırılması, bilinçli gübrelemenin çiftçilere 
benimsetilip öğretilmesi üzerinde dikkatle durulması gereken önlemler olarak sayılabilir. 

TR90 tarım bölgesinde toprak işlemeli tarıma uygun arazilerin yerleşim yeri olarak 
kullanılması kesinlikle engellenmeli ve özellikle konutsal ve endüstriyel yerleşim 
alanlarının arazi kullanım yetenek sınıflamasına göre toprak işlemeli tarıma uygun olmayan 
V-VII. Sınıf arazilerde oluşturulması yönünde yasal düzenlemeler mutlaka yapılmalı ve 
düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. 
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TR90 tarım bölgesinde modern tarımsal üretim teknikleri hakkında toprak 
kullanıcılarının bilgi eksikliği giderilmelidir. Bölgede yer alan tarım ve ilgili diğer 
kuruluşların en küçük birimlerine kadar eşgüdüm içerisinde olması gerekir. Bu bağlamda, 
tarım kuruluşları, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri arasında 
bozulmayacak nitelikte çalışma kanalları kurulmalıdır. 

TR90 tarım bölgesinde ancak böylesi tedbirlerle toprak sorunlarının önüne geçilmiş 
olunacak ve sonuçta da bölgedeki tarım topraklarının üretim potansiyelleri ve su kullanım 
etkinliği artırılmış olacaktır. Yine bu şekilde önlemlerle çevrenin kirlilikle karşılaşma riski 
azaltılabilecektir. 
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Özet 
Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artış göstermesi beslenme sorunlarını da 

beraberinde getirmektedir. Artan nüfusun sağlıklı beslenebilmesi, tarım alanlarının sınırlı 
oluşu nedeniyle birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün almayı zorunlu kılmaktadır. Birim 
alandan daha fazla ürün almak, gübreleme, sulama ve zirai mücadele gibi ürün artırıcı girdi 
kullanımını zorunlu kılmaktadır. Tarımsal üretimde, temel girdiler içerisinde gübrelerin 
bitkisel üretim artışındaki payı %50’nin üzerindedir. Bu girdilerin başarılı ve ekonomik bir 
şekilde kullanımı ise, toprağı iyi tanımakla ve özelliklerini bilmekle ancak mümkündür. 
Bitkilerin yüksek verimde kalmalarını sağlamak, iyi ve kaliteli ürün almak, hastalık ve 
zararlılara karşı mukavemetini artırmak için toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre 
yeterli miktarlarda ve uygun tekniklerle gübreleme yapmak gerekmektedir. Bu çalışmada, 
Doğu Karadeniz Bölgesi topraklarının verimlilik özellikleriyle gübre uygulamaları ve 
sorunları birlikte incelenecektir. Değerlendirme sonucunda, uygulamada karşılaşılan 
sorunlara çözüm önerileri getirebilmek ve gübrelemenin tarımsal üretimdeki katkısını 
artırmak amacıyla gerekli öneriler yapılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Toprak verimliliği, gübreleme sorunları 
 
 

Fertilization problems and solutions in the soils of East Blacksea Region 
 
 

Abstract 
That world population increases rapidly constitutes nutritional problems. Increasing 

of world population can feed as healthy, so agricultural area is limited, is necessary to have 
more and quality yield from per unit. Having more yields from agricultural area depends on 
some agricultural inputs such as fertilization, irrigation and crop protection which are 
essential to crop fertility. Fertilizer comprises more than 50% of basic input in increasing of 
crop productivity. Using of these inputs as economical and successful is possible with soil 
survey and well-known its properties. According to soil and leaf analysis, fertilization 
should be done with sufficient levels and suitable techniques to plant productivity, crop 
quality, resistant of plant disease and insects. In the study, fertilizer applications and 
problems in conjunction with soil fertility status are being examined in the East Blacksea 
Region. Based on the evaluation results, suggestions on crop productivity depending on 
fertilization are being presented. 

Key words: Soil fertility, fertilization problems 
 



 

Giriş 
Doğu Karadeniz Bölgesi, ülkemizin geleneksel tarım ürünleri arasında yer alan ve 

ekonomik öneme sahip olan fındık ve çaya sahiptir. Dünya toplam fındık üretiminin ve 
ihracatının yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık %75’i ülkemizde gerçekleşmektedir. 
Fındık dikim alanları incelendiğinde; Ordu %41.4, Akçakoca %29.9, Giresun %18.3 ve 
Trabzon %10.4’luk bir paya sahiptir (Anonim, 2002a) Çayda da benzer durum söz konusu 
olup; ülkemiz çay üretim alanı bakımından dünyada 6 ve üretim miktarı bakımından ise 5. 
sırada yer almaktadır. Ülkemizde çay alanlarının dağılımı ise %65’i Rize, %21’i Trabzon, 
%11 Artvin ve %3’ü Ordu ve Giresun şeklindedir (Anonim, 2002b). 

Bitkisel üretimde amaç, toprakların verimlilik özellikleri korunarak bol ve kaliteli 
ürün elde etmektir. Bu amaca ulaşmak, organik ve inorganik tabiatlı materyallerin 
gübreleme ile toprağa veya bitkiye verilmesi ile mümkündür. Gübrelemeden beklenen 
faydanın sağlanabilmesi için ise toprakların bitkiye yarayışlı besin maddesi içeriklerinin 
doğru tespit edilmesi ve usulüne uygun gübreleme yapılması gerekmektedir. Aynı 
zamanda, gübreleme programı düzenlenirken eksik olan besin elementinin gübre ile 
karşılanmasının yanı sıra, besin elementlerinin yarayışlılığını azaltan diğer toprak 
özelliklerinin ve yetiştirilecek bitki çeşidinin dikkate alınarak hazırlanması düşünülmelidir. 
Yeni bitki çeşitlerinin ıslahı ve birim alandan yüksek verim alma çabaları doğrultusunda 
gübre kullanımında da bir artış görülmektedir. Özellikle Asya, Amerika ve Avrupa 
kıtalarında tüketilen gübre miktarları toplam dünya tüketiminin %94’ünü oluşturmaktadır 
(Güler, 2003). Ülkemizde birim alana tüketilen gübre miktarı (kg/da) Avrupa Birliği 
ülkeleri ile kıyaslandığında azot ve fosforlu gübre tüketiminde 2.5 ve 3.5 katlık bir fark söz 
konusu iken potasyumlu gübrede bu oran 440 kattır (Er vd., 1996). 

Son yıllarda çevre bilincinin gelişmesi ile birlikte tarımda kullanılan kimyasal 
gübrelerin çevre ve toprak kirliliği üzerine etkileri üzerinde durulmaktadır. Halbuki, dünya 
nüfusunu besleyebilmek için bugünkü gıda üretiminin %60 oranında artırılması 
gerekmektedir (Fresco, 2004). Bu nedenle, tarımsal girdiler içerisinde önemli yer tutan 
gübre kullanımı hem dünya gıda ihtiyacını karşılayabilmek ve hem de Türkiye’deki 
kullanım yetersizliği sebebiyle kaçınılmaz bir gerçektir.  

Karaçal (1980, 2003) gübrelemenin çevre üzerine olumsuz etkilerini; azotlu gübre 
kullanımındaki artışa bağlı olarak yıkanma sonucunda sularda nitrat konsantrasyonunun 
yükselmesi, yüzey toprağının taşınması ile birlikte fosforlu gübrelerin sulara karışması ve 
ötrofikasyon, aşırı gübre kullanımı ile bitkilerde birikim ve insanlara etkisi, azotlu 
gübrelerin uygulanması ile atmosfere N2O ve NH3 gibi gazların katılması ile sera etkisinin 
oluşması şeklinde bildirmiştir. Gübreler bitkiler tarafından etkin bir şekilde kullanıldığında 
çevre üzerine olumsuz etkileri de önlenmiş olacaktır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2003 yılı rakamlarına göre toplam tarım alanı 691.317 
ha olup, %36.82’lik (254.576ha) pay ile Ordu 1. sırada ve %4.79’luk (33.090ha) pay ile 
Artvin son sırada yer almaktadır. Ordu’yu sırası ile %23.08 ile (159.583ha) Giresun, 
%15.57 ile (107.683ha) Trabzon, %11.96 ile (82.673ha) Gümüşhane ve %7.77 ile 
(53.712ha) Rize izlemektedir (Anonim 2004). Tarım alanlarının kullanımına bakılacak 
olursa iller bazında dağılımını inceleyecek olursak; Ordu ve Giresun’da fındık yaklaşık 
%54’lük bir paya sahip iken; Trabzon’da fındık ve çay %47 ile %15; Gümüşhane’de 
buğday ve arpa olmak üzere hububat %39.2; Artvin’de çay %5.2, hububat %3.5 ve fındık 
%2.3 ve Rize’de ise çay %90.1’lik bir dağılım göstermektedir (Anonim 2002a, b, c, d, e, f). 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, 
Artvin ve Gümüşhane illeri topraklarının verimlilik özellikleri ile gübre kullanımı ve 
karşılaşılan sorunlar üzerinde durularak çözüm önerileri üretilmeye çalışılacaktır.  
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Doğu Karadeniz Bölgesi Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde iklim, topografya, ana materyal gibi farklılıklardan 
dolayı toprakların verimlilik özelliklerinde önemli farklılıklar vardır. Toprakların bünye 
sınıfına göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Gümüşhane, Trabzon, Artvin ve Ordu illeri 
topraklarının %50’sinden fazlası tınlı bir bünyeye sahip iken; Ordu ve Rize toprakları killi 
tınlı bünyeye sahiptir.  
 Toprak reaksiyonu incelendiğinde; Ordu ili topraklarının %34.9’u nötr, Giresun’un 
%30.0’ orta asit, Trabzon’un %36.9’ u hafif asit, Rize’nin %51.9’u orta asit, Artvin’in 
%50.3’ü nötr ve Gümüşhane’nin %75.3’ünün hafif alkali reaksiyona sahip olduğu 
görülmektedir (Eyüpoğlu, 1999). 

 
Tablo 1. Doğu Karadeniz Bölgesi topraklarının bünye ve pH’ya göre dağılımı, % 

Bünye Toprak reaksiyonu (pH) 
İller 

Tınlı 
Killi 
tınlı 

Killi 
Orta asit 
4.5-5.5 

Hafif asit 
5.5-6.5 

Nötr 
6.5-7.5 

Hafif alkali 
7.5-8.5 

Ordu 12.1 58.6 29 19.6 27.9 34.9   0.5 
Giresun 50.1 42.7 3.4 30 25.8 21.2 15.5 
Trabzon 63.6 34.1 1.7 28.7 36.9 18.6   4.8 
Rize 25.7 69.7 4.5  51.9 37.1  6.6 0 
Artvin 58.2 40.3 0.8 15.2 29.5 50.3   4.3 
Gümüşhane 77.1 20.1 1.0  0.4   2.5 21.8  75.3 

 
Tarakçıoğlu vd., (2003a,b) Ordu ili fındık bahçesi topraklarının oransal olarak 

%55.4’ünün killi, 26.2’sinin killi tınlı ve %9.2’sinin tınlı iken; kivi bahçesi topraklarının 
%36’sının kumlu tınlı, %30’unun killi tınlı ve %18’inin tınlı bünyeye sahip olduğunu tespit 
etmişlerdir. Araştırıcılar fındık bahçesi topraklarının %40.0’ının hafif asit, kivi bahçesi 
topraklarının ise %32.0 yine hafif asit reaksiyona sahip olduğunu belirlemişlerdir.  

Adiloğlu ve Adiloğlu (2004), Trabzon ili fındık bahçesi topraklarının %60’ının killi 
tınlı, %16.7’sinin killi ve %13.3’ünün kumlu killi tınlı bünyeli; toprak pH’sının ise 
%6.7’sinin kuvvetli asit, %66.7’sinin orta asit ve %26.6’sının hafif asit reaksiyona sahip 
olduğunu saptamışlardır. Kacar ve Katkat (1999), çay tarımı yapılan alanlarda uzun yıllar 
amonyum sülfat gübresinin kullanılması sonucunda toprak reaksiyonunun kritik seviyenin 
(4<pH) altına düştüğünü bildirmişlerdir. Toprak tekstürü ve reaksiyonu toprakların önemli 
özelliklerindendir.  

Brohi vd., (1995), toprak tekstürünün, toprağın bitki besin maddeleri ve su tutma 
kapasitesini, işlenebilme gücünü, su ve rüzgar erozyonuna dayanıklılık derecesini, 
geçirgenliğini, havalanmasını ve ısınma ısısı gibi toprak özelliklerini etkilediğini 
belirtmişlerdir. Güneş vd., (2000) asit topraklarda bitki gelişiminin zayıf olmasının 
nedenlerini; P ve Mo’in immobilizasyonu ile Mg ve K’un alınabilirliğinin azalması, bunlara 
ilave olarak B, Zn, Cu, Fe, Ni ve diğer mutlak gerekli olmayan metal iyonların 
elverişliğinin artması ve topraklarda özellikle Mn ve Al iyonlarının aşırı miktarlarının 
toksisiteye sebep olması olarak değerlendirmişlerdir. 

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ili topraklarının yarıdan fazlası %1’den daha 
az kireç içerirken, Gümüşhane ilinde bu oran %26.4 olarak belirtilmiştir. Yöre topraklarının 
organik madde dağılımları incelendiğinde ise; Gümüşhane ili topraklarının %67.4’ü az ve 
çok az miktarlarda içerirken, diğer illerde bu durum %50’nin altında seyretmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Doğu Karadeniz Bölgesi topraklarının kireç ve 
             organik madde içeriklerine göre dağılımı, % 

Kireç Organik madde  
 
İller 

Az kireçli 
 <%1 

Kireçli 
%1-5 

Orta kireçli 
%5-15 

Az ve çok 
az <%2 

Orta 
%2-3 

İyi 
%3-4 

Yüksek 
>%4 

Ordu 83.1  4.7 6 21.4 25.0 23.3 30.3 
Giresun 75.1  6.7 7.4 37.5 21.3 16.6 24.6 
Trabzon 90.3  5.5 3.1 40.9 31.0 16.4 11.7 
Rize 99.6  0.3 0.1 25.8 25.6 20.5 28.1 
Artvin 64.4 12.3 16 37.6 26.5 17.4 18.5 
Gümüşhane 26.4 20.2 32.2 67.4 32.5 0.1 0 

 
Tarakçıoğlu vd., (2003a,b) Ordu ili fındık ve kivi bahçesi topraklarının az kireçli 

(%76.9, %84.0), organik madde bakımından ise %46.2 ve %54.0 oranında iyi ve yüksek 
olduğunu tespit etmişlerdir. Adiloğlu ve Adiloğlu (2004), Trabzon ili fındık bahçesi 
topraklarının yeterli ve yüksek miktarlarda organik madde içerdiğini (%80) saptamışlardır. 
Güzel (1982), asit reaksiyonlu toprakları kireçlemenin sağladığı en büyük yararın Al ve Mn 
elementlerinin çözünürlüklerini azaltarak toksin etkilerini ortadan kaldıracağını; yine Al ve 
Fe’in toprakta etkinliğini azaltarak toprakta bitkiye yarayışlı P düzeyinin yükselmesine 
neden olacağını belirtmiştir.  

Yöre topraklarının bitkiye yarayışlı P içerikleri incelendiğinde, Ordu ili başta olmak 
üzere diğer 5 ilde de oransal olarak %50’nin üzerinde bir fosfor noksanlığı mevcuttur. 
Doğu Karadeniz yöresi topraklarının değişebilir K içeriklerinin yeter ve yüksek seviyelerde 
olduğu Tablo 3’ten görülmektedir. Fındık bahçesi topraklarının bitkiye yarayışlı P içerikleri 
bakımından %23.1 oranında noksanlık söz konusu iken, kivi bahçesinde %2 oranında 
fosfor noksanlığı; fındıkta yine %40 ve kivide %10 oranında K noksanlığı araştırıcılar 
tarafından tespit edilmiştir (Tarakçıoğlu ve ark 2003a,b).  

Adiloğlu ve Adiloğlu (2004), Trabzon ili fındık bahçesi topraklarının bitkiye 
yarayışlı P ve değişebilir K içerikleri bakımından %20 ve %6.6 oranında noksanlık söz 
konusu olduğunu bildirmişlerdir. Özellikle K, fındıkta meyve tutumu ve boş fındık 
oluşumu üzerine etkili olduğu (Genç, 1987) ortaya konulmuştur. Son yıllarda yörede kivi 
yetiştiriciliğinin artışı ile birlikte, potasyum noksanlığının verimde %60-70 oranında 
azalmaya neden olması kivi için K’un önemini açıkça ortaya koymaktadır (Smith vd.,  
1987, Tarakçıoğlu ve Cangi 2003). Yine Cangi vd., (2003), 2 yıllık araştırma neticesinde 
K’lu gübreleme ile kivide verimde belirgin bir artış kaydetmişlerdir. Aşkın vd., (2003), kivi 
bahçesi topraklarının K adsorpsiyon kapasitelerinin yüksek olduğunu ve ilave edilen K’lu 
gübrenin yaklaşık %50’sinin toprakla temasın 12. saatinde toprakta tutulduğunu 
belirtmişlerdir.  
 

Tablo 3. Doğu Karadeniz Bölgesi topraklarının P ve K içeriklerine göre dağılımı, % 
P2O5, kg/da K2O, 

kg/da 
 
 
İller Az ve çok  

ç.y 9 20-30 
Yüksek 

az<6  
Orta 
6-9 

Yüksek ve  
üksek>

Az  
<20 

Orta Yeter  
30-40 >40 

Ordu 80.1 6.2 13.7 3.1 8.5 31.0 57.4 
Giresun 61.7 12.4 25.9 5.92 10.6 12.8 70.8 
Trabzon 54.5 7.2 38.3 20.7 16.2 63.1 0 
Rize 84.1 5.9 10.0 20.1 16.6 63.3 0 
Artvin 55.5 9.4 35.1 9.0 6.7 9.0 75.3 
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Gümüşhane 59.9 10.0 30.1 25.2 16.4 12.8 45.6 
Yöre topraklarının bitkiye yarayışlı mikro element içerikleri incelendiğinde; Mn ve 

Cu noksanlığına rastlanmazken; Ordu’da oransal olarak %73.3 Fe ve %53.3 Zn noksanlığı 
tespit edilmiştir (Eyüpoğlu vd., 1998). Yine Gümüşhane’de %88.9 oranında Fe ve %55.6 
oranında Zn noksanlığı gözlenirken, diğer illerde bu besin elementleri noksanlığı nadir 
görülmektedir. Tarakçıoğlu vd., (2003a), Ordu ili fındık bahçesi topraklarının bitkiye 
yarayışlı Fe ve Cu içerikleri bakımından yeterlilik sınır değerleri arasında olduğunu; Mn’da 
%46.7, Zn’da %75.4 ve B’da %93.8 oranında noksanlık söz konusu olduğunu 
bildirm

n az olması Fe, Cu, Zn ve Mn bakımından genelde noksanlık söz 
konus

ında N, %26.7 
P, %6

ri 
bazı durumlarda yetersiz kalmakta olup; bitki analizlerinin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

ta tutulması ve 
depola

ımı ile toplam tüketim içerisindeki payları 
Tablo 

 içerinde %70’ten fazla paya sahip olup; en fazla 
N’lu g

nde 
Gümüşhane, Artvin ve Giresun en yüksek fosforlu gübre tüketim oranına sahip illerdir. 

işlerdir.  
Kivi bahçesi topraklarının bitkiye yarayışlı Fe, Cu ve Zn içeriklerinde önemli bir 

noksanlık söz konusu değil iken; Mn’da %24 ve B’da %22 oranında noksanlık tespit 
edilmiştir (İsmailçelebioğlu vd., 2005). Adiloğlu ve Adiloğlu (2004), Trabzon ili fındık 
bahçesi topraklarında Fe, Cu ve Mn noksanlığı olmadığını, Zn’da ise %70 oranında 
noksanlık olduğunu belirlemişlerdir. Gümüşhane hariç, diğer il topraklarının 
reaksiyonlarının 6.5’da

u olmamaktadır. 
Tarakçıoğlu vd., (2003a) Ordu ili fındık bitkisi yapraklarında yaklaşık %57 oranında 

N, %65 P, %66 K, %58 Mg ve %91 B noksanlıklarına rastlandığını tespit etmişlerdir. Kivi 
bitkisi yapraklarında ise mikro element noksanlığına rastlanmaz iken, oransal olarak %64 
N, %24 P ve %26 K noksanlığı olduğunu saptamışlardır (Tarakçıoğlu vd., (2003b). 
Adiloğlu ve Adiloğlu (2004) Trabzon ilinde fındık yapraklarında %20 oran

.7 K, %50 Mg ve %66.7 oranlarında Zn noksanlığı tespit etmişlerdir.  
Toprakta bitki için yarayışlı besin elementleri yeterlilik sınırları içerisinde değişim 

gösterebilir. Ancak diğer toprak özelliklerinin uygun olmaması bazı besin elementlerinin 
bitkiler tarafından alımını ve taşınımını olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla toprak analizle

 
Doğu Karadeniz Bölgesi Gübre Tüketim Değerleri 
Mutlak gerekli bitki besin elementleri içerisinde N, P ve K ilk sıralarda yer almakta 

olup, ülkemizde ve dünyada en çok üretilen ve tüketilen gübrelerin de başında yer 
almaktadırlar. Azotlu gübrelerin, kimyasal özellikleri sebebiyle toprak

nması mümkün olmadığı için her yıl uygulanması gerekmektedir.  
Türkiye topraklarının organik madde içeriklerinin düşük olması neticesinde azotlu 

gübre uygulamaları ile verimde yüksek artışlar sağlanmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi 
illerinin 1999 ve 2003 yıllarına ait gübre kullan

4’te verilmiştir (Anonim 1999, 2004).  
Tablo incelendiğinde, 2003 yılında illerin gübre tüketimlerinde bir azalma olduğu, 

özellikle Artvin, Rize ve Gümüşhane’de belirgin düşüşlerin yaşandığı görülecektir. Toplam 
gübre tüketimi en fazla Ordu, en az ise Artvin ve Gümüşhane illerinde olmuştur. Azotlu 
gübre kullanımı toplam gübre tüketimi

übre Ordu’da uygulanmaktadır.  
Fosforlu gübreler, bitki gelişimi, ürün miktarı ve kalitesi üzerine önemli etkilere 

sahiptir. Toprakların bitkiye yarayışlı P miktarının düşük olması ile birlikte toprakta 
kolayca fiksasyona uğraması bitki gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Hemwall 
(1957), bitkilerin, uygulanan P’lu gübrenin ancak %10-30’undan yararlandığını ve geriye 
kalan kısmın ise toprak tarafından fiske edildiğini bildirmiştir. Fosforlu gübrelerin 
tüketimdeki payı ise %11-30 arasında değişmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi
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lo 4. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gübre kullanımı (ton) ve o l dağılımı (%) 
1999 2003 

 
Tab ransa
İller 

  N P K Toplam N P K Toplam
Ordu 104.144 

(  %83.99)
19.792 

(  %15.96)
67 

(% ) 0.05
124.00
3 

99.014 
(  %88.71)

12.501 
(  %11.20)

98 
(% ) 0.09

11
3 
1.61

Giresun 77. 8 
(  

62.975 57.055 
(  %73.87)

19.509 
(  %25.26)

674 
(  %0.87)

23
 

49.222 
(  %78.16)

13.441 
%21.34)

312 
(% ) 0.50

Trabzon 61.944 44.395 52.825 
(  %85.28)

7.275 
(  %11.74)

1.844 
(%2.98) 

39.767 
(  %89.58)

3.843 
(  %8.66)

785 
(% ) 1.76

Rize 63.529 
(  (  (  (% ) (% ) (% ) 

17.
%71.88)

14.820 
%16.77)

10.036 
%11.35)

88.385 15.455 
89.79

1.099 
6.39

658 
3.82

212 

Artvin 10.445 
(  (  (% 5) (  (  (%  %74.09)

2.180 
%15.46)

1.473 
10.4

14.098 738 
%73.14)

241 
%23.89)

30 
2.97)

1.009 

Gümüşhane 
(%69.84) (%29.30) (%0.86) 

10.043 
(%73.03) (%26.95) (%0.02) 

4.015 7.014 2.943 86 2.932 1.082 1 

 

on ile azalmış olacaktır. Gübre kullanımı 
içerisi

rların ancak %71.9, %51.6, %42.2, %27.0, %23.2 ve %10.9’u seviyesindedir 
ekil 1).  

 

Besin elementleri içerisinde K’da fiksasyona uğramakta olup; bölgede yağışların 
fazla olması nedeniyle yıkanma ile kayıp, fiksasy

nde K en düşük oranlarda yer almaktadır.  
Eyüpoğlu (2002), Türkiye tarım bölgelerinde 1972-2000 yılları arasında birim alana 

ortalama N, P ve K’lu gübre tüketimi ile kullanılacak gübre miktarlarını ve kullanım 
oranlarını tespit etmiş olup; Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin değerleri Şekil 1, 2 ve 3’te 
verilmiştir. Azotlu gübre içerisinde en fazla tüketim 175.7 kg/ha/yıl ile Rize’de olup; 
Gümüşhane ili 27.1 kg/ha/yıl ile son sırada yer almaktadır. Gübre gereksinimi konusunda 
yine Rize 1. sırada, Gümüşhane ise son sırada yer almaktadır. Tüketilen azotlu gübre 
miktarları, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane illerinde sırasıyla gerekli 
olan mikta
(Ş
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 1. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir

 
 



 

Yörede fosforlu gübre tüketimi ile gereksinimi arasında belirgin bir fark vardır. 
Fosforlu gübre tüketiminde 27.2 kg/ha ile Rize 1.sırada yer almakta olup; 0.4 kg/ha ile 
Ordu son sırada yer almaktadır. Tüketilen P’lu gübre miktarları, gereksinimin sırasıyla 
Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Artvin ve Trabzon illerinde ancak %26.9, %11.4, %10.0, 
%8.9, %6.5 ve %5.9’ünü karşılamaktadır (Şekil 2).  
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Şekil 2. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde birim alanda fosforlu gübre tüketim, 

                        gereksinim ve oranları 
 
Yine tüketilen K’lu gübre miktarları, gerekli olan miktarların %60.1 ile Rize, %17.7 

ile Artvin, %6.8 ile Trabzon, %4.4 ile Ordu, %3.6 ile Giresun ve %0.3 ile Gümüşhane’de 
belirtilen seviyelerde karşılanmaktadır (Şekil 3).  
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Şekil 3. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde birim alanda potasyumlu gübre tüketim, 

           gereksinim ve oranları 
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Eyüpoğlu (2002), Türkiye’de tüm tarımsal bölgeler içerisinde birim alanda azotlu ve 
potasyumlu gübre gereksiniminin en fazla Karadeniz Bölgesinde olduğunu bildirmiştir. 
Gübre uygulama zamanı ve şekli dikkate alınacak olursa bu oranların daha da düşük 
olduğunu söylemek mümkündür. Yörede yağışların fazla olması nedeniyle özellikle azotlu 
gübrelerin tamamının tek seferde ve toprak yüzeyine verilmesi neticesinde yıkanma ile 
gübre kaybı söz konusu olmaktadır. Yine P ve K’lu gübrelerin banda uygulanmayıp, 
toprağa gelişigüzel verilmesi bu besin elementlerinin fiksasyon ile tutularak bitkilerin 
yararlanamayacağı formlara dönüşmesine neden olmaktadır. 

Yörede yapılan gözlemler neticesinde mikro elementleri içeren gübrelerin yaygın bir 
şekilde kullanılmadığı tahmin edilmektedir. Özellikle asit reaksiyona sahip yöre 
topraklarında, mikro element noksanlıklarından çok toksitesine rastlanma ihtimali daha 
yüksektir. Bu durum ise hem bitki gelişimini olumsuz yönde etkilemekte ve hem de diğer 
besin elementleri arasında antagonistik etkileşime sebep olmaktadır. Yine yörede fazla 
miktarda B ve daha düşük miktarlarda Zn noksanlığına rastlanma olasılığı mevcuttur. 
 

Sonuç ve Öneriler 
a) Yörede yapılan araştırma sonuçlarına göre, topraklarda ve bitkilerde besin 

elementleri noksanlıklarına rastlanılmaktadır. Gübre kullanım durumu ve oranı bu sonucu 
destekler niteliktedir. Bu yüzden, gübrelerin etkin kullanımı için toprak ve bitki 
analizlerinin önemi, tarımsal yayım çalışmaları ile yöre çiftçisine anlatılmalıdır. Bu amaçla 
toprak, bitki ve su analiz laboratuarları kurularak üreticinin hizmetine sunulmalıdır. 

b) Toprak analiz sonuçları doğrultusunda diğer toprak özellikleri de dikkate alınarak 
gübreler yeterli miktarlarda ve uygun formlarda kullanılmalı, ekonomik nedenlerle yanlış 
gübre kullanımı önlenmelidir. Hatta toprak analiz raporu olmayan üreticiye gübre ve kredi 
verilmemelidir. Böylece bilinçsiz yapılan gübreleme önlenmiş olacaktır. 

c) Özellikle yörede yağışların fazla olması sebebiyle, hem bitkilerin daha iyi 
yararlanabilmesi ve hem de yıkanma ile kaybın önüne geçilmesi için azotlu gübreler 
mutlaka en az ikiye bölünerek verilmelidir. Fosforun ve potasyumun fiksasyon ile 
tutulmasını azaltmak için P’lu ve K’lu gübreler banda uygulanmalıdır. 

d) Yöre topraklarının organik madde içeriklerini artırmak için ahır gübresi ile birlikte 
çay atığı ve fındık zurufu gibi bitkisel atıkların kompostlaştırılarak kullanımı 
yaygınlaştırılmalıdır.  

e) Tarım işletmelerinin küçüklüğü, özellikle fındık bahçelerinin ekonomik ömrünü 
tamamlaması ve ayrıca dekardaki ocak sayılarının fazlalığı sebebiyle yeterli miktarlarda ve 
usulüne uygun gübre kullanımını zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla arazi toplulaştırılması 
yapılmalı, fındık bahçeleri gençleştirilmeli ve dekara 40-60 ocak olacak şekilde fındık 
bahçeleri düzenlenmelidir. 

f) Yörede yapılacak araştırmalar desteklenerek, verimlilik envanterleri ve gübre 
ihtiyaç raporları yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca bitki çeşitlerine yönelik toprak analiz 
yöntemlerinin kalibrasyonu yapılarak gübre tavsiyesinde bulunulmalıdır. 

g) Bitkiler için mutlak gerekli olan mikro besin elementlerinin analizleri yapılarak, 
yörede yaprak gübrelerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

h) Yörede son yıllarda yetiştiriciliği yaygınlaşan kivi ve diğer meyve türlerinin 
üretim tekniği ve özellikle pazarlama sorunları giderilerek üreticiye destek verilmelidir. 
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Özet 
Türkiye ekonomisi geliştikçe, hükümetlerin kalkınma politikası, ülkenin görece az 

gelişmiş bölgelerini kalkındırmaya odaklanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin 
görece az gelişmiş bir bölgesidir. Bu bölgenin kalkınması sadece bölge ekonomisinin 
canlanmasını sağlamayacak aynı zamanda Türkiye'nin ulusal kalkınmasına da katkıda 
bulunacaktır. Türkiye’nin tam üye olarak katılmayı hedeflediği Avrupa Birliği’nin bölgesel 
politikaları ile bölgesel politikalarımızın uyumlaştırılması sürecinde, bölgeler arası 
ekonomik ve sosyal dengesizliklerin giderilmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından 
önerilen bölgesel kalkınma ajansları ve bunların, TR90 Bölgesi olarak adlandırılan Artvin, 
Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illeri için etkinliğinin incelenmesi bu tebliğin 
konusunu oluşturmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Bölgesel kalkınma ajansları, DOKAP, İBBS 
 
 

Regional Development Agencies and Evaluation of the Agencies for DOKAP 
 

Abstract 
As Turkish economy grew throughout the past years, development policies 

conducted by governments have focused on the development of the relatively less 
developed regions of the country. The East Blacksea Region is one of the less developed 
regions of Turkey. The development of this region shall not only provide a resurrection of 
the region’s economy but shall also contribute to Turkey’s national development. Within 
the process of harmonizing our regional policies with those of the European Union – which 
Turkey intends to become a full member of – the Regional Development Agencies, 
proposed by the European Union for the purpose of eliminating the inter-regional economic 
and social disparities, as well as the effectiveness of these agencies over the provinces of 
Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun and Ordu, designated as the TR90 Region, 
constitutes the subject of this presentation. 

Key words: Regional Development Agencies, DOKAP, NUTS 
 
 



 

Giriş 
Değişen küresel ve ulusal koşullarda, ekonomik ve sosyal refahı artırmayı 

hedefleyen ekonomik kalkınma girişimlerini sadece merkezi hükümetlerden beklemek 
geçerli bir yaklaşım olma niteliğini kaybetmeye başlamıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
(AB) üyeliği sürecinde, AB’nin bölgesel politikalarına uyumlu, merkezi politikaların 
yetersiz kalması nedeniyle kendi bölgelerinin sorunlarına sahip çıkarak bunlara çözüm 
getiren, yerel kurumların oluşturulması gündeme gelmiştir.  

Bu bağlamda kalkınma ajansları; girişimci için bilgi üretecek ve onları yenilikler 
konusunda yönlendirecek kurumlardan biridir. Ajanslar, işletmelerin kurulması ve üretim 
aşamasında girişimcilerin bilgilendirilip yönlendirilmesinde, bunun yanı sıra işletmelerin 
kurulacağı bölgenin yurtiçinde ve yurt dışında tanıtılıp yatırımcıların bu bölgeye 
çekilmesinde; bölgedeki yatırımlar yoluyla ile üretimin, tüketimin ve refahın arttırılmasında 
önemli bir rol oynayacaktır. 

Bu çalışmada; Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ele alınmasındaki amaç son zamanlarda 
adından sıkça söz edilen, AB tarafından Türkiye’de, JICA (Japonya Uluslararası Kalkınma 
Ajansı) tarafından da Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kurulması istenen/önerilen bir kurum 
olan kalkınma ajanslarının bölgede kurulması fikrinin gündeme gelmesidir. Çalışmanın 
birinci bölümünde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sosyo-ekonomik yapısı ortaya konulacak, 
ikinci bölümde kalkınma ajanslarının tanıtılmasına ve gelişimine yer verilecek, son olarak 
da Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kurulması planlanan ajansların, bölgenin gelişimine fayda 
sağlayıp sağlamayacağı ele alınacaktır. 

 
1. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 
DOKAP (Doğu Karadeniz Kalkındırma Projesi) bölgesi; Trabzon, Ordu, Giresun, 

Rize, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsamaktadır. Bölge, özellikle 1980 sonrasında bir 
gerileme sürecine girmiş, milli gelirden aldığı pay giderek azalmış ve istihdam hacminde de 
nispi bir düşüş gözlenmiştir. Bilindiği gibi Türkiye 1980 sonrasında ihracata dönük 
sanayileşme stratejisini benimsemiştir. Ancak bölge, Sovyetler Birliği ve İran’ın uyguladığı 
dışa kapalı ekonomik politikalardan ötürü 1990’lı yıllara kadar dışa açılma imkanını 
bulamamıştır. Dışa açık sanayileşme politikasının uygulanmaya başlandığı 1980 yılından 
itibaren bölge ekonomisi nispi olarak gerilemeye başlamıştır (Morgil, 1997, s. 71). 

Bölgenin en önemli sorunu olarak belirlenen ekonomik yapının zayıf olmasının 
nedenleri; bölgenin ulaşım altyapısının gelişmemiş olması ve coğrafi uzaklık nedeni ile 
bölge dışı pazarlara erişimde karşılaşılan sorunlar, kentleşme düzeyinin düşük olması ve 
büyük kentsel merkezlerin bulunmayışı, turizm kaynaklarının kullanılmıyor olması, arazi 
kullanımının ve tarımsal işletme yönetiminin etkin olmaması, üretimin tamamen çay ve 
fındığa veya tahıl gibi ürünlerin üretimine bağımlı olması, geleneksel kırsal faaliyetlerdeki 
durgunluk ve bölge içi büyük farklılıklar olarak sıralanabilir (DPT, 2000 d, s. 3;4). 

DOKAP bölgesinde dört temel sorun belirlenmiştir. Sorunlardan; a) gelişmiş 
bölgelere uzaklık ve erişim sorunları ve b) düz alanların çok sınırlı olduğu sert topoğrafik 
yapı bölgeye özgüdür. Diğer iki sorun; c) kalkınma planlaması ve idari sistemin yetersiz 
olması ve d) yerel yönetimlerin zayıflığı ise kurumsal yapının bir sonucudur. Bölgeye özgü 
olan sorunlar, fiziksel ve kurumsal altyapının geliştirilmesi ve doğal kaynaklarının daha 
uygun bir şekilde yönetilmesi ile büyük oranda azaltılabilir.  

Bu nedenle ilk iki etmen, kurumsal problemlerin içerisinde ele alınmalıdır. Kurumsal 
sorunlar, altyapı ve kaynak kullanımı ile ilgili bir dizi problemin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Bu problemler; ulaşım altyapısının geliştirilmesindeki gecikmeler, toprak 
mülkiyeti ve kullanımında gözlenen karmaşanın neden olduğu etkin olmayan kullanım, su 
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kaynakları gelişimi ve yönetiminin yetersiz olması, kırsal altyapının yetersiz olması ve 
sosyal hizmetlerin dağılımındaki dengesizliktir. Bu etmenler, ana sorunların doğmasına 
neden olmaktadır.  

DOKAP bölgesinde sınai kalkınma sınırlı olup Türkiye ortalamasının oldukça 
altındadır. Bölge illerinden Gümüşhane’de hemen hemen hiçbir sanayi kolu 
bulunmamaktadır. Bölgede faaliyet gösteren sınırlı sanayi, Ordu ve Trabzon illerinde 
toplanmıştır. Rize’de kurulu sanayinin yarattığı katma değer, çay fiyatlarındaki değişmeye 
bağlı olarak yıldan yıla büyük farklılıklar göstermektedir. Giresun’da bir kaç sanayi kolu 
bulunmakla birlikte, üretimin temelini fındık işleme oluşturmaktadır. Artvin ise kereste 
imalatı konusunda uzmanlaşmıştır.  

DOKAP bölgesi sanayinin iki önemli özelliği vardır: Bunlardan birincisi, bölgede 
bulunan kısıtlı sanayinin, çay ve fındık üretimiyle bağlantılı olarak, büyük ölçüde gıda 
sanayi üzerinde yoğunlaşması, diğeri ise bölgedeki işletmelerin tamamına yakınının küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşmasıdır. Sadece birkaç işletme 100’ün üzerinde işçi 
çalıştırmaktadır (DPT, 2000d, s. 5;12). 

Bölge illeri; Rize’de çay, Giresun’da fındık gibi tek ürün tarımına çok bağımlıdır. Bu 
ürünlerde gözlenen kamuya bağımlılık ve kamu kuruluşlarının işlevlerinde beklenen 
azalma, çiftçi gelirlerinde önemli artışlar hedeflendiğinde, alternatif gelir kaynaklarını 
geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Kamunun bölgede ağırlıklı olduğu ikinci kesim hizmetler 
sektörüdür ve yarıya yakını kamu istihdamıdır. Türkiye’de beklenen şekilde kamu 
kesiminin boyutu küçültülürse, DOKAP bölgesi ciddi şekilde olumsuz etkilenecektir. 
Bölgenin kendi içinde büyük gelir farklılıkları vardır. Tarım sektöründe kişi başına düşen 
gelir, Türkiye ortalamasının yarısından daha azdır. Bölgenin tarıma uygun arazileri çok 
sınırlıdır. Bölgede önemli su ve orman kaynakları bulunmaktadır. Su kaynaklarının yeterli 
ölçüde geliştirilmesi durumunda, bölgenin Türkiye elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 20’si 
kadar hidro-elektrik üretebileceği hesaplanmaktadır. Bölgenin en önemli kaynağı insan 
gücüdür. Bu insan gücü, Türkiye’nin pek çok bölgesine kıyasla daha eğitimlidir (DPT, 
2000c, s. 3). 

Bölgede tarıma dayalı sanayi dahil çeşitlenmiş bir sanayi yapısı yoktur. Hizmet 
sektörü içinde ise ihtisaslaşmış hizmetlerin payı çok küçüktür. Bu durumun sonucu olarak 
gelir düzeyinin düşük, sermaye birikiminin yetersiz ve istihdam olanaklarının sınırlı olduğu 
bir yapı ortaya çıkmaktadır. 

 
Tablo 1. İşteki durum ve ekonomik faaliyetler 2004; (15 yaş+), bin 

Bölgeler Tarım Sanayi İnşaat Hizmet Toplam 
TR Türkiye 7400 3998 1029 9374 21791 
TR1 İstanbul 26 1236 176 1880 3318 
TR2 Batı Marmara 480 194 41 422 1137 
TR3 Ege 1245 656 147 1256 3304 
TR4 Doğu Marmara 445 614 98 794 1952 
TR5 Batı Anadolu 444 311 112 1106 1973 
TR6 Akdeniz 870 359 144 1281 2654 
TR7 Orta Anadolu 550 134 46 400 1130 
TR8 Batı Karadeniz 926 184 62 571 1743 
TR9 Doğu Karadeniz 929 67 54 417 1468 
TRA Kuzeydoğu Anadolu 519 20 15 234 788 
TRB Ortadoğu Anadolu 393 56 41 378 869 
TRC Güneydoğu Anadolu 572 157 92 635 1456 
Kaynak: www.die.gov.tr/nuts/Duzey122.htm 
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Bölgenin tamamında sert topoğrafik koşullar hakimdir. Bölge nüfusunun yüzde 80’i 
kıyıda yığılmıştır. Ancak bu yığılma, bölge kalkınmasında motor görevi görecek birkaç 
yerleşim biriminde, kıyı boyunca pek çok küçük kentsel yerleşmeye dağılmıştır. Bölgenin 
coğrafi koşulları, gelişmiş bir ulaşım altyapısı oluşturmayı çok güçleştirmiştir. Düşük gelir 
ve sınırlı istihdam olanakları nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesi dışarıya önemli oranlarda 
göç vermektedir.  

Bölge 1960’tan beri doğal nüfus artışının önemli bir bölümünü göç olarak verirken, 
nüfus 1990’dan sonra mutlak olarak da düşmüştür. Bölgenin en önemli sorunlarından biri, 
özelikle 15 yaş ve üzeri erkeklerin çalışmak amacıyla bölgeden göç etmesidir. Tablo 2’de 
DOKAP bölgesindeki illerin aldığı ve verdiği göç oranları yer almaktadır.  
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Tablo 2. İllerin aldığı ve verdiği net göç ve net göç hızı 
İll 2000 Yılı

Daimi 
İkame

h 

2000 Yılı 
Daimi 

kametga
Nüfu

Aldığı 
Göç

Verdiği  
Göç

Net Göç 
H
% 

Artvin 176083   0  14374 25934 -1156 -63,56
Giresun      481779 30844 36693 -5849 -12,07
Gümüşhane 168573     13777 17780 -4003 -23,47
Ordu 809013   8  35790 72748 -3695 -44,66
Rize 337609 25050 32523 -7473 -21,89 
Trabzon  893179 52923 62900 -9977 -11,11 
Kaynak: İstatistik Yıllığı 2004, www.die.gov.tr/  

 
Tablo 3’te Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) değerleri yer almaktadır. 

Bölge, Türkiye’nin ortalama gelir düzeyi en düşük olan bölgelerinden birisidir. En son 
veriler

rklı yöntemlerle elde 
edilen elişmişlik göstergeleri arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde pozitif 
yönlü güçlü ilişkiler

 
 3. Bölgelere göre kişi ba YİH

Nü ) 

 bölge gelir ortalamasının, Türkiye ortalamasının ancak 2/3 ü kadar olduğunu 
göstermektedir. 

Yiğidim ve Demir (2004) yapmış oldukları bir çalışmada; Kişi Başına Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (KBGSYİH), İnsani Gelişme Endeksi (İGE), Sosyo Ekonomik Gelişmişlik 
Endeksi (SEGE) ve Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Endeksi (SKGE) olmak üzere 
dört değişken kullanarak illerin gelişmişlik düzeyleri belirlemişlerdir. Aşağıdaki tabloda 
gelişmişlik sıraları arasındaki korelasyon matrisi yer almaktadır. Fa

 g
 ortaya çıkmıştır (Yiğidim ve Demir, 2004 s. 99). 

Tablo şına GS  2001 
 fus (000 TL 
TR Türkiye 68618 2600082172 
TR1 İstanbul 10243 3710790992 
TR2 Batı Marmara 2917 2906529553 
TR3 Ege 9039 3082460167 
TR4 Doğu Marmara 5782 3958758591 
TR5 Batı Anadolu 6557 2801802500 
TR6 Akdeniz 8835 2472296300 
TR7 Orta Anadolu 4210 1916830606 
TR8 Batı Karadeniz 4877 2068157647 
TR9 Doğu Karadeniz 3151 1730216544 
TRA Kuzeydoğu Anadolu 2520 1113628967 
TRB Ortadoğu Anadolu 3770 1297217455 
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TRC 9  Güneydoğu Anadolu 6717 143701106
Kaynak: www.die.g ey122.ov.tr/nuts/Duz htm

Tablo 4. Gelişmiş  göstergeleri korelas on matrisi 
KBG İGE SEGE SKGE 

lik y
 SYİH 

KBGSYİH 1    
İGE 0,896 1   
SEGE 0,914 0,948 1  
SKGE 0,871 0,947 0,962 1 
Kaynak: Yiğidim ve Demir, 2004, s. 99 

 
KBGSYİH, İGE, SEGE ve SKGE değişkenlerine göre DOKAP bölgesindeki illerin 

gelişmişlik sıralaması Tablo 5’te yer almaktadır. Görüldüğü gibi; bölgedeki illerin diğer 
il
büy

lerle arasında gelişmişlik farklarının yüksek olmasıyla birlikte, illerin kendi aralarında da 
ük gelişmişlik farklılık

 
Tablo 5. İllerin gelişm  sıralaması 

KBG H İGE SEGE SKGE 

ları bulunmaktadır.  

işlik
İLLER SYİ
Artvin 21 26 43 44 
Giresun 48 50 50 57 
Gümüşhane 62 59 71 52 
Ordu 63 58 62 55 
Rize 29 39 37 34 
Trabzon 45 31 38 2 
Kaynak: Yiğidim ve Demir, 2004, s. 118-119. 

 
Dinçer, Özaslan ve Kavasoğlu’nun (2003) çalışmasına göre ise; Trabzon, Rize ve 

Artvin, üçüncü derecede gelişmiş iller sınıfında yer almaktadır ve üçüncü derecede gelişmiş 
iller grubu, genel olarak yüksek bir gelişme potansiyeline sahip, ekonomik faaliyetlerde 
tarım sektörünün ön planda olduğu, genellikle il ve bölge ölçeğinde üretim yapan sanayi 
kuruluşlarının yer aldığı, küçük ve orta ölçekli tesislerin yaygın olarak bulunduğu ve sosyo-
ekonomik gösterge değerlerinin ülke ortalamalarına yakın olduğu orta derecede gelişmiş 
illerden oluşmaktadır. Giresun ve Ordu ise dördüncü derece gelişmiş iller sınıfında yer 
almaktadır. Grupta yer alan tüm iller göç vermektedir. Bu grubun özelliği ise; nüfus artış 
hızı ve yoğunluğunun, ülke ortalamasının oldukça altında olmasıdır. Diğer yandan, 
doğurganlık hızı ve ortalama hane halkı büyüklüğü, ülke ortalamasının üzerinde 
seyretmektedir. Gümüşhane ise beşinci derecede gelişmiş iller sınıfına yer almaktadır 
(Dinçer, Özasla
bölges

n ve Kayasoğlu, 2003, s. 56-69). Tablo 6’da yatırım teşvik belgelerinin 

rağmen, 

bölgesel ve sektörel ayrıcalık esasına dayanmakla birlikte son dönemde bunun önemini 
yitirdi ıca kesimler itibari ile adil olmadığı görülmektedir (Duran, 1999, s. 40). 

el dağılımı gösterilmiştir. Bölge, teşviklerden en az yararlanan ikinci bölge 
konumundadır. 

DOKAP bölgesindeki illerin tamamı Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) 
kapsamındadır. Kamu desteklerinde yöresel olarak farklılaştırma yapılmasına 
desteklerin KÖY’den çok Normal-Gelişmiş yörelerde yoğunlaştığı, yatırımların gelişmiş 
yörelere yönelmeye devam ettiği görülmektedir (Yiğidim ve Demir, 2004, s. 106). 

Görülen o ki teşviklerin illerin gelişiminde çok fazla katkısı bulunmamaktadır. Türk 
teşvik sisteminin yapısal özellikleri incelendiğinde; sistemin merkezi olduğu, etkinlik 
değerlendirmesinin yapılamadığı, sistemin karmaşık ve istikrarsız bir yapıya sahip olduğu, 

ği ayr
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Tablo 6. İBBS düzey I’e g tır el lere ğ 03 
Belge 
(Adet) 

 Yat
L

Sabi
000 000 T

am 

 
öre ya ım teşvik belg erinin bölge  göre da

Döviz 
ılımı 20

Toplam ırım 
(000 000 T ) (

t Yatırım 
L) Tahsi

si 
(1000 

TL) 

İstihd
(Kişi) 

TR 
Tür
kiy
e 

3847 250125733 2501 153 1165495 0230563 171539 

TR1 115
İsta
nbu
l 

4 37211603 9237 4 3 92 211603 149234 3553

TR2   232 
Batı 
Mar
mar

1978652 1219 5 12 7 786527 534393 1150

a 
TR3 

Ege 
  590 2541352497 2540952497 1051932 26772 

TR4 
Do
ğu 
Mar
mar

  476 2467092730 2466092710 1092708 22195 

a 
TR5 

Batı 
Ana
dol
u 

  255 2604733193 2604733193 871840 9733 

TR6   477 3568435588 3568435588 1031008 31578 
Ak
den
iz 

T 78240 233863 6592 R7   111 565878240 5658
Ort
a 
Ana
dol
u 

TR8 
Batı 
Kar

  114 389156598 389156598 132835 5779 

ade
niz 

TR9 
Do
ğu 

    43 121278071 121278071 54085 2099 

Kar
ade
niz 

TRA 
Kuz

    37 76571665 76571665 12536 1366 

eyd
oğu 
Ana

 
 



 

dol
u 

TRB 
Ort

   72 327547270 327547270 123217 3646 

ado
ğu 
Ana
dol
u 

TRC 
Gü
ney
doğ
u 

286 1893529371 1893529371 942912 14741 

Ana
dol
u 

Kaynak: www.die.gov.tr/nuts/Duzey122.htm 

 
Doğu Karadeniz Kalkındırma Projesi (DOKAP) 
DOKAP bölgesinin sorunlarının belirlenmesi ve bölgenin geri kalmışlığının 

giderilmesi amacıyla, Türkiye ve Japonya arasında Japon Hükümeti'nin teknik yardım 
olanaklarını kullanmak üzere 1998'de bir anlaşma imzalanmıştır. Japon Hükümeti bu 
projenin gerçekleşmesi için JICA’yı görevlendirmiş, bu çerçevede başlatılan çalışmalar 
Ağustos 2000'de tamamlanmış ve sekiz ciltten oluşan DOKAP Ana Planı hazırlanmıştır.  

DOKAP’da öngörülen bölgesel kalkı ma amaçları; bölgenin ekonomik yapısınınn
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güçlendirilmesiyle ortala e içi gelir dağılımını 
iyil tirmek, bölgenin sos k bölge i yonu 
sağlamak, bölgenin doğal kay e çevre kap oruyarak emli 
sür ir kalkınma Bu amaç rebilm da 
önerilen kalkınma stratej mel bileşeni i
 şım altyap esi,  
 Çok açlı su kay mesi,  
 ülkiyeti me
 halli idarelerin  

a ayrıca tenen ının  insan 
kaynaklarının geliştirilm u belirtil ın defi; 
böl maye birikim nin ek ve bu 
am ıka ğerlendirere tihdam ol rak 
gelir düzeyini yükseltm ından me aşağıda 
sıralanmıştır. 

1. Tarımda; bölge rttırılması, kıyı kesiminde ürün çeşitlendirilmesi, 
iç kesimlerde sulamaya ninin geliştirilmesidir. Belirlenen stratejilerin 
gerçekleştirilmesi için y ştırma / Yayım faaliyetleri, toprak mülkiyeti ve 
kul isteminin iyile itimi ştirm

ayide; mev klenm şletm ası, 
üretim kapasitesinin art amaçla j laması 
/geliştirilmesi, uygun ma zeyde  ve itimi ve 
pazarlama faaliyetlerinin rilm

3. Hizmet; turizm m caretin geliştirilmesi, 
böl önemde ihtisaslaşmış bir eğitim ve sağlık hizmetleri merkezi 
olmas ır. Bu amaçla yapılacaklar ise; bölge turizm kaynakları tanıtım faaliyetleri, Doğu 

ma gelir düzeyini yükselterek bölg
yal geli anışmayı aeş şmesini ve day  sağlayar çi entegras

 uzun dönnaklarını v asitesini k
dürülebil  sağlamaktır. ları gerçekleşti

se;  
ek için Rapor'

isinin dört te
Ana ula

am
ısının geliştirilm
naklarının geliştiril

Toprak m
Ma

 ve kullanımın iyileştiril si ve  

başarıya ulaşmas
mektedir. DOKAP’

in güçlendirilmesidir.
Rapord bu öğelerin is

esine bağlı olduğ
 bölgenin
 ekonomik he

gede ser
açla, ortaya yeni ç

ini artırmak için bölge
n fırsatları de

 ekonomik yapısını g
k ve yeni is
 belirlenen geliş

üçlendirm
anakları yarata

stratejileri ektir. DOKAP açıs

de verimliliğin a
bağlı yeni ürün dese
apılacaklar; Ara

lanımı s
2. San

ştirilmesi ve çiftçi eğ  konusunda iyile
esi, yeni ürün i

elerdir.  
elerinin kurulm
i ithali/uyar
 işgücü eğ

cut işletmelerin deste
tırılmasıdır. Bu yapılacaklar; teknolo

 finansliyetli ve yeterli dü  sağlanması
bir bütün olarak gelişti
 sektörünün geliştiril

esidir. 
esi, uluslararası ti

genin orta ve uzun d
ıd
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Karad

6. Çevre; orman eko-sisteminin korunması ve geliştirilmesi, su kaynaklarının 
korunm  bir yaklaşımla düzenlenmesi, kentsel gelişmenin 
çevrey

şkilerinin yeniden düzenlenmesi, 
mevcu

I. Dönem II. Dönem III. Dönem 

eniz turizm imajı yaratılması ve pazarlanması, kıyı ve sınır ticaretinin geliştirilmesi 
ve ihraç edilen ürünlerin bölgede üretimidir. 

4. Eğitim; temel eğitimin yaygınlığının ve kalitesinin arttırılması, bölge insanının 
uzmanlık yeteneklerinin geliştirilmesi, sekiz yıllık temel eğitimin en iyi şekilde 
uygulanması, mesleki eğitim kurumlarının kapasitesinin ve hizmetinin niteliğinin 
iyileştirilmesidir. 

5. Sağlık; sağlık konularına yöre insanının ve yerel yönetimlerin aktif katılımı, sağlık 
sisteminin ihtisaslaşmasının sağlanması ve personel eksikliğin giderilmesidir. Bu amaçla 
yapılacaklar; halk sağlığı programlarının yaygınlaştırılması, sağlık eğitimi programı, sağlık 
danışma sisteminin geliştirilmesidir. 

ası için kıyı yönetiminin bütüncül
e zarar vermeyecek şekilde yönlendirilmesi, kırsal çevrenin korunmasıdır. Bu amaçla 

yapılacaklar ise; orman kaynaklarının envanterinin çıkarılması, orman işletmeciliğinde ve 
korunan alanların yönetiminde yeni düzenlemeler yapılması, katı atık sorunları için yerel 
yönetimlerin işbirliği yapması, su kaynaklarının korunmasına yönelik yeni eğitim ve 
araştırma programlarının geliştirilmesi, kıyı şeridindeki tüm kentler için çevre düzeni 
planlarının hazırlanması, yerel yönetimlerin planlama konularındaki işbirliğini sağlayacak 
bir mali teşvik sisteminin uygulanması, köylü-orman ili

t mera düzenlemesinin aşırı kullanımını önlemek ve yayla turizminin sorunlarını 
gidermek üzere iyileştirilmesidir. Tablo 7’de DOKAP gelişme senaryoları yer almaktadır.  

 
Tablo 7. DOKAP gelişme senaryoları 

 
(2001-2005) (2006-2010) (2011-2020) 

1- Nüfus Nüfus kaybının  
durdurulması 

Doğal nüfus artışı 
bölgede tutulacak 

Sınırlı miktarda iç 
göç (geriye 
dönüş) olacak 

2- Ekonomi Yıllık yaklaşık %4 Yıllık yaklaşık %6-7 
civarında büyüme 

Yıllık ortalama 
%5-6  

3- Ekonominin 
Genel  
Görüntüsü 

Yeniden yapılanma dönemi 
- Kurumsal düzenlemeler 
- Altyapı geliştirme 
- Temel araştırmalar 

Ekonomik yapının 
dönüşmesi: Tarım, 
sanayi ve ticaret 
kesimlerinde önemli 
büyüme 

Sürdürülebilir 
büyümenin 
sağlandığı 
bölgesel 
ekonomik yapı 

4-Sosyal 
Öze

Sosyal gelişmenin altyapısı Sosyal hizmetler ağının Bölgenin 
llikler hazırlanacak: 

- 8 yıllık temel eğitimin 
uygulanması 
- Sağlık ve sosyal refah 
hizmetlerinin yerel 
yönetimle devredilmesi 
- Mesleki eğitimin 
geliştirilmesi 

bütün bölgeye 
yayılması, birinci 
dönem hizmetlerinin 
çeşitlendirilmesi 

Türkiye’nin diğer 
bölgeleri ve 
dünya ile 
bütünleşmesi 

5-Çevre 
Öz

Kat
ellikleri - Orman ve su havzaları 

yönetimine katılım 
-ÇED uygulamalarının 
yaygınlaştırılması 
- Karadeniz çevre koruması 

güçlendirilmesi 
- Çevre değerleri izleme 
sistemi 
- Eko-toplum bilgi ağı 
-Karadeniz çevre 
koşullarının izlenmesi 

bütünleşmiş bir 
çevre izleme 
sisteminin 
kurulması 

ılımcı çevre yönetimi Çevre yönetiminin Dünya ile 

Kaynak: DPT, 2000 c, s.11 
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e uygulanabilmesi için, yasal ve kurumsal konuların 
ele alı

toplum 
kurulu

nsı, DPT tarafından; “merkezi hükümetlerden bağımsız bir idari 

şlar ve halkın katılımının karşılıklı işbirliğine dayalı 
inerjiyi ön plana çıkaran yerel boyuttaki organizasyonlardır. BKA’nın kuruluş şekli 

işlevle ğmen ortak paydaları sürdürülebilirlik 
ve kat

ise; yaşam standartlarının düzeltilmesi, iç yatırımların miktarının ve altyapı yatırımlarının 

Türkiye’nin idari yapısı, ülke ve il birimlerine göre düzenlenmiştir. Mevcut yapı 
sorunları yerleşme düzeyinde çözmeye yöneliktir. Bunun yanı sıra, planlama alanlarının bir 
ilin sınırlarını aştığı durumlarda, bölgesel bir yönetime ihtiyaç vardır. JICA tarafından, 
DOKAP Ana Planı’nın etkin bir şekild

nması gerekliliği vurgulanmıştır. Bölge düzeyinde idari bir kurum yoktur. Ancak, 
DOKAP bölgesinde karşılaşılan problemlerin bir çoğu bölge geneliyle ilgili sorunlardır. Bu 
durumda, Ana Plan tarafından belirlenen bölgesel konularla ilgilenmek üzere yeni bir 
kurumsal düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Önerilen kurum bölgede kalkınma 
ajansının kurulmasıdır (DPT, 2000d, 7;2). Bu bağlamda aşağıdaki bölümde önerilen 
kalkınma ajanslarının tanıtımına yer verilecektir. 
 

2. Bölgesel Kalkınma Ajansları 
Yerel ekonomiler için “yeni rasyonalizm” kavramının tartışılmaya başlandığı 

günümüzde, bölgeselleşme politikaları ve yönetişimin (kamu-özel kesim-sivil 
şları arasında işbirliği) birleşmesinde temel rol oynayan, bölgede sürdürülebilir 

ekonomik büyüme ve yenilikler açısından önemli olan Bölgesel Kalkınma Ajansları 
(BKA); kamu tarafından finanse edilen, faaliyetleri yerel ve merkezi hükümetlerden 
bağımsız, ekonomik kalkınmayı sağlamak için oluşturulan bölgesel temelli bir kurumdur 
(Henderson ve Shutt, 2004, s. 25; Hughes, 1998, s. 616). 

Kalkınma Aja
yapıda, sınırları çizilmiş bir bölgenin girişimcilik potansiyelini geliştirip canlandırmak ve 
böylece ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerini 
kamunun veya özel sektörün finanse ettiği bir kuruluş” şeklinde tanımlanmaktadır (DPT, 
2000a, s. 174). 

Sorunların temelden çözümüne yönelik içsel dinamikleri harekete geçiren, ekonomik 
kalkınma ağları kuran, bu ağları destekleyen ve organize eden yapılarıyla bölgesel 
kalkınma ajansları bütünleşik kalkınmaya yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bu yaklaşım ile 
BKA; kamu kurum ve kuruluşlara, özel kesim, üniversite ve araştırma kurumları, odalar, 
dernekler, sendikalar, gönüllü kurulu
s

ri ve yapıları itibarıyla farklılık göstermesine ra
ılımcılık prensibini benimsemeleri, kalkınma odaklı olmaları, belli bir coğrafi 

bölgenin kalkınmasını amaç edinmeleri ve bölgenin içsel potansiyelini harekete 
geçirmeleridir (Elvan, 2002, s. 100-101).  

EURODA’ya (Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği - European Association 
of Regional Development Agencies) göre; BKA’nın kurulma nedenleri: coğrafik alanların 
problemlerinin ve potansiyelinin anlaşılmasındaki güçlükler, genellikle var olan ekonomik, 
kültürel, sosyal ve politik yapıdan dolayı birlikte çalışmada ortaya çıkan güçlükler, yeni iş 
alanlarının, yeni fırsatların ve çözümlerin yaratılmasında, BKA öneminin ve yararlarının 
anlaşılması için kurumsal ve somut kalkınma programlarının oluşturulmasının gerekliliğidir 
(EURODA, 1999, s. 16). 

BKA amaçları; bölgenin ekonomik kalkınmasını ve yeniden canlanmasını sağlamak, 
bölgenin girişimci potansiyelini geliştirmek, bölge halkının kalkınmaya katılımını ve 
kalkınmadan yararlanmasını sağlamak, bölgedeki şirketlerin etkinliğini, yatırımları ve 
bölgenin rekabet gücünü arttırmak, istihdam sağlamak, istihdam edilen işgücünün 
verimliliğini arttırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır (Roberts and Benneworth, 
2001, s. 144). Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın sağlanması için BKA’nın hedefleri 
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rülebilir 
kalkın

e amacı taşıyan ajanslar 
zayıf ajans olarak nitelendirilirken, bölgeye yatırım çekme amacına ek olarak bölgesel 
ekono e ve çevrenin düzenlenmesi, 
istihda

pılması, bölgedeki piyasaların ve iç yatırımları koordine edilmesi, iş 
bağlan

in isteği üzerine tanışmış, AB’nin görevlendirdiği 
uzman

arttırılması, bölgedeki mal ve hizmet arzının ve bu mallara talebin arttırılması, arz 
fazlasının değerlendirilmesi, yerel kuruluşların kalkınmasının desteklenmesi, sürdü

mayı sağlayacak iç yatırımların belirlenmesi ve firma veya sektörlere yön 
gösterilmesidir (Gibbs, 1998, s. 368). 

EURODA’ya göre BKA, kuruluşlarına ve faaliyetlerine göre olmak üzere iki şekilde 
sınıflandırılmaktadır. Kuruluşlarına göre BKA; a) merkezi hükümet tarafından kurulan 
ajanslar b) yerel ve bölgesel idarelerin varolduğu ajanslar c) yerel ve bölgesel idareler 
tarafından kurulan ajanslar ve d) kamu / özel sektör ortaklığı ile kurulan bağımsız ajanslar 
olmak üzere dörde ayrılmaktadır (EURODA, 1999, s. 18). Ülkeler farklı tarihi tecrübeleri, 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarına bağlı olarak bu uygulamalardan birini seçmişlerdir. 
Ancak kamu ve özel sektör ortaklığı ile kurulan bağımsız BKA en çok tercih edilenidir. 
Bunun nedeni yöntem ve hedeflerin belirlenmesinde kamu ve özel kesimin görüşlerini bir 
noktada birleştirebilme yeteneğine sahip olması ve kamu sektörünün kurumsal kapasitesini 
özel sektörün uygulama becerileriyle birleştirebilmesidir (Elvan, 2002, s. 100-101). 

Ajanslar yerine getirdikleri faaliyetlere göre ise; zayıf ve kuvvetli ajanslar olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Sadece bölgeye dışarıdan yatırım çekm

mi ve iş hayatının gelişmesi, bölgesel kentleşm
mın arttırılması amacı taşıyan ajanslar da kuvvetli ajanslar olarak 

nitelendirilmektedir. 
 Kalkınma ajanslarının faaliyetleri; ticaret ve sanayide etkinliğin sağlanması, 
işyerlerinin yeniden düzenlenmesi, altyapı hizmetleri, bölgenin cazibe merkezi haline 
gelmesi, özel sektöre yatırımlar için bilgi sağlanması, fiziki kaynakların yenilenmesi, 
bölgesel ekonomik stratejilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi, sosyal, fiziki ve 
ekonomik yeniliklerin oluşturulması, kırsal kesim yenilenmesi ve ekonomik açıdan 
kalkınması, bölgenin verimliliğinin arttırılması, teknoloji transferlerinin desteklenmesi ve 
bu alanlara yatırım ya

tıları sağlanması ve AB Yapısal Fonunda rol oynamasıdır (Foley, 1998, s.778; 
Greenhalgh ve Shaw, 2003, s. 164). 
 

Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın Gelişimi 
Bölgesel gelişme, özellikle II. Dünya Savaşı sonra üzerinde önemle durulan bir 

konudur. Kalkınma ajansları, bölgesel gelişme politikasının önemli araçlarından biri haline 
gelmiştir. Kalkınma ajanslarının ilk uygulaması A.B.D.’de 1930’larda Tennessee Valley 
Authority’nin kurulması ile başlamıştır. Batı Avrupa’da ise; merkezi hükümetin öncülük 
ettiği kalkınma programlarına bilgi temin etmek, bu planların uygulanmasını ve izlenmesini 
denetlemek üzere kurulmuşlardır. Avusturya, Belçika, İrlanda ve Fransa kalkınma ajansları 
ile ilk kez 1950’li yıllarda; Almanya, Hollanda, İngiltere ve İtalya 1960’lardan sonra; 
Yunanistan, İspanya, Finlandiya ve Danimarka ise 1980’lerde tanışmıştır. AB’ye sonradan 
katılan Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Estonya, Litvanya, Latvia ise 
ajanslarla 1990’larda doğrudan AB’n

lar tarafından kurulan ajansların ilk etapta finansmanları da AB tarafından 
sağlanmıştır. Sosyal ve ekonomik farklılaşmalar nedeniyle bölgesel kalkınma konusunun 
gündeme geldiği gelişmekte olan ülkeler ise sınırlı sayıdadır. Brezilya’da 1959’da kurulan 
Kuzeydoğu Bölgesi Kalkınma Ajansı (SUDENE) bu örneklerden biridir (DPT, 2000 a, 
s.174). Amerika ve İngiltere’de bölgesel kalkınma ajansları; özel sektör ve kamu 
sektörünün bölgesel kalkınmayı işbirliği içinde gerçekleştirmeleri amacıyla faaliyet 
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rı ve etkinlikleri, 
AB üy

denle AB, bölgesel politikalara öncelik vererek bölgelerarası dengesizlikleri 
azaltm

esidir 
(Çamu

gösteren yarı-özerk nitelikli oluşumlar iken, Japonya ve Fransa’da geri kalmış bölgelerin 
sorunlarına çözüm üreten, uzun süreli programları yürütmek üzere kurulmuştur. 

1990’larda yaygınlaşan yeni kalkınmacılık anlayışına paralel olarak, ekonomik 
kalkınmaya büyük finansmanlar sağlayan Dünya Bankası, UNDP, Avrupa Birliği gibi 
uluslararası kuruluşlar tüm dünyada pek çok yeni kalkınma ajansı kurulmasına imkan 
vermiş, mevcut kalkınma ajansları da zaman içinde çok önemli işlevsel ve kurumsal 
değişikliklere uğramışlardır. AB’nin özellikle 1990’lardan sonra, rekabete dayalı bölgesel 
kalkınmaya yönelik fon sağlamaya başlamasından sonra, ajansların sayıla

e ülkelerinde önemli ölçüde artmıştır. Avrupa’daki kalkınma ajanslarının bu derece 
çoğalmasının ve kurumsal yapıları, hukuki statüleri, personel yapıları, bütçeleri, görev ve 
yetkileri, faaliyetleri bakımından önemli farklılıklar göstermelerinin en önemli nedeni, üye 
ve aday ülkelerin bölgesel kalkınma için AB fonlarından ve kredilerinden faydalanabilmek 
için kendi hukuki, idari ve mali yapılarına ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına göre farklı 
programlar geliştirmeleridir. Üye ülkelerde merkezi hükümetin girişimleriyle, AB bölgesel 
fonlarından etkin ve verimli bir biçimde yararlanmak üzere yeni bölgesel kalkınma ajansı 
modelleri oluşturulmuş ve kamu kaynaklarıyla finanse edilmiştir. 

 
Avrupa Birliği’nde Bölgesel Kalkınma Ajansları 
Avrupa Birliği’nde bölgeler arasında büyük gelişmişlik farklılıkları bulunmaktadır. 

Bu ne
aya çalışmaktadır. AB’nin başlıca bölgesel hedef ve politikaları; sosyal, ekonomik ve 

mekansal bütünleşme, çevrenin korunması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, taşımacılık, 
telekomünikasyon ve enerjide Trans-Avrupa ağı kurularak birliğin çevre bölgelerinin 
merkez bölgelerine bağlanması, bütünleşik bir sosyo-ekonomik ve coğrafi bilgi sisteminin 
kurulması, orta büyüklükteki kentlerin birbiriyle işlevsel bağını güçlendirecek gelişme 
aksları yaratılması ve alt bölgelerin sorun ve potansiyellerine ağırlık verilmesi yönündedir 
(DPT, 2000 b, s. 69). 

AB’ye üye ülkeler arasında bölgelerarası dengesizlikleri gidermek ve geri kalmış 
bölgelerin Birliğin sağladığı fondan yararlanmasını sağlamak amacıyla, üye ülkeler içinde 
bir bölgelendirme sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem ile her bölgeye ait verilerin 
karşılaştırılabilir nitelikte olması ve bölgelerarası farkların belirlenmesi hedeflenmektedir. 
Sistem NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics-İstatistiki Bölge birimleri 
Sınıflandırması- İBBS) olarak adlandırılmıştır. Uygulaması 1988’lere dayanmakla birlikte 
kurucu tüzüğü 11 Temmuz 2003 tarihinden beri geçerli olan NUTS sistemi, AB ekonomik 
bölgesini; en üstte 78, ikinci düzeyde 221, üçüncü düzeyde 1093 bölgeye ayırmaktadır. 
Bunlara sırasıyla NUTS I, II, III adı verilmektedir. NUTS sınıflandırmasında ülkeler önce 
en büyük alanları kapsayan NUTS-I bölgesine ayrılmış, daha sonra bu bölgeler NUTS-II’ 
ye o da kendi içinde NUTS-III bölgelerine ayrılmıştır. NUTS sınıflandırmasının amaçları; 
topluluk bölgesel istatistiklerinin toplanması, geliştirilmesi ve uyumlaştırılması, bölgelerin 
sosyo- ekonomik analizi ve topluluk bölgesel politikalarının çerçevesinin belirlenm

r ve Gümüş, 2005, s. 147-150). 
Bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi için AB’ye üye ülkeler, AB’nin “Yapısal 

Fonlar” ve “Uyum Fonu” olarak isimlendirilen mali araçlarından faydalanmaktadır. Yapısal 
Fonlar, AB’nin “Hedef I, Hedef II ve Hedef III” olarak tanımladığı bölgeler itibarıyla 
verilmektedir. Hedef I kapsamındaki bölgeler, geri kalmış bölgeler olarak tanımlanmış 
olup, son üç yılda Topluluğun GSYIH’sinin yüzde 75’inin altında kalan bölgelerdir. 
Yapısal fonların yaklaşık yüzde 70’i Hedef I kapsamındaki bölgelere aktarılmaktadır. 
Hedef II bölgeleri, sosyal ve ekonomik değişim geçiren, yapısal güçlük içerisindeki 

 
 



 

136

lanması, bu ülkelerin, AB’nin kapsamlı bölgesel gelişme 
politik sı ile ekonomik ve sosyal uyum hedefine yaklaşılması ve AB içerisinde bölgesel 
gelişm ir (DPT, 2005, s. 5-6). 

üz topluluk programı bulunmakta ve artan sayıdaki bu 
progra

ansal olarak destekledikleri projelerin uygulamasıyla sınırlanır. 
Bazı d

esi bazı bölgelerin 
gelişim

14-15). 

bölgeler olarak ifade edilmektedir. Yapısal fon harcamalarının yaklaşık yüzde 11,5’i bu 
bölgelere gitmektedir. Hedef III çerçevesinde ise eğitim, öğretim ve istihdam politikalarının 
ve sistemlerinin modernizasyonu ele alınmaktadır. Yapısal Fonların yaklaşık yüzde 12,5’i 
bu amaçlara ayrılmaktadır. AB’ye aday ülkeler için de benzer yapıda fonlar sağlamaktadır. 
Katılım Öncesi Mali Yardımlar olarak adlandırılan bu fonlar ile aday ülkelerin üyelik 
öncesinde gelişmelerine katkı sağ

a
e farklılıklarının azaltılması hedeflenmekted
Avrupa Birliği, Birlik’deki kalkınma ajanslarının önemli bir finans kaynağıdır. Bu 

kaynak Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Bulgaristan gibi belli ülkelerde BKA ağının 
veya bir BKA’nın kurulması için çok önemli olmakta veya somut projelerin uygulanması 
için finansal açıdan önem taşımaktadır. Bu kaynağın faydasını maksimize etmek için, 
kalkınma önceliklerinin veya stratejilerinin açık olmaları gerekmektedir. Uluslararası 
projelerde işbirliği ve artan finans bilgisinin önemi vurgulanmalıdır. AB’de, birlikte finans 
edilme imkanı sunan yaklaşık y

mların daha nitelikli olabilmesi için uluslararası bir boyut gerektiği 
vurgulanmaktadır. AB programları; yapısal fonlar ve Birleşik Finans Topluluk politikaları 
gibi iki ana kategoriye ayrılmakla birlikte, bölgesel kalkınma ajansları üye devletlerin 
yapısına ve işletmesine göre farklı şekillerde bu fonlara ulaşabilmektedir (EURODA, 1999, 
s. 69). 

Finansal hizmetler konusunda, bazı AB üyesi ülkelerde kalkınma ajansları finansal 
araçların yönetimini kendi kontrolünde tutarken, diğerlerinde ajansların işlevleri merkezi 
veya yerel yönetimlerin fin

urumlarda ise finansmanla görevli belirli birimler de tanımlanabilir. 1990’lı yılların 
başından bu yana Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda BKA’lar zor durumda olan küçük 
ölçekli firmalara gerektiğinde finansman desteği verebilecek ağlar ve risk sermayesi 
projeleri oluşturmaktadır (Kayasü ve Yaşar, 2004, s. 353). 

AB’ye aday ülkelerde de yeni kalkınma anlayışı doğrulusunda; bölgeler arası rekabet 
yolu ile bölgelerarası dengesizliklerin giderileceği ileri sürülmektedir. Ancak bazı ülke 
deneyimleri bölgeler arası rekabetin eşitlik getirmediği aksine bölgelerarası eşitsizlikleri 
arttırdığını ortaya koymuştur. Örneğin Polonya’da 1990’lı yıllarda bölgesel politikalarda 
eşitlik ve istikrar uygulamalarının yerini rekabet ve verimlilik aldığında, BKA’lar 
tarafından gerçekleştirilmek istenen kalkınma projeleri ve çalışmaları bölgelerarası 
eşitsizlikleri giderememiştir (Demirci, 2005, s. 187). Birkaç siyasal partinin bir araya gelip 
ajansları ve diğer bölgesel yönetimleri kendi çıkarlarına göre yönlendirm

ini önlemiştir. Yönetişim, sanılanın aksine particiliği ortadan kaldırmamış 
denetlemeyi daha zorlaştırmıştır. Benzer şekilde Glasgow kenti de eski tip sanayileşmenin 
hakim olması nedeniyle düşüşe geçen bir kent olarak bölgesel politikalar uygulamış ve 
BKA ve özel sektörün sadece üretim ve ticaretin gelişebileceği yeni alanlara yatırım yapıp, 
eski alanlarla ilgilenmemesinden dolayı çöküşü daha da hızlanmıştır (Çalt, s.

İngiltere’de ajanslar, merkezi hükümet tarafından yakından kontrol edilmekle 
birlikte birçok açıdan bağımsız çalışmaktadırlar. Ajansların en büyük katkısı gelişme 
projelerine yenilik oluşturmalarıdır. Uygun bölge stratejilerinin oluşturulması için 
ajansların gelişme gücünü azaltan merkeziyetçilikten uzaklaşmaya karşı bir eğilim vardır. 
Yenilikçi anlayışa sahip ajansların başarılarına yönelik en büyük tehdit ise, merkezi 
hükümet politikası için kurtuluş aracı olmalarıdır (Hughes, 1998, s. 625). 1999 yılında 
İngiltere’de dokuz bölgesel kalkınma ajansının kurulması, merkezden yerele doğru güç 
aktarımı açısında önemli bir adımdır. Kurulan ajansların ilk görevi, bölgesel ekonomik 
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 ilk performanslarının hayal 
kırıklı

 bir gereği olarak, yerleşme 
merke

B bölgesel 
progra

Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, 
Genel

kalkınma stratejilerinin oluşturulması olarak belirlenmiştir. Ancak, yeni teşkilatlanmada 
işgücünün bölünmesi ve bütçe konularında hükümet içi çekişmeler, BKA’nın sınırlı 
kaynaklı ve yasal durumlarının belirsiz olmasına yol açmış ve

ğı ile sonuçlanmasına neden olmuştur. Daha sonra hükümet ofisleri ile birlikte ortak 
çalışma alanı ve yetkilerinin belirlenmesi sonucunda BKA başarılı olmaya başlamıştır 
(Burch ve Gomez, 2002, s. 772). 

 
Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansları 
Türkiye’de bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması, AB’ye üye olmaya aday diğer 

ülkelerde olduğu gibi AB tarafından istenmiştir. Ajanslar, 2003 tarihli Katılım Ortaklığı 
Belgesinde ve Türkiye’nin hazırlamış olduğu Ulusal Programda, orta vadeli öncelikler 
arasında yer almıştır. Ama öncelikle kısa vadede İBBS (İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırması) Düzey-II (NUTS-II) bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması yer almış, 
orta vadede ise; bölgesel planları uygulamak için bölgesel kalkınma ajanslarının 
kurulmasına karar verilmiştir. 

Bölgesel gelişme alanında AB’ye uyum sürecinin
zlerinin kademelendirilmesini, iller arasındaki fonksiyonel ilişkileri, coğrafi koşulları, 

istatistiki veri toplama ve planlama yapma amacına uygunluğu da dikkate alarak, AB 
istatistiki sınıflandırmasına (NUTS) paralel bir şekilde; DPT Müsteşarlığı ve DİE 
Başkanlığı’nın katkıları ile İBBS belirlenmiştir. Buna göre Türkiye’de; Düzey I olarak 12, 
Düzey II olarak 26 ve Düzey III olarak 81 (il) İstatistiki Bölge Birimi tanımlanmış, 
Bakanlar Kurulu’nun 28.08.2002 tarihli, 4720 sayılı kararı ile 22 Eylül 2002 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. 

Kısa vadede kurulması istenen İBBS Düzey II oluşturulmasından sonra, sıra bu 
planların uygulanmasını sağlayacak kurum olan BKA’nın kurulmasına gelmiştir. Düzey II 
ye göre ayrılan 26 bölgede, 26 kalkınma ajansının kurulması kararlaştırılmış, A

mların uygulandığı bölgelere öncelik verilmesi suretiyle birkaç bölgede pilot 
uygulamanın başlatılmasına karar verilmiştir. 19.01.2005 tarihli Bölgesel Kalkınma 
Ajansları Kanun Tasarısına göre Türkiye’de Kalkınma Ajansı kurulmasının gerekçeleri; 
bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları, yerel ve küresel rekabetteki değişimler, AB’ye uyum 
sürecindeki yükümlülükler, finansal ve beşeri kaynakların rasyonel dağılımının 
zorunluluğu, çevresel duyarlılıktaki artış, yerel kalkınma ve örgütlenme taleplerinin artışı 
ve bu taleplerin etkin yönlendirilme ihtiyacı, katılımcı, esnek bir yapıya sahip, teknik 
kapasitesi güçlü yerel ve bölgesel gelişmeyi hızlandırmaya odaklı kalkınma birimleri 
konumundaki “kalkınma ajansları”nın bir zorunluluk haline gelmesidir. 

BKA’nın kuruluş amacı ise; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 
arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve 
yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda 
öngörülen ilke ve politikalara uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. 

Tasarıda ayrıca, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacına yönelik olarak bölgesel 
kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve 
usulleri düzenlenmiştir. Üç düzeyde istatistiki bölge birimleri kurulması öngörülmüş, kamu 
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile bölge planı ve 
programlarını hazırlama veya hazırlatmak ajansların görev ve yetkileri içinde sıralanmıştır. 
Kurulacak olan kalkınma ajanslarının teşkilat yapısı; 

 Sekreterlik ve Tek Durak Ofislerinden oluşmaktadır. Ajansın danışma ve 
yönlendirme organı olarak Kalkınma Kurulu, karar alma organı olarak Yönetim Kurulu, 
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lanması, 
yerel girişimlere ve KOBİ’lere destek sağlanması, gerçekleştireceği proje ve faaliyet 

nsmana dayalı ortak proje yürütme 

ve bölgesel politikaların etkin bir şekilde 

netimlerin planlama çalışmalarına teknik destek 
ğlam

larının büyük bir bölümünü 
luslararası fonlar aracılığıyla sağlayan kalkınma ajansı niteliğinde çeşitli yapılar faaliyet 

göster
Ajansı

ia, Shannon ve Alsace kalkınma ajanslarından danışmanlık ve bilgi 

ı ziyaretler, fuarlar ve iş delegasyonları planlamak, 

bilgi 

ından GAP Bölge 

icra organı olarak da Genel Sekreterlik belirlenmiştir. Ayrıca bölge illerinde yapılacak 
yatırımlar bakımından girişimciye kolaylık sağlamak, izin ve ruhsat işlemlerinin kısa 
sürede sonuçlanması için Tek Durak Ofisleri oluşturulmuştur.  

Tasarıya göre ajansların sağlayacağı faydalar; yerel aktörler ve dinamikler arasında 
sinerji oluşturarak bütün kaynakları harekete geçirip yerel/bölgesel kalkınma çabalarının 
etkisinin arttırılması, yerel düzeyde planlama, programlama, proje üretme ve uygulama 
kapasitesinin arttırılması, bölgelerdeki kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasına 
yardımcı olunması, yeni planlama ve idari örgütlenme anlayışı içinde merkezi değil 
aşağıdan yukarıya doğru başlatılan etkileşimli bir süreç sağlanması, rekabet edebilme ve 
kalkınmayı sağlayacak ayrıca toplumun karar alma sürecine dahil edilmesinin sağ

desteklerinde, kişi, kurum ve kuruluşların eş fina
yeteneğini geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlara destek sağlayarak bölgenin girişimcilik 
potansiyelini harekete geçirilmesi, sektörel 
planlanmasının sağlanması, ulusal düzeyde genel planlama ve kalkınma çalışmalarının 
etkinliğini destekleyen bir mekanizmanın oluşturulmasıdır.  

BKA’nın görev yetkileri ise; yerel yö
sa ak, bölge plan ve programlarına uygulanmasını sağlayacak faaliyet ve projelere 
destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulanmasını izlemek, 
değerlendirmek ve sonuçlarını DPT Müsteşarlığı’na bildirmek, bölgenin kırsal 
kalkınmasına katkıda bulunmak, tahsis edilen kaynakları bölge plan ve programlarına 
uygun olarak kullanmak, bölgenin tabii, iktisadi ve beşeri kaynak ve imkanlarını 
belirlemek, bölgenin iş ve yatırım imkanlarını tanıtmak, KOBİ ve yeni girişimcileri 
desteklemek ve Türkiye’nin katıldığı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede 
tanıtımını yapmak ve proje geliştirilmesine yardımcı olmaktır (Kalkınma Ajanslarının 
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, 19/01/2005). 

Kamu kaynaklarıyla finanse edilecek ve merkezden denetlenebilecek kalkınma 
ajansları, öncelikle AB’ye katılım sürecinde gündeme gelmiş olmakla birlikte, Türkiye’de 
bir süredir yerel girişimlerle oluşturulan ve finansman
u

mektedir. Tükiye’de kalkınma ajansı uygulamasına örnek olarak; Mersin Kalkınma 
, GİDEM ve EGEV verilebilir. Mersin Kalkınma Ajansının, kurulma aşamasında 

EURADA, Info Murc
desteği alınmıştır. Mersin Kalkınma Ajansının temel amacı; “Mersin’in ekonomik, sosyal 
ve kültürel açıdan canlanma ve gelişmesini sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir”. 
Görevleri ise ; Her türlü alt yapıyı geliştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarını, uluslararası 
örgütleri ve sivil toplum örgütlerini yörenin gelişmesi için yönlendirmek ve yerel gelişme 
politikaları oluşturmak, stratejik araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası yatırımcıları 
bölgeye çekmek, bilgi vermek ve rehberlik etmek, yabancı ve yerli firmalar arasında bilgi 
aktarımları yapmak, KOBİ’leri geliştirmek ve rekabet güçlerini arttırmak, dışa açılım 
faaliyetlerini desteklemek, karşılıkl
Avrupa Birliği Yerel Bilgi Bürosu’nu işletmek ve AB ile entegrasyona destek vermek, 
bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, konferans, seminer, açık oturum, 
panel, sergi, festival v.b. faaliyetleri organize etmek, Mersin’in gelişmesine yönelik 
bankası oluşturmak, bölge ve ajans ihtiyaçları için çeşitli dokümanları yayımlamak, 
Tanıtım, iletişim, ve lobi faaliyetlerinde bulunmaktır.  

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Projesi (GAP-GİDEM); Avrupa 
Komisyonu tarafından finansa edilmekte, BM Kalkınma Programı taraf
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deki işletmelerin ihracat kapasitesini arttırmaya atkıda bulunmak, sağlanan 

ında dokuz ilin (Afyon, Denizli, Muğla, 

ortak akıl ve 

ğdaş 
tandartlarda gerçekleştirmiş bir Ege” olarak belirlemiştir. EGEV, proje sahibi olarak içerik 

sağlam rin aktif katılımının temininde yer almakta ve DPT ile imzaladığı protokol 
çerçev

kiye’de Kurulması Planlanan Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Zayıf Yönleri  

tatistiki veritabanı oluşturulması için İBBS gerçekleştirilmiş, Düzey-II 
ye gör

 gerçekleştirilmiştir.  
 

e kontrollerini zorlaştıracaktır.  
 

bağımsız hareket etmesi nedeniyle 
eşgüdümü ortadan kaldıracak hatta bölgeciliğe neden olabilecektir.  

Kalkınma İdaresi işbirliği ile yürütülmektedir. GİDEM Ofisleri, imalat sanayi işletmeleri 
öncelikli olarak, başlangıç aşamasındaki firmalar da dahil olmak üzere tüm işletmelerin 
yönetimsel, operasyonel ve girişimcilik kapasitesini geliştirme yönünde Adıyaman, 
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde kurulu GİDEM ofisleri vasıtasıyla hizmet 
vermektedir. GAP-GİDEM’in hedefleri; GİDEM ofislerinin yer aldığı iller öncelikli olmak 
üzere bölge
hizmetlerle bölgede istihdamın arttırılmasına katkıda bulunmasını sağlamak, bölgedeki 
girişimcilere sağlanan danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme hizmetleri vasıtasıyla 
ekonomik etki ve katma değer oluşumuna katkıda bulunmak, bölge işletmelerinin satışlarını 
arttırmaya yardımı olmak ve kadınların formal ekonomiye katılımını sağlamaktır. 

 
 GİDEM ofislerince yürütülen faaliyetler: 
 1. GİDEM Ofisleri İş Destek Hizmetleri: Bu kapsamda eğitim, bilgilendirme ve 
danışmanlık hizmetleri değerlendirilmektedir. 
 2. Yerel Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Faaliyetler: Yerel ekonomik kalkınma 
amaçlı; - Sektörel fırsat pencereleri – Kümelenme programı – Uluslararasılaştırma 
Programları planlanmıştır. 
 EGEV (Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı) ise; 1992 yılında İzmir’de, valilik 
öncülüğünde, belediye, odalar ve derneklerin katılımıyla bölgeyi dış yatırımcılara tanıtmak 
amacı ile kurulan bir vakıftır. 1998’de İzmir dış
Manisa, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Uşak) valilikleri, belediyeleri, üniversiteleri, 
sanayi ve ticaret odaları, borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, ziraat odaları, bölge sanayici 
ve işadamları dernekleri ve bölgesel şirketlerin katılımıyla tüm Ege’yi kapsar hale 
gelmiştir. Misyonunu; “Ege bölgesi için özgün bir kalkınma modelinin 
katılımcılıkla oluşturulması ve uygulanmasında öncük etmek”, vizyonunu ise; “insan, doğa 
kaynaklarının doğru kullanımına dayalı, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı ça
s

a ve üyele
esinde Ege Bölgesi Gelişim Projesi’ni yürütmektedir. 

 
Tür
Türkiye’de Avrupa Birliği tarafından kurulması istenen BKA’nın zayıf yönleri şu 

şekilde sıralanabilir: 
 1. AB fonlarının büyük bir kısmı, bölgesel gelişme amacıyla NUTS II esas alınarak 
kullandırılmaktadır. Türkiye’de AB’nin bölgesel sınıflandırmasına uyumlu, 
karşılaştırılabilir is

e 26 bölgeye ayrılmıştır. Ayrıca Düzey II’ye göre, 26 Kalkınma Ajansı’nın, birkaç 
bölgede pilot uygulamanın başlatılmasına karar verilmiştir. Ancak Türkiye’nin İBBS 
Düzey II’ye göre 26 bölgeye neye dayanılarak ayrıldığı tam olarak belli değildir. Ajansların 
kurulması DPT’nin kendi isteğiyle veya ülke gereksinimlerine göre değil doğrudan AB 
isteği üzerine

2. Düzey II’ye göre belirlenen bölge sayısı, bölge planlamasının başarılı olabilmesi 
ve merkez ile bölgelerarası etkileşim için çok fazladır. Ayrıca kurulması planlanan 26 adet 
BKA varlığı, ajans faaliyetlerinin birbiri ile uyumunu v

3. BKA birbirinden farklı niteliklere sahiptir. Kurulacak ajanslar bölgenin nitelikleri 
ve ihtiyaçları çerçevesinde faaliyetlerini yürütecektir. Ancak Türkiye için 26 ayrı bölgede 
Kalkınma Ajansı’nın varlığı ajansların birbirinden 
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ve uygulama öncülüğünün özel sektöre verilmesi, bölge 
ekono

a ajansı özerk bir yapıya sahip olmakla birlikte, finansal yapısının 
sağlam olması adına kamu tarafından finanse edilmektedir. Genel bütçe vergi gelirlerinin 
binde görülmüştür. Bu kaynak 
Yükse

abilir ancak kurulacak ajanslar arasında rekabeti ve dolayısı ile 
bölgec

 

r 
şunlar

k alınabilir. Ajansların üniversiteler ile işbirliği içinde olan özerk bir 
kurum

4. BKA Kanun Tasarısı’nda da her yerel/bölgesel ekonominin kendine has sosyo-
ekonomik dokusuna ait kaynaklarının harekete geçirilmesiyle “bölgesel rekabetçi 
üstünlüğü” ön plana çıkaran, modern bölgesel politikalara geçiş hedeflenmektedir. Ancak 
bölgeler arası rekabetin, bölgeler arası eşitsizliği ortadan kaldırmayıp, aksine bölgecilik 
eğilimini arttırarak bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldırmaması ve hatta arttırması olası bir 
sonuçtur. 
 5. Bölgelerdeki planlama 

milerini yabancı finansman-yatırım odaklı bir mutlak serbestleşmeye kavuşturacaktır. 
 6. Birçok kalkınm

beşi oranında bir payın bölgesel gelişme için ayrılması ön
k Planlama Kurulunca; nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütleri dikkate 

alınarak ajanslara tahsis edilecektir. Bu durum ajansların performansını arttırmasında 
tetikleyici bir unsur ol

iliği daha da tetikleyecektir. Pilot bölge olarak geri kalmış bölgeler seçilmiştir. Bu 
bölgelerin en önemli sorunlarından biri de daha önce vurgulandığı üzere dışarıya göç 
vermeleridir. Nüfus, ajansa tahsis edilecek kaynağın miktarının belirlenmesinde önemli bir 
ölçüttür. Geri kalmış bölgelerde faaliyet gösteren ajanslar; yukarıda sayılan nüfus, 
performans ve gelişmişlik düzeyi açısından hep dezavantajlı olacak ve bu durumda kaynak 
aktarımından her zaman daha az yararlanacaktır. 

7. BKA, AB üye özellikle gelişmiş ülkelerde uygulanmakta ve o bölgelerin 
kaynaklarının daha iyi kullanımını sağlamaktadır. Ancak BKA Türkiye’de öncelikle pilot 
bölge olarak belirlenen, Türkiye’nin geri kalmış bölgelerinde uygulanmaya başlanacaktır. 
Bu bağlamda ajansların faaliyetlerinin ne kadar faydalı olacağı tartışmalıdır. 
 8. AB üye ülkeler kendi ihtiyaçlarına göre değil AB’nin inisiyatiflerine göre ajans 
politikalarını belirlemektedir. Görülen o ki Türkiye için de durum değişmeyecektir. 
 

Öneriler 
Yukarıda sayılan dezavantajların ortadan kaldırılması durumunda kalkınma 

ajanslarının faydalarından söz etmek mümkün olacaktır. Bu açıdan yapılabilecekle
dır: 

 1. Kurulması planlanan 26 adet BKA varlığı, ajans faaliyetlerinin birbirine uyum ve 
kontrolünü zorlaştıracaktır. Eğer BK kurulacak ise, bölgelerin fiziki, sosyo-ekonomik, 
mekansal koşullarına ve AB’nce beklenen standartlara da uyum sağlayabilecek biçimde 
belirlenecek yeni bölgeler içinde, etkin verimli işleyebilecek sayı ve nitelikte 
oluşturulmalıdır.  

2. Bölge kalkınma ajanslarının kuruluşu için esas alınan İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırması (İBBS), tekrar gözden geçirilmelidir. Bu konuda üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden deste

 şeklinde faaliyet göstermesi ajansların ve gerçekleştirecekleri projelerin verimliliğini 
arttıracaktır. 

3. Ayrıca kurulacak ajanslar; bölgeye dışarıdan yatırım çekme amacının yanı sıra 
bölgesel ekonomi ve iş hayatının gelişmesi, bölgesel kentleşme ve çevrenin düzenlenmesi, 
istihdamın arttırılması amacını da mutlaka taşımalıdır. 

4. Ajansların gerçekleştirecekleri faaliyetlerin sonuçlarının görülmesi için en az on 
yılın geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle ajansların faaliyet sonuçlarının görülmesi için 
belli bir süreye ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. 

 
 



 

141

a uygun olarak oluşturulması çok önemlidir. Bu bölgelerde yatırım 
yeters

. DOKAP için Bölgesel Kalkınma Ajansları Önerisi  
ölgesi İBBS’na göre; Düzey I’de TR9 Doğu Karadeniz, Düzey II’de TR90 

Trabzo

aşırı m

000 d; 7;2). 

icaret, sanayi ve ziraat odalarının katılım olasılığı da incelenmiştir. 

n yaralanmak da olasılıklar dahilindedir ayrıca 
hazırlanan Birlik Yönetmeliği, dışarıdan fon sağlamaya imkan sağlayacak bir yapıdadır 
(DPT, 000 d, s. 7; 6). Birlik tarafından kullanılabilecek pratik araçları olacağı düşünülen 
iki ola  kurumsal düzenleme ele alınmıştır. Bu düzenlemeler; Kalkınma Ajansları ve Proje 
Yönet  Birimidir. 

alkınma Ajansı’nın kurucu üyeleri, birliğin yapısına benzer şekilde seçilecektir. 
Ancak ajans, ödenmiş sermayeyle kurulmuş bir ticari şirket şeklinde işleyecektir. Ayrıca, 
birlik çerçevesinde bölgesel planlama ve koordinasyon konusunda yapılacak çalışmalarla 
kıyaslandığında, kurumun ticari anlamda iş yapabilme hakkı da olacaktır. Kalkınma 
Ajansı ın değişik şekillerde geliştirilmesi mümkündür. Ticari şirketler kurma veya kurulu 
olanlara ortak olma yetkisine sahip olabilir. Bu çerçevede, limanlar, sanayi bölgeleri, su 
temin tesisleri ve hidro-elektrik üretimi gibi bölgesel düzeydeki altyapı hizmetlerine önem 
verileb ınma Ajansı için, iyi bir başlangıç sermayesinin sağlanması 
gerekm edir. Bu sermayenin bir kısmı, başlangıç aşamasında sağlanmalıdır. Ajans, 

5. Bölgelerin kaynaklarının harekete geçirilmesi için uygulanmasına karar verilen 
BKA’nın, bölge yapısın

izliği, işsizlik, kalifiye işgücü, altyapı, ulaşım, göç vb. pek çok sorun mevcuttur. Bu 
nedenle ajansların yatırımcılar için rehberlik yapma ve iç-dış yatırımları çekme görevinden 
önce belediyeler ve benzeri kurumlar gibi bölgenin altyapı, ulaşım, kalifiye işgücü sağlama, 
eğitim, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgeye yatırımların çekilmesi gibi konularda 
hizmet vermeleri gerekmektedir. 

6. Ajansların faaliyetleri şeffaf, hesap verilebilir olmalı ve bağlı olduğu kurumca 
sürekli denetlenmelidir. 

 
3
DOKAP b
n Alt Bölgesi ve Düzey III’de; Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane 

illerini kapsamaktadır. 
Bölgede, kurumsal gelişmenin öncelikle gerekli olduğu konular; kalkınma 

projelerinin planlanması ve uygulanmasına halkın katılımının olmayışı, kamu gelirlerinin 
erkeziyetçi bir yapıda olması ve yerel yönetimler üzerindeki vesayet, yönetim ve 

proje uygulamaları gibi konularda yerel yönetim kapasitesinin zayıf olması ve bölge 
genelindeki sosyal, çevresel ve kalkınma konuları ile ilgilenecek bölgesel düzeydeki 
yönetim yapılarının eksikliğidir (DPT; 2

JICA tarafından hazırlanan Ana Plan’ın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak 
için, bölgesel yönetim konusunda Ara Rapor’da kamu kurumları ve diğer ilgili gruplarla 
tartışmak üzere beş tane kurumsal yapı önerisi geliştirilmiştir. Bu önerilerden ikisi; 
DOKAP bölgesi için Başbakanlığa bağlı ayrı bir idarenin kurulması ve DOKAP’da 
bölgesel bir DPT ofisi kurulması uygun bulunmamış, Ana Plan uygulaması için önerilen 
uygulama kurumu; DOKAP Yerel Yönetimler Birliği olarak belirlenmiştir. Birlik Bakanlar 
Kurulu’nun onayı ve İçişleri Bakanlığı’nın idari vesayeti altında DOKAP bölgesindeki 
yerel yönetimler tarafından kurulacaktır. Birliğin; DOKAP bölgesindeki altı il yönetimi ve 
seçilen birkaç belediye tarafından kurulması önerilmektedir. Birliğe, sivil toplum 
örgütlerinin, özellikle t

Birliğin temel mali kaynağı, kurucu üyelerin yapacağı katkıdır. Bu katkı, üyelerin 
gelirlerine göre bir yüzdeyle belirlenecektir. Birliğin, yeni yerel yönetimlerin katılımını 
alabilmesi için, kaynaklarını kendi çabaları ile artırması da gerekmektedir. Bunun için bir 
olasılık, İçişleri Bakanlığı tarafından kontrol edilen Yerel Yönetimler Fonu’ndan ödenek 
alabilmektir. DPT’nin yönettiği fonlarda
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hükümet tarafından sağla anı temin edebilir 
(DPT, 2000e, 

i ise; DOKA ına yardımcı olması 
iç süre, özel bir danışmanlı tim Birimi 
(P ktır. A ilir. PYB’nin üç 
an  m 
ku rm e 
uy ası için yerel yönetimlere tekni in 
bö ıtımını yaparak, ticaretin ge larda işadamlarına 
ya , s. 42). 

in kalkınması, T omisindeki büyümenin hızlanmasına 
ka m oğu 
K şu ü ası ve 
ul güçlen nayabilir.  

TR 90 bölgesinin ülkenin diğer b  olan gelişmişlik farkının azaltılması, 
bölgede yaşayan nüfusun refah düzeyinin r 
dinamiğe kavuşturulması ve bölgeye yab lmesi açısından kalkınma 
ajansına ö

nacak garantiler vasıtasıyla gerekli olan finansm
s.41-42). 

Proje Yönetim Birim P Ana Planı’nın uygulanmas
in, belirli bir k şirketi ile çalışılacaktır. Proje Yöne

ncak DPT ile de bağlaYB), birliğe karşı sorumlu olaca
a görevi; Ana Planın uygulan

ntıları olab
sürecinde yerel yönetimlerle mması

ruluşları arasındaki bağlantıyı ku
ulanm

erkezi yöneti
vak; kalkınma projelerinin hazırlanması 

k yardım sağlamak; ve son olarak, yatırımlar içg
lgenin tan lişmesiyle ilgili bölgesel konu
rdımcı olmaktır (DPT, 2000e

 
4. Sonuç 
DOKAP bölgesin ürkiye ekon

tkıda bulunacak ve ulusal bütünleş eyi güçlendirecektir. Bunun yanı sıra, D
lkelerle daha ileri düzeyde ilişkiler kurmaradeniz Bölgesi, Türkiye’nin kom

uslararası platformda konumunu dirmesi bakımından da anahtar bir rol oy
ölgeleriyle
 yükseltilmesi ve göç eğilimlerinin istikrarlı bi

ancı yatırımcıların çeki
nemli görevler düşmektedir. 

TR 90 bölgesinde kurulması planlanan ajans; insan ve doğal kaynak gücünü daha iyi 
kullanılmasıyla bölge ekonomisinin göreli ekonomik üstünlüğünü ve rekabet gücünün 
arttırılması, yerel olarak üretilen kendine özgü ürünlerin ve kaynakların daha iyi 
pazarlanmasını sağlayarak yeni fırsatların yakalanmasını ve yerel-bölgesel ekonomiye 
dışarıdan daha fazla kaynak girmesini sağlayacaktır. Yerel halka daha fazla istihdam 
olanakları sunarak ve uzun dönemli kariyer fırsatları yaratacak, dışlanmış grupların yerel 
ekonomiye katılımını destekleyerek ve yerel ekonomik kalkınma getirilerinden 
yararlanmada adaleti gözeterek, işletmelerin daha verimli çalışabilmelerini sağlayarak ve 
yeni işletmeleri bölgeye çekebilmek için kentin altyapısını iyileştirerek kentte yaşam 
kalitesini artıracaktır. 

Tablo 8’de DOKAP bölgesinin SWOT analizi yer almaktadır. Pek çok güçlü yöne ve 
fırsatlara sahip olan bölgede, yapılan SWOT analizine dayanılarak kurulması planlanan 
kalkınma ajansının, bölgenin kalkınmasında fayda sağlayabilmesi ve bölgelerarası 
gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasında yararlı olabilmesi için öncelikle gerçekleştirmesi 
gereken faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Tablo 8. DOKAP bölgesi’nin SWOT analizi 
Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

Hayvancılık potansiyelinin  
yüksek olması 
Sulama imkanlarının bulunması 
Geniş ormanlık alanların bulunması 

p Turizm açısından geniş potansiyele sahi
olması 
 
Fırsatlar 

Ulaşım yetersizliğinin olması 
İnsan kaynaklarının gelişimini sağlayacak 
yatırımların yetersizliği 

ası Altyapı imkanlarının sınırlı olm
Bölgeden özellikle 15 yaş üzeri nüfusun göç etmesi 

Tek ürüne bağımlı tarımsal yapı 
şme 

Arazi kullanımının ve tarımsal işletme yönetiminin 
etkin olmaması  
Ekilebilir alanın kısıtlı olması 
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Dengesiz Kentle
Üniversite ve girişimci işbirliği 
Sınır ülkelerle ve Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği çerçevesinde dış ticaret imkanı 

Tehditler Ucu

ortalaması ile aradaki farkın giderek açılması 

z işgücü olanakları 
Hizmet sektörünün görece büyük olması  
Balıkçılık Sektörü  
Eğiti

Ekonomik refah ve gelir düzeyi açısından ülke 

m düzeyi görece yüksek nüfus Bölgelerarası büyük gelişmişlik farklarının 
bulunması 
Kentleşme düzeyinin düşük olması ve büyük kentsel 
merkezlerin bulunmayışı 

 
1. Ağırlıklı olarak bitkisel üretim ve hayvancılıktan oluşan DOKAP bölgesi tarım 

ileri üzerine kurulmuştur. Son yıllarda sektörde bir durgunluk 

ı etmenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Bu amaçla yapılabilecekler; ürün 

kiye 
rmancılık konusunda geliştirilen 

faaliyetlerinin 
rruf sisteminin 

rinin kurulması ve sanayi gelişmeyi destekleyecek kalkınma 

ristler için düzenlenen tur paketlerini

sektörü, kıyı bölgesinde pazarda önemli bir payı olan fındık ve çay, iç kesimlerde ise 
hayvancılık-tahıl ve yem bitk
gözlenmektedir. DOKAP bölgesinin kalkınmasını desteklemek için bu durgunluğa neden 
olan kısıtlayıc
eşitlendirmesi ve yoğunlaştırma, girişimciliğin gelişmesi, toprak tasarrufu sisteminin 
iyileştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve etkin yayım faaliyetleridir. 

2. Ormancılık, DOKAP bölgesinde yaşayan insanların hayatında, ekonomik, sosyal 
ve çevresel açılardan son derece önemli bir rol oynamaktadır. DOKAP bölgesi, yüksek 
yağış oranı nedeniyle ormanlık alanlar açısından oldukça zengindir. Ormanlık alanlar, 
toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30’luk kısmını kaplar ve bu oran Tür
genelindeki yüzde 27’lik ortalamanın üzerindedir. O
stratejiler; özel ormancılık girişimlerinin teşvik edilmesi, orman işletme 
güçlendirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve toprak tasa
iyileştirilmesidir. 
 3. Son yıllarda Doğu Karadeniz balıkçılığı, Türkiye’deki toplam deniz balıkçılığı 
üretiminin hemen hemen yarısını karşılamaktadır. DOKAP bölgesinde yeterli sayıda ve 
kapasitede balıkçılık limanı ve tesisi mevcuttur. Buna karşılık soğuk depolama ve işleme 
tesisleri yeterli değildir. Uzun vadede balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak 
için, kısıtlı kaynakların korunması ve işletilmesinin ilk adımı olarak, bir kaynak 
envanterinin hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca mevcut sanayi işletmelerinin gelişmesi, 
yeni imalat sanayi işletmele
araçları ve programlar uygulanmalıdır.  

4. Turizm açısından; yabancı tu n çoğu, kısıtlı 
doğa ve etkinlik turizmi unsurlarını içeren kültür turizmi paketleridir. Başlatılan yayla 
turizmi henüz uluslararası çapta tanınmış değildir. Bölgedeki turistik değerlerin; yazılı, 
görsel ve interaktif yöntemler ile ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının yapılması 
gerekmektedir. 
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KEİ ülkelerine yaptığı ihracat ve 

vik edilmesi, 

ının 

ması ve sürdürülebilmesi açısından uygun politikaların 
n görülmesi için 

ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. 

r 
the European Union, Regional Studie 

liği’nin Bir Aracı olarak Bölge Kalkınma Ajansları, 
w.zmo.org.tr 
amur K. ve Ö. Gümüş (2005), İstatistiki Bölge Birimleri-NUTS Sistemi, Bölge Kalkınma Ajansları 
edir, Ne Değildir? 147-157, Ankara, Paragraf Yayınevi 
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Gibbs D. (1998), Regional Development Agencies and Sustainable Development; Regional Studies 
Associatin, Vol. 32.4, 365-381 
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2-3, 161-178 

5. DOKAP bölgesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ne (KEİ) bağlı komşu ülkelerle 
yapılan ticarette önemli bir rol oynayabilir. Türkiye’nin 
bunun içinde DOKAP illerinin payı karşılaştırıldığında, bu ülkelere yapılan ihracatın yüzde 
15’inin bu bölgeden kaynaklandığı görülmektedir. Bu nedenle; ihracatın teş
ulaşım ve ticaret hizmetlerinin güçlenmesi ve ihraç pazarlarının gelişmesi sağlanmalıdır. 

6. Ulaşım ağının iyileştirilmesi ve liman ağının geliştirilmesi,  
 7. KOBİ’lerin desteklenmesi,  
 8. Mesleki eğitimin iyileştirilmesi, iş imkanlarının arttırılması ve yaşam koşullar
iyileştirilmesi ile öncelikle bölgenin verdiği göçün önüne geçilmesi ve sonrasında bölgeye 
göç sağlanması  
 9. DOKAP’da serbest bölgelerinin geliştirilmesi  
 10. Bölgede yetersiz olan altyapının geliştirilmesi 

11. Bölgede yatırım olanakları sağlanması ve yatırım potansiyelinin tanıtılmasıdır. 
Bu amaçla tarım ve sanayide ileri ve geri bağlantıların kurulması ile varolan potansiyelin 
daha iyi değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak bölgesel kalkınma ajanslarının başarısının DOKAP bölgesi ve ülkemiz 
açısından kalkınmanın sağlan
izlenmesine bağlı olduğu söylenebilir. Ayrıca ajansların faaliyet sonuçlarını
belli bir süreye 
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Özet 
 Türkiye AB’ye giriş süreciyle birlikte 40 yıldır uygulamakta olduğu teşvik sistemi 
üzerine oturan bölgesel gelişme politikalarını terk ederek yeni bir uygulama içine girme 
aşamasındadır. AB’nin bütün aday ülkelere benimsettiği bu yeni yaklaşım sermayeyi, özel 
sektörü ve bölgesel rekabeti ön planda tutmaktadır. Bu yeni yaklaşımın temel kurumu 
bölgesel kalkınma ajanslarıdır. Bölgesel gelişme farklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan 
bölgesel kalkınma ajanslarının ana amacı; hizmetler vererek bölgedeki ekonomiyi 
canlandırmak, bölgesel yatırımları artırmak, bölge halkının kalkınmaya katılımını 
sağlamaktır. 
 Türkiye’deki kalkınma ajansları AB bölgesel yatırım fonlarından yeterince 
yararlanamadığından bölgesel dengesizliklerin kalkınma ajansları ile giderilebilmesi yakın 
zamanda mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, merkezi hükümetin bölgesel 
dengesizlikleri giderici yatırım ve teşvik uygulamalarının devamlılığı kaçınılmazdır. 
 Anahtar kelimeler: AB, bölgesel gelişme, bölgesel kalkınma ajansı 
 

New Approaches of the Turkish Regional Development Policies: Development 
Agencies and Applicability to Turkey 

 
 

Abstract 
 The incentive of EU membership has encouraged Turkey to leave existing regional 
development incentive system practiced for the forty years, and Turkey is now preparing 
new incentive policies practiced within EU countries and imposed to the EU candidate 
countries. This new approach to incentive policy emphasizes capital, private sector and 
regional competition This new approach is based on the regional development agencies. 
Regional development agencies aiming to speed up the regional economic activities 
incentives regional investments and encourages public participation on regional 
development. 
 Due to lack of the fund coming from the EU, development agencies in Turkey has 
limited potential to remedy regional development differences. Therefore, central 
government has to keep continuity of its investment and incentive program to eliminate 
regional differences. 
 Key words: EU, regional development, regional development agency 



 

 1. Giriş 
 Türkiye, planlı dönemle birlikte uygulamaya başladığı bölgesel gelişme ve bölgeler 
arasıdaki dengesizlikleri giderici yöndeki politikalarını günümüzde yeniden gözden 
geçirme zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Bu zorunluluğun esas nedeni Avrupa Birliği’ne 
katılım sürecinde bölgesel gelişme politikalarının entegre edilmesidir. Türkiye, yaklaşık 40 
yılıdır uygulamakta olduğu bölgesel gelişme model, politika ve araçlarını bir yana 
bırakarak yeniden bir yapılanma içine girmiştir. Bu yeni yapının ana kütlesini Bölgesel 
Kalkınma Ajansları (bundan sonra BKA) olarak adlandırılan birimler oluşturmaktadır. 
 Türkiye, BKA ile ciddi anlamda ilk kez aday üyeliğinin tescil edildiği 1999 Helsinki 
Zirvesi sonunda tanışmıştır. AB Komisyonu’nun hazırlamış olduğu Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde orta vadede yapılması gereken düzenlemeler arasında yer alan BKA’ları 
oluşturmak amacıyla yasal düzenlemeler süreci başlatılmıştır. 
 Bu doğrultuda öncelikle Topluluk kurallarına uygun olarak kısa vadede istatistiksel 
bölge olarak bilinen AB (NUTS) sistemi 22 Eylül 2002 tarih ve 4720 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. Daha sonra da 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde, 
katılım öncesi mali yardım programından yararlanabilmek için BKA’ların kurulması 
öngörülmüştür. Takip eden süreçte de, 31 esas ve 5 geçici maddeden oluşan Kalkınma 
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı gündeme 
getirilmiştir. 
 
 2. Genel Tanıtım 
 2.1 Bölgesel Kalkınma Ajansı Nedir? 

 Kuruluş gerekçeleri ve yerine getirdiği hizmetler paralelinde BKA’larla ilgili birçok 
tanımlama söz konusudur. Bir yaklaşıma göre; BKA’lar merkezi hükümetten bağımsız bir 
idari yapıda, sınırları çizilmiş bir bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını geliştirme amacıyla 
kurulmuş ajanslardır (DPT, 2000, s. 193–194). 
 Önemli bir bölümü Avrupa'da olmak üzere pek çok BKA mevcuttur. Farklı 
ülkelerde kurulmuş olan BKA’ların esas varlık nedenleri; bölgesel stratejilerin 
uygulanması, yerel ve bölgesel girişimciliği destekleme, alt yapı hizmetlerinin sunulmasına 
yardımcı olma, özel sektörün yakın geleceği için yerel-bölgesel çözümler araştırma ve 
bölgesel talepleri karşılayacak yeni ürün ve hizmet üretimi için finansal garantiler ve 
çözümler arama şeklinde özetlenmektedir. 
 Diğer taraftan Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) BKA’yı 
şöyle tanımlamıştır: bir BKA sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirler, bunların 
çözümüne yönelik olanakları ve çözümleri saptar bu çözümleri geliştiren projeleri 
destekler. Ancak operasyon alanları bunlar olduğu halde, tam olarak bu tanımlara uymayan 
BKA’larda vardır. Buna göre BKA’ların tek ortak özelliği, bazılarının ana veya ek uğraşları 
yabancı yatırım çekmek olsa da, tümünün bir coğrafi alanda bulunan içsel potansiyeli 
geliştirmekle ilgili olmasıdır. 
 
 2.2 Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Genel Özellikleri 
 BKA’lar birçok Avrupa ülkesinde 1950’li ve 1960’lı yıllardan bu yana bölgesel 
ölçekte ekonomiyi canlandırmak, örgütlemek ve geliştirmek üzere kurulmuşlardır. BKA 
kurma deneyimleri ülkeden ülkeye farklılıklar sergilemekte ve ayrıca da her kurum kendine 
özgü bir şekilde faaliyet göstermektedir. Günümüzde BKA’lar çoğunlukla tabandan tavana 
doğru örgütlenme modelini benimser. Tabandan tavana yaklaşım bir takım avantajlar 
getirir. Halkier Danson ve Damborg’a göre; 
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 • Bölgesel politikalara tabandan tavana yaklaşımda personel firmalarla birebir ilişki 
içerisinde olacağı için, daha etkili ve bürokrasiden uzak ilişkiler kurulabilecektir. 
 • Yarı-özerk bir konum bir yandan siyasi müdahaleleri önlerken, diğer taraftan 
ekonomideki yapısal sorunlara uzun vadeli bir açıdan bakılmasını sağlar. 
 • Bölgeye siyasi desteğin dolaysız ve etkili olarak girebilmesine yol açar. 

Merkezi hükümetlerin ayırım gözetmeyen yeniden dağıtım programlarının tersine, 
BKA’ların politikaları bölgesel hedefli olduğu için daha seçici olmak durumundadır. Bu 
durumda BKA politikaları gelişme sağlayıcı özelliği nedeniyle önem taşır. BKA’ların 
nerede kurulabileceğine dair bir prensip olmamakla birlikte, işlevsel olabilmeleri için belli 
değişkenlerin varlığı gereklidir. Bu değişkenler; nüfusun yeterli olması, girişim ve 
girişimcilik altyapısı, işgücünün becerikli olması, bölgesel gelişme stratejileri üzerinde fikir 
birliği sağlanması, gelişmeye elverişli sektörlerin belli bir bölgede varlığı, rekabete dayanan 
bir iş çevresinin olması, devlet desteğinin sağlanması ve altyapının geliştirilmesi şeklinde 
sıralanabilir. 

 
Tablo 1. Geleneksel tavandan tabana yaklaşıma karşı yeni tabandan tavana yaklaşım 
Yenilikler Geleneksel Tavandan Tabana Yeni Tabandan Tavana 
Örgütlenme Ulusal merkezi yönetime bağlı yapı 

Bürokratik genel yaklaşımlar 
Bölgesel yarı özerk yapı 
Esnek ihtisaslaşmış yaklaşımlar 

Ekonomik Araçlar Bölgeler arası eşitlik 
Ulusal ekonominin büyümesi 

Bölgeler arası rekabet 
Bölgesel ekonominin büyümesi 

İşlevsel Yöntem Otomatik/ ihtiyari 
Sorunlara tepki veren (reactive) 

İhtiyari Sorunları öngörerek önlem  
geliştiren (Proactive) 

Politika araçları Bürokratik düzenlemeler 
Mali yaptırımlar 
Danışmanlık servisleri 
Kamu hizmetleri 

Finansal yaptırımlar 
Danışmanlık servisleri 
Kamu hizmetleri 

Kaynak: Halkier, Danson ve Damburg’tan aktaran Demircioğlu, s.181 

 
 2.3 Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Türleri ve Yasal Statüleri 
 BKA’lar bürokratik yapılarına, özerkliklerine, kuruluş amaçlarına ve eylemlerine 
göre sınıflandırılabilir. BKA’lar arasındaki temel ayrım, geniş politik hükümetin çekirdek 
idari yapısının içinde veya dışında yer alması ile belirlenebilir. Avrupa’daki birçok BKA 
bağımsız birer kuruluş niteliğindedir ve politik destekleyicilerine belirli bir mesafede 
çalışırlar. Bu kuruluşların varlığı ekonomik ve politik desteğe bağlıdır. Dolayısıyla 
BKA’ların faaliyetlerinde politik müdahaleler söz konusudur. Benzer bir tanımlamada 
BKA’ların kurucularına göre yapılabilir ve dört ana grupta toplanabilir: 
 • Merkezi hükümetler tarafından kurulan BKA’lar 
 • Yerel yönetimler tarafından kurulan BKA’lar 
 • Yerel ve bölgesel yönetimler tarafından kurulan BKA’lar 
 • Kamu özel ortaklıklarıyla kurulmuş BKA’lar 

 
 2.4 Bölgesel Kalkınma Ajanslarının İdari Yapısı 
 BKA’lar merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda ve bölgesel bazda faaliyet 
göstermelerine rağmen, büyük bir kısmının merkezi hükümetler tarafından kurulduğu 
görülmektedir. BKA’ların içsel örgütlenmesinin ikili bir yapısı vardır. Bu ikili yapıdan ilki 
Genel Kurul, Denetim Kurulu, Denetleme Komitesi ve Genel Müdür gibi temel öğelerden 
oluşan yasal bir yapıdır. 
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 İkincisi ise belli bir konuyu ele alan çalışma grupları veya teknik konuları inceleyen 
komitelerdir. Ayrıca ajansların politikalarını oluşturmak ve yürütmekle görevli bir Yönetim 
Kurulu bulunmaktadır. Bu kurul, genellikle hükümet tarafından atanan ve ajansın 
kurulmasına katkıda bulunan kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu kurulda, 
genellikle özel kesim temsilcileri yer almaktadır. Kurulun önemli görevlerinden biri Genel 
Müdürü seçmektir. Genel Müdürün önemli bir işlevi de teknik ekibi yetiştirmektir. 
Ajanslar, harcamaları bakımından kamu idarelerine karşı sorumlu, politikalarının 
oluşturulması ve uygulanması bakımından ise, kuruluş kanun ve mevzuatları çerçevesinde 
serbest bırakılmışlardır. 
 Bütün ajanslar hükümetleriyle yakın bir işbirliği içinde olmak zorundadır. Bu, bazen 
idare heyeti başkanlığına bir hükümet üyesinin seçilmesi bazen de bir bakanın yılda birkaç 
kere yönetim kurulu toplantılarına katılması ile sağlanmaktadır. Üst düzey politikacılarla 
direkt temas olanağının hükümet ve ajanslara çok büyük faydası vardır. Bütün ajansların 
bölgesel ya da mahalli idarelerle temas kurmaları gerekmektedir. 
 
 2.5 Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Amaçları 
 BKA’ların en belirgin amacı, bölgelerin potansiyelini ve sorunlarını göz önüne 
alarak geliştirdikleri politikayla, bölgedeki ekonomiyi canlandırmak ve bölge halkının 
gelişmeye katılımını ve gelişmeden yarar sağlamaktır. Bir başka deyişle BKA’ların 
amaçları, uzun dönemli bölgesel ekonomik kalkınma için uygun koşulların yaratılması gibi 
açılardan ekonomik, bölgenin çekiciliğini arttırmak açısından çevresel, bölgenin sosyo-
kültürel değerlerinin geliştirilmesini sağlama gibi açılardan sosyal olarak 
sınıflandırılabilirler. Hughes’a göre, örnek bir BKA’nın hedefleri geniş kapsamlı olmalı ve 
bölgesel rekabet, kalkınma, yerel KOBİ gelişmesi, yabancı yatırım gibi olguları içermelidir. 
Bu hedefleri karşılamak için, çevresel gelişme, endüstriyel altyapı, danışmanlık ve girişim 
sermayesi gibi birçok araçları olması gerekmektedir. 

 
 2.6 Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Faaliyetleri 
 Faaliyetlerine göre BKA’lar üç ana grupta toplanabilir: 
 Stratejik BKA’lar: Bu ajansların bilgi bankalarının oluşturulması, bölgenin ulusal ve 
uluslararası platformda desteklenmesi, KOBİ’lere destek bilgi sağlama, girişim 
potansiyelini ortaya çıkarma gibi hedefleri vardır. 
 Genel operasyonel BKA’lar: Stratejik BKA’ların işlevlerini dikkate almak suretiyle 
temel hedefleri, sektörler arası gelişme projelerinin oluşturulması, desteklenmesi ve 
yönlendirilmesidir. 
 Sektörel operasyonel BKA’lar: Bu ajanslar, bir bölgenin belirli bir faaliyetini veya 
bir yerin belirli projelerini desteklemek amacıyla kurulurlar. 
 Bölgesel kalkınma ajansları 1950’li ve 1960’lı yıllarda yabancı yatırımcıları çekerek 
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmuşlardır. İlerleyen zamanlarda ise yerel ve bölgesel 
şirketlere tek başlarına veya ortaklıklar halinde hizmetler sunmuşlardır. BKA’ların diğer 
faaliyetlerini şöyle sıralanabilir: Bölgeye yatırım yapmayı düşünen girişimciye bilgi 
vermek, bölgeye ya da bölgeden dışarıya teknoloji transferi ile uğraşmak, sermaye katılımı 
ile iş çevrelerini desteklemek, fabrika, depo ve büroları kiralama ya da satma yoluyla iş 
çevrelerinin hizmetine sunmak, bölgeye yerleşmiş firmalara tüm alanlarda danışmanlık 
hizmeti sunmak, yol, su, kanalizasyon, çöp toplanması gibi alt yapıyı düzeltme 
faaliyetlerinde aktif rol oynamak. Aslında son belirtilen noktalar yerel yönetimlerin görev 
alanına giren konuları oluşturmaktadır. Ancak yerel yönetimlerin mali imkanlarının yetersiz 
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olması ve bu işleri yürütecek yeterli personeli olmadığı gibi savlarla bu işlerin artık 
bölgesel kalkınma ajanslarına bırakılması istenilmektedir. 
 Diğer taraftan BKA’lar yerine getirdikleri faaliyetlere göre Zayıf ve Kuvvetli 
BKA’lar olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar (DPT, 2000, s.194). Esas faaliyetleri 
bölgelerine dış yatırımcı çekebilmek, diğer bir deyişle bölgelerini pazarlayabilmek olan 
ajanslar zayıf ajans olarak nitelendirilmektedir. Bu ajanslar, bölge dışında ileri teknoloji ile 
faaliyet gösteren firmaların bölgedeki firmalara teknolojilerini transfer edebilmeleri için 
çalışmaktadır. Zayıf ajansların diğer faaliyetleri arasında; enformasyon hizmeti sunmak, 
etkinliklerini arttırmak ve ilişkilerini geliştirmek için yurt dışında ve kendi ülkelerinde 
ofisler kurmak sayılabilir. Avrupa’daki ajansların çoğu zayıf ajans niteliğindedir (Kumral, 
1993, s.51). Bölgeye yatırım çekme amacına ek olarak bölgesel ekonomi ve iş hayatının 
gelişmesi, bölgesel kentleşme ve çevrenin düzenlenmesi, istihdamın arttırılması amacı 
taşıyan ajanslar da kuvvetli ajanslar olarak nitelendirilmektedir. Bu ajanslara sorumluluk, 
merkezi hükümet tarafından verilmektedir ve çoğunlukla 500 ya da daha fazla kadroyu 
bünyesinde barındırmaktadır. Kuvvetli ajansların diğer faaliyetlerini şöyle sıralanabilir: 
 Avrupa Birliği ve kendi hükümetleri tarafından bölgelere verilen yardımların 
dağıtımını yerine getirme çalışmaları. Ekonomik potansiyelini kaybetmiş, yoksulluktan 
dolayı yeni yatırım yapılamayan kentsel alanları yeniden yapılandırılma çalışmaları. 
Geçmişte iyi olan sanayi bölgelerinin gerilemesi sonucunda kullanılmaz hale gelen 
arazilerin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler. Kırsal alanların kalkınması ve bu alanlarda 
tarıma dayalı sanayinin mümkünse turizmin gelişmesini sağlayıcı etkinlikler. Konut 
üretiminde bulunanlar için arazi temin etme. 
  
 2.7 Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Finansman Kaynakları 
 BKA’lar genel bütçeden ve özel fonlardan finanse edilmekte olup, devlet tarafından 
başlangıçta nakdi ve emlak şeklinde ayni sermaye tahsisi söz konusudur. Ayrıca ajanslar, 
sanayileşmeyi desteklemeyi hedefleyen çeşitli devlet fonlarına ve bu fonların kullanımına 
göre proje sunarak kredi almaktadırlar (http://www.deltur.cec.eu.int). 
 Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından BKA’lara fon sağlanmaktadır. Fakat bu 
genel ya da düzenli bir gelir değildir. Finansman konusunda özellikle “Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu” (ABKF) ve “Ön Katılım İçin Yapısal Araç Fonu”(ÖKYAF) devreye 
girmektedir. AB’nin yapısal fonlarından biri olan ABKF, altyapıları geliştirmek, yerel 
kalkınmaya öncelik vermek ve küresel rekabete adapte olma amacıyla yapısal güçlük 
içindeki ülkelere verilirken; ÖKYAF, AB’ye katılıma aday olan ülkelerin altyapı projeleri 
için verilmektedir. Bunların yanı sıra özel sektör ve mahalli işyerlerinden de fon sağlayan 
ajanslar bulunmaktadır. Diğer taraftan çoğu BKA’ların finansman kaynakları yardımlardan 
oluşmaktadır. 
 Avrupa ülkelerindeki BKA’ların bütçeleri yasal yapılarına, sundukları hizmetlere 
göre farklılıklar gösterir. Avrupa’da yerel yetkililer tarafından kurulan BKA’lar 
ödeneklerini kendilerini destekleyen politik yapılardan almaktadır. Bunlara ilaveten 
BKA’lara yönelik başka finansal kaynaklar da mevcuttur. Borsa yatırımından elde edilen 
kira gelirleri, kendi yarattıkları kaynaklar ve sundukları hizmetlerden elde ettikleri gelirler 
gibi. Hatta bazı ülkelerde olduğu gibi, bölgeden elde edilen vergi gelirlerinden de pay 
alırlar. Anonim şirket olarak kurulan BKA’ların başlangıçtaki finansal, hizmet ve mülk 
gereksinimleri kurucular tarafından karşılanır. BKA’larının yürütülmesi için gereken fonlar 
kendi içinden karşılanamadığı zaman, dış gelirlere yönelirler. 
 Ajanslara sağlanan mali teşviklerin büyük bir bölümü merkezi idarenin kontrolü 
altında verilmektedir. Teşviklerin bütün ülke düzeyinde aynı oranlarda uygulanabildikleri 
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durumlar olduğu gibi, öncelikli yörelere tahsis gibi farklılaştırılmış ve kademeli teşvik 
sistemleri de yoğun olarak uygulanmaktadır. Merkezi idarelere ilave olarak bölgesel 
idarelerin kendi bütçelerinden verdikleri teşvikler de bulunmaktadır. Bunlar sadece o bölge 
için geçerlidir. Ancak bu tür mali teşviklerin parasal önemi, merkezi teşviklere kıyasla çok 
küçüktür. Ajanslar kuruluşlara iştirak ederek veya nakdi teşvik yoluyla firmalara destek 
sağlamaktadırlar. Mali yardımların dağıtımı genellikle idareler tarafından kontrol edilmekle 
birlikte, projelerin seçiminde ajanslar değişen önemde rol oynamaktadırlar. Özellikle 
AB’de ulusal devletler üstü yürütülen politikalar doğrultusunda, başlangıçta ülke çapında 
uygulanan mali teşviklerin gittikçe bölgesel hale dönüştürülmesine çalışıldığı 
gözlenmektedir. Diğer taraftan merkezi hükümetler de mali kontrolü ellerinden kaçırmak 
istememektedirler. AB kuruluşları tarafından uygulanan yardım sistemleri, tamamen 
bölgelere dönük olarak uygulanmaktadır. 
 Bazı ülkelerde, ajansların sağladıkları finansman kaynakları ise şöyle sıralanabilir: 
Fransa’da bölgesel ve yerel hükümetler, özel sektör ve ajansların kendi gelirleri, 
Almanya’da ulusal, bölgesel, yerel hükümet, Avusturya’da ulusal hükümet, İtalya’da ulusal 
hükümet, İrlanda’da ulusal hükümet ve ajansların kendi gelirleri, Japonya’da ulusal, 
bölgesel hükümet ve ajansların kendi gelirleri, Portekiz’de bölgesel hükümet, Singapur’da 
ulusal hükümet ve ajansların kendi gelirleri, İspanya’da ulusal ve bölgesel hükümet, Dünya 
Bankası, ajansların kendi gelirleri, İngiltere’de ulusal hükümet, yerel hükümetler ve kendi 
gelirleri ile finansmanları söz konusudur.  
  
 2.8 Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Başarısını Etkileyen Faktörler 
 BKA’lar etkinliğini belirleyen faktörler şöyle sıralanabilir: İlk önemli faktör finansal 
kaynaklarla ilgilidir. Kaynakların varlığı planlama, yönetim ve uygulama aşamalarında 
BKA’ların etkinliğini belirler. İkincisi ise personeldir. Vasıflı ve hünerli personelin varlığı 
BKA’ların etkinliğini artıran ikinci faktördür. Üçüncü faktör meşruiyet ve yetkidir. Bu 
faktör, BKA’ların bölgelerinin meşru temsilcileri olmaları ve iş dünyasının desteğini 
almalarıyla ilgilidir. BKA’ların etkin olabilmeleri için tabandan tavana yerel ölçekte ve 
tavandan tabana merkezi yönetimlerce desteklenmesi gereklidir. BKA’ların etkinliğinin 
belirleyen dördüncü faktör üstlendikleri görevlerdir. Ajansların bölgesel ekonominin 
temelini oluşturan sektörlerle ilgili çalışmalar yapmaları gerekir. Beşinci faktör bölgesel 
tutarlılıkla ilgilidir. Bölgede geçerli olan ortak hedeflerin BKA’lar tarafından 
benimsenmesi, böylece içinde bulundukları toplumun desteğini kazanması gereklidir. 
 
 3. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Gelişimi 
 BKA’lar, merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda sınırları çizilmiş bir 
bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını geliştirme amacıyla Dünya'da 1930’lu yıllardan 
itibaren kurulmuşlardır. Önemli bir bölümü Avrupa’da olmak üzere pek çok BKA 
mevcuttur. Bu konudaki ilk örnek 1933 yılında ABD'de Tennessee Valley Authority 
(TVA)’nin 1930’larda kurulmasıdır. Daha sonra Avusturya, Belçika, Brezilya, Almanya, 
Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’da da birçok 
BKA kurulmuştur. 
 İkinci Dünya savaşını izleyen yıllarda bu konuya verilen önem artmıştır. Savaşın 
yıkıcı etkileri ve hızlı teknolojik gelişmeler, Avrupa’nın Batı ülkelerinde farklılıklar 
yaratmıştır. Fransa’da, Paris ve çevresinin diğer bölgelerinin toplamından daha büyük bir 
gelişme göstermesi, İtalya’da kuzey güney ayrımının iki farklı dünya yaratacak düzeye 
çıkması, İngiltere İskoçya ve Galler’de eski sanayilerin çökmesi sonucu bu bölgelerde 
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yeniden yapılanma probleminin olması diğer Avrupa ülkelerinde bölgesel kalkınmaya 
yönelik politikaların oluşturulmasına yol açmıştır.  
 Batı Avrupa ülkelerinde bölgesel politikalar elli yıla yakın bir süredir 
geliştirilmektedir. 1950’li ve 1970’li yıllar arasında bölgesel politikalarda sosyal ve 
ekonomik müdahaleler ön planda iken, 1970’li yıllarda bölgesel politikalar değişmeye 
başlamış ve içsel kalkınma politikaları önem kazanmıştır. 1970’lerde Batı Avrupa’da iki 
farklı yaklaşım bir arada uygulanmaya başlamıştır. Birinci yaklaşım tavandan tabana politik 
bir yapı içerirken, diğeri ise tabandan tavana bir yaklaşımdır ve bu süreçte BKA’lar farklı 
içerikler kazanmıştır. Bugün Avrupa ülkelerinin genel politikası, bölgelerin ekonomik 
bakımdan gittikçe özerkleşmesi ve bölgelerin dışarıdaki girişimcileri bölgelerine çekmek 
amacıyla bölgelerarası kalkınma yarışına katılmaktır. 
 Batı Avrupa ülkelerinde 1950’li yıllardan önce kurulmaya başlayan bu kurumlar, 
Avrupa Birliği’nin etkisiyle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 1990’lı yılların ikinci 
yarısında kurulmaya başlamıştır. Bu ülkeler bölgesel politika olarak anlık tepki vermek 
üzere kurulan programlar yerine ulusal stratejinin parçası olan bölgesel kalkınma planları 
geliştirilmiştir. Ayrıca yeni oluşturulan bölgesel yönetimlere ek olarak, farklı kurumlar 
bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bunlardan en önemlisi her 
ülkede kurulan BKA’lardır. Bugün Kalkınma Ajansı olmayan geçiş ülkesi yoktur ve bu 
ülkelerin ajansları farklı deneyimler yaşanarak oluşturulmuştur. AB’nin görevlendirdiği 
uzmanlar tarafından kurulan BKA’ların başlangıçta finansmanları AB tarafından 
sağlanmıştır. 1990’lı yıllar bu kurumların geçiş ülkelerine ithal edildiği ve olumlu ile 
olumsuz sonuçların birlikte yaşandığı bir dönemi içerir. 
  
 4. Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansı Deneyimleri 
 Türkiye’de bölgesel politikalar ilk olarak 1960’lı yıllarda kalkınma planlaması ile 
başlamış ve sekiz kalkınma planında da yer almıştır. Kalkınma planlarının temel amacı, 
bölgelerarası gelişmişlik farkının kapatılmasıdır. Ancak kalkınma planlarında öngörülen 
hedeflerin gerçekleştirilmesi için uygulanan politikalar, bölgesel dengesizlikleri 
giderememiş aksine daha da arttırmıştır. Türkiye’de bağımsız yerel kurumların olmaması, 
merkezi kurumların yerel düzeydeki birimlerinin işlevlerinin sınırlı olması uygulanan 
politikaların etkinliğini azaltmaktadır. 
 Bilindiği gibi küreselleşme süreci beraberinde getirdiği yapısal uyum politikaları ile 
birçok konuda özgün süreçler ve araçlar geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu süreçte 
Türkiye'ye de AB tarafından bölge planlamanın yeni bir anlayışla ele alınması gerektiği ve 
bunun aracının da BKA’lar olduğu ifade edilmiş ve konu ilk kez AB'ye tam üyelik 
müzakereleri sürecindeki Katılım Ortaklığı Belgesinde orta vadede yapılması gereken işler 
kapsamında belirtilmiştir. Bu nedenle, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, 
bölgesel politikaların belirlenmesi ve AB Bölgesel İstatistik Sistemi ile karşılaştırılabilir 
veritabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde üç düzeyde istatistiki bölge birimleri 
oluşturulmuştur. Bu sınıflandırma da Düzey 3 kapsamındaki istatistiki bölge birimleri 81 
adet olup il düzeyindedir. Her il istatistiki bölge birimini tanımlamakta, Düzey 2 istatistiki 
bölge birimi Düzey 3 kapsamındaki komşu illerin gruplandırılması sonucu tanımlanmış 
olup 26 adettir. Düzey 1 istatistiki bölge birimi ise Düzey 2 istatistiki bölge biriminin 
gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup 12 adettir. BKA’lar bu sınıflandırmada 
merkezleri de belirtilmiş olan Düzey 2 kademesinde 26 ayrı bölgede kurulacak birimlerdir. 
Bu istatistiki bölge birimlerinin oluşturulması AB’ye uyum kapsamında atılan adımlardan 
biri olarak düşünülmektedir. 
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 4.1 Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansı Deneyimleri 
 Türkiye’de bölgesel kalkınma ajansı kavramına yönelik ilk ele alışlar 1990’lı 
yıllarda başlamıştır. Bu sürecin Türkiye’de başlatılmasındaki amaç, yurtiçinde beklenen 
yerelliklerin kendi içsel kalkınma dinamiklerinin yanı sıra Avrupa Birliğine katılma 
sürecini hızlandırmaktır. Ancak bu örneklerin çoğu proje aşamasında kalmış ya da 
uygulamanın başında çıkan sorunlar sebebiyle sona ermiştir. Türkiye’de bu konuda 
yapılmış birkaç uygulama söz konusudur. 
 
 GAP –Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri (GİDEM) 
 GİDEM’ler GAP Bölgesi’nde entegre bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi ve 
sosyo-ekonomik eşitsizliklerin azaltılması programı çerçevesinde 15 Eylül 1997 tarihinde 
Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde hizmete girmişlerdir. Bu 
proje 31 Mart 2002 tarihinde tamamlanmıştır. Proje GAP İdaresi, Türkiye Ticaret Sanayi, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalar Birliği, Türkiye Kalkınma Bankası ve Küçük ve 
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı işbirliği içinde 
yürütülmüştür. 
 GİDEM’lerin amacı bölgelerinde yatırımcılığı ve girişimciliği özendirmek, yerli ve 
yabancı sermayeyi bölgeye çekebilmek açısından gerekli danışmanlık hizmetini vermektir. 
Girişimcileri GAP’ın yarattığı iş ve yatırım ortamına katılmasına danışmanlık hizmetleri 
vererek bölgenin kalkınmasına yardımcı olurken, diğer bir taraftan da işgücü, üretim ve 
teknolojinin gelişmesinde etkin olmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda 
GİDEM’ler GAP’ın bölgeye getireceği faydalardan yararlanmak isteyen yatırımcılara, 
yatırımın nasıl yapılması ve nereye yapılacağı, iş kurma, mevcut işi geliştirme, yerli ve 
yabancı diğer yatırımcılarla ortaklık kurma konularında danışmanlık hizmeti 
vermektedirler. Bu açıdan mikro ölçekli ve sosyal amaçlı projeler yürütülerek girişimcilere 
ve mevcut işletmelere verilen bilgilendirme hizmetleri dışında bulundukları yörenin 
özellikleri ve kaynaklarının üretime dönüştürülmesi yoluyla yeni iş olanakları sağlanmıştır.  
  
 Ege Bölgesi Kalkınma Ajansı 
 Ege Bölgesini Geliştirme Vakfı (EGEV) bünyesinde oluşturulan bir kalkınma 
ajansıdır. EGEV 1992 yılında İzmir ve Ege bölgesinin ekonomik gelişmesini hızlandırmak 
için yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların bölgeye ilgisini arttırarak tanıtma ve teşvik çalışmaları 
ve bölgenin aynı amacı taşıyan diğer kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapma amacıyla 
kurulmuştur. 
 Ege Bölgesi Kalkınma Ajansı (EBKA) kuruluş çalışmalarına 1993 yılında 
başlamıştır. EBKA bu aşamada Fransa’dan ve Avrupa’daki çeşitli kalkınma ajanslarından 
destek danışmanlık hizmetleri almıştır. EBKA’nın temelde iki ana stratejisi vardır. Bunlar; 
Türkiye’yi tanıtmak, İzmir, Ege bölgesini tanıtmaktır. EBKA’nın amaçlarından bazıları 
şunlardır: Ege bölgesi’nin güç birliği ve işbirliği yapmak suretiyle ortak amaç ve çıkarlar 
doğrultusunda ulusal hedefler dikkate alınarak ortak bir kalkınma stratejisi oluşturmak. 
Yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesine ve mali özerklik kazanmalarına ön ayak 
olmak. Yerel potansiyelleri değerlendirmeye yönelik olarak bölgesel çıkar, hedef ve 
amaçları belirlemek. Bu hedefler çerçevesinde plan, proje ve stratejiler oluşturmak. Bu 
plan, proje ve stratejilerin gerçekleştirilmesi yönündeki girişimleri sürdürmek. Yabancı 
firmaların bölgedeki yatırımlarında teknik danışmanlık hizmeti vermek. Bölge illerinin 
yatırım olanaklarını tespit etmek ve bu konuda yabancı yatırımcıya yönelik tanıtım 
dokümanları hazırlamaktır. 
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 Mersin Kalkınma Ajansı 
 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) bünyesinde, Türkiye’de yerel ve ulusal 
ölçekte kalkınma stratejileri belirlemek amacıyla kurulmuştur. 1886 yılında kurulan ve 
Türkiye'nin en eski odalarından biri olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın bünyesinde 
2002 yılı Haziran ayında faaliyete geçirilen Mersin Kalkınma Ajansının kurulma 
aşamasında; EURADA, Info Murcia, Shannon ve Alsace Kalkınma Ajanslarından 
danışmanlık ve bilgi desteği alınmıştır. Bu ajansın temel amacı Mersin’in ekonomik, sosyal 
ve kültürel açıdan canlanma ve gelişmesini sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. 
Mersin Kalkınma Ajansının görevleri şöyle sıralanabilir:) 
 Her türlü alt yapıyı geliştirmek. Kamu kurum ve kuruluşlarını, uluslararası örgütleri 
ve sivil toplum örgütlerini yörenin gelişmesi için yönlendirmek ve yerel gelişme politikaları 
oluşturmak. Stratejik araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası yatırımcıları bölgeye 
çekmek, bilgi vermek ve rehberlik etmek. Yabancı ve yerli firmalar arasında bilgi 
aktarımları yapmak. KOBİ’leri geliştirmek ve rekabet güçlerini arttırmak, dışa açılma 
faaliyetlerini desteklemek. Karşılıklı ziyaretler, fuarlar ve iş delegasyonları planlamak. 
Avrupa Birliği Yerel Bilgi Bürosu’nu işletmek ve AB ile entegrasyona destek vermek. 
Bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, konferans, seminer, açık 
oturum, panel, sergi, festival vb. faaliyetleri organize etmek. Mersin’in gelişmesine yönelik 
bilgi bankası oluşturmak, bölge ve ajans ihtiyaçları için çeşitli dokümanları yayımlamak 
(http://www.mersin-ka.org/default.aspx?pid=3846. 
  
 Doğu Anadolu Projesi Ekonomik Kalkınma Ajansı Önerisi 
 DPT’nin Doğu Anadolu Projesinin içerisinde yer alan Ekonomik Kalkınma Ajansı 
(EKA) önerisidir. Projede EKA’nın kurulmasında temel altı tane ilke belirlenmiştir. Bu 
ilkeler; Bölgesellik, Kamusallık, Özerklik, Tamamlayıcılık ve Katılımcılık şeklindedir. 
Temel faaliyet alanı sanayi ve hizmet sektörleri olarak belirlenen ajansa, yatırımcılara ve 
işletmelere yatırım, finansman konularında bilgi verme, yönlendirme ve izleme görevleri 
verilmiştir. 
 Bu görevleri yerine getirmek için EKA’ya, bilgi edinme, iştiraklerle ilgili, mali iç 
işleyişe ilişkin yetkiler verilmesi gerekmektedir. EKA’nın örgütlenme biçimi; yönetim 
kurulu, başkan, başkana bağlı dört daire, bölge ve bölge dışında açılmış tanıtım büroları 
şeklinde düşünülmüştür. Projede merkez birimi personel sayısı 50, bürolarda da 3-4 olması 
önerilmektedir. EKA’nın Merkez Teşkilatı; tanıtım ve yatırım çekme, girişim destekleme, 
emlak ve insan kaynakları dairelerinden oluşacaktır. Ajansın finansmanında kamu gelirleri 
temel olarak alınmıştır. Ancak mevcut BKA’larda var olan finansman kaynaklarının 
EKA’larda da kullanılması önerilmiştir. 
 
 4.2 Yeni Tasarıdan Beklentiler ve Endişeler 
 Türkiye’de BKA’lar, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı’nın organik bir parçası 
olarak gündeme gelmiştir. Bu bağlamda konuyla ilgili olarak kamuoyunda olumlu ve 
olumsuz yönde birçok görüş gündeme gelmekte ve tartışma alanı bulmaktadır. Burada, 
konunun kamu yönetiminden ziyade ekonomik tarafı, yani Türkiye’nin bölgesel gelişme 
politika-strateji ve araçlarına yapacağı pozitif ve negatif katkılar öne çıkarılacaktır. 
Kolaylık olması açısından konu maddeler halinde özetlenecektir. 
 • Kalkınma ajansları bölgesel gelişme politikalarına yeni bir yaklaşım getirmektedir. 
Şöyle ki, planlı dönemde Türkiye’de uygulanan bölgesel gelişme politikaları, bölgelerarası 
eşitsizliklerin giderilmesi önceliği üzerine kurulmuştur. AB’de izlenen bölgesel politikalar 
ise eşitsizliklerin giderilmesi önceliği değil, bölgesel rekabet önceliği üzerine kurulmuştur. 
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Dolayısıyla bu tasarı ile Türkiye’de de artık bölgesel rekabet önceliği kabul edilmiştir. 
Bölgesel gelişmedeki bu yenilik iki sonucu beraberinde getirecektir. Bunlardan ilki, 
bölgelerdeki planlama ve gelişme sorunlarının özel sektöre devredilmesi, ikincisi ise, 
bölgelerin ekonomik anlamda yabancı sermaye çekme, finansman sağlama ve yatırım 
yapma konularında daha fazla serbestliğe kavuşmalarıdır. Tasarı, sermaye kesiminin 
temsilcileri olan oda, dernek, vakıf gibi kuruluşlara bölge yönetiminde etkin roller 
vermektedir (Güler, 2005, s.6). Ancak, ajansların yönetiminin organik anlamda DPT’ye 
bağlı olması bu görüşün tartışmasız kabulünü engellemektedir. Zira söz konusu 
kuruluşların yanı sıra DPT’nin etkinliği de var olacaktır. 
 • Burada esas tartışılması gereken bölgelerarası rekabet politikalarının bölgesel 
dengesizliklerin giderilmesine ne ölçüde katkı sağlayacağıdır. Zira aday ülkelerin 
bazılarındaki deneyimler bölgesel rekabet politikalarının eşitlik getirmediğine, aksine 
eşitliği daha da artırdığına işaret etmektedir. Örneğin Polonya’da 1990’lardan bu yana 
uygulanan bu türdeki politikaların eşitsizliği artırıcı sonuçlar doğurduğu (Blazyca ve diğ, 
2002, s.263-274), diğer ülkelerde de benzer durumlar olduğu ancak, sadece olumlu 
örneklerin kamuoyuna yansıtılarak yanlış bilgilendirme yapıldığı da (Tomaney, 2000, 
s.471-478) ifade edilmektedir. 
 • Kalkınma ajansları tasarısının kuramsal temeli, dünya üretim sisteminde son 25–30 
yılda meydana gelen değişimlere dayanmaktadır. Üretim sürecinde büyük ölçekli, kitlesel 
üretime dayalı fordist üretim olarak adlandırılan yapıdan küçük ölçekli ve esnek üretim 
teknolojilerine dayalı, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) üzerine inşa edilen ve post-
fordizm olarak adlandırılan üretim sistemine geçiş söz konusudur. Bu süreçte üretimin 
adem-i merkezileşmesi ve KOBİ’lerin üretimdeki ağırlığının artması söz konusudur (Atay, 
2005, s.17). Bu dönüşüm kalkınma sürecinde ulusal ekonomi ve ulusal kalkınma anlayışını 
zayıflatıp yerine yerelleşme ve yerel kalkınmayı güçlendirmektedir. 
 • Bununla birlikte söz konusu kuramın birtakım sorunları olduğu, özellikle Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerde sorunlarla dolu olduğu, sanayileşmeyi ağlayamayacağı 
şeklinde eleştiriler söz konusudur (Geniş bilgi için Harvey, 1993 ve 1997). 
 • Avrupa Birliği vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmek için halka en yakın 
yönetim birimi olan yerel yönetimlerin gelişmesine büyük önem vermektedir. AB 
fonlarının kayda değer bir bölümü yerel ve bölgesel yönetimlerin daha iyi çalışabilmeleri 
için ayrılmıştır. Avrupa Birliği’nde tek bir yerel yönetim sistemi yoktur. AB, yerel 
yönetimlerin örgütlenme tarzı ve görev ayrımı gibi yerel yönetim sistemine ilişkin 
konularda üye ülkelere herhangi bir yaptırımda bulunmaz; bu nedenle üye ülkelerin yerel 
yönetim sistemlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Ancak, AB sınırları içerisinde yerel 
yönetimler için ortak bir yönetişim kavramı geliştirilmektedir. Bu anlayışın en temel 
özelliği demokratik ve katılımcı bir yönetimin desteklenmesidir. AB’nin benimsediği 
“yerindenlik” ilkesi yerel yönetimlerin yetkilerinin büyük ölçüde genişlemesine yol 
açmıştır. Merkezi idarenin görev ve yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesi, mutlaka 
demokratikleşme, kaynakların daha verimli ve etkili kullanımı, daha başarılı hizmet, israfın 
ve yolsuzlukları önlenmesi anlamına gelmemektedir. Yerel yönetimlere fazla yetki ve güç 
devri, ilk aşamada üniter devlet yapısının zayıflatılmasına ve parçalanmasına, eyalet 
sistemine ve federal devletlere, ikinci aşamada ise küçük, zayıf ve bağımlı devletlerin 
oluşumuna sebep olabilmektedir. Bu endişe Türk kamuoyunda da taraftar bulmakta ve dile 
getirilmektedir. 
 • AB’deki kalkınma ajansı uygulamalarında insiyatif daha çok özel sektör 
temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına bırakılmıştır. Türkiye’deki yapılanmaya 
bakıldığında görünen tablo şudur: Özel sektör ve sivil toplum örgütleri yapılanmanın içinde 
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olmakla birlikte son söz DPT’ye bırakılmıştır. Bu haliyle Türkiye’deki BKA’lar 
AB’dekilerden farklı bir yapılanma içinde olup DPT’nin Taşra Teşkilatları görüntüsünü 
vermektedir. 
 • BKA’lara yüklenen misyon, Türkiye’deki bazı kurumların görev ve fonksiyonları 
ile örtüşmektedir. Zira bölgelerin rekabeti, verim ve üretim artışını beraberinde getirecektir. 
Esnek üretim sisteminde üretim görevi KOBİ’lere yüklenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de 
esas görev alanı verimlilik artışı ve KOBİ’lerin geliştirilmesi olan iki kurum vardır. 
Bunlardan biri Milli Prodüktivite Merkezi, diğeri ise KOSGEB olarak bilinen Küçük ve 
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı’dır. Bu iki kuruluşun mevcut 
durumunun yeniden gözden geçirilmesi ve BKA’larla ilişkilendirilmesi başta finans olmak 
üzere birçok konuda kolaylık getirebilir. 

 
 Sonuç 
 Kalkınma Ajanslarının kuruldukları ülkeler incelendiğinde, otonom bölgesel 
kalkınma kavramının daha çok gelişmiş ekonomilere özgü bir anlayış ve kalkınmış 
ülkelerin ulusal bir denge oluşturmak için yurt düzeyinde bölgesel gelişme farklarını 
ortadan kaldırmak amacıyla giriştikleri bir çaba olduğu sonucuna varılmaktadır. Ajansların 
ana amacı; hizmetler vererek bölgedeki ekonomiyi canlandırmak, bölgenin girişimci 
potansiyelini geliştirmek, bölge halkının kalkınmaya katılımını ve kalkınmadan 
yararlanmasını sağlamak olmaktadır. Ajansları çoğu ulusal ve bölgesel hükümetler 
tarafından yönetilen, kamu ile kuvvetli ilişkileri olan ve çoğu kere kamu yetkileri 
kullanabilen kuruluşlardır. 
 Çeşitli ülkelerdeki ajansların amaç ve işlevlerindeki çeşitlilik doğal olarak 
örgütlenme yapılarındaki farklılıkları beraberinde getirmektedir. Girişimci rolü oynayan 
ajanslar kurumsal finansmana yönelik bölümler kurmaktadırlar. Bazı ajanslar hizmetleri 
kendileri vermekte veya tamamen sahip oldukları şirketlere yaptırmakta, inşaat firması, 
okul idarecisi, sanayi, iş merkezleri ve genel hizmetler yöneticiliği görevlerini 
yüklenmekte, bunun için de geniş kadrolar kullanmaktadır. Diğer bazı ajanslar ise kendi 
personelini sadece proje yönetiminde çalıştırmakta, uygulamalar için geniş ölçüde 
müteahhitler ve danışmanlardan yararlanmaktadırlar. 
 Türkiye’de bölgesel dengesizliklerin azaltılması amacıyla uzun yıllardır bölgesel 
planlar hazırlanmaktadır. Doğu Anadolu’yu kalkındırmak, aşırı bir biçimde nüfus ve sanayi 
açısından yığılmanın yaşandığı Doğu Marmara’daki gelişmeyi denetim altına almak, geri 
kalmış ancak zengin kaynaklara sahip Güneydoğu Anadolu’yu geliştirmek için hazırlanan 
planlar bunlara örnektir. Diğer yandan, ulusal siyasette yaşanan karasızlıklar, önceliklerin 
sürekli değişmesine, böylece bölgesel gelişme çabalarının kimi dönemlerde geri plana 
itilmesine neden olmuştur ve planlama daha çok ekonomik ve fiziksel planlama biçiminde 
algılanmış, planlamanın kültürel ve çevre boyutu ihmal edilmiş, sürdürülebilir bir planlama 
anlayışı bu planlarda yer almamıştır. 
 Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Türkiye bölgesel gelişmeyi gerçekleştirebilmek 
için, AB’nin üye devletlere kullandırdığı teşvik fonlarından yararlanmak ve bölgesel 
politikalarını AB’ye uyumlaştırmak için BKA’ların oluşturulması gibi yeni bir 
uygulamanın içine girmiştir.  AB Bölgesel Politikası, AB’nin kendi içindeki bölgesel 
gelişmişlik faklılıklarını gidermeye dönük düzenleme ve araçlardan oluşurken, yakın 
gelecekte üyeliklerinin gerçekleşmesi beklenen aday ülkelerin de bu yapı içinde 
düşünüldüğü görülmektedir. Tahsis edilen fonlar ve bu fonların yönlendirileceği alanların 
tespitinde, ilgili aday ülkelerin ihtiyaçları kuşkusuz göz önünde bulundurulmakla birlikte, 
ana hedef, AB’nin ilkeleri ve öncelikleridir.  
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 Sonuç olarak, bölgesel gelişme farklılıklarının giderilmesi, tek başına bir ülkenin 
üstesinden gelmesi oldukça zor bir konudur. Mali boyutu ağır basan çok yönlü bir sistemin 
geliştirilerek uygulanmasını gerektirmektedir. AB, bölgesel politikasını bu çerçevede 
geliştirmektedir. Özellikle, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin kalkınma çabalarında 
sağladığı katkı da yine aynı doğrultudadır. Ancak, Türkiye için öngörülen katılım öncesi 
strateji, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmaya yönelik gayretleri finanse etmekten 
çok uzaktır. Sorunun çözümünde temel görev merkezi hükümete düşmektedir. Oysa, 
benimsenmiş olan modelin temeli, devletin ekonomik ve sosyal yaşama müdahalesinin en 
aza indirgenmesi esasına dayanmaktadır. Geri kalmış bölgelere uygarlığın nimetlerini 
taşıma ve bu bölgelerde üretimi, istihdamı artırma görev ve sorumluluğunu taşıyan bir 
devlet anlayışı bu yaklaşımla ters düşmektedir. Bu bağlamda Bölgesel Kalkınma 
Ajanslarının Türk idari, yönetim ve ekonomik yapısı ile uyuşması epey zaman alacak gibi 
görünmektedir. 
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Özet 
Bölgesel ekonominin bir akademik disiplin olarak gelişimi, uygulanan politikalarla 

hızlanmıştır. Avrupa’daki işbirliği gelişirken, bölgesel yönetimler AB uygulamalarını 
giderek daha çok etkilemiştir; fakat bu etkileme üyeler arasında farklılıklar gösterir. 
Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan beri çok sayıda bölgesel politikalar geliştirilmiştir. 
DAP, GAP ve DOKAP gibi çeşitli bölgesel kalkınma projeleri uygulamaya konulmuştur. 
Özellikle DOKAP son zamanlarda resmî ve akademik yorumlar merkezinde bulunmaktadır. 
NUTS sistemi içinde, bu bölgesel kalkınma planı 7 ili içermektedir. İlaveten Bölge 
Kalkınma Ajansı kurulması ön girişimleri de mevcuttur. 

Anahtar kelimeler: Bölgesel kalkınma, Avrupa Birliği, DOKAP, Bölgesel 
Kalkınma Ajansı 
 
 

EU Regional Policies and an Evaluation for Turkey 
 
 

Abstract 
The development of regional economics as an academic discipline has been 

accelerated by its policy implications. As European cooperation develops, regional 
authorities are increasingly involved in the practical implementation of EU policy. But their 
involvement varies from one member state to another. In Turkey, numerous regional policy 
considerations has been developed since the establishment of the Turkish Republic. 
Different regional development projects have been put into practice such as DAP, GAP and 
DOKAP. Especially DOKAP, mainly Trabzon district, is at the center of the official and 
academic considerations, nowadays. In NUTS system, it covers 7 provinces for regional 
development plan. Additionally, there is an initiative to establish a Regional Development 
Agency. 

Key words: Regional development, European Union, DOKAP, Regional 
Development Agency 
 
 
 
 
 
 



 

Giriş 
Bölgesel bilimler; sosyal bilimler içinde yeni ve çok disiplinli bir alandır, ki insan 

faaliyetlerinin yerel boyutlarını sosyal ve kurumsal yapılar ve fonksiyonlar açısından ele 
alır. Burada; insanların faaliyetlerinin alansal boyutlarını, doğal olarak ve insanlar eliyle 
yaratılmış olan fiziksel çevreyi incelemek söz konusudur (Isard, 1956). 

“Bölgesel” kavramı insanların belli bir alan üzerinde yerleşmelerinin sistematik 
olarak ele alınışı ile ilgilidir. “Bilimler” kavramı ise teorik yapıları geliştirmenin genel 
uygulanabilirliği ve yapılabilirliğinin araştırılması ve geliştirilmesi tekniklerini içerir. Bu 
bakış açısıyla “bölgesel bilim” bölgesel ekonomi, çevrebilim, teorik coğrafya, siyasal 
bilimler bağlamında bölgeselcilik ve diğer sosyal bilimler ile ilişkilidir (Isard and Reiner 
1968, 382). 

Bir akademik disiplin olarak bölgesel ekonomi biliminin gelişimi, onun politika 
uygulamaları sonucu olarak hızlanmıştır. Çünkü piyasa ekonomisi kendiliğinden bölgesel 
gelir eşitlenmesini sağlamaz. Bu, faktör hareketlerinin eşitsiz olmasının bir sonucudur ve 
geri kalmış bölgelerden sermaye kaçışlarına ve insan gücü göçüne neden olur. 2. Dünya 
Savaşı sonrasında, tam istihdamın gerçekleşmesi sorunları ve yeni iktisadi analiz teknikleri 
bölgesel iktisadın ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Richardson 
1969, 4-5). 

Öte yandan; kent sosyolojisi ve ekonomisi açısından devletlerin bölgesel 
değişimlerde önemli bir rol oynadığı kabul edilir, fakat teorik olarak da devletin buradaki 
rolünün sonuçta kapitalizmin türetilmesi olduğu vurgulanır (Hooks 1994, 767). Sosyal 
ekoloji teorisine göre de; bölgesel süreçler, yerel doğal kaynakların yarattığı üstünlüklerin, 
kullanılan teknolojilerin ve sosyal aktörlerin stratejilerinin bir karışımından oluşmaktadır 
(Hooks 1994, 767). 

Bölge ekonomisi açısından bakılırsa; türdeş (mütecanis-homogeneous), düğümsel 
(nodal) ve planlı bölge türleriyle karşılaşılır:  

Bunlardan türdeş bölgeler; kendine özgü karakterlerdeki tek tip bölgeleri içeren 
coğrafi alanları kapsar. Bu bölgelerin özellikleri; farklı ekonomik, coğrafik, hatta sosyal ve 
siyasal nitelikte ve kendine özgü olabilir. Ulusal ekonomi açısından kendine özgü ve ayrı 
alanları içeren bu birimler “bölge” olarak ele alınabilir (Richardson 1969, 17). 

Düğümsel (nodal) niteliğindeki bölgeler; türdeşliğin söz konusu olmadığı alan 
ekonomileridir. Burada iktisadi faaliyetler ve nüfus dağılımı açısından belli noktalarda 
toplanmalar ve yığınlaşmalar görülür. Bu da bölge içinde kutuplaşmış bir yapıyı yansıtır. 
Düğümsel bölgeler, ayrı cinsten ve birbirinden farklı birimlerden oluşur. En belirgin akım, 
genellikle büyük kentlerin bulunduğu başat noktalara olan nüfus ve sermaye hareketidir 
(Richardson 1969, 67). 

Planlı bölgeler; söz konusu alanda genel bütünlüğü sağlayacak iktisadi kararların 
uygulandığı birimlerdir. Bölgesel politikanın uygulanması; kararların uygulanması için 
gerekli bir kurumsal gücün oluşması, bu gücün özel birimlerden çok kamusal birimlere 
dayanması, idari alanların tanımlanması ve çeşitli büyüklük ve düzeyde siyasal yetkilerin 
bulunması ile mümkündür. Burada ülke; ulusal amaçları gerçekleştirecek ve bölgesel 
iktisadi yönetimin temelini oluşturacak birkaç kısma ayrılır (Richardson 1969, 109-110). 

Bölgesel gelişmenin analizi ve politikası açısından önemli olan öğeler; faaliyet 
düzeyi, büyüme, sosyal boyutlardaki farklılıkların değişimidir. 19. ve 20. yüzyıldaki 
gelişmelerin sonucu olarak; farklı bölgelere farklı etkiler yaratan siyasal müdahaleler de 
olmuştur. Bu müdahaleler bölgesel işgücü talebi, nüfus tutma kapasitesi ve verimlilik 
açısından bölgeden bölgeye farklı etkiler yapar, fakat toplum veya iktisadi sektörler 
açısından gereklidir (Leven 1985, 569-570). 
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Geniş açıdan bölgesel gelişme sürecine bakış, bazı temel konuları içerir: Neo-klasik 
bölgesel büyüme teorisi, bölgeler arası işgücü ve sermayenin getirisi açısından bir dengeye 
varılacağını öngörür. Buna karşılık Myrdal (1957) ve Hirschman (1958) bir dengesizliğin 
oluşacağını ve bunun da devamlı gelir, istihdam vb. açılardan farklılıklar şeklinde 
yansıyacağını ileri sürerler. Bu görüş bölgesel büyüme sürecine Keynesgil gelir çarpanı 
yaklaşımıyla bağlantılıdır. Genel olarak, neo-klasik denge yaklaşımından çok, dengesizlik 
görüşü gerçeklere daha yakındır (Chisholm 1987, 204; Crotty 1980; Tobin 1981; Meade 
1981). 

 
A) AB’de Bölgesel Yönetimler: 
Avrupa’da işbirliği anlayışı geliştikçe, bölgesel yönetimler AB politikalarının somut 

uygulamalarında giderek daha fazla yer aldılar. Elbette ki bu yer alış üye ülkelerin her 
birinde farklı derecelerde olmuştur. Çünkü kamusal görevlerin yerine getirilmesi açısından 
bazı ülkelerde merkezi yönetim bazılarında ise yerel yönetimler daha fazla sorumluluklar 
yüklendiler. Bu da ara yönetim birimlerinin bu ülkelerde sosyo-ekonomik sürecin temel 
destekleyicisi olduklarını göstermektedir (Marcou 2002, 13). 
 AB’nin temel politik amaçları, alt-ulusal birimlerin amaçlarının birbiriyle nasıl 
yaklaştırılabileceğine yöneliktir. Bu amaçlar; AB’nin bakış tarzını sosyal, çevresel ve 
iktisadi sorunları içerecek şekilde genişletmek, etkinliği arttırmak, yerindenlik 
(subsidiarity) ve oranlılık (proportionality) ilkelerini gerçekleştirmek, Avrupa’yı daha 
demokratik düzeye çıkarmaktır (European Union 2001, 15). 

 
1. AB Politikası ve Bölgesel Yönetimlerin Rolü 
1990’larda, bölgesel yönetimlerin AB’nin gelişmesinde rol aldığı konusunda geniş 

bir görüş birliği oluşmuştur. Zaten Bölgeler Komitesinin (Committee of Regions) kuruluşu 
da böyle bir gelişmeyle bağlantılıdır. 1994’de kurulan bu komitede tüm Avrupa’daki 
bölgesel ve yerel yönetimlerden 189 üye vardı. 1997’deki Amsterdam Antlaşması da, 
AB’nin diğer kurumlarından bağımsız olarak, bu Komite’nin varlığını onaylamıştır 
(European Union 2001, 18). 

AB’nin, bölgesel yönetimlerin, Birliğin vereceği kararlarda resmi rol oynamasını 
istemesinin dayandığı üç temel neden vardır: Birincisi; AB’nin görüş açısını genişletmek ve 
etkinliğini arttırmaktır, ki ancak böylece AB kendi politikalarını yürütmekte, bölgesel 
yönetimleri dayanak olarak alabilmektedir. İkincisi; orantılılık amacını gerçekleştirmesiyle 
ortaya çıkar, ki bu da yerindenlik ve etkinlik ilkelerini yansıtır. Üçüncü temel neden; 
AB’nin bölgesel yönetimler aracılığı ile, üye ülkelerin vatandaşlarının kararlara katılımını 
sağlamak ve böylece Birliği idari rejim ve politik sistem itibariyle daha etkin ve canlı 
kılmaktır (European Union 2001, 18). Bunlar da AB’deki bu sürecin aşağıdan-yukarıya bir 
gelişme ile ortaya çıkmasının bir sonucudur (Marcou 2002, 16). 

1993’deki Maastricht Antlaşması’na kadar, Avrupa’daki işbirliği, piyasalarda ticareti 
yapılan mal ve hizmetlerin düzenlenmesi üzerinde yoğunlaşmıştı. İşte bu Maastricht ve 
Amsterdam Antlaşmaları ile Avrupa’nın birleşimine yönelik bakış açıları önemli boyutta 
genişlemiştir. Bu yolla Birliğin ortak gelişmesi ve desteği için üye devletler, daha geniş 
açılı bir bakışla ulaştırma, çevre koruma, sağlık, istihdam ve işgücü piyasası, eğitim ve 
kültür hizmetlerinde giderek deney ve uzmanlık kazanmıştır. 
 Bu bağlamda bölgesel yönetimler AB politikalarının uygulanmasında etkinliği 
arttırmışlardır. Bu da iki yolla gerçekleşmiştir: Birincisi; üst düzeyde bilgi edinilmesidir. 
Çünkü bölgesel yönetimler, geniş bir bilgiye ve kendi ortamlarıyla uyum için özel şartlara 
sahiptirler. Böylece; AB’nin girişimleri yerel şartlara uydurulmuştur, girdilerin düzeyi ve 
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bileşimi en uygun tarzda gerçekleştirilmiş ve diğer yerel kamusal faaliyetlerle 
tamamlayıcılık sağlanarak mali tasarruflar (veya faydalar) elde edilmiştir. İkincisi; pekçok 
üye devletlerde bölgesel yönetimler kendi faaliyetlerinin öz kaynaklarla finansmanını 
sağlamıştır. 
 Bu da kendi seçmenleri karşısında daha saydam ve hesap verebilir bir bölgesel 
yönetimin gerçekleşmesi demektir (European Union 2001, 20). Bu gelişmelerden de 
anlaşılacağı üzere AB’de bölgeselleşme bir genel eğilimdir, bu nedenlerle ara yönetim 
birimleri giderek daha karmaşık analizlere konu olmaktadırlar (Marcou 2002, 13). 
 

2. AB’de Bölgesel Yönetimde Farklılıklar 
Bölgesel yönetimler, AB ve ulusal kurumlar ile vatandaşlar arasında arabuluculuk 

yapan anahtar kurumlardır. 
Bölgesel yönetimlerin yasal temellerine ve politik yapılarına bakılırsa; her AB üyesi 

devletteki ulusal siyasal sistemler, doğal olarak onların farklı tarihsel geçmişleri, jeopolitik 
durumları, nüfus yapıları ve kültürlerine göre farklılıklar gösterir. Ulusal sistemlerindeki 
farklılıklar alt-ulusal yönetimlerinde de oluşum farklılıkları doğurmuştur (European Union. 
2001, 35-36). 

Federal yapıdaki Almanya, Avusturya ve Belçika’da bölgesel ve merkezi yönetimler 
arası resmi ve yasal eşitlikler söz konusudur ve bölgelere ilke olarak kendi siyasal, 
ekonomik, sosyal ve kültürel işlerinde geniş kontrol yetkisi verilmiştir. Mamafih, 
uygulamada, resmi olarak benzer sistemler arasında da farklılıklar vardır. Almanya ve 
Belçika’da federalizm, bölgelerin çok önemli güce ve öz-yönetime sahip olmaları anlamına 
gelir. Avusturya’da ise federal yapı içinde bölgelerin yetkileri daha az belirgindir, çünkü 
anayasa yasa yapma yetkisini merkezi yönetime bırakmıştır. 

AB’nin diğer ülkeleri üniter yapıdadırlar, fakat onlarda da kendi tarihsel 
gelişimlerinin farklı olması nedeniyle, yetkiler açısından çok farklılıklar vardır. Fransa, 
İspanya ve İtalya üniter olmakla birlikte, son yıllarda kararlı adımlar atmışlardır. İtalya’da 
bölgeler, seçilmiş belli konu ve alanlarda kanun çıkarma yetkisi ile ödüllendirilmişlerdir. 
İspanya’da bölgeler alt-ulusal düzeydeki en dinamik birimlerdir. Fransa’da 1980’lerde 
yapılan reformlarla, yerel birimlere fonksiyonların devri ve mali güçler sağlanması söz 
konusudur. 

Danimarka, Finlandiya ve İsveç gibi İskandinavya ülkeleri, merkezi yönetimden 
yerel yönetimlere fonksiyon devri sonucu, “yerelleştirilmiş (ademi merkeziyetçi) üniter 
devletler” olarak tanımlanabilir, çünkü bölgesel ve yerel yönetimlere geniş çaplı özerklik 
sağlanmıştır. Hollanda’da kamu sektörü başat rol oynarsa da, yerel yönetimler merkezi 
yönetim tarafından büyük çapta denetim altında tutulurlar. 

Birleşik Krallık; İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda gibi dört farklı ulusun 
birleşmesi sonucu oluşmuştur, ama özellikle merkeziyetçi bir sistem vardır, fakat son 
yıllarda anayasal reform yoluyla çok kökten değişiklikler süreci başlamıştır. 

İrlanda, Yunanistan, Portekiz ve Lüksemburg merkezi üniter devletler olarak 
tanımlanabilirler. Mamafih, Yunanistan ve Portekiz’de yapılan anayasal reformlar yerel 
yönetimlerin önemli derecede güçlendirilmesini amaçlamıştır. 

AB üyesi devletlerde bölgesel yönetimlerin düzey ve büyüklüklerine bakılırsa; 
bunlar, merkezi yönetimin altında geniş ve dar coğrafi alanları kapsarlar (European Union 
2001, 36-37). Bunlardan 7 ülkenin, bölgesel yönetimler olarak addedilebilecek ve seçilmiş 
ademi merkeziyetçi birimleri vardır. Avusturya, Belçika ve Almanya gibi üç federal 
devletten ayrı olarak, bölgesel sisteme sahip olanlar İspanya, İtalya, Portekiz ve Fransa’dır. 
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Bölgesel yetkiler açısından da farklılıklar vardır: İtalya ve İspanya’da bazı açılardan 
yasama (kanun yapma) güçleri vardır ve federal ülkelerdeki bölgelerin güçleri ile bu açıdan 
kıyaslanabilirler. Bu yapılar aşağıdaki (Tablo 1’de) gösterilmektedir: 

 
Tablo 1. AB’de bölge birimleri 

Ülke Bölgesel yönetimler 
Federal devletler 
Almanya 
Avusturya  
Belçika 

 
16 eyalet 
9 eyalet 
3 bölge 

Üniter devletler 
Birleşik Krallık 
 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Hollanda 
İrlanda 
İspanya 
İsveç 
İtalya 
 
Lüksemburg 
Portekiz 
Yunanistan 

 
4 ulus 
8 bölge 
- 
1 özerk bölge 
26 bölge 
- 
- 
17 bölge 
3 bölge 
20 bölge 
2 özerk il 
- 
2 özerk bölge 
13 bölge 

Kaynak: OECD (1998): National Accounts. Paris. 

 
3. AB Bölgesel Politikasının Gelişim Süreci 
AB’deki bölgesel yönetimlerdeki farklılıklar sonucunda, önce bir eşgüdüm 

sağlanması çabalarına gidilmiştir. 1970’lerde görülmüştür ki eşgüdüm ve bütünleme tüm 
bölgeler arasında eşit bir gelişmeyi kendiliğinden sağlamıyor. Çünkü bölgelerin yapısal 
iktisadi dengesizlikleri bu bütünleştirme sürecini olumsuz olarak etkilemektedir (Öner 
2004, 101). 

1970’teki ilk genişlemeden sonra 1974’teki Paris Zirvesi’nde bir Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund-ERDF) kurulmasına karar 
verilmiştir. Ayrıca bir Bölgesel Politika Komitesi de kurulmuştur. Bu fonun, Birliğin 
bütçesinin başlangıçta %5’i olması öngörülmüştür. Daha sonra 1984 ve 1985’te Avrupa 
Sosyal Fonu (ESF) ve Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu (EAGGF) 
kurulmuştur (Öner 2004, 102-104). Ayrıca Avrupa Kalkınma Fonu (EIF) ve Avrupa 
Parasal İşbirliği Fonu (EMCF) da kurulmuştur. Bunlardan konumuzla doğrudan ilgili 
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), görece geri kalmış yörelerin (Yunanistan, 
İrlanda, Portekiz) kalkındırılması ve yapısal uyum programlarının finansmanı için kredi 
verir (Ataç, Falay, Batırel, Coşkun ve Moğol 2003, 219).  

Bu örgüt ve fonlarla, üye ülkelerde bölgeler ile merkezi yönetim kurumları arasında 
görüş alışverişi yoluyla en üst düzeyde işbirliği yapılması temeldir.Yani AB’de bölgesel 
yönetim, merkezi yönetimde işbirliğine yüksek derecede öncelik verir. Bu hem hizmetler, 
hem harcama ve gelirlerin belirlendiği yıllık bütçeler hem de mali planlama açısından 
böyledir.Yeni ulusal yasalar yapıldığında bu mali sonuçlar da göz önünde bulundurulur 
(European Union 2001, 46-47). 
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4. AB Üyesi Ülkelerde Bölgesel Yönetimlerdeki Eğilimler 
Son yıllardaki eğilimlerde iki özellik belirgin şekilde ortaya çıkmıştır: yetki devri ve 

yakınlaşma (European Union 2001, 48-50). 
Yetki devri, özellikle bölgesel yapıların son 20 yıldaki genişlemesinin sonucudur. 

Birbirine yakınlaşma ise 1990’larda yönetim kademelerinin mali stratejileri arasında ortaya 
çıkmıştır. 

Merkezi yönetim dışındaki birimlerin idari yeterliliklerinin artması ve yerel halka 
daha yakın olması sonucunda, yönetim erki de gelişme göstermiştir. Bunun yarattığı adem-i 
merkezi yönetimler, yerel halk ile ulusal siyasal yönetim arasındaki keskin farklılıkları 
azaltma ve uzlaştırma aracı olarak görülmüştür. 

Birbirine yakınlaşma eğilimi ise özellikle kamu hizmetleri talebinin giderek 
artmasıyla bağlantılıdır. Pek çok ülkede bölgesel yönetimde ortaya çıkan mali baskıların 
kamu sektörü kaynaklarının daha geniş çapta kullanımı ile yönetilebileceği anlayışı 
doğmuştur. Bu da üye devletlerin bölgesel yönetimlerinin merkezi yönetimle bütçesel 
işbirliğini, yani kamu harcamalarının dengeli oluşumu konusunda ortak bir sorumluluğu 
gerektirmektedir. Örneğin Avusturya’da; tüm yönetim kademelerinde, bütçe açıklarının 
azaltılması. Bunun için de her düzeydeki yönetim biriminin, diğer kademedeki birimlerin 
yeni maliyetler doğuracak kararlarını veto etme hakkı vardır. 

Yetki devri ve yakınlaşma yönündeki bu temel gelişimler dışında, karşılaşılan en 
belirgin kurumsal yapılanma, bölgesel politikaların “bölge kalkınma ajansları” tarafından 
uygulamaya geçirilmelidir. Bu ajanslar 1980 ve 1990’larda bölgesel kalkınma otoriteleri ile 
iş dünyası ve birlikleri arasındaki ara kademe ve arabulucu öğe olarak ortaya çıkmıştır. 
Bunların hükümet dışı ve kâr gütmeyen örgütler olması öngörülmüştür. Yani kamusal 
otoritelerin ortaklarıdırlar, fakat karar verme açısından özerktirler ve genellikle de kamu 
otoritelerinin desteği ile yaratılmışlardır. Bölgesel kalkınma projelerini uygularlar (Marcou 
2002, 18). 

 
5. Avrupa’da Bölgeselleşme ve Bölgesel Yönetimler 
Avrupa’daki bölgeselleşme ve yetki devri süreci hassas bir kavram olarak görüldü ve 

bugüne kadar ulusal egemenliği ve bütünlüğü tehdit eden bir öğe gibi algılana geldi (Keleş 
ve Erbay 1999, 6). Öte yandan da bölgeselleşme, temel bir demokratik ilke olarak kabul 
ediliyor ve Maastricht Anlaşması’nda ve Avrupa Konseyi’nin Yerel Yönetim Özerklik 
Şartı’nda bulunan yerindenlik (subsidiarty) ilkesine dayandırılıyor (Locatelli 2004, 113). 

Bölgeselleşme Avrupa’daki federal ve üniter devletlerde farklı etkiler yaratmış ve 
farklı görünümler kazanmıştır. Çünkü, yasama ve karar alma erkinin parçalara ayrılması 
ülkelere göre değişen tarihsel, kültürel veya ekonomik nedenlere bağlı olabilir. Bu 
bağlamda, federal bölgelerin kendi eylem ve yönetimlerinde özerk olmaları üç kıstasa 
bağlıdır: Kural koyma yetkisi ve kontrol, devletlerin faaliyetlerine katılma derecesi, 
anayasal özerklik. Öte yandan üniter devletlerde bölgeselleşmenin iki görünümü vardır: 
Bunların ilki ekonomiktir, ki 2. Dünya Savaşı’ndan sonra görülen bölgeselleşmenin ana 
nedeni de budur. Daha sonraları ise bölgesel planlamacılık önemli bir faktör olmuştur. 
İkinci olarak da Avrupa ülkelerinin kültürlerinin farklılığı işin içine girmiştir (Locatelli 
2004, 115 ve 121). Bu biraz da, Fransa örneğinde olduğu üzere “taşrayı Paris’in sömürgesi 
olmaktan çıkarmak” (Keleş ve Erbay. 1999, 9) amacını taşır. Avrupa Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi’nce hazırlanan ve 5 Haziran 1997’de kabul edilen Bölgesel Özerklik 
Şartı açısından üç nokta üzerinde durmak gerekir (Keleş ve Erbay 1999, 13): 

Birincisi, bölge olgusunu, hizmette yerellik ilkesinin geçerli kılınabilmesi için en 
elverişli yönetsel bir basamak olarak görme anlayışıdır. İkincisi, bölgeselleşmenin yerel 
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yönetimlerin özerkliğinden taviz vermek olmadığıdır. Üçüncüsü ise, bölge yönetimlerine 
özerklik tanımanın, devlete bağlılık ilkesi ile çelişmesine izin verilemeyeceği, yani devletin 
birer parçası olan bölgelerin, ulusal birlik ve bütünlüklere zarar veremeyeceği anlayışıdır. 

“Bölgesel özerklik”, Bölgesel Özerklik Şartının 4. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: 
“Özerk bölgesel yönetim, her devletin sınırları içinde seçimle oluşturulmuş organlara sahip, 
yönetsel açıdan merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında bir yerde bulunan, ya kendi 
örgütlenmesini kendi başına gerçekleştirme ayrıcalığına sahip ya da normal olarak merkezi 
yönetimin kurallarına bağlı olarak örgütlenmiş, kamu görevlerinin önemli bir bölümünü, 
hizmette yerellik ilkesine uygun olarak, halkın çıkarları doğrultusunda ve kendi 
sorumlulukları altında yürütme hak ve yeteneğini anlatır.” 

Bu tanımdan anlaşılmaktadır ki, Avrupa’da bölgeler görevlerini yerine getirirken; 
yurttaşların çıkarlarını, hizmette yerellik ilkesini, ulusun gereksinimlerini ve nihayet 
Avrupa halkları arasındaki dayanışmayı hep göz önünde tutacaktır. Ayrıca; bölge 
yönetimlerinin görevleri ve yetkileri; kendi öz yetkileri ve kendilerine devlet tarafından 
devredilmiş olan yetkiler şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bu görev ve yetkileri kullanırken de; 
bunlarla orantılı gelir kaynakları bulunacaktır, bu kaynakların miktarları önceden 
bilinecektir ve bölgelerin öz görevleri öz kaynaklarla yerine getirilecektir (Keleş ve Erbay 
1999, 14 ve 16). 

 
6. Bölgeselleşmeye Yönelik Farklı Yaklaşımlar 
Bölgesel Özerklik Şartı’nın görüşülmesi sırasında “bölgeselleşme”ye yönelik farklı 

görüş ve yaklaşımlar ele alınmıştır (Council of Europe 1999). Bölgeselleşmeyi destekleyen 
görüşe göre; bölgeler, devletin ülkesel bütünlüğünü tartışmaya açan bir anlam taşımazlar. 
Bölgeselleşme, halk egemenliğinin yurttaşlara daha yakın bir seviyede yönetime 
yansımasını sağlar. Bölgelerin faaliyet alanları, hizmette yerellik ilkesi doğrultusunda, 
belediyelerin bilinen görev alanlarının dışına taşan alanları kapsar. Bölge eksenli 
politikalar, ekonomik ilerlemenin ve çevreyi gözeten gelişmenin önemli bir unsuru 
halindedir. Nihayet bölgeselleşme, devletin bir bölgesindeki öz-güvenin ifadesidir. 

Bölgeselleşmeye karşı çıkan görüşlere göre; yerel yönetimlerin yanı sıra yeni bir 
yerel yönetim düzeyinin oluşturulması masraflı olabilir, çünkü en azından bölge ek bir 
bürokratik kurumun oluşturulmasını gerektirir. Temel karşı çıkış noktası, bölgelerin ulusal 
birliği tehlikeye düşürebileceğidir. Ayrıca bölgeler, diğer yerel yönetimlerin de özerkliğine 
tecavüz edebilir. Bununla birlikte Avrupa ülkelerinde, yerel yönetim birimleri ve doğaldır 
ki, bölgesel yönetimlerin çeşitleri açısından bir tek tiplik söz konusu değildir. Değişik 
ülkelerde farklı yapılaşmaların yanısıra, birimler arasındaki farklı ilişkilere de 
rastlanmaktadır. 

AB de bölgesel yönetimlerin hukuki çerçevesine bakılırsa (Ünüsan 1996, 1-13); 
örneğin İtalya’da Sicilya gibi bölgeler için anayasal düzenlemeler yapılmıştır, İspanya’da 
her otonom (özerk) bölge için çok sayıda yasa çıkarılmıştır, Portekiz’de idari bölgeler 
hakkında çerçeve yasalar vardır, Belçika’da bölgelerin yönetim ilkeleri konulmuştur, 
Yunanistan’da bölgelerin kurulmasına ilişkin kararname çıkarılmıştır, İsveç’te yerel 
bölgesel yönetimlere anayasal teminatlar verilmiştir. 

Merkezi ve yerel yönetimler arasında görev ve yetki bölüşümü açısından ise 
bölgelerin durumu şöyledir (Ünüsan 1996, 103-135): 

Fransa’da devletin, belediyelerin, illerin ve bölgelerin yetkileri mümkün olduğu 
ölçüde birbirinden ayrılmıştır. Bölgeler kendi planlarını hazırlarlar ve ulusal planın 
hazırlanmasına katılırlar ve 5 yıldan fazla süreli sözleşmeleri sonuçlandırmak bölge 
yönetimlerinin görevlerindendir. 
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İtalya’da; anayasa, kanunlarla saptanan bir çerçeve içinde bölgelere bir yasama 
yetkisi vermektedir. Özel bir özerkliğe sahip 5 bölgeye anayasal nitelikli kanunlarla 
saptanmış olan birbirinden farklı yetkiler verilmiştir. Bölgeler bazı kanunlarda sadece 
anayasaya uygun olma şartı aranan, fakat başka bir otoritece kullanılmayıp sadece bölgece 
kullanılan bazı yetkilere sahiptirler. Devlet bazı idari görevlerin icrasını bölgelere yetki 
devri suretiyle verebilmektedir. 

İspanya’da; görev ve yetki bölüşümünde temel ilke, bölgesel veya yerel en büyük 
yarar anlayışına dayanmaktadır. Anayasa’ya göre, devletçe üstlenilmiş görev ve yetkileri 
özerk (otonom) topluluklar bizzat yürütebilmektedir. Bunun dışında devlet, bu topluluklara 
kanunla yetki devrinde bulunabilmekte, yani bu topluluklar devletin üstlenmediği yetkileri 
belli sınırlar içinde kullanabilmektedir. 

Portekiz’de, 1984’ten sonra yerinden yönetim ve özerklik ilkelerine dayanarak 
belirlenen çerçeve içinde, anayasa ile öngörülen idari bölgeler temel faaliyetlerini yapmanın 
yanında ve kendilerine verilen görevler dışında, devlete ait kuruluşlarla işbirliği halinde 
faaliyetlerini geliştirebilmektedirler. 

Yunanistan’da; anayasa uyarınca bölge idareleri, bölge seviyesindeki işlerde genel 
bir karar alma yetkisine sahiptirler. Yasa, merkezi yönetime, kendi görevlerini yapmak 
dışında bölge yönetimlerinin kontrolü ve koordinasyonu görevini de vermektedir. 
Anayasaya göre, devlet ve bölgeler arasında görev ve yetki bölüşümü yapılmakta ve devlet 
bölgelere yetki devrinde bulunabilmektedir. 

 
B) Türkiye’de Bölgesel Politikaların Gelişimi 
1. Bölge Politikalarına Yaklaşımlar 
Bölgesel yönetim, Cumhuriyet’in kuruluşundan beri önemli birikimlere yolaçan bir 

tartışma geleneğine sahiptir. Şöyle ki; kuruluş dönemindeki 1921 ve 1924 anayasalarında 
“bölge valiliği” ve “umumi müfettişlik” kurulmuştur. 1927’de “bölge genel müfettişliği” 
önerisi geliştirilmiş ve teftiş mekanizmasının tüm ülkeye yaygınlaştırılmasının yararlı 
olacağı vurgulanmıştır. 1950’lerin ortalarına kadar bölge ölçeğindeki örgütlenmeler 
güvenlik kaygısıyla ortaya çıkabilmiş, bu da bölgesel yönetime ilişkin olumsuz bir algılama 
yaratmıştır (Bayramoğlu 2005, 44-48). 

Kentleşmenin hızlandığı 1950 ortalarından itibaren bölgesel plan konusuna 
Demokrat Parti pek sıcak bakmamıştır. Bu dönemde “fiziksel bölgesel planlar” yapılması 
çalışmaları sadece planlama aşamasında kalmıştır. Bölgesel kuruluşların anayasal dayanağı 
ilk kez 1961 Anayasası’nda oluşturulmuştur. 1960’larda ulusal planlamaya geçilmenin 
nedeni, ülkenin doğusu ile batısı arasında gelişmişlik farklılıklarının hızla artmasıdır 
(Tekeli 1981, 371). Bu dönemde DPT ve İmâr ve İskân Bakanlığı, Köyceğiz-Dalaman 
Projesi, Zonguldak Projesi, Doğu Marmara Projesi, Çukurova Bölge Projesi, Keban Projesi, 
Antalya Bölgesi Projesi planlarını sürdürmüşlerdir. 

1980 sonrasında konumuzla ilgili dört temel öneri tartışıla gelmiştir: Taşra yönetim 
yapısının düzeltilmesi konusundaki bir raporda “büyük il sistemi”, “kurul tipi yönetim 
mekanizması sistemi”, “koordinatör valilik sistemi” ve “bölge valiliği sistemi” alternatifleri 
üzerinde durulmuştur (Türe 2000, 16-17). 

Uygulamaya bakıldığında; önce 1983’te, kamu hizmetlerinde verim ve uyum 
sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan 8 adet “bölge valiliği” kurulması kabul 
edilmiştir (Bunlardan Erzurum bölge merkezi, Ağrı, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Kars, Muş, Rize, Trabzon ve Tunceli illerini 
kapsıyordu). Olağanüstü Hal Bölge Valiliği; 1987 yılında yürürlüğe girmiştir ve önce 10 ili 
(Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, Van, Şırnak ve Batman) 
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kapsamıştır. Daha sonra bu kapsama 2 il (Muş ve Bitlis) de dahil edilmiştir. 1989’da, 
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP) kurulmuştur ve 8 ili 
(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak) içine almıştır.  

 
2. Bölgesel Farklılıkları Gidermeye Yönelik Projeler 
1990’lardan sonra Türkiye’de AB’nin bölgesel politikaları paralelinde bir dizi 

bölgesel politikalar geliştirilmiştir; ancak bölgesel farklılıklar devam etmektedir.8.BYKP 
ile bölgesel politika yeni amaçlara yönelmiştir. Bu nedenle de, toplumsal yapının 
güçlenmesi ve yapısal reformların tamamlanması yönünde sürdürülebilir kalkınma, 
bölgesel farklılıkları azaltma, kültürel gelişme ve katılım gibi temel hedefler 
oluşturulmuştur. 

7. BYKP’den başlayarak günümüzde devam eden bölgesel ve kırsal kalkınma 
projeleri şunlardır (Göymen 2004, 23-25; Göymen 2005, 42-45; Akkahve 2004, 47-50; 
Bayramoğlu 2005, 89-91; DPT 2000; Özgül ve Şelli 2005, 83-84): 

a) Zonguldak-Karabük-Bartın Bölgesel Kalkınma Projesi: Bu proje, T.Taşkömürü 
Kurumu’nun küçültülmesi ve Karabük Demir Çelik İşletmelerinin özelleştirilmesi ile 
meydana gelecek ekonomik ve sosyal sonuçların giderilmesi ve yoksullaşan bir bölgenin 
yeniden canlandırılması için başlatılmıştır. 

b) Yeşilırmak Havzası Kalkınma Projesi: Yeşilırmak Nehri’nin akışındaki 
düzensizlikler nedeniyle doğan çevre sorunlarını gidermek için bu proje oluşturulmuştur. 
Hedef; erozyonun önlenmesi, su havzalarının korunması, orman alanlarının yeniden 
kazanılması, plansız şehirleşmenin ve sanayileşmenin kontrolüdür. 

c) Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kapsamı; Doğu Anadolu’da bulunan 14 il (Ağrı, 
Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, 
Tunceli, Van) dir. Amacı ise, mevcut durumun sektörel bazda incelenmesi, bölgesel 
kaynakların değerlendirilmesi, bölgesel gelişme stratejisi oluşturulması, bölgesel gelişme 
alanının hazırlanması, DAP’nin diğer bölge ve komşu ülkeler ile etkileşiminin 
incelenmesidir. 

d) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP): GAP, sürdürülebilir kalkınma bağlamında 
çok sektörlü bir bölgesel kalkınma projesidir ve projenin temel stratejileri; katılım, çevre 
koruma, iş alanı yaratma, fakirliğin azaltılması, mekânsal planlama ve altyapının 
gelişimidir. Bu idare, bölgenin hızla kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için 
plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve öteki hizmetleri 
yapmak için gerekli önlemleri almak ve eşgüdümü sağlamakla görevlendirilmiştir. 
Türkiye’de ilk defa bu kuruluşa, belediyelere ait olan imar, altyapı ve planlama yetkileri 
verilmiştir (Bayramoğlu 2005, 70-74). 

GAP’ın hukukî statüsü alışılmış anlayışın dışındadır (Berkarda, 2001). Şöyle ki; 6 
Kasım 1989’da 388 no’lu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan GAP İdaresi’nin 
“Başbakanlığa bağlı hükmî şahsiyeti haiz” ve “onbeş yıl süreli” olarak kurulduğu kurala 
bağlanmıştır. Bu idare, “ kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak 
amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurul(ması)” hükmünün bir 
örneğidir. Anayasa “merkezi idare teşkilatı” dediği için,burada sözü edilen örgütün ancak “ 
devlet tüzel kişisi” içinde kurulması mümkündür. Merkezi idare, devlet tüzel kişisi ile 
eşzamanlı kabul edilmektedir. Buna karşılık, GAP İdaresine tüzel kişilik verilmiştir. Yani, 
teknik hukuk açısından bu idare devlet tüzel kişisinin “dışında”dır. GAP İdaresine kamu 
tüzel kişiliği verildiğine ve bunun Anayasa’nın 127. maddesinde düzenlenmiş olan yerel 
yönetimler içinde yer almadığı da açık olduğuna göre, GAP İdaresi bir “kamu kurumu”dur, 
yani merkezi idare teşkilatı değildir. Bu nedenle de GAP’a ilgili K.H.K. aracılığıyla verilen 
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planlama yetkisi hukuksal sorunlara yol açmaktadır. GAP’a, ada ve parsel bazına kadar 
inerek nazım ve uygulama imar planlarını yapmak ve yaptırmak yetkisini vermek bir 
“kamu kurumu”ndan beklenen işlev olmamaktadır. GAP İdaresi hariç, hiçbir kamu kurumu 
özellikle yerel yönetimlere “buyuran” ve “yerine geçen” kimliği ile karşımıza 
çıkmamaktadır. Yani devlet tüzel kişisinin bile idari vesayet çerçevesi içinde sahip 
olmadığı yetkilere, bir kamu kurumu olan GAP İdaresi sahiptir. GAP İdaresi’nin “onbeş yıl 
süre ile” kurulmuş olması da, buradaki “kamu teşkilatı” modelinin kalıcı olmadığını 
göstermektedir. 

e) Doğu Karadeniz Bölgesi Gelişme Projesi (DOKAP): Doğu Karadeniz bölgesi, 
Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi, Türkiye’nin en az gelişmiş bölgelerinden biridir. 
Bölgenin dışarıya en yüksek göç verme oranına sahip olmasına yol açan ciddi işsizlik 
yanında diğer sorunları, kişi başına gelir azlığı, sadece tarım sektörüne bağımlılık ve sınırlı 
ürün sayısıdır. 7 ili (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) 
kapsayan projenin temel hedefleri; bölgenin mekânsal yapısını dönüştürerek ekonomik 
yapıyı güçlendirmek, toplumsal ve çevresel sorumluluklarla ilgili duyarlılığı arttırmaktır. 

 
3. Doğu Karadeniz Bölgesi Gelişme Projesi (DOKAP) 
Bu proje, ağırlıklı olarak Trabzon bölge merkezi içindeki illeri esas alarak bölgenin 

gelişme planına olan ihtiyacı da, “uluslararası siyasî coğrafyada meydana gelen değişim ile 
ortaya çıkan yeni işbirliği olanakları üzerinden temellendirilmektedir”. Çünkü projede 
“Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ortaya çıkan yeni siyasî coğrafyaya yakınlığı, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin gündeme gelmesi, uluslararası ticarette deniz ve kara 
taşımacılığı açısından elverişli bir konumda bulunması... Doğu Karadeniz 
Bölgesini...önemli bir konuma getirdiği” (Görer 2000, 22) belirtilmiştir. 

DOKAP çalışması, DPT’nin desteğinde Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) 
tarafından hibe olarak yürütülmüştür. Bu işbirliği çerçevesinde temel amaç; kısa ve uzun 
dönemli entegre bölge gelişme ana planı hazırlanması ve öncelikli sektörlerin ve yatırım 
projelerinin belirlenmesidir. Projenin Ulusal Yönlendirme Komitesi; DPT danışma grubu 
üyeleri, ilgili bakanlık ve kuruluşlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ziraat ve Halk 
Bankaları, Türkiye Kalkınma Bankası, TOBB, TEMA ve Karadeniz Özelliklerini Koruma 
Kulübü Derneği (KÖK) temsilcilerinden oluşmuştur (Akkahve 2004, 50-51). 

DOKAP Ana Planı’nın uygulanmasına yönelik kurumsal düzenleme önerisine ilişkin 
raporda; ana planın uygulanması için izlenebilecek en uygun yolun “Doğu Karadeniz Yerel 
Yönetimler Birliği” kurmak olduğu üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Bunun yanısıra, bir 
DOKAP Kalkınma Kurumu (Anans) ve yerel yönetim birliğine karşı sorumlu olması 
öngörülen bir Proje Yönetim Birimi kurulması da iki olası düzenlemedir (Akkahve 2004, 
66-69). 

“Sonuç olarak; kuruluş şekilleri ve yapılarındaki farklılıklara rağmen bölgesel 
gelişme planlarındaki kurumsal düzenleme önerilerinin ortak amacı; bölge planının 
uygulama sürecinde etkinliğinin sağlanması, kamu ve özel sektörün ekonomik 
imkânlarının, plan stratejisi doğrultusunda harekete geçirilmesi ve kalkınma sürecine 
katılımın sağlanmasıdır.” (Akkahve 2004, 72). 

Anlaşılmaktadır ki, Türkiye’deki yönetim hiyerarşisinde, mevcut birimlere ilave 
olarak “bölge yerel yönetimleri” yer alacaktır. Çünkü belediyeler, birkaçı istisna, alan 
bakımından küçük ve çok sayıdadır.İl özel idareleri de büyük ölçekli yatırımlar için optimal 
alan niteliğine sahip değildirler. Oysa bölge yerel yönetimleri, çeşitli amaçların 
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu amaçlar şunlardır (Yıldırım, Şengül ve Bulut 2000, 
342): 
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-Bölge, uygulanacak ekonomik ve sosyal politikalar için optimal alandır ve ulusal 
plan içinde daha uygun olacaktır. 

-Merkezi yönetimin elinde bulundurduğu karar yetkisi ve merkeziyetçilik 
sınırlandırılacaktır. 

-Bölge yönetimlerinin kurulması AB ile entegrasyonumuzu kolaylaştıracaktır. 
-Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki adil ve dengeli bir kaynak bölüşümü 

sağlanarak bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları ortadan kalkacaktır. 
-Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımı sağlanacaktır. 
 
4. Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Programları 
AB’ye üye ülkeler arasında, hem bölgelerarası dengesizliği ortadan kaldırmak hem 

de üye ülkelerin geri kalmış bölgelerinin AB’nin sağlayacağı fondan yararlanmalarını 
sağlamak amacıyla bir bölgeleme sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme göre, söz konusu 
bölgelere ait verilerin karşılaştırılabilmesi ve bölgelerarası farklılıkların belirtilmesi 
amaçlanmaktadır. Sistem NUTS (No-menclature of Territorial Units for Statistics- 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) olarak adlandırılmaktadır. NUTS sistemi, 
Avrupa İstatistik Enstitüsü (EUROSTAT) tarafından 1988’den beri kullanılmaktadır; fakat 
yasal çerçevesi 2003’te oluşturulmuştur. NUTS bölgeleri normatiftir ve bölgenin sınırları; 
yerel yönetimlere verilen görevlere, bu görevleri etkin ve ekonomik olarak yürütecek nüfus 
büyüklüğüne, tarihsel ve kültürel ve diğer faktörlere göre belirlenmektedir. Bu bölgeler 
genellikle ilgili ülkenin idarî sistemi içindeki durağan yapıdan oluşmaktadır (Çamur ve 
Gümüş 2005, 147-149). 

Türkiye’nin idari yapılanmasında “bölge” esası yoktur. Sadece, 1941’de 
Ankara’daki 1.Coğrafya Kongresi’nde Türkiye topografya ve iklim koşullarına göre 7 
coğrafî bölgeye ayrılmıştır. Türkiye’de NUTS kavramı 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi’nde düzenlenmiştir: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında iller Düzey-
3 olarak tanımlanmıştır. Ekonomik, sosyal ve coğrafi benzerlikler gösteren komşu iller 
bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak Düzey-1 ve Düzey-2 
olarak gruplandırılmıştır. Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Düzey-1 esasıyla 12 bölgeye 
ayrılmıştır. Bunlar; İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, 
Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Düzey-2 kapsamında ise 26 bölge yaratılmıştır (R.G. 
22.09.2002- Sayı 24884). Bu bölgelere ilişkin kalkınma programlarının uygulanma süreleri, 
2004-2008 yılları arasında farklılıklar göstermektedir. 

 
5. TR-90 Bölgesi Kalkınma Programı 
TR-90 olarak kodlanan Doğu Karadeniz Kalkınma Programı Düzey-2 olarak 6 ili 

(Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) kapsamakta ve uygulanma süresi 
olarak 2006-2008 yıllarını öngörmektedir. Programın bütçesi ve bileşenleri ise henüz 
müzakere aşamasındadır (Turan 2005, 173-174, 177). 

AB’nin Türkiye’ye yönelik katılım öncesi mali yardım programının amacı; 
Türkiye’deki bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine destek olmaktır. Bu 
destek, AB’nin öncelikli yardım konularından birisidir. Bu yardımların en önemli niteliği 
ise, sadece kalkınma programı bölgesindeki illerde uygulanmasıdır. Ne var ki bu 
yardımların tümü “hibe” niteliğinde değildir ve sadece belirli oranlarda yararlanıcı katkısı, 
yani “eş-finansman” da söz konusudur. 2004-2006 döneminde 26 bölgeden öncelikli olan 
12 sinde (42 ilde) yardım programları uygulanacaktır. AB desteği; Doğu Anadolu 
Kalkınma Programında 45 milyon Euro, GAP Bölgesel Kalkınma Programında 47 milyon 
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Euro iken, bu destek TR-90 Trabzon Bölgesi Kalkınma Programı için 28 milyon Euro 
olarak öngörülmüştür (Daşöz 2005, 3-4). 

Bölgesel kalkınma programlarında DPT, üst yararlanıcı (koordinatör) sıfatıyla 
aracılık etmektedir. söz konusu yardımlardan; çiftçi grupları, yerel yönetimler, il 
müdürlükleri, KOBİ’ler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, üniversiteler, eğitim kurumları 
ve toplum merkezleri, meslek teşekkülleri ve kooperatifler yararlanabilirler. Ancak, 
KOBİ’lerin dışındakilerin kâr amacı gütmemeleri şartı aranmaktadır (Daşöz 2005, 5). 

 
6. Bölgesel Kalkınma Ajansları Tasarımı 
2002 yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na ilişkin Bakanlar Kurulu 

Kararı’nın uzantısı olarak, 2004’te Bölgesel Kalkınma Ajansları Tasarısı hazırlanmıştır. Bu 
tasarı, Türkiye’nin bölgesel gelişme politikalarının AB’ye uyumunun sağlanmasını 
öngörmektedir. Tasarı’nın genel gerekçesinde; KOBİ’lerin önemlerinin arttığı 
varsayımından hareket edilmekte, bu birimlerin yer aldığı yeni sanayi odaklarının ülke ve 
dünya ekonomisinde öne çıktıkları vurgulanmakta, başta bölgesel kalkınma ajansları olmak 
üzere yerel yönetimlerin önemli bir rol oynadığı savunulmaktadır (Ataay 2005, 18; 
Göymen 2005, 50-52). 

Tasarının genel gerekçesi “dengeli bölgesel gelişme” anlayışına dönük kalkınma 
programı politikalarının geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Tasarının bölgesel 
kalkınma anlayışı “bölgesel / yerel kalkınmanın yerel girişime dayanması” çerçevesindedir. 
Bu anlayışla, devlete yüklenen görevler “düzenleyicilik”, “organizasyon”, “katalizörlük” 
gibi nitelendirilmektedir. Yerel / bölgesel gelişme için daha çok piyasa mekanizması esas 
alınmaktadır (Ataay 2005, 28). 
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Doğu Karadeniz Bölgesinde Ahşap Gemi Sanayinin Gelişimi  
Bölge İnsanına Ekonomik Katkısı ve Sorunları 
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Özet 
 Bu çalışma Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden; Trabzon ilinin merkez ve ilçelerinde 
8, Rize ilinin merkez ve ilçelerinde 5, Giresun ilinin merkez ve ilçelerinde 1, Ordu ilinin 
merkez ve ilçelerinde 9 olmak üzere toplam 23 adet ahşap gemi inşa atölyelerinde 
sürdürülmüştür. Bu atölyelerde imal edilmekte olan; sandal, cırmık, taka, alamodra tipi 
deniz araçları ile yatların 1995-2004 tarihleri arası imal adetleri, tüketilen ağaç türü 
itibariyle tomruk miktarları ve 2005-2012 dönemi imal edilebilecek ahşap gemi adetleri 
talep tahmin değerleri doğrusal regresyon analizleri ile belirlenmiştir. Ayrıca, bu sektörün 
sorunları ve bölge insanına ekonomik katkısı irdelenmiştir. 
 Anahtar kelimeler: Deniz ticareti, ahşap gemi, Doğu Karadeniz Bölgesi 

 
 

Development and Problems of Wooden Ship Industry in the Eastern Blacksea Region 
and its Added Value to Habitants in the Region 

 
 

Abstract 
 This research has been conducted in 23 wooden ship building facilities in; Trabzon 
and its towns (8), Rize and its towns (5), Giresun (1) and in Ordu and its surrounded towns 
(9). The different types of maritime platforms and vessels being manufactured in these 
facilities, along with the number of yachts built between 1995-2004 and the number of used 
during the process in line with the wood consumed as such, and the wooden ships expected 
to be manufactures between 2005-2012 along with their forecast demand values have been 
determined with a regressional analysis. Moreover, the outstanding problems and the 
economic added value to the people living in the region have been addressed. 
 Key words : Sea trade, wooden ship, East Blacksea Region 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1. Giriş 
 Yirminci yüzyılın son çeyreğinde dünyadaki politik ve teknolojik gelişmeler dünya 
deniz ticaretini de etkilemiş ve son 30 yıl içerisinde oldukça önemli yapısal gelişmelere 
zorlamıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ekonomik gelişmelerde önem 
kazanmıştır. Dünyanın bir ucundan diğer ucundaki pazarlara daha kolay ulaşılması ve 
uluslararası ticaret, deniz turizmi, yatçılık ile açık deniz, iç deniz ve kıyı balıkçılığı önem 
kazanmıştır. Ayrıca, deniz ticaretinde taşımacılık ön plana çıkmıştır. Bu nedenle, denizcilik 
faaliyetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden gemi inşa sanayi ekonomi içerisinde; döviz 
ikame eden, yan sanayi besleyen, teknoloji transferini cezbeden, istihdam sağlayan, milli 
deniz ticaret filosunu destekleyen, ülkenin savunma ihtiyaçlarına önemli katkıları bulunan 
ve bir çok ailenin geçimini sağladığı bir sanayi kolu haline gelmiştir (Akyüz, 2001). 
 Doğu Karadeniz Bölgesinde özel sektöre ait orta ve küçük ölçekli gemi sanayi 
gelişmiş olup, bilhassa balıkçı teknesi, yat ve sandal imal edilmektedir. Bir çok aile geçim 
kaynağını direk yolla veya ek bir ekonomik kaynak olarak balıkçılık sektöründen 
karşılamaktadır. Bu işletmeler genellikle küçük ölçekli işletmelerdir. Bölgesel olarak 
balıkçılığımız; kıyı ve kıyı ötesi balıkçılık karakterini koruyan balıkçı filomuzda, özellikle 
1983 yılından sonra önemli gelişmelerin olmasına karşın, halen açık deniz balıkçılığına 
geçmiş bir balıkçı filosundan mahrum durumdayız. Bölgemizde balıkçı tekneleri yaptıkları 
belli başlı balık avcılık türleri olarak; trol, gırgır, çift amaçlı, taşıyıcı ve diğer tekneler 
olmak üzere beş grupta toplanmaktadır. Balık avcılığı yapılan toplam tekne sayısının 3044 
adedi Doğu Karadeniz’de, 1211 adedi Batı Karadeniz’de, 1901 adedi Marmara Bölgesinde, 
2329 adedi ise Ege Bölgesindedir (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Bölge ve uzunluklarına göre balıkçı tekneleri 

Uzunluk (m) Bölgeler Toplam 
1-4.9 5-9.9 10-19.9 20+ 

Doğu Karadeniz 
Batı Karadeniz 
Marmara 
Ege 
Akdeniz 

3044 
1211 
1901 
2329 
1225 

151 
13 
61 
31 
21 

2564 
845 
1234 
1934 
1007 

205 
217 
537 
306 
128 

124 
136 
69 
58 
69 

Toplam 9710 277 7584 1393 456 
Kaynak: Ulusal Denizcilik Şurası Raporu, 1997 

 
 

Deniz Balıkları
82%

İç Sularda 
Yetiştiricilik

2%
Denizlerde 

Yetiştiricilik
5%

İç Su Ürünleri
7%Diğer Deniz 

Ürünleri
4%

 
Şekil 1. Su ürünlerinin üretim miktarlarının yüzde dağılımı (Doğan,1992) 
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 1991 yılından itibaren 12 m’nin üzerindeki teknelere ruhsat verilme işlemi 
durdurulduğundan balıkçı tekne sayısında bir artış olmamıştır. Diğer taraftan ülkemizde 
amaca uygun, ekonomik ve Türkiye sularına uygun tekne formları ve tasarımları 
uygulanmaya konulmuş değildir. Balıkçı teknelerinin büyük bir kısmı ahşaptan yapılmıştır. 
Ancak son yıllarda özellikle 20 m’nin üzerindeki tekneler saç ve çelik kullanılarak inşa 
edilmektedir. Ayrıca, yine son yıllarda fiber-glass balıkçı teknelerinin yapımında da 
gelişmeler görülmektedir.  
 Denizlerimizin balıkçılık potansiyelinin; %82’sini deniz balıkları % 4’ünü diğer 
deniz ürünleri, % 5’ini denizlerde yetiştiricilik, % 2’sini iç sularda yetiştiricilik ve %7’sini 
iç su ürünleri oluşturmaktadır. Deniz balıkları üretiminin; %54’ü Doğu Karadeniz ve 
%26’sı Batı Karadeniz’den olmak üzere toplam %80’i Karadeniz’den, %9’u Ege 
Denizi’nden ve %5’i ise Akdeniz’den sağlanmaktadır (Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 
1997). 

 
2. Doğu Karadeniz Bölgesinde Gemi İnşa Sanayi 
Doğu Karadeniz Bölgesinde ahşap deniz araçları inşası; sandal, cırmık, taka ve 

alamodra tipi gemiler ile yat alanında yapılmaktadır. Ancak, son yıllarda alamodra tipi 
gemiler, saç ve çelik malzemelerle imal edilmektedir. Trabzon-Sürmene Yeniay mevkiinde 
küçük bir tersane bulunmaktadır. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde ahşap malzemeden yapılmakta olan sandal, cırmık, 
taka, ve alamodra tipi gemilerin Trabzon’da imal yerleri; Araklı’da 1, Sürmene’de 5, Of’da 
1 ve Akçaabat’ta 1 olmak üzere toplam 8 adet, Rize ilinde ise; Gündoğdu’da 3, Ardeşen’de 
1, Pazar’da 1 olmak üzere toplam 5 adet, Giresun ilinde, Espiye’de 1 ve Ordu ilinde ise, 
Perşembe’de 8, Fatsa’da 1 olmak üzere toplam 23 adet ahşap gemi inşa atölyesi faaliyetini 
sürdürmektedir. 
  
 2.1 Doğu Karadeniz Bölgesinde Yapılmakta Olan Ahşap Deniz Araçlarında  

   Kullanılan Ağaç Malzeme 
 Doğu Karadeniz Bölgesinde imal edilmekte olan sandal, cırmık, taka ve alamodra 
tipi gemiler ile yatlarda genellikle ağaç malzeme kullanılmaktadır. Bu ağaç malzemelerden 
kestane (castanea sativa mill.) ana ağaç türüdür. Ayrıca, kayın (fagus orientalis lipsky), 
yalancı akasya (robinia pseudoaccia) da kullanılmaktadır. Fakat taka, alamodra tip deniz 
araçları ile yatların güverte kısımlarında Tig (Tectena grandis L.), iç dekorasyonda ise 
maun, meşe, çam, sapella, ladin, göknar, ıhlamur vb. gibi ağaç türleri de kullanılmaktadır. 
 

Tablo 2a. Ahşap gemi sanayinde kullanılan normal ve doğal olarak eğri büyümüş 
                      kestane ağacının bazı fiziksel, mekanik özellikleri 

Hacmen Daralma 
% 

 
 
Ağaç Türü 
 

 
 

Özgül 
Ağırlık 

 

 
Hacmen 

Liflere 
Paralel 

 
Radyal 

 
Teğ. 

Eğri Büyümüş Kestane Ağacı 0.545 0.571 11.6 0.6 4.6 7.0 
Normal Büyümüş. Kestane Ağacı 0.590 0.630 11.3 0.6 4.3 6.4 
Kaynak: Berkel 1990 
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Tablo 2b. Ahşap gemi sanayinde kullanılan normal ve doğal olarak eğri büyümüş 
                      kestane ağacının bazı fiziksel, mekanik özellikleri 

 
 

Ağaç Türü 
 

Liflere Paralel 
Basınç 
Direnci 
kgf/cm2 

Liflere Paralel 
Eğilme 
Direnci 
kgf/cm2 

Liflere Paralel 
Çekme Direnci 

kgf/cm2 

Liflere Paralel 
Makaslama 

Direnci 
kgf/cm2 

Brinell 
Sertlik 
kg/mm2 

Eğri Büyümüş 
Kestane Ağacı 

441.0 877.2 992.9 50.3 4.5 

Normal Büyümüş. 
 Kestane Ağacı 

500.0 770.0 1850.0 80.0 3.8 

 
Tablo 2a ve Tablo 2b incelendiğinde, normal kestane ağacı ile doğal olarak eğri 

büyümüş kestane ağacının fiziksel ve mekanik özellikleri karşılaştırıldığında eğri büyümüş 
kestane ağacını tam kuru ve hava kurusu özgül ağırlıkları ile liflere paralel basınç, çekme, 
ve makaslama dirençlerinin olmasına rağmen eğri kısımlarının da gemi inşa sanayinde 
değerlendirilmektedir. 

 
2.2 Kullanılan Ağaç Malzemenin Temin Alanları 
Doğu Karadeniz Bölgesindeki gemi inşa işletmelerinde imal edilmekte olan sandal, 

cırmık, taka ve alamodra tipi gemilerin tamamı ile yatların ana iskelet kısımlarında kestane 
(castanea sativa mill.) ağacı kullanılmaktadır. Ancak, omurga kısımlarında ise, kayın (fagus 
orientalis lipsky.), yalancı akasya (robinia pseudoacacia), kiraz (prunus l.) kullanılmakta ise 
de aşınmaya karşı dirençli olan kayın tercih edilmektedir. 

Kestane ağacı ülkemiz ormanlarında 6720 ha’ı normal koru, 4479 ha’ı bozuk koru 
3825 ha’ı da baltalık olmak üzere toplam 15024 ha alanı kaplamaktadır. Batı ve Doğu 
Karadeniz Bölgelerindeki yayılış sahaları önemli bir yer tutmaktadır. Ülke genelinde 
kestane orman alanlarının serveti ise; 2 914 033 m3’ü normal koru, 554 669 m3 bozuk koru 
ve 912 279 m3’ü ise baltalıktır. Toplam servet ise, 4 381 011 m3 tür (Türkiye Orman Varlığı 
1987). 

Doğu Karadeniz Bölgesinde 1995-2004 dönemi 76647.8 m3’ü yakacak ve 20942 ster 
yakacak kestane odunu dikili satış, tapulu kesim ve normal üretim yöntemleri ile 
gerçekleştirilmiştir (Tablo 3). Gemi inşa işletmeleri kullanmakta oldukları kestane ağacını 
kerestecilerden, odunculardan, tapulu kesim yapan kişilerden temin etmektedirler.  
 

Tablo 3. Doğu Karadeniz Bölgesinde yapacak ve yakacak kestane tomruk üretimi 
Yıllar İşletme 

Müdürlüğü 
 

ÜretimTürü 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Yapacak (m3)        

Dikili Satış Yakacak (Ster)       
Yapacak (m3)      17.27 Üretim 

Normal+Ola.Üstü Yakacak (Ster)     50  
Yapacak (m3) 589 944.5 423.5 509 400 463 

Trabzon 
Sürmene 
Maçka 

 
Tapulu Kesim Yakacak (Ster) 90 208 23 145 100 335 

Yapacak (m3)    148    
Dikili Satış Yakacak (Ster)    82   

Yapacak (m3) 54 17 9 20 98 60 Üretim 
Normal+Ola.Üstü Yakacak (Ster)       

Yapacak (m3) 2205 3364 1254 992 992 681 

 
 
Rize 
Pazar 

 
Tapulu Kesim Yakacak (Ster) 30  20 93 93 156 

Yapacak (m3)        
Dikili Satış Yakacak (Ster)       

 
 
Borçka Üretim Yapacak (m3) 2757 1615 1682 393 271 83 
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Normal+Ola.Üstü Yakacak (Ster) 870 575 360 351 878 30 
Yapacak (m3) 612 809 446 739 383 511 

Arhavi 
Murgul  

Tapulu Kesim Yakacak (Ster) 195 454 194 289 289 179 
Yapacak (m3)    54 0.311   

Dikili Satış Yakacak (Ster)    8   
Yapacak (m3) 17 5 21 68 53  Üretim 

Normal+Ola.Üstü Yakacak (Ster) 39   15 220 60 
Yapacak (m3) 2100 2314 2460 1442 1337 1239 

Giresun 
Espiye 
Dereli 
Tirebolu 
Bulancak  

Tapulu Kesim Yakacak (Ster) 1474 1489 2065 1098 1197 888 
Yapacak (m3)    34 295 245  

Dikili Satış Yakacak (Ster)    15 72 44 
Yapacak (m3) 1575 247 1216 3371 4706 5130 Üretim 

Normal+Ola.Üstü Yakacak (Ster) 495 437 92 558 1033 1418 
Yapacak (m3) 1326.7 22839 2243.7 1524 664.7 720.4 

 
 
Ordu 
Ünye 

 
Tapulu Kesim Yakacak (Ster) 283 588 461 314 272 293 

Yapacak (m3) 11235.7 28790.
5 

9136 9136 9200 9149.
6 

Toplam 

Yakacak (Ster) 3476 3751 3215 2893 4204 3403 
Yapacak (m3) 76647.8 Genel toplam 
Yakacak (Ster) 20942.0 

 
 3. Materyal ve Yöntem 
 3.1 Materyal 
 Araştırmada, Doğu Karadeniz Bölgesindeki gemi inşa işletmelerine gidilerek imal 
ettikleri; sandal, cırmık, taka ve alamodra tipi gemiler ile yatlarda kullanılmakta olan ağaç 
malzemelerin arz-talep ilişkileri ve tür tercihleri belirlenerek bu sanayinin bölge insanına 
ekonomik katkısı ve sorunları incelenmiştir. 
 

3.2 Yöntem 
Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi gemi inşaat işletmelerinde odun ürünlerinin 

arz-talep ilişkileri, tür tercihleri ve kalite gereksinimlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 
Bunun için, Trabzon’un merkez ve ilçelerinde 8, Rize’nin merkez ve ilçelerinde 5, 
Giresun’un merkez ve ilçelerinde 1, Ordu ilinin merkez ve ilçelerinde 9 olmak üzere toplam 
23 adet ahşap gemi inşa işletmesinde anket çalışması yapılmış ve kullanılan ağaç 
malzemenin türü ve miktarları belirlenmiştir.  

Ayrıca, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan gemi inşa işletmelerinde üretilen 
sandal, cırmık, taka ve alamodra tipi gibi deniz araçları ile yatların üretim eğilimini ve 
tüketilebilecek kestane tomruk miktarlarını tespit etmek için (doğrusal) regresyon analizi 
uygulanmıştır. Bunun için; 

Y = α + 1X1 + 2X2 +,…,+ nXn + ε fonksiyonu kullanılmıştır. 
Burada; Y = bağımlı (açıklanan) değişken, X1, X2,…,Xn = bağımsız (açıklayan) değişken 
ve ε ise hata terimidir. Regresyon metoduyla talep tahmininde, tahmin edilen değişkeni ve 
açıklayan bağımsız değişkenlerin geçmişteki ve şimdiki sabit ilişkilerinin devam edeceği 
varsayılmaktadır.  
 Bu nedenle üretilen sandal, cırmık, taka ve alamodra tipi gibi deniz araçlarının 
üretim amacı ve bunları etkileyen faktörlerin göz önüne alınması gerekmektedir. Bu amaçla 
Doğu Karadeniz Bölgesinde imal edilen ahşap deniz araçlarının üretim eğilimini ve 
tüketilebilecek kestane tomruk miktarını tespit etmek için bu bölgede açıklayıcı değişkenle 
(tutulan deniz ürünü, nüfus ve kişi başına gayrı safi milli hasıla) regresyon analizi yapılmış 
ve talep tahmin değerleri bulunmuştur. 
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4. Bulgular 
4.1 İmal Edilen Deniz Araçları  

 Doğu Karadeniz Bölgesinde orta ve küçük ölçekte olmak üzere toplam 35 adet gemi 
inşa sektörü bulunmaktadır. Bunların 23 adetinde tamamen ahşap malzeme kullanılarak 
çeşitli ebatlarda sandal, cırmık, taka, alamodra tipi gemiler ile yat imal edilmektedir. Diğer 
gemi inşa işletmelerinde ise saç ve çelik malzeme kullanılmaktadır. Ancak, bu tip gemilerin 
iç kısımlarında dekoratif amaçlarla ahşap malzeme kullanılmaktadır. 

 
4.2 Sandallar 
Sandallar; 3-5 metre boyunda, 1.00-1.60 m eninde güverte, kamara ve kamara 

kısımları olmayan ve idareleri arkadaki dümen vasıtası ile doğrudan doğruya yapılan deniz 
aracıdır (Şekil 2). Doğu Karadeniz Bölgesinde sandallar tamamen ahşap malzemeden 
yapılmaktadır. sandallarda kullanılan ağaç malzeme ise kestane (castanea sativa mill.) 
ağacıdır. Ancak, omurga kısmı genellikle kayın (fagus orientalis lipsky) ağacından 
yapılmaktadır. Bazen de yalancı akasya (robinia pseudoacacia) ve kiraz (prunus L.) ağacı 
kullanılmaktadır. 
 

 
Şekil 2. Sandalın genel görünümü 

 
4.2.1 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1995-2004 Dönemi İmal Edilen sandal Adedi 
         ve Tüketilen Ağaç Malzeme Miktarı 

 
 Doğu Karadeniz Bölgesinde 1995-2004 dönemi üretilen sandal adeti Tablo 4’de 
verilmiştir. Üretilen sandallar 3-5 m boyunda olup, boylar müşterinin isteğine göre 
belirlenmektedir. Talebe göre üretilen sandal adeti son yıllara göre artmışsa da istenilen 
seviyede değildir. Bunun nedeni ise son yıllarda deniz ürünleri potansiyelinin azalması ve 
trol avcılığının denetimsiz olarak ön plana çıkmasıdır. Trabzon’un merkez ve ilçelerinde 
bulunan 8 adet gemi inşa atölyelerin de 1995-2004 dönemi toplam 81 adet sandal imal 
edilmiştir. Rize ilinin merkez ve ilçelerinde 47, Giresun’un Espiye ilçesinde 15 ve 
Ordu’nun ilçelerinde bulunan 8 işletmede ise 60 adet sandal imal edilmiş olup, 10 yılda 
imal edilen toplam sandal adeti ise 203 dür. 
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Tablo 4. 1995-2004 dönemi imal edilen sandal sayısı 
Yıllara Göre İmal Edilen sandal Sayısı İmalat Yeri 

95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 
Toplam 
Sayısı 

Araklı 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 19 
Sürmene 2 5 3 3 4 2 2 3 3 3 30 
Of 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 17 

 
Trabzon 

Akçaabat 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 15 
Gündoğdu 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 21 
Ardeşen 1 1 - 1 2 - 1 2 1 2 11 

 
Rize 

Pazar - 1 1 2 1 2 2 1 3 2 15 
Giresun Espiye - 1 1 2 1 2 3 2 1 2 15 

Perşembe 4 5 3 8 4 5 4 3 3 4 44 Ordu 
Fatsa 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 17 

Toplam 15 20 16 21 22 21 23 22 20 23 203 

 
1995-2004 dönemi imal edilen sandallarda tüketilen kestane tomruk miktarı yaklaşık 

710.5 m3 tür. Bu işletmelerde genelde eğri ve doğal çatal malzeme kullanıldığından zayiat 
oranı yaklaşık %25-30 civarındadır. Hesaplamalarımızda 4 m boyundaki sandal imalatı baz 
olarak alınmış olup, bu boydaki her bir sandal için ortalama 3.5 m3 kestane tomruk 
tüketilmektedir. 

 
4.3 Cırmık Tipi Balıkçı Gemileri 
Cırmık tipi gemiler; 5-8 metre boyunda, güverte ve kamarası olmayan arka kısmı 

sivri veya hafif kavisli olarak imal edilmiş deniz araçlarıdır. Dümenleri arkada olup 
buradan idare edilmektedirler. Doğu Karadeniz Bölgesinde imal edilmekte olan cırmık tipi 
balıkçı gemilerinde tamamen kestane (kastanea sativa mill.) ağacı kullanılmaktadır.  

Ancak, sandallarda olduğu gibi cırmık tipi balıkçı gemilerinde de omurga kısmı 
genellikle kayın (fagus orientalis lipsky) ağacından yapılmaktadır. Bazen de yalancı akasya 
(robinia pseudoacacia) ve kiraz (prunus l.) ağacı kullanılmaktadır (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. İmal edilmekte olan cırmık tipi gemi 

 
 Cırmık tipi gemilerde kullanılan eğri ve çatal şeklindeki ağaç malzemelerde doğal 
olarak büyümüş kestane ağacının kullanılması tercih edilmektedir. 
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 4.3.1 Doğu Karadeniz Bölgesinde 1995-2004 Dönemi İmal Edilen  
           Cırmık Tipi Ahşap Gemiler ve Tüketilen Ağaç Malzeme Miktarı 

Doğu Karadeniz Bölgesinde 1995- 2004 döneminde üretilen cırmık tipi gemi sayısı 
Tablo 5 de verilmiştir. İmal edilen cırmık tipi gemiler 5-8 m boyunda olup, boyları 
müşterinin isteğine göre belirlenmektedir. 1995-2004 döneminde Trabzon’un ilçelerindeki 
gemi inşa atölyelerinde imal edilen cırmık tipi gemi sayısı 122, Rize’nin ilçelerinde 66, 
Giresun’un Espiye ilçesinde 22 ve Ordu’nun ilçelerinde ise 86 olup, toplamı ise 296 dır. 
 

Tablo 5. 1995-2004 dönemi imal edilen cırmık tipi gemi adeti 
Yıllara Göre İmal Edilen cırmık Tipi Gemi Sayısı İmalat Yeri 

95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 
Toplam 
Sayısı 

Araklı 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 29 
Sürmene 2 3 3 5 4 5 3 4 4 5 46 
Of 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 25 

 
Trabzon 

Akçaabat 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 22 
Gündoğdu 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 26 
Ardeşen - 1 - 2 1 1 2 2 1 2 18 

 
Rize 

Pazar 1 - 2 1 1 1 1 2 2 2 22 
Giresun Espiye - 1 - 1 1 2 2 1 2 2 22 

Perşembe 3 5 7 4 7 6 5 4 3 4 60 Ordu 
Fatsa 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 26 

Toplam 13 18 20 21 22 23 23 22 22 27 296 

 
 Doğu Karadeniz Bölgesinde cırmık tipi gemi imalinde kestane ağacı 
kullanılmaktadır. Omurga ile iç omurganın yapımında kayın, kiraz ve akasya gibi ağaç 
türleri kullanılmakta ise de sürtünmelere karşı daha az aşındığından kayın ağacı tercih 
edilmektedir. Cırmık tipi balıkçı gemisinin imalinde ortalama 7 m3 kestane ağacı 
kullanılmaktadır. 
 Kullanılan ağaç malzeme genelde eğri ve doğal çatal şeklinde olduğundan zayiat 
oranı %25-30 civarındadır. 1995-2004 dönemi imal edilen toplam 296 adet cırmık tipi 
gemide tüketilen kestane tomruk miktarı 2072 m3 tür. Tüketilen ağaç malzeme 
kerestecilerden, odunculardan ve tapulu kesim yapan şahıslardan temin edilmektedir. 
 

4.4 Taka Tipi Balıkçı Gemileri 
Taka tipi balıkçı gemileri; 8-14 metre boyunda olup, baş bodoslama kısmı dışa doğru 

incelerek gaga şeklini alan balıkçı gemileridir. Arka tarafları düz olarak yapılmış olup, 
kamara kısmı bulunmaktadır (Şekil 4). Cırmık tipi gemilerden farkı kamara kısmının 
bulunmasıdır. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde imal edilmekte olan, taka tipi balıkçı gemilerinde 
tamamen kestane (castanea sativa mill.) ağacı kullanılmaktadır. Ancak, sandal ve cırmık 
tipi gemilerde olduğu gibi omurga kısmı genellikle kayın (fagus orientalis lipsky) 
ağacından yapılmaktadır. Bazen de yalancı akasya (robinia pseudoacacia) ve kiraz (prunus 
l.) ağacı kullanılmaktadır.  

Taka tipi balıkçı gemilerinin kamara kısmı tamamen kestane ağacından yapıldığı 
gibi, bazen de kamaranın iç kısımlarında sarıçam, kontrplak ve dış kısımlarda ise, su ve 
rutubete dayanıklı çok katlı kontrplak kullanılmaktadır. 
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Şekil 4. İmal edilmekte olan taka tipi balıkçı gemisi 

 
 4.4.1 Doğu Karadeniz Bölgesinde 1995-2004 Dönemi İmal Edilen Taka  

          Tipi Gemi Sayısı  
 Doğu Karadeniz Bölgesinde mevcut olan 23 adet gemi inşa atölyesinde 1995-2004 
döneminde toplam 165 adet taka tipi balıkçı gemisi imal edilmiştir. Bunun, 66 adeti 
Trabzon ilinin ilçelerinde, 38 adeti Rize ilinin ilçelerinde, 2 adeti Giresun ilinin Espiye 
ilçesinde ve 59 adeti ise Ordu ilinin ilçelerindeki gemi inşa atölyelerinde imal edilmiştir 
(Tablo 6). Doğu Karadeniz Bölgesinde balıkçılık için genelde taka tipi gemiler tercih 
edilmektedir. 
 

Tablo 6. Doğu Karadeniz Bölgesinde 1995-2004 dönemi imal edilen 
      taka tipi gemi sayısı 

Yıllara Göre İmal Edilen Taka Tipi Gemi Sayısı İmalat Yeri 
95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 

Toplam 
Sayısı 

Araklı 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 15 
Sürmene 1 3 2 3 2 4 3 2 3 2 25 
Of 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 17 

 
Trabzon 

Akçaabat - 1 1 - 1 - 1 2 2 1 9 
Gündoğdu 1 - 1 2 1 1 1 1 2 2 12 
Ardeşen - 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 

 
Rize 

Pazar 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 15 
Giresun Espiye - - - 1 - -  - 1 - 2 

Perşembe 3 2 3 3 5 6 4 4 5 3 38 Ordu 
Fatsa 2 1 1 1 2 2 3 4 3 2 21 

Toplam 10 11 12 15 18 19 19 20 25 16 165 

 
1995-2004 dönemi imal edilen taka tipi balıkçı gemilerinin yapımında tüketilen 

kestane tomruk miktarı 1732.5 m3 tür. 8-14 m boyundaki her bir taka tipi balıkçı gemisinin 
imalinde ortalama 10.5 m3 kestane tomruk kullanılmaktadır. Gemi inşa atölyeleri 
kullandıkları ağaç malzemeyi kerestecilerden, odunculardan ve tapulu kesim yapan 
şahıslardan temin etmektedirler. Bu işletmelerde daha çok eğri ve doğal çatal tipi kestane 
ağacı kullandıklarından zayiat oranları yüksektir. 
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 4. 5 Alamodra Tipi Balıkçı Gemileri 
Alamodra tipi balıkçı gemileri; 14-22 metre boyunda olup, baş tarafları bodoslama 

üzerinde genişlemiş ve kamara kısmı mevcut olan balıkçı gemileridir. Arka tarafları düz 
veya yuvarlak olarak imal edilmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesinde imal edilen bu tip 
balıkçı gemilerinde kullanılan ağaç malzeme kestane ağacıdır. Ancak, kamaraların iskelet 
kısmının dışındaki kısımlarda su ve rutubete dayanıklı çok katlı kontrplak ile çam ağacı da 
kullanılmaktadır (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5. İmal edilmekte olan alamodra tipi balıkçı gemisi 

 
4.5.1 Doğu Karadeniz Bölgesinde 1995-2004 Dönemi İmal Edilen Alamodra 
         Tipi Gemi Sayısı  

 Doğu Karadeniz Bölgesinde imal edilmekte olan alamodra tipi gemilerde kullanılan 
ağaç türü kestane ağacıdır. Ancak omurganın yapımında kayın, kiraz ve akasya 
kullanılmakta ise de kayın tercih edilmektedir. Kamaraların iç tasarımında ise çok katlı 
kontrplak, çam, ladin, ceviz, ıhlamur, maun ve dümenlerde ise dut ağacı kullanılmaktadır. 
Bir alamodra tipi geminin imalinde ortalama 40 m3 kestane tomruk tüketilmektedir. 1995-
2004 dönemi Doğu Karedeniz Bölgesinde imal edilen alamodra tipi gemilerde toplam 1960 
m3 kestane tomruk tüketilmiştir. 
 

Tablo 7. 1995-2000 dönemi imal edilen alamodra tipi gemi sayısı 
Yıllara Göre İmal Edilen Taka Tipi Gemi Sayısı İmalat Yeri 

95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 
Toplam 

Sayısı 
Araklı 1 - 1 - 1 1 1 1 - - 6 
Sürmene - - 1 - 2 1 2 1 2 2 11 
Of - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 7 

 
Trabzon 

Akçaabat - - - - - - - - - - - 
Gündoğdu - - - - - - - - - - - 
Ardeşen - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 8 

 
Rize 

Pazar - - - - - - 1 1 - 1 3 
Giresun Espiye - - - - - - - - - - - 

Perşembe - 1 3 1 2 3 2 1 1 - 14 Ordu 
Fatsa - - - - - - - - - - - 

Toplam 1 3 6 3 6 6 8 6 6 4 49 
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4.6 Yatlar 
Yat sanayi, gemi inşa sanayi içinde özel ihtisas isteyen önemli bir sanayi dalıdır. Bu 

sanayi dalında gelişmiş teknolojiye, ihtisaslaşmış teknik elemanlara ve kaliteli üretim yapan 
yan sanayiye ihtiyaç duyulmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde sadece Trabzon –
Sürmene Çamburnu beldesinde yat imal edilmektedir. Burada imal edilmekte olan yatlar 
gelen talep üzerine yapılmaktadır. Ancak, Doğu Karadeniz’de bu sektör istenilen seviyeye 
henüz gelememiştir. Usta çırak ilişkilerine dayalı sistemle çalışılmaktadır. Yat sanayinin bu 
bölgede gelişmesine neden olacak en önemli etken arz-talep faktörüdür. Şekil 6, 7 ve 8 de 
Trabzon-Sürmene Çamburnu mevkiinde imal edilmiş ve imal edilmekte olan yatlar 
görülmektedir. 
 

 
Şekil 6.Trabzon-Sürmene Çamburnu’nda imal edilmiş bir yat 

 

 
 

Şekil 7. Trabzon-Sürmene Çamburnu’nda imal edilmekte olan bir yat 
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Şekil 8. Trabzon-Sürmene Çamburnu’nda imal edilmekte olan bir yat 

 
4.6.1 Doğu Karadeniz Bölgesinde 1995-2004 Dönemi İmal Edilen Yat Sayısı  
          ve Tüketilen Ağaç Malzeme Miktarı 
Doğu Karadeniz Bölgesinde yat imalatı sadece Trabzon ili Sürmene ilçesi Çamburnu 

beldesinde yapılmaktadır. 1997 yılında 1, 1998 yılında 1, 1999 yılında 1, 2000 yılında 2, 
2001 yılında 1 ve 2002 yılında ise 1 adet yat imal edilmiştir. Her bir yatın imalinde yaklaşık 
50 m3 kestane tomruk ile 20 m3 çam, ıhlamur, meşe, ceviz, ladin, maun, sapella ve tig ağacı 
gibi türler kullanılmaktadır. 1995-2004 dönemi imal edilen yatlarda toplam 450 m3 tomruk 
kullanılmış olup, bunun yaklaşık 300 m3’ü ise kestane ağacıdır. 

 
5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışma ile, Doğu Karadeniz Bölgesinin ahşap gemi inşa sanayinin gelişimi, 

sorunları ve kullanılmakta olan ağaç türleri ve miktarları belirlenmiştir. Bunun için, 
Trabzon’un merkez ve ilçelerinde 8, Rize’nin merkez ve ilçelerinde 5, Giresun’un merkez 
ve ilçelerinde 1 ve Ordu’nun merkez ve ilçelerinde 9 olmak üzere toplam 23 işletmeye 
gidilerek kullanılan ağaç malzemenin tür ve miktarları belirlenmiş ve anket çalışması 
yapılmıştır. Ayrıca hammadde temin edilen kurum ve kuruluşlara gidilerek bilgi 
toplanmıştır.  

Doğu Karadeniz Bölgesinde ahşap olarak imal edilmekte olan deniz araçları; 3-5 
metre boyunda olanlar sandal, 5-8 metre boyunda olanlar cırmık tipi gemi, 8-14 metre 
boyunda olanlar taka tipi gemi ve 14-22 metre boyunda olanlar ise alamodra tipi gemiler 
olup, ayrıca Trabzon-Çamburnu mevkiinde sipariş üzerine muhtelif ebatlarda yat imalatı 
yapılmaktadır.  

Doğu Karadeniz Bölgesindeki 23 adet gemi inşa atölyesinde 1995-2004 dönemi 
toplam 203 adet sandal imal edilmiştir. Ancak bu miktar düşük seviyelerdedir. Sandal 
imalatının düşük olmasının en önemli nedeni ise denizlerdeki balık potansiyelinin azalması, 
trol avcılığının fazla yapılması ve deniz araçlarına konulan plaka sınırlamasıdır. Son on 
yılda yapılan 203 adet sandalın imalinde toplam 710.5 m3 kestane tomruk tüketilmiştir. 3-5 
m boyundaki her bir sandalın imalinde ortalama 3.5 m3 kestane tomruk tüketilmektedir. 
Kullanılan ağaç malzeme genelde doğal eğri ve çatal malzeme olduğundan zayiat oranı 
yüksek olup %25-30 seviyelerindedir.  
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1995-2004 yılları arasında, Doğu Karadeniz Bölgesinde toplam 296 adet cırmık tipi 
gemi imal edilmiştir. Bunun için de yaklaşık 2072 m3 kestane tomruk tüketilmiştir. 

 
 



 

İşletmeciler kullanmakta oldukları doğal eğri ve çatal kestane ağacını kerestecilerden, 
odunculardan ve tapulu kesim yapan şahıslardan temin etmektedirler. 1995-2004 dönemi 
Doğu Karadeniz Bölgesindeki gemi inşa atölyelerinde 165 adet taka tipi gemi imal edilmiş 
olup, toplam 1732.5 m3 kestane tomruk tüketilmiştir. Her bir taka tipi gemi için yaklaşık 
10.5 m3 kestane tomruk tüketilmekte olup, doğal eğri ve çatal malzeme kullanımı tercih 
edildiğinden hammadde temininde zorluklar çekilmekte ve kullanılan ağaç malzemede 
zayiat oranı yüksektir. 

Alamodra tipi gemiler fazla tercih edilmediğinden 1995-2004 döneminde sadece 49 
adet imal edilmiştir. Tüketilen kestane tomruk miktarı ise 1960 m3 tür. Her bir alamodra tipi 
gemi imalinde ortalama 35 m3 kestane tomruk tüketilmektedir. Son yıllarda bu tip gemilerin 
imalatı saç ve çelik malzemeden yapılmaktadır. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde yat imalatı Trabzon ili Sürmene ilçesi Çamburnu 
beldesinde yapılmaktadır. 1995-2004 dönemi toplam 6 adet muhtelif ebatlarda yat imalatı 
yapılmıştır. Her bir yat için yaklaşık 50 m3 kestane tomruk ile 20 m3 diğer ağaç türlerini 
içeren tomruk kullanılmaktadır. Bu miktar yatın büyüklüğüne göre değişmektedir. Böylece 
1995-2004 dönemi Doğu Karadeniz Bölgesinde imal edilen 203 adet sandal, 296 adet 
cırmık, 165 adet taka, 49 adet alamodra tipi gemi ile 6 adet yat imalinde toplam 10268 m3 

kestane tomruk ile yaklaşık 150 m3 diğer ağaç türlerini içeren tomruk tüketilmiştir. Burada 
Doğu Karadeniz Bölgesinde ahşaptan imal edilen deniz araçları için ana malzemenin 
kestane ağacı olduğu görülmektedir.  

Kullanılan kestane ağacında aranan en önemli özellik düzgün lifliliktir. Dallı, 
budaklı, çatlak ve çürük malzeme kullanılmamalıdır. Ayrıca, kullanılmakta olan doğal çatal 
ve eğri tip malzemenin belli bir sınıfı olmadığından sınıf dışı malzemelerdir. Bu tip 
malzemeler; baş bodoslama, arka bodoslam, döşek, pastega, donoz, omuzluk gibi 
kısımlarda kullanılmaktadır. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde imal edilmekte olan sandal, cırmık, taka, alamodra tipi 
gemiler ile yatların imalinde kullanılan doğal eğri ve çatal tipi malzemelerin temininde 
çekilen zorlukları aşmak için, bu bölgede üretimi yapılan kestane ağacının satışı dikili satış 
usulü ile yapılmalıdır. Dikili satışların da ahşap gemi inşa eden işletmelere veya bu 
işletmelerin üye oldukları kooperatiflere verilmesi daha uygun olacaktır.  

Yapılan bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesinde mevcut bulunan ahşap gemi inşa 
atölyelerde bilimsellikten uzak, geleneksel usullere dayalı usta çırak ilişkisi ile sandal, taka, 
cırmık, alamodra tipi gemiler ile yatların imal edilmekte olduğu görülmüştür. 

Farklı atölyelerde, aynı amaç için kullanılan parçaların farklı ebatlarda imal edildiği 
belli bir standardın olmadığı, ağaç zayiatının fazla olduğu ve işletmelerin verimli 
çalışmadıkları tespit edilmiştir. İmal edilmekte olan deniz araçları sipariş üzerine 
yapılmaktadır. Ancak, siparişlerin genellikle bu yöreden olması arz-talep işini 
zayıflatmaktadır. Dolayıyla ahşap gemi inşa sektörünün gelişemediği görülmektedir. Ahşap 
malzemeden gemi inşa eden işletmeler ya bodrum katlarında ya da açık alanlarda seyyar 
olarak imalatlarını yaptıkları için düzensiz, moralsiz, bilimsellikten uzak gelişemeyen 
işletmeler konumundadırlar. 

Bu sektörde çalışanların ve balıkçılıkla uğraşanların, KTÜ-Su Ürünleri, Gemi İnşa 
Bölümü ile Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ve Orman Araştırma Müdürlüklerinin ortaklaşa 
düzenleyebilecekleri seminer, konferans veya sempozyumlarla aydınlatılması 
gerekmektedir. Deniz araçlarına konulan plaka sınırlamasının yeniden gözden geçirilmesi, 
trol avcılığının kontrol altına alınması gerekmektedir. Geçimini balıkçılıktan sağlayan 
küçük işletmeciler istenilen düzeyde balık avı yapamadıklarından geçimlerini sağlayamaz 
durumdadırlar. Bu nedenlerle de ahşap gemi inşa sektörü gelişememektedir. 
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Özet 
 Son dönemde yaşanan hızlı gelişmelerin sonucu olarak özellikle yerel firmalar rekabet baskısı 
ile karşı karşıya kalmışlardır. Firmalar, yerel olmanın ve odaklanmanın avantajlarını dünya ticaretinin 
globalleşmesi ile birlikte kaybetmeye başlamışlardır. Bundan dolayı, rekabet avantajı sağlayacak yeni 
alanlar bulma gerekliliği önem taşımaktadır. Bu anlayışla eksiksiz, hızlı ve hatasız süreçler ve iş 
uygulamaları oluşturma, firmaların temel hedefi haline gelmiştir. Lojistik, bu hedeflere ulaşmak için 
önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada; Trabzon ilinde faaliyet gösteren 
ticaret işletmelerinin dış kaynaktan (3PL) yararlanma oranları, dış kaynak kullanımında karar verme 
süreçleri, yararlandıkları hizmet türleri, 3PL kullanımından elde edilen kazanımlar, karşılaşılan 
problemler ve gelecek perspektifi ile ilgili bulgular detaylı olarak incelenmiş ve ayrıca benzer 
çalışmaların bulguları ile karşılaştırılmıştır. 
 Anahtar kelimeler: KOBİ, lojistik, 3PL, dış kaynak kullanımı  

 
 
 

Outsourcing in Logistics Activities by 
Commercial SMEs in Trabzon 

 
 

Abstract 
 Especially local firms face with competitive pressure because of rapid improvements in 
recently. Firms have started to loose their competitive advantages achieved via being local and 
focused with globalization of the world commerce. So, it is important that necessity finding new 
implementations which provide competitive advantages. Therefore, forming complete, quick and 
flawless processes and job implementations is major goals of firms. Logistics is an important concept 
to achieve these goals. Usage third-party logistics services, decision making process about 3PL, used 
3PL services, benefits and problems of using 3PL and future prospects about third-party logistics 
industry of commercial firms located in Trabzon are discussed in detail and also findings are 
compared with other related studies.  
 Key words: SMEs, logistics, 3PL, outsourcing 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Giriş 
İşletmelerin şiddetli rekabet ortamında başarılı olabilmelerinde ürettikleri mal ve hizmetlerin 

kalitesinin yanısıra fiyatları da büyük önem arz etmektedir. Bilindiği gibi, fiyatların düşürülmesi için 
maliyetlerin düşürülmesi, maliyetlerin düşürülmesi için de etkin iş süreçlerinin dizayn edilmesi 
gerekmektedir.  

Ülkemizdeki işletmelerin yaklaşık %99’unu oluşturan ve ekonomilerin lokomotifi olarak 
nitelendirilebilecek KOBİ’lerin de hızla değişen ve sürekli olarak gelişen piyasalarda 
tutunabilmelerinin en önemli koşulu rekabet edebilme yeteneklerini kaybetmemeleridir. Bu da ancak 
çağın gerektirdiği yeni rekabet silahlarını kullanabilme ve geliştirebilme yeteneklerine bağlı olacaktır. 
Bu noktada da lojistik, ürün ve hizmete sağladığı artı değer, müşteri tatminine yaptığı katkı ile 
KOBİ’ler için önemli bir rekabet avantajı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte lojistik 
konusunda yapılan çalışmaların genelde imalat işletmelerine yönelik olarak gerçekleştirildiği, ticari 
firmaların lojistik uygulamalarını irdeleyen çalışmaların sayısının çok sınırlı olduğu görülmektedir. 
 Murphy ve Poist (1998) tarafından Amerika’daki imalatçı ve ticari firmalar üzerine yapılan 
çalışmada katılımcıların %16,6’sı satış tutarının %4’ten fazlasını 3PL harcamalarına ayırdıklarını 
belirtirken, %68,7’si gelecekte 3PL harcamalarının artacağını ifade etmişlerdir. Sohail ve diğerleri 
(2004) tarafından Gana’daki büyük endüstri bölgelerinde yer alan 150 işletme üzerinde yapılan 
çalışmada firmaların yaklaşık %72’sinin 3PL hizmetinden yararlandıkları ve 3PL kullanım kararının 
%90 oranında şirket seviyesinde alındığı tespit edilmiştir.  
 Large ve Kovacs (2001) tarafından imalat, ticaret, hizmet ve tarım endüstrilerinde faaliyet 
gösteren Alman ve Macar firmalar üzerine yapılan çalışmada cevaplayıcıların yaklaşık %85’inin 
düzenli olarak bölgesel (yerel) taşıyıcılar kullandıkları belirlenmiştir. KOBİ’lere yönelik olarak 
yapılan çalışmalara bakıldığında ise; Halley ve Guilhon (1997) küçük işletmelerin performanslarını 
geliştirmek için lojistik hizmetlerden yararlanmaları gerektiğini belirtirlerken, Bagchi ve Virum 
(2000) Norveç’teki 30 KOBİ üzerine yaptıkları çalışmalarında lojistik süreçlerdeki %10’luk zaman 
tasarrufunun aktif kârlılığında %2,4’lük bir gelişme sağladığını tespit etmişlerdir.  
 Erciş ve diğerleri (2004) tarafından Erzurum’daki KOBİ’ler üzerinde yapılan çalışmada 
firmaların %24,5’inin lojistik hizmetlerde dış kaynak kullanımına yönelmediği tespit edilmiştir. 
Bunun nedenleri sorulduğunda ise sırasıyla yeterli kabiliyete sahip olunması ve lojistik firması ile 
çalışmanın maliyetleri arttırması cevapları alınmıştır. Baki (2005) tarafından Türkiye’deki imalatçı 
KOBİ’ler üzerinde yapılan çalışmada ise firmaların yaklaşık %45’i 3PL firması ile lojistik 
hizmetlerinden yararlanma üzerine anlaşma imzaladığını belirtirken, en çok karşılaşılan problemler 
olarak sırasıyla müşteri isteklerinin karşılanamaması ve sözleşme şartlarına uyulmaması belirtilmiştir. 
 Yukarıda da görüldüğü gibi sadece ticari firmalar üzerine yapılan çalışmaların sayısı oldukça 
sınırlıdır. Buradan hareketle bu çalışmada Trabzon’daki ticari KOBİ’lerin lojistik faaliyetlerinde dış 
kaynak kullanım özellikleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 
  
 2. Araştırmanın Metodolojisi 
 Lieb ve Randall (1999) tarafından yapılan çalışmada kullanılan anketin ticari KOBİ’lere 
yönelik olarak tasarlanması ile oluşturulan yeni bir anket aracılığıyla yürütülen bu çalışmanın 
amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
 - Trabzon ilindeki küçük ve orta ölçekli ticaret işletmelerinin lojistik hizmetlerde dış kaynak 
kullanım özelliklerini (yararlanılan hizmetler ve hizmet alınan firma sayısı, 3PL firması ile 
karşılaşılan problemler ve dış kaynak kullanımından elde edilen kazanımlar gibi) ortaya koymak, 
 - Dış kaynak kullanım kararını etkileyen faktörleri belirlemek 
 - 3PL sektörünün gelecek perspektifini kullanıcılar açısından tespit etmek 
 Çalışmanın ana kütlesi olarak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 280 ticaret işletmesi 
(toptancı, perakendeci) esas alınmıştır. Rastgele seçilen 38 firmayla yüzyüze görüşülmesi sonucu 36 
firmadan kullanılabilir cevap alınmıştır. Bu da yaklaşık %13’lük bir geri dönüşüm oranını 
karşılamaktadır. Bu oran; Murphy ve Poist (1998) tarafından %27,5; Lieb ve Randall (1999) 
tarafından %22; Baki (2004) tarafından %14,3 ve Baki (2005) tarafından da %11 olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca, elde edilen veriler SPSS 11.0 ile değerlendirilmiş ve verilerin analizinde ki-kare 
testi kullanılmıştır. 
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 3. Hipotezler 
 Sheffi (1990) yıllık gelir açısından çok küçük ve çok büyük olarak nitelendirilen firmaların 
3PL hizmetlerinden yararlanmama eğiliminde olduklarını belirtmiştir. Öte yandan, Murphy ve Poist 
(1998) tarafından Amerika’daki ticaret ve imalat işletmeleri üzerinde yapılan araştırmada; satış geliri 
olarak küçük ölçekli işletmelerin büyük ve orta ölçekli işletmelere göre daha az 3PL firması ile 
çalıştıkları ve satış gelirinin 3PL kullanımını etkileyen bir faktör olduğu belirlenmiştir. Bu durum 
ticari KOBİ’ler için aşağıdaki hipotezleri kurmamızı sağlamaktadır: 
 
 H1: Brüt satış tutarı açısından 3PL hizmetinden yararlananlar ile yararlanmayanlar arasında 
fark vardır.  
 H2: Faaliyet gösterilen süre açısından 3PL hizmetinden yararlananlar ile yararlanmayanlar 
arasında fark vardır. 
 H3: Brüt satış tutarı ile lojistik/nakliye hizmeti alınan firma sayısı arasında bir ilişki vardır. 
 H4: Faaliyet gösterilen süre ile lojistik/nakliye hizmeti alınan firma sayısı arasında bir ilişki 
vardır. 

 
 4. Bulgular 
 4.1 3PL Hizmetleri Kullanım Oranı 
 Ankete katılan firmaların tamamının çalışan sayısı 1-50 kişi arasındadır. 34 (%94,4) firmanın 
yıllık satışları 5 milyon $’ın altında, 2 (%5,6) firmanın ise 5 milyon $’ın üstündedir. Firmaların 
14’ünün (%38,9) beş yıldan az bir süredir, 17’sinin (%7,2) 5-10 yıl arasında ve 5’inin (%13,9) de 10 
yıldan fazla bir süredir faaliyette olduğu belirlenmiştir. 
 Araştırmaya katılan firmaların 23’ü (%63,9) lojistik aktivitelerin yürütülmesinde dışarıdan bir 
3PL firmasından yararlandıklarını belirtirken 13’ü (%36,1) herhangi bir 3PL firmasından hizmet 
almadıklarını belirtmişlerdir. Bu oran; büyük imalat işletmelerinde sırasıyla Avustralya için %60,7 
(Dapiran ve diğerleri, 1996), Amerika için %69 (Lieb ve Randall, 1999), Malezya için %67,7 (Sohail 
ve Sohal, 2003), Türkiye için %78 (Ernst&Young ve IBS, 2002) ve %75 (Baki, 2004) olarak 
belirlenirken KOBİ’lerde yine sırasıyla Türkiye için %75,5 (Erciş ve diğerleri, 2004) ve %67 (Baki, 
2005) olarak tespit edilmiştir. 
 3PL hizmetinden yararlanan ve yararlanmayan firmaların karakteristik özellikleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Yapılan ki-kare analizleri neticesinde Trabzon’daki 3PL hizmet sağlayıcı kullanan ve 
kullanmayan ticari KOBİ’ler arasında satış geliri açısından anlamlı bir fark tespit edilememişken, 
faaliyet süresi açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu da H1 hipotezinin reddini ve H2 
hipotezlerinin ise kabulünü gerektirmektedir.  
 Murphy ve Poist (1998) tarafından Amerika’da ve Baki (2005) tarafından Türkiye’de yapılan 
çalışmalarda satış gelirinin 3PL kullanımını etkileyen bir unsur olduğu belirlenmiştir. 
 

Tablo 1. 3PL hizmet kullanım oranı-firma karakteristikleri ilişkisi 
3PL Hizmetinden 

Yararlananlar 
3PL Hizmetinden  

Yararlanmayanlar 
 

Frekans % Frekans % 
Toplam 

Brüt Satışlar (milyon $)      
<5 22 95,6  12 92,3  34 
>5 1 4,4  1 7,7  2 

Toplam 23 100 13 100 36 
Ki-kare: 0.177  p>0,05  

Faaliyet Süresi (yıl)      
<5 14 60,9 2 15,4 16 
>5 9 39,1 11 84,6 20 

Toplam 23 100 13 100 36 
Ki-kare: 6.959  p<0,05  
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 4.2 Dış Kaynak Kullanım Karar Süreci 
 Lojistik fonksiyonunun dışarıdan bir firma tarafından yürütülmesi, firmalara; maliyetlerin 
düşmesi (Lieb ve Randall, 1999), müşteri hizmetinin gelişmesi (Sohal ve diğerleri, 2002) ve temel 
faaliyetlere odaklanma (Baki, 2004) gibi yararlar sağlamakla birlikte dış kaynak maliyetinin 
belirsizliği (Sohail ve Sohal, 2003) ve 3PL firmasının hizmet düzeyi (Sohail ve diğerleri, 2004) gibi 
endişeleri de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla dış kaynak kullanım kararının verilme süreci 
ayrıntılı bir şekilde analiz edilmelidir. Buradan hareketle bu bölümde firmaları dış kaynak 
kullanımına iten nedenler ve lojistik hizmet sağlayıcı seçiminde göz önünde bulunan faktörler 
incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de ortaya konmuştur.  
 

Tablo 2. Karar verme sürecini etkileyen faktörler 
Dış Kaynak Kullanımına 

Yönelmenin Nedenleri 
Ortalama 

3PL Hizmet Sağlayıcı Seçim 
Kriterleri 

Ortalama 

Maliyet tasarrufu 4,74 Fiyat ve ödeme koşulları 4,95 
Temel faaliyetlere odaklanma 3,87 Maliyet 4,91 
Uzman personel eksikliği 2,96 Sağlanan hizmetlerin genişliği 4,65 
Rekabet avantajı sağlama 2,96 Teslimat performansı 4,47 
Müşteri beklentilerinin değişmesi 2,74 Referanslar 4,17 
  Şirket imajı 4,08 
  Tecrübe 3,82 
  Hizmet kalitesi 3,69 
  Kalite belgesine sahip olma 3,39 
  Kültür uyumu 3,39 
  Bilişim teknolojilerini kullanma 3,00 

1-Önemsiz  2-Az Önemli  3-Önemli  4-Oldukça Önemli  5-Çok Önemli 

 
 Buna göre firmalar dış kaynak kullanımına yönelmenin en önemli iki nedeni olarak dış 
kaynak kullanımı ile sağlanan maliyet tasarrufunu ve temel faaliyetlere odaklanma imkanını 
belirtmişlerdir. 3PL hizmet sağlayıcı seçim kriterleri arasında en önemlisinin fiyat ve ödeme koşulları, 
en az derecede önemli olanın ise 3PL firması tarafından bilişim teknolojilerinin kullanılması olduğu 
tespit edilmiştir. Erciş ve diğerleri (2004) ve Baki (2005) tarafından yapılan araştırmalarda sırasıyla 
“firmanın bilinilir olması” ve “maliyet” lojistik hizmet sağlayıcı firmayı seçim kriterleri arasında ilk 
sırada çıkmıştır. 
 
 4.3 Yararlanılan Hizmetler ve Yararlanılan Firma Sayısı 
 Mamullerin toptancı/perakendeciye ulaştırılması (25 firma) ve hammaddenin taşınması (22 
firma) en çok dış kaynak kullanılan lojistik faaliyetler olarak tespit edilmiştir. Ankete katılan 
firmaların hiçbiri sipariş yönetimi, stok yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi faaliyetlerin yerine 
getirilmesinde 3PL hizmet sağlayıcılardan yararlandığını belirtmemiştir. Erciş ve diğerleri (2004) 
tarafından yapılan çalışmada firmaların %99’u karayolu taşımacılığında ve Baki (2005) tarafından 
yapılan çalışmada da firmaların %85,7’si giden taşıma faaliyetlerinde 3PL hizmet sağlayıcılardan 
yararlandıklarını belirtmişlerdir.  
 Lojistik aktivitelerin yerine getirilmesinde dış kaynak kullanımına yönelen firmaların 19’unun 
(%82,6) yalnızca bir, 4’ünün (%17,4) de iki-beş arasında 3PL firması ile çalıştığı tespit edilmiştir. 
Yapılan ki-kare testleri sonucunda brüt satışların lojistik/nakliye hizmeti alınan firma sayısı üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu, faaliyet süresinin ise bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir 
(Tablo 3). Bu durum H3 hipotezinin kabulünü ve H4 hipotezinin de reddini gerektirmektedir.  
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Tablo 3. Lojistik/nakliye hizmeti alınan firma sayısı-firma karakteristikleri ilişkisi 
 Lojistik/Nakliye Hizmeti Alınan Firma Sayısı 

 1 2-5 
Toplam 

Brüt Satışlar (milyon $) Frekans Frekans  
<5 19 3 22 
>5 - 1 1 

Toplam 19 4 23 
Ki-kare: 4.966  p<0,05  

Faaliyet Süresi (Yıl)    
<5 12 2 14 
>5 7 2 9 

Toplam 19 4 23 
Ki-kare:  0.240  p>0,05  

 
 4.4 3PL Hizmet Kullanımının Faydaları 
 Firmalardan lojistik organizasyonlarını dışarıdan bir 3PL firmasının kontrolüne bırakmakla 

elde ettikleri kazanımları derecelendirmeleri istenmiş ve sırasıyla; lojistik maliyetlerde azalma (3,74), 
temel faaliyetlere odaklanma (3,26), artan müşteri hizmeti (2,78) ve en son teknolojiye erişme (1,61) 
sonuçları elde edilmiştir. Benzer bulgular Baki (2004)’ün çalışmasında da tespit edilmiştir. 
  
 4.5 Uygulama Problemleri 
 Hammadde tedarikinden satış sonrasına kadar olan lojistik aktivitelerin tamamının veya bir 
kısmının başka bir firma tarafından yürütülmesi uygulamada bazı güçlükleri de beraberinde 
getirmektedir. Bu bölümde 3PL hizmetinden yararlanan firmaların uygulamalar sırasında 
karşılaştıkları problemler tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 4’ten de görülebileceği gibi kriterlerin 
tamamında ortalama ikinin (az önemli) altında çıkmıştır. Bu durum ticaret işletmelerinin lojistikte dış 
kaynak kullanım uygulamaları açısından çok büyük problemler yaşamadıklarını göstermektedir. 
Bununla birlikte müşteri isteklerinin karşılanmaması en çok karşılaşılan problem olarak belirtilmiştir.  
 

Tablo 4. Uygulama problemleri 
Uygulama Problemleri Ortalama 
Müşteri isteklerinin karşılanamaması 1,65 
İletişim eksikliği 1,60 
İlişkilerde güven ve itimatın oluşturulamaması 1,47 
Maliyet kaygısı nedeniyle artan fiyat baskısı 1,43 
Sözleşme kurallarına uyulmaması 1,39 
Firma hedefinin lojistik firması tarafından anlaşılamaması 1,34 
Bilişim teknolojileri altyapısının yetersizliği 1,26 
Çalışanların direnci 1,21 
1-Önemsiz  2-Az Önemli  3-Önemli  4-Oldukça Önemli  5-Çok Önemli 

 
En az yaşanılan problem ise firma çalışanlarının direncidir. Türkiye’deki ilk 500 imalatçı 

firmaya ve imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak yapılan araştırmalardan ikisinde sırasıyla; malların 
hasar görmesi (Baki, 2004) ve müşteri isteklerinin karşılanmaması (Baki, 2005) en sık karşılaşılan 
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 3PL firmasını değiştiren dört firmaya bunun nedenleri 
sorulduğunda en yüksek derecede lojistik firmasının düşük performansı en düşük derecede ise 
hedeflenen maliyet tasarrufunun sağlanamaması belirtilmiştir. 

 
 4.6 Gelecek Perspektifi 
 Hızla büyümekte olan lojistik endüstrisinin gelişim trendini ortaya koyabilmek amacıyla 
cevaplayıcılara lojistik/nakliye hizmetlerinden yararlanma oranının önümüzdeki üç yıl içinde nasıl 
değişeceği sorulmuştur. Buna göre hiçbir cevaplayıcı azalacağını belirtmemiş ve sadece bir 
cevaplayıcı aynı düzeyde kalacağını ifade etmiştir. Geriye kalan 32 cevaplayıcının tamamı artacağını 
(az, fazla ve oldukça fazla) belirtmiştir. Murphy ve Poist (1998) tarafından Amerika’daki ticaret ve 
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imalat işletmeleri üzerinde yapılan araştırmada da mevcut 3PL kullanıcılarının çoğunun gelecekte 
3PL endüstrisinin büyüyeceğine inandıkları tespit edilmiştir. 
 
 5. Sonuç ve Öneriler 
 Trabzon’daki ticaret işletmelerinin yarısından fazlasının 3PL hizmetinden yararlandıkları 
belirlenmiş ve 3PL hizmetinden yararlanan ve yararlanmayan firmalar arasında faaliyet süresi 
açısından anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 
 Sağlanan maliyet tasarrufu, dış kaynak kullanımına yönelmenin en önemli nedeni olarak 
belirtilirken, buna paralel olarak 3PL firma seçim kriterleri arasında fiyat ve ödeme koşulları ilk 
sırada çıkmıştır. Bununla birlikte 3PL kullanımından elde edilen yararların en önemlisinin de maliyet 
tasarrufu olduğu tespit edilmiştir. 
 Firmaların yararlandıkları 3PL hizmet çeşidinin mamullerin toptancı/perakendeci/ müşteriye 
ulaştırılması ve hammaddenin taşınması ile sınırlı olduğu ve cevaplayıcıların büyük bir çoğunluğunun 
da tek bir 3PL firması ile çalıştığı belirlenmiştir. 
 Ticari firmaların 3PL uygulamalarında çok fazla problemle karşılaştıkları görülmemekle 
birlikte en önemli problem olarak müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanamaması belirtilmiştir. 
 Lojistiğin gün geçtikçe artan önemine paralel olarak cevaplayıcıların çok büyük bir çoğunluğu 
gelecekte lojistik hizmetlerden yararlanma oranının artacağını belirtmişlerdir. 
 Çalışmada oluşturulan hipotezlerin sonuçları ise Tablo 5’te görülmektedir. 
 

Tablo 5. Hipotez sonuçları 
Hipotez Sonuç 

H1 Satış geliri açısından 3PL hizmetinden yararlananlarla  
yararlanmayanlar arasında fark vardır. 

Red 

H2 
Faaliyet gösterilen süre açısından 3PL hizmetinden  
yararlananlarla yararlanmayanlar arasında fark vardır. 

Kabul 

H3 Brüt satış tutarı ile lojistik/nakliye hizmeti alınan  
firma sayısı arasında bir ilişki vardır. 

Kabul 

H4 Faaliyet gösterilen süre ile lojistik/nakliye hizmeti alınan  
firma sayısı arasında bir ilişki vardır. 

Red 

 
Bu çalışmadan hareketle gelecek çalışmalar için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: Literatürü 

oluşturan çalışmaların genelinin en büyük imalatçı firmalara yönelik olması nedeniyle en büyük ticari 
firmalara da benzer bir çalışma uygulanarak sonuçlar kıyaslamalı olarak incelenebilir. Ticari 
KOBİ’lerin lojistikte dış kaynak kullanımına yönelmeme nedenleri ayrıntılı olarak tespit edilebilir. En 
büyük ticari firmalar ile küçük ticari firmaların lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanım özellikleri 
karşılaştırmalı olarak ortaya konabilir. 
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özet 
İşletmelerin giderek büyümesi, karmaşıklaşması veya yapılarının değişmesi, 

beraberinde yeni gereksinimleri ve konuları ortaya çıkarmaktadır. Bu gereksinim ve 
konuların başında da bilgi gelmektedir Günümüzde bilginin önemi gittikçe artmaktadır. 
İşletmelerin de günümüz şartlarında rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için bilgiyi temel 
üretim faktörü olarak kullanmaları gerekmektedir. İşletmelerin bilgiye hızlı bir şekilde 
ulaşabilmeleri de ancak bilişim teknolojilerini (BT) kullanmaları ile mümkün 
olabilmektedir. Bu bağlamda işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri ve hayatta 
kalabilmeleri için bilişim teknolojilerine yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu makalede 
Giresun ilinde faaliyette bulunan KOBİ’lerde bilişim teknolojilerinin ne ölçüde uygulandığı 
araştırılmıştır. 
 Anahtar kelime: Bilişim Teknolojileri, KOBİ, Giresun 

 
The Acceptance Level of Information Technologies by SMEs: 

The Case of Giresun 
 

Abstract 
 The growth, complexity or changing structure of firms’ brings new requirements and 
subjects. The top element of these requirements and subjects is information. In today’s 
world, the importance of information is increasing gradually. Firms should use information 
as a basic production factor in order to have competitive advantage. It can be only possible 
to reach information quickly by using information technologies for firms. So, firms should 
invest in information technologies in order to survive and have competition advantage. In 
this study, it is researched that at which degree SMEs’ implement information technologies 
in Giresun. 
 Key words: Information Technologies (IT), Small Medium Enterprises (SMEs), 
Giresun 

 
 
 
 



 

Giriş 
Hızlı bir teknolojik değişim ve gelişme gösteren dünyamızda bilginin önemi gün 

geçtikçe daha iyi anlaşılmakta ve buna paralel olarak, bilişim sistemlerine verilen önem de 
giderek artmaktadır. Bilişim sistemleri, çağdaş işletmecilik ve yönetim anlayışında 
yöneticilerin karar alma süreçlerinin temel unsurlarından birisini teşkil etmektedir. Ancak, 
bilişim sistemleri gibi bir sistemi kurmak hem çok pahalı hem de çok zordur. Bu nedenle, 
böyle bir sistemi ancak büyük ölçekli firmalar kurabilmekte ve böylelikle rakiplerine göre 
rekabette avantaj sağlamaktadırlar. Günümüzde işletmelerin sundukları ürün ve hizmetlerin 
çeşitleri o kadar artmıştır ki bütün bunlar ancak bilişim sistemi gibi bir sistem ile 
düzenlenip yönetilebilmektedir (Özgen, Yalçın; 1992:262). Büyüyen rekabet ortamında 
ayakta kalma isteyen bir şirket bilişim teknolojilerine yatırım yapmak zorundadır 
(Davenport; Feb 2005:19). 

Bilginin toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve dağıtımına hizmet eden bilişim 
teknolojileri; teknoloji yönetiminin en önemli araçlarındandır. Yönetmek ancak bilgi ile 
mümkündür (Sarıhan; 1998:190). Bilgi bugün bir güçtür, ama artık eskisi gibi bilgiyi 
sadece birkaç kişinin elinde tutması imkansızdır. Bu durum da hayatı, ticareti ve ekonomiyi 
çoğumuzun hayal edebileceğinden daha karmaşık bir hale getirmektedir. Tıpkı endüstri 
çağında üretimin değişim getirmiş olması gibi, 21. yüzyılın küresel ekonomik ağında da 
bilişim teknolojisi değişim getirecektir (Naisbitt; 1994:39). 

Bilişim teknolojileri teknoloji yönetimindeki önemli bir etkisi teknolojik yenilik 
geliştirmede ortaya çıkmaktadır. Bilgi temelli organizasyonların ve bilişim sistemlerinin 
teknolojik yenilik geliştirmeye katkısı büyüktür. Ayrıca teknolojik yeniliklerin ortaya 
çıkması birtakım yaratıcı yeni fikirlere ve değişik konulardaki bilimsel ve teknolojik 
bilgilere ulaşmaya bağlıdır. Her yeni fikir bir diğerine basamak teşkil etmektedir (Sarıhan; 
1998:194). Bilişim sistemleri bireyin ya da grubun bilgisinin ortaya çıkarılıp 
biçimlendirilmesini, sonra da dünya genelinde kuruluşun diğer çalışanları ya da ortakları 
tarafından kullanılabilmesini sağlamaktadır (Davenport, Prusak; 2001:177). 

Günümüzde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda birçok değişim ve 
dönüşümlerin yaşandığı görülmektedir. Bu değişimlerin en önemlisi ise, bilişim 
sistemlerinde hızla ortaya çıkan gelişmelerdir. Geçmişte sanayi devriminin etkisiyle 
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda yaşanan değişim ve dönüşümler, bugün bilgi 
devrimi olarak da ifade edilebilen bilişim sistemlerindeki gelişmeler ile yaşanmaktadır. 
Bilişim sistemlerinin değişimi ekonomik alanda tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ve alt 
sektörlerinin tümünü, sosyal alanda insan faktörünün eğitimi, sağlık düzeyi, iletişim ve 
ulaşım altyapısı olmak üzere insanın verimliliğini ve refah düzeyini etkileyen tüm sosyal 
yatırımları, toplumların kültür düzeyini ve hatta siyasal gücünü etkisi altına almaktadır. 

Bilişim sistemlerinin üretimi ve bilişim sistemlerinden yararlanma düzeyi ülkeden 
ülkeye farklılık göstermektedir. Bilişim sistemleri daha çok gelişmiş ülkelerde üretilmekte 
olup, gelişmekte olan ülkelerde bu teknolojilerin transferi sözkonusudur. Bilişim 
sistemlerindeki gelişmelerin daha çok gelişmiş ülkelerde görülmesi, bu ülkelerin fiziki 
sermaye ve insan sermayesi yönünden daha ileri düzeyde olmasından kaynaklanmaktadır. 
Özellikle, bilişim sistemlerinin gelişimini sağlayan temel faktör nitelikli insan faktörüdür. 
Gelişmiş ülkeler kalkınmalarının başlangıcında ve daha sonra insan faktörüne verdikleri 
önem ve öncelik ve insan yatırım politikalarının sürekliliği sayesinde bugünkü ileri 
teknolojik gelişme düzeyine ulaşmışlardır (Aktan, Tunç; Ocak-Şubat 1998:118). 
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1. Bilişim Sistemleri 
Bilgi, teknolojinin temelidir ve onun uygulamasıdır. Yeni rekabet alanında bilgi 

önemli bir organizasyonel kaynaktır ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasında en önemli 
faktörlerden biridir (Hitt, Ireland, Hoskisson; 1996:17). Bilişim sistemi; her organizasyonda 
karar vermeyi, koordinasyonu ve kontrolü desteklemek için bilgiyi toplayan, işleyen, 
depolayan ve dağıtan ilgili parçaların bir seti olarak tanımlanmaktadır. Karar vermeyi, 
koordinasyonu ve kontrolü destekleyen bilişim sistemleri yöneticilere ve işçilere 
problemleri analiz etmelerinde, karmaşık konuları gözönlerinde canlandırmalarında ve yeni 
ürünler oluşturmalarında da yardımcı olmaktadır (Laudon, Laudon; 2001:7). 

Bilişim sistemi teknik olarak, bir organizasyonda kontrol ve karar mekanizmalarına 
destek olması için gerekli bilgileri toplayan, depolayan, dağıtan, süreçleyen ve etkileşimli 
çalışan donanım ve yazılım bütünü olarak tanımlanabilmektedir (Demircan, Moltay; 
1997:6). Diğer bir ifadeyle bilişim sistemi, bir organizasyonda bilgi yönetimini ve karar 
verme sistemini elektronik datalarla kolaylaştıran ve bilginin daha etkin kullanımına imkan 
veren sistemdir (Zhang ve Diğerleri; May/June 2004:148). 

Bilişim sistemleri, genellikle bilgisayarların ve iletişim teknolojilerinin birleşmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Bilişim sistemleri bilginin depolanmasında ve tekrar 
kullanılmasında radikal gelişmeleri mümkün kılmaktadır (Bessant; 1991:40). Bilişim 
sistemleri sadece hizmet işletmelerine katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda ileri 
üretim teknolojilerinin etkili kullanılmasını da sağlamaktadır (Noori; 1990:47). 

Bilişim sistemlerinin ortaya çıkardığı yeni bilgisayar destekli sistemler, işletmelerin 
faaliyetlerini daha organize, daha verimli ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirmesini ve 
yöneticilerin verecekleri kararların daha etkin, daha az riskli, daha hızlı ve daha güvenli 
olmalarına imkan tanımaktadır (Tecim; 1999:37). Dolayısıyla sistem, işletmelerin rekabet 
ortamında başarılı olmasını sağlamaya yönelik temel yaklaşımlar göstermektedir. Bu 
amaçla bir organizasyon yapısında yaratıcılığın gelişmesi, işletme amaçlarının 
bütünleştirilmesine etki etmektedir. Böylece işletmenin rekabet üstünlüğü sağlamasına 
yardımcı olmaktadır (Sambamurthy, Manisubramani; 2005:6). 

Sistem,müşteri ile işletme arasında direkt olarak haberleşme imkanı sağlarken, aynı 
zamanda müşteri arzu ve isteklerinin de işletmenin amaçları yönünde bütünleşmesine 
imkan vermektedir (Singh; Summer 2005:38). Böylece müşteri odaklı bir işletme profili 
yaratılırken, aynı zamanda işletmenin içinde bulunduğu paradigma değiştirilerek, 
işletmenin yaratıcılığının da gelişmesine yardımcı olmaktadır (Rainchandran, 
Lertwongsatien; April 2005: 238). 

Bilişim sistemleri; bireyler, organizasyonlar ve toplumlar tarafından kullanılan ve 
oluşturulan teknolojik yeniliktir (Allen; 2000:210). Bilişim sistemleri günümüzdeki 
örgütlerin sahip oldukları en önemli stratejik araçlardan biridir. Bilişim sistemlerinin 
stratejik önemi, örgütlere rekabet üstünlüğü kazanacak ve kazanılan üstünlüğün 
sürekliliğini sağlayacak fırsatlar yaratmasından ileri gelmektedir (Toraman, Çebi; 
1998:123). Stratejik bilişim sistemi planlamasının amaçları şunlardır: (Lederer, Sethi; 
Summer 1996:54-55). 

  İşletme ihtiyaçları ile bilişim sistemini düzene koymak, 
  Rekabet üstünlüğü elde etmek, 
  Daha yüksek geri ödeme uygulamalarını belirlemek, 
  Stratejik uygulamaları belirlemek, 
  Kullanıcılarla bilişim sistemi hakkındaki iletişimi geliştirmek, 
  Bilişim sistemi kaynak gerekliliklerini tahmin etmek, 
  Bilişim sistemi kaynaklarını uygun şekilde dağıtmak, 
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  Bir bilişim yapısını geliştirmek, 
  Organizasyonda bilişim sisteminin etkisini artırmak. 
 
1.2 Bilişim Sistemi Uygulamaları 
Bilişim sistemleri modern organizasyon ve işletme fonksiyonlarının en önemli 

kısmını oluşturmaktadır. İşletmeler bilişim sistem teknolojilerini, rakip işletmelerle 
rekabette başarılı olmak için kullanmaktadırlar. Günümüzde bilişim sistemleri; ticari işlem 
sistemleri, ofis otomasyon sistemleri, yönetim bilişim sistemleri, karar destek sistemleri, 
uzman sistemler, üst yönetim bilişim sistemleri ve fonksiyonel bilişim sistemleri olmak 
üzere sınıflandırılabilirler (Hicks; 1993:2-3). 

- Ticari İşlem Sistemleri 
Ticari işlem sistemleri, günlük işletme olaylarının kayıtlarının izlenmesini 

sağlamaktadır. Ticari işlem sistemleri ticari faaliyetlerden doğan verileri yığın ve gerçek 
zamanda işleme olmak üzere iki temel yolla kayıtlara geçirmektedirler. Ticari işlem 
sistemlerine örnek olarak; ticari alacak-borç sistemleri, ücret bordrosu sistemleri, sipariş 
süreç sistemleri verilebilir. Ticari işlem sistemleri bir örgütün diğer bilişim sistemlerinin 
temelini oluşturmaktadır. Çünkü; ticari işlem sistemleri, bir örgütün temel işletme 
faaliyetleri ile ilgili verilerinin elde edilmesini ve işlenmesini desteklemektedirler (Tekin, 
Güleş, Burgess; 2000:121-122). Bu durum, işletme açısından zaman tasarrufu 
sağlamaktadır (Parker; 1989:810-812). 

Ticari işlem sistemlerinin üç temel amacı bulunmaktadır. Birincisi, ticari işlem 
sistemleri işletme olayları ile ilgili veriyi toplamak ve depolamak. İkincisi, işletme 
olaylarının günlük kontrolleri için gerekli bilgileri sağlamak. Üçüncüsü de, örgütte orta ve 
yüksek kademedeki yöneticiler tarafından kullanılan daha yüksek seviyedeki bilişim 
sistemleri için veri tabanı oluşturmaktır (Hicks; 1993:3). 

- Ofis Otomasyon Sistemleri 
Ofis Otomasyon Sistemlerini; bireyler, gruplar ve örgütler arasında elektronik 

mesajların, belgelerin ve diğer iletişim formlarının toplanmasını, işlenmesini, kayıt 
edilmesini ve aktarılmasını sağlayan bilgisayar temelli bilişim sistemleri olarak tanımlamak 
mümkündür (Tekin, Güleş, Burgess; 2000:123). 

Ofis otomasyon sistemi bilginin iletişimini kolaylaştırmaktadır. Ofis otomasyon 
sistemi tipik olarak; masaüstü yayıncılık, e-posta, faks, kelime işlemci, elektronik takvim, 
takvim kayıt takibi, telekonferans ve toplantı çizelgelemeyi içermektedir. Bu araçların 
temel avantajı; işçilerin zamanlarını çizelgeleyerek ve insanlara ulaşımı kolaylaştırarak, 
bilgi işçileri arasındaki iletişimi gerçekleştirmesidir (Frolick; Spring 1994:34). 

- Yönetim Bilişim Sistemleri 
Yönetim Bilişim Sistemi (YBS), bir örgütün yönetiminde kullanılan bilgilerin doğru 

olarak işlenmesini ve doğru olarak zamanında gerekli yerlere iletilmesini sağlayan bir 
sistemdir (Sarıhan; 1998:196). Genel olarak YBS, çevre ve işletme dışı faaliyetlerden 
ziyade işletme içi faaliyetler üzerinde odaklanmış olup, yönetim düzeyindeki planlama, 
kontrol ve karar verme fonksiyonlarını desteklemektedir. YBS, ihtiyaç duydukları veriler 
için ticari işlem sistemlerine bağımlıdırlar (Tekin, Güleş, Burgess; 2000:126). 

YBS; karar vermede ihtiyaç duyulan bilgiyi yöneticilere sağlamak için bilgisayarlar 
ve düzenli organizasyon süreçlerinin birleşmesidir. YBS yönetimin bütün yönlerinde karar 
vermede kritik bir rol oynamaktadır. Organizasyon ve iş tasarımı, insan kaynakları 
kararları, stratejik planlama, müşteri hizmetleri vb. YBS aynı zamanda maliyetin 
azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. YBS; veri toplama, depolama ve bu verilerin 
işlenmesini içermekte ve sonra yöneticiler için faydalı ve zamanında bilgiyi sunmaktadır 
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(Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Crosby; 1997:135-136). Burada önemli olan bu bilginin 
zamanında yöneticilere sunulmasıdır (Özgen, Yalçın; 1992:263). 

YBS’nin çok yaygın bir şekli olan bilgi raporlama sistemi, yöneticilere ve karar 
vericilere günlük karar vermek için raporlar sunmaktadır (Daft; 1997:688). YBS bir 
organizasyonda yer alan insan kaynakları, muhasebe, pazarlama ve finansal bilgi 
sistemlerinin oluşturulmasına yeni yaklaşımlar getirmektedir. Bu yaklaşımlar, işletmenin 
gerek işletme içinden gerekse işletme dışından karşılaşacağı problemlere entegre bir çözüm 
getirerek; işletme yönetimine yardımcı olacaktır (Sirias; Jan/Fab 2005:164). 

YBS’nin amacı, işletmenin bazı organizasyonel alt birimlerinin veya işletmedeki 
bütün yöneticilerin genel bilgi ihtiyacını karşılamaktır. Alt birimler yönetim düzeyinde 
veya fonksiyonel alanlarda olabilmektedir. Bütün fonksiyonel bilgi sistemleri; bir girdi alt 
sistemi, veri tabanı ve çıktı alt sistemi olarak görülebilmektedir (Mcleod; 1995:382). 
 YBS’lerinin özellikleri şunlardır: (Demircan, Moltay; 1997:13). 
  YBS, işlevsel kontrol ve yönetim kontrol seviyelerinde yöneticileri karar 
almalarında desteklemektedir. Bunun yanında, planlamaya da yardımcı olmaktadır. 
  YBS, genelde kontrol ve raporlama odaklıdır. Günlük işleri kontrol edip, 
yöneticilere raporlamak ihtiyacı için tasarlanmışlardır. 
  YBS, mevcut veri ve veri yollarını kullanmaktadır 
  YBS’nin işlemsel yeteneği sınırlıdır 
  YBS, geçmiş ve mevcut verileri kullanarak karar almaya destek olmaktadır 
  YBS göreli olarak, esnek değildir 
  YBS, organizasyon içine yöneliktir 
  Bilgi ihtiyaçları bilinmekte ve bellidir 
  YBS, uzun analiz ve tasarım aşamasını gerektirmektedir. 
 Karar Destek Sistemleri 

Karar Destek Sistemi (KDS), karmaşık işletme problemlerini çözümlemek için, 
insan zekası, bilişim teknolojisi ve yazılımın etkileşim içinde olacak şekilde harmanlandığı 
bir sistemdir. KDS'leri, karar alma durumundaki yöneticilere, model desteği, bilgi desteği, 
yazılım desteği, hesaplama desteği ve analiz desteği gibi destekleri sağlamak amacıyla 
geliştirilen bir bilişim sistemi türüdür (Şahin; 2000a:107). 

KDS, karar verecek olan kişiye, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış 
kararların alınmasında gerekli olan bilginin oluşturulması için bilgisayarlarla direk olarak 
karşılaştırmayı sağlamaktadır (Hicks; 1993:5). Ancak, KDS'lerinin amacı, yarı yapılanmış 
ve yapılandırılmamış kararlar için bir yapı kurup, karar sürecini otomatik duruma getirmek 
değildir. KDS'lerinin temel amacı, farklı biçimlerde yarı yapılandırılmış ve 
yapılandırılmamış kararların alınmasına destek sağlamaktır. KDS'lerinin özellikleri 
şunlardır: (Şahin; 2000a:116-121). 
  KDS'leri, karar alma olgusuna çok geniş açıdan bakarak, yöneticilerin, sorunu bir 
bütün olarak görmelerini sağlamaktadır. Böylece yöneticileri, işletmeyi gelecekte muhtemel 
koşullara uygun duruma getirme yönünde etkilemektedir. 
  KDS, yöneticiyi, karar alma sürecinde devre dışı bırakmamaktadır, aksine, en son 
kararı yöneticinin vermesi yönünde yöneticiye ışık tutmaktadır. 
  KDS'leri karar almaya, hız ve güvenilirlik kazandırmaktadır. 
  KDS, soruna uygun matematik ve istatistik modeller kullanımı sağlamaktadır. 
  KDS, işletmenin her düzeyindeki birimlerine ve birim yöneticilerine karar desteği 
sağlamaktadır. 
  KDS, bir taraftan kapsamlı veri tabanları sağlamakta, diğer taraftan da arzu edilen 
verilere kolayca ulaşmayı sağlamaktadır. 
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YBS ve KDS karşılaştırılacak olursa; KDS’lerinin daha esnek, kullanıcı ile uyum 
sağlamış, veri yönlendirme kolaylığı olan ve YBS’leri üzerinde avantajı olan bir sistem 
olduğu açıktır. Bir YBS’nin amacı organizasyon ihtiyaçlarına cevap vermek olmalıdır. 
Organizasyon kendi yapısına uygun kontrol ve raporlama ağırlıklı bir bilişim sistemine 
ihtiyaç duyuyorsa, tasarlanacak ve kurulacak sistemin adı YBS, organizasyon daha esnek, 
yönlendirmelere ve kararsızlıklara açık bir bilişim sistemine ihtiyaç duyarsa kurulacak ve 
tasarlanacak olan bilişim sisteminin adı KDS olmaktadır (Demircan, Moltay; 1997:13). 

- Üst Yönetim Bilişim Sistemleri 
Üst yönetim bilişim sistemi, yöneticilere işletme hakkında yüksek düzeyde stratejik 

bilgiye erişimi kolaylaştıran bilgisayar temelli bilişim sistemidir (Frolick; Spring 1994:31). 
Üst yönetim bilişim sistemi stratejik planlama seviyesindeki yöneticiler için özel olarak 
tasarlanmış bir sistemdir (Mcleod; 1995:385). 

Tepe yöneticiler karar vermek için üst yönetim bilişim sistemlerini 
kullanmaktadırlar. Üst yönetim bilişim sistemleri organizasyonun stratejik kademesine 
hizmet vermektedir. Bu sistemler yapılandırılmamış kararları belirler ve belirli yetenek 
veya herhangi bir sabit uygulama sağlamak yerine iletişim ortamı ve geliştirilmiş 
hesaplama yaratmaktadırlar. Yeni vergi yasaları veya rakip işletmeler gibi dış olaylar 
hakkında verileri birleştirmeyi amaçlamakta fakat bu sistemler ayrıca YBS ve KDS’den 
bilgilerin özetini çıkarmaktadır. Sınırlı analitik yeteneğe sahip olmalarına rağmen üst 
yönetim bilişim sistemleri en gelişmiş grafik yazılımları kullanmakta ve grafikleri ve 
verileri bir çok kaynaktan hızlı bir şekilde kıdemli yöneticilerin ofislerine ve yönetim 
odalarına dağıtabilmektedir (Karahoca, Karahoca; 1998:33). 

Üst yönetim bilişim sistemi organizasyonun stratejik düzeyine hizmet etmektedir. 
Üst yönetim bilişim sistemi; bilgi, değerlendirme ve hüküm vermeyi gerektiren rutin 
olmayan kararları vurgulamaktadır. Bilişim sistemlerinin diğer çeşitlerinin tersine üst 
yönetim bilişim sistemi, öncelikle özel problemleri çözmek için tasarlanmamaktadırlar. 
Bunun yerine, üst yönetim bilişim sistemleri problemlerin sırasını değiştirmek için 
uygulanabilen genel bir hesaplama ve iletişim kapasitesi sağlamaktadır. Halbuki çoğu KDS 
yüksek derecede analitik olarak tasarlanmakta, üst yönetim bilişim sistemi ise analitik 
modelleri daha az kullanma eğilimindedir (Laudon, Laudon; 2001:47). 

Üst yönetim bilişim sistemi planlaması ve uygulanması bakımından farklı 
yaklaşımlar gerektirdiğinden diğer bilişim sistemlerinden farklıdır. İlk olarak; kullanıcılar 
(üst düzey yöneticiler) genellikle bilgisayar kültürlü değillerdir ve öğrenmek için zaman ve 
istekleri yoktur. Üst yönetim bilişim sisteminin minimum düzeyde eğitim gerektirdiği 
bilinmektedir. İkincisi; üst yönetim bilişim sistemi geleneksel bilişim sisteminden çok daha 
dinamiktir. Üst yönetim bilişim sistemi yeni kullanıcıların taleplerini karşıladığı için 
yayılma/genişleme ve değişim için yeterince esnek olmalıdır (Barrow; Spring 1994:41-45). 

Üst yönetim bilişim sistemini kullanmak kolaydır ve bilgisayar bilgisi 
gerektirmemektedir. Üst yönetim bilişim sistemi, KDS tarafından yapılan analizleri 
birleştirmekte, organizasyon amaçları altında yorumlamakta ve sonra kolay anlaşılabilir bir 
şekilde yöneticilere sunmaktadır. Üst yönetim bilişim sistemi üst düzey yöneticilere soru 
sormalarına izin vermekte ve grafik, şekil ve raporlar halinde cevap vermektedir 
(Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Crosby; 1997:140). 

- Uzman Sistemler 
Uzman sistemler karar alma sürecinin bir kısmını, bazı durumlarda ise tamamını 

otomatik hale getirdikleri için, otomatikleştirilmiş karar destek sistemlerine çok 
benzemektedirler. Dolayısıyla, uzman sistemleri, karar destek sistemlerinin özel bir türü 
olarak düşünmek mümkündür. Bu sistemlere uzman denmesinin nedeni, gerçek insan 
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uzmanların yeteneklerinin makinelere kopyalanmasının hedeflenmiş olmasıdır. Uzman 
sistemleri geliştirmenin amacı, soruna insan uzmanlardan daha hızlı, daha tarafsız, daha 
doğru tanı ve çözüm getirebilecek bilgisayar sistemleri oluşturmaktır (Şahin; 2000b:120). 

Uzman sistemler, aynı karar destek sistemleri gibi yöneticilere sorun çözme ve etkili 
kararlar almada yardımcı olan bilgisayar destekli sistemlerdir. Ancak uzman sistemler bu 
desteği diğer sistemlerden farklı olarak yerine getirmektedirler. Uzman sistem, kendine 
sorulan sorulara yanıtlar verebilen, açıklamalar talep eden, önerilerde bulunan ve etkili 
kararlar almaya yardımcı olan bilgisayara dayalı bir sistemdir (Bensghir; 1996:122-123). 

Uzman sistem KDS'ne çok benzemektedir. Aslında her ikisi de kullanıcıları için 
yüksek düzeydeki problemlerin çözümü için bilgi sağlamaktadır. Bununla birlikte uzman 
sistemler tekrarlamalı problemlere yönelmektedir, halbuki KDS çok karmaşık olan eşsiz tek 
problemlerle uğraşmaktadır (Daft; 1997:690). Uzman sistemler ile KDS'leri iki yönden 
birbirlerinden ayrılmaktadırlar: (Mcleod; 1995:462). Birincisi; KDS, yöneticinin stili ve 
yetenekleri kadar problem çözme yollarını içermektedir. Diğer yandan uzman sistemler ise, 
yöneticilerin yeteneklerini aşan karar verme için fırsatları sunmaktadır. İkinci fark ise; özel 
bir çözüme ulaşmadaki nedenin yolunu açıklamak için uzman sistemlerin yeteneğidir. 
Genellikle bir çözüme nasıl ulaşıldığını açıklamak çözümden çok daha değerlidir. 

Uzman sistemleri kullanan bir yönetici; daha çok alternatifi gözönüne alabilmekte, 
alternatifleri değerlendirmede daha yüksek mantık uygulayabilmekte, karar sonuçlarını 
değerlendirmek için daha fazla zamanı olabilmekte ve kararlara ulaşmada tutarlılığı 
başarıyla sağlayabilmektedir (Mcleod; 1995:475). Uzman sistemlerin avantajları şunlardır: 
(Hicks; 1993:175-176). 
  Yüksek ücret ödenen uzmanlara olan gereksinimi azaltmakta veya bu uzmanların 
daha verimli çalışmasını sağlamaktadır.  
  Uzman sistemler uzman bilgisinin elde edilmesinin, kopyalanmasının ve 
dağıtımının bir yoludur. 
  Uygulandıkları özel alanlardaki kararların doğruluğunu ve tutarlılığını 
artırmaktadırlar. 
  Belirli bir kararın gerekçesi hakkında kapsamlı ve nitelikli belgelerin 
hazırlanmasını sağlamaktadırlar. 
  Karar verme sürecinin yapısına ilişkin bilgi sunmaktadırlar.  
  Deneyimsiz çalışanlar için bir eğitim aracı olarak kullanılabilmektedirler. 
 Uzman sistemlerin en çok kullanıldığı alanları şöyle sıralamak mümkündür (Şahin; 
2000a:134). 
  Yatırım danışmanlığı, menkul değerler alım ve satım kararları, 
  Hastalıklara tanı koyma ve hastalara reçete yazma, 
  İşletme yönetiminde planlama, programlama ve zamanlama yapma, 
  İşletme, mühendislik, eczacılık, hukuk ve muhasebecilik danışmanlığı ve öğretimi, 
  Yapı tasarımı, yapı planlaması, yapı denetimi ve iç mimari, 
  Bilgisayar tasarımı, 
  Ürün maliyetlerini bulma, 

- Yapay Zeka 
Yapay zeka; bilgisayarı insan gibi düşünen, gören, konuşan, dinleyen ve hisseden 

yapma amacı olan bir bilişim sistemidir. Organizasyonlar üzerinde yapay zeka en büyük 
etki alanı uzman sistemlerdir (Daft; 1997:690). Bilgisayar, matematik, mühendislik, 
biyoloji, dilbilim ve psikoloji bilimlerinin ortak etkileşiminden oluşan yeni bir bilim dalının 
yaratmayı tasarladığı yapay beyine, yapay zeka denmektedir. Yapay zeka çalışmalarının 
amacı; gören, duyan, hisseden, koklayan, konuşan, dokunan, yürüyen ve düşünen sistemler 
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geliştirip, insanlığın hizmetine sunmaktır. Bugün, bu hedeflere kısmen yaklaşan yapay 
zekalar üretilmiştir (Şahin; 2000a:135). 

 
Fonksiyonel Bilişim Sistemleri 
- Pazarlama Bilişim Sistemi 
Pazarlama bilişim sistemi; işletmenin pazarlama problemlerini çözmek için bilgi 

sağlayan bilişim sisteminin bir alt sistemidir (Mcleod; 1995:387). Pazarlama bilişim 
sistemi; pazarlama yönetimine; pazarlama planlaması, pazarlama örgütlenmesi, pazarlama 
elemanlarının hedef pazara yöneltilmesi, pazarlama etkinliklerinin uyumlaştırılması ve 
denetlenmesi konularında veri sağlayan, veri işleyen, bilgi üreten ve bilgi aktaran ve 
depolayan bütünleşik bir bilgi sistemidir (Şahin; 2000a:152). 

- Üretim Bilişim Sistemi  
Bir üretim bilişim sistemi, üretim sistemlerini planlama, düzenleme, işletme, izleme 

ve kontrol etmek için gerekli verileri sağlamaktadır (Bensghir; 1996:81). Üretim bilişim 
sistemi, üretim süreçlerinin planlanmasına, işletilmesine, denetlenmesine ve düzeltici 
eylemlerin yapılmasına yönelik tüm etkinlikleri kapsayan ve destekleyen bütünleşik bir 
bilişim sistemidir (Şahin; 2000a:157). 

- İnsan Kaynakları Bilişim Sistemi  
İnsan kaynakları bilişim sistemi, işletme yönetimine rekabet üstünlüğü kazandıracak 

şekilde geliştirilmelidir. Nedeni; insan değişkeni, işletmenin tek yaratıcı ve hareketli 
kaynağıdır. İşletme, ancak, çalışanların üretken ve yaratıcı davranışlarıyla başarılı 
olabilmektedir (Şahin; 2000a:161). 

- Muhasebe-Finansman Bilişim Sistemi 
Finansal bilişim sistemi, işletmenin parasal kaynaklarının bulunmasını, işletme 

varlıklarına yatırmasını ve denetlemesini destekleyen, bütünleşik parasal bilgi sistemidir 
(Şahin; 2000a:168). Finansal bilişim sisteminin işlevi ile muhasebe bilişim sisteminin 
işlevi, çoğu zaman karıştırılmaktadır. Parasal kaynakların bulunması ve yatırılması 
kararları, alacakların alınması ve borçların ödenmesi kararları ve benzeri kararlar finans 
yönetiminin görev alanına girmektedir. Muhasebe bilişim sistemi ise, işletmedeki parasal 
olayların gözlemlenmesi, belgelendirilmesi, sınıflandırılması, kendi sınıfındaki hesaplara 
kayıtlarının yapılması, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge ve kayıt düzeninin 
sağlanması, gerekli defterlerin tutulması, işletme bilançosunun ve başta gelir-gider tablosu 
olmak üzere diğer tabloların hazırlanması, saklanması, ilgili yerlere sunulması işlemlerini 
kapsamaktadır (Şahin; 2000a:168). 
  
 2. Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin bir Araştırma 
 Çalışmanın bu bölümünde, Giresun ilinde faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki 
işletmelerin; bilişim teknolojilerini kullanım düzeyleri ve bilişim teknolojilerini kullanma 
amaçlarını ve bu amaçlara ulaşma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmadan 
elde edilen bulgular değerlendirilmektedir. 
 
 2.1 Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 
 Bu bölümde araştırmanın amacı, alt amaçları ve hipotezleri hakkında bilgi 
verilecektir. 
 
 2.1.1 Araştırmanın Amacı 
 İşletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamaları, bilgiye hızlı ve ucuz bir şekilde 
ulaşmaları, müşteri memnuniyeti sağlamaları ve maliyet avantajı sağlamaları bilişim 
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teknolojilerini kullanmalarına bağlıdır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı “Giresun 
ilinde faaliyet gösteren işletmelerin bilişim teknolojilerini kullanım düzeylerini, kullanım 
amaçlarını ve bu amaçlara ulaşma düzeylerini tespit etmektir”. Bu çerçevede araştırmanın 
alt amaçlarını şu şekilde belirlemek mümkündür:  
 - İşletmelerin bilişim teknolojilerini kullanım düzeylerini tespit etmek, 
 - İşletmelerin bilişim teknolojilerini kullanım amaçlarını ve bu amaçlara ulaşma 
düzeylerini tespit etmektir. 
 
  2.1.2 Araştırmanın Hipotezleri 
 Çalışmada alternatif hipotezler test edilmiştir. Dolayısıyla, istatistiksel analizler 
sonucunda “kabul” ya da “reddedilen” hipotezler alternatif hipotezlerdir. Yukarıda 
belirtilen araştırma amaçları çerçevesinde araştırmayla ilgili geliştirilen hipotezleri şu 
şekilde belirtmek mümkündür: 
İşletmelerin BT’lerini Kullanım Düzeyi ile İlgili Hipotez 
H1: Son üç yıl içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanım düzeyi artmıştır  
İşletmelerin BT’ne Yatırım Yaparken Dikkat Ettikleri Faktörlerle İlgili Hipotezler 
H2: Teknolojinin ömrü bilişim teknolojilerinin yatırımında önemli bir faktördür.  
H3: Teknolojinin maliyeti bilişim teknolojilerinin yatırımında önemli bir faktördür.  
H4: Teknolojinin kurulum ve çalıştırılma imkanı bilişim teknolojilerinin yatırımında 

önemli 
bir faktördür.  
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inin sağlayacağı kapasite artışı bilişim teknolojilerinin yatırımında önemli bir  

 kaynaklara uygunluğu bilişim teknolojilerinin  

ık ve kullanım kolaylığı bilişim teknolojilerinin yatırımında önemli bir  

  

time bilgi desteği sağlamak bilişim teknolojilerini kullanmada önemli bir  

n uygun veri alışverişini sağlamak bilişim teknolojilerini kullanmada  

li bir sorundur.  

: Çalışanların değişime karşı direnci BT kullanımında karşılaşılan önemli bir sorundur. 

yeteneği olan ve güncel bir veri tabanı olması nedeniyle KOBİNET’e 

H5: Daha etkin servis imkanı bilişim teknolojilerinin yatırımında önemli bir faktördür.  
H6: Teknoloj
faktördür.  
H7: Teknolojinin bütçe ve finansal
yatırımında önemli bir faktördür.  
H8: Alışkanl
faktördür.  
İşletmelerin BT’ni Kullanma Amaçları İlgili Hipotezler 
H9: Zaman tasarrufu sağlamak bilişim teknolojilerini kullanmada önemli bir amaçtır.
H10: Yenilikleri takip etmek bilişim teknolojilerini kullanmada önemli bir amaçtır.  
H11: Yöne
amaçtır.  
H12: Kaliteyi yükseltmek bilişim teknolojilerini kullanmada önemli bir amaçtır. 
H13: İşletme içinde e
önemli bir amaçtır.  
İşletmelerin BT’ni Kullanmada Karşılaştıkları Sorunlarla İlgili Hipotezler 
H14: Yazılımlardan kaynaklanan hatalar BT kullanımında karşılaşılan önem
H15: Donanım arızaları BT kullanımında karşılaşılan önemli bir sorundur.  
H16: Çalışanların eğitimsizliği BT kullanımında karşılaşılan önemli bir sorundur.  
H17

 
 2.2 Araştırmanın Yöntemi 
 Bu bölümde araştırmaya dahil edilen işletmelerin seçilmesi, anket formlarının 
hazırlanması ve gönderilmesi, cevaplanan anketlerin kodlanması ve verilerin analiz 
edilmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgiler verilmektedir. Araştırma, Giresun ilinde 
faaliyette bulunan KOBİ’leri kapsamaktadır. Bu bağlamda; ana kütleyi temsil etme 

 
 



 

(http://www.kobinet.org.tr/) üye olan işletmeler seçilmiş ve ilgili web sayfasında toplam 46 
işletme tespit edilmiştir. Böylece örnek büyüklüğü 46 işletmeden oluşmaktadır. 

 
 2.2.2 Anket Formunun Hazırlanması 
 Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan anket formundaki 
soruların belirlenmesinde ilgili literatür ve bu konuda daha önce gerçekleştirilen çalışmalar 
dikkate alınmıştır. [Örneğin; (Akın; 1998:317-328)., (Güleş; 1996:253-260)., (Bülbül; 
2003:361-372)., (Bengshir; 1996:333-341)]. Anket soruları (Seyidoğlu; 1993:33-35), 
(Kurtuluş; 1998:265-274), (Bal; 2001:144-159), (Altunışık vd.; 2001:81-94), (Baş; 
2001:55) ve (Tokol; 1996:29-38) tarafından belirlenen ve anket formu hazırlanmasında 
dikkat edilmesi gereken hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 
 Anketi oluşturan sorular tespit edildikten sonra, taslak anketteki sorular araştırma, 
araştırmanın amaçları ve hipotezleri ile karşılaştırılmıştır. Bu şekilde anket sorularının 
araştırmanın amaç ve hipotezleri ile uyumlu olup olmadığı belirlenmiştir. Hazırlanan 
anketler Temmuz 2005 tarihinden itibaren işletmelere bizzat gidilerek yüzyüze görüşme 
yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Yapılan anketler sonucunda değerlendirmeye uygun 17 
anket formu elde edilmiştir. Bu % 37’lik bir dönüş oranıdır. Bu konuda daha önce 
gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alındığında, % 37 düzeyindeki bir geri dönüş oranı kabul 
edilebilir bir oran olarak değerlendirilebilir. 
 
 2.3 Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 
 2.3.1 Araştırmaya Katılan İşletmeler Hakkında Genel Bilgiler 
 Araştırmaya katılan işletmelerin % 6’sı kamu, % 94’ü ise özel işletme 
konumundadır (Tablo 1). 
 

Tablo 1. İşletmelerin mülkiyet durumlarına göre dağılımı 
Mülkiyet Durumu İşletme Sayısı Yüzde 

Özel 16 94 
Kamu 1 6 

Toplam 17 100 
 

 Tablo 2’de de görüldüğü gibi araştırmaya katıla işletmelerin % 35’i orman ürünleri, 
% 35’i gıda, % 12’si tekstil konfeksiyon ve diğer % 12’si de makine imalat sektöründe 
faaliyet göstermektedir.  
 
Tablo 2. Araştırmaya katılan işletmelerin faaliyette bulunduğu sektöre göre dağılımı 

Sektör İşletme Sayısı Yüzde 
Orman Ürünleri 6 35 
Gıda 6 35 
Tekstil Konfeksiyon 2 12 
Makine İmalat 2 12 
Cevapsız 1 6 
Toplam 17 100 

 
Tablo 3’te de görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerin % 59’u 

üretim/imalat, % 6’sı hizmet ve % 35’i de ticaret faaliyetinde bulunmaktadır. 
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Tablo 3. Araştırmaya katılan faaliyet alanına göre dağılımı 
Mülkiyet Durumu İşletme Sayısı Yüzde 

Üretim/İmalat 10 59 
Hizmet 1 6 
Ticaret 6 35 
Toplam 17 100 

 
Tablo 4’den de görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerden % 53’ü de sadece 

yurtiçi pazarlara üretim/hizmet/satış faaliyetinde bulunmakta olup. % 47’si de hem yurtiçi 
hem de yurtdışı pazarlara üretim/hizmet/satış faaliyetinde bulunmaktadır. Dolayısıyla 
araştırmaya katılan işletmeler KOBİ niteliğinde olduğu için yarısı (% 53) sadece yurtiçine 
yönelik çalışmaktadır. 
 

Tablo 4. Araştırmaya katılan işletmenlerin kategorilerine göre dağılımı 
İşletmenin Kategorisi İşl. Sayısı Yüzde 

Sadece yurtiçi pazarlara üretim/hizmet/satış faaliyetinde bulunmaktadır 9 53 
Hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlara üretim/satış/hizmet faaliyetinde 
bulunmaktadır 

8 47 

Toplam 17 100 
 
Tablo 5’te de görüldüğü gibi işletmelerin % 88’i rekabet düzeyini yüksek 

görmektedir. İşletmelerin çoğunluğu (% 88) bulundukları sektörde yoğun bir rekabetin 
yaşandığını belirtmişlerdir. İşletmelerin bunun farkında olması, pazarda rekabet güçlerini 
artırabilmek için yapılması gerekli örgütsel ve teknolojik düzenlemeler bakımından önemli 
olmakla birlikte, işletmelerin bu yoğun rekabet ortamında rakipleri ile rekabet edebilmeleri 
için bilişim teknolojilerini yüksek düzeyde kullanmaları gerektiğinin bilincinde olduğunu 
göstermektedir. 

 
Tablo 5. İşletmelerin piyasadaki rekabet düzeyini algılama düzeyi 

Rekabet Düzeyi İşletme Sayısı Yüzde 
Çok yüksek 9 53 
Yüksek 6 35 
Orta 2 12 
Toplam 17 100 

 
Tablo 6. Küreselleşmenin işletme üzerine etkileri 

Küreselleşmenin İşletme Üzerine Etkileri Ort. Std. Sap. 
Küreselleşmenin etkisiyle ürün ve hizmetlerin yenilik oranı artmıştır 3,76 0,43 
Küreselleşmenin etkisiyle müşteri tercih ve zevkleri değişmiştir 3,30 0,94 
Küreselleşmenin etkisiyle işletmede kullanılan teknolojilerin 
yenilik oranı artmıştır 

3,07 1,25 

Küreselleşmenin etkisiyle sektörümüze yeni firmalar katılmıştır 3,00 1,35 
Küreselleşmenin etkisiyle kalitemiz arttı 1,53 1,61 
Küreselleşmenin etkisiyle dış pazarlara açıldık 0,53 1,05 

Küreselleşmenin etkisiyle daha uygun tedarikçilerle çalışmaya başladık 0,46 1,12 
Küreselleşmenin etkisiyle işbirliğine gittik 0,15 0,37 
Küreselleşmenin etkisiyle maliyetlerimiz azaldı 0 0 
Not: (i)n=17; (ii) ölçek 0 hiç etkilemedi, 4 çok etkiledi anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova 
testine göre (K2 = 75,548; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 
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İşletmeler üzerinde küreselleşmenin etkileri Tablo 6’da gösterilmektedir. Araştırmaya 
katılan işletmeler üzerinde küreselleşmenin etkileri 5’li bir likert ölçeği üzerinde 
değerlendirilmiştir. Ölçek üzerinde 0 hiç etkilemedi, 4 ise çok etkiledi anlamına gelmekte 
olup, Friedman Çift Yönlü Anova Testi yapılmıştır. 
 Küreselleşmenin işletme/sektör üzerinde en fazla etkisi; ürün/hizmet yenilik 
oranının artması, müşteri tercih ve zevklerinin değişmesi ve işletmede kullanılan 
teknolojilerin yenilik oranının artması üzerine olmuştur. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı 
gibi günümüz küresel rekabet ortamında işletmelerin rekabet edebilmeleri için ürün/hizmet 
yenilik oranlarını müşteri tercih ve zevkleri paralelinde artırmaları gerekmekte, bunu da 
sağlayabilmeleri için işletmede kullandıkları teknolojilerini yenilemeleri gerekmektedir. 
Küreselleşmenin işletme/sektör üzerinde en düşük etkisi ise maliyetlerin azalması ve 
işletmelerin işbirliğine gitmeleri üzerine olmuştur. Küreselleşmenin etkisi ile maliyetlerin 
azalmamasının nedeni ise yaşanan ekonomik kriz ortamı olduğu gibi araştırmaya katılan 
işletmelerin KOBİ niteliğinde olması da bu işletmelerin diğer işletmelerle işbirliğine 
gidememeleri ve zorunlu giderlerin yüksekliği nedeni ile maliyetlerin yüksek olması olduğu 
düşünülmektedir.  
 
 2.3.2 Araştırmaya Katılan İşletmelerin Bilişim Teknolojileri ile İlgili Bilgileri 
 Tablo 7’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerin % 58’inde beş yıldır, 
% 29’unda 6-10 yıldır ve % 13’ünde de 10 yıldan fazla süredir bilgisayar kullanılmaktadır. 
Bu sonuçlar işletmelerde bilgisayar kullanımının yeni olduğunu göstermektedir.  
 

Tablo 7. Araştırmaya katılan işletmelerin bilgisayar kullanımı 
Yıl İşletme Sayısı Yüzde 

1-5 yıl 10 58 
6-10 yıl 5 29 

10’yıldan fazla 2 13 
Toplam 17 100 

 
 Tablo 8’de görüldüğü gibi işletmelerin büyük bir çoğunluğu (% 77) kullanmış 
olduğu bilgisayarları satın almakta ve % 23’ü ise hem satın almakta hem de kiralama yolu 
ile bilgisayar edinmektedir. 
 

Tablo 8. Araştırmaya katılan işletmelerin bilgisayar edinme şekline göre dağılımı 
Bilgisayar Edinme Şekli İşletme Sayısı Yüzde 

Satın alma 13 77 
Satın alma ve kiralama 4 23 

Toplam 17 100 
 

 Araştırmaya katılan işletmelerin bilişim teknolojilerini üç yıl öncesi ve şu andaki 
kullanım düzeyleri 5’li bir likert ölçeği üzerinde değerlendirilmiştir. Ölçek üzerinde 0 hiç 
kullanılmıyor, 4 çok yüksek düzeyde kullanılıyor anlamına gelmektedir. İşletmelerde 
bilişim teknolojilerini üç yıl önce ve şu andaki kullanım düzeyleri Tablo 9’da 
görülmektedir. 
 Tablo 9’da görüldüğü gibi üç yıl önce işletmelerin büyük bir kısmının bilişim 
teknolojilerini düşük düzeyde kullandıkları görülmektedir. Mevcut duruma bakıldığında 
ise, üç yıl öncesine göre çok düşük düzeyde bir yükselmenin olduğu görülmektedir. Tablo 
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9’da belirtilen her bir bilişim teknolojisi için son üç yıldaki artış Wilcoxon testine göre 
istatistiksel bakımdan anlamlı değildir. 
 

Tablo 9. İşletmelerin BT’lerini üç yıl önce ve şu andaki kullanım düzeyleri 
 Üç Yıl Önce Şu Anda Wilcoxon Testi 
Bilişim Teknolojileri Ort Std.Sap. Ort Std.Sap. Z P 

Bireysel PC Kullanımı 3,05 1,74 3,52 1,32 -1,414 0,15 
İnternet Kullanımı 2,94 1,74 3,52 1,32 -1,633 0,10 
Yerel Alan Bağlantısı (LAN) 2,58 1,97 3,05 1,74 -1,414 0,15 
Ofis Otomasyon Sistemleri 1,88 2,05 2,35 2,02 -1,414 0,15 
Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) 0,70 1,57 0,94 1,74 -1 0,31 
Üst Yönetici Bilişim Sistemleri 0,47 1,32 0,70 1,57 -1 0,31 
Karar Destek Sistemleri 0,47 1,32 0,47 1,32 0 1 
Geniş Alan Bağlantısı (WAN) 0 0 0 0 0 1 
Elektronik Veri Değişimi 0 0 0 0 0 1 
Intranet Kullanımı 0 0 0 0 0 1 
Ekstranet Kullanımı 0 0 0 0 0 1 
Uzman Sistemler 0 0 0 0 0 1 
Not: (i) n=17; (ii) ölçekte 0 hiç uygulanmıyor, 4 çok yüksek düzeyde uygulanıyor anlamındadır. 

 
 Araştırmaya katılan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımından bireysel PC 
kullanımı, internet kullanımı ve ofislerdeki kayıtların bilgisayarlarda yapılması 
düşünülmektedir. Üç yıl öncesine göre bilişim teknolojilerinin kullanımında kısmi bir 
yükselmenin istatistiksel bakımdan anlamlı olmaması “Son üç yıl içerisinde bilişim 
teknolojilerinin kullanım düzeyi artmıştır” şeklindeki -1- nolu hipotezimizi 
desteklememektedir.  
 Bu bağlamda araştırmaya katılan işletmelerin henüz bilişim teknolojilerini tam 
anlamı ile uygulamadıkları ve uygulamanın başlangıç aşamasında oldukları söylenebilir. 
Ayrıca araştırmaya katılan işletmelerin KOBİ niteliğinde olması nedeni ile bilişim 
teknolojilerinin finansmanında yaşanan zorluklar yüzünden kullanım düzeylerinin 
beklenenin altında olması doğaldır. Üç yıl öncesi ve şu andaki durum için en düşük 
düzeyde Geniş Alan Bağlantısı (WAN), Elektronik Veri Değişimi, Intranet Kullanımı, 
Ekstranet Kullanımı ve Uzman Sistemlerin kullanımı olup (hatta hiç kullanılmıyor), en 
yüksek düzeyde ise yine üç yıl öncesi ve şu an için bireysel PC kullanımı ve internet 
kullanımı olduğu görülmektedir.Araştırmaya katılan işletmeler tarafından bilişim 
teknolojilerine yatırım yapılırken dikkate alınan faktörlerin önem derecesi 5’li bir likert 
ölçeği üzerinde değerlendirilmiştir. Ölçek üzerinde 0 hiç önemli değil, 4 çok önemli 
anlamına gelmektedir. Araştırmaya katılan işletmelerin bilişim teknolojilerine yatırımında 
dikkate aldıkları faktörler Tablo 10’da görülmektedir. 
 

Tablo 10. İşletmelerin bilişim teknolojilerine yatırımda dikkat ettikleri faktörler 
İşletmelerin BT’ne Yatırımda Dikkat Ettikleri Faktörler  Ort. Std. Sap. 
Teknolojinin maliyeti 3,75 0,46 
Teknolojinin kurulum ve çalıştırılma imkanı 3,62 0,51 
Daha etkin servis imkanı 3,37 0,74 
Teknolojinin ömrü 3,25 1,38 
Bütçe ve finansal kaynaklara uygunluk 3,12 0,83 
Teknolojinin sağlayacağı kapasite artışı 3,00 1,60 
Teknolojinin sağlayacağı hizmet kalitesi artışı 2,62 1,30 
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Alışkanlık ve kullanım kolaylığı 2,37 1,06 
Teknoloji ile çalışanların uyumu 2,37 1,40 
Teknolojinin sağlayacağı verimlilik artışı 2,12 1,45 
Teknolojinin güncelliği ve yaygın kullanımı 1,75 0,70 
Üst yönetimin tercihi 1,62 1,18 
Teknolojinin kurulu teknolojik altyapı ile bağdaşması 1,50 1,85 
Teknoloji ile organizasyon yapısının uyumu 1,25 0,70 
Teknolojinin sağlayacağı kurumsal etkinlik artışı 1,12 1,35 
Not: (i)n=17; (ii) ölçek 0 hiç önemli değil, 4 çok önemli anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü 
Anova testine göre (K2 = 47,690; p<0,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 
 Araştırmaya katılan işletmelerin bilişim teknolojilerine yatırım yaparken dikkate 
aldıkları faktörler sırasıyla; teknolojinin maliyeti (3,75), teknolojinin kurulum ve 
çalıştırılma imkanı (3,62), daha etkin servis imkanı (3,37), teknolojinin ömrü (3,25), bütçe 
ve finansal kaynaklara uygunluk (3,12), teknolojinin sağlayacağı kapasite artışı (3,00), 
teknolojinin sağlayacağı hizmet kalitesi artışı (2,62), alışkanlık ve kullanım kolaylığı 
(2,37), teknoloji ile çalışanların uyumu (2,37), teknolojinin sağlayacağı verimlilik artışı 
(2,12), teknolojinin güncelliği ve yaygın kullanımı (1,75), üst yönetimin tercihi (1,62), 
teknolojinin kurulu teknolojik altyapı ile bağdaşması (1,50), teknoloji ile organizasyon 
yapısının uyumu (1,25) ve teknolojinin sağlayacağı kurumsal etkinlik artışı (1,12) dır. 
 Tablo 10’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmeler bilişim teknolojilerine 
yatırım yaparken diğer faktörlerle karşılaştırılınca en fazla bilişim teknolojilerinin 
maliyetine ve teknolojinin kurulum ve çalıştırılma imkanına önem verirken, en az ise 
bilişim teknolojilerinin sağlayacağı kurumsal etkinlik artışına önem vermektedirler. 
 İşletmelerin bilişim teknolojilerine yatırım yaparken dikkat ettikleri faktörlerle ile 
ilgili hipotezlere ilişkin testler Tablo 11’de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla 
“tek örnek t- testi” kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -2- 
alınmıştır. 
 Araştırmaya katılan işletmelerin bilişim teknolojilerini kullanma amaçları ile ilgili 
hipotezlerden; teknolojinin ömrü, teknolojinin maliyeti, teknolojinin kurulum ve 
çalıştırılma imkanı, daha etkin servis imkanı, teknolojinin sağlayacağı kapasite artışı, 
teknolojinin bütçe ve finansal kaynaklara uygunluğu bilişim teknolojilerinin yatırımında 
önemli bir faktörlerdir şeklinde olanlar kabul edilirken alışkanlık ve kullanım kolaylığı 
bilişim teknolojilerinin yatırımında önemli bir faktördür şeklindeki hipotez reddedilmiştir. 
Bilişim teknolojilerinin ömrü, maliyeti, çalıştırılma imkanı vb. işletmeler için alışkanlık ve 
kullanım kolaylığından daha önemli durumda olduğu için bu hipotez reddedilmiştir. 
 Araştırmaya katılan işletmelerin bilişim teknolojilerini kullanmadaki amaçları ve bu 
amaçlara ulaşma düzeyleri 5’li bir likert ölçeği üzerinde değerlendirilmiştir. Bilişim 
teknolojilerini kullanma amaçları ile ilgili ölçekte 0 hiç önemli değil, 4 çok önemli; bu 
amaçlara ulaşma düzeyleri ile ilgili ölçekte 0 hiç ulaşılamadı, 4 tamamen ulaşıldı anlamına 
gelmektedir. 

 
Tablo 11. İşletmelerin BT’ne yatırımda dikkat ettikleri faktörlerle ilgili hipotezler 

Hipotezler N Ort Std. Sap T değeri p Sonuç 
Teknolojinin ömrü bilişim teknolojilerinin  
yatırımında önemli bir faktördür. (H2) 

 
17

 
3,64

 
0,99 

 
6,816 

<0,001 
(0,000) 

 
Kabul 

Teknolojinin maliyeti bilişim teknolojilerinin  
yatırımında önemli bir faktördür. (H3) 

 
16

 
3,62

 
0,61 

 
10,498 

<0,001 
(0,000) 

 
Kabul 

Teknolojinin kurulum ve çalıştırılma imkanı     <0,001  
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bilişim teknolojilerinin yatırımında önemli bir 
faktördür. (H4) 

16 3,62 0,61 10,498 (0,000) Kabul 

Daha etkin servis imkanı bilişim teknolojilerinin  
yatırımında önemli bir faktördür. (H5) 

 
16

 
3,43

 
1,09 

 
5,258 

<0,001 
(0,000) 

 
Kabul 

Teknolojinin sağlayacağı kapasite artışı bilişim 
teknolojilerinin yatırımında önemli bir faktördür. 
(H6) 

 
13

 
3,30

 
1,31 

 
3,584 

<0,005 
(0,004) 

 
Kabul 

Teknolojinin bütçe ve finansal kaynaklara 
uygunluğu bilişim teknolojilerinin yatırımında 
önemli bir faktördür. (H7) 

 
15

 
3,06

 
0,88 

 
4,675 

<0,001 
(0,000) 

 
Kabul 

Alışkanlık ve kullanım kolaylığı bilişim 
teknolojilerinin yatırımında önemli bir faktördür. 
(H8) 

 
16

 
2,25

 
1,18 

 
0,845 

 
(0,41) 

 
Red 

Not: (i) n=17; (ii) tek örnek -t- testi 
    
 İşletmelerin bilişim teknolojilerini kullanma amaçları ve bu amaçlara ulaşma 
düzeyleri Tablo 12’de görülmektedir. 
 
Tablo 12. İşletmelerin BT’lerini kullanma amaçları ve bu amaçlara ulaşma düzeyleri 

Önem 
Derecesi 

Ulaşma Derecesi Bilişim Teknolojilerini 
Kullanma Amaçları 

Ort. Std.Sap. Ort. Std.Sap. 
Yönetime bilgi desteği sağlamak 4,00 0,00 3,60 0,54 
Rekabet gücünü yükseltmek 3,33 1,15 4,00 0,00 
Yenilikleri takip etmek   3,33 0,57 2,60 1,51 
Zaman tasarrufu sağlamak 3,33 0,57 3,20 1,09 
İşletme içinde en uygun veri alışverişini sağlamak 2,66 1,15 3,00 1,00 
Kaliteyi yükseltmek 2,66 2,30 3,20 1,78 
Sipariş ve tedarik sürecini hızlandırma 2,66 2,30 1,60 2,19 
Sipariş ve tedarik süreci maliyetlerini düşürmek 2,66 2,30 1,60 2,19 
İşletme dışıyla hızlı ve güvenilir veri alışverişi 
sağlamak 

2,00 1,73 1,20 1,64 

Internet üzerinden tanıtım yapma 2,00 1,73 1,80 2,04 
Bilgiye hızlı ve ucuz bir şekilde ulaşabilmek 2,00 1,73 0,40 0,54 
Maliyetleri azaltmak 2,00 1,73 2,80 1,64 
Müşteri taleplerini daha hızlı karşılamak 2,00 1,73 1,20 1,64 
Telefon, fax, vb. yerine daha ucuz olan e-posta 
kullanma 

1,33 1,15 1,60 2,19 

Personel tasarrufu sağlamak 0,66 0,57 1,60 2,19 
Hızlı çevresel değişimlere tepki verme 0 0 0 0 
Verimliliği artırmak 0 0 1,60 2,19 
Not: (i) n=87; (ii) amaçların önem derecesine göre ölçek 0 hiç önemli değil 4 çok önemli, amaçlara 
ulaşma derecesine göre ölçek 0 hiç ulaşılamadı 4 tamamen ulaşıldı; (iii) Friedman çift yönlü Anova 
testine göre, amaçların önem derecesine (K2=31,198; p<0,02) ve amaçlara ulaşma düzeyine 
(K2=28,140; p<0,05) ilişkin sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 
 Tablo 12’deki sonuçlara göre araştırmaya katılan işletmelerin bilişim teknolojilerini 
kullanma amaçları içinde ilk sıralarda yönetime bilgi desteği sağlama (4,00), rekabet 
gücünü yükseltmek (3,33), yenilikleri takip etmek (3,33) ve zaman tasarrufu sağlamak 
(3,33) gelmektedir. İşletmeler daha fazla önem verdikleri amaçlara kısmen ulaşmışlardır. 
İşletmelerin bilişim teknolojilerini kullanmada en önemli amaçlarının yönetime bilgi 
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desteği sağlamak olduğu gibi bilişim teknolojilerinin kendilerine bir rekabet üstünlüğü 
sağladığı ve bu amaçlarına da ulaştıkları görülmektedir.  
 Bu sonuçlar da işletmelerin daha fazla önem verdikleri amaca diğerlerine göre daha 
fazla ulaştıkları daha az önem verdikleri amaca daha az ulaştıklarını göstermektedir. Ancak 
araştırmaya katılan işletmeler için her ne kadar maliyetleri azaltmak orta derecede öneme 
sahip gibi görünse de bu amaca da dolaylı olarak ulaştıkları görülmektedir. 
 İşletmelerin bilişim teknolojilerini kullanma amaçları ile ilgili hipotezlere ilişkin 
testler Tablo 13’te görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla “tek örnek t- testi” 
kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -2- alınmıştır. 
 

Tablo 13. İşletmelerin BT’ni kullanma amaçları ilgili hipotezler 
Hipotezler N Ort Std.  

Sap 
t 

değeri 
p Sonuç 

Zaman tasarrufu sağlamak bilişim teknolojilerini 
 kullanmada önemli bir amaçtır. (H9) 

 
10 

 
3,80 

 
0,42 

 
13,500 

<0,001 
(0,000) 

 
Kabul 

Yenilikleri takip etmek bilişim teknolojilerini  
kullanmada önemli bir amaçtır. (H10) 

 
12 

 
3,66 

 
0,49 

 
11,726 

<0,001 
(0,000) 

 
Kabul 

Yönetime bilgi desteği sağlamak bilişim  
teknolojilerini kullanmada önemli bir amaçtır. (H11) 

 
8 

 
3,50 

 
0,75 

 
5,612 

<0,002 
(0,001) 

 
Kabul 

Kaliteyi yükseltmek bilişim teknolojilerini kullanmada 
önemli bir amaçtır. (H12) 

 
7 

 
3,42 

 
1,51 

 
2,500 

<0,05 
(0,047) 

 
Kabul 

İşletme içinde en uygun veri alışverişini sağlamak 
bilişim teknolojilerini kullanmada önemli bir amaçtır. 
(H13) 

 
13 

 
3,07 

 
1,25 

 
3,092 

<0,01 
(0,009) 

 
Kabul 

Not: (i) n=17; (ii) tek örnek -t- testi 

  
 Tablo 13’te görüldüğü gibi bilişim teknolojilerinin kullanım amaçları ile ilgili tüm 
hipotezler kabul edilmiştir. Başka bir ifadeyle, her bir faktöre ilişkin ortalama değerlerden 
de anlaşılacağı gibi, önem dereceleri farklı olmakla birlikte her bir faktör bilişim 
teknolojileri kullanım amacı olarak önemli bir faktör olmaktadır. 
 Tablo 14’te de görüldüğü gibi bilişim teknolojilerine yapılan yatırım araştırmaya 
katılan işletmelerin hemen hemen hepsi için (% 94) maliyetini fazlasıyla karşılamıştır. 
Araştırmaya katılan işletmelerin bilişim teknolojilerini kullanmanın başlangıç aşamasında 
bu durumu tespit edebilmeleri ileride bilişim teknolojilerine daha fazla yatırım yaparak 
rekabet üstünlüğü kazanmalarında etkin bir rol oynayacaktır. 

 
Tablo 14. Bilişim teknolojisinin maliyetini karşılama durumu 

Maliyet Durumu İşletme Sayısı Yüzde  
Maliyetini fazlasıyla karşılamıştır 16 94 
Ancak maliyetini karşılamıştır 1 6 
Toplam 17 100 

 
Tablo 15’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerin hemen hemen hepsi 

(%94) imkanlarına göre bilişim teknolojilerine yatırım kararı vermekte ve % 6’sı da yeni 
çıkan her teknolojiyi takip ederek aldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlarda işletmelerin 
BT’lerine yatırım yaparken bütçe ve finansal kaynaklarını dikkate aldıklarını 
göstermektedir.  
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Tablo 15. Bilişim teknolojilerine yatırım kararını verirken dikkat edilen faktörler 
 İşletme Sayısı Yüzde  

İmkanlara göre teknoloji takip edilerek satın alma 16 94 
Yeni çıkan her teknoloji satın alınarak 1 6 

Toplam 17 100 
  
 Araştırmaya katılan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımında engel teşkil 
eden faktörler 5’li bir likert ölçeği üzerinde değerlendirilmiştir. Ölçek üzerinde 0 hiç önemli 
değil, 4 ise çok önemli anlamına gelmekte olup, Friedman Çift Yönlü Anova Testi 
yapılmıştır. İşletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımında engel teşkil eden faktörler 
Tablo 16’da gösterilmektedir. 

 
Tablo 16. Bilişim teknolojilerinin kullanımında engel teşkil eden faktörler 

BT Kullanımında Engel Teşkil Eden Faktörler Ort. Std. Sap. 
Yazılımlardan kaynaklanan hatalar 4,00 0,00 
Servis hizmetlerinden kaynaklanan problemler 4,00 0,00 
Teknolojinin çok hızlı demode olması 3,71 0,48 
Donanım arızaları 3,57 0,53 
Çalışanların eğitimsizliği 3,14 0,89 
Teknoloji seçiminin bilinçli yapılamaması 3,00 1,41 
Çalışanların değişime karşı direnci 1,85 1,77 
Not: (i)n=17; (ii) ölçek 0 hiç önemli değil, 4 çok önemli anlamındadır; (iii) 
Friedman çift yönlü Anova testine göre (K2 = 16,000; p<0,02) sonuçlar 
istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 
 Araştırmaya katılan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımında engel teşkil 
eden faktörlerden ilk sırada yazılımlardan kaynaklanan hatalar (4,00) ve servis 
hizmetlerinden kaynaklanan problemler (4,00) gelmektedir. En az ise çalışanların değişime 
karşı direnci (1,85) gelmektedir. Bu sonuçlar da araştırmaya katılan işletmelerin bilişim 
teknolojilerinin kullanımında genelde teknik sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. 
İşletmelerin bilişim teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları sorunlarla ilgili hipotezlere 
ilişkin testler Tablo 17’de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla “tek örnek t- 
testi” kullanılmış olup, =0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -2- alınmıştır. 
 

Tablo 17. İşletmelerin BT’ni kullanmada karşılaştıkları sorunlarla ilgili hipotezler 
Hipotezler N Ort Std. Sap t değeri p Sonuç 

Yazılımlardan kaynaklanan hatalar BT kullanımında 
karşılaşılan önemli bir sorundur. (H14) 

 
17 

 
3,00 

 
1,54 

 
2,675 

<0,02 
(0,017) 

 
Kabul 

Donanım arızaları BT kullanımında karşılaşılan  
önemli bir sorundur. (H15) 

 
17 

 
3,05 

 
1,08 

 
4,012 

<0,002 
(0,001) 

 
Kabul 

Çalışanların eğitimsizliği BT kullanımında  
karşılaşılan önemli bir sorundur. (H16) 

 
16 

 
2,93 

 
1,34 

 
2,798 

<0,02 
(0,014) 

 
Kabul 

Çalışanların değişime karşı direnci BT kullanımında 
karşılaşılan önemli bir sorundur. (H17) 

 
7 

 
1,85 

 
1,77 

 
-0,213 

 
(0,838) 

 
Red 

Not: (i) n=17; (ii) tek örnek -t- testi 

 
 Tablo 17’de görüldüğü gibi bilişim teknolojilerinin kullanımında karşılaşılan 
sorunlarla ilgili hipotezlerden üçü kabul edilmiş bir tanesi de reddedilmiştir. İşletmelerin 
bilişim teknolojilerini kullanırken daha çok teknik sorunlar ve çalışanların bilişim 
teknolojileri konusundaki eğitimsizliğinden sorun yaşadıkları görülmektedir.  
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 Tablo 18’de araştırmaya katılan işletmelerin bilişim teknolojilerine yapmış oldukları 
yatırım miktarı görülmektedir. İşletmelerin % 40’ı 20000 $’dan az, % 18’i 20001-40000 $, 
% 6’sı, 40001-60000 $, % 18’i 60001-80000 $ ve % 18’i de 80001-100000 $ arası bilişim 
teknolojilerine yatırım yaptıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan işletmelerin tamamı 
kullanmış oldukları yazılım sistemini yurt içinden satın almaktadırlar. 
 

Tablo 18. Bilişim teknolojilerinin toplam maliyeti 
Maliyet İşletme Sayısı Yüzde  

20000 $’dan az 7 40 
20001-40000 $ 3 18 
40001-60000 $ 1 6 
60001-80000 $ 3 18 
80001-100000 $ 3 18 

Toplam 17 100 
 

 Tablo 19’da araştırmaya katılan işletmelerin donanım ve yazılım sisteminin 
bakımında izledikleri alternatifler görülmektedir. İşletmelerin % 59’u donanım ve yazılım 
sisteminin bakımında satıcı firmadan servis almakta, % 23’ü kendi teknik servisinin 
yanında satıcı firmadan servis almakta, % 12’sinin kendi teknik servisi bulunmakta ve % 
6’sı da değişik firmalardan servis alarak donanım ve yazılım sisteminin bakımını 
yapmaktadırlar. 
 

Tablo 19. BT sisteminin donanım yazılım bakımının yapılış şekli 
Donanım Yazılım Bakımının Yapılış Şekli İşletme Sayısı Yüzde 

Satıcı firmadan servis almaktayız 10 59 
Kendi teknik servisimiz var ve Satıcı firmadan servis almaktayız 4 23 
Kendi teknik servisimiz var 2 12 
Değişik firmalardan servis almaktayız 1 6 

Toplam 17 100 
 

 Tablo 20’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerin % 53’ünde bilgisayar 
kullanan personel sayısı 1-5 arası, % 23’ünde 6-10 arası ve % 18’inde de 10’dan fazla 
olarak görülmektedir. 
 

Tablo 20. Araştırmaya katılan işletmelerde bilgisayar kullanımı 
Bilgisayar Kullanan Personel Sayısı İşletme Sayısı Yüzde 

1-5 9 53 
6-10 4 23 

10’dan fazla 3 18 
Cevapsız 1 6 
Toplam 17 100 

 
 Tablo 21’de de araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğunun (% 77) kullandıkları 
bilişim teknolojilerinin kendilerine bir rekabet avantajı sağladığını % 23’ünün ise rekabet 
avantajı sağlamadığını belirttikleri görülmektedir. 
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Tablo 21. Bilişim teknolojileri rekabet ortamında avantaj sağlama 
Rekabet Avantajı Sağladı mı İşletme Sayısı Yüzde 

Evet 13 77 
Hayır 4 23 

Toplam 17 100 
 

 Araştırmaya katılan işletmelerin hemen hemen hepsinin (% 94) internet 
kullandıkları % 6’sının ise internet kullanmadığı Tablo 22’de görülmektedir. 

 
Tablo 22. Araştırmaya katılan işletmelerde internet kullanımı 

İnternet Kullanılıyor mu İşletme Sayısı Yüzde 
Evet 16 94 
Hayır 1 6 

Toplam 17 100 
 

 Araştırmaya katılan işletmelerin % 59’unun internet üzerinden reklam yaptıkları % 
41’inin ise internet üzerinden reklam yapmadığı Tablo 23’te görülmektedir. 
 

Tablo 23. Araştırmaya katılan işletmelerde internet üzerinden reklam yapma  
İnternet Üzerinden Reklam Yapılıyor mu İşletme Sayısı Yüzde 

Evet 10 59 
Hayır 7 41 

Toplam 17 100 
  
 3. Sonuç ve Öneriler 
 Araştırma bulguları ışığında aşağıdaki değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur: 
 - Araştırmaya katılan işletmelerin büyük bir çoğunluğu (% 94) özel işletme 
konumunda olup; % 59’u üretim/imalat ve % 35’i de ticaret faaliyetinde bulunmakta olup 
bu işletmeler KOBİ niteliğinde olduğu için yarısı (% 53) sadece yurtiçine yönelik 
çalışmaktadır. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu (% 88) bulundukları sektörde yoğun bir 
rekabetin yaşandığını belirtmişlerdir. İşletmelerin bunun farkında olması, pazarda rekabet 
güçlerini artırabilmek için yapılması gerekli örgütsel ve teknolojik düzenlemeler 
bakımından önemli olmakla birlikte, işletmelerin bu yoğun rekabet ortamında rakipleri ile 
rekabet edebilmeleri için bilişim teknolojilerini yüksek düzeyde kullanmaları gerektiğinin 
bilincinde olduğunu göstermektedir. 
 - İşletmeler küreselleşmeden en fazla; ürün/hizmet yenilik oranlarının artması, 
müşteri tercih ve zevklerinin değişmesi ve işletmede kullanılan teknolojilerin yenilik 
oranının artması olarak etkilendiklerini belirtmişlerdir. Günümüz küresel rekabet ortamında 
işletmelerin rekabet edebilmeleri için ürün/hizmet yenilik oranlarını müşteri tercih ve 
zevkleri paralelinde artırmaları gerekmekte, bunu da sağlayabilmeleri için işletmede 
kullandıkları bilişim teknolojilerini yenilemeleri gerekmektedir. İşletmeler küreselleşmenin 
maliyetlerini azaltmadığını belirtmişlerdir. Küreselleşmenin etkisi ile maliyetlerin 
azalmamasının nedeni ise yaşanan ekonomik kriz ortamı olduğu gibi araştırmaya katılan 
işletmelerin KOBİ niteliğinde olması da bu işletmelerin diğer işletmelerle işbirliğine 
gidememeleri ve zorunlu giderlerin yüksekliği nedeni ile maliyetlerin yüksek olması olduğu 
düşünülmektedir. 
 - Üç yıl önce işletmelerin büyük bir kısmının bilişim teknolojilerini düşük düzeyde 
kullandıkları görülmektedir. Mevcut duruma bakıldığında ise, üç yıl öncesine göre çok 
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düşük düzeyde bir yükselmenin olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan işletmelerde 
bilişim teknolojilerinin kullanımından bireysel PC kullanımı, internet kullanımı ve 
ofislerdeki kayıtların bilgisayarlarda yapılması düşünülmektedir. İşletmelerde şu anda üç 
yıl öncesine göre bilişim teknolojilerinin kullanımında her ne kadar çok düşük düzeyde bir 
artış görülse de bu artış bilişim teknolojilerinin hepsine genellenemez. Bu bağlamda 
araştırmaya katılan işletmelerin henüz bilişim teknolojilerini tam anlamı ile 
uygulamadıkları ve uygulamanın başlangıç aşamasında oldukları söylenebilir. Ayrıca 
araştırmaya katılan işletmelerin KOBİ niteliğinde olması nedeni ile bilişim teknolojilerinin 
finansmanında yaşanan zorluklar yüzünden kullanım düzeylerinin beklenenin altında 
olması doğaldır. Üç yıl öncesi ve şu andaki durum için en düşük düzeyde Geniş Alan 
Bağlantısı (WAN), Elektronik Veri Değişimi, Intranet Kullanımı, Ekstranet Kullanımı ve 
Uzman Sistemlerin kullanımı olup (hatta hiç kullanılmıyor), en yüksek düzeyde ise yine üç 
yıl öncesi ve şu an için bireysel PC kullanımı ve internet kullanımı olduğu görülmektedir. 
 - Araştırmaya katılan işletmeler bilişim teknolojilerine yatırım yaparken diğer 
faktörlerle karşılaştırılınca en fazla bilişim teknolojilerinin maliyetine ve teknolojinin 
kurulum ve çalıştırılma imkanına önem verirken, en az ise bilişim teknolojilerinin 
sağlayacağı kurumsal etkinlik artışına önem vermektedirler. Bilişim teknolojilerinin ömrü, 
maliyeti, çalıştırılma imkanı, daha etkin servis imkanı, teknolojinin sağlayacağı kapasite 
artışı, teknolojinin bütçe ve finansal kaynaklara uygunluğu bilişim teknolojilerinin 
yatırımında önemli bir faktörler iken alışkanlık ve kullanım kolaylığından daha az önemli 
durumdadır. 
 - Araştırmaya katılan işletmelerin bilişim teknolojilerini kullanma amaçları içinde 
ilk sıralarda yönetime bilgi desteği sağlama, rekabet gücünü yükseltmek, yenilikleri takip 
etmek ve zaman tasarrufu sağlamak gelmektedir. İşletmeler daha fazla önem verdikleri 
amaçlara kısmen ulaşmışlardır. İşletmelerin bilişim teknolojilerini kullanmada en önemli 
amaçlarının yönetime bilgi desteği sağlamak olduğu gibi bilişim teknolojilerinin 
kendilerine bir rekabet üstünlüğü sağladığı ve bu amaçlarına da ulaştıkları görülmektedir. 
Bu sonuçlar da işletmelerin daha fazla önem verdikleri amaca diğerlerine göre daha fazla 
ulaştıkları daha az önem verdikleri amaca daha az ulaştıklarını göstermektedir. Ancak 
araştırmaya katılan işletmeler için her ne kadar maliyetleri azaltmak orta derecede öneme 
sahip gibi görünse de bu amaca da dolaylı olarak ulaştıkları görülmektedir. 
 - Bilişim teknolojilerine yapılan yatırım araştırmaya katılan işletmelerin hemen 
hemen hepsi için (% 94) maliyetini fazlasıyla karşılamıştır. Araştırmaya katılan işletmelerin 
bilişim teknolojilerini kullanmanın başlangıç aşamasında bu durumu tespit edebilmeleri 
ileride bilişim teknolojilerine daha fazla yatırım yaparak rekabet üstünlüğü kazanmalarında 
etkin bir rol oynayacaktır. 
 - Araştırmaya katılan işletmelerde bilişim teknolojilerinin kullanımında engel teşkil 
eden faktörlerden ilk sırada yazılımlardan kaynaklanan hatalar ve servis hizmetlerinden 
kaynaklanan problemler gelmektedir. En az ise çalışanların değişime karşı direnci 
gelmektedir. Bu sonuçlar da araştırmaya katılan işletmelerin bilişim teknolojilerinin 
kullanımında genelde teknik sorunlar ve çalışanların bilişim teknolojileri konusundaki 
eğitimsizliğinden sorun yaşadıkları görülmektedir. 
 - İşletmelerin büyük bir çoğunluğu (% 77) kullanmış olduğu bilgisayarları satın 
aldıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan işletmelerin % 59’u imkanlarına göre bilişim 
teknolojilerine yatırım kararı vermektedir. İşletmelerin tamamı kullanmış oldukları yazılım 
sistemini yurt içinden satın almakta olup, işletmelerin çoğunluğu donanım ve yazılım 
sisteminin bakımında satıcı firmadan servis almaktadırlar. 
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 - Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğu (% 77) kullandıkları bilişim 
teknolojilerinin kendilerine bir rekabet avantajı sağladığını belirtmişlerdir. Bu işletmelerin 
hemen hemen hepsinin (% 94) internet kullandıklarını internet, kullananların da 
çoğunluğunun internet üzerinden reklam yaptıkları tespit edilmiştir. 
 Araştırmaya katılan işletmelerin günümüz küresel rekabet ortamında rekabet 
üstünlüğü sağlayabilmeleri için maliyetlerini düşürmeli, kalitelerini artırmalı ve 
verimliliklerini artırmalıdırlar. Bunlar da ancak işletme içi ve dışıyla hızlı bilgi 
alışverişiyle, bilgiye hızlı ulaşımla, yenilikleri takip etmekle ve müşteri talebini hızla 
karşılamakla mümkün olabilmektedir. Bütün bu birbirine bağlı işlemlerin 
gerçekleştirilebilmesi ise bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanımı ile 
gerçekleşebilecektir. Bu bağlamda işletmelerin bu amaçlarına ulaşabilmeleri için bilişim 
teknolojilerini yüksek düzeyde kullanmaları gerekmektedir. 
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Özet 

Küreselleşmenin etkisiyle bir köy haline gelen dünyada, gelişen pazarların dışında 
kalmamak, kendine bir yer edinmek ve devamlılığını sağlamak isteyen firmalar çeşitli 
sorunların bulunduğu uluslararası piyasalara yönelmek zorundadırlar. Bu çalışmada 2004 
yılında Trabzon Limanı’ndan ithalat ve ihracat yapan firmaların sorunları yüz yüze 
görüşme tekniğiyle incelenmiştir. 57 firma üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ithalat 
yolu ile gelen ürünlerin iç pazarda darboğaza neden olduğu belirlenmiş, özellikle Çin 
menşeli ürünlere karşı herhangi bir gümrük vergisi ve kotanın olmaması firmaların fiyat 
açısından rekabet edememelerine ve zarara uğramalarına sebep olmuştur. Hammadde 
alımında, aşırı gümrük vergileri yüzünden yerel firmaların maliyetlerinin yükseldiği ve 
rekabet edemedikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Trabzon, ihracat, ithalat 
 
 

Problems of the Foreign Trade Firms and Solutions 
(The Case of Trabzon) 

 
 

Abstract 
As a result of the globalization, world has become a village. Firms aiming to keep 

competitive power and continuity in a growing market have to be join to international 
markets which have different problems than local markets. In this study, problems of the 
foreign trade firms utilizing city port in Trabzon are being studied with interview method in 
2004. The questionarite study applied to above 57 firms. The main conclusion is that 
foreign trade firms in Trabzon has major problem with imported products from China. Due 
to duty and quota free application to the China’s products, local firms in Trabzon having 
higher cost of production and duty on raw material are loosing competitive power. In 
addition, because of large amount of import from china, local firms is getting facing 
marketing and sales problem. 
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1. Giriş 
Sanayileşmede, kentleşmede, teknolojide ve iletişimde meydana gelen gelişmeler her 

sektör ve birey için daha kaliteli üretimi, malın istenen zamanda teslimini, düşük maliyeti 
gerekli kılmaktadır. Küreselleşerek küçük bir köy haline gelen ve bütünleşen dünyada, 
gelişen pazarların dışında kalmamak, kendine bir yer edinmek ve devamlılığını sağlamak 
isteyen firmalar yurt dışından gelebilecek teklifleri her zaman karşılamak zorunda 
olduklarını bilmelidir. Artık dünyanın her köşesine mal satılabilecek pazarların varlığı 
beraberinde pazarlama sorunlarını ve bazı yükümlülükleri de getirmektedir. 

Çalışmada, daha esnek üretim yapma şansına sahip olan KOBİ’ler daha çok yer aldı. 
Küçük firmalar olarak gözüken bu firmalarında esas amacı dış pazarlara mal satmaktır. 
Gelişen iletişim olanakları artık firmaların büyük ya da küçük olmasına bakmamakta 
onların ne kadar esnek, ne kadar kaliteli, ne kadar ucuz sattıklarıyla ilgilenmektedir. Burada 
firmaların dikkat etmesi gereken nokta kendilerini ne kadar iyi tanıtabiliyorlar? Ya da ne 
kadar iyi bir pazarlama aracı kullanıyorlar olduğudur. 

Gelişmekte olan ülkelerin lokomotifi olarak görülen KOBİ’lerin ihracat 
yapabilmeleri için geliştirilen stratejilere artık büyük önem verilmektedir. Bu stratejiler 
arasında teşvikler ve KOBİ’lere yönelik iyileştirme politikaları sayılabilir. 

KOBİ’lerin de içinde bulunduğumuz yoğun rekabetçi ortamında müşterilerini arzu 
ve ihtiyaçlarının ne olduğunu iyi bilmesi gerekmektedir. Bu yüzden KOBİ’ler çalıştıkları 
sanayi kolu ile ilgili sektörde başarılı olmak için o sektörün pazar bilgisi hakkında sağlıklı 
bilgi sahibi olması gerekir. İşletmelerin bu bilgiler ışığında oluşturduğu planlar, stratejiler 
daha güvenilir bir hal alır.  

Hazırladığımız çalışma ile dış pazara yönelmek durumunda olan firmaların ithalat ve 
ihracatta karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri Trabzon Limanı’nı kullanan ve 
Trabzon’da faaliyet gösteren firmalar üzerinde yapılan araştırmalarla ele alınmaya çalışıldı.  

 
2. Genel Bilgiler 
Son yıllarda hızlanarak artan iletişim teknolojilerindeki artışlar pazarların 

gelişmesine neden olmuştur. Bunun yanında küreselleşme kavramı ekonomik, sosyal ve 
politik her alanda yaygınlaşmıştır. Bu yüzden, artık küresel müşteri, küresel pazar, küresel 
ihtiyaçlar, istekler ve tercihler gibi birçok kavram günümüzde iş hayatında sıklıkla 
duyduğumuz deyimler olarak yerini almıştır. 

İşletmelerin kendi kendilerine müşterilerinin kimler olduğunu, hedef pazar olarak 
nereleri hedeflediklerini sormalarının zamanı gelmiştir. İşletmeler kendilerine sadece iç 
piyasada yer edinmek istiyorlarsa o zaman iş dünyasında daim olma konusunda şüphe 
içinde olmaları gerekir. Ancak hedef pazar ve müşteri olarak dış piyasaya yönelmeyi 
amaçlayan işletmeler daha uzun dönemde ayakta kalabileceklerdir. 

Küresel düzeyde bir pazarda faaliyet göstermek isteyen firmaların yüksek düzeyde 
bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmaları gerekir. Bu yüzden çalışmamıza ihracat kavramı 
ile ilgili temel terimlerin tanıtımını yaparak başlayalım. 
 Dış ticaret: Bir ülkenin belli bir süre içindeki ithalatı ve ihracatı, o ülkenin o süre 
içindeki dış ticaretidir (Gün, 2004:26). 
 Dış ticaret rejimi: Yabancı memleketlerde olan ticari ve ekonomik faaliyetlerde 
izlenecek yöntem ve kurallarla bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan formalitelerin 
tümü (Gün, 2004: 26). 
 İhracat: Uluslararası pazarlarda faaliyette bulunmanın en eski ve geleneksel yolu 
olan ihracat, mal ve hizmetlerin ulusal sınırların dışına sevk edilmesidir (Keegan, 1989: 
294). Bir başka ifade ile ihracat; kazanç elde etmek amacıyla müşteri gruplarının 
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gereksinimlerini, isteklerini ve tercihlerini tatmin etmek için işletme olanaklarının 
değerlendirilmesi, planlanması, kullanılması ve denetlenmesi eylemlerinin uluslararası 
alanda yürütülmesidir (Beşeli, 1997: 3). 

Uluslararası pazarlama literatüründe ihracata yukarıdaki gibi çeşitli tanımlar 
getirilirken, ihracat yönetmeliğine göre ihracat; bir malın ya da ekonomik değerin 
yürürlülükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının 
yapılması ve Kambiyo Mevzuatına göre bedelsiz ihracat hariç bedelinin yurda getirilmesi 
veya Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlardır (Bedestenci ve ark., 2004: 
2).  
 İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birliğine üye olan, gerçek usulde 
vergiye tabi tek vergi numarasına sahip gerçek ve tüzel kişi, tacirler, esnaf ve sanatkarlar 
Odalarına kayıtlı olup, üretim faaliyeti ile iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture 
ve konsorsiyumlarıdır (Koban, 2003:18). 

İhracat ve ihracatçı tanımlarına göre bir uluslararası stratejisi olan ihracat dolaylı ve 
dolaysız ihracat diye ikiye ayrılabilir. 
Dolaylı İhracat: Dolaylı ihracatta işletme, kendisinden bağımsız bir aracı kurumla ihracatı 
gerçekleştirir. İhracatın dolaylı yapılması nedeni ile doğal olarak bu tür ihracatta aracıların 
çeşitliliği ve sayısı da fazladır (Canıtez, 1999: 17). Bu nedenle üretici ile tüketici arasında 
doğrudan bir ilişki çok fazla görülmez (Karafakioğlu, 1997: 192). 

Dolaylı ihracatta çok fazla sayıda ve çeşitte aracılar yer alır. Genel olarak bunlar 
(Ecer ve Canıtez, 2003: 18-19); 
 ● Komisyoncular 
 ● İhracatçı ve ithalatçı tüccarlar 
 ● Yabancı uyruklu temsilciler 
 ● İhracatçı birlikleri ve kooperatifler 
 ● Üretici firma ihracatçı şirketi 
 ● İhracat yönetim şirketleri 
 ● Genel ihracat şirketleri 
 ● Ortaklaşa ihracat firmaları. 
 Dolaysız İhracat: Dolaysız ihracatta işletmeler bağımsız aracıları kullanmaksızın, 
ihracatı kendileri gerçekleştirir. Bu sayede ihracatçı firmalar fiyatlandırmada, taşımada, 
finansmanda ve ihracat pazarlarından bilgi toplamada kontrol sağlarlar (Maggiori, 1992: 
86).  

Fakat dolaysız ihracatta sağlanan bu kontrollere rağmen, pazarlama eylemlerinin 
tamamında bir kontrol söz konusu değildir. Bu noktada dolaysız ihracatta pazarlama 
faaliyetlerinde kazanılan kontrol, dolaylı ihracattan çok daha fazladır. Buna ek olarak, 
kazanç olanakları açısından da, dolaysız ihracat dolaylı ihracata göre avantajlıdır (Daniels 
ve Radebaugh, 1994: 524). 
 İhracatın temel esasları: İhracat pazarlamasının ulusal pazarlamadan farklılıklarını 
aşağıdaki temel noktalar ile ayırt edebiliriz (Melemen ve Arzova, 1998: 33): 
 ● İhracat pazarlamasında satışlar yurt dışına yapılır. 
 ● İhracat pazarlamasına konu malların gümrük sınırları dışına sevk edilmesinde 
çeşitli ve farklı araçlar kullanılabilir. 
 ● İhracat pazarlamasında ulusal para biriminin dışında yabancı para birimlerinin 
kullanılması söz konusudur. 
 ● İhracat pazarlamasında bankacılık sistemi ve kurumları etkin bir şekilde kullanılır. 
 ● Uluslararası antlaşmalar ve normlar ihracat pazarlamasında öncelikle dikkate 
alınmalıdır. 
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 ● İhracat pazarlamasında risk çeşidi ve derinliği fazladır. 
 ● İhracat pazarlamasında yapılan hataların telafisi zor ve hatta bazen imkansızdır. 
 ● İhracat pazarlamasındaki bürokratik işlemler ve sorumluluklar fazladır. 
 İhracat sürecinin temel aşamaları: İhracat sürecinin temel aşamalarını sırası ile şu 
şekilde sıralamamız mümkündür (Bedestenci ve ark. 2004: 9): 

1. İhracatçı sıfatının kazanılması 
2. Pazar ve müşterinin bulunması 
3. Müşteri ile detayların görüşülmesi 
4. Müşteri ile anlaşmaya varılması 
5. Akreditifin tarafımıza bildirilmesi 
6. İhracat için malların hazırlanması 
7. İlgili evrakların hazırlanması 
8. Malların sevk aracına teslimi 
9. Gümrüklemenin yapılması 
10. Dövizin Türkiye’ye getirilmesi 
11. Sonuç işlemlerinin yapılması 

 İthalat: Dışalım. Bir ülkenin yabancı ülkelerde üretilen mal ve hizmetleri döviz 
karşılığında satın almasıdır (Gün, 2004: 30). 
 İthalatçı: İhracatçı ile yaptığı anlaşma çerçevesinde malı satın alan, ithalat ve 
gümrük mevzuatları çerçevesinde malı yurda getiren ve yürürlükteki kambiyo mevzuatı 
çerçevesinde bedelini ihracatçıya ya da üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye ödeyen tek vergi 
numarasına sahip kişilerdir (Koban, 2003: 18). 
 İthalat çeşitleri (Gün, 2004: 30): 
 ● Akreditifli ithalat: Bu ithalatta esas, malın sevkinden önce alıcının, bir banka 
aracılığıyla satıcının bulunduğu yerdeki bankası nezdinde, malın sevk belgesinin teslimi 
karşısında ödenmek üzere kredi açtırmasıdır. 
 ● Belge karşılığı ithalat: Malın mahrecinden yola çıkarılmış olduğunu gösteren 
belgenin bedelini ödeyerek bankadan çekmek suretiyle yapılan ithalattır. Malın gelmiş 
olması şart değildir. 
 ● Mal karşılığı ithalat: Malın gümrüklenmesini müteakip bedelini ödeyerek belgenin 
çekilmesi suretiyle yapılan ithalattır. 
 ● Kredili ithalat: Belirli bir vade sonunda bedeli ödenmek suretiyle veresiye yapılan 
ithalattır. 
 ● Ankonsinyasyon ithalat: Satışın yapılması ve belirli bir vade sonunda mal 
bedelinin transfer edilmesi şartıyla yapılan ithalattır. 
 ● Bedelsiz ithalat: Karşılıksız olarak yurda sokulan mallar (hediyeler, yabancıların 
resmi ve özel eşyalarını, ticari örnekler, geçici ihracat reklamı eşyası vb.). 
 ● Geçici kabul yolu ile ithalat: Belirli bir süre sonra tekrar ihraç edilmek suretiyle 
yurda sokulan eşyanın ithali. 
 İthalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan belgeler: İhracat ve ithalat 
pazarlamasına konu olan ürüne, ülkeye ve işleme göre farklı dokümanların ve belgelerin 
kullanılması söz konusu olmaktadır. Sözü edilen belgeleri ihracat ve ithalata göre ayrı ayrı 
olarak kısaca şu başlıklar altında ele alabiliriz (Bedestenci ve ark. 2004: 29-84). 
 
 İhracatta kullanılan belgeler: 
 ● Proforma fatura: Bir proforma faturasında; “Proforma Fatura” ibaresi, ödeme 
şekli, teslim yeri, şekli, zamanı ve süresi, fiyat, malın miktarı ve cinsi, muhabir banka, amir 
banka, sıra numarası, firma unvanı, adresi, telefon ve faks numaraları, anlaşma tarihi, 
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ithalatçı firmanın unvanı ve adresi ile diğer antlaşma şartları yer almalıdır. Proforma 
faturalar genellikle İngilizce düzenlenir. Bu belge mali açıdan bir sorumluluk 
getirmemektedir. Ancak bağlayıcı bir özelliğe sahiptir. 
 ● Ticari fatura: Proforma faturadaki şartlara uygun olarak düzenlenir. Fatura 
İngilizce (ya da başka bir dilde) olarak düzenlenir ve daha sonra firmanın yaş kaşesi ile 
birlikte imzalanır. Ticari faturada; “Ticari Fatura” ibaresi, ihracatçı ve ithalatçı firmaların 
unvanları ve adresleri, düzenleme tarihi, seri ve numarası, malın tanımı ve miktarı, malın 
birim fiyatı, malın toplam fiyatı ve gerektiğinde diğer ihtiyari bilgiler yer almaktadır. 
 ● Çeki listesi: Çeki listesi araca yüklenen ve ihracata konu olan malın; koli, paket, 
rulo ve kutu gibi ambalajlama çeşitlerine göre adetlerinin belirtildiği bir paketleme 
listesidir. Türkçe ve İngilizce düzenlenebilir. Türkçe olması halinde; malın cinsi, adeti, 
ambalaj adeti, brüt ağırlığı, net ağırlığı, araç plakası ve konteynır numarası yazılır. İngilizce 
(ya da başka bir dilde) hazırlanmasında ise; paket numarası, kalem numarası, malın cinsi, 
miktarı, brüt ve net ağırlıkları, ticari fatura numarası ve tarihi, akreditif numarası ve tarihi 
(varsa), akreditifi açan banka adı (varsa), ithalat izin ve lisans numarası (varsa ve gerekli 
ise) ile alıcı ve adresinin yer alması gerekir. 
 ● Menşe şahadetnamesi: Menşe şahadetnamesi ihracata konu olan ürünün maliyetini 
gösterir. Zorunluluk yoktur. Bu belgenin gümrüğe onaylatılmasına gerek yoktur. İhracatçı 
firmanın bulunduğu yerdeki ticaret odasına onaylatılması yeterlidir. Ayrıca ihracatçı 
firmanın kaşesi ve imzası da gerekir. Bu belgede; ihracatçının adı soyadı ve ülkesi, 
ithalatçının adı soyadı ve ülkesi, gerektiği durumlarda nakliye ile ilgili bilgiler, marka, 
numara, ambalaj sayısı, cinsi ve malların tarifi, brüt ve net ağırlıkları, diğer bilgiler ve 
belgeyi tanzim eden teşekkülün onayı, tanzim yeri, tarihi ve imzasının olması gereklidir. 
 ● Dolaşım belgeleri: İhracatta dolaşım belgeleri olarak A.TR ve EUR.1 belgeleri 
karşımıza çıkar. Bu belgeler malı alan yani ithalatçının bulunduğu ülkeye göre değil, malın 
gideceği ülkeye göre düzenlenir. A.TR sadece AB ülkelerine yapılacak ihracatta 
kullanılırken, EUR.1 ise EFTA ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşması (STA) yapmış 
ülkeler için tanzim edilir. İhracata konu olan malın AB, EFTA ve STA yapılan ülkeler 
dışında bir başka ülkeye gönderilmesi durumunda, dolaşım belgesinin hazırlanmasına gerek 
yoktur. 
 ● Uluslararası hamule senedi (CMR belgesi): Karayolu taşımacılığında kullanılan bu 
belge malın çekidir. CMR belgesi kimin elinde ise ihraç edilen ülkede malı da o kişi ya da 
kurum çeker. Bu belge ithalatçının gönderdiği yükleme notuna göre ihracatçı tarafından 
doldurulur. Bu belgenin başka bir birim ya da kurum tarafından onaylanmasına gerek 
yoktur. CMR belgeleri genellikle taşıma sigortalıdır. Yani malın yüklendiği yerden ineceği 
yere kadar sigortası yapılmaktadır. CMR uluslararası hukukta kıymetli evrak niteliğindedir 
ve en az 5 nüsha düzenlenir.  
 ● CMO taşıma belgesi: Bu belge CMR belgesinin demiryolu taşımacılığına 
uyarlanmış halidir. Taşıdığı özellikleri ve fonksiyonları itibari ile aynen CMR’ye benzer. 
 ● Konşimento: Yaygın olarak deniz taşımacılığında kullanılan konşimento CMR ve 
CMO ile aynı özellikleri taşır. Bu belge sadece deniz taşımacılığı ve hava taşımacılığında 
kullanılır. Konşimento gemi acentesi tarafından doldurulur.  
 ● Tır karnesi: Bu belge uluslararası nakliyeciler derneği tarafından yine uluslararası 
taşımacılık yapan firmalara parayla satılan bir ihracat belgesidir ve Tır Karnesi sözleşmesi 
kabul eden ülkelerde geçerlidir. İhracatta kullanılacak tır araçlarının öncelikle uluslararası 
taşımacılık alanında çalışan bir firmaya kayıtlı olması gerekir. Ayrıca yine tır araçlarının 
Uygunluk Belgesi ile C-2 Belgesine sahip olması gerekir. Sözü edilen uygunluk belgesi 
sürelidir. 
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 ● Manifesto: Yurt içinde herhangi bir iç gümrükte gümrüklemesi yapılan ve ihracata 
konu olan bir malın yine yurt içinde ikinci bir gümrüğe nakliyesi sırasında kullanılır. 
 ● Gümrük beyannamesi: Aslında yapılan dış ticaret işleminin detaylı bir özetidir ve 
gümrüklere karşı sorumluluklar belirtilir. Gümrük işlemleri söz konusu beyanname 
üzerinde bulunan bilgiler çerçevesinde yürütülür. Beyannamedeki bilgilerin doğruluğu 
sonradan yapılan muayene ile saptanır. 
 
 İthalatta kullanılan belgeler: 
 ● İthalatta gümrük beyannamesi: 
 ● Gümrük kıymet bildirim formu: Bu form ile ithalata konu olan mal ile ilgili tüm 
giderler detaylı bir şekilde ortaya konulmaktadır.  
 ● Supalan dilekçesi: Sundurma veya antrepo olmayan yerlerde ithalatçının gümrük 
idarelerine vermiş oldukları bir dilekçedir. Bu dilekçe sayesinde ithalata konu olan mal 
henüz taşıt üzerindeyken, gümrük işlemleri yapılabilir. Gümrük idaresine bu dilekçe 
verilmeden önce bir teminatın yatırılmış olması gerekir.  
 ● Çetele: Çetele işlemi aslında ithalata gelen malın listelenmesidir. Gümrük idaresi 
çetele sayesinde ithalata konu olan malı rahatlıkla kontrol edebilir. 
 ● Teslim tesellüm tutanağı: İthal edilen malın gümrükleme sürecinin sonunda; firma 
yetkilisi, malı getiren aracın şoförü, gümrük kolcusu ve gümrük muayene memuru arasında 
imzalanan bir teslim tesellüm tutanağı hazırlanır. 
 ● Boş arama dilekçesi: İthal edilen eşyanın gümrükleme sürecinin sonunda, firma 
yetkilisi boşaltılan araç için bir “Boş Arama Dilekçesi” verir. Gümrük muhafaza memuru 
araçla ilgili gereken kontrolleri yaparak bir zabıt tutar. 

Bütün bu işlemler tamamlanıp, vergi tahakkuklarının bitirilmesi ile birlikte ithalat 
süreci sona erer. Artık ithal edilen mal millileşmiştir ve serbest dolaşıma rahatça girebilir. 
Kota: Bir ülkenin veya firmanın ithal veya ihraç edeceği mallara kısıtlayıcı tedbirlerle 
çizilen sınıra denir. Kota, ayrılan bir para ile alınacak malın çeşidini ve her çeşidinin 
oranını gösteren listedir. Kota bir mala ayrılan ithal olanağıdır (Gün, 2004: 34). 
Ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri: Son yıllarda dış ticarette meydana gelen aşırı 
artışın sebepleri olarak şunları sayabiliriz (Karluk, 2002: 3): 
 ● Gümrük tarifeleri indirimleri 
 ● Nispi üstünlükler. Her ülkenin nispi üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretim 
yapması diğer alanlarda ise dışardan alım yapmalarıdır 
 ● Uzmanlaşma.  
 ● Toplumsal ve kültürel tercihler 
 ● Ortaya çıkan yeni alışkanlıklar 
 ● Ödeme kolaylıkları ve bankacılık sisteminin gelişmesi 
 ● Diğer ekonomik faaliyetler. İthal edilen ürünlere ait yedek parçalarda dışarıya 
bağımlı olma, aynı veya benzer özellikteki mallara olan bağımlılık, yabancı sermaye 
hareketlerinin olması ve sonucunda çok uluslu firmaların artması diğer ekonomik 
faaliyetler başlığında dış ticaretin artmasına neden olmaktadır.  

Dış ticarette ülke ve ürün karakteristiklerinin iki ülke arasındaki sanayiler arası 
ticarete etkileri Tablo 1’de gösterilmiştir (Balassa ve Bauwens, 1988): 
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Tablo 1. Dış ticarette ülke ve ürün karakteristiklerinin iki ülke arasındaki  
                sanayilerarası ticarete etkisi 

Karakteristikler Etkiler  Karakteristikler Etkiler  
Ülkenin ortalama kişi başına geliri Olumlu  Ortak ticaret bloğunda bulunma Olumlu 
Kişi başına gelir farkı Olumsuz Sanayide ürün farklılaşması Olumlu* 
Ülkenin ortalama toplam geliri Olumlu Sanayide ölçek ekonomiler Olumsuz 
Toplam gelir farkı Olumsuz Sanayide sınai yoğunluk Olumsuz 
Ülkenin ortalama ticaret eğilimi Olumlu Sanayide çok uluslu üretim Olumsuz* 
Ülkelerarası uzaklık Olumsuz Sanayide ortalama tarifeler Olumsuz 
Ortak sınırların varlığı Olumlu Sanayide tarife farklılığı Olumsuz 
Ortak dil Olumlu*   
* Burada ortak dil olarak İngilizce, Almanca, Fransızca ve Portekizce için olumlu bir dil avantajı 
sağlanmaktadır. 

 
Sanayide ürün farklılaşmasında kullanılan üç ölçümden yararlanılmıştır. Bunlar; 

sanayide ihraç fiyatları indeksi, kar farklılığı indeksi ve reklâm harcamaları ölçüsüdür. 
Bunların üçünün de etkisi olumlu bulunmuştur. Sanayide çok uluslu üretimde de iki 
değerden yararlanılmıştır. Yabancı şirketten sağlanan gelir ve yabancı şirket ile yapılan 
ticaret. Her ikisi de yine olumlu çıkmıştır. Ülkemizde dış ticarete bakıldığında 
Cumhuriyetin ilk yıllarında (1923-29) dış ticaret dengesi negatif bakiye vermiştir. Bu 
durum, Lozan Antlaşması’nın, gümrük tarifeleri ve rejimi üzerinde, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne, 1929 yılına kadar düzenleme hakkı vermemesinin bir sonucudur. Nitekim 
1929 yılında kısıtlama kalkınca, gümrük tarifeleri %15’den %45’lere yükseltilmiştir. 

1930 yılından itibaren dış ticaretimiz fazla vermeye başlamıştır. Bu durum (1938 yılı 
hariç) 1947 yılına kadar devam etmiştir. Söz konusu dönem, Türkiye ekonomi tarihinde 
ihracatın ithalatı aştığı tek dönem olmuştur. Bu dönemde dünya konjonktüründe meydana 
gelen dalgalanmalar ve Türkiye’nin bundan yararlanması ile dünya ekonomik krizi ve II. 
Dünya Savaşı sebebiyle batılı ülkelerden yapılan ithalattaki düşme, dış ticaret hacmi içinde 
ihracatın daha fazla yer tutmasına yol açmıştır. Ancak 1947 yılında ihracat %3,5 oranında 
artarken ithalatta %104’lük ani bir artış olmuş, böylece günümüze kadar sürecek olan dış 
ticaret dengesi açıkları başlamıştır. 

1970 yılındaki %66’lık devalüasyonun getirdiği ihracat artışının ardından, 1974 
yılında ithalatın %81’lik ikinci önemli sıçraması, dış ticaret açığının iki kat artmasına neden 
olmuştur. 1980 ekonomik istikrar tedbirleri ve dış ticaret politikası değişikliğinin ardından 
1981 yılında ihracatımız %61 gibi yüksek oranda bir artış yaşamış, ithalat artışı %13’le 
sınırlı olduğu halde dış ticaret dengesi açık vermeye devam etmiştir. 

1981 yılından 1997’ye kadar geçen sürede sadece 1983, 1986 ve 1989 yıllarında 
ihracatın büyüme hızı negatif olmuş, diğer yıllarda ise dalgalanan bir artış trendi 
göstermiştir. Bu dönemde ihracatta en önemli artış %36,7 ile 1987 yılında gözlenmiş, bu 
artışı %24,5 (1984), %22,2 (1982) ve %19,5’lik (1995) artışlar izlemiştir. 1996 yılında AB 
ile gerçekleştirilmiş olan Gümrük Birliği, ihracatın önemli oranlarda artmasına yönelik 
beklentilere yol açmış olmasına rağmen, ihracatımızda sadece %7,3 oranında bir artış 
gerçekleşmiştir. 1997 yılında ise ihracatın artış oranı (%13), ithalatın artış oranının (%11,4) 
üzerinde gerçekleşmiştir. 

Söz konusu dönemde ithalatımızda da genel olarak bir artış eğilimi gözlenmiştir. Bu 
dönemde en önemli artışlar; 1987 (%27,5), 1990 (%41,2), 1993 (%28,7) ve 1995 (%53,5), 
yıllarında gerçekleşmiştir. 1996 yılında ise beklenenin üzerinde bir ithalat artışı yaşanmış 
ve dış ticaret açığı 20 milyar dolara ulaşmıştır. 1997 yılında da ithalatın artış hızı devam 
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etmiş ve dış ticaret açığında %9,5 oranında bir artış olmuştur. Son 25 yılda yalnız 1988, 
1989, 1991 ve 1994 yıllarında cari işlemler dengesi fazla vermiştir (URL 1).  

Gelişme yolunda olan ülkelerin ihracatındaki gelişmenin yavaş olması ve 
kalkınmaya fazla katkıda bulunamamasının nedenlerini 6 faktörde ele alabiliriz (Nurkse, 
1962). 
 1. Gelişmiş ülke ekonomilerinde, daha az ithal edilmiş hammadde kullanan ağır 
sanayiler lehine değişiklikler olmaktadır. 
 2. Gelişmiş ülkelerin ulusal gelirinde hizmet sektörünün payı artmakta, bu durum 
hammaddeye olan talebi düşürmektedir. 
 3. Birçok tarımsal ürüne yönelik tüketici talebinin gelir esnekliği düşme 
eğilimindedir. 
 4. Tarımsal koruyuculuk önlenememektedir. 
 5. Hammadde kullanımında tasarruf sağlanmakta, diğer bir değişle bazı artık 
maddeler ikinci üretim sürecinde kullanılmaktadır. 
 6. Yeni sentetik madde üretimi artmakta ve ipek, ham kauçuk, nitrat, jüt, kendir, 
bitkisel yağlar gibi maddelerin yerine yeni sentetik maddeler ikame edilmektedir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik geçmişini tarihi yönden kısaca üç dönemde 
inceleyebiliriz (Tekindağ, 1974: 457). 
 1. 1917 Rus ihtilalinden önceki dönem 
 2. 1917-1988 dönemi 
 3. 1988’den sonraki dönem 

Bölge ilkçağlardan itibaren Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde 
bulunduğu coğrafyanın siyasi, askeri ve ekonomik yapılanmasında önemli roller 
üstlenmiştir. İran transit yolunun başlangıcında olması ve fazla nüfuslu faal bir ticaret 
merkezi olma gibi özelliklerinden dolayı bölge devamlı olarak devletlerarası rekabete sahne 
olmuştur. Bölgenin en önemli merkezi olan Trabzon meşhur Tacitus tarafından sürekli 
olarak elde bulundurulması gereken bir mekân olarak nitelendirilmiştir (Tekindağ, 1974: 
457). 

Karadeniz’in uluslararası ticaretteki rolü X. yüzyıldan sonra artmaya başlamıştır. X. 
yüzyıla kadar uluslararası ticarette Akdeniz önemli derecede roller üstlenmiş, Karadeniz ise 
İstanbul ile bu denize kıyısı olan ülkelerin iç denizi durumunda kalmıştır. Çünkü X. yüzyıla 
kadar İslam Dünyası Hıristiyan alemi ile olan ilişkilerini genellikle Azerbaycan-Kafkasya 
ve Volga Nehri üzerinden Rusya içlerine, oradan da Baltık Denizi sahillerine uzanan yollar 
aracılıyla sürdürmüştür. Karadeniz ticaretinin bu denizin sahilindeki ülkelerin ürünlerinin 
sergilendiği bölgesel bir pazar niteliğinden çıkarak dünya ticaretinde yer almaya başlaması 
XIII. Yüzyılın ikinci yarısına rastlar (Berber, 1997: 3). 

Tipik bir ihracat işleminde üç önemli aşama vardır. Fizibilite analizi, dış pazara 
girişin planlanması ve uygulama aşamasıdır (URL 2). Fizibilite analizi içinde iç pazardaki 
firma potansiyelinin analizi, firmanın kapasite durumunun analizi, hedef pazardaki 
demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerin analizi, pazarlama, mevzuat, finansman 
gibi konularda dış ticaret uzmanlarına danışmak ve hedef pazarları seçmek konuları yer alır. 

Dış pazara girişin planlanması aşamasında; sektör bazında pazar araştırması yapmak, 
pazar araştırmasının değerlendirmesini yapmak, pazara giriş stratejisini saptamak, hedef 
pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerine uygunluğu sağlamak, patent, ticari 
marka ve telif hakları hakkında gerekli bilgiyi toplamak, vergiler, gümrük vergileri, harçlar, 
kotalar ve diğer tarife dışı engelleri belirlemek, fiyat listesi oluşturmak ve finansman 
bulmak konuları yer almaktadır. İhracat işleminin uygulama aşamasında ele alınması 
gereken konular ise; dağıtım yöntemlerini belirlemek, pazarlama planını uygulamak, 
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temsilcilik veya satış yöntemlerini seçmek, satış sözleşmesini müzakere etmek, üretimi 
tamamlamak, sigorta yaptırmak, ürünü ambalajlamak ve etiketlemek ve ürünü yüklemektir. 

Trabzon’da bulunan firmaların gerçekleştirdikleri ihracat rakamları, 2004 yılı itibari 
ile, Türkiye genelinde gerçekleşen ihracat (64,01 milyar $) içerisinde % 0,9’luk paya sahip 
bulunmaktadır (Anonim). Trabzon ili 2003 yılında Türkiye genelinde 81 il arasında değer 
bazında sıralamada 16. sırada bulunurken, 2004 yılında ise en çok ihracat yapan 12. il 
konumuna yükselmiştir. Trabzon ilinde, 2004 yılı toplam ihracatını gerçekleştiren 134 
ihracatçı firmanın, ihracat performansına göre sıralamasında; 

100 Milyon $’ın üzerinde ihracat gerçekleştiren 1 
100 – 10 Milyon $ arasında ihracat gerçekleştiren 7 
10 – 1 Milyon $ arasında ihracat gerçekleştiren 15 ve 
1 Milyon $’ın altında ihracat gerçekleştiren 111 adet firma bulunmaktadır (Anonim).  
Trabzon ilinde son 6 yılı içinde yapılan ithalat ve ihracat değerlerine ait veriler Tablo 

2’de gösterilmiştir (Anonim). 
 

Tablo 2. Trabzon’un son altı yıldaki ithalat ve ihracat değerleri 
Yıllar İthalat ($) İhracat ($) 
1999 25.938.226 147.592.005 
2000 35.328.691 127.651.844 
2001 24.624.616 207.568.909 
2002 31.071.159 235.662.836 
2003 55.875.621 342.605.463 
2004 89.864.078 577.865.430 

 
Trabzon’da 2003-2004 yıllarında yapılan ithalat değerleri incelendiğinde 58 farklı 

ülkeye 2003 yılı için 55.877.624 $’lık, 2004 yılı için de 89.866.082 $’lık ithalatın yapıldığı 
belirlenmiştir. Artış oranı %61’dir. Trabzon’da değer olarak en fazla yüzdeye sahip 10 
ülkenin ithalat değerleri ve 2003-2004 değişim yüzdeleri Tablo 3’de gösterilmiştir 
(Anonim). 
 

Tablo 3. 2003-2004 dönemi Trabzon’a ithalat yapan ilk on ülkenin değerleri 
Ülkeler 2003 ($) 2004 ($) Değişim (%) 

Rusya Federasyonu 27.420.985 46.450.910 112 
Ukrayna 4.093.340 10.877.047 48 
Almanya 3.392.744 7.611.301 23 
Hollanda 3.032.581 2.241.197 48 
Fransa 633.067 2.068.953 108 
Avustralya 86.414 2.050.428 137 
İtalya 2.756.209 1.757.077 140 
A.B.D. 762.161 1.741.883 72 
Azerbaycan-Nahçivan 70.151 1.677.625 89 
Danimarka 1.047.204 1.663.137 109 

 
Trabzon’dan 2003-2004 yıllarında yapılan ihracat değerlerini incelediğimizde ise 76 

farklı ülkeye ve 4 tane de Türkiye’de serbest bölgeye olmak üzere 2003 yılı için 
342.605.463 $’lık, 2004 yılı için de 577.865.430 $’lık ihracatın olduğu kayıtlarda yer 
almıştır. Toplam artış oranı ise %69 olarak gerçekleşmiştir. Trabzon’dan ihracat yapılan ve 
değer olarak en fazla yüzdeye sahip 10 ülkenin 2003-2004 ihracat değerleri ve değişim 
oranları Tablo 4’de gösterilmiştir (Anonim). 
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Tablo 4. 2003-2004 dönemi Trabzon’dan ihracat yapılan ilk on ülkenin değerleri 
Ülkeler 2003 ($) 2004 ($) Değişim (%) 

İtalya 52.471.997 111.425.600 112 
Rusya Federasyonu 66.474.432 98.059.737 48 
Almanya 63.892.033 78.485.876 23 
Fransa 43.594.898 64.312.368 48 
Birleşik Krallık 11.559.815 24.027.907 108 
İsviçre 8.832.051 20.920.770 137 
Belçika 8.001.243 19.223.819 140 
Gürcistan 10.772.189 18.572.382 72 
İspanya 8.122.553 15.341.945 89 
Polonya 6.578.524 13.733.391 109 

 
2003-2004 yıllarında Trabzon’dan ihracat yapılan ürünleri sektörel bazda 

incelediğimizde; tarım, sanayi ve madencilik sektörü olmak üzere üç sektörde ihracat önem 
arz etmektedir. 2003-2004 yılları için sektörlere göre ihracat değerleri ve değişim yüzdesi 
Tablo 5’de gösterilmiştir (Anonim). 
 

Tablo 5. 2003-2004 dönemi Trabzon’dan ihracat yapılan ürün grupları 
Sektörler 2003 ($) 2004 ($) Değişim (%) 

Bitkisel ürünler 323.942.669 552.639.537 71 
Hayvansal ürünler 492.076 1.872.877      281 

Tarım  

Ağaç ve orman ürünleri 1.171.339 2.012.460 72 
Tarım toplam 325.606.084 556.524.874 71 

Tarıma dayalı işlenmiş ürünler 895.073 1.110.992 24 
İşlenmiş petrol ürünleri 5.005.662 7.709.835 54 

Sanayi  

Sanayi mamulleri 10.114.357 11.391.471 13 
Sanayi toplam 16.015.092 20.212.299 26 

Madencilik  Maden ve metaller 984.287 1.128.258 15 
 
Bitkisel ürünler içinde ihracatta en fazla paya sahip alt sektör; fındık ve fındık 

mamulleri olurken, ikinci sırada yaş meyve ve sebze gelmektedir. Hayvansal ürünler içinde 
canlı hayvan ve su ürünleri yer almaktadır. Tarıma dayalı işlenmiş ürünler sektöründe alt 
sektör olarak tekstil ve hammaddeleri en önemli ihracat kalemidir. Sanayi mamulleri 
sektöründe en önemli pay taşıt araçları ve yan sanayindedir. Bunu hazır giyim ve 
konfeksiyon, çimento ve toprak ürünleri, makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller 
ve elektrik-elektronik alt sektörleri izlemektedir. 

 
3. Materyal ve Yöntem 
Çalışma, Trabzon Limanı’nı kullanan ve Trabzon’da faaliyet gösteren firmalar 

üzerinde yapıldı. Çalışmada firmaların dış ticarette karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların 
çözüm önerileri üzerinde duruldu.  

Dış Ticaret Müsteşarlığı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği 2004 
yılı verilerine göre Trabzon Limanı’nı kullanarak dış ticaret yapan ve Trabzon’da faaliyet 
gösteren toplam 362 firma çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. %90 güven düzeyi ve %10 
hata payı ile minimum görüşülmesi gereken firma sayısı 57 olarak bulunmuştur. Rast gele 
olarak seçilen toplam 57 firma ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak dış ticarette 
karşılaştıkları problemler ve bu problemlere çözüm önerilerinin ne olduğu araştırılmıştır. 
Firma seçimi yapılırken Dış Ticaret Müsteşarlığı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel 
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Sekreterliği’nden alınan firma listesindeki firmalara birer numara verilmiş ve rast gele 
olarak seçilen numaralardaki 57 adet firma ile görüşme yapılmıştır. Burada görüşme 
yapılması gerektiği halde veri alınamaması durumunda 10 tane de yedek firma belirlenmiş 
ve bu yedek firmalardan da ilk 3 tanesi ile görüşme yapılarak minimum firma sayısı olan 57 
firmaya ulaşılmıştır. 

Görüşme esnasında firma yetkililerine ortalama olarak otuzar tane soru sorulmuştur. 
Sorulan sorularda hem ihracat hem de ithalatta yapılan yanlışların ne olduğu ve nasıl 
düzeltileceği araştırılmıştır. Bunun yanında firma yetkilileri kendileri de dış ticarette 
karşılaştıkları sorunları açıklıkla dile getirmişlerdir. 

Görüşmeler sırasında firma yetkilileri tarafından anlatılanlar not tutulmuştur. Daha 
sonra elde edilen bu bilgiler ışığında gerekli düzenlemeler yapılarak dış ticarette 
karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların firma yetkililerince öne sürülen çözüm önerileri 
metne dökülmüştür. 

 
4. Bulgular  
Dış Ticaret Müsteşarlığı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’nin 

2004 yılı verilerine göre Trabzon Limanı’nı kullanarak dış ticaret yapan ve Trabzon’da 
faaliyet gösteren firma sayısı 362’dir. Yapılan incelemeler sonucunda bu firmaların ihracat 
yapmadaki esas amaçlarının satış ve kar marjlarını arttırmaktır. Bunu yaparken de dış 
pazarlardan pay aldıklarını söyleyen firma yetkilileri aynı zamanda iç pazara bağımlı 
kalmaktan da kurtulduklarını bildirmişlerdir. Bunun yanında işletme sahipleri ülke 
tanıtımını yurt dışında yapmak ve istihdam yaratmak içinde ihracat yaptıklarını söyleseler 
de bunun onlar için her zaman ikinci planda kaldığını da vurgulamışlardır. Ayrıca ihracat 
yapmadaki amaçlardan biri olarak ülkeye döviz girdisi sağlamak da gösterilmiştir. Bunun 
yanında rekabeti geniş alanlara yaymak için ihracat yaptıklarını vurgulayan iş adamları 
olmuştur. 

Dış ticaret yapmanın firmalar için fayda ve sakıncaları firma yöneticileri tarafından 
şu şekilde dile getirilmiştir. Ürünlerinin dış pazarlarda satılması yeni pazarlar ve devamında 
daha iyi gelir getirmektedir. Firmaların iç piyasaya satışta kullanmadıkları atıl kapasiteleri 
dış pazarlara satış yaparak kullanmaları da bir avantaj olarak dile getirilmiştir. İşletme 
sahipleri iç pazarlarda meydana gelen durgunlukların dış pazara yönlenilmesi ile ortadan 
kaldırıldığını vurgulamaktadırlar. Ayrıca iç piyasada tutulmuş olan ürünlerinin dış 
pazarlarda fazla araştırma yapılmasına gerek kalmadan sunulması da işletmeler için bir 
avantaj konumundadır. 

Ayrıca ihracat yapan işletmelerin ülke ekonomisine de fayda sağladıkları 
görülmektedir. İhracat yapan firmaların KDV’den muaf olmaktadırlar ve yatırım 
teşviklerden yararlanmaları ihracat yapan işletmelerde daha iyi olmaktadır. 

İşletme sahipleri dış ticaretin sakıncaları olarak; yapılan üretimlerin ülkeler arasında 
zaman zaman yaşanan tıkanıklıklar yüzünden ellerinde kalmalarını bunun sonucu olarak da 
stoklama maliyetlerine katlanmak zorunda kaldıklarını bildirmektedirler. İşletmelerin yurt 
dışından mal aldıklarında bu malları ellerine geçene kadar göremedikleri ve belli bir risk 
içinde oldukları, kontrol ve test yapma imkânlarının olmadığı vurgulanmıştır.  

İşletme sahipleri, yaptıkları ihracatlarda dolar kurunun çok düşük olmasından dolayı 
da karlarının azaldığını yani kardan zarara uğradıklarını vurgulamaktadırlar.  

Ayrıca gittikçe sertleşen rekabet ortamında başarı sağlayamama, işletmelerin 
ürettikleri ürünlerin yurt dışında kabul görmemesi ve satış yapamamaları işletmeler için 
önemli bir sakıncadır. Burada işletme sahipleri müşterilerinin istediği kaliteyi tam olarak 
karşılayamamaktan dolayı sorun yaşadıklarını bildirmişlerdir. 
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İşletme sahiplerinin az iş yaparak daha fazla gelir elde etme hevesinde olmaları 
ihracatçı olarak yanlış yapmalarına neden olmaktadır. 

Üretilen mamul ile ilgili teknik özellikler, fiyat, dil sorunu gibi konularda müşteri ile 
diyalogun tam olarak oturtulamaması, anlaşılamaması da ihracatta sorunlara neden 
olmaktadır. İhracatçılar ürettikleri ürünlerin piyasaya sunuş zamanlarını ve miktarlarını iyi 
analiz etmedikleri zamanda sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Burada stokların durumuna 
bakılmadan verilen mal teslim zamanlarında karşılaşılan sorunlarda göz ardı edilmemelidir.  

Ayrıca ihracat yapacak firmaların ihracatı yapacakları ülke standartlarını tam olarak 
analiz etmemeleri, ihracatta sorunlarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. 

Önce kalite hedefiyle ortaya çıkan ihracatçıların bir diğer hatası ise kontrol için 
verdikleri ürünlerin kalitesinin yüksek, sattıklarının ise düşük olmasıdır. 

İhracatçılara göre dış piyasaya yönelmeden önce; ürettikleri ürünlerin ihracat yapılan 
ülkede satılıp satılmayacağının araştırılması, ülke yasalarının ve zorunluluklarının ne 
olduğu, ülkemizle ihracat yapılan ülke arasında uzun dönemli ilişkilerin nasıl olduğunun 
araştırılması, dış pazarlardan gelebilecek yüksek talepleri karşılayabilecek kapasitenin, 
çalışanın, teknolojik gerekliliklerin ve yeterli hammaddenin olup olmadığının, dış ticareti 
yapılan mamulün tanıtımın iyi yapılıp yapılmadığının ve piyasa fiyatının tam olarak 
belirlenip belirlenmediğinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 

Firma yöneticilerine göre ithalat ve ihracat yaptıkları dönemlerde ekstra eleman 
çalıştırmaya gerek yoktur. 

İşletme sahiplerine göre eğer dış pazara bir firma yönelecekse öncelikle yabancı dil 
bilen ve sektöründe deneyimli elemanların işletmelerinde istihdamının sağlanması 
gerekmektedir. Onun haricinde dış ticarete yönelecek işletmelerin eleman sayılarını 
arttırmaya fazla mehilli olmadıkları görülmüştür. Ancak yinede eleman alınacaksa bu 
elemanların daha deneyimli olmalarına önem verilmesi gerektiği de firma yetkilileri 
tarafından dile getirilmiştir. 

Dış ticaret firmalarına göre ürünlerini veya hizmetlerini emsalsiz yapan olgunun 
kalite, güvenilirlik, sorumluluk, ürünün zamanında teslimi, markalı olması, fiyatının uygun 
olması, sektöre göre ürün çeşitliliğinin çok olması sayılabilir. 

Trabzon merkezli olan firmaların dış ticarette daha çok doğu bloğu ülkelere 
yöneldiği söylenebilir. Bunun yanında Avrupa ülkeleri ile uzak doğu ülkeleri ile de dış 
ticaret yapıldığı vurgulanmıştır. 

Çoğu üretici firmaya göre dış ticarette genel olarak rekabet avantajlarının olmadığı 
söylenirken özellikle fındık üreticileri Türk fındığının piyasada aranan ürün olmasından 
dolayı dış pazarda rakipsiz olduklarını vurgulamışlardır. 

İşletme sahipleri dış pazara ürün satmak için ellerinde stok tutmalarının ekstra yük 
getireceğini vurgulamalarına rağmen belli bir oranda da stok tutmaları gerektiğini 
savunmaktadırlar. 

Dış ticaret firmalarının büyük bir kısmı ürettikleri ürünlerle ilgili olarak gümrük 
vergisi, kotalar ve diğer tarife dışı engeller tarafından kısıtlanmadığını vurgulamışlardır. 
Bunun yanında dış ticaret firmaları, ürünlerinin yurt dışında patent/ticari marka kanunları 
ile korunmasını gerektiğine inanmaktadırlar. 

Dış ticaret firmaları, ürün ve hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir etiketlenme sorunu 
yaşamadıklarını dile getirmişlerdir. 

Tekstil üreticilerine göre dış ticarette yaşanan kargo ve gümrük sorunları vardır. Bu 
sorunlara neden olarak gösterilen bavul ticaretidir. Eğer bavul ticareti yaparak ihracat 
yapmak isteyen firmalar işlemlerini yasal prosedürlere dayanarak yaparlarsa sorun 
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yaşanmamaktadır. Ancak yurt dışındaki alıcılardan gelen talepler üreticilerimizi bavul 
ticaretine yönelttiği için sorunlar yaşanmaya devam etmektedir. 

Tarım ürünleri ile ilgili çalışan dış ticaret firmaları dışındaki firmaların yurt dışı 
piyasalarda çevre ile ilgili olarak herhangi bir sorun yaşamadıklarını bildirmişlerdir. 
Özellikle tarım ürünü ihraç eden meyve sebze komisyoncuları son günlerde Akdeniz sineği 
krizi olarak gündeme gelen bir sorunla Rusya ile dış ticarette sorun yaşadıklarını dile 
getirmişlerdir. Burada üreticilerin bitki sağlık sertifikasyonu ile zirai karantina sertifikasının 
olmaması sorunun aşılamamasına neden olmaktadır. 

Firmaların ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı için ekstra bir çaba sarf 
etmediklerini bildiren dış ticaret firmaları bunun sebebi olarak tanıtımı nasıl yapacaklarını 
bilmediklerini, sadece internet aracılığıyla bir tanıtımın yapılabildiği vurgulanmıştır. 
Burada dış ticaret firmalarının ürünlerinin tanıtımında çok eksikliklerinin olduğunu, ve 
bunu nasıl çözmeleri gerektiğini bilmedikleri söylenebilir. 

Firma yetkililerine göre ürünlerin satışından sonra ödeme ve kredi konularında 
problemler yaşanmaktadır.  

Üretilen ürünlerin TSE ve diğer uluslararası standartlara uymasından dolayı, dış 
ticarette herhangi bir sorun ortaya çıkmamaktadır. 

Aynı ürünü farklı ülkelerde üreterek aynı ülkeye ihraç eden rakip firmalar ile dış 
ticaret firmalarımızın diğer ülkelerde üretilen ürünlerin kalitesinde, fiyatında, tanıtımında 
yapılan yanlışlıklar yüzünden kötü yönde etkilenmesinden dolayı kendi ürünlerinin 
satışının negatif yönde etkilenmediğini bildirmişlerdir. Ancak gıda üreticileri (fındık, 
bisküvi, un gibi) diğer ülke firmaları tarafından yapılan yanlışlıklardan dolayı kendi 
satışlarının etkilendiğini dile getirmişlerdir. 

Dış ticaret yapılan ülkelerin standartları ile ülkemiz standartları arasında bir ikilemin 
olmaması ve üretilen ürünlerin ihraç edilen ülke standartlarına uygun olarak üretiliyor 
olmasından dolayı bir sorun yaşanmamaktadır. 

 
5. Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışma; 2004 yılında Trabzon Limanını kullanan ve Trabzon merkezli 362 

firmanın istatistiksel olarak temsil ettiği 57 firma üzerinde yapılmıştır. Görüşme sonucunda 
firmaların dış ticaret yapmadaki esas amaçlarının satış ve kar paylarını artırmak olduğu 
görülmüştür. Ayrıca firmalar dış ticaret sayesinde, iç pazardaki müşterilere olan 
bağımlılığını azaltarak olası mevsimsel ve değişen tüketici talep dalgalanmalarından en az 
seviyede etkilenmeyi hedeflemektedirler. İşletme sahiplerine göre dış ticaretin ülke 
ekonomisine döviz girdisi, istihdam oluşturulması ve marka tanıtımı gibi faydalarının da 
olduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda ihracat hem firmanın hem de o ülkenin rekabet gücünü 
artırarak, ülkenin dış ticaret dengesinin iyileşmesine katkı sağlamaktadır. 

Firmaların ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı için ekstra bir çaba sarf 
etmediklerini belirlenmiştir. Yeterli reklamın yapılmaması sürekliliğin sağlanamamasına 
neden olacaktır. Bunun için dış ticaret firmalarının kendilerini dış pazarlarda daha iyi 
tanıtabilmeleri için fuarlar, turlar, bölgesel toplantılar yapılmalıdır. Ayrıca sektörel bazda 
kurulacak topluluklarla da tanıtım yapma şansı olacaktır. 

İhracata karar veren firmalar dış pazar araştırması konusunda devlet yardımlarından 
“İhracat Pazar Araştırması Desteği” olarak 31.07.1997 ve 14.11.1998 tarihli resmi 
gazetelerde yayınlanan 97/6 ve 98/12 tebliğini göz önünde bulundurmalıdırlar. 

1996 yılından sonra Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin gerçekleştirildiğini göz 
önüne aldığımızda, Türk imalat sanayi sektörlerinin korumasız ortamda diğer ülke 
sanayileri ile rekabet edebilir hale gelmelerinin sağlanması gerekir. Bu nedenle hammadde 
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ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi, ucuz kredi temini, işletme yönetiminde etkinliğin 
arttırılması ve idari-teknik eleman eğitimine ağırlık verilerek işgücü verimliliğinin 
arttırılması büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’deki büyük sanayi kollarının sermayelerini küresel rekabete açmaları ve 
büyük sanayi ile küçük ve orta ölçekli sanayi arasında karşılıklı besleyici ilişkilerin 
kurulması gerekmektedir. Diğer taraftan mevcut kapasiteleri genişletici, modernleşme ve 
teknolojik gelişmeyi hızlandırıcı yeni yatırımlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla 
firmaların araştırma geliştirme faaliyetleri önem vermeleri ve yeni teknolojiler getiren 
yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girmeleri teşvik edilmelidir. 

Trabzon sanayinde ağırlığı olan ve ihracat potansiyeli de yüksek bulunan iç fındık, 
entegre tesislerde yüksek katma değerli çeşit ürünlere dönüştürülmeli ve ihracatı o şeklide 
yapılarak değerlendirilmelidir. 

Trabzon’da KTÜ’ye bağlı fakülte ve yüksekokulların varlığı sanayiciler için büyük 
bir fırsattır. Üniversite-sanayi işbirliği mutlaka geliştirilmeli ve üniversite ile sanayinin 
bilgi birikimi ve deneyimlerini karşılıklı olarak aktarabilecekleri proje ve programlara 
destek verilmelidir. Trabzon sanayi firmaları, üniversitenin araştırma olanaklarından 
yararlanmalı, ihtiyaç duyduğu alanlarda (bilgi, işgücü eğitimi, teknoloji, laboratuar testleri 
gibi) işbirliğini sıkılaştırmalıdır. 

Trabzon’da faaliyet gösteren firmaların birlikte iş yapmalarını özendirici çalışmalar 
yapılmalı, yabancı ortaklıklar kurmaları için gerekli destekler sağlanmalı, firmalar arası 
işbirliği ve kurumsal girişimlerin teşvik edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Trabzon, coğrafi yapısı itibariyle tarım yapılmasına müsait değildir. Trabzon ve 
çevresi için en iyi tarımsal ürün çay ve fındıktır. Arazi yapısı; çay ve fındık dışındaki 
tarımsal ürünlerinin tarımına olanak vermemekte ve aynı zamanda sanayileşmenin çok 
düşük seviyelerde kalmasına neden olmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak da Trabzon 
ekonomisi temel olarak ticarete dayanmaktadır. Üretimin fazla olmaması bölge genelinde 
işsizlik sorununa neden olmaktadır. Bunun sonucunda da bölge göç verir duruma gelmiştir. 
Trabzon’da dış ticaretin umulan potansiyel seviyelerine ulaştırılması, bölgede işsizlik başta 
olmak üzere diğer birçok sosyal sorunların çözüm kaynağı olacaktır. 

Trabzon’da ihracatın gelişmemesinde en önemli etkenlerden biri de yeterli ulaşım 
ağının olmamasıdır. Dış piyasa ürünleri ile rekabet etmek zorunda kalan firmaların aşırı 
taşıma masrafları ile maliyetlerinin artması onların rekabet etme güçlerini düşürmektedir. 
Artan fiyatlar, talebin düşmesine neden olmaktadır. Bütün gelişmiş ülkelerde kurulu olan 
ve tercih edilen demiryolu ağlarının Karadeniz Bölgesi’nde olmaması büyük bir eksikliktir. 
Bu eksikliğin giderilerek Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan’a Karadeniz 
Bölgesi üzerinden kurulacak demiryolu ağı, bu ülkeler ve komşuları ile ihracatın 
arttırılmasına imkân verecektir. Bunun haricinde, dış ticaret yapan firmalara taşımacılıkta 
kullandıkları yakıtlar için ÖTV ve KDV alınmaması ile de destek sağlanması yararlı 
olacaktır. 

Nakliye firmaları maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla araçlara; ruhsatlarında 
belirtilen tonajın üzerinde yükleme yaparak Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya 
Taşımasına dair mevzuatta belirlenen tonaj miktarları zaman zaman aşılabilmektedir. Bu 
durum karşısında, çıkış kapılarına kadar ulaşan taşıtlara, fazla yaptığı yüklemeden dolayı 
çıkış izni verilmemekte, tonaj fazlası yükün boşaltılmasının talep edilmesi ihracatçı 
firmanın mağduriyetine ve ürünlerin zayi olmasına yol açmaktadır. 31.12.2004 tarihine 
kadar geçerli olan özellikle Bağımsız Topluluklar Devletlerine yapılan ihracatlara ait 
yapılan taşımalarda %25 tonaj aşımı uygulamasının periyodik olarak uzatılmasının 
sağlanması ihracatçı firmaların rekabet etme güçlerini arttıracaktır. 

228

 
 



 

Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Azerbaycan’ın ülkemize uyguladığı yüksek 
gümrük vergilerinin ortadan kaldırılması için bu ülkelerle yapılacak Serbest Ticaret 
Antlaşmaları gibi antlaşmalar ihracata olumlu etkiler katacaktır. 

İhracatçıların, yapmış oldukları ihracatla ilgili Vergi Dairelerinden KDV 
alacaklarında (3065 sayılı KDV kanunu) gecikmeler yaşandığı vurgulanmıştır. İlgili vergi 
dairelerinde bu konuda konusunda uzman yetişmiş eleman yetersizliğinden dolayı, KDV 
İadesi talepleri gecikmeli olarak yerine getirildiği dile getirilmiştir. Bunun için daha 
tecrübeli elamanlarla çalışılması ve gereksiz işlemlerin ortadan kaldırılması yararlı 
olacaktır. 
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Özet 

Doğu Karadeniz limanları Orta Asya, Kafkaslar ve İran’a gidecek transit yükler için 
elverişli konumlarına rağmen bölgedeki transit trafikten yeterli payı alamamaktadır. 
Bölgesel kalkınma açısından Türkiye’nin başta Trabzon Limanı olmak üzere diğer Doğu 
Karadeniz limanlarını da Anadolu kara köprüsüne entegre etmesi kaçınılmazdır. Bu amaçla 
bölge limanlarının altyapı ve ekipman sorunları başta olmak üzere ilgili sorunların bir an 
önce giderilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada uluslararası ve bölgesel örgütler tarafından geliştirilen, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’ni de kapsayan TRACECA, ALTID, TEM, PETrAs gibi uluslararası 
projeler ve bölge limanlarının transit taşımacılıktaki rolünün bölge ekonomisine katkıları 
incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ulaştırma koridoru, Doğu Karadeniz limanları, transit 
taşımacılık 

 
Role of the East Blacksea Ports in Transit Trade and Impacts on the Region’s 

Economy from the view of International Transport Corridors 
 

Abstract 
In spite of the convenient locations of the Eastern Blacksea ports fort he transit 

cargoes to be transported to the Central Asia, the Caucasus and Iran, they are not subjected 
to enough transit traffic in the region. For the regional development, Turkey has to 
integrate, first of all, the Port of Trabzon and then the other Eastern Blacksea Ports as well, 
with the Anatolian land bridge. With this intention, it is vital that the problems concerning 
the infrastructure and the equipment of the domestic ports, together with the other relevant 
problems have to be solved as soon as possible. 

In this study, the contributions to the regional economy of the transit transport role of 
the projects developed by the international and regional organizations, including Eastern 
Blacksea ports, such as TRACECA, ALTID, TEM, PETrAs and domestic ports are being 
examined. 

Key words: Transport corridor, East Blacksea ports, transit transport 
 



 

1. Giriş 
İnsanoğlu yerleşik hayata geçtiğinden bu yana ticaret, günlük yaşamın vazgeçilmez 

bir unsuru olmuştur. Önceleri sınırlı coğrafyada gelişen bu ticari hayat giderek sınırlarını 
aşmaya başlamış ve yeni pazarlara ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için doğal 
olarak da ulaştırma kavramı gündeme gelmiş, hemen ardından da ticaret yolları tarih 
sahnesine çıkmaya başlamıştır. 

Bilindiği gibi Türkiye, tarih öncesinden bu yana, çok ve çeşitli uygarlıkların oluştuğu 
bir yer olarak günümüze dek bu özelliğini koruyarak gelmiş, doğu-batı arasında -alışılan 
deyimiyle- “köprü” olma niteliğini korumuştur. Bunun bir sonucu olarak da, uzak 
geçmişten bu yana, değişik doğrultu ve karakterde yol ağlarına sahip olmuştur. İpek Yolu, 
Baharat Yolu, Kral Yolu en çok bilinen tarihi yollardır. Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika 
arasındaki önemli konumundan dolayı kendi ulaşım hatlarını ve taşıma filolarını 
geliştirmek için büyük çaba göstermiştir (http://www.ubak.gov.tr/tr/sura/kara/RAP6.doc). 

Son yıllarda küreselleşmenin etkilerinin daha fazla hissedilmesi ulaştırmaya duyulan 
ihtiyacı arttırmıştır. Özellikle Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin en ucuz ve güvenli 
şekilde yürütülebilmesi için gerek bölgesel gerekse uluslararası örgütler tarafından önemli 
ulaştırma projeleri yürütülmektedir. 

 
2. Uluslararası Ulaştırma Koridoru Kavramı 
Koridorlar, iki veya daha fazla şehri birbirine bağlayan altyapı demetleri olarak 

düşünülebilir. Bunlar bazen değişik hatların kullanıldığı otobanlar, tren hatları, kanallar, 
kısa deniz bağlantıları ve hava bağlantıları olabilir. Genelde koridor gelişimi; motorlu taşıt 
aracı, tren, tramvay, gemi, uçak gibi değişik ulaştırma modelleri kullanan bağlantılarla 
ilgilidir (Karataş, 2004; 4). 

Uluslararası ulaştırma koridoru, tarafları birbirine bağlayan, kural olarak mal ve 
yolcuların, özellikle en yoğun olduğu yönlerde uluslararası taşınmasını sağlayan, çeşitli 
taşıma şekillerinin gerçekleştirilmesi için yeterli donanıma sahip bir ana ulaştırma 
sistemleri (mevcut ve yapılacak) ağıdır (UNESCAP, 2001; 103). Ulaştırma koridorları, 
geniş bir coğrafyayı etkilemektedir. Bu nedenle gerek küresel gerekse bölgesel anlamda 
devletlerarası işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ulaştırma planlama uygulamalarına göre 
koridor, bir ağın ya da ağların ulaştırma ekseni oluşturan belirli bir bölümü olarak 
tanımlanmaktadır. Bu noktada koridorun iki önemli özelliği vardır: 

1- Koridor öncelikli olarak bölgeler veya ülkeler arasında ana uluslararası değişim 
merkezidir (aksıdır). Bu da şu demektir, koridor farklı güzergahları aynı sistemin, bazen de 
yerel bir ağın parçası olarak birleştirir. 

2- Çoğu zaman koridor alternatif deniz ve havayolu ulaştırma seçenekleri sunan, 
içerisinde intermodal değişim noktalarının olduğu (liman, havaalanı, intermodal 
merkezler) çok modlu bir eksendir. 

Günümüzün küreselleşen dünyasında uluslararası ulaştırma koridorlarına giderek 
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Malların güvenli, en kısa yoldan ve en ucuza varış 
noktasına ulaştırılması sağlıklı bir ulaştırma ağıyla mümkündür. Ayrıca bu ağlar ulaştırma 
sistemlerini bütünleşik bir şekilde ele alarak çevreye verilen zararı en aza indirmekte, 
mevcut darboğazları gidermekte ve deniz ile bağlantısı olmayan önemli üretim 
merkezlerinin limanlar ile bağlantısını da sağlamaktadır. 

 
3. Asya-Avrupa Ticareti 
Dünya özellikle son 25–30 yıldır baş döndürücü bir hızla değişmekte ve 

küreselleşme denilen olguyu yaşamaktadır. Bu nedenle, pazarlar giderek daha çabuk 
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bütünleşmekte, ekonomiler arasındaki duvarlar yıkılmakta, mesafeler kısalmaktadır. Üretim 
süreçlerinde esnek üretim sistemleri olarak anılan yöntemler geliştirilirken, çağdaş teknoloji 
ürünü yeni mallar pazarlara sunulmaktadır. Mal, faktör ve finans piyasaları ulusal sınırları 
sürekli zorlamakta ve ülkelerin bireysel boyutlarını aşmaktadır. İşte, sınırların gitgide yok 
olduğu, yük ve yolcu taşımacılığının hareketlendiği böyle bir dünyada iletişimin yanı sıra 
ulaştırma hizmetleri de eskiden olduğundan çok daha fazla önemli fonksiyonlar üstlenir 
hale gelmektedir (http://www.tcdd.gov.tr/gazete/makale/muh.htm). 

 
Tablo 1. Ana ticaret rotaları boyunca tahmini kargo hareketi (milyon TEU) 

 Trans-Pasifik Asya-Avrupa Trans-Atlantik 

 
Asya 

Amerika 
Amerika 

Asya 
Asya 

Avrupa 
Avrupa 
Asya 

Amerika 
Avrupa 

Avrupa 
Amerika 

2002 8,81 3,90 6,13 3,94 1,50 2,59 
2003 10,19 4,12 7,06 4,00 1,38 2,56 

Değişim(%) 15,7 5,6 15,2 1,5 5,3 -1,0 
Kaynak: Deveci, 2005 

 
Avrupa ile Asya arasındaki denizyolu taşımaları 2003 yılında hacim olarak bir 

önceki yıla kıyasla açık bir şekilde artmıştır. Buna karşılık Doğu ve Batı yönlü trafik 
açısından önemli farklar mevcuttur. Asya’dan Avrupa’ya olan taşımacılık miktarı önemli 
ölçüde artarken karşı yöne giden taşımacılığın hacmi bir önceki yılın seviyelerinde 
kalmıştır. Dengesizlik durumu bu nedenle daha belirgin hale gelmiştir. 2004 yılı için de 
taşımacılıkta az miktarda bir artış olacağı değerlendirilmekte, fiyat seviyelerinde de bir artış 
beklenmektedir (Deniz Ticaret Odası Sektör Raporu, 2003). 

1999 yılında 59 milyon TEU olarak gerçekleşen dünya konteyner trafiğinin her yıl 
ortalama %6,3 oranında büyüyerek 2011 yılında 123 milyon TEU’ya çıkması 
öngörülmektedir. Aynı dönemde Avrupa ile Asya arasındaki konteyner trafiği yıllık 
ortalama %7,7 artarak 4,2 milyon TEU’dan 10,3 milyon TEU’ya; Asya-Avrupa arasındaki 
konteyner trafiğinin ise yıllık ortalama %7,6 artış ile 5,3 milyon TEU’dan 12,9 milyon 
TEU’ya çıkacağı tahmin edilmektedir (Sharma, 2004). 

 
4. Asya-Avrupa Ulaştırma Koridorları 
Dünyanın, Asya ve Avrupa arasında karayolu bağlantılarına ilişkin koordineli 

gelişim planlarını ele almaya başlaması 1960’ların sonlarına kadar gitmektedir. Bu 
anlamdaki ilk uluslararası örgütlü faaliyetler BM Ekonomik ve Sosyal Komisyonu 
(UNESCAP) tarafından başlatılmıştır. UNESCAP, bir demiryolu projesi ve Asya Otoyolu 
projesi aracılığıyla Asya ve Avrupa ülkeleri arasında ticari bağlantılar kurmayı 
hedeflemekteydi. Ekonomik sebeplerden dolayı bu proje başarılı olamadı.  
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1980’lerin ortalarında Asya’daki durum tamamen değişti ve Güneydoğu ve Doğu 
Asya ülkelerindeki ekonomik büyüme dünya ortalamasının iki katına çıktı. Bu yıllardaki 
ticari faaliyet hacmi 1,5 trilyon $’a çıkarken (dünya ticaretinin üçte biri) merkezi 
ekonomilerin yıkılması doğrultusunda Asya’da yaşanan değişiklikler ve ekonomik 
faaliyetler sonucunda BM ve ESCAP Komisyonu 1990’ların başında Asya ve Avrupa 
arasındaki ticaret akışını desteklemek üzere ALTID (Asya Kara Taşımacılığı Altyapısının 
Geliştirilmesi) adlı bir projeye başlattı. 1990’larda Asya ve Doğu Avrupa’da yeni ülkelerin 
ve yeni pazarların ortaya çıkması ile baş gösteren değişimler, bunun yanı sıra ALTID 
güzergahına ilişkin yatırımlarda yaşanan sorunlar Batının dikkatini bölgeye yöneltmiştir. 
1990’ların sonlarından bu yana ABD ve Avrupa Birliği, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinin 
Orta Asya ve Güney Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Doğu-Batı enerji ve taşımacılık 
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güzergahlarının gelişimindeki önemli rolünü vurgulamaktadır. Tüm bu gelişmeler ışığında, 
1993 yılında gerçekleşen Avrasya Ulaştırma Konferansında Avrupa Birliği ülkeleri, Asya 
ve Avrupa’da 10 koridor belirlemiştir. Bunlardan 8’i Avrupa’daki ve/veya Avrupa ile 
bağları olan ülkelerdeki ticaret ve transit ile alakalı olup diğer 2 koridor ise doğu-batı ve 
kuzey-güney koridorları olmuştur (UND, 2002a). 

2000 yılından itibaren BM’ye bağlı iki önemli bölgesel örgüt UNECE (United 
Nations Economic Comission for Europe) ve UNESCAP Asya-Avrupa ulaştırma ağlarının 
oluşturulması için ortak çalışmalar yürütmektedirler. Bu çalışmalarda mevcut ulaştırma 
koridorlarının iyileştirilmesi, devletlerarası işbirliğinin artırılması, intermodal ve çevreye 
duyarlı bir ulaştırma ağının geliştirilmesi ve de en önemlisi uluslararası ticaretin önündeki 
en büyük engel olan yasal işlemlerin giderilmesi yani sınır geçişlerindeki beklemelerin 
azaltılması amaçlanmaktadır. Her yıl düzenlenen Avrupa-Asya Ulaştırma Konferanslarında 
mevcut durum ve gelişmeler ele alınmaktadır. 

 
4.1 Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (NOSTRAC) 
2002 yılında Yeni Delhi’de Rusya, İran ve Hindistan hükümetlerinin imzaladıkları 

anlaşma ile Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru resmen hayata geçmiştir. Son olarak Kasım 
2002’de Beyaz Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Umman, Ermenistan, Azerbaycan ve Suriye 
koridora katılmıştır. Türkiye, Ukrayna, Kırgızistan ise başvurularının kabulünü 
beklemektedir. Projenin başlıca amacı, Asya ile Avrupa arasında yapılan ticarete alternatif 
bir güzergah oluşturmak ve taraf devletler arasındaki ticaret hacmini arttırmaktır. Bu amaç 
çerçevesinde anlaşmaya taraf olan devletler, transit ticareti engelleyici gümrük işlemlerini 
azaltmayı, tek tip taşıma belgesi oluşturmayı ve ulaştırma altyapılarını iyileştirmeyi taahhüt 
etmişlerdir. 

Bu proje kapsamında Hindistan’ın Mumbai Limanı’ndan çıkan bir yük deniz yolu ile 
İran’ın Bander Abbas Limanı’na getirilmekte, buradan Tahran üzerinden demiryolu 
aracılığıyla İran’ın Hazar Denizi kıyısındaki Bander Enzaliye ve Bander Emirabad 
limanlarına taşınmaktadır. Daha sonra yine denizyolu ile Rusya’nın Olya Limanı’na 
getirilen yük Moskova üzerinden demiryolu veya karayolu ile koridorun batıdaki son 
noktası olan Batlık Denizi kıyısındaki St. Petersburg Limanı’na ulaştırılmaktadır. 

Kuzey-Güney Koridoru halen kullanılmakta olan 16.129 km’lik Süveyş Kanalı-
Akdeniz hattına göre sadece 6.245 km olup, transit sürede taşıyıcılara 10–12 gün arasında 
avantaj sağlamaktadır. Aynı hat üzerinden yapılan taşımalarda Süveyş Kanalı üzerinden 
taşınan kargolara oranla taşıma maliyetlerinde %15–20 tasarruf sağlanmaktadır (UND, 
2002a). İran demiryolları ve karayollarının yetersiz altyapısı ve İran hükümeti’nin sınır 
geçişlerinde problem çıkarması koridorun gelişmesi önündeki en büyük engeldir. Son 
olarak koridor üzerinde bazı noktalarda ele geçirilen nükleer madde ve silahlar AB ve 
ABD’nin koridora şüpheyle yaklaşmalarına neden olmuştur. Kuzey-Güney Koridorunda 
2005 yılında yaklaşık olarak 8 milyon ton konteyner taşımacılığı tahmin edilmektedir. Bu 
rakam 2002 yılının iki katını oluşturmaktadır. Rusya Ulaştırma Bakanlığına göre 
koridordaki yıllık ticaret hacmi 2005 yılında toplam 10 milyar doları bulacaktır 
(Containerisation International, 2003; 36(8)). 

 
4.2 Asya Kara Altyapı Geliştirme Projesi (ALTID) 
Asya Kara Ulaştırma Altyapı Geliştirme Projesi ilk olarak UNESCAP’ın 1992 

yılındaki 48. oturumunda bölgedeki uluslararası kara taşımacılığını geliştirmek amacıyla 
hayata geçirilmiştir. ALTID üç ana projeyi kapsamaktadır. Bunlar: 
 ● Asya Otoyol Ağı  

234

 
 



 

 ● Trans Asya Demiryolu Ağı 
 ● Kara Taşımacılığının Kolaylaştırılması 

 
4.2.1 Asya Otoyol Ağları ve Türkiye’deki Otoyol Ağı  
Asya Otoyolları Ağı Projesi’nin amacı, bölgedeki uluslararası karayolu 

taşımacılığını geliştirilmesidir. Bu amaçla bölgedeki karayollarının altyapıları 
iyeleştirilmekte ve ulaştırmada verimliliği arttırma çalışmaları yürütülmektedir. 

Asya Otoyol Ağı Projesi 32 ülkede 55 rotayı kapsayan 140.000 km’lik bir yol ağı 
projesidir. Yeni yol yapım maliyetlerinin yüksek olacağı ve çoğu ülkenin de finansal 
sorunlar yaşayabileceği düşünülerek var olan altyapının iyileştirilmesine öncelik 
verilmiştir. Proje için en büyük sorun taraf devletlerin farklı ekonomik yapılarıdır. Bu 
nedenle altyapı iyileştirme çalışmalarının finansmanında zorluklar yaşanmaktadır. 

Asya Otoyol Ağı belirlenirken, uluslararası taşımacılığı geliştirmek ve bölgesel 
bütünleşmeyi sağlamak amacıyla önemli merkezler arası yollar; ekonomik faaliyet bölgeleri 
arasındaki yolları geliştirmek amacıyla ana endüstriyel ve tarımsal merkezlere bağlantılar; 
kara ve deniz ulaştırma ağlarını birleştirmek amacıyla önemli deniz ve nehir limanları ve 
havaalanları; demiryolu ve otoyol ağlarını birleştirmek amacıyla önemli kara konteyner 
terminalleri ve depolarına bağlantılar; Asya Otoyolu’nun turistler tarafından kullanılmasını 
teşvik etmek amacıyla önemli turistik bölgelere bağlantılar seçilmiştir (Regmi, 2004). 

Türkiye, UNESCAP tarafından geliştirilen Asya Otoyol Ağı projesinde çok önemli 
bir yere sahiptir. Koridorun batısında, Avrupa’ya açılan bir kapı niteliğinde olduğu için 
uluslararası taşımacılıkta önemli rol oynayan yollarımız bu projeye dahil edilmiştir. Ayrıca 
bölge ülkelerinin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi ile bağlantılarının sağlanabilmesi 
amacıyla Samsun, Trabzon, Mersin, İskenderun, İzmir limanlarına açılan yollar 
Uluslararası Asya Otoyol Ağı kapsamına alınmıştır. 2001 tarihinden itibaren UNESCAP’a 
yeni üyelerle yol bağlantısının sağlanması amacıyla Karadeniz Sahil Yolu ve İstanbul-
Ankara Otoyolu A-yol statüsüne dahil edilmiştir. Böylelikle Türkiye’deki A-yol uzunluğu 
5.254 km’ye çıkmıştır. Ülkemizde yer alan A-yollarının tamamı çift şeritli olmakla birlikte 
altyapı iyileştirme çalışmaları hızla devam etmektedir. 

 
Tablo 2. Türkiye’de Asya otoyol ağı’na dahil güzergahlar 

Yol  
Numarası 

Güzergah Uzunluk 
İki veya 

Çok Şeritli 

AH1 
Gürbulak-Doğubeyazıt-Aşkale-Refahiye-
Sivas-Ankara-Gerede-İstanbul-Kapıkule-
Bulgaristan Sınırı 

1.915 1.915 

AH5 
Sarp-Trabzon-Samsun-Merzifon-Gerede-
İstanbul-Kapıkule-Bulgaristan Sınırı 

960 960 

AH84 
Doğubeyazıt-Diyarbakır-Toprakkale 
(İskenderun)-İçel 

1.188 1.188 

AH85 Refahiye-Amasya-Merzifon 338 338 
AH86 Aşkale-Bayburt-Trabzon 247 247 
AH87 Ankara-Afyon-Uşak-İzmir 606 606 

Toplam  5.254 5.254 
Kaynak: UNESCAP, 2003b 
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4.2.2 Trans Asya Demiryolu Ağı (TAR) 
Trans Asya Demiryolu Ağı tıpkı Asya Otoyol Ağı projesi gibi 1960’lı yıllarda 

gündeme gelen bir projedir. O yıllarda yaşanan gelişmeler Trans Asya Demiryolu Ağı’nı da 
etkilemiş ve uzun bir süre projeye ara verilmek zorunda kalınmıştır.  

Bölge ülkelerinin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve demiryollarındaki farklılık 
projenin 4 temel bileşene ayrılarak adım adım yürütülmesi ile giderilmeye çalışılmaktadır. 
Trans Asya Demiryolu Projesi ile Asya-Avrupa arasında belirlenen dört koridor şunlardır: 

1- Kuzey Koridoru: Rusya Federasyonu-Kazakistan-Moğolistan-Çin-Kore 
Yarımadası 

2- Güney Koridoru: Tayland ve Çin’i Bangladeş, Myanmar, Hindistan, Pakistan, 
İran ve Türkiye’ye bağlayan koridor. 

3- Orta Koridor: Avrupa-Türkiye-İran-Orta Asya-Çin 
4- Kuzey- Güney Koridoru: Rusya ve İran 
Trans Asya Demiryolu Ağı kapsamında Türkiye’de toplam 5 hat belirlenmiştir. 

Bunlar: 
Tk 1 (Kapıköy-Kapıkule Hattı): İran üzerinden gelecek Asya yüklerinin transit 

olarak Avrupa’ya ulaştırabileceği bir hattır. İran ile sınırımız olan Kapıköy’den başlayan 
hat Malatya-Ankara-İstanbul güzergahını izleyerek Edirne’ye ulaşmaktadır.  

Tk 2 (Aktaş-Çetinkaya Hattı): Bu hat Kafkaslar üzerinden gelecek Orta Asya 
yüklerinin batıya ulaştırılması açısından önemlidir. Fakat Ermenistan Türkiye sınırının 
kapalı olması ve Kars-Tiflis demiryolu hattının halen bitirilememesi nedeniyle 
kullanılamamaktadır. Kafkaslar ile bağlantı sağlanırsa hem Avrupa’ya hem de Akdeniz’e 
Türkiye üzerinden ulaşmak mümkün olacaktır.  

Tk 3 (Malatya-İskenderun Hattı): Bu hat ile Kafkas ülkelerinin İskenderun Limanı 
aracılığıyla Akdeniz bağlantısının sağlanması amaçlanmaktadır.  

Tk 4 (Toprakkale-Mersin Hattı): Bu hattın amacı Kafkaslar ve İran üzerinden gelen 
yüklerin Mersin Limanı’na indirilmesidir.  

Tk 5 (Bostankaya-Samsun Hattı): Bu hat Trans Asya Demiryolu Ağı’nın Karadeniz 
ile bağlantısını sağlayan hattır.  

Türkiye toprakları içerisinde yer alan Trans Asya Demiryolu Ağı’na dahil 
güzergahların toplam uzunluğu 4.053 km dir. 5 ana hattın sadece 243 km’si çok hatlı ve 
elektrikli iken büyük bölümü (2.487 km) tek hat ve elektriksizdir. 

 
4.3 Trans Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (TEM) 
Kısa adı TEM olarak bilinen Trans Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu Projesi, 1977 

yılında, Helsinki Nihai belgesi kararları doğrultusunda 10 Avrupa ülkesinin katılımı ile 
Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE) ve Birleşmiş Milletler Ekonomik Kalkınma Programı 
(UNDP) desteğinde başlatılmış, Doğu ve Güneydoğu Avrupa Bölgelerine yönelik 
uluslararası, bölgesel bir projedir. Proje ile bölgede güvenli ve kaliteli bir yol ağı yapımı 
yanında eksik bağlantıların tamamlanması ve Avrupa’nın bütünleşmesine, gelişimine 
yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

TEM otoyol ağı her biri en az iki şeritli yüksek kapasiteli, standartlara uygun, 
güvenli, hızlı ve konforlu yaklaşık 24.000 km uzunluğundadır. Avrupa ulaştırma 
altyapısının geliştirilmesi için çok önemli olan bu proje Doğu Avrupa ve Karadeniz 
ülkelerinde Pan-Avrupa ulaştırma koridorlarının bel kemiğini oluşturmaktadır. TEM 
Projesi bu ülkelerin ulaştırma altyapılarının Avrupa standartlarına çıkarılabilmesine 
yardımcı olacaktır. 
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Türkiye’deki TEM otoyol ağı toplam 6.921 km ile tüm ağın %29’unu 
oluşturmaktadır. Ülkemizdeki TEM otoyol ağı Bulgaristan sınırından başlayıp Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü üzerinden İstanbul’u geçerek Ankara’da doğu ve güney olmak üzere iki 
kola ayrılmaktadır. Doğuya giden kol, Aşkale’de tekrar ikiye ayrılarak biri Trabzon’a 
ulaşmakta, diğeri ise Gürbulak’ta İran sınırında sona ermektedir. Güneye giden kol da 
Suriye ve Irak sınırında son bulmaktadır. Ayrıca, İstanbul’dan İzmir ve Antalya’ya da 
bağlantılar mevcuttur. 

E-yollarının Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine uzatılması konusundaki çalışmalara 
paralel olarak ülkemizdeki mevcut E-yolları ağına ilave olarak öneri güzergahlar 
geliştirilmiş olup, Dilicu-Iğdır-Doğubeyazıt devlet yolu (134 km), Doğubeyazıt-Bitlis-
Şanlıurfa devlet yolu (665 km) ve Türkgözü-Posof-Kars-Horasan devlet yolu (276 km) E-
yol statüsü kazanmıştır. Bu durumda toplam Türkiye’deki E-yol uzunluğu 5.947km’den 
7.022 km’ye yükselmiştir (www.kgm.gov.tr). 

 
4.4 Trans Avrupa Demiryolu Ağı (TER) 
Trans Avrupa Demiryolu Ağı Projesi 1990 yılında Orta, Doğu ve Güneydoğu 

Avrupa hükümetleri tarafından BM Kalkınma Fonu’nun finansal desteği ile kurulmuş ve 
UNECE gözetmenliğinde halen devam etmekte olan bir işbirliği projesidir. Projenin genel 
hedefi Merkez ve Orta Avrupa ülkeleri ve projeye katılan diğer ülkelerin birbirleri ile ve 
diğer Avrupa ülkeleri ile elverişli kombine taşımacılık, demiryolu taşımacılığı sisteminin 
geliştirilmesine yardımcı olmak, bölge ülkelerindeki ulusal ve uluslararası kombine 
taşımacılık ve demiryolu taşımacılığının kalitesinin yükseltilmesi, ana ulusal ve uluslararası 
ulaştırma ağlarındaki sıkışıklığın, çevresel ve güvenlik problemlerinin azaltılmasına 
yardımcı olarak Avrupa bütünleşmesine ve gelişimine yardımcı olmaktır 
(http://www.unece.org/trans /ter/main/ter.html). 

Projenin operasyonel hedefleri arasında, doğu-batı ağlarını da içeren TER Ağı’nın 
kurulması; doğu-batı aksında eksik, yenilenmesi gereken hatların belirlenmesi; kombine 
taşımacılığın ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması için örgüt ve envanter bazında alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi; ağ üzerindeki mevcut ve gelecekteki trafik ile ilgili 
çalışmalar yapılması; kısa, orta, uzun vadeli önlemler içeren programın hazırlanması 
bulunmaktadır. 

Türkiye’deki TER Ağlarının uzunluğu 4.800 km olup, toplam Trans Avrupa Ağında 
%26,4 pay ile birinci sırandadır. Bulgaristan sınırından başlayarak İstanbul-Ankara 
güzergahını izleyen ülkemizdeki TER Ağları Sivas’ta üç kola ayrılmaktadır. Kuzeye giden 
kol, hattın Samsun Limanı ile bağlantısını sağlarken, diğer bir kol Erzurum üzerinden 
Gürcistan sınırına kadar uzanmaktadır. Güneye giden kol ise Malatya’da ikiye ayrılarak 
İran üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara ulaşmakta diğer kol ise Mersin ve İskenderun 
limanlarında son bulmaktadır. Ayrıca hattın İzmir Limanı ile de bağlantısı bulunmaktadır 
(www.kgm.gov.tr). 

 
4.5 Avrupa-Asya-Kafkaslar Ulaştırma Koridoru (TRACECA) 
TRACECA Projesi Mayıs 1993 tarihinde beş Orta Asya (Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan) ile üç Kafkas ülkesinin (Azerbaycan, Ermenistan, 
Gürcistan) ticaret ve ulaştırma bakanlarının katılımı ile Brüksel’de yapılan toplantı 
sonucunda, Asya ile Avrupa arasında Karadeniz üzerinden geçen bir ulaştırma koridorunun 
kurulması amacıyla TACIS (Technical Assistant Program for the Common Independent 
States) programının bir parçası olarak hayata geçirilmiştir. Proje ile bölgesel işbirliğinin 
desteklenmesi, bölge devletlerinin dünya pazarlarına ulaşımını sağlayarak ekonomik 
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gelişmelerine yardımcı olunması, bölgeye yabancı sermaye akışının desteklenmesi, 
Kafkasya ve Karadeniz ülkelerinin TRACECA aracılığıyla Avrupa Ulaştırma Ağlarına 
bağlanması hedeflenmektedir. 

Bugüne kadar TRACECA Projesi kapsamında 39 teknik yardım ve 14 altyapı 
iyileştirilme projesine 100 milyon Euro’dan fazla para harcanmıştır. Projenin finansmanı 
ağırlıklı olarak Avrupa Birliği Yatırım Bankası (EBRD), Dünya Bankası (WB) ve Asya 
Kalkınma Bankası fonlarından karşılanmaktadır. Bunların yanı sıra AB, bireysel 
yatırımcılar, Kafkas ve Orta Asya taşımacılık şirketleri ile ortaklılar kurmaktadır. AB bu 
programı bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve ekonomik dengenin sağlanmasına yönelik 
Güney Halka Hava Güzergahları Projesi ve Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 
(INNOGATE) gibi başka AT projeleri ile desteklemektedir (UND, 2002b). 

Son olarak TRACECA Projesine Yunanistan, İran ve Afganistan dahil olmuştur. 
Pakistan’ın başvurusu ise memnuniyetle karşılanmıştır. Çin ve Rusya da TRACECA 
Projesi ile ilgilenmektedirler, fakat şuan için koridor üzerinde tam bir denetime sahip olan 
AB bu ayrıcalığını bölgelerinde önemli birer güç olan bu iki devletle paylaşma konusunda 
temkinli davranmaktadır. 

TRACECA Koridorunda taşınan transit yükler arasında başlıca 6 tip yük ön plana 
çıkmaktadır. Bunlar: 

 ● Hazar Denizi’nde aktif olan petrol endüstrisi için taşınan ekipmanlar. 
 ● Afganistan için insani yardım ve yeniden yapılandırma malzemeleri. 
 ● Azerbaycan başta olmak üzere petrol ihracatçısı ülkelere taşınan konteynerize 
olmuş tüketim malları. 
 ● Konteynerize şekilde taşınan ve Azerbaycan ile Ermenistan’da KOBİ’lerin 
gelişimini sağlamaya yönelik ekipmanlar. 
 ● Özbekistan ve Türkmenistan’dan yapılan pamuk ihracatı. 
 ● Hazar Denizi’nden çıkarılan petrol ve doğalgaz (World Bank, 2003). 
 Önümüzdeki yıllarda Hazar Denizi’ndeki petrol çıkarma ekipmanlarının 
yenilenmesi ihtiyacı gündeme gelecektir. Bu nedenle koridor üzerinde taşınan ekipman 
trafiğinin artması beklenmektedir. Uzun yıllar pamuk ticaretinde yoğun olarak kullanılan 
koridor İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin uyguladığı ucuz tarifelerle önemini 
yitirmektedir. Öte yandan koridor üzerinde konteyner taşımalarında henüz istenilen 
seviyeye ulaşılamamıştır. Bunun en önemli nedeni Hazar Denizi kıyısındaki limanlarda 
konteyner elleçlemesinin verimli şekilde yapılamaması ve deniz üzerindeki konteyner 
taşıma ücretlerinin yüksekliğidir.  

TRACECA Projesi taraf ülkeler için stratejik öneme sahiptir, çünkü proje bölge 
devletlerini Avrupa’ya bağlama adına alternatif güzergahlar sunmaktadır. Projenin ileride 
Orta Asya ve Uzak Doğu’ya uzatılması ile 21. yy’da modern bir İpek Yolu oluşturmak 
mümkün olacaktır. İpek Yolu’nun sadece Doğunun baharatı ile ipeğini Batı’ya taşımadığı, 
aynı zamanda Doğu ile Batı medeniyetleri arasında bir kültürel değişim köprüsü olduğu da 
göz önünde tutulduğunda, küreselleşme yönünde büyük dönüşümler yaşanan günümüz 
dünyasının ekonomik, siyasi ve teknolojik şartları karşısında, TRACECA projesinin 
bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasında oynayacağı rol göz ardı edilemez. 

Türkiye TRACECA Çok Taraflı Temel Anlaşmasını 1998 tarihinde imzalamış, bu 
anlaşma 2001 yılında parlamento tarafından onaylanmış ve ülkemiz 2002 yılında Romanya 
ve Bulgaristan ile birlikte TRACECA programına tam üye olarak dahil edilmiştir. Bu 
tarihten sonra TRACECA haritası Türkiye’yi de içerisine alacak şekilde geliştirilmiş ve 
Haydarpaşa ile Samsun limanları koridora dahil edilmiştir. Türkiye tarafından önerilen 
Mersin-Samsun demiryolu hattının koridora dahil edilmesi ise kabul edilmemiştir. 
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Türkiye, “TEN Koridorları ve TRACECA Koridorları arasında deniz taşıma 
bağlantılarının iyileştirilmesi” projesinde Hopa ve Samsun limanları ile, altı öncelikli proje 
arasında yer alan “Karadeniz limanlarında konteyner elleçleme ve izleme bilgi sistemi” adlı 
projede Haydarpaşa, Trabzon ve Samsun limanları ile yer almaktadır. Ayrıca Türkiye 2005 
yılı eylem planında yer alan “Karadeniz’deki liman ve deniz taşımacılık hatlarında ortak bir 
güvenlik yönetim sisteminin geliştirilmesi” ve “TRACECA ülkeleri için bir yük/ticaret 
tahmin modelinin oluşturulması” konulu iki projeye de dahil edilmiştir. Ülkemizin Mersin-
Samsun hattının ve Derince, Trabzon, Hopa ve Erdemir limanlarının koridora dahil 
edilmesi yönündeki ısrarı devam etmektedir.  

 
4.6 Pan-Avrupa Ulaştırma Şebekeleri (PEN) 
1988 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması, ardından SSCB’nin dağılması iki kutuplu 

dünya düzeninin de sonu anlamına gelmekteydi. Ardı ardına yaşanan bu iki gelişme AB’nin 
ulaştırma politikalarını da doğrudan etkilemiştir. Bağımsızlığını kazanan devletlerin serbest 
piyasa ekonomisini benimseme yönündeki tavırları, AB’nin bu ülkelerle olan ilişkilerini 
geliştirmek istemesi iyi bir ulaştırma altyapısını da gerektirmekteydi. Bunun yanında 
gelişen dünya ekonomisinde üretim merkezlerinin ucuz işgünün olduğu Asya ülkelerine 
kayması, buradaki kalabalık nüfusun büyük bir pazar oluşturması ve bölgenin zengin 
hammadde kaynakları Kafkaslar ve Asya’ya yönelik yeni ulaştırma koridorlarının 
oluşturulmasını gerekli kılıyordu. AB üyesi devletlerin başkanları da 1994 Girit 
Konferansı’ndan itibaren ulaştırma politikalarında önceliği bu amaçları gerçekleştirmeye 
yönelik belirlemişlerdir. 

Pan-Avrupa Ulaştırma Ağı kavramı üç konferans sonucu ortaya çıkmıştır. 1991 
yılında düzenlenen Prag Konferansı’nda projenin temelleri atılırken, 1994’te Girit’te 
düzenlenen konferansta 9 öncelikli koridor belirlenmiş, 1997 Helsinki Konferansı’nda bu 
koridorlar yeniden gözden geçirilmiş ve 10. koridor eklenmiştir. Bu koridorlardan 7 tanesi 
doğu-batı, 3 tanesi ise kuzey-güney doğrultusundadır. Pan-Avrupa Ulaştırma Koridorları 
toplam uzunluğu 20.378 km olan 10 adet çok modlu ulaştırma ağından oluşmaktadır. 

Pan-Avrupa ulaştırma şebekeleri içerisinde ülkemizi ilgilendiren başlıca iki koridor 
vardır. Bunlar; Dresden/Nünberg’den (Almanya) başlayarak, Prag (Çek Cumhuriyeti), 
Viyana (Avusturya), Bratislava (Slovakya), Budapeşte (Macaristan), Arad (Romanya) ve 
Sofya (Bulgaristan) şehirlerini geçerek İstanbul’a kadar uzanan 4. koridor ve 4. koridor 
üzerinden yine İstanbul’a bağlanan 10. koridordur. 4. koridorun toplam uzunluğu 260 km 
olup Romanya üzerinden Karadeniz’e ve Bulgaristan üzerinden de Yunanistan ile bağlantısı 
mevcuttur.  

4. koridorun İstanbul’da son bulmayıp Türkiye üzerinden kuzeyden Trabzon, 
Samsun hattını takip ederek Gürcistan’a, güneyden Suriye ve Irak’a, doğudan ise İran’a 
bağlanıp Avrupa ile Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asaya ile bağlanması yönünde yapılan 
öneri henüz kabul görmemiştir. TCDD tarafından halen 10. koridor üzerinde “East 
Express” adlı blok konteyner treni ile 4. koridor üzerinde iki adet blok konteyner treni 
işletilmektedir. 

 
4.7 Pan-Avrupa Ulaştırma Alanı (PETrA) 
1997 yılında AB tarafından düzenlenen ve TRACECA Projesine taraf ülkelerle KEİ 

(Karadeniz Ekonomik İşbirliği) üyelerini bir araya getiren toplantıda Karadeniz Bölgesi 
ülkelerinin TEN (Trans European Network) ve TRACECA koridorlarına katılımı 
tartışılmıştır. Aynı yıl Helsinki’de düzenlenen konferansta ise Karadeniz Bölgesi PETrA 
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olarak adlandırılmış ve Karadeniz ülkelerinin TRACECA ve TEN koridorları ile bağlantısı 
sağlanmıştır. 

Pan-Avrupa Ulaştırma Alanı’nın temel hedefi, insanların ve malların Karadeniz 
Bölgesi içerisinde sağlıklı ulaşımını sağlamak, kullanıcılara yüksek kaliteli altyapı sunmak, 
karşılaştırmalı avantajlarını hesaba katarak tüm ulaştırma şekillerini içermek, mevcut 
kapasitenin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, bölgedeki ulaştırma altyapılarını 
intermodal taşımacılığa olanaklı kılmak, ekonomik ve çevresel olarak uygulanabilir olmak, 
TEN koridorlarına, Merkez, Doğu ve Batı Avrupa ve Akdeniz ülkelerine bağlanabilir 
olmaktır (http://www.bs-petra.org/12/88_1.html). 

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için öncelik, mevcut altyapının verimli 
kullanılmasına, kombine taşımacılığın geliştirilmesine, darboğazların giderilmesine, TEN 
ve TRACECA koridorları ile bağlantıların sağlanmasına, güvenli ve rahat seyahat için 
gerekli altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin gerçekleştirilmesine ve çevreye en az zararlı 
taşıma altyapılarının kurulmasına verilmiştir. Türkiye, Pan-Avrupa Ulaştırma Alanı’nda, 
Derince Limanı Konteyner Terminali, Tekirdağ, Bandırma, Haydarpaşa, İzmir, Zonguldak, 
Samsun ve Trabzon limanları ile yer almaktadır. Burgaz, Varna, Odessa, Batum ve Poti 
limanları Pan Avrupa Ulaştırma Alanına dahil olan diğer bölge limanlarıdır. 

 
4.8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Ulaştırma Projeleri  
EİT bölge ülkeleri arasındaki ticaret ve turizmi kolaylaştırarak bölgesel işbirliğini 

arttırmak ve bölgenin dünya ile olan ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla ulaştırma 
alanında da çalışmalarını yürütmektedir. Örgütün yeterli finansman kaynağı olmadığı için 
her ülke eksik karayolu ve demiryolu ağlarının yapımını kendi kaynakları ile 
gerçekleştirmektedir. Örgüt bünyesinde sınır noktalarındaki beklemeleri azaltmak amacıyla 
oluşturulan çalışma grupları üye ülkeler arasında yasal düzenlemelerin uyumu için 
uluslararası anlaşmaları takip etmekte, örgüt sekretaryası ise UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development), UNESCAP gibi uluslararası kuruluşlarla kurumsal 
kapasitenin güçlendirilmesine yönelik önlemler almaktadır. 

1993 yılında EİT Bakanlar Konseyi, “Quetta Eylem Planı” ile bölgedeki ulaştırma ve 
iletişim çalışmalarının temel hedefini ortaya koymuştur. Bunlar; bölgede sağlıklı bir 
ulaştırma için yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, kara ulaştırmasının ve sınır 
geçişlerinin kolaylaştırılması ve bölgede çok modlu taşımacılığın geliştirilmesidir. Aynı yıl 
Almaata’da düzenlenen toplantıda Orta Asya Devletleri ile Türkiye, İran ve Pakistan 
arasındaki eksik demiryolu bağlantılarının güçlendirilerek bölgede kesintisiz demiryolu 
ulaşımının sağlanması için olumlu adımlar atılmıştır. 

1998 yılında yayımlanan İstanbul Deklarasyonunda küresel ulaştırma koridorları ile 
sağlıklı bir ulaştırma altyapısının kurulması için eksik karayolu ve demiryolu ağlarının 
tamamlanması ve gerekli yerlerde mevcut ağın standartlarının yükseltilmesinin üye 
devletlerin ulusal ulaştırma planlarında yer alması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca 
İstanbul’daki toplantıda, bölge ülkeleri arasında blok konteyner trenlerinin işletilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bu gelişmeler sonrasında 2002 yılı Haziran ayında TCDD tarafından 
İstanbul-Tahran-Taşkent-Almaata arasında “Avrasya Blok Konteyner Treni” işletilmeye 
başlanmıştır. 

EİT kapsamında belirlenen karayolu ağı Türkiye’ye İran sınırından girmekte, 
Ankara-İstanbul hattını izleyerek Bulgaristan sınırından Avrupa’ya uzanmaktadır. Ayrıca 
hattın, İzmir, Samsun, Mersin, İskenderun limanları ile de bağlantıları bulunmaktadır. 
Türkiye’deki EİT güzergahları asfalt kaplamalı 1. sınıf devlet yolu olarak hizmet 
vermektedir. Yatırım programı çerçevesinde bazı kesimlerde standart yükseltme çalışmaları 
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devam etmektedir. Ülkemizdeki EİT güzergahları, EİT ülkelerini gelişmiş Avrupa ülkeleri 
ile Ortadoğu ülkelerine bağlayan en kısa güzergahtır (www.kgm.gov.tr). 

 
4.9 Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ulaştırma Projeleri 
KEİ, ulaştırma alanında bölge ülkeleri arasında uluslararası ve transit karayolu 

taşımacılığının geliştirilmesi; uyumlu, güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ulaştırma 
ağının oluşturulması; sınır geçiş işlemlerinin ilgili uluslararası anlaşmalar, AB, UNECE 
gibi bölgesel örgütlerin düzenlemeleri çerçevesinde uyumlaştırılarak kolaylaştırılması 
üzerine çalışmalar yapmakta ve uzun dönemde, Avrupa-Kafkasya-Orta Asya arasında bir 
köprü kurularak Pan-Avrupa Ulaştırma Ağı üzerinde bir Trans Avrasya Ulaştırma 
Sisteminin yaratılmasını hedeflemektedir. 

1992 yılında yapılan toplantıda KEİ üyesi devletler ulaştırma altyapılarının 
geliştirilmesi yönünde anlaşmaya varmışlar ve bu konu ile ilgili bir çalışma grubu 
oluşturulmasına karar vermişlerdir. 1993 yılında çalışma grubunun yaptığı araştırmaya göre 
bölgede sağlıklı bir ulaştırma altyapısının geliştirilmesinin önündeki en büyük engelin sıkı 
gümrük işlemleri, yeterli altyapının olmaması ve çeşitli yasal sorunlar olarak belirlenmiştir. 

KEİ Ulaştırma çalışma Grubu 23–24 Kasım 1993 tarihinde Atina’da yapılan 
toplantıda, KEİ ülkelerini kapsayan karayolu/demiryolu, ro-ro ya da karayolu/demiryolu-
denizyolu bağlantılı bir Karadeniz Ring Koridoru kurulmasını önermişse de üye ülkelerin 
ulusal çıkarlarını ön planda tutmaları nedeniyle proje ile ilgili henüz somut bir adım 
atılamamıştır.  

Üye ülke uzmanları hazırladıkları bir belgede, demiryolu ve karayolu ulaşımının, 
limanların ve bölgedeki deniz yollarının haritasını çıkarmak suretiyle KEİ ülkelerinin 2005 
yılına kadar ulusal altyapılarını ve en tercihli bağlantılarını saptamış bulunmaktadırlar. Bu 
harita sayesinde bölgesel düzeyde en etkin maliyetli ulaştırma bağlantıları saptanmış olup 
mevcut altyapıya gelecekte yapılacak bağlantılar ile Avrupa ulaştırma sistemine 
entegrasyon sağlanabilecektir. KEİ’nin üzerinde durduğu dört önemli ulaştırma projesi 
bulunmaktadır. Bunlar: 
 ● Kuzey Güney yönlerinde, Baltık Denizi, Orta Rusya, Azak ve Karadeniz arasında 
Pan-Avrupa 9. koridoru. 
 ● Doğu-Batı yönlerinde, Adriyatik Denizi, Karadeniz, Orta Asya arasında Pan 
Avrupa 8. koridoru. 
 ● Tuna-Don Volga nehirleri arasında Pan Avrupa 7. koridoru. 
 ● Karadeniz Pan Avrupa Ulaştırma Alanı. 
(http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/Yayinlar/DisisleriBakanligiYayinlari/EkonomikSorunlarD
ergisi/Sayi2/KEI.htm) 
 

5. Karadeniz Limanları Yük Trafiği Analizi 
1990’ların başlarında SSCB’nin dağılması ve bağımsızlıklarını kazanan devletlerin 

serbest piyasa ekonomisini benimseme yönünde attığı adımlar, 1992 yılında kurulan KEİ 
çerçevesinde ulaşım, ticaret gibi alanlarda işbirliğine gidilmesi ve geçtiğimiz yıllarda 
tamamlanan Tuna-Ren Su Yolu Geçişi ve Asya-Avrupa arasında oluşturulan ulaştırma 
koridorları ile birlikte Karadeniz Havzası önemli bir odak merkezi haline gelmiştir. 

1998 yılında Rusya’da yaşanan krizin ardından bölgenin büyük limanlarındaki yük 
trafiğinde önemli düşüşler kaydedilmiştir. Ekonomik krizin etkilerinin atlatılması ve bölge 
ülkelerinin başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ile artan ticaret hacmine bağlı olarak 
Karadeniz limanları yük trafiğinde artış kaydedilmiştir. Ayrıca son zamanlarda Akdeniz’in 
önemli aktarma limanlarında yaşanan sıkışıklık nedeniyle de bölge limanlarına yapılan 
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direkt sefer sayısında da artış yaşanmıştır. Uluslararası ticarette olduğu gibi bölge 
içerisindeki ticarette de denizyolu önemli bir ulaştırma modudur. Değer olarak ticaretin 
%50-70’i, tonaj olarak 2/3’ü denizyolu ile yapılmaktadır. Fakat denizyolu tek ulaştırma 
seçeneği değildir. Bölge ülkeleri arasında karayolu taşımacılığı da gelişmiştir (Siarov, 
2004). 

Son zamanlarda Karadeniz’deki limanlara baktığımızda -Türk limanları hariç- 
konteyner trafiğinde bir artış olduğu gözlenmektedir. 1990’lı yıllardaki SSCB’nin aniden 
dağılmasının ve limanlardaki trafikte yaşanan derin düşüşün ardından, bölge yeniden 
yapılanmaya gitmiş ve sektörel markete uygun hale, kendini en kısa zamanda adapte 
edebilmiştir. Konteyner terminal operatörleri bölgeye “sürpriz gelişmeler” bölgesi adını 
vermiştir. Son zamanlardaki tüm veriler, bölgenin yeniden canlandığının ve “yapılanmanın” 
ardından “gelişme” sürecinin başladığının açık bir işaretidir (Deniz Ticareti Dergisi, 2002; 
56). 

Karadeniz limanları kendi ülkeleri için olduğu kadar deniz ile bağlantısı olmayan 
Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya ülkeleri için de önemlidir. Batı Karadeniz’in en 
büyük limanları olan Odessa, Ilyichevski ve Köstence’de elleçlenen transit yük miktarı 2 
milyon tonun üzerindedir. Kafkas ve Orta Asya ülkelerinin transit ticaretinde önemli rol 
oynayan Gürcü limanlarında ise büyük bölümü petrol olmak üzere 10 milyon tona yakın 
transit yük elleçlenmektedir. 

Bölgenin önemli limanlarındaki kapasite arttırma çalışmaları hızla devam 
etmektedir. Ilyichevski Limanı’nın kapasitesinin 2014 yılına kadar 750.000. TEU’ya, 
Köstence Limanı’nın 2010 yılına kadar 750.000 TEU’ya, Novorossiysk Limanı’nın 2006 
yılına kadar 300.000.TEU’ya çıkarılması öngörülmektedir. Poti Limanı’na AB Yatırım 
Bankası tarafından sağlanan 21 milyon dolar kredi ile 2 yeni konteyner terminalinin yapımı 
ve Batum Limanı yeni konteyner terminali inşası devam etmektedir. 2010 yılına kadar ise 
Varna Limanı’na 4 yeni terminal inşa edilmiş olacaktır.  

AB tarafından geliştirilen TRACECA koridorunun verimli bir şekilde işlemesi için 
AB Yatırım Bankası tarafından TACIS programı çerçevesinde Gürcistan’ın Poti ve Batum 
limanlarına önemli kaynak aktarılmaktadır. İlyichevski, Varna, Köstence limanları ile 
Gürcistan’ın Poti ve Batum limanları arasında işletilen tren feribotları önemli miktarda 
transit trafiğin Türkiye’nin kuzeyinden geçmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Günümüzde AB, UNECE, UNESCAP ve KEİ gibi bölgesel ve uluslararası örgütler 
ulaştırma koridorlarını oluştururken bölge limanları ile olan bağlantılara büyük önem 
vermektedirler. Son olarak Karadeniz Bölgesi 1997 yılında AB tarafından Helsinki’de 
düzenlenen toplantı sonrasında PETrA olarak adlandırılmış ve Karadeniz ülkelerinin 
TRACECA ve TEN koridorları ile bağlantısı sağlanmıştır. 

 
5.1 Doğu Karadeniz Türk Limanları Yük Trafiği Analizi 
Samsun’dan Hopa’ya kadar uzanan kıyı şeridinde toplam 14 tane kıyı tesisi yer 

almaktadır. Önceleri bölgenin ihtiyacını karşılamak amacıyla birer iskele şeklinde yapılan 
bu tesisler artan ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilerek liman haline getirilmiştir. Bölgenin 
önemli limanları Samsun, Trabzon, Rize, Hopa, Giresun ve Ordu’dur. Bu limanlar kendi 
bölge hinterlantlarına hizmet verdiklerinden kapasiteleri altında çalışmaktadır. Samsun 
Limanı hariç diğer limanlarda büyük ölçüde atıl kapasite mevcuttur. 

Başta TRACECA olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının oluşturulması ile 
Doğu Karadeniz limanlarımız transit ticaret açısından büyük önem kazanmıştır. Geçmişte 
İran-Irak Savaşı boyunca bölge limanları konjonktürel olarak transit ticaret açısından altın 
çağlarını yaşamışlar fakat savaş boyunca gerek limanlarda gerekse kara taşıması sırasında 

242

 
 



 

yaşanan olumsuz gelişmeler ve limanların giderek talebi karşılayamamaları nedeniyle 
limanlardaki transit trafik giderek azalmıştır. 2004 yılı itibariyle bölgedeki altı büyük 
limandan sadece Samsun, Trabzon ve Hopa’da toplam 25.858 ton transit yük elleçlenmiştir. 
Samsun Limanı transit taşımaları büyük ölçüde Ortadoğu ülkelerine yönelik iken, Trabzon 
transit taşımalarının büyük bölümünü İran, Hopa Limanı transit yük elleçlemelerini ise Orta 
Asya’ya yönelik motorin boşaltması ve pamuk yüklemesi oluşturmaktadır. 
 

Tablo 3. Doğu Karadeniz limanları fiziki özellikleri 

İller 
Rıhtım 

Uzunluğu 
(m.) 

Derinlik  
(m.) 

Elleçleme  
Kapasitesi  
(ton/yıl) 

Gemi  
Kapasitesi 
(adet/yıl) 

Depolama  
Kapasitesi  
(ton/yıl) 

İşletici 

Samsun 1.756 -12 2.380.000 1.130 8.749.000 TCDD 

Trabzon 1.525 -10 3.839.000 2.839 3.193.000 
Al-port  

Liman A:Ş. 

Rize 1.030 -12 2.500.000 1.000 100.000 
Riport  

Liman A.Ş. 

Hopa 1.145 -10 1.394.000 1.425 1.228.000 
Park  

Liman A.Ş. 

Ordu 269 -9 865.000 350 1.300.000 
Çakıroğlu  

Liman A.Ş. 

Giresun 1.022 -10 1.394.000 1.575 1.375.000 
Çakıroğlu  

Liman A.Ş. 
Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı ve Bölgedeki Liman İşletmeleri, 2005 

 
Transit taşımalar hem limana karayolu/demiryolu ilen gelen ve giden yükleri ve 

limandan diğer limanlara aktarma yoluyla yapılan taşımaları kapsamaktadır. Karadeniz 
limanları konumları gereği ana rotalardan uzak olmaları nedeniyle diğer limanlara 
gönderilecek transit yükler için tercih edilmemektedir. Bölgedeki limanlarda elleçlenen 
transit yükler karayolu veya demiryolu ile diğer ülkelerden gelen/giden yükleri 
kapsamaktadır. 

 
Tablo 4. Doğu Karadeniz limanları yük trafiği (2004, ton) 

İller Yükleme Boşaltma Kabotaj Transit Toplam 
Samsun 417.848 2.258.620 419.291 16.475 3.112.234 
Trabzon 74.023 1.056.577 69.931 8.899 1.209.430 
Rize 191.304 52.540 304.184 - 548.028 
Hopa 27.013 260.806 23.065 484 311.368 
Ordu 81.056 147.252 1.180 - 229.488 
Giresun 55.982 71.073 4.001 - 131.056 
Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı, Bölgedeki Liman İşletmeleri ve TCDD, 2005 

 
Günümüzde Doğu Karadeniz limanlarındaki transit yük elleçlemesinin geçmişe 

oranla gerilemesinin sebebi, Avrupa-Ortadoğu arasındaki ticaret yollarında yaşanan ve 
ulaştırma güvenliğini ortadan kaldıran iç karışıklıkların büyük ölçüde sona ermesi, 
Rusya’nın Volga ve Don nehirleri arasında açtığı kanal ile, kuzeyden transit ticareti çok 
uygun koşullara yapabilmesi ve ülkemizde bazı karayollarında iyileşmeler kaydedilse de, 
liman altyapılarında, yönetim tarz ve tekniklerinde istenilen iyileşmelerin beklenilen ölçüde 
olamamasıdır. 

Son yıllarda artan kombine taşıma ihtiyacı ve sınır geçişlerinde yaşanan problemler 
nedeniyle Karadeniz bölgesinde ro-ro taşımacılığı da yaygın şekilde kullanılır hale 
gelmiştir. Samsun-Novorossiysk, Trabzon-Soçi ve Trabzon-Rize-Poti arasında 
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gerçekleştirilen ro-ro seferleri kuzey-güney yönlü transit ticaretin gelişmesi açısından 
önemlidir. Son olarak Samsun Limanı ile Köstence Limanı arasında TRACECA Projesi 
çerçevesinde tren ferileri işletilmeye başlanmıştır.  

1992 yılında KEİ’nin hayata geçirilmesi ile birlikte bölge limanlarında canlanma 
yaşanmıştır. 1997 yılında ardı ardına yaşanan özelleştirmelerle birlikte işletmeciler 
limanlara önemli yatırımlar yapmışlardır. Günümüzde Doğu Karadeniz limanlarından 
ağırlıklı olarak bölgenin ihtiyacı olan gübre, kömür ve tomruk boşaltması ile limanların 
hemen gerisinde çıkarılan bakır ve çinko madenlerinin yüklemesi yapılmaktadır. 

JICA tarafından 2000 yılında yapılan araştırmaya göre Karadeniz limanlarının 
konteyner kapasitesi 180.000 bin TEU olarak belirlenmiştir. Yapılan ve planlanan 
yatırımlar sonrasında kapasitenin 1,2 milyon TEU/yıla çıkarılması öngörülmektedir. Aynı 
çalışmada bölgedeki limanların 2020 yılında 500.000 TEU konteyner elleçlemesi 
öngörülmüştür. Dolayısıyla konteyner elleçlemede önemli bir arz fazlalığı ortaya çıkacaktır.  

Aynı çalışmaya göre Karadeniz limanlarında genel kargo tipi yüklerde mevcut 
elleçleme kapasitesi ihtiyacı karşılarken, dökme yük elleçleme talebinin giderek artacağı 
tahmin edilmektedir. Dökme yük elleçleme talebinin 2010 yılında 15 milyon ton, 2020 
yılında ise yaklaşık 25 milyon ton olması öngörülmektedir. Bu nedenle, -13, -15m. arasında 
drafta sahip 4.200 metre ek rıhtım kapasitesinin en geç 2020 yılına kadar hizmet verecek 
şekilde tamamlanması gerekmektedir. Buna rağmen limanlardaki yatırımlar konteyner 
üzerine yoğunlaşmaktadır. 

 
Tablo 5. Karadeniz limanlarının kapasiteleri ve trafik tahmini 

 Mevcut 
Kapasite 

2010 
(Tahmin) 

2020 
(Tahmin) 

Planlanan 
Kapasite 

İhtiyaç Duyulan 
Rıhtım (2020) 

Konteyner (TEU) 180.000 160.000 460.000 1.180.000 500 metre 
Genel Kargo 
(milyon ton) 

13,170 7,200 11,200 25,000 - 

Dökme Yük 
(milyon ton) 

12,000 15,890 25,090 20,000 4.200 metre 

Kaynak: JICA, TCDD & DLH, 2000. 

 
6. Ulaştırma Faaliyetlerinin Bölge Ekonomisine Etkileri 
Uygun ve güvenilir bir ulaşım sisteminin bir bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine 

katkıda bulunmakta önemli araçlardan birisi olduğu kabul edilmektedir. Ulaştırma 
sektörünün gelir ve istihdam oluşumunda önemli bir katalizör olduğuyla ilgili ortak bir 
anlaşma mevcuttur. Yine de bu katkının ne büyüklükte etkisi olduğuyla ilgili detaylı ve 
kesin bir sonuç bulunmamaktadır. Ulaştırma, ekonomik gelişmeye iş yaratması ve 
türetilmiş ekonomik faaliyetleri ile katkıda bulunur. Ulaştırma sektörü doğrudan 
(kargocular, taşıyıcılar vs.) ve dolaylı (sigorta, paketleme, seyahat acenteleri ve transit 
işlemleri gibi) olarak birçok sektöre katkıda bulunmaktadır. 

Tarih boyunca Doğu Karadeniz Bölgesi imalat sanayi açısından hiçbir zaman önemli 
bir bölge olmamış, daha çok bölgeden geçen transit trafiğin ve buna bağlı ticaret 
faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise Doğu 
Karadeniz Bölgesi imalat sanayinde çalışan nüfus payı ya da gayri safi bölgesel hasıla 
içinde imalat sanayinin payı gibi sanayileşme göstergeleri açısından ülke ortalamalarının 
altında kalmaktadır. Toplumsal yapı ile birlikte bölgesel ekonominin bu genel özelliği, 
bölgesel ulaşım yapısını da belirlemektedir (DOKAP, 2000; 27). 

1980’lerde İran batı ile olan tüm ticaretini Doğu Karadeniz üzerinden geçirmekteydi. 
1985’ten itibaren başta ABD olmak üzere diğer Batılı devletlerin İran’a uyguladığı 
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ambargo nedeniyle transit yük miktarı 600.000 tondan 40–50 bin tona gerilemiştir. 
1994’ten itibaren uygulanan tarife indirimleri ile birlikte umut verici şekilde artan transit 
taşımalar 100.000 ton seviyesine kadar çıkmış fakat bölge limanlarının intermodal 
gereksinimleri karşılayamaması nedeniyle 10 bin tonun altına inmiştir.  

Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin en çok göç veren bölgesinden bir tanesidir. 
Bölgedeki illerden sadece Trabzon’un nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının biraz 
üzerindeyken, Artvin, Giresun ve Rize’nin nüfus artışı ortalamanın çok altındadır. Bunun 
başlıca nedeni bölgede sanayinin yeterince gelişmiş olmamasıdır. Genel olarak tarımsal 
karakterin ağırlıklı olduğu Karadeniz Bölgesi’nde imalat sanayi de tarıma dayalı bir 
gelişme göstermiş ve bölgenin iki önemli tarım ürünü olan çay ve fındık üzerinde 
yoğunlaşmıştır. 
 

Tablo 6. Doğu Karadeniz Bölgesi illeri ekonomik göstergeleri 
İller Kişi Başına GSYİH ($)* GSYİH (bin $)* Nüfus** 

Artvin 2.137    405 191.934 
Giresun 1.433    757 523.819 
Trabzon 1.506 1.494 975.137 
Rize 1.897    695 365.938 
Ordu 1.064    947 887.765 
Kaynak: Dünya Gazetesi, 2003, * 2001 yılı itibariyle, ** 2000 yılı itibariyle 

 
Bölgedeki limanların ve ulaştırma altyapısının transit ticarete uygun olmaması 

nedeniyle bölge her yıl önemli miktarda gelir kaybı yaşamaktadır. Son olarak Afganistan’a 
gidecek 4 milyon tona yakın yardım malzemelerinin TRACECA Koridoru üzerinden 
Batum ve Poti limanları aracılığıyla ulaştırılmasına karar verilmiştir. 

Gürcistan ekonomisi için transit ticaretin 200 milyon dolar getirisi olduğu tahmin 
edilmektedir. Demiryolu ile transfer edilen her ton yük ülke ekonomisine 20–50 dolar 
arasında katkı yaratmaktadır. 2001 yılında Gürcistan demiryolları ile taşınan 13 milyon ton 
petrolün %75’ini transit yükler oluşturmaktadır. Ulaştırma ülke ekonomisi için çok 
önemlidir ve GSMH’nın %10’dan fazlasına tekabül etmektedir (World Bank, 2003). 

 
7. Sonuç ve Öneriler 
Ülkemiz, Avrupa ile Asya arasındaki taşımacılıkta önemli çok modlu ulaştırma 

fırsatları sunmaktadır. Bu iki bölge arasındaki ulaştırma Türkiye üzerinden Karadeniz 
limanları aracılığıyla daha ekonomik ve kısa zamanda gerçekleştirilebilir. Bunun için 
Türkiye’nin bölgedeki limanlarını transit ticarete uygun imkanlara kavuşturarak Anadolu 
kara köprüsüne gerekmektedir. 

Limanlarımızın transit taşımacılıkta etkin bir şekilde kullanılabilmesi diğer 
devletlerle yürütülen diplomatik ilişkilerle yakından ilgilidir. KEİ çerçevesinde bölge 
ülkeleri arasında önemli işbirliği anlaşmaları yapılmışsa da ulaştırma konusunda somut 
adımlar atılamamıştır. Uzun yıllardır gündemde olan, Karadeniz’i çevreleyecek ve 
limanlarla bağlantısı olacak bir Ring Koridoru’nun oluşturulması düşünülse de devletlerin 
farklı çıkarları nedeniyle proje uygulama aşamasına getirilememiştir. Böyle bir proje bölge 
limanlarının çevre ülkelerle olan bağlantılarının geliştirilmesine yardımcı olması açısından 
önemlidir. KEİ’nin kurucusu olan ülkemiz projenin hayata geçirilmesi konusunda ısrarını 
sürdürmeli ve gerekli çalışmaları yürütmelidir. 
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ülkemizin bölgesindeki transit taşımacılık rolünü güçlendirecek şekilde oluşturulması için 
girişimlerde bulunulmalıdır. Özellikle AB ile müzakerelerin başlayacağı önümüzdeki 
günlerde Pan-Avrupa Ulaştırma ağlarının TEM Otoyolu ve Karadeniz Sahil Yolu ile 
ülkemiz üzerinden uzatılarak Asya Ulaştırma Koridorları ile birleştirilmesi yönünde gayret 
edilmelidir. KEİ, EİT gibi kurucusu olduğumuz örgütler bünyesinde geliştirilen ulaştırma 
projelerinde Doğu Karadeniz limanlarının aktif rol üstlenmeleri sağlanmalı ve bölge 
limanlarının diğer uluslararası projelere katılımı desteklenmelidir. 

Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin kuzey-güney aksına çekilmesi için İran, Rusya 
ve Hindistan tarafından geliştirilen Uluslararası Kuzey-Güney Koridoru’na Türkiye tam 
üyelik başvurusunda bulunmuştur. Ülkemizin bölgesindeki transit taşımacılıktan daha fazla 
pay alabilmesi için Karadeniz limanlarının bu koridora dahil edilmesi yönünde gerekli 
girişimlerde bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde ülkemiz doğu-batı yönlü ticarette 
kuzey-güney aksında devre dışı bırakılabilir. İleride TRACECA Koridoru’nun Uluslararası 
Kuzey-Güney Koridoru ile birleştirilmesi gündeme gelebilir. Bu açıdan ülkemiz uygun 
konumu ile her iki koridorun Karadeniz üzerinden birleştirilmesine öncülük edebilecek 
konumdadır. 

Kafkas ülkeleri ve İran ithalat-ihracat açısından yüksek potansiyele sahiptirler. 1991 
yılında bağımsızlıklarını kazanan üç Kafkas devleti serbest piyasa ekonomisini devam 
ettirme yönünde kararlı adımlar atmışlardır. Özellikle Azerbaycan’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı’nın tamamlanması ile ihracat gelirlerinin artması beklenmektedir. Bu 
gelir artışı ithalatı da destekleyecektir. Karadeniz’in batısında yer alan ülkelerin ise 2007 
yılında AB’ye tam üye olmaları ile birlikte dış ticaretlerinin büyük bölümünü Karadeniz 
üzerinden ve konteynerler ile yapmaları muhtemeldir. Yakın gelecekte bu bölgeye yönelik 
önemli bir mal akışının olması muhtemeldir. Bu nedenle Doğu Karadeniz limanlarımız 
şimdiden bu potansiyeli değerlendirmek için girişimlerde bulunmalıdırlar. Komşu ülkelerle 
yapılan anlaşmalar çerçevesinde transit taşımalara özel tarifeler gibi bazı avantajlar 
sağlanarak büyük denizlerle bağlantısı olmayan Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan 
gibi ülkelerin bu limanları kullanmaları teşvik edilebilir. Ayrıca bölgede düzenlenen 
fuarlara katılım yoluyla limanlarımızın tanıtımı yapılabilir.  

Günümüzde Doğu Karadeniz limanlarımız kapasitelerinin çok altında yük 
elleçlemektedir. Bölgenin ekonomik göstergeleri dikkate alındığında kısa ve uzun vadede 
atıl kapasitenin doldurulması zor görünmektedir çünkü bölge sanayi açısından yeterince 
gelişmemiştir ve tarımda da yıllara göre artış ya da azalış kaydedilmektedir. Bu nedenle 
transit taşımacılığın bölge limanlarına çekilmesi atıl kapasitenin kullanılmasına yardımcı 
olacaktır. Aynı zamanda uzun vadede yapılacak yeni liman yatırımlarına zemin oluşturarak 
bölge ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Çok modlu taşımacılık günümüzde 
hızla gelişmektedir. Bu gelişmede konteynerlerin taşımacılıkta yaygın olarak kullanılmaya 
başlanması önemli bir etkendir. Limanların hinterlantları ile karayolu ve demiryolu 
bağlantılarının bu sisteme uygun hale getirilmesinin yanında gerekli altyapının 
oluşturulması sistemin bütününün verimli çalışması açısından önemlidir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi limanlarının hinterlantları ile sağlıklı bir karayolu ve 
demiryolu altyapısı bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Bölge limanlarının karayolu 
bağlantısını güçlendirecek en önemli proje Karadeniz Sahil Yolu’dur. Kıyıya paralel inşa 
edilen yolun en yakın zamanda tamamlanması sağlıklı bir karayolu ulaşımı için gereklidir. 
Özellikle Rize Limanı karayolu bağlantısı açısından ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Rize-
İkizdere-İspir karayolunun uluslararası ticarete uygun standartlara yükseltilmesi ve her 
mevsim açık tutulması ihtimali şuan için zayıf görünmektedir. Bu nedenle liman hinterlandı 
ile bağlantısını sağlayabilmek için Trabzon-Erzurum yoluna da ihtiyaç duymaktadır. 
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Karadeniz Sahil Yolu’nun Trabzon-Rize arasındaki kesiminin liman için ayrı bir önemi 
vardır. Bölgedeki limanlardan sadece Samsun Limanı’nda demiryolu bağlantısı mevcuttur. 
DLH tarafından çalışmaları yürütülen Kars-Tiflis ve Hopa-Sarp-Batum demiryolu projeleri 
bu açıdan bölge limanları için çok önemlidir.  

Erzincan-Palu-Diyarbakır hattının Trabzon’a bağlanması ile bu hat üzerinde 
işletilmesi düşünülen hızlı tren bölge açısından bir diğer önemli demiryolu projesidir. 
Toplam 630 km uzunluğundaki kombine taşımacılık hattı Ulusal Liman Geliştirme Master 
Planı’nda (ULIMAP) öncelikli 12 proje arasında yer almıştır. Hattın faaliyete geçirilmesi 
ile birlikte Trabzon Limanı’nın Erzincan üzerinden Orta Asya ve Ortadoğu ile demiryolu 
bağlantısının sağlanmasının yanında, GAP bölgesinden yüklenen ürünler konteynerler ile 4 
saatte limana ulaştırılabilecektir. Karadeniz ülkelerinin sebze ve meyve ihtiyaçları 
düşünüldüğü takdirde proje ekonomik bakımdan geri kalmış GAP ve DOKAP bölgelerinin 
kalkınmasına da yardımcı olacaktır. Toplam 3,2 milyar dolar olan proje için henüz somut 
bir adım atılmamıştır. 

Yukarıda bahsedilen üç demiryolu projesi bitirildiği takdirde Doğu Karadeniz 
limanları transit taşımacılık açısından konumlarını güçlendirecektir. Bu projeler sonrası 
limanların Suriye, Irak, İran, Orta Asya, Kafkaslar ile doğrudan ve en kısa demiryolu 
bağlantıları sağlanmış olacaktır. Bu projeler bölgelerarası ana ulaşım ağının yanı sıra Hazar 
geçiş demiryolu hattı ve Karadeniz’i geçen TRACECA ulaşım hattında beklenen gelişmeler 
de göz önünde bulundurularak incelenmelidir. 

Doğu Karadeniz’de bulunan limanların coğrafi konum olarak yakın olmaları 
birbirlerine alternatif olma seçeneğini doğurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında limanların 
birbirini tamamlayan bir yapıda işletilmeleri ve limanları birbirine bağlayan iletişim 
sistemlerinin kurulması verimliliği de arttıracaktır. Bölgedeki limanlar henüz yoğun gemi 
talebiyle karşılaşıyor olmasa da limanların içerisindeki balıkçı barınakları sorun 
yaratmaktadır. Bu barınaklar gemilerin giriş ve çıkışlarında zorluklar çıkarmaktadır. Bu 
nedenle liman içerisindeki mevcut balıkçı barınaklarının en uygun yere taşınması 
gerekmektedir. 

Doğu Karadeniz limanlarında çağdaş anlamda kombine taşımacılık hizmeti 
verildiğini söylemek mümkün değildir. Ekipman ve altyapı yetersizlikleri önemli 
aksamalara neden olmaktadır. Denizcilikte değişen teknoloji ve eğilimlere bağlı olarak 
limanların kombine ulaşım için birer düğüm noktası olarak geliştirilmesi, uygun donanım 
ve altyapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bölgedeki limanların hemen hemen hepsi 
özellikle konteyner elleçlemesine uygun yüksek kapasiteli vinçler konusunda sıkıntı 
yaşamaktadır. Samsun Limanı’nda inşası öngörülen 200.000 TEU kapasiteli konteyner 
terminali ve Rize Limanı konteyner terminali ile Trabzon Limanı konteyner terminali 
bölgedeki konteyner elleçlemelerinin arttırılmasına ve verimlileştirilmesine katkıda 
bulunacaktır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi sanayi açısından fazla gelişmemiştir. Bölge, sanayinde 
çalışan nüfus ve GSMH içerisinde imalat sanayinin payı gibi sanayileşme göstergeleri 
açısından ülke ortalamasının altında kalmaktadır. Bu nedenle transit taşımacılığın 
arttırılması bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ve bölge ekonomisini 
gelişimine önemli katkılarda bulunabilir. 

2005 yılı itibariyle Hopa ve Trabzon limanları da TRACECA’ya dahil edilecektir. 
Şüphesiz bu gelişme iki liman açısından da çok önemlidir. Bunun dışında KEİ ve EİT gibi 
ülkemizin kurucuları arasında yer aldığı bölgesel örgütler tarafından geliştirilen ulaştırma 
projelerine bölge limanlarının aktif katılımı transit ticaret açısından önemlidir. 
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Sonuç olarak Doğu Karadeniz limanları küreselleşen dünya ticareti kapsamında 
oluşturulan uluslararası ulaştırma koridorlarının kesiştiği bir noktada transit taşımacılık 
açısından uygun konumları ile var olan potansiyelin değerlendirilmesini beklemektedirler. 
Bölgeye yapılacak ulaştırma yatırımları sonucunda Türkiye’nin bölgesindeki transit 
taşımalardan aldığı pay yükseltilebilir ve bölge ekonomisine önemli girdi yaratılabilir. 

 
Kaynaklar 

Blacksea PETrA, Criteria for the Selection of the Priority Projects for the Blacksea Pan-European 
Transport Area, Erişim: 21.03.2005 
http://www.bs-petra.org/12/88_1.html 
Containerisation International (2003). North–South Dream. 36 (8) 
Deniz Ticareti Dergisi (2002). Karadeniz Limanları ve Bölgede Konteynerleşme. (10), 56-58 
Deniz Ticaret Odası (2003). Deniz Sektör Raporu 2002. İstanbul 
Deveci, Durmuş Ali (2005). Konteyner Taşımacılığındaki Gelişmeler ve Türkiye. Türkiye için 
Lojistik Stratejileri Konferansı, İzmir 
DPT (2000). DOKAP Mekansal Gelişme ve Altyapı, Ankara 
Dünya Gazetesi (2003). Cumhuriyetin 80. Yılında İl İl Türkiye, İstanbul, Dünya Basımevi 
JICA, TCDD & DLH (2000). Final Report for the Study on Nationwide Port Development Master 
Plan in the Republic of Turkey (ULIMAP). Ankara 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Erişim: 27.02.2005 
http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/Yayinlar/DisisleriBakanligiYayinlari/EkononmikSorunlarDergisi/Say
i2/KEI.htm 
Karataş, Çimen (2004). Uluslararası Ulaştırma Koridorları Kapsamında Türkiye’nin Transit 
Denizyolu Taşımacılığında Konteynerize Yük Projeksiyonu Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 
Karayolları Genel Müdürlüğü, Uluslararası Projeler, Erişim: 04.04.2005, http://www.kgm.gov.tr 
Kaynak, Muhteşem (2004). Ulaştırmada Yeni Eğilimler ve Türkiye’nin Bölgesel Lojistik Güç Olma 
Potansiyeli, Erişim:24.05.2004 http://www.tcdd.gov.tr/gazete/makale/muh.htm 
Regmi, M.B. (2004). Asian Highway Network Providing Euro-Asian Highway Linkages. UNECE-
UNESCAP 2nd Expert Group Meeting on Developing Euro-Asian Transport Linkages, Odessa, 
Ukraine 
Sharma, Vipin (2004). UIC Global Corridors. UNECE-UNESCAP 1th Expert Group Meeting on 
Developing Euro-Asian Transport Linkages, Almaaty, Kazakhstan 
Siarov, Vesselin (2004). Intermodal Transport Between Europe and Asia: Revelance and Potential. 
Revelance and Potential of Intermodal Transport in the Mediterranean and Blacksea Region, Kiev, 
Ukraine 
T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (2005a). Doğu Karadeniz 
Bölgesinde Bulunan Limanlarda Yapılan Yük Elleçleme Miktarları ve Yük Cinslerinin Dağılımı, 
Ankara 
T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (2005b). Karadeniz’de 
Bulunan Liman/İskelelerin Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri, Ankara 
Trans European Railway, Erişim: 15.12.2004 http://www.unece.org/trans/main/ter/ter.html 
Ulaştırma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Politikalar Çalışma Grubu Raporu, Erişim: 20.05.2005, 
http://www.ubak.gov.tr/tr/sura/kara/RAP6.doc 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), AR-GE İstatistik Departmanı (2002a). Kuzey-Güney 
Koridoru Araştırma Raporu. İstanbul 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), AR-GE İstatistik Departmanı (2002b). TRACECA, İstanbul 
UNESCAP (2001). Development of Trans Asian Railway: Trans Asian Railway in the North-South 
Corridor Northern Europe to the Persian Gulf, New York 
UNESCAP (2003). Asian Highway Handbook, New York 
World Bank (2003). Trade and Transport Faciliation in the South Caucasus, Georgia Policy Note 

http://www.bs-petra.org/12/88_1.html
http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/Yayinlar/DisisleriBakanligiYayinlari/EkononmikSorunlarDergisi/Sayi2/KEI.htm
http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/Yayinlar/DisisleriBakanligiYayinlari/EkononmikSorunlarDergisi/Sayi2/KEI.htm
http://www.kgm.gov.tr/
http://www.tcdd.gov.tr/gazete/makale/muh.htm
http://www.unece.org/trans/main/ter/ter.html
http://www.ubak.gov.tr/tr/sura/kara/RAP6.doc


 
 
 

Kooperatiflerin Orman Köylerinin Kalkınmasında Sosyo-Ekonomik Etki 
Düzeylerinin Saptanması : Hamsiköy Süt Kooperatifi Örneği 

 
 

Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker 
KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü 

 
Emin Tiryaki 

Orman Yüksek Mühendisi 
 
 
 

Özet 
Orman köylerinde yaşayan insanların hayat standardı ülke, hatta kırsal kesim 

ortalamasının çok altındadır. Bu köylerin kalkındırılması için kullanılan yollardan birisi 
de, kooperatif faaliyeti olmaktadır. Ancak kırsal kalkınmanın önemli araçlarından biri 
olan kooperatif faaliyetinin, orman köyleri üzerindeki etki düzeylerine ilişkin bilimsel bir 
çalışma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle, orman köylerinde faaliyet 
gösteren kooperatiflerin orman köylüleri üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin 
incelenmesi amacıyla ele alınan bu çalışmada, örnek olarak Trabzon ili Maçka ilçesine 
bağlı Çıralı, Hamsiköy, Güzel Yayla, Dikkaya ve Başar köylerinden oluşan 5 adet orman 
köyünde faaliyet gösteren, Hamsiköy Süt Kooperatifi ele alınarak, bu kooperatifin ilgili 
köylere ve köylerde ikamet eden köylülere sağladığı sosyo-ekonomik etkileri ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kırsal kalkınma, orman köyleri, kooperatif, Hamsiköy süt 
kooperatifi 

 
 

Determining the Socio-economic Impact of Cooperatives in the Living standards of 
Forest Villages: The Case Study of Hamsiköy Milk Cooperative 

 
 

Abstract 
Living standards of forest villagers are much lower than the national and even the 

rural averages. One of the means for development of forest villages is cooperatives. 
However there is a need for scientific study to assess the effects of cooperatives on the 
forest villages. In this respect, this study attempts to assess socio-economic effects of the 
cooperatives on the forest villages. The case study area is Çıralı, Hamsiköy, Güzel Yayla, 
Dikkaya and Başar villages in Maçka province. Hamsiköy Milk Cooperative is operating 
in these villages. The study deals with this cooperative and its socio-economic effects on 
5 villages. 

Key words: Rural development, forest villages, cooperative, Hamsiköy milk 
cooperative 

 



 

1. Giriş 
Kooperatif faaliyet, kırsal gelişmeyi sağlayan önemli araçlarından biridir. 

Kooperatifçilik hareketi, kırsal topluluğun örgütsel boyutlarından biridir ve gelişme 
sürecinde bir araçtır. Kooperatifçiliğin kırsal kesimin gelişimindeki amacı, sadece 
ekonomik alanda değil, sosyal alanda da gelişmeyi sağlamaktır. Kısaca kooperatifçilik 
kırsal alanın sosyo-ekonomik yapısını geliştirmeyi amaçlayan bir organizasyon olarak 
görülür (Doğan, 1998). 

Ülkemizde mülkiyeti devlete ait 20,7 milyon ha orman alanı içerisinde; 2001 yılı 
itibariyle orman içi ve kenarında 20.080 adet orman köyü bulunmakta ve bu köylerde 
7.601.310 kişi yaşamaktadır. Buralarda yaşayan köylü, toplam nüfusun % 11’ini; kırsal 
kesim nüfusunun ise, yaklaşık yarısını oluşturmaktadır (OR-KOOP, 2002). 

Orman köylerinde yaşayan insanların hayat standardı ülke, hatta kırsal kesim 
ortalamasının çok altındadır. Normal yollardan gelir temin edemeyen orman köylüleri, 
asgari şartlarda hayatlarını sürdürebilmek için kaçakçılık yaparak, tarla açarak, orman 
içine yerleşerek, hayvanlarını otlatarak, tarla açmak gayesiyle yangın çıkararak 
ormanların aleyhine çalışmakta ve orman kaynaklarının tahribine yol açmaktadır (Türker 
ve Ayaz, 1998).  

Buna bağlı olarak orman köylerinin kalkındırmasında Çevre ve Orman Bakanlığı 
bünyesinde bulunan Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) öncü bir kuruluş 
olarak karşımıza çıkmaktadır. ORKÖY’ün bünyesinde yer alan orman köylülerinin 
kalkındırılması için uygulanacak projelere kaynak sağlamak amacıyla kurulan “Orman 
Köyleri Kalkınma Fonu” da orman köyleri için oluşturulmuştur (Anonim, 1998). Yine 
ORKÖY’ün kuruluş amacı “Ormanların korunmasına, gelişmesine, genişletilmesine, 
geliştirilmesine, işletilmesine ve orman köylülerinin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmelerine katkıda bulunmak için kalkınma havzalarında etüt, araştırma, plan, proje ve 
programlar hazırlamak, kredi ve yardım kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak ekonomik 
güç, devlet-köylü işbirliği ve sosyal dayanışma sağlamak amacıyla kooperatiflerin 
kurulmasına ve faaliyetlerine yardımcı olmak ve böylece ormanlar üzerindeki olumsuz 
baskıları azaltmaktır” şeklinde ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi ORKÖY’ün kuruluş 
amacına da bakıldığında orman köylerinin kalkındırılmasında kullanılabilecek araçlar 
arasında kooperatifçiliğin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Orman köylerinde kurulu kooperatifler 1988 yılına kadar orman köylerini 
kalkındırma kooperatifleri adı ile ifade edilmekteydiler. 1988 yılında yürürlüğe giren 
2476 sayılı kanun ile 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’nda yapılan değişiklikle orman 
köylerini kalkındırma kooperatifleri, ova köylerindeki köy kooperatifleri ile 
birleştirilerek çok amaçlı “Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” adıyla yeni bir hukuki yapı 
içinde toplanmıştır (DPT, 2001; Erdönmez, 2002). 

Halen ülkemizde 2000 yılı sonu itibariyle kurulu bulunan ve toplam olarak 
568.068 ortağa sahip olan 5.550 tarımsal köy kalkınma kooperatifinden, yaklaşık 3.199 
adedi orman köylerinde kurulmuştur (OR-KOOP, 2002). Bu araştırma, orman köylerini 
kalkındırma kooperatiflerinin sosyo-ekonomik etkilerinin bilimsel bir çalışmayla ortaya 
konulması; ilgili organizasyonların faaliyetlerinde görülen ya da çevresinde ve özellikle 
orman köylerinde oluşturduğu birtakım olumsuzlukların ya da sorunların ortaya 
çıkarılarak bunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 
ele alınmıştır. 

Bu noktadan hareketle, orman köylerinde faaliyet gösteren kooperatiflerin orman 
köylüleri üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin incelenmesi amacıyla ele alınan bu 
çalışmada, örnek olarak Trabzon ili Maçka ilçesine bağlı Çıralı, Hamsiköy, Güzel Yayla, 
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Dikkaya ve Başar köylerinden oluşan 5 adet orman köyünde faaliyet gösteren, Hamsiköy 
Süt Kooperatifi (HASKO) ele alınarak, HASKO’nun bu köylere ve köylerde ikamet eden 
köylülere sağladığı sosyo-ekonomik katkıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 
2. Kavramsal Çerçeve 
Kalkınma; “ekonomik büyüme, sanayileşme, bilim ve teknikte gelişme ve bireyin 

yaşam kalitesinin iyileştirilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (DPT, 2000). Buna bağlı 
olarak sürdürülebilir kalkınma ise; gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini 
tehlikeye sokmaksızın, bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınmadır. 
Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümeden farklı olarak, çevre kalitesi, nüfusun 
sağlık ve eğitim standartlarından oluşan yaşam kalitesini içermektedir (Durusoy ve 
Türker, 2003). 

Öte yandan, kırsal kesimde yerleşmiş kendilerine özgü sosyal, ekonomik, kültürel 
özellikleri ve eğilimleri olan, gündelik gereksinimleri çoğunlukla birbirlerine bağlı bir 
ilişkiler sistemi ile gidermeye çalışan ve büyük ölçüde kendi kendine yeterli insan 
topluluğuna ise kırsal toplum denmektedir (Gülçubuk, 2001 ). Bu kapsamda Birleşmiş 
Milletlere göre kırsal kalkınma; “küçük toplulukların içinde bulundurdukları ekonomik, 
toplumsal ve kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla giriştikleri çabaların devletin bu 
konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplulukların ulusun tümü ile kaynaştırılması ve 
ulusal kalkınma çabalarına tam biçimde katkıda bulunmalarının sağlanması sürecidir” 
(Çelikkol, 2002). Kırsal kalkınmanın özü, kent-kır arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik 
farklılıkların optimum bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı 
amaçlayan siyasi bir tercihtir (Akça vd., 2000). 

Orman içi ve ormana bitişik köylerin ikisi de orman köyü olup kısaca, mülki 
sınırları içinde orman bulunan köylere, orman köyü denilmektedir. Orman Köylerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre; orman içi veya ormana 
bitişik köyler nüfusuna kayıtlı olup, sürekli olarak bu köyde oturan halk da “orman 
köylüsü” olarak adlandırılmaktadır. Öte yandan kooperatifler, üretim, kredi, tüketim ve 
konut temini gibi başlıca ekonomik ihtiyaçları sağlamak amacıyla kendi arzu ve 
ifadeleriyle bir araya gelen, bu ihtiyaçları karşılamak için kendi ekonomik gayretleri ile 
bir işyeri ve işletme vücuda getiren insanların birleşme teşebbüsleri olmaktadır (Kaya, 
1997; Ciğerci, 1993). 

Bugünkü modern anlayışla ilk kooperatiflerin, kapitalist işletmenin meydana 
gelmesiyle kapitalizmin düzenleyicisi olarak geçen yüzyılın ortalarına doğru 1844 yılında 
İngiltere’de kurulduğu kabul edilmektedir (Cengiz, 2001; Ciğerci, 1993). Türkiye’de 
bugünkü anlamıyla kooperatifçilik cumhuriyet döneminde başlamıştır. Nitekim bu 
dönemde 2834 ve 2836 sayılı Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri yasaları 
çıkarılmıştır. Böylece kooperatifler ekonomide önemli bir yer almaya başlamıştır 
(Cengiz, 2001; Arman, 2001). Böylece ülkemizde 1935 yılından itibaren kooperatif ve 
ortak sayısı sürekli olarak artmış ve 2001 yılında 24 türdeki kooperatif sayısı 57.402’ye, 
ortak sayısı ise 7.900.000’e ulaşmıştır (Cengiz, 2001). Bunun yanında ülkemizde 2000 
yılı sonu itibariyle kurulu bulunan ve toplam olarak 568.068 ortağa sahip olan 5.550 
tarımsal köy kalkınma kooperatifinden, yaklaşık 3.199 adedi orman köylerinde 
kurulmuştur (OR-KOOP, 2002). Bu kooperatiflerin de 2.123 adedi ormancılık konusunda 
çalışmaktadır. 

Dünyada ve ülkemizde yüzyıldan fazla bir geçmişe sahip kooperatifçilik hareketi, 
ekonomik ve sosyal yaşantının vazgeçilmez örgütlenme sistemlerinden biri haline 
gelmiştir. Kooperatifler çeşitli ülke ve rejimlerde toplum kalkınmasında birer araç olarak 
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kullanılmıştır. Uygulandıkları ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarına uyum sağlayan 
modellerinin, o ülkenin kooperatifleşme hareketinde başarıya ulaştıkları ve 
ekonomilerinde önemli rol oynadıkları görülmüştür (Ciğerci, 1993). 

 
3. Materyal ve Yöntem 
3.1 Materyal 
Araştırma alanı olarak seçilen, Trabzon ili Maçka ilçesine bağlı, Hamsiköy, Başar, 

Dikkaya, Güzelyayla ve Çıralı köylerinde Hamsiköy Süt Kooperatifine (HASKO) üye 
olan köylülerle yüz yüze yapılan anket çalışmalarında köylülerin sosyo-ekonomik 
özelliklerine ilişkin olarak elde edilen bilgiler, bu çalışmanın temel verisini 
oluşturmaktadır. Ayrıca Maçka Devlet Orman İşletmesi Amenajman Planları, 
HASKO’nun kuruluş sözleşmesi ve kayıtları, HASKO yöneticileriyle yapılan görüşmeler 
ve HASKO ile ilgili diğer kaynaklar materyal olarak kullanılmıştır. 

 
3.2 Araştırma Bölgesi Köylerin Tanıtımı 
Köylerin denizden ortalama yüksekliği 1000–1300 metre arasında değişmektedir. 

Köylerin yüz ölçümleri ise şöyledir. Başar köyü 2616 Ha, Çıralı köyü 1274 Ha, Dikkaya 
köyü 1515 Ha, Güzelyayla köyü 3366Ha, Hamsiköy köyü 4659Ha'dır. Köylerdeki orman 
alanları ise, Başar köyünde 1544 Ha, Çıralı köyünde 78Ha, Dikkaya köyünde 147Ha, 
Güzelyayla köyünde 212Ha, Hamsiköy köyünde ise, 600Ha'dır. Araziler yer yer küçük 
derelerle parçalanmış olup eğim sık sık değişmektedir. Araştırma alanındaki köyler 
dağınık köy tipindedir. Vadi ve etekte kurulmuş olan köylerin tümü ormana bitişik 
köydür (Türker, 1992). 

Araştırma alanındaki köylerde arazi şartları elverişli olmadığı için küçük çaplı 
tarım yapılabilmektedir. Yapılan tarım sonucunda üretilen ürünlerin başlıcaları; patates, 
fasulye, lahana, mısır, pancar, kabak, sarımsak, soğan ve maydanozdur. Üretilen tarım 
ürünlerini köylü sadece kendi ev ihtiyacı için kullanmakta olup, pazarda 
değerlendirmemektedir. Araştırma alanı köylerde küçükbaş hayvancılık yapılmakla 
beraber, araştırma alanında yaşayan köylünün temel geçim kaynağını oluşturan büyük 
baş hayvancılıktır. Araştırma alanında yaşayan köylülerin hemen hemen tamamı büyük 
baş hayvan sahibidir. 

HASKO'nun faaliyet gösterdiği Çıralı, Güzelyayla, Dikkaya, Başar ve Hamsiköy 
köylerinin 1997 nüfus sayımına göre Çıralı 269, Dikkaya 294, Güzelyayla 232, Başar 
696, Hamsiköy 420 (Anonim, 1997) iken; 2000 yılı genel nüfus sayımına göre Çıralı 159, 
Dikkaya 249, Güzelyayla 249, Başar 742, Hamsiköy 434 olmuştur. Buna göre ise 1990- 
2000 yılları arasında bu beş köydeki nüfus yaklaşık %24 oranında azalmıştır. 1997–2000 
yılları arasında ise köylerdeki nüfusta yaklaşık % 4 azalma olmuştur. Bu beş köyde 
yaşayan köylünün yeterli sosyo-ekonomik güce sahip olmadıkları, bu yüzden de göç 
olayının devam ettiği söylenebilir. Bu beş köyde toplam yerleşim sayısı 18’dir. 
Köylerdeki mahalle sayıları, Başar köyü 7, Çıralı köyü 2, Dikkaya köyü 2, Hamsiköy 
köyü 4 ve Güzelyayla köyü 3 şeklinde dağılmaktadır (Türker, 1992). 

 
3.3 Yöntem 
Bu araştırmada uygulanmak üzere hazırlanan anket formu, ülkemizde benzer 

amaçla ele alınan çalışmalar incelenerek, ülkemiz ve özellikle de araştırma bölgesinin 
sosyo-ekonomik özelliklerine göre düzenlenmiştir. 

HASKO’dan elde edilen üye listesine göre hareket edilerek anket sorularının 
kimlere uygulanacağı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla anket uygulanacak köylülerin 
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seçiminde şu yol izlenmiştir. HASKO’dan elde edilen üye listesinde toplam 207 üye 
bulunmaktadır. Bu üyelerden şu anda HASKO’ya süt veren üye sayısı 142 olarak tespit 
edilmiştir. Bu sayıdan yola çıkarak her köye düşen üye sayısı belirlenmiştir. Buna göre 
Çıralı köyü üye sayısı 22, Hamsiköy köyü üye sayısı 65, Güzelyayla köyü üye sayısı 33, 
Başar köyü üye sayısı 17 ve Dikkaya köyü üye sayısı ise 5 olarak belirlenmiştir. 

Daha sonra HASKO öncesi sosyo-ekonomik durumu bilebileceği düşünülen 50 
yaşın üstündeki üyelerin sayısı belirlenmiştir. 50 yaşın üstündeki üyeler ile anket 
yapılmasının temel nedeni, HASKO kurulmadan önceki, yani HASKO’nun kurulduğu yıl 
olan 1971 yılından önceki sosyo-ekonomik durumu ortaya koyabilecek yaşta üyelerin 
olmasıdır. Buna göre Çıralı köyü üye sayısı 14, Hamsiköy köyü üye sayısı 28, 
Güzelyayla köyü üye sayısı 16, Başar köyü üye sayısı 7 ve Dikkaya köyü üye sayısı ise 4 
olmak üzere toplam 69 üye olduğu belirlenmiştir. Anket uygulanacak üyeler 50 yaşın 
üstündeki tüm üyeler olarak kararlaştırılmış olup, yukarıda da açıklandığı gibi bu sayı 69 
olarak belirlenmiştir. Ancak bu üyelerden 4’ünün ölmüş olduğu, 3’ünün ise üye olduğu 
halde süt vermediği belirlenmiş olup, 62 kişi ile anket yapılmıştır. Buna bağlı olarak 
örnekleme oranı %89,9 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacına ulaşmak için 
araştırma alanı olan Hamsiköy, Güzelyayla, Dikkaya, Çıralı ve Başar köylerinde 
gerçekleştirilen anket çalışmasıyla elde edilen verilerin analizi aşamasında; yüzde, ki-
kare, eşlendirilmiş t testi ve Wilcoxon analizleri kullanılmıştır. 

 
4. Bulgular ve Tartışma 
4.1 Anket Çalışması ile İlgili Bulgular 
4.1.1 HASKO Öncesi ve Sonrası Ailedeki Kişi Sayısı 
HASKO kurulmadan önce hane başına ortalama kişi sayısı 8 iken günümüzde hane 

başına ortalama kişi sayısı 4’e inmiştir. Bu durumun temel nedeni, kara yolunun (İran-
transit yolu) vadinin karşı tarafına geçmesidir. Köyde bulunan esnaf kesiminin çoğu 
şehirlere göç etmiştir. Ayrıca hayvancılıktan elde edilen gelirin köylüleri tatmin edecek 
düzeyde olmayışı, yapılan hayvancılığın oldukça ilkel yöntemlerle yapılmasının ağır iş 
şartlarına sebebiyet vermesi ve her zaman olduğu gibi şehir yaşantısının köy yaşantısına 
göre daha cazip gelmesi ailedeki kişi sayısının azalmasına neden olarak gösterilebilir 
(Tiryaki 2004). 

Buna bağlı olarak köyde HASKO’nun oluşu ve hayvancılıktan elde edilen 
ürünlerin tatmin edici olmasa da değerlendirilebilmesi, araştırma alanında hane başına 
kişi sayısının daha da aşağıya inmesini engellemektedir. Yapılan anket sonucu sorulan 
HASKO ile köyden şehre göç olayı arasında nasıl bir ilişki var? sorusuna ankete katılan 
HASKO üyelerinin % 100’ü HASKO ortakların ürünlerini daha iyi değerlendirdiğinden 
gelir seviyesini artırmış ve dolayısıyla göç olayını da azaltmıştır cevabını vermiştir. 

 
4.1.2 Meslek ve Aylık Gelir 
Yapılan ankette HASKO üyelerine sorulan sorulardan biri olan meslek ile ilgili 

soruya %46,8’i çiftçi (çoğunlukla hayvancılıkla ilgili), % 9,7’si serbest meslek, %4,8’i 
memur, %1,6’sı işçi ve %37,1’i memur ve işçi emeklisi olarak cevap vermiştir. Bu durum 
göz önünde bulundurulduğunda köylünün çoğunun hayvancılıkla uğraştığı söylenebilir. 
Ayrıca anket yapılan HASKO üyelerinin 50 yaşın üstünde seçilmesi emeklilik oranının 
da yüksek çıkmasına neden olmuştur. 

Bu noktada çiftçilik dışında mesleği olanlara sorulan “geliriniz ne kadar?” sorusu 
sonucu, ortalama aylık gelirleri 431 milyon olarak tespit edilmiştir. Ortalama gelire de 
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bakılarak gelir düzeyi düşük olan çiftçi kesim dışındaki diğer meslek sahibi üyeler de ek 
gelir olarak hayvancılık ve kısmen tarım ile uğraşmak durumunda kalmışlardır. 

 
4.1.3 HASKO’ya Üye Olmadaki Amaç 
HASKO’ya üye olmadaki amaç ile ilgili olarak oluşturulan kategorilerde en fazla 

cevap verilen iki kategori; % 67,7’lik payı ile “ürünümü daha iyi değerlendirebilmek 
için” ve %22,6’lık payı ile de “Almanya’ya işçi olarak gidebilmek için” olmuştur. 
Temelde tarımsal kalkınma kooperatiflerine köylünün üye olmadaki temel amacı, 
Almanya’ya işçi olarak gitmek idi. Bu amacın ön plana çıktığını, yapılan bu araştırmada 
da ortaya çıkmıştır. Ancak burada önemli olan, üyelerin temel geçim kaynağı olan 
hayvancılıktan daha iyi gelir elde edebilmek için kooperatife üye olmalarıdır.  

Bu kapsamda sorulan amacın gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna % 37,1’i evet 
ve %45,2’si kısmen (% 82,3 evet + kısmen ) cevabını vererek, HASKO’ya üye olmakla 
ürünlerinin daha iyi değerlendirildiği çoğunlukla kabul edildiği söylenebilir. 

 
4.1.4 HASKO’ya Üyeliği Etkileyen Faktörler 
Yapılan anket sonucunda, HASKO üyelerinin %75,8’inin kendi isteğimle üye 

oldum cevabını vermesi, HASKO kurulmadan önce hayvancılıktan elde edilen gelirin 
oldukça düşük olması nedeniyle bu durumu iyileştirebilecek her türlü girişime hiç 
düşünmeden katıldıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca HASKO’nun kuruluş yıllarında 
fakirlikten kurtuluş yollarından biri olarak gösterilen Almanya’ya işçi olarak 
gidebilmenin yolu da kooperatife üye olmaktan geçtiği için köylünün çoğu kendi 
istekleriyle HASKO’ya üye olmuşlardır. 

Buna bağlı olarak anket yapılan üyelerin hiç biri “HASKO’nun yayım ve iletişim 
faaliyetleri sonucu üye oldum”, cevabını vermemesi de HASKO’nun kuruluş ve diğer 
dönemlerinde yayım ve iletişim faaliyetlerine gereken önemi vermediğinin bir göstergesi 
olarak gösterilebilir. 

 
  4.1.5 HASKO’nun Kooperatif Hakkında Köylüleri Bilgilendirme Derecesi 

HASKO üyeleri ile yapılan ankette bulgularda da belirtildiği gibi sorulan 
“HASKO’nun şimdiye kadar kooperatif hakkında etkili ve verimli eğitim ve yayım 
hizmetleri oldu mu”, “kooperatife üye olmadan önce ana Sözleşmeyi okudunuz mu”, 
“kooperatif mevzuatı hakkında bir bilginiz var mı” ve “HASKO olumlu gelir-gider farkı 
dağıtıyor mu” sorularına verilen cevaplar göz önüne alındığında HASKO’nun 
kooperatifçilik hakkında üyelerini ve üye olmayan diğer köylüleri neredeyse hiç 
bilgilendirmediği, bu konu ile ilgili olarak herhangi bir faaliyet içinde bulunmadığı 
anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak, kooperatif ve kooperatifçilik hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmayan köylüler, kooperatif yöneticilerinin yanlış uygulamalarından haberdar 
olamayarak yapılan bütün çalışmalara yanlış dahi olsa boyun eğmek zorunda kaldıkları 
anlaşılmaktadır. 

Kooperatifçilikte esas amacın kooperatife üye olan kişilerin ürettikleri üründen en 
fazla geliri sağlamaları için faaliyet içinde bulunulması gerekmektedir. Bunu sağlamak 
amacıyla kooperatif yöneticilerini denetleyecek veya daha iyi gelir elde etmek için öneri 
ve görüş bildirecek kadar bilgiye sahip olmayan üyeler, zaman zaman yanlış 
kooperatifçilik uygulamaları veya denetimsiz ve az bilgiye sahip yöneticilerden dolayı 
ürettikleri üründen gerekli geliri elde edememektedirler. 
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4.1.6 HASKO’nun Başarılı Olup Olmadığı ile İlgili Bulgular 
Bu başlık altında, yapılan anket çalışmasında sorulan sorulardan, “sizce HASKO 

başarılı bir kooperatif mi” sorusu ile bu soruya evet veya kısmen cevabı verilmesi 
durumunda sorulan “HASKO’nun başarılı olması sizce neye bağlı”, hayır cevabı 
verilmesi durumunda “HASKO’nun başarısız olması sizce neye bağlı” soruları ile ilgili 
bulgular tartışılacaktır. Bulgular kısmında da belirtildiği gibi ankete katılan HASKO 
üyelerinin % 43,5’i tamamıyla % 12,9’u kısmen HASKO’nun günümüze kadar olan 
faaliyetlerini başarılı bulmuştur. HASKO’yu başarılı bulan üyelerin bu başarıyı % 
80,6’sı, ortaklar arası dayanışmanın olmasına, % 72,2’si ise devletin finansal destek 
sağlamasına ve % 50’si yöneticilerin etkin ve dürüst çalışmasına bağlamıştır. Ancak 
HASKO’nun günümüze kadar olan faaliyetlerini başarısız bulan üyelerin bu başarısızlığı 
% 61,5’i ortaklar arası dayanışmanın olmamasına, % 84,6’sı yöneticilerin etkin ve dürüst 
çalışmamasına, % 73,1’i kaliteli ve verimli ürün elde edilememesine, % 69,2’si 
kooperatif yöneticisi ve üyeleri arasında iletişim eksikliğinin olmasına bağlamıştır. 

Bütün bu bulgulardan yola çıkarak ankete katılan üyelerin % 56,4’ü HASKO’yu 
başarılı bulsa da, HASKO’yu başarısız bulanların büyük çoğunluğu yöneticilerin etkin ve 
dürüst çalışmadığını, kaliteli ve verimli ürün elde edilemediğini, kooperatif ortakları 
arasında ve ortaklar ve yöneticiler arasında iletişim ve dayanışma eksikliğinin olduğunu 
savunmaları, aslında hem kooperatif yöneticilerinin hem de ortakların kooperatifçilik 
hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadıklarının bir göstergesidir. Ayrıca temelde 
kooperatif yöneticileri ile üyeler arasında iletişimin oldukça fazla olması gerekirken bu 
iletişimi özellikle kooperatif yöneticilerinin sağlayamadığı sonucuna varılabilmektedir.  

Buna bağlı olarak, kooperatif başkan ve yöneticiliği yapan üyelerin kooperatif 
yönetiminde yeterli başarıyı yakalayamadıklarından veya gerekli başarının gelmemesinin 
nedenlerini üyeler ile yeteri derecede paylaşmadığından yöneticilere karşı olumsuz bir 
tutum içine giren üyeler, kooperatifle ilgili sorunlara ilgisiz kalmaktadırlar. Bunun 
yanında çoğunlukla sadece verdiği ürünle ilgilenen köylü bu ürünün daha iyi 
değerlendirilebileceğini bilmelerine rağmen, üyeler ve yöneticiler arasındaki iletişimde 
yaşanan sorunlar, üretilen sütten yeterli kalitede ve verimde ürün elde edilememesine 
neden olmaktadır.  

 
  4.1.7 HASKO’nun ORKÖY’den Kredi Alma Konusundaki Etkinliği 

HASKO üyeleri ile yapılan anket sonucunda ORKÖY‘den kredi alımında HASKO 
kurulmadan önceki duruma göre günümüzde yaklaşık % 16 oranında artış görüldüğü 
tespit edilmiştir. HASKO öncesinde ORKÖY’den alınan kredilerin tümü dam örtülüğü 
için alınmış iken, HASKO sonrasında üyelerin çoğunluğu (% 92,5) krediyi fenni ahır 
yapımı için almıştır. Bu durumun en önemli göstergesi, HASKO üyelerini HASKO 
kurulduktan sonra ORKÖY’den hem daha fazla kredi alma eğiliminde oldular, hem de 
aldıkları krediyi çoğunlukla hayvancılık için kullandılar. Aynı zamanda ORKÖY’den 
kredi alan HASKO üyelerinin tümü HASKO’nun bu krediyi alımda kolaylık sağladığını 
söyleyerek, hem ORKÖY’den kredi alımının çoğalmasında hem de alınan kredilerin 
çoğunun hayvancılık için kullanımında temelde HASKO’nun etkili olduğunu 
göstermektedir. 

 
4.2 HASKO’nun Hayvan Ürünleri Üretimi Üzerine Etkisi 
Bu bölümde HASKO öncesi ve sonrası için hayvancılıktaki değişim; gerek 

hayvancılıktan elde edilen ürün çeşit ve miktarları açısından, gerekse hayvancılık için 
kullanılan ineklerin cins ve sayıları açısından elde edilen bulgular tartışılacaktır. 
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4.2.1 HASKO Öncesi ve Sonrası İnek Cinsi ve Sayısındaki Değişim 
HASKO üyeleri ile yapılan anket sonucu HASKO öncesinde hane başına ortalama 

inek sayısı, HASKO sonrasına göre iki kattan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. İnek 
sayısının azalması temelde iki nedene bağlanabilir. Birincisi, hane başına düşen ortalama 
kişi sayısının 8’den 4’e düşmesi, ikincisi ise, Kara Sığır inek cinsinden üretilen sütün 
Jersey ve Hoştein cinsi ineklere göre çok daha az olmasından kaynaklanmaktadır. 

HASKO öncesinde köylünün tamamına yakını, Kara Sığır inek cinsi 
kullanmaktayken günümüzde köylünü tamamı, Kara Sığır cinsi ineklerden hem et hem de 
süt üretimi açısından daha verimli olan Jersey, Hoştein ve Kırma (Hoştein Jersey 
karışımı) inek cinsleri kullanılmaktadır. İnek cinsinin iyileştirilmesinde HASKO her 
zaman öncü bir kuruluş olarak görev üstlenmiştir. Öyle ki 1988 yılında hayvan ithalatına 
başlanmasıyla, araştırma alanındaki köylere Hoştein ırkı damızlık gebe düveler 
getirilmesinde HASKO öncü olmuş ve bu ırkın araştırma alanında yaygın bir şekilde 
kullanımını sağlamıştır. 

 
 4.2.2 HASKO Öncesi ve Sonrası Süt Üretim Miktarlarındaki Değişimin 
           Karşılaştırılması  

HASKO öncesi hane başına ortalama süt miktarı 10904,5 kg iken, HASKO sonrası 
hane başına düşen ortalama süt miktarı 17487,7 kg olarak tespit edilmiştir. HASKO 
öncesinde kişi başına üretilen ortalama süt miktarına göre HASKO sonrasında kişi başına 
ortalama üretilen süt miktarının yaklaşık 3,2 kat arttığı belirlenmiştir. Bunun yanında 
HASKO öncesi ve sonrası için inek sayıları ile üretilen süt miktarlarını 
karşılaştırdığımızda; HASKO öncesinde inek başına yıllık ortalama üretilen süt miktarı 
1211,6 Kg (10904,5 /9) iken HASKO sonrası inek başına yıllık ortalama üretilen süt 
miktarı 4371,9 Kg (17487,7 /4) olarak tespit edilmiştir. Buna göre HASKO öncesi inek 
başına yıllık ortalama süt miktarına göre, HASKO sonrası inek başına yıllık ortalama süt 
miktarının yaklaşık 3,6 kat arttığı belirlenmiştir.  

Buna bağlı olarak, kişi başına ve inek başına ortalama süt miktarının HASKO 
öncesine göre HASKO sonrasında oldukça fazla olmasında HASKO’nun öncülüğünde 
alınan iyi cins ineklerin, HASKO’nun öncülüğünde hayvancılık için kullanılan arazilerin 
ıslahının, HASKO öncesine göre günümüzde çok daha fazla yapılabilmesinin ve 
ineklerin süt üretimini arttırmak için HASKO’nun sağladığı süt verimini artırıcı yemlerin 
etkili olduğu söylenebilir. 

 
4.2.3 HASKO Öncesi ve Sonrası Üretilen Süt Ürünleri Miktarlarının Evde ve  
          Pazarda Değerlendirilme Durumlarındaki Değişim 
HASKO üyeleri ile yapılan anket çalışmasında HASKO öncesinde üretilen süt elde 

işlenerek tereyağı, peynir ve minzi (çökelek) haline getirerek pazarda değerlendirirken, 
HASKO kurulduktan sonra (şu anda) üretilen süt işlenmeden HASKO’ya verilerek 
değerlendirilmektedir. Yalnız pazar günleri HASKO’ya süt vermeyen köylüler sütü 
kendileri işleyerek evlerinde kullanmaktadırlar. 

Buna bağlı olarak HASKO öncesi için kişi başına evde tüketilen süt ürünleri 
miktarlarının HASKO sonrasından daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun 
nedenleri; HASKO öncesinde hane başına kişi sayısının fazla olması, sütten üretilen 
ürünleri ikame edecek diğer ürünlerin HASKO öncesine göre daha fazla olması ve 
HASKO üyelerinin HASKO kurulduktan sonra daha fazla gelir elde edebilmelerinden 
dolayı bu ürünleri alım güçlerinin artması şeklinde sıralanabilir.  
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Diğer taraftan HASKO öncesinde üretilen sütün elde işlenmesi daha fazla iş 
gücünün kullanılmasına neden olmaktaydı. Ayrıca, sütün işlenmesi için köylünün yakıt 
olarak oduna ihtiyaç duymaları da ormanların köylü tarafından daha fazla tahrip 
edilmesine sebep olmaktaydı. 

 
4.2.4 HASKO Öncesi ve Sonrası Ot Üretimi için Suni Gübre Kullanımındaki  
          Değişim 
HASKO öncesi ot üretimi için çayırlarda ot üretimini arttırmak için suni gübre 

kullanılmamaktayken, HASKO sonrası çayırlarda ot üretimini arttırmak için hane başına 
kullanılan suni gübre miktarı 607,2 kg olarak tespit edilmiştir. Bu durum özellikle 
HASKO kurulduktan sonra hayvancılığa verilen önemin arttığının ve hayvancılıktan elde 
edilen gelirin artmasıyla ot üretimi yapılan alanların verimini arttırmak için gübre alımı 
yapılabildiğinin bir göstergesidir. Ayrıca HASKO sonrası verimli inek cinslerinin 
getirilmesi ve bu inek cinslerinin Kara Sığır inek cinsine göre daha fazla ota ihtiyaç 
duymaları da, suni gübre kullanımının artışında etkili olmuştur. 

 
4.3 HASKO’nun Tarım Ürünleri Üretimi Üzerine Etkisi  
Bu bölümde HASKO öncesi ve sonrası için üretilen tarım ürünleri miktarlarındaki 

değişim, tarım alanlarındaki suni gübre kullanımındaki değişim ve tarım alanlarında 
makine-teçhizat kullanımındaki değişim konularında elde edilen bulgular tartışılacaktır. 

 
4.3.1 HASKO Öncesi ve Sonrası Tarım Ürünleri Üretimindeki Değişim 
HASKO üyeleri ile yapılan anket çalışmasında tarım ürünleri ile ilgili elde edilen 

verilerde HASKO öncesinde tarım ürünleri üretiminin, HASKO sonrasındaki tarım 
ürünleri üretimine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Yalnız HASKO öncesine göre 
HASKO sonrası üretimi fazla olan ürünler pancar ve maydanozdur. Pancar üretiminin 
HASKO sonrası fazla olmasının nedeni hayvancılıkta özellikle süt verimini arttırmak için 
kullanılmasıdır. HASKO kurulduktan sonra süt üretimini arttırmak için üyeler tarım 
alanlarında pancar üretimini arttırmaları, HASKO’dan sonra hayvancılığa daha fazla 
önem verdiklerinin bir göstergesidir. 

HASKO üyelerinin HASKO öncesinde kendi ihtiyaçları için daha fazla tarım 
ürünü üretmelerinin iki temel nedeni vardır. Birincisi, HASKO öncesinde hane başına 
ortalama kişi sayısının fazla olması, ikincisi ise, HASKO öncesinde gelir seviyesi 
günümüz şartlarına bakıldığında daha düşük olması nedeniyle, köylüler temel besin 
maddelerini tarım alanlarından karşılamaya çalışmışlardır. Alım gücü düşük olan köylü, 
buğday unu yerine mısır unu, et yerine fasulye ve temel yiyecek maddesi olan patates 
üretimi yaparak geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır. Ayrıca, HASKO öncesinde temel 
besin maddesi olan lahana da oldukça fazla üretilip kendi ihtiyaçları için tüketilmekteydi. 

Bunun yanında HASKO üyeleri ile yapılan anket sonucunda tarım alanından elde 
edilen ürünler, hem HASKO öncesi hem de HASKO sonrasında sadece ev ihtiyaçları için 
kullanılmaktadır. Pazarda tarım ürünleri kullanılmamaktadır. Bunun temel nedeni, tarım 
yapılacak arazilerin oldukça kısıtlı olması ve buna bağlı olarak üretilen tarım ürünlerinin 
ancak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. 

 
4.3.2 HASKO Öncesi ve Sonrası Tarım Arazilerinde Suni Gübre  
          Kullanımındaki  Değişim 
HASKO öncesine göre hayvancılıktaki gelişim ve bunun getirdiği gelir artışı 

sayesinde HASKO üyeleri, tarım arazilerinde de suni gübre kullanımı yapmaları mümkün 
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olmuştur. Bu sayede tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmişlerdir. Ayrıca HASKO, 
köylünün hayvancılıktan elde ettiği gelirin arttırmasının yanında hayvancılık için 
kullanılan arazilerin ve tarım arazilerinin verimini artırmak için suni gübre kullanımına 
da öncülük etmiştir. 

 
4.3.3 HASKO Öncesi ve Sonrası Tarım Arazilerinde Makine-Teçhizat 
          Kullanımındaki Değişim 
Çalışma alanında tarım arazilerinde kullanılan aletler, HASKO öncesinde ve 

sonrasında oldukça ilkel niteliktedir. Bunun temel nedeni, tarım arazilerin büyük 
çoğunluğunun modern tarım aletlerinin kullanımı için elverişli olmamasıdır. Bu rağmen 
HASKO öncesinde özellikle traktör kullanımı hiç yokken, günümüzde traktör kullanımı 
için elverişli olan arazilerde traktör kullanılmaktadır. Anket çalışmasında sorgulanan 
“HASKO’nun tarım arazilerinde makine-teçhizat kullanımına etkisi var mı” sorusuna 
çoğunluğun hayır cevabını vermesi, HASKO’nu traktör kullanımında etkisinin pek fazla 
olmadığı sonucuna varılmasına yol açmaktadır. Ancak bu konu ile ilgili olarak anket 
çalışmasında HASKO’nun traktör vb. gibi tarım arazilerinde kullanılmak üzere makine-
teçhizat temini yapmasını çoğunluğun istemesi, HASKO üyelerinin tarım arazilerinin 
verimini ve kullanımını arttırmada HASKO’nun etkili olmasını arzuladıkları ortaya 
koymaktadır. 

 
  4.4 HASKO’nun Arazi Kullanımı Üzerine Etkisi  

Bu bölümde ankete katılan üyelerin HASKO öncesi ve sonrası için arazi 
kullanımındaki değişim, değişim varsa bu değişimin nedenleri ve değişimde HASKO’nun 
etkisi ile ilgili bulgular tartışılacaktır. 

 
4.4.1 HASKO Öncesi ve Sonrası Toplam Arazi Miktarlarındaki Değişim  
HASKO üyeleri ile yapılan anket sonucunda günümüzde arazi miktarının HASKO 

öncesine göre % 21 oranında arttığı belirlenmiştir. Bu artış daha çok mera alanlarının 
ıslahı ile sağlanmıştır. HASKO üyelerinin daha fazla araziye ihtiyaç duymalarının temel 
nedeni, hayvancılık için daha fazla araziye ihtiyaç duymalarıdır. Buna bağlı olarak 
hayvancılık için kullanılan arazilerde HASKO sonrasında artış olmasına rağmen, tarım 
alanlarında HASKO öncesine göre HASKO sonrasında azalma olmuştur. 

 
4.4.2 HASKO Öncesi ve Sonrası Tarım Ürünleri için Kullanılan Arazi  
         Miktarları 
HASKO üyeleri ile yapılan anket sonucunda günümüzde HASKO öncesine göre 

hane başına tarım ürünleri arazi miktarı üçte birine düşmüştür. Bu durumu temelde iki 
nedene bağlamak mümkündür. Birincisi, HASKO öncesine göre hane başına kişi 
sayısının azalması, ikincisi ise, HASKO öncesinde köylü yiyecek ihtiyacının büyük bir 
kısmını tarım arazilerinden karşılarken, günümüzde hayvancılıktan elde edilen gelirin 
artması ve tarım alanlarından elde edilen ürünleri ikame edecek ürün çeşidinin artması 
gibi nedenler, hane başına tarım arazi miktarının azalmasına neden olmuştur. Bu 
nedenlerin yanında, HASKO sonrasında hayvancılığa daha fazla önem veren HASKO 
üyeleri, tarım arazilerinin bir kısmını hayvancılık için ot üretimine ayırması ve üyelerin 
verasetle arazilerinin bölünmesi de hane başına tarım ürünleri arazi miktarının 
azalmasına neden olarak gösterilebilir. 

Özellikle “ince tarım” denilen toprağı işleyerek yapılan tarım için araştırma 
alanındaki arazilerin uygun olmaması (arazilerin eğiminin fazla olması) ve bu durumun 
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erozyonu artırıcı etki yapması göz önüne alındığında, HASKO öncesine göre günümüzde 
tarım ürünleri için kullanılan arazilerin azalması, bu arazilerde erozyonun da azaldığı 
anlamına gelmektedir. 

 
4.4.3 HASKO Öncesi ve Sonrası Hayvan Ürünleri için Kullanılan Arazi  
          Miktarları 
HASKO üyeleri ile yapılan anket çalışması sonucunda günümüzde HASKO 

öncesine göre hayvan ürünleri için kullanılan (çayırlık) arazi miktarı yaklaşık % 27 
oranında artmıştır. HASKO üyelerinin hayvancılık için daha fazla araziye ihtiyaç 
duymasının temelde üç nedeni vardır. Bunlar, HASKO’nun kurulması ile hayvancılığa 
verilen önemin artması, HASKO sonrasında kullanılan iyi cins ineklerin daha fazla ota 
ihtiyaç duymaları ve köylünün özellikle yaz aylarında yayla ve mezralara göç olayını 
bırakıp tamamen ahır hayvancılığına yönelmeleri veya yayla ve mezralarda kalma 
sürelerini kısaltmalarıdır.  

Konu ile ilgili sorulan arazi kullanımındaki değişimde etkili olan faktörler ile ilgili 
soruya HASKO üyelerinin çoğunun “hayvancılık için kullandığım ürünleri arttırmak için 
daha fazla alana ihtiyaç duydum” cevabını vermesi temelde HASKO üyeleri tarafından 
kullanılan arazilerin artmasında veya arazilerin kullanımında değişim olmasında 
hayvancılığa verilen önemin artmasının etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Buna bağlı olarak, sorulan “HASKO’nun arazi kullanımındaki değişime etkisi var 
mı” sorusuna çoğunun evet ve kısmen cevabını vermesi de, HASKO’nun araştırma 
alanında hayvancılığı ön plana çıkararak köylünün arazilerini daha çok hayvancılık için 
kullanıp arttırmalarının bir göstergesidir. 

 
4.5 HASKO’nun Çevresindeki Orman Köylülerinin Hayat Standartlarına  
      Etkisi 
Bu bölümde HASKO öncesi ve sonrası için hayat standartlarında meydana gelen 

değişim (eşya kullanımı, konutların iç ve dış yapısı ve düğünlerin yapıldığı mekânlar 
açısından) ile ilgili bulgular tartışılacaktır. 

 
4.5.1 HASKO’nun Hane ve Kişi Başına Gelire Etkisi  
HASKO üyeleri ile yapılan anket çalışmasında üyelerin çoğunluğu (%87,1’i) 

günümüzde hayvancılıktan yeterli gelir elde edemediklerini ifade etmişlerdir. Üyeler, 
bunun temel nedeni olarak, hayvancılıktan elde ettikleri süte HASKO’nun verdiği birim 
fiyatın düşük olmasını göstermektedir. Ayrıca HASKO’dan alınan hayvan yiyeceklerinin 
ve kuru gıda maddelerinin piyasa fiyatlarının üstünde satılması da, HASKO üyelerinin 
çoğunun sütten elde edilen geliri yeterli bulmamasına neden olmaktadır. 

HASKO öncesi ve sonrası için hayvancılıktan elde edilen gelirin toplam aile gelir 
içindeki payı ile ilgili soruya ankete katılan HASKO üyeleri HASKO öncesi için 
ortalama % 37,7 HASKO sonrası için ise, ortalama % 50 cevabını vermeleri, HASKO 
sonrasında hayvancılık ile elde edilen gelirin, HASKO öncesine göre toplam aile geliri 
içindeki payının arttığının bir göstergesidir. Ancak HASKO sonrasında HASKO öncesine 
göre hayvancılıktan elde edilen gelirin toplam aile içindeki payında bir artış olmasına 
rağmen, bu artış oranının, anket yapılan üyelerin verdiği cevaptan HASKO öncesi ve 
sonrası için hayvancılıktan elde edilen gelirler karşılaştırıldığında daha yüksek çıkması 
gerekirken, tam tersine düşük çıkmasının temel nedeni, HASKO öncesinde HASKO 
üyelerinin hayvancılık dışında başka iş bulma imkânlarının günümüze göre oldukça 
kısıtlı olmasından kaynaklandığı ifade edilebilir. 
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4.5.2 HASKO Öncesi ve Sonrası Eşya Kullanımındaki Değişim 
Bu bölümde HASKO öncesi ve sonrası için eşya kullanımında giyim eşyası, 

ayakkabı ve beyaz eşya-lüks tüketim malları ile ilgili elde edilen bulgular tartışılacaktır.  
 Özyurt, “Türkiye’de Çay Tarımının Yarattığı Sosyo-Ekonomik Etkilerin Ölçümü” 
adlı çalışmasında, eşya kullanımında yünlü ve pamuklu tür eşya kullanımının artması, 
bölgede hayat standartlarında artış olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir 
(Özyurt, 1989). Yapılan bu çalışmada da yünlü ve pamuklu giyim eşyasının 
kullanımındaki artışın hayat standartlarında iyileşmenin bir göstergesi olarak alınmıştır. 

HASKO üyeleri ile yapılan anket sonucu HASKO öncesinde giyim eşyası olarak 
çoğunlukla keten (% 100) ve yünlü (% 50) tür eşyalar kullanılırken, günümüzde 
çoğunlukla yünlü (%100) ve pamuklu (95,2) tür eşyalar kullanılmaktadır. Özellikle 
HASKO öncesine göre günümüzde giyim eşyalarında özellikle en büyük düşüşün keten (-
%100)’de en yüksek artışın yünlü (+%50) ve pamuklu (+%100) giyim eşyalarında 
görülmesi HASKO’nun hayat standartlarına olumlu etkisinin bir göstergesidir. Ayrıca 
HASKO öncesinde yünlü giyim eşya kullanımının % 50 gibi yüksek oranda çıkması, 
ankete katılan HASKO üyelerinin HASKO öncesinde yünlü giyim eşyasını alabilecek 
gelir seviyesinde olduğunun bir göstergesi olmayıp, bu yünlü giyim eşyalarını üyelerin 
özellikle koyun yünlerinden oldukça ilkel yöntemlerle kendilerinin dokuması sonucu elde 
ettikleri anlaşılmaktadır. Hayat standardının değişim göstergelerinden bir diğeri ayakkabı 
kullanımı olmaktadır. Özellikle araştırma alanının içinde bulunduğu Doğu Karadeniz 
Bölgesinde giyim-kuşam, genel hatları itibariyle, hayat standartlarının; ayakkabı 
kullanımı da iyi giyim kuşamın bir ölçüsüdür. Nitekim “çarık” ve “kara lastik” her zaman 
fakirliğin, düşük gelirin ve hatta sefaletin göstergesi olarak kabul edilmiştir (Özyurt, 
1989). 

HASKO üyeleri ile yapılan ankette HASKO öncesinde ayakkabı olarak çoğunlukla 
kara lastik (% 100) ve çok az miktarda da deri-kösele (% 4,8) türü ayakkabı kullanılırken, 
günümüzde ayakkabı olarak çoğunlukla deri-kösele (% 95,2) ve kara lastik (54,8) 
kullanılmaktadır. Özellikle HASKO öncesine göre deri-kösele kullanımındaki büyük artış 
(+ % 90,4)’a karşılık, kara lastik kullanımındaki düşüş (-% 45,2), HASKO’nun hayat 
standartlarına olumlu etkisinin bir göstergesidir. Ayrıca, günümüzde kara lastik 
kullanımının yüksek olması, kara lastiğin günlük hayatta değil de daha çok arazide 
çalışırken kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

Hayat standardının üçüncü göstergesi olarak, beyaz eşya-lüks tüketim malları ele 
alınmıştır (Özyurt, 1989). Yapılan ankette beyaz eşya-lüks tüketim malları HASKO 
öncesi ve günümüz şartları karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Bu karşılaştırmanın 
yapılabilmesi için her iki dönemde de aynı tür malların kullanılması gerekmektedir. 
Ancak beyaz eşya-lüks tüketim mallarının çoğunun kullanılması elektriğe bağlı olduğu 
ve buna bağlı olarak da HASKO öncesinde araştırma kapsamındaki köylerde elektrik 
tesisatının olmaması bu karşılaştırmaya imkân vermemektedir. Buna bağlı olarak beyaz 
eşya-lüks tüketim malları ile ilgili olarak HASKO öncesi ve sonrası için karşılaştırma 
yapılmadığından araştırma alanındaki köylere elektrik tesisatının kurulması ile bu 
malların kullanımındaki artışa HASKO’nun etkisinin olup olmadığı ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. 

HASKO üyeleri ile yapılan ankette HASKO öncesinde üyelerin çok azı kömürlü 
ütü (14,5) ve otomobil (8,1) kullanmaktaydı. Diğer beyaz eşya-lüks tüketim malları 
kullanımı yukarıda açıklanan nedenden dolayı bulunmamaktaydı. HASKO sonrasında 
özellikle araştırma alanına elektrik tesisatı kurulması ile beyaz eşya-lüks tüketim 
mallarında hızla artış oldu. Günümüzde ise, HASKO üyelerinin tamamı buzdolabı, renkli 
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televizyon ve telefon kullanmaktadır. Ayrıca HASKO üyelerinin çoğu, elektrikli ütü (% 
96,8), çamaşır makinesi (% 83,9), elektrikli fırın (% 59,7), teyp-müzik seti (% 72,6), 
çanak-uydu anteni (% 91,9), radyo (% 66,1) ve elektrikli süpürge (% 51,6) 
kullanmaktadır. Ancak anket yapılan köylerden Güzelyayla köyünde bu oranlarda 
değişiklik görülmektedir. Özellikle elektrikli fırın (% 38,5), elektrikli süpürge (%15,4) ve 
çamaşır makinesi (30,8) kullanımı tüm köylerin ortalamalarına göre Güzelyayla köyünde 
oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu durumun temel nedeni Güzelyayla köyünde 
kadına verilen önemin daha az olduğu, buna bağlı olarak da ev süpürme, çamaşır yıkama 
gibi işlerin kadınlar tarafından yapılmasının gerekli olduğunu savunmalarıdır. 

Eşya kullanımındaki değişimde, HASKO öncesi ve sonrası için HASKO’nun 
etkisinin olup olmadığının belirlenmesi için sorulan “HASKO’nun eşya kullanımındaki 
değişimde etkisi var mı?” sorusuna, ankete katılan üyelerin büyük çoğunluğu (% 93,6 ) 
evet ve kısmen cevabını vererek, HASKO’nun eşya kullanımındaki değişimde etkili 
olduğunu ortaya koymaktadır. Kısmen (% 69,4) cevabı veren HASKO üyeleri, eşya 
kullanımındaki değişimde yalnız HASKO’nun değil, diğer gelir gruplarının da etkili 
olduğuna işaret etmektedir. 

 
4.5.3 HASKO Öncesi ve Sonrası Konut Tipindeki Değişim 
Konut tipi de hayat standardının önemli bir göstergesidir (Özyurt, 1989). HASKO 

üyeleri ile yapılan anket çalışmasında araştırma alanındaki konut tipleri değişimine 
bölgede bulunan konut tipleri göz önüne alınarak kategoriler oluşturulmuştur. Üç çeşit 
konut tipi göz önüne alınmıştır. Bunlar ahşap, yığma ve betonarme konut tipleridir. Buna 
göre HASKO öncesinde konutların çoğu yığma (% 72,6) konut tipinde iken, günümüzde 
konutların çoğu betonarme (% 75,8) konut tipindedir. Ayrıca, HASKO öncesinde 
konutların % 28,8’i ahşap iken HASKO sonrasında bu oran % 3,2’ye düşmüştür. Bu 
durum hem hayat standartlarının iyileştiğinin hem de ahşap binaların yapımındaki 
azalmayla ormanlardan ağaç kesiminin de azaldığının bir göstergesidir. Öte yandan, 
konut tipindeki değişimde HASKO’nun etkisini ortaya çıkarmak amacıyla sorulan 
“HASKO’nun konut tipine etkisi var mı?” sorusuna anket yapılan HASKO üyelerinin 
çoğunun evet ve kısmen (69,4) cevabını vermesi de hayat standartlarının önemli bir 
göstergesi olan konut tipindeki olumlu gelişmede HASKO’nun önemli etkisinin olduğu 
anlaşılmaktadır. 

 
4.5.4 HASKO Öncesi ve Sonrası Evlerin Düzenlenmesindeki Değişim 
Yukarıda da ifade edildiği gibi konut tipleri hayat standardının önemli bir 

göstergesidir. Ayrıca bu konutların kullanım biçimleri, konut içinde kullanılan mobilya 
perde vs. gibi eşyalar ve konutların kapladıkları alanlar da hayat standardının önemli 
göstergelerinden biridir (Özyurt, 1989).  Konut tipindeki değişimde olduğu gibi HASKO 
öncesine göre günümüzde evlerin düzenlenmesinde de değişim olmuştur. Buna göre 
evlerde HASKO öncesine göre günümüzde oda sayısı iki katına çıkmıştır. Ayrıca evlerin 
kapladığı alan da HASKO öncesine göre günümüzde yaklaşık % 39 oranında artmıştır.  

Buna bağlı olarak HASKO öncesine göre HASKO sonrasında tuvaletlerin evin 
içinde yapılması da % 92 oranında artmıştır. Bunun yanında HASKO öncesinde hayvan 
barınakları (ahırlar)’nın çoğu (% 93,5) evlere bitişik iken HASKO sonrasında, özellikle 
fenni ahırcılığın artması ve HASKO öncülüğünde elde edilen ineklerin daha geniş 
ahırlara ihtiyaç duyması nedeniyle hayvan barınaklarının çoğu (% 51,6) evlerden ayrıdır. 

Evlerin düzenlenmesi dışında, evlerde kullanılan eşyalar da hayat standardını 
belirlemede önemli bir göstergedir. Buna göre HASKO üyeleri ile yapılan anket 
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çalışmasında, HASKO öncesinde üyelerin çoğu mobilya (% 95,2) ve %29,0’ı perde 
kullanmazken, günümüzde üyelerin çoğu (71,0) mobilya, tamamı ise perde 
kullanmaktadır. Yukarıda verilen tüm bu göstergeler, HASKO öncesine göre günümüzde 
hayat standardının önemli ölçüde arttığına işarettir. Verilen bu göstergelerdeki değişimde 
HASKO’nun etkisinin olup olmadığı ile ilgili soruya üyelerin çoğu (% 83,8) evet ve 
kısmen etkisi olmuştur, cevabını vermesi temelde bu göstergeler üzerinde HASKO’nun 
etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

 
4.5.5 HASKO Öncesi ve Sonrası Ana Ev Dışındaki Yapılardaki Değişim 
Her köyde olduğu gibi araştırma kapsamındaki köylerde de ana ev dışında yapılar 

mevcuttur. Bu bölümde yapılan anket çalışmasında araştırma alandaki yapılar göz önüne 
alınarak serander, samanlık ve ahırlarla ilgili olarak HASKO öncesine göre günümüzde 
meydana gelen değişim ile ilgili bulgular tartışılacaktır. 

Günümüzde de, ahır ve samanlık tüm üyeler tarafından kullanılmaktadır. Yalnız, 
serander kullanımında, HASKO öncesine göre günümüzde azalma görülmektedir. 
Serander kullanımındaki azalmanın temel nedeni, HASKO öncesine göre günümüzde 
tarım ürünleri üretimindeki azalmadan kaynaklanmaktadır. Ahır ve samanlık 
kullanımında azalmanın olmaması ise HASKO öncesinde olduğu gibi günümüzde de 
üyelerin temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunun göstergesidir. 

Ana ev dışındaki yapıların yapı tipleri HASKO öncesinde çoğunlukla ahşap ve 
yığma iken günümüzde çoğunlukla betonarme yapı tipindedir. Hayat standardı 
göstergelerinden biri olan yapı tipinin ahşap ve yığmadan betonarmeye dönüşmesi, 
üyelerin hayat standardında olumlu yönde gelişmenin olduğunun bir göstergesidir. 
Ayrıca, HASKO öncesine göre günümüzde ahşap yapı tiplerinde azalmanın olması, 
köylünün çevre ormanları üzerindeki baskısının da azaldığına işaret etmektedir. 
Araştırma alanında bulunan 5 köyün orman köyü olduğu düşünüldüğünde hayat 
standardındaki artış, ormanlar üzerindeki baskının azalması sonucunu beraberinde 
getirmektedir. 

Yine yapılan anket çalışmasında ana ev dışındaki samanlık ve ahır yapılarının 
HASKO öncesine göre günümüzde kapladıkları alanların arttığı ortaya konulmuştur. 
HASKO sonrasında kullanılan inek cinslerinin daha geniş ahırlara ve hayvanların 
HASKO öncesindeki inek cinsi olan Kara Sığırlara göre oldukça fazla ot tüketmeleri 
daha büyük samanlıklara ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Ayrıca hayvancılığın 
gelişmesi ve beslenen hayvanlardan daha fazla verim alınabilmesi için daha konforlu 
ahırlara (fenni ahır) ihtiyaç duyulması da ahırların kapladığı alanların genişletilmesine 
neden olarak gösterilebilir. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan ana ev dışındaki yapılarda HASKO öncesine 
göre günümüzde meydana gelen değişimde HASKO’nun etkisini belirlemek için sorulan 
soruya, ankete katılan üyelerin çoğu (% 87,1) evet veya kısmen cevabını vermesi, hayat 
standardı göstergelerinden biri olan yapıların yapı tipi ve kullanım şekillerindeki 
değişime temelde HASKO’nun etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

 
4.5.6 HASKO Öncesi ve Sonrası Dam Örtülüğündeki Değişim 
HASKO üyeleri ile yapılan anket çalışmasında HASKO öncesinde dam örtülüğü 

olarak çoğunlukla hartama (% 46,8) ve teneke (%35,5) kullanılırken, günümüzde 
çoğunlukla dam örtülüğü olarak saç (% 98,4) kullanılmaktadır. Ayrıca HASKO 
öncesinde dam örtülüğü olarak kullanılan hartamanın hammaddesinin odun olması, 
köylünün çevre ormanlardan yararlanmalarının günümüze göre daha fazla olduğunun bir 
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göstergesidir. Çalışma alanında artık hartamanın kullanılmaması da ormanlara olan 
baskının azalmasını sağlamıştır. Köylü dam örtülüğünün çoğunu HASKO öncesinde 
değiştirmiştir. HASKO öncesinde alınan ORKÖY kredilerine de bakıldığında tümü dam 
örtülüğü için alınmıştır. Buna bağlı olarak dam örtülüğündeki değişime HASKO’dan çok 
ORKÖY’ün etkili olduğu söylenebilir. Özellikle hartama kullanımını azaltmak için 
ORKÖY, köylüye kredi sağlayarak ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışmıştır. 

Dam örtülüğü değişimine HASKO’nun etkisinin belirlenmesi için sorulan soruya 
da üyelerin çoğu “hayır etkisi olmamıştır” cevabını vererek, yukarıdaki açıklamaları 
desteklemişlerdir. Ancak az da olsa HASKO öncesine göre günümüzdeki dam örtülüğü 
değişiminde HASKO’nun etkisinin olduğu, bu soruya verilen evet ve kısmen cevaplarına 
bağlı olarak söylenebilir. 

 
4.6 HASKO’nun Orman Köylülerinin Yakıt Kullanımlarına Etkisi 
Bu bölümde HASKO öncesi ve sonrası için araştırma alanında yakıt kullanımı; 

gerek yal ateşi ve süt ateşi, gerekse diğer ihtiyaçlar için yakıt kulanım türü ve miktarları 
ile ilgili bulgular tartışılacaktır. 

 
4.6.1 HASKO Öncesi ve Sonrası Yal ve Süt Ateşi Kullanımındaki Değişim 
HASKO üyeleri ile yapılan anket sonucunda, HASKO öncesinde üyelerin tümü yal 

ateşi kullanılırken günümüzde ise yal ateşi kullanılmamaktadır. HASKO’nun kurulması 
ile inekler için kullanılan yal, HASKO’nun sağladığı yemler sayesinde azalmaya 
başlamış ve günümüzde artık kullanılmamaktadır. HASKO öncesinde günde iki kazan 
yalı pişirmek için kullanılan yal ateşi çevre ormanlardan günümüze göre daha fazla 
yararlanılmasına sebep olmaktaydı. Bu durum da, günümüze göre HASKO öncesinde 
çalışma alanındaki ormanlara köylünün daha fazla baskısının olduğunun bir 
göstergesidir. HASKO’nun kurulması ile yal kullanımının azalması ve günümüzde sona 
ermesi, köylünün ormanlar üzerindeki baskısını da azaltmıştır. 

Araştırma alanında bir diğer yakıt kullanımı da süt ateşidir. Hayvancılıktan elde 
edilen sütün işlenmesi için kullanılan süt ateşi HASKO öncesinde her gün, HASKO 
sonrasında üyelerin çoğunluğu (% 83,9) haftada bir gün süt ateşi kullanırken, diğerleri ise 
süt ateşi kullanmamaktadır. Yukarıda yal ateşi kullanımında açıklandığı gibi, HASKO 
öncesinde süt ateşinin her gün kullanılması, günümüze göre ormanlardan köylünün daha 
fazla faydalanmasına sebep olmaktaydı. HASKO kurulduktan sonra sütün işlenmeden 
HASKO’ya verilmesi, süt ateşi kullanımını oldukça azaltmış, bu da HASKO öncesine 
göre HASKO sonrasında ormanlardan faydalanmayı da azaltmıştır. 

 
4.6.2 HASKO Öncesi ve Sonrası Yakıt Cins ve Miktarlarındaki Değişim 
HASKO üyeleri ile yapılan anket çalışmasında HASKO kurulmadan önce ısınma, 

pişirme, temizlik, yıkanma, yal ısıtmak, süt işlemek, vb. işler için sadece yakıt 
cinslerinden odun kullanılırken, günümüzde yukarıdaki işler için odun, tüpgaz ve kömür 
kullanılmaktadır. HASKO öncesinde olduğu gibi günümüzde de üyelerin tümü yakıt 
ihtiyacı için odun kullanmaktadır. Ancak günümüzde köylünün tümü tüpgaz ve bir kısmı 
(% 41,9) kömür de kullandığı için, HASKO öncesine göre günümüzde yakıt için 
kullanılan odun miktarı, HASKO öncesine göre oldukça azalmıştır. Ayrıca yukarıda da 
ifade edildiği gibi HASKO öncesinde yal ateşi ve süt ateşi günümüze göre oldukça fazla 
kullanılması da, günümüzde odun kullanımının azalmasına neden olmuştur. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, HASKO öncesine göre günümüzde odun 
kullanımının 2,9 kat azalması, üyelerin araştırma alanındaki ormanlardan 
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yararlanmalarını oldukça azaltmıştır. Ancak bu durumun köylünün ormanlar üzerinde 
baskısının olmadığı anlamına gelmemektedir. Özellikle hane başına düşen kömür 
miktarının (229 kg) yeterli düzeyde olmayışı ve diğer yakıt cinslerinin hiç 
kullanılmaması, halen köylünün araştırma alanındaki ormanlardan faydalanması gereken 
miktardan fazla olduğu gözlenmektedir. 

HASKO üyeleri ile yapılan anket çalışmasında, gerek yal ateşi ve süt ateşi 
kullanımında, gerek diğer yakıt ihtiyaçları için kullanılan yakıt cins ve miktarındaki 
değişimde HASKO’nun etkisini belirlemek için sorulan “Yakıt cins ve miktarındaki 
değişimde HASKO’nun etkisi var mı?” sorusuna ankete katılan HASKO üyelerinin 
çoğunluğu (% 93,6) evet veya kısmen cevabını vermesi, HASKO öncesine göre 
günümüzde yakıt cins ve kullanımındaki değişimde HASKO’nun etkisinin oldukça fazla 
olduğunun bir göstergesidir. 

 
5. Sonuç ve Öneriler 
HASKO üyeleri ile HASKO öncesi ve sonrasında sosyo-ekonomik yapıyı ortaya 

koymak için yapılan anket çalışması sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
HASKO öncesine göre günümüzde hane başına kişi sayısının yarıya düşmesi köyden 
kente göç olayında HASKO’nun yeterli etkiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak az 
da olsa araştırma alanındaki köylerde nüfusun belli kısmının göç etmesini engellediği 
ifade edilebilir. 

HASKO’nun kuruluştan günümüze kadar, üyelerini kooperatifçilik hakkında 
hemen hemen hiç bilgilendirme yoluna gitmediği anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda, 
gerek yöneticiler gerekse üyeler kooperatifçilik hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadığından HASKO’nun faaliyetlerinden yeterli verim alınamamaktadır. Bu durumda 
HASKO üyelerinin yarısına yakını HASKO’nun başarısız olduğunu savunmuşlar ve bu 
başarısızlığı üyelerin çoğu, yöneticilerin etkin ve dürüst çalışmamalarına bağlamışlardır. 

HASKO’nun kurulması ile araştırma alanında en büyük gelişme hayvancılıkta 
gerçekleşmiştir. Zaten HASKO’nun kuruluş amacı olan hayvancılıktan elde edilen 
ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi hedefi kısmen de olsa gerçekleşmiştir. HASKO 
öncesinde hayvancılıktan elde edilen kişi başına gelirin günümüzde 2,7 kat artması bunun 
bir göstergesidir. Ancak üyelerin ürettiği sütün, HASKO tarafından 400-450 bin TL gibi 
çok düşük fiyatta satın alınması, HASKO’nun sağladığı hayvan ve üyeler için kuru 
yiyecekleri piyasa fiyatları seviyesinde veya üzerinde satması gibi nedenlerden dolayı 
üyeler istenilen düzeyde gelir elde edememektedir. Ayrıca kuruluşundan 2000 yılına 
kadar süt işleme makinelerinin değiştirilmemesi, 2000 yılında değiştirilen süt işleme 
makinelerinin ise aynı işlevi gören makinelerden ibaret olması nedeniyle üyelerin ürettiği 
süt HASKO tarafından yeterince iyi değerlendirilememektedir.  

HASKO kurulduktan sonra hayvancılığa verilen önemin artmasından dolayı, 
çayırlık ve mera alanlarında üretilen otun üretim miktarının arttırmak ve arazilerin 
ıslahının sağlamak için suni gübre kullanımında önemli derecede artış olmuştur. Ayrıca 
HASKO kurulduktan sonra hayvancılığa verilen önemin artmasının bir diğer sonucu, 
üyelerin arazilerini tarım arazilerinden çayırlık araziye çevirmesidir. Bunun sonucu 
olarak araştırma alanında ince tarım yapılacak arazilerin çok az olması ve buna bağlı 
olarak HASKO öncesinde ince tarıma uygun olmayan arazilerde ince tarım yapılması 
erozyona neden olmaktaydı. HASKO sonrasında hem üyelerin gelir seviyesinin artması 
hem de yukarıda ifade edildiği gibi hayvancılık için tarım arazilerinin çayırlık arazilere 
çevrilmesi ince tarımın yapılmasından dolayı meydana gelen erozyonda azalmanın 
olmasını sağlamıştır. 
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HASKO’nun üyelerinin hayat standartlarını gerek eşya kullanımı, beyaz eşya-lüks 
tüketim malları açısından, gerekse evlerin ve ana ev dışındaki yapıların iç ve dış 
yapılarındaki değişim açısından olumlu yönde etkilediğini yapılan anket sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Hayvancılık için kullanılan ahırların modern hale getirilmesi için 
HASKO, ORKÖY’den üyelerin kredi alımında kolaylık sağladığı belirlenmiştir. HASKO 
öncesinde hayvancılıkta kullanılan inekler için yal yapılması ve bu yalın yapılmasında 
yal ateşi kullanılması, ayrıca ineklerden elde ettikleri sütü işlemek için süt ateşi 
kullanılması, ormanlardan daha fazla yararlanılmasına neden olmaktaydı. HASKO’nun 
kurulması ile ineklere HASKO tarafından yem sağlanması yal kullanımının 
yapılmamasına, ayrıca HASKO’nun üyelerden sütü işlenmeden alması sayesinde süt ateşi 
kullanımının her günden hafta da bir güne inmesini sağlamış, bu da yal ve süt ateşi için 
çevre ormanlardan yararlanmanın azalmasını sağlamıştır. 

Ayrıca HASKO öncesinde her türlü yakıt ihtiyacı için sadece odun kullanan köylü 
HASKO kurulması ile üyelerin gelirlerinin artması sayesinde, kömür ve tüp gaz 
kullanmakla da çevre ormanlarda yararlanılma da azalma sağlanmıştır. Ancak özellikle 
kömür kullanımında yeterli seviyeye gelinemediği belirlenmiştir. Bütün bu 
açıklamalardan sonra ülkemiz kooperatifçilik hareketinde yukarıda ifade edildiği gibi pek 
çok sorunla karşılaşılmaktadır. Gerek ülke genelinde kooperatifçilik çalışmaları, gerekse 
ORKÖY’ün orman köylerini kalkındırılması, orman köylerinde kurulu kooperatif 
çalışmaları ve araştırma konusu HASKO ile ilgili karşılaşılan sorunlara ilişkin öneriler 
aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Araştırma alanında hayvancılıkla ilgili olarak süt 
sığırcılığı ile ilgili HASKO bulunmaktadır. Ancak besi sığırcılığı ile ilgili bir kuruluş 
bulunmamaktadır. Bunun için araştırma alanındaki bu sorunu çözmek için bir et-entegre 
tesisinin kurulması gerekmektedir. Bunun yanında araştırma alanına uygun diğer projeler 
(yem fabrikası, kireç fabrikası, tavukçuluk vb.) ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 

HASKO hammadde olarak kullandığı sütten sadece kaşar peyniri ve tereyağı 
üretimi yapmaktadır. Ancak piyasada süt ürünleri açısından oldukça fazla paya sahip 
olan, pastörize süt, yoğurt ve ayran üretimi yapacak makine ve teçhizata sahip değildir. 
Bu yüzden HASKO hammadde olarak kullandığı sütten yeterli verimi elde 
edememektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için sütten elde edilen ürün çeşidinin 
artırılması için gerekli makine teçhizat alımı yapılmalıdır. HASKO üyeleri hayvancılık 
ile ilgili olarak yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığından, gereken miktarın altında 
süt üretimi yapmaktadırlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, HASKO öncülüğünde 
köylü hayvancılık konusunda eğitilmelidir. Ayrıca araştırma alanında hayvancılık daha 
çok arazi şartlarından dolayı ahır hayvancılığına elverişlidir. Bu konuda yeterli düzeyde 
ve standartlarda barınakların olmayışı bir başka sorundur. Bu sorunun giderilmesinde 
fenni ahır yapımının sağlanması gerekmektedir. 

HASKO tanıtım ve reklâma yeterli bütçe ayırmamakta bunun sonucunda da 
ürettiği ürünleri piyasada yeterli düzeyde tanıtamamaktadır. Bunun için HASKO kendi 
içinde reklâm amaçlı bit bütçe hazırlamalı ve reklâm alanında çalışacak eleman 
yetiştirmelidir. HASKO’nun üyelerin verdiği süte piyasa fiyatının altında fiyat vermesi 
de başka bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda üyeler hayvancılıktan 
yeterli geliri sağlayamamakta ve ürettiği sütün değerinin düşük olmasından dolayı süt 
veriminin yükseltilmesi için uğraş vermemektedir. Bu ve buna benzer sorunları ortadan 
kaldırmak için daha az giderle daha fazla gelir sağlamanın yolları aranmalı ve bunu 
sağlamak için, daha az işçi ile sütün daha verimli bir şekilde işlenmesini sağlayan araç 
gereçlerin temin edilmesi gerekmektedir. 
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Bütün bu sorunların temel nedeni olarak hem kooperatifçilik hem de hayvancılık 
konusunda ne HASKO yöneticilerinin ne de üyelerinin yeterli bilgiye sahip 
olmamalarıdır. Bunun için HASKO’nun öncü bir kuruluş olarak görev yaparak üyeleri ve 
yöneticilerini hem hayvancılık hem de kooperatifçilik hakkında etkin ve verimli bir 
eğitim sürecinden geçirmesi gerekmektedir.  
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Özet 
Bu çalışmada, yatırım teşviklerinin istihdama etkileri, 67 ile ait 1991-2003 yıllarını 

kapsayan veri seti yardımıyla incelenmiştir. Teşvik yatırımlarının istihdama muhtemel 
etkileri araştırılırken, ülke genelini kapsayan analizlere ek olarak, sadece Doğu Karadeniz 
Bölgesini kapsayan analizlerde yapılmış ve bu sayede teşvik politikalarının bölgesel 
etkinliği de incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, Türkiye’de teşvik kapsamındaki 
yatırımların işsizlikte azalışa neden olduğu tespit edilmiştir. Fakat, Doğu Karadeniz Bölgesi 
için bu yönde bir etki söz konusu değildir. Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç, teşvik 
kapsamındaki toplam yatırım tutarının işsizliğin azalmasına neden olduğu yönündedir. 
Fakat ülke genelinde geçerli olan bu nedensellik ilişkisi Doğu Karadeniz Bölgesi için 
geçerli bulunmamıştır.  

Anahtar kelimeler: Yatırım teşviki, panel nedensellik analizi, tesadüfi-sabit etkiler 
modelleri, Doğu Karadeniz Bölgesi 

 
 
 

Employment Creation Capacity of Investment Incentive Policies: A 
Comparative Panel Causality Analysis 

 
 
 

Abstract 
In this study we have investigated investment incentives on the employment using 

panel data which belong to 67 provinces for 1991 to 2003. We have analyzed regional 
efficiency of investment incentives by the comparative panel causality analysis. According 
to results of panel causality analysis, investment incentive certificates cause to 
unemployment for Turkey but not for the East Blacksea Region. Another result, total 
investment causes unemployment for Turkey for the East Blacksea Region. 

Key words: Investment incentive, panel causality analysis, random-fixed effects 
models, East Blacksea Region 

 



 

Giriş 
Teşvik deyimi genel anlamda, ülkelerin kalkınma stratejilerine ve mevcut sosyo-

ekonomik ve toplumsal yapılarına bağlı olarak belirli aktivitelerin yapılmasını veya 
yapılmamasını özendirmek amacıyla kamu tarafından sağlanan nakdi veya gayri nakdi 
destekler paketi olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede, yatırımların teşvikini; bölgelerarası 
dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana yaymak, istihdamı artırmak, katma değeri 
yüksek, ileri ve uygun teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve uluslararası 
yükümlülüklerin de dikkate alınması koşulu ile yatırımların kamu tarafından desteklenmesi 
olarak tanımlamak mümkündür. Tanımdan da anlaşılacağı üzere ekonomik teşviklerin 
temelinde kaynakların ülke ekonomisi açısından daha yararlı olduğu kabul edilen alanlara 
yönlendirilmesi anlayışı bulunmaktadır. Ülkemiz ekonomisindeki yapısal bozukluklar, 
eksik rekabet koşulları ve bölgesel dengesizliklerin varlığı dikkate alındığında, stratejik 
yönlendirmeye ve teşviklere daha uzun yıllar ihtiyaç olduğu yadsınamaz bir gerçektir 
(Duran, 1998, s. 4). 

5084 sayılı kanunun ilk maddesi: “Bu kanunun amacı, bazı illerde vergi ve sigorta 
primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi 
temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkanlarını artırmaktır” demektedir. Bu 
maddeden de anlaşılacağı üzere, teşvikler yoluyla yatırımların ve istihdamın artırılması 
öncelikli amaçlardır. Her ne kadar yasa ile bu amaçlanmış ise de acaba ülkemizde yatırım 
teşvikleri, özellikle istihdamın artırılması konusunda ne derece etkindir? İşte bu çalışmada, 
ülkemizde uygulanan yatırım teşviklerinin istihdam yaratma konusundaki etkinliği 
araştırılacaktır. 

Bu çalışmada, öncelikle, 20.01.2004 tarih ve 5084 nolu “Yatırımların ve İstihdamın 
Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” ele alınarak, kanun 
kapsamındaki yatırımlar, değerlendirilmektedir. Bu aşamada, öncelikli amaç Doğu 
Karadeniz Bölgesindeki teşvik uygulamalarını incelemek ve bölgenin mevcut durumunu 
değerlendirmektir. Ardından, çalışmada kullanılacak ekonometrik yöntem hakkında bilgi 
verilmekte ve yapılan ekonometrik çözümlemenin sonuçları değerlendirilmektedir. 

 
1. Yatırım Teşviki Kavramı ve 5084 Sayılı Yasa  
Teşvik politikaları Türkiye’de sanayileşme çabalarına paralel bir gelişme 

göstermiştir. Sanayi teşvikleri, Teşvik-i Sanayi Kanun-u Muvakkati ile birlikte (1913) ilk 
kez kapsamlı bir yasal çerçeveye sahip olmakla birlikte, teşvik uygulamalarına ilişkin 
düzenlemelere bu tarihten daha önceki dönemlerde de rastlanmaktadır. 

Teşvik politikasının amaçları, araçları, uygulama biçimi, kurumsal yapısı ve 
ekonomi politikası içindeki nispi gücü zaman içinde değişmekle birlikte, genel ekonomi 
politikası içinde özel kesim sermaye yatırımlarını yönlendirme aracı olarak hemen her 
dönemde uygulama alanı bulmuştur. 

29.01.2004 tarihinde kabul edilen ve 31.12.2008 tarihine kadar yürürlükte kalacak 
olan 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ve Bazı Konularda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” beraberinde, ülkemizde uygulanan yatırım teşviklerinin 
etkinliği ve bu teşviklerden yararlanma şartlarının neler olduğu/olması gerektiği 
konusundaki tartışmaları gündeme taşımıştır. Nihayetinde bu tartışmaların ilk sonucu 
olarak teşvik kapsamı genişletilmiş ve DİE verilerine göre kişi başına düşen yıllık geliri 
1.500 doların altında olan 36 ile ilaveten Artvin, Çorum, Elazığ, Kahramanmaraş, Karaman, 
Kastamonu, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Trabzon ve Tunceli illeri de söz konusu 
kanun bakımından teşvik kapsamına alınmıştır (İTKİB, 2005, s.5). 
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Ekonomik ve sosyal problemlerin çözümü amacıyla uygulanan kamusal müdahale 
araçlarından biri olan teşvikler, özellikle sosyal devlet anlayışının gelişmesi ile çok önemli 
bir konuma gelmişlerdir. Devlet yardımları özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik 
kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadırlar. Bu tür ekonomilerin ortak özelliği 
tasarruf yetersizliği, gelir dağılımındaki dengesizlikler ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak 
beşeri ve fiziki sermaye yetersizliğinin hüküm sürmesidir. Temelde piyasa mekanizmasına 
müdahale niteliğinde olan teşvikler, belli kesime yönlendirildiğinden (belli sektör, bölge 
vb.) haksız rekabet yaratmaktadır. Ancak haksız rekabete sebep olan bu kamu politikasını 
haklı hale getiren nedenler, teşvikler yoluyla güdülen sosyal amaçlar ve sağlanan dışsal 
faydalardır (Çiloğlu, 2000, s.29). 

Ülkelerin teşvik uygulamalarına başvurmalarının bir çok nedeni vardır; bunlardan 
bazıları ileri teknoloji ürünlerinin üretimi, sermaye yetersizliği, kaynakların etkin 
kullanılamaması, işsizlik, ihracat imkanlarının yetersiz oluşu, rekabet yetersizliği ve 
bölgesel dengesizlikler gibi temel sorunlar teşvikler için birer gerekçe olmaktadır. 

Teşviklerin diğer kamusal politikalardan farkı ya da avantajı ekonomiye doğrudan 
müdahale fırsatı sunmasıdır. Bu nedenle uygulamaların etkisi daha kısa sürede ortaya 
çıkabilmektedir. Hızlı tepki alma imkanı, uygulamaların oldukça geniş bir alanda 
kullanılmasını sağlamaktadır. Ekonomide uygulanabilecek genel amaçlı teşvik araçları 
5084 sayılı kanunda aşağıdaki biçimde sıralanmıştır; 

● Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 
● SSK İşveren Payının Hazine Tarafından Karşılanması 
● Bedelsiz Arsa Tahsisi 
● Enerji Desteği 
Yürürlükteki teşvik mevzuatından ve teşvik araçlarından bahsettikten sonra, 

ülkemizde uygulanan teşvik politikalarının geçirmiş olduğu evrelerden bahsetmek, 
çalışmada bütünlüğün sağlanması açısından faydalı olacaktır. Türkiye’de teşvik sisteminin 
geçirdiği evreleri ana hatlarıyla beş aşamada incelemek mümkündür; 

● Birinci Aşama; Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda, sanayileşme ve kalkınma 
çabaları çerçevesinde, öncelikli olarak özel kesimde sermaye birikimi oluşturma amacına 
dönük, 

● İkinci Aşama; 1930’lu yıllarda temel sanayi kuruluşları kamu tarafından 
kurulurken, özel kesimin gelişip büyümesi için kârlı yatırım ve ticari alanların yaratılması 
amacına dönük,  

● Üçüncü Aşama; 1950’li yıllarda liberal ekonomi politikaları çerçevesinde hem 
yerli girişimlerin desteklenmesi hem de yabancı sermaye çekmek amacına dönük,  

● Dördüncü Aşama; Planlı dönemde ithal ikamesine dayalı sanayileşme hedeflerinin 
gerçekleşmesi amacına dönük,  

● Beşinci Aşama; 1980 sonrası dönemde özel kesimin ekonomide öncü rol 
üstlenmesini sağlamak, teknoloji transferi, ilave kapasite oluşturma ve rekabet gücü 
kazanma amaçlarına dönük olarak uygulanmıştır (Duran, 2002, s.13). 

Teorik anlamda teşviklerin başarısı, kamusal maliyet ve faydalarının 
karşılaştırılması ile açıklanmakta ise de uygulamada, birbirleri ile kıyaslanabilecek veri ve 
bilgi sağlama imkanı olmadığından genellikle teşvik uygulamaları ile ilgili eleştiriler 
ekonomik ve sosyal gelişmelere göre yapılmaktadır. Uygulama kolaylıkları ve hızlı 
müdahale imkanları nedeniyle kamu kesimi tarafından sıkça kullanılan ve geniş bir 
uygulama alanı olan teşvikler aynı zamanda en çok eleştiri alan kamusal politikaların 
başında gelmektedir. 
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2. Doğu Karadeniz Bölgesinde Yatırım Teşvik Uygulamaları ve Ekonomik Yapı 
2.1 Bölgede Yatırım Teşvik Uygulamaları 
Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan 

Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinden biridir. Bölgenin ortalama 
geliri çok düşüktür. Bölgenin gelir ortalaması, Türkiye ortalamasının ancak 2/3’si kadardır. 
Bu düşük gelir ve sınırlı istihdam olanakları nedeniyle bölgeden önemli oranlarda göç 
olmaktadır (http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dokap/ozet.pdf). 1990-1997 yılları arasında 
Ülke genelinde nüfus %11,3 oranında artarken, Doğu Karadeniz’de %2 oranında azalmıştır. 
Bu dönemde, Doğu Karadenizin toplam nüfusunun, Türkiye nüfusu içerisindeki payı, 
%7,37’den, %6,5’e düşmüştür (Güvemli, 1999, s.62). Gelir düzeyinin düşük olması 
dışında, bölgenin gelir kaynakları açısından da önemli sorunları bulunmaktadır. Bölge illeri 
tek ürün tarımına çok bağımlıdır. Bunun dışında bölge de en önemli işveren kamu kesimidir 
ve kamu kesiminde gözlenen küçülme bölgede istihdamın önemli ölçüde azalmasına neden 
olmuştur. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kalkınması, Türk ekonomisindeki büyümenin 
hızlanmasına katkıda bulunacak ve ulusal bütünleşmeyi güçlendirecektir. Bunun yanı sıra, 
Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin komşu ülkelerle daha ileri düzeyde ilişkiler kurması 
ve uluslararası platformda konumunu güçlendirmesi bakımından da anahtar bir rol 
oynayabilir. (http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dokap/c2.pdf). Bu temel düşünceden 
hareketle, Mart 1999’da Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından Japonya’da 
başlatılan çalışmalar Ağustos 2000’de tamamlanmış ve DOKAP Ana Planı hazırlanmıştır.  

Geri kalmışlığının önüne geçebilmek ve bölgesel gelişmeyi hızlandırmak için 
bugüne kadar atılan en önemli adım olan, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı 
(DOKAP), Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinden biri olan Doğu Karadeniz için şimdiye 
kadar hazırlanmış olan tek kalkınma planı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Geçmiş 
konumu ve potansiyeli göz önüne alındığında, bir kalkınma planı ile bu bölge daha üretken 
ve ulusal ekonomiye daha büyük katkılar yapan bir bölge haline dönüşecektir. 

DPT ve JICA, çalışmanın temel nedenini şöyle belirlemişlerdir: 
“Çalışma alanıyla Türkiye’nin diğer bölgeleri arasında var olan bölgesel 

eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kısa ve uzun dönemde 
gelişmesini sağlayacak entegre bir kalkınma planının hazırlanmasıdır.” 

Projenin temel amacı ise; bölgesel farklılıklarının azaltılması, endüstriyel 
gelişmelerin teşvik edilmesi, afet yönetiminin güçlendirilmesi, yerel yönetim kapasitesinin 
iyileştirilmesi, güney işbirliğinin yaygınlaştırılması” şeklinde sıralanmıştır. 

2000 yılı Ağustos ayında, yaklaşık 3 yıllık hazırlık dönemi sonunda Ana Planın 
hazırlanması ile başlama aşamasına gelen DOKAP ile ilgili olumlu bir gelişme henüz 
yaşanmamıştır. Kısacası Doğu Karadeniz Bölgesi için yapılmış olan tek kalkınma programı 
da uygulamaya konulmamış sadece plan aşamasında kalmıştır. 

Böylece planlı bir kalkınma sürecinden mahrum kalan bölgenin, sermayeyi ve 
yatırımları kendine çekebilmek için teşvikleri olabildiğince iyi değerlendirmekten başka 
şansı kalmamıştır. Bölge, teşvik yasası bakımından incelendiğinde; 29.01.2004 tarihinde 
kabul edilen 5084 sayılı yasa kapsamına 50 il dahil edilmiştir ve bu iller arasında Doğu 
Karadeniz Bölgesinde bulunan 7 ilin tamamı bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi 
teşviklerden bütünüyle yararlanan ender bölgelerdendir. Ancak bu avantajına rağmen, 
teşvik yatırımları bakımından Doğu Karadeniz Bölgesi’nin, Türkiye ortalamasının çok 
altında olduğu görülmektedir.  

Grafik 1’de teşvik belgeli yatırım sayısı açısından ülke ve bölge ortalamaları 
verilmektedir. Doğu Karadeniz bölge ortalamasının, Türkiye ortalamasının 1/7’si ile 1/3’ü 
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oranında olduğu görülmektedir. Bölgede gerçekleşen teşvik yatırımlarında, 2004 yılında 
gözlenen önemli artışın nedeninin ulaştırma yatırımlarındaki artıştan kaynaklandığı 
gözönüne alındığı takdirde, söz konusu beş yıllık dönemde bölgede gerçekleşen teşvik 
belgeli yatırımlarda önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. 

Gerçekten de teşvik kapsamındaki ulaştırma yatırımları dikkate alınmadığı takdirde 
bölge ortalaması yaklaşık 3 belge daha az olarak gerçekleşecektir. Bu durumda ortaya çıkan 
tablo daha da endişe vericidir. Çünkü teşvik belgeli yatırımların, Türkiye ortalamasının 48 
olduğu 2003 yılında Doğu Karadeniz Bölgesinde sadece 4 belgeli yatırım yapılmış 
olacaktır. Bu rakam Türkiye ortalamasının yaklaşık olarak 1/12’si civarındadır. İlerleyen 
yıllarda, Karadeniz Sahil yolu projesinin tamamlanması ve bölgede söz konusu dönemde 
önemli bir paya sahip olan ulaştırma yatırımlarının azalması neticesinde yukarıda 
bahsedilen olumsuzluğun daha da kötüye gitmesi kaçınılmaz olacaktır. 
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Grafik 1.Teşvik belge sayısı (2000-2004) 

 
Benzer bir karşılaştırma da yatırım tutarları bakımından yapılmıştır ve burada da 

durum bir öncekinden farklı değildir. Grafik 2’de yine aynı dönemde gerçekleşen yatım 
tutarlarının Türkiye ve bölge ortalamaları verilmiştir. Doğu Karadeniz bölgesi, yapılan 
yatırımların parasal miktarı bakımından da Türkiye ortalamasının çok altındadır. 2004 
yılında kayda değer bir artış yaşanmakla birlikte (ki bunun ulaştırma yatırımlarında 
gerçekleşen büyük artıştan kaynaklandığı unutulmamalıdır) bölge ortalaması Türkiye 
ortalamasının çok altında gerçekleşmiştir. 
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Grafik 2. Teşvik yatırım tutarlarının ortalaması (milyon YTL) 

 
Son olarak, yine 2000-2004 dönemi göz önüne alınarak, teşvik belgeli yatırımlar 

sonucu il başına sağlanan istihdam artışları ele alınacaktır. Grafik 3’te, teşvik yatırımları 
sonucu il başına ortalama istihdam artışları, Türkiye ortalaması ve Doğu Karadeniz bölge 
ortalaması biçimde karşılaştırılmıştır. 2000 yılında yapılan teşvik yatırımları, istihdamı il 
başına ortalama 2305 kişi artmışken bu değer Doğu Karadeniz bölgesinde 657 kişidir. 

Diğer yıllarda da bölge ortalaması, Türkiye ortalamasının oldukça altında 
seyretmektedir. Bölgede istihdam fırsatlarının, ülke ortalamasının altında kalması bölgede 
göçü hızlandırmaktadır. 
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Grafik 3. Teşvik belgeli yatırımlar sonucu sağlanan istihdam (kişi) 
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Bölge illerinin yatırım teşvik uygulamalarından yararlanmak konusundaki 
yetersizlikleri Tablo 1’den de açıkça görülmektedir. Fert başına teşvik belgeli yatırım 
tutarlarının verildiği tablo incelendiğinde, Artvin dışındaki tüm illerin fert başına yatırım 
tutarları bakımından ülke genelinde en düşük değere sahip olan iller arasında olduğu 
görülmektedir. Sadece Artvin’de Türkiye ortalamasının üzerinde yatırım yapılmakta, diğer 
illerde ise toplam yatırım miktarı Türkiye ortalamasının çok altında kalmaktadır.  
 

Tablo 1. Teşvik belgeli yatırımlar (1995-2000, milyon YTL) 
İller Fert Başına Teşvik Belgeli Yatırım İl sıralaması 

Türkiye 2668 - 
Artvin 4818 11 
Bayburt 336 70 
Giresun 419 64 
Gümüşhane 360 66 
Ordu 512 60 
Rize  1007 45 
Trabzon 337 69 
Kaynak: DİNCER ve diğerleri, 2003 

 
2.2 Bölgede İşgücünün Durumu ve Ekonomik Yapı 
Yukarıda da bahsedildiği üzere, bölge sınırlı istihdam olanakları nedeniyle çok fazla 

göç vermektedir. Bölgede yatırımların yetersiz oluşu da istihdam fırsatlarının azlığında 
önemli bir paya sahiptir. 2004 yılı itibariyle işgücünün genel durumunun karşılaştırmalı 
olarak Tablo 2’de verilmektedir.  

Bölgede işgücüne katılım oranı ve istihdam oranı, ülke ortalamasının üzerindedir ve 
işsizlik oranı ülke oranından önemli miktarda düşüktür ancak tarım dışı işsizlik oranları 
dikkate alındığında bölge işsizlik oranı, ülke işsizlik oranının üzerine çıkmaktadır. Kısacası, 
bölgede tarım hakim sektördür ve ücretsiz aile işçiliğinin yaygınlığı (tarım sektöründe) 
işgücüne katılım oranının artmasına, işsizliğin azalmasına ve bölgenin söz konusu değerler 
bakımından ülke ortalamasının üzerine çıkmasına neden olmaktadır. 

 
Tablo 2. İşgücüne katılım ve işsizlik oranları (%) (Türkiye-Doğu Karadeniz, 2004) 

 İşgücüne katılma 
Oranı 

İstihdam 
oranı 

İşsizlik 
oranı 

Tarım dışı işsizlik  
oranı 

Türkiye 48,7 43,7 10,3 14,7 
Doğu Karadeniz  68,3 63,6 6,8 16,6 
Kaynak: http://www.die.gov.tr/DUZEY1/151d.xls 

 
İstihdamın sektörel dağılımının, tüm bölgeleri kapsayan biçimde verildiği Tablo 3 

incelendiğinde, Doğu Karadeniz Bölgesinin istihdam yapısının diğer bölgelerle 
karşılaştırmasını yapmak ve bölgenin istihdam yapısı bakımından diğer bölgelerden 
farklılığını ortaya koymak mümkün olacaktır. Öncelikle, bölgede tarım sektöründeki 
istihdam oranı, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin ardından %63,28 ile Türkiye’de en yüksek 
ikinci orandır. Bölge sanayi ve inşaat sektörü istihdamında Kuzeydoğu Anadolu’dan sonra 
en düşük ikinci değerlere sahiptir. Hizmetler sektöründe ise, istihdam payı en düşük olan 
bölgedir. 
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Tablo 3. İşteki durum ve ekonomik faaliyet, % 2004 
  Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler 

Türkiye 33,96 18,30 4,72 43,02 
İstanbul 0,78 37,25 5,30 56,66 
Batı Marmara 42,22 17,06 3,61 37,12 
Ege 37,68 19,85 4,45 38,01 
Doğu Marmara 22,80 31,45 5,02 40,68 
Batı Anadolu 22,50 15,76 5,68 56,06 
Akdeniz 32,78 13,53 5,43 48,27 
Orta Anadolu 48,67 11,86 4,07 35,40 
Batı Karadeniz 53,13 10,56 3,56 32,76 
Doğu Karadeniz 63,28 4,56 3,68 28,41 
Kuzeydoğu Anadolu 65,86 2,54 1,90 29,70 
Ortadoğu Anadolu 45,22 6,44 4,72 43,50 
Güneydoğu Anadolu 39,29 10,78 6,32 43,61 
Kaynak: http://www.die.gov.tr/DUZEY1/152d1.xls 

 
Ancak tarım sektöründe istihdamın bu kadar yoğun olmasına karşılık tarımsal üretim 

değerleri çok düşüktür. Kırsal nüfus başına tarımsal üretim değeri verilerine göre, Trabzon 
81 il içerisinde 76., Rize 53., Ordu 63. sıradadır ve bölgedeki diğer illerin sıralamaki yeri 
bunlardan pek farklı değildir (Dinçer ve diğerleri, 2003). Buradan ulaşılacak sonuç şu 
biçimde özetlenebilir, bölgede tarımda istihdam yoğun olmakla birlikte, tarımsal arazilerin 
küçük olması ve bu küçük arazilerin miras yolu ile daha da küçülmesi, tarımı geçimlik iş 
olmaktan çıkarmış, kentsel alanlarda çalışanların ikincil gelir kaynağı haline 
dönüştürmüştür. Tarımsal kazancın ikincil gelir kaynağı olması da tarıma verilen önemin ve 
dolayısıyla da tarımsal verimliliğin ve üretimin azalmasına neden olmuştur. 

Bölgede sanayi ve hizmetler sektörünün istihdamdaki payının görece düşük olması, 
işgücünün nicelikleri itibariyle sanayi ve hizmetler (nitelikli hizmetler) sektöründe 
istihdama olanak sağlayacak düzeyde olmamasından kaynaklanmaktadır. Bölge sahip 
olduğu işgücünün ortalama beşeri donanımı bakımından Türkiye ortalamasının çok 
altındadır. Bu durum Tablo 4’ten açıkça görülmektedir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sanayi hammaddeleri ve nihai ürün piyasalarına coğrafi 
bakımdan uzak olmasının yanısıra, sahip olduğu işgücünün niceliklerinin görece 
düşüklüğünün doğal bir sonucu olarak, bölgede sanayi yatırımları yetersiz kalmıştır. Bu 
aslında beklenen bir durumdur ve bunun tersini iddia etmek mümkün değildir. 

Bölgede eğitim yatırımlarını cazip hale getirecek bölgesel teşvik politikalarının 
uygulanması, kısa vadede bölgede hizmet yatırımlarını ve istihdamı artırıcı etki yaratacak 
uzun vadede ise, bölgenin sahip olduğu potansiyel işgücünün beşeri donanımını 
yükselterek, işgücünü daha nitelikli hale getirecektir. Bölge sahip olduğu olanaklar 
bakımından bu tür eğitim yatırımlarını destekleyebilecek düzeydedir. 

Bölge herşeyden önce 50 yıllık bir üniversite deneyimine sahiptir. Ayrıca, bölgede 
okur-yazarlık oranı her ne kadar bazı illerde Türkiye ortalamasının altında ise de genelde, 
eğitim yatırımlarına elverişlidir.  
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Tablo 4. Okullaşma oranları 
 Türkiye Artvin Bayburt Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon 

Üniversite 
Bitirenlerin 

Okul 
Bitirenlere 

Oranı 

8,42 
 

6,31 
(34)* 

5,09 
(65) 

5,56 
(51) 

5,11 
(64) 

4,69 
(74) 

5,80 
(44) 

8,24 
(10) 

İlköğretim 
Okullaşma 

Oranı 

98,01 
 

99,92 
(35) 

79,55 
(69) 

71,76 
(76) 

53,68 
(81) 

79,06 
(74) 

84,41 
(61) 

67,27 
(79) 

Lise Okullaşma 
Oranı 

36,92 
 

30,04 
(51) 

28,24 
(56) 

23,67 
(69) 

15,78 
(76) 

24,80 
(67) 

34,46 
(39) 

32,05 
(47) 

Meslek Lisesi 
Okullaşma 

Oranı 

20,49 
 

46,76 
(1) 

15,60 
(56) 

22,45 
(33) 

15,76 
(55) 

18,27 
(44) 

26,34 
(23) 

17,42 
(50) 

*Parantez içerisindeki rakamlar il sıralamasını göstermektedir. Kaynak: DİNCER ve diğerleri, 2003. 

 
Bölgenin pek çok sorunu bulunmaktadır ve bunların etkileşimi ile bölgenin 

gelişimini kısıtlayan faktörler ortaya çıkmaktadır. Bölgenin ekonomik bakımdan zayıf bir 
yapıda olmasının yanısıra, sosyal ve çevresel faktörlerin de etkisi ile geri kalmışlık, 
bölgenin çözülemez problemi haline gelmiştir. Bölgede en önemli sosyal sorunlar, kentsel 
değerlere uyum güçlüğü, sosyal ve aile bağlarını zedeleyen göç olgusu olarak sayılabilir. 
Çevresel faktörler ise, doğal kaynak kapasitesinin azalması, kırsal çevrenin ihmal edilmesi, 
kentsel çevre koşullarının giderek kötüleşmesi, deniz kirliliğinin giderek artması, orman 
kaynaklarının azalması biçiminde sıralanabilir. Buraya kadar bahsettiklerimizin ardından, 
bölgede ekonomik yapının zayıf olmasının nedenleri aşağıdaki biçimde özetlenebilir: 

● Bölgenin ulaşım altyapısının gelişmemiş olması ve Türkiye’nin metropol illerine 
ve sanayi bölgelerine uzaklığı nedeni ile bölge dışı pazarlara erişimde karşılaşılan sorunlar 
(Karadeniz Sahil Yolu projesinin tamamlanması ile bu sorun muhtemelen ortadan 
kalkacaktır) 

● Kentleşme düzeyinin düşük olması ve büyük kentsel merkezlerin bulunmayışı 
● Turizm kaynaklarının etkin biçimde kullanılamaması 
● Arazi kullanımının ve tarımsal işletme yönetiminin etkin olmaması 
● Tarım sektörünün tamamıyla çay ve fındığa bağımlı tek ürünlü yapısı 
● Bölge illeri arasındaki dengesizlikler 
Bölgede tarıma dayalı çeşitlenmiş bir sanayi sektörünün olmayışı, hizmet 

sektörünün niteliksiz hizmetler diye tabir edilebilecek alanlarda yoğunlaşması ve gelir 
düzeyinin düşük olması, sermaye birikiminin yetersiz ve istihdam olanaklarının sınırlı 
olduğu bir ekonomik yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

 
3. Ekonometrik Yöntem ve Bulgular 
3.1 Data 
Bu çalışmada kullanılan veriler, 67 ilin 1991-2003 yıllarına ait, teşvik kapsamındaki 

yatırım belgesi adedi, teşvik kapsamındaki yatırımların toplam tutarı ve resmi kayıtlı işsiz 
rakamlarıdır. Veriler Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Yıllıklarından, Türkiye İş Kurumu 
İstatistik Yıllarından ve Hazine Müsteşarlığı’nın web sitesinden derlenmiştir. Çalışmada, 
analize katılan işsizlik rakamları, yatırım teşvik istatistiklerinde beyan edilen istihdam 
rakamlarının, resmi kayıtlı işsiz rakamlarından düşülmesi yoluyla tarafımızca 
hesaplanmıştır. İşsizlik rakamlarını bu şekilde hesaplamaktaki amacımız, teşvik 
politikalarının yaratmış oldukları pozitif dışsallığın istihdamı ne ölçüde etkilediğini 
belirlemektir. 
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3.2 Panel Veri Analizi 
Zaman boyutuna sahip kesit serilerini kullanarak değişkenler arası ilişkilerin tahmin 

edilmesi yöntemine “panel veri analizi” adı verilmektedir. Bu analizde zaman serileri ile 
kesit serileri bir araya getirilerek, hem zaman hem de kesit boyutuna sahip veri seti 
oluşturulmaktadır. Kesitte yer alan gözlemlerin yıllar itibari ile tekrarı söz konusudur. Bu 
açıdan bakıldığında, panel veri analizinin temelinde tekrarlı varyans analizi ile varyans 
analiz modellerinin bulunduğu görülecektir. Bir panel veri setinde, herhangi bir yıla ait 
değerler panelin kesit boyutunu, değişkenlerin yıllar itibari ile aldıkları değerler ise zaman 
boyutunu ifade etmektedir, yani her değişkene karşılık gelen bir zaman serisi vardır. Ancak 
bu noktadaki problem, tahmin ve yorum amacıyla bir araya toplanan verilerde bireysel 
farklılıkları muhafaza eden ekonometrik modelin nasıl tanımlanacağıdır. 

Panel veri analizinde kullanılan temel iki yöntem mevcuttur. Bunlar “Sabit Etkiler 
Modeli” ve “Tesadüfi Etkiler Modeli”dir. Her iki modelde de hataların tüm zaman 

dönemlerinde ve tüm bireyler için bağımsız ve N(0, ) şeklinde dağıldığı 

varsayılmaktadır. Sabit etkiler modelinde, birimler arasındaki farklılıkların sabit terimdeki 
farklılıklarda yakalanabileceği varsayılmaktadır. Bu amaçla panel verisi modeli kukla 
değişken yardımıyla tahmin edilmektedir. Örnekteki bireyler (yatay veri) tesadüfi olarak 
seçildiklerinde, gözlenen bireysel farklılıklar tesadüfidir. Belirtilen farklılıklara tesadüfi 
etkiler ve bu tip modellere de tesadüfi etkiler modeli denilmektedir. Sabit yada tesadüfi 
etkiler modelleri arasındaki belirgin fark, sabit-zaman etkisinin bağımsız değişkenlerle 
ilişkili olup olmadığıdır. 

2


Bir panel veri analizinde “Sabit Etkiler Modeli”mi yoksa “Tesadüfi Etkiler 
Modeli”mi kullanılacağı Hausman Testi yardımıyla tespit edilir. Hausman test istatistiği 
“Tesadüfi Etkiler tahmin edicisi doğrudur”, sıfır hipotezi altında k serbestlik dereceli ki-
kare dağılımına uymaktadır. Çalışmamızda panel nedensellik analizin hem “Tesadüfi 
Etkiler Modeli”ne hem de “Sabit Etkiler Modeli”ne uygun koşulmuş regresyon denklemi 
sonuçları kullanılacaktır. 

 
3.3 Panel Birim Kök Testi 
Nedensellik analizi öncesinde, çalışmada kullanılan verilerin panel durağanlık 

analizi, literatürde LL (Levin-Lin) yöntemi olarak bilinen panel birim kök testi başta olma 
üzere yaygın olarak kullanılan diğer yöntemlerden de yararlanılarak yapılmıştır. Aslında 
literatürde kesin olarak kabul görmüş bir panel birim kök testi bulunmamaktadır. En sık 
kullanılan üç yöntemden ilki, LL (Levin-Lin, 1992) yöntemidir, diğer yöntem IPS (Im-
Pesaran-Shin, 1995) ve son olarak da Pedroni (1997) yöntemidir. Çalışmanın birincil amacı 
değişkenler arası nedensellik ilişkisinin araştırılması olduğu için sadece LL yönteminin 
uygulanma prosedüründen bahsedilmiştir. 

Modelde üç denklem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, yatay sabit (Individual-
specific intercepts) veya trend içermeyen denklem (d1t=Ǿ), ikincisi yatay sabit içeren 
denklem [d2t=(1)] ve son olarak hem yatay sabit hem de trend içeren denklem [d3t=(1,t)] 
kullanılacaktır. Aşağıdakidaki temel denklem koşulduktan sonra it  ve 1it  değişkenleri 

 üzerine ayrı ayrı koşulur ve hata terimleri tespit edilir. Lit




 
ip

1L
itmtmiLitiL1itit d  m=1,2,3    (1) 
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Yatay verilerdeki değişen varyans sorununu ortadan kaldırmak için Denklem 2 ve 
3’ten hata terimi serileri aşağıdaki biçimde normalleştirilir.  
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Yukarıdaki yöntemle elde edilen yeni hata terimlerine ait seriler kullanılarak da 
aşağıdaki 5 nolu nihai denklem koşulur. 

it1itit ve             (5) 

Birinci model için kullanılacak tau istatistiği denklem 6’daki şekilde hesaplanırken, 
diğer modeller için denklem 7’de gösterildiği biçimde bir düzeltmeye gidilmektedir.  
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burada, 1pTT
~

  yatay kesit başına ortalama gözlem sayısını, N yatay gözlem 

sayısını,  şeklinde hesaplanan ortalama standart sapmayı göstermektedir. 

 ve değerleri ise Levin ve diğerleri (2002) çalışmasından alınan standart 

değerlerdir. Tablo kritik değerleri de yine söz konusu çalışmada verilen tablodan alınmıştır. 
Birim kök sınaması, H

  N
1i iN ŝ)N/1(Ŝ

*
T
~

m



*
T
~

m

0: =0 hipotezine karşı yapılacaktır. Eğer katsayı anlamlı bir şekilde 
sıfırdan farklı ise sözkonusu serinin birim kök içermediği ve seviyesinde durağan olduğu 
kabul edilecektir. Çalışma içerisinde sadece Levin-Lin Panel Birim Kök testi ayrıntılı 
biçimde ele alınmakla birlikte, birim kök testi yapılırken diğer yöntemlerde kullanılacak ve 
birim kök testi sonuçları tablosunda bu yöntemlere ilişkin test değerleri de yer alacaktır. 
Ancak burada gereksiz anlatımlardan kaçınmak için yöntemlerden sadece biri hakkında 
detaya girilmiştir. Değişkenlere ait birim kök testi sonuçlarına göre seriler birim kök 
içermemektedir ve seviyesinde durağandır. 

 
3.4 Panel Nedensellik Analizi 
Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılmasında “Granger Nedensellik 

Analizi”nin panel verilere uyarlanmış biçimi kullanılacaktır (Coondoo-Soumyananda, 
2002; Basu ve diğerleri, 2003). Panel boyutlu veriler kullanılarak hem yatay kesit hem de 
zaman serileri arasındaki muhtemel nedensellik ilişkileri hakkında bilgi edinmek 
mümkündür. Özellikle çok geniş sayıda gözlem içermesi sayesinde serbestlik derecesini 
artıran, açıklayıcı değişkenler arasındaki doğrusallığı azaltan bir yapıya sahiptirler. Bu 
yüzden panel boyutlu veriler, Granger nedensellik testinin gücünü fark edilebilecek 
derecede geliştirmektedir. Gruplanmış yatay kesit birimlerinin bildik bir diğer avantajı, 
zaman durağanlığı varsayımını yumuşatmalarıdır (Gholami, Lee, Heshmati, s.9). 

Granger nedensellik analizi, aşağıdaki modellerde (Model 8-9) hata terimlerinden 
önce yer alan bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinin katsayılarının grup halince sıfıra 
eşit olup olmadığı test edilerek yapılır. Modelde nedensellik testi hipotezi; 

, biçiminde oluşturulmaktadır. 0,..., m21 
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3.5 Bulgular 
Çalışmada, teşvik belgeli yatırımların ve toplam yatırım harcamalarının, resmi 

kayıtlı işsiz sayısında azalmaya neden olup olmadığı, iki ayrı hipotez kapsamında 
sorgulanmıştır. Ancak nedensellik sorgusu yapılırken, Doğu Karadeniz Bölgesi panel grup 
haline getirilerek söz konusu nedensellik sorgulaması ayrıca bölge için yapılmış ve 
bölgedeki durum ile Türkiye genelindeki durum karşılaştırılmıştır. Yapılan panel 
nedensellik testi sonuçları Tablo 5’te görüldüğü gibidir.  

 
Tablo 5. Panel nedensellik testi sonuçları 

Tesadüfi Etkiler G.Uzn. Katsayı t-İstatistiği F-İstatistiği 
Belge Adedi  İşsizlik (Türkiye) (1,1) -0.241’’’ -5.775 33.35*** 

-0.092 -1.145 
Belge Adedi  İşsizlik (Türkiye) (2,2) 

-0.102 -1.279 
9.927*** 

Belge Adedi  İşsizlik (Doğu Karadeniz) (1,1) -0.012 -0.050 0.002 
0.024 0.075 

Belge Adedi  İşsizlik (Doğu Karadeniz) (2,2) 
0.124 0.375 

0.220 

Yatırım Miktarı  İşsizlik (Türkiye) (1,1) -0.050’’’ -2.595 6.734*** 

0.049 1.351 
Yatırım Miktarı  İşsizlik (Türkiye) (2,2) 

-0.019 -0.563 
1.377 

Yatırım Miktarı  İşsizlik (Doğu Karadeniz) (1,1) -0.004 -0.060 0.003 
0.195 1.592 

Yatırım Miktarı  İşsizlik (Doğu Karadeniz) (2,2) 
-0.032 -0.279 

2.564* 

Sabit Etkiler     
Belge Adedi  İşsizlik (Türkiye) (1,1) -0.030 -0.322 0.104 

-0.055 -0.532 
Belge Adedi  İşsizlik (Türkiye) (2,2) 

0.000 0.004 0.149 

Belge Adedi  İşsizlik (Doğu Karadeniz) (1,1) -0.236 -0.530 0.281 
-0.252 -0.586 

Belge Adedi  İşsizlik (Doğu Karadeniz) (2,2) 
0.011 0.029 

0.173 

Yatırım Miktarı  İşsizlik (Türkiye) (1,1) -0.022 -0.964 0.930 

0.081’’ 2.164 
Yatırım Miktarı  İşsizlik (Türkiye) (2,2) 

-0.006 -0.176 
4.532** 

Yatırım Miktarı  İşsizlik (Doğu Karadeniz) (1,1) -0.056 -0.639 0.408 

0.143 1.134 
Yatırım Miktarı  İşsizlik (Doğu Karadeniz) (2,2) 

-0.039 -0.334 
0.934 

 
Teşvik belgeli yatırım sayısı, işsizlikte azalmaya neden olmaktadır biçimindeki ilk 

sorgulamada, tesadüfi etkiler altında koşulan modellerde, ülke geneli için bu yönde bir 
nedensellik tespit edilmişken, Doğu Karedeniz Bölgesi için bu yönde bir nedenselliğin 
olmadığı şeklinde bir sonuç kaydedilmiştir. Bu sonuca göre alınan bir yatırım teşvik belgesi 
kendi yaratacağı istihdamın dışında, yarattığı pozitif dışsallıkla söz konusu yörede resmi 
kayıtlı işsiz sayısında bir azalmaya neden olmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinde alınan 
teşvik belge sayısının işsizliği azaltmak yönünde böyle bir etkisi mevcut değildir. Sabit 
etkiler altında koşulan diğer modellerde bu yönde bir nedensellik tespit edilmemiştir. 

Teşvik kapsamındaki toplam yatırım tutarı işsizliğin panel nedenidir biçimindeki 
ikinci sorgulama sonuçları da benzer biçimde, Türkiye için anlamlı bulunurken, Doğu 
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Karadeniz Bölgesi için anlamlı bulunmamıştır (Tesadüfi etkiler altında bir gecikmeli model 
sonuçları). Ancak iki gecikmeli Tesadüfi Etkiler Modeli sonuçlarına göre Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde, teşvik kapsamındaki toplam yatırım tutarından işsizliğe anlamlı bir 
nedensellik tespit edilmiştir. Yani, teşvik kapsamındaki toplam yatırım tutarı, yapıldığı 
yörede işsizliği azaltmak yönünde bir etki yaratmaktadır. Sabit etkiler altında koşulan 
modellerde ise, yatırım tutarından işsizliğe 2. gecikmede bir nedensellik tespit edilmiş fakat 
diğer modellerde bu yönde bir nedenselliğe rastlanmamıştır. 

 
Genel Değerlendirme 
Teşviklerin öncelikli amaçlarından biri bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, 

sermaye yetersizliği çekmekte olan bölgelere sermaye aktarımını sağlamaktır. Günümüze 
dek uygulamaya konan teşvik yasalarının sonuçları incelendiğinde aslında bu amaca 
ulaşmak konusunda teşviklerin yetersiz kaldığı görülmektedir. Bunun temel sebeplerinden 
biri teşvik kapsamının geniş tutulmasıdır. Şu an yürürlükte olan teşvik yasası 81 ilin 50’sini 
kapsamaktadır, yani Türkiye’nin yaklaşık 2/3’si teşvik kapsamındadır. 

Diğer bir önemli sebep; teşvikler genişletilse de bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik 
farklılıkları azaltmak için önemli bir araç olan teşviklerden elde edilen katma değer sınırlı 
kalmaktadır. Yapılan araştırmalar yatırımların, eskiden olduğu gibi batıda yoğunlaştığını 
göstermektedir. Bu yoğunlaşma, yatırım teşviklerinin bölgesel dengesizlikleri gidermedeki 
yetersizliğinin en önemli kanıtıdır.Yatırım teşviklerinin bölgesel dengesizlikleri 
gidermedeki yetersizliğinin diğer önemli göstergeleri mevcut çalışma sonucunda ortaya 
konmuştur. Teşviklerden yararlanmak bakımından yasal olarak en avantajlı bölge olmasına 
karşın, Doğu Karadeniz’de yatırım teşviki kullanımı Türkiye ortalamalarının çok altında 
kalmaktadır. Yine çalışma sonuçlarına göre, yatırım teşvikleri ve bu teşvikler kapsamında 
gerçekleştirilen yatırımlar, ülke genelinde işsizliği azaltmak yönünde istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkiye sahipken, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bu yönde bir etki söz konusu 
değildir. 

Bunun, öncelikle bölgenin tarıma dayalı üretim ve istihdam yapısından 
kaynaklandığı söylenebilir. Özel kesim yatırımları geleneksel sektörlerde yoğunlaşırken 
(Doğu Karadeniz Bölgesi için tarım sektörü ağırlıklı olmaktadır), yüksek katma değer ve 
istihdam yaratan yatırımlarda gelişme kaydedilememektedir. Üstelik, zaten kısıtlı olan 
tarım alanlarının, miras yoluyla giderek küçülmesi, tarımsal üretimi hane geçimini sağlayan 
birincil iş konumundan çıkartmış, kentsel alanlarda çalışanların ikincil gelir kaynağı 
durumuna getirmiştir. Tarımın ikincil gelir kaynağı haline gelmesi, hem tarımsal üretimin 
düşmesine hem de bölgenin en önemli istihdam kaynağının giderek nispi öneminin 
azalmasına yol açmaktadır. 

Uygulanmakta olan teşvik politikalarının temel amaçları, yatırımları ve istihdamı 
artırmak ve bölgesel dengesizlikleri gidermek ise, yapılması gereken, öncelikle bölgesel 
ihtiyaçlara cevap verebilecek özel teşvik politikalarının hayata geçirilmesidir. Bölgesel 
amaçlı teşvik politikalarının düzenlenmesinde, öncelikle söz konusu bölgenin coğrafi 
konumu, ulaşım imkanları, altyapısı, eğitim durumu ve diğer sosyal olumsuzlukların, bölge 
ekonomisi üzerinde yarattığı haksız rekabetin dikkate alınması ve buna uygun politikaların 
geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ele alınması 
durumunda, olası bölgesel teşvik politikaları, endüstriyel tarıma destek verilmesi ve bu 
yolla dağılmış durumda olan ve verimli kullanılmayan tarımsal arazilerin birleştirilmesi, 
sanayi yatırımları bakımından elverişsiz konumda olan bölgede hizmetler sektörünün 
gelişmesini sağlayacak bölgesel nitelikli özel teşvik tedbirlerinin uygulanması olarak 
sıralanabilir. 
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Özet 
 Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de uygulanan ihracat teşviklerinin etkinliği ile Doğu 
Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren ihracatçı işletmelerin ihracat teşviklerini hangi 
düzeyde kullandığını, işletmelerin organizasyon ve yönetim özellikleri ile ihracat 
teşviklerinden yararlanma derecesi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma sonucunda, 
Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren ihracatçı veya ihracatçı/imalatçı işletmelerin, 
uygulanan ihracat teşviklerini çok düşük düzeyde kullandıkları ve ihracat teşvik türlerinden 
yalnızca tarımsal ürünlerde ihracat iadeleri, Türk Eximbank uygulamaları, dahilde ve 
hariçte işleme rejimleri ve vergi resim harç istisnasını kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca 
ihracat teşviklerinden yararlanan işletmelerin büyük bir kısmının uygulanmakta olan ihracat 
teşviklerini yetersiz buldukları, ihracat teşviklerinden yararlanmayan işletmelerin 
teşviklerin varlığından haberdar oldukları halde yararlanmadıkları tespit edilmiştir. 
 Anahtar kelimeler: İhracat teşvikleri, ihracat, bölgesel kalkınma, Doğu Karadeniz 
Bölgesi  
 

A Study on the Effectiviness of Export Incentives on the Exporting Firms  
in the East Blacksea Region 

 
 

Abstract 
 The aim of this study is to analyze the efficiency of export incentives and to 
determine the level of usage of export incentives by the firms in the blacksea region, and to 
measure the relationship between the firms’ characteristics regarding their organization and 
management structure and usage level of export incentives. This study concludes that the 
level of usage of export incentives by export and export/manufacturer is quite low, and 
these firms are mostly utilize the tax subsidize in agricultural exports, Turk Eximbank 
credits, inward and outward processing regimes, tax and fees exceptions in the blacksea 
region. Additionally, this study points out that firms regognize that export incentives are 
not enough therefore, they don’t have satisfactory incentives to apply for incentives by 
firms. 
 Key words: Export incentives, export, regional development, East Blacksea Region 



 

 1. Giriş  
 Kalkınma çabası içindeki ülkelerde gelişmenin gerçekleştirilebilmesinde ihracatın 
teşviki özel bir önem arz eder (COUGHLIN, 1987, s.448). Şöyle ki; kalkınma çabası 
içindeki gelişmekte olan ülkelerde ihracatın temel mallarını, geleneksel tarım ürünleri 
oluşturmaktadır ki, bunların ihracatının çeşitli nedenlerden dolayı artırılamaması, ödemeler 
dengesini bozabilmektedir. Bu yüzden ihracatın çeşit ve miktar olarak artırılması önemini 
korumaktadır. 
 Artırma isteği tek başına yeterli olmayıp, bu mallara uluslararası pazarlarda rekabet 
gücünün de kazandırılması da gerekmektedir. Örneğin; dünya fiyatlarından daha yüksek 
fiyatlarla mal ihracatı elbette ki düşünülemez. Bu nedenle, ülkeler mallarını, dış pazarda 
rekabet gücü kazandırmak amacıyla ülke içindeki fiyatlardan daha düşük fiyatla satmak 
isterler, bu da ülke içi fiyatları dış piyasalardan yüksek kılan nedenlerin ortadan 
kaldırılmasını gerektirir. 

 Türkiye’de planlı dönemde ve özellikle de dışa açık büyüme modelinin 
benimsendiği 1980 sonrası dönemde, ihracatın teşvik edilebilmesi amacıyla, ihracata nakdi 
ödeme yapılması veya ihracatçıların kamu kurumları nezdindeki harcamalarının devlet 
tarafından karşılanmasını öngören değişik sistemler uygulanmış, alınan radikal kararlar ve 
ihracat teşviklerinin etkinliği sayesinde, 1980 yılında yaklaşık 3 milyon dolar civarında 
olan ihracat tutarı 2004 yılında 63 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 

Ancak, Uruguay Round Nihai Senedi çerçevesinde imzalanan ve Türkiye’nin de taraf 
olduğu DTÖ’nün “Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması” uyarınca ihracata 
yönelik sübvansiyon verilmesinin yasaklanmış olması ve Türkiye ile AB arasındaki gümrük 
birliği’nin kurulmasına ilişkin 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında 
belirtilen yükümlülükler nedeniyle, ihracatın gerçekleştirilmesini müteakip yapılan direkt 
parasal ödeme şeklindeki “ihracat performansına dayalı sübvansiyonlar” 1994 yılı sonunda 
yürürlükten kaldırılmıştır (KOZANOĞLU-TEKÇE, 2003, s.1). 

Diğer taraftan, gerek 1996-2000 yıllarını kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında ve gerekse 2001-2005 yıllarını kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
ihracat artışına süreklilik kazandırılabilmesi için, uluslararası yükümlülüklere aykırı 
olmayan Ar-Ge, çevre koruma, bölgesel kalkınma amaçlı sübvansiyonların etkin bir şekilde 
kullanımının sağlanacağı, ayrıca, tanıtıma yönelik faaliyetler ile “Türk” markasının 
uluslararası kullanımının teşvikine önem verileceği ifade edilmektedir. 

 
 2. Türkiye’de Uygulanan İhracat Teşvikleri 

Günümüzde Türkiye’de uygulanmakta olan ihracat teşvikleri; devlet yardımları, 
dahilde ve hariçte işleme rejimleri, Türk Eximbank tarafından sağlanan kredi, sigorta ve 
garanti programları, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve 
faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası ile ihracatta KDV istisnasıdır. 
 İhracata yönelik devlet yardımları; ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının 
geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki payının artırılması ve uluslararası piyasalara açılan 
firmaların rekabet güçlerinin artırılması açısından önem taşımaktadır. Kalkınma Planlarında 
yer alan hedefler çerçevesinde ve Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı 
Kararı’nın 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Devlet Yardımları yürürlüğe 
konulmuştur. Söz konusu yardımlara ilişkin Tebliğler, Türkiye’nin taraf olduğu yukarıda 
belirtilen iki önemli anlaşmanın öngördüğü kurallara uygun olarak yürütülmekte ve günün 
koşullarına göre revize edilmektedir. 
 İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı, KOBİ niteliğindeki firmalar başta 
olmak üzere, ihracatçı firmaların ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim gerekse 
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pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların 
giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır. 
Günümüzde, yukarıda belirtilen karar kapsamında uygulanan 10 adet devlet yardımı söz 
konusudur. Bunlar; 
 Ar-Ge Yardımı: Bu destek kapsamında, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın 
katma değer yaratan tüm kuruluşlar ile yazılım geliştirmeye yönelik kuruluşların sadece Ar-
Ge Projeleri kapsamında izlenip değerlendirilebilen giderlerinin belirli bir oranı 
karşılanmakta veya bu projelere % 50 oranında sermaye desteği sağlanmaktadır (Ar-Ge 
Yardımına İlişkin Tebliğ, Sayı:98/10, Madde:1). 
 Eğitim Yardımı: Bu destek ile; KOBİ’ler ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve 
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri’nin ortağı bulunan şirketlerin (KOBİ tanımına haiz) 
münhasıran dış ticaret ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle uluslararası 
ticarete yönlendirilmeleri bağlamında, elemanlarının uluslararası pazarlama ve ihracat 
işlemleri ile ihracatta pazar bulma konusundaki niteliklerinin artırılarak dünya pazarlarına 
hızla açılmaları amaçlanmıştır (Eğitim Yardımı Hakkında Tebliğ, Sayı: 2000/2, Madde:1). 
 İstihdam Yardımı: Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsünü haiz şirketlerin 
münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek 
öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır (İstihdam Yardımı Hakkında 
Tebliğ, Sayı: 2000/1, Madde:1) 
 Pazar Araştırması Yardımı: Yeni ihraç pazarları yaratmak ve geleneksel 
pazarlarda pazar payının artırılabilmesini teminen, KOBİ’ler, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 
ve Üretici Derneklerinin pazar araştırması projeleri ile KOBİ’ler arası işbirliği 
faaliyetlerinin desteklenmesidir (Pazar Araştırma Desteği Hakkında Tebliğ, Sayı: 97/6 - 
98/12, Madde: 5 – 8). 
 Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi: Bu destek 
ile, Türkiye'de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
tarafından belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar 
süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir 
oranının desteklenmesi amaçlanmaktadır (Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas 
Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Sayı:95/7, Madde:2). 
 Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel 
Katılımın Desteklenmesi: Bu destek ile, yurt dışında gerçekleştirilen ticari nitelikli, Türk 
İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım 
organizasyonlarına firmaların iştiraki ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel 
katılımlarının sağlanması suretiyle ihracatın desteklenmesi amaçlanmaktadır (Yurt Dışı 
Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Sayı:2004/6, Madde:1). 
 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi: Bu destek ile; ihraç ürünlerinin uluslararası 
pazarlarda karşılaştıkları çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyulması 
amacıyla kalite güvence sistemleri (ISO 9000 serisi) ve çevre yönetim sistemi belgeleri 
(ISO 14000 serisi) ile CE işaretinin alınması halinde KOBİ’lere devlet desteği sağlanması 
amaçlanmaktadır (Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Tebliği, Sayı: 97/5 – 98/13, Madde: 
1). 
 Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi: Bu destek ile; Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketlerin pazar 
potansiyellerini realize ederek pazar paylarını artırması ile ürünlerin geniş çaplı ve uzun 
süreli tanıtımının yapılmasını teminen yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette 
bulunacak şirket kurmaları, depo ve mağaza açmaları ve işletmelerinden doğacak bir kısım 
giderlerin uluslararası kurallara göre devlet tarafından karşılanması amaçlanmaktadır (Yurt 
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Dışında Ofis-Mağaza Açma,İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ, Sayı: 97/9-98/14, Madde:1). 
 Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile 
Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi: Bu destek 
ile, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai 
faaliyette bulunan şirketler ile Türk moda tasarımcılarının yurtdışı pazarlarda ürünlerinin 
markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderleri ile Turquality 
mağazalarının kurulması ve işletilmesiyle ilgili harcamaların uluslararası kurallara göre 
desteklenmesi amaçlanmaktadır (Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı 
İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Sayı: 
2003/3, Madde: 1). 
 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları: DTÖ Tarım Anlaşmasına ilişkin 
yükümlülüklere uygun olacak şekilde, tarımsal ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet 
gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır (Tarımsal Ürünlerde 
İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ, Sayı: 2005/1, Madde:1). 
 
 Dahilde İşleme Rejimi 
 Dahilde İşleme Rejimi, bir taraftan 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliği 
ile aramızda oluşturulan Gümrük Birliği çerçevesinde AB gümrük koduna uyumu 
sağlamakla birlikte, esas itibariyle 24 Ocak Kararlarından bu yana devam eden geleneğin 
AB mevzuatına uyumlu hale getirilmiş halidir (Dış Ticaret Dergisi, 2002, s. 42). 
 Dahilde İşleme Rejiminin amacı, dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek 
suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü 
kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek olarak 
düzenlenmiştir.  
 Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yararlanılabilecek destek ve avantajlar şunlardır: 
● Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta Gümrük vergisi, KDV ve diğer vergilerden 
muafiyet, 
● Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatta KDV ve diğer vergilerden muafiyet, 
● Kabul kredili, mal mukabili (açık hesap) ve vadeli akreditifli ödeme şekillerine göre  
yapılan ithalatlarda Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu muafiyeti 
● İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek koşulu ile ithalatta 
kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet, 
● Dış ticarette standardizasyon ve teknik düzenlemeler mevzuatına tabi olmama, 
● İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat, 
● Vergi, resim ve harç istisnası, eşdeğer eşya kullanımına olanak vermesi, 
● Ödenmiş vergilerin geri alınması. 
 Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sağlanan bu avantajlardan iki ayrı sistem vasıtası 
ile yararlanmak mümkündür (Dahilde İşleme Rejimi Tebliği, Sayı:2005/1, Madde:4). 
Bunlar; ihracı taahhüt edilen malların ithalatı ile ilgili askıya alma sistemi veya şartlı 
muafiyet sistemi ile geri ödeme sistemidir. 
 Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen 
işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan 
hammadde, yardımcı madde, yarı ürün, ürün ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme 
malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar 
tarafından, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak 
suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini 
müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir. 
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 Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi kapsamında serbest dolaşıma giren 
hammadde, yardımcı madde, yarı ürün, ürün ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme 
malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan 
verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) 
geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası 
önlemleri uygulanır ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve 
standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır. 

 
 Hariçte İşleme Rejimi 
 Bu rejim, serbest dolaşımdaki eşyanın, işlenmek üzere, Türkiye Gümrük 
Bölgesinden geçici olarak üçüncü ülkelere (Türkiye Gümrük Bölgesindeki Serbest Bölgeler 
dahil) ihraç edilmesi ve işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin muafiyetli 
olarak tekrar serbest dolaşıma girmesi ile ilgili faaliyetleri kapsar (Hariçte İşleme Rejimi 
Tebliği, Sayı: 2000/8, Madde:2). 
 Hariçte işleme faaliyeti; serbest dolaşımda bulunan eşyanın, daha ileri safhada 
işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen 
ürünlerin, 
● Üçüncü ülkelerde (serbest bölgeler hariç) işlenmek için giden eşya ile işlem görmüş 
eşyanın kıymeti arasındaki farkın Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ithal vergisi alınarak, 
● Garanti kapsamında tamirat amacıyla yurt dışına gönderilen eşyanın yerine gelen mallar 
ile, serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye’deki serbest bölgelerde işlem görmesini müteakip 
ithaline tam muafiyet uygulanarak, 
● Türkiye’deki Serbest Bölgelerde üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen 
ürünlerde ise kullanılan girdilerin Ortak Gümrük Tarifesi oranında vergisi alınarak, 
tekrar serbest dolaşıma girmesi ile ilgili faaliyetlerdir. Ancak; 
● İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat 
vergilerinin kaldırılmasına yol açan, 
● İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma 
giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden, 
● İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası 
çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan, 
serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işlenmesine izin verilmez (DÖLEK, 1999, s.235). 
 
 İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve 
 Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası 
 Bu destek ile; ihracatçı firmaların maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle; ihracatı 
artırmayı, ihraç pazarlarını geliştirmeyi ve ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet 
gücü kazandırmayı amaçlanmaktadır (İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz 
Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ, Sayı: 
2000/1, Madde: 1). 
 
 Vergi, resim ve harç istisnası kapsamında; 
● İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit 
ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü 
sevk öncesi ve sevk sonrası krediler (Türk Eximbank’ın fon temini işlemleri, bu banka 
tarafından aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk 
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Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak 
kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları önfinansmanlar ile bunların geri 
ödenmesi, 
● İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), özel 
finans kurumlarının, faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer 
kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve 
faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbank'ın 
ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne 
nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri, 
● Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili 
işlemler ve bunların amacıyla kullanılan krediler, 
● İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, 
döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler 
sebebiyle düzenlenen kağıtlar, 
 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, 492 sayılı Harçlar Kanunu 
gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile hal 
rüsumundan müstesnadır. 
 Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar, ihracat 
sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç 
istisnasından yararlandırılabilmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan belge alınması 
zorunludur. Bu çerçevede kullandırılan krediler ve uygulanan istisnalar belgeye kaydedilir. 
Bunun dışındaki hususlarda vergi, resim ve harç istisnası, ilgili kurum ve kuruluşlarca 
re’sen uygulanır ve herhangi bir belge ile irtibatlandırılmaz. 

 
 İhracatta KDV İstisnası 
 Bilindiği üzere, katma değer vergisi üretimden tüketime kadar geçen her aşamada 
yaratılan katma değeri kapsayan bir vergidir ve teorisi gereği Türkiye içinde ticari, tarımsal 
ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan her türlü teslim ve hizmetler verginin 
konusuna girmektedir (ÖZCAN, 2001, s.1). 
 Katma değer vergisi teorisinde yer alan ve uluslararası uygulamada kabul edilen, 
varış yerinde vergileme prensibi gereği ihracat kapsamlı teslimlerde katma değer vergisi 
uygulanmamaktadır. KDV iadesi ihracatı teşvik araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. 
İhraç edilen malların üretimi amacıyla, hammadde ve diğer girdilerin tedariki esnasında 
ödenmiş olan Katma Değer Vergileri’nden, imalatçı/ihracatçı ya da ihraç edilen malların 
imalatını yapan firmalar üzerinde kalan kısmı, ihracattan sonra ilgili firmalara iade 
edilmektedir. Diğer ifadeyle, bu firmalar vergiden istisna edilmektedir. Firmalar, ihracat 
dolayısıyla üzerlerinde kalan KDV’yi ihracattan sonra ne kadar erken geri alabilirler ise, bu 
kendileri için o kadar yararlı olmaktadır. KDV’de ihracat istisnasına ilişkin hükümler 3065 
sayılı KDV Kanunu’nun 11. ve 12. maddeleriyle düzenlenmiş bulunmaktadır (GÜNESER, 
2000, s.210). KDV Kanunu’nun 11. maddesine göre aşağıdaki teslimler vergiden 
müstesnadır (BAĞRIAÇIK-KADRON, 1996, s.11); 
● İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için 
yapılan hizmetler 
● Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların 
teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında 
fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade olunur. 
● İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma 
değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili 
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dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk 
ettirilerek tecil olunur. 

 
 Türk Eximbank Kredi, Sigorta ve Garanti Programları 

 Türkiye’de ticari banka kredi faizlerinin yüksekliği, ihracatçı işletmeler için maliyeti 
arttırıcı bir unsur olarak uluslararası pazarlarda bir dezavantaj teşkil etmekte, bu durum ise, 
piyasa koşullarına göre daha uygun olan Eximbank kredilerinin ihracatın finansmanındaki 
önemini daha da arttırmaktadır. Türk Eximbank’ın kurulduğu 1987 yılından bu yana 
ihracatın finansmanında üstlendiği rolün özellikle ekonomide yaşanan kriz dönemlerinde 
artarak devam ettiği görülmektedir. Ancak, Eximbank'ın kaynaklarının sınırlı olması, 
bankacılık sisteminin sağlıklı bir yapıya kavuşturulmadan ihracatçı işletmelerin finansman 
zorluklarının tamamen çözüme kavuşamayacağını göstermektedir. Nitekim, 2000 yılının 
başında uygulanmaya başlanan ekonomik programla beraber ticari banka kredilerinin 
hacminin artması ve faiz oranlarının düşmesi Eximbank’ın ihracatın finansmanındaki ağır 
yükünün hafiflemesine ve bu ağır yükün ticari bankalarca da paylaşımına katkıda 
bulunmuştur. 
 Ancak, Kasım ve Şubat krizlerinden sonra mali kesimde yaşanan sorunlar, 
Eximbank'a yönelik kredi taleplerinin daha önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi hızla 
artmasını beraberinde getirmiştir. Bu itibarla, Türkiye’de makro ekonomik istikrarın temini 
ve mali kesimde yapısal reformların tamamlanması, reel sektörün, diğer bir ifadeyle, 
sürdürülebilir bir ihracat artışı için büyük önem arz etmektedir (DPT Raporu, 2003, s.2). 
 Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında 
faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi programları 
ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat 
hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli 
ihracat alacaklarını iskonto etmektedir (Eximbank Faaliyet Raporu, 1999, s.11). 
 Özellikle 1990’lı yıllarda dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak 
Türkiye’de de 1995 yılından bu yana ihracata yönelik doğrudan parasal teşvikler 
uygulamadan kaldırılmıştır. Bunun sonucunda, Türk Eximbank’ın uygulamakta olduğu 
kredi, garanti ve sigorta programları ihracatın desteklenmesinde daha da önem kazanmıştır. 
Eximbank’ın ihracatı desteklemek için uyguladığı başlıca programları şöyledir 
(http://www.eximbank. gov.tr/html _files/krdmenu.htm); 
 
 A.Krediler 
1.Kısa Vadeli İhracat Kredileri 
● Sevk öncesi ihracat kredileri (TL ve Döviz) 
● Dış ticaret şirketleri kısa vadeli ihracat kredileri (TL ve Döviz) 
● İhracata hazırlık kredileri (TL ve Döviz) 
● KOBİ ihracata hazırlık kredileri 
2. Özellikli Krediler 
● Sevk öncesi reeskont kredisi 
● Kısa vadeli ihracat alacakları iskonto programı 
● Yurt dışı mağazalar yatırım kredisi 
● Özellikli ihracat kredisi 
● Gemi inşa ve ihracatı finansman programı 
●Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik teminat mektubu programı 
3) Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler 
a) Uluslararası nakliyat pazarlama kredisi (Karayolu, Denizyolu ve Havayolu) 

287

 
 



 

b) Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler 
● Turizm pazarlama kredisi,    
● Döviz kazandırıcı hizmetler kredisi 
4) İslam kalkınma bankası kaynaklı krediler 
● İhracat finansmanı programı   
●İhracata yönelik ithalat finansman kredisi 
5) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi  
B) İhracat Kredi Sigortası 
● Kısa vadeli ihracat kredi sigortası  
● Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası 
C) Ülke Kredi ve Garantileri 

 
 3. Araştırmanın Amacı ve Yöntem 
 Doğu Karadeniz Bölgesinden (Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, 
Giresun, Ordu) gerçekleştirilen ihracatın durumu incelendiğinde; 2003 yılında 622.895.894 
$ olan ihracat tutarı 2004 yılında 1.047.363.287 $’a ulaşmış olup, Türkiye’nin toplam 
ihracat tutarı içindeki payı 2004 yılında % 1,7’dir.  
 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Sovyetler Birliği ve Orta Asya’da yaşanan değişimler 
sonucunda, Sarp sınır kapısının da açılmasıyla birlikte gerek iç piyasa gerekse dış ticarette 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bölgenin dış 
ticareti açısından geniş bir potansiyel oluşmuştur. Ancak, gerek alt yapı eksiklikleri ve 
gerekse ihracata yönelik maliyelerin her geçen gün artması, ihracatçı işletmelerin devletin 
ihracata yönelik desteklerinden yeteri kadar yararlanamaması ve en önemlisi de 1998 
yılının ikinci yarısından itibaren Rusya Federasyonu’nda ortaya çıkan ekonomik içerikli 
kriz, Türkiye’nin ve dolayısıyla da bölgenin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. BDT 
ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerinin Bölgeye olan coğrafi yakınlıkları bölge açısından 
büyük ticari olanaklar yaratmaktadır. Ayrıca, Bölgede bulunan liman, Organize Sanayi 
Bölgesi, Serbest Bölgeler ve ulaşım avantajları gibi imkanlardan yeterince 
yararlanılamamakta, diğer bölgelere göre ulaşım yönünden daha yakın konumda olan 
Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Gürcistan ve diğer BDT ülkelerine yapılan ihracatın payı 
oldukça düşük kalmaktadır. 
 Bölgede ihracatın artırılmasıyla, bölgenin dolayısıyla da Türkiye’nin ekonomik 
kalkınmasını olumlu yönde etkileyecek ve sanayileşme artacaktır. Bunun için öncelikle 
ihracatın daha ucuz maliyetle gerçekleştirilebilmesini sağlamak gerekmektedir. Devlet 
tarafından verilen ihracata yönelik teşvikler burada önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, 
Doğu Karadeniz Bölgesindeki ihracatçı işletmelere yönelik bir anket çalışması yapılmış 
olup, bu çalışmada bölgedeki ihracatçı işletmelerinin ihracat teşviklerinden yararlanma 
düzeyleri ile hangi ihracat teşvik türlerinden yararlandığı ve bu işletmelerin organizasyon 
ve yönetim özelikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 Ana kütle olarak; Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarına göre 2003 yılında Doğu 
Karadeniz Bölgesinde (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu) 
ihracat yapan işletme sayısı dikkate alınmıştır. Buna göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde 
2003 yılında ihracat yapan işletme sayısı 412’dir. Ancak, bu ihracatçı işletmelerin çoğunun 
sadece 2003 yılında ihracat yapan yani sürekli ihracat yapmayan işletme olması nedeniyle 
bu işletmelere anket gönderilmemesi, bazı işletmelerin faaliyetlerine devam etmemesi 
nedeniyle ulaşılamaması, bazı işletmelere ise ulaşıldığı halde anketlerin geri dönüşünün 
olmaması nedeniyle, toplam ulaşılan ve anketleri cevaplayan işletme sayısı 140 olmuştur. 
Bu çalışmada kullanılan anket yönteminde, anketler işletmelere posta yolu ile, faks, elden 
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bırakıp alma ve e-posta yolu ile ulaştırılmıştır. Ayrıca bazı firmalarla da yüz yüze 
görüşülerek anket sonuçları alınmıştır.  
 
 4. Araştırma Bulguları  
 4.1 İşletmelerin İhracat Teşviklerinden Yararlanma Düzeyleri 
 Ankete katılan işletmelerin 64’ü ihracat teşviklerinden yararlanmakta olup, toplam 
içindeki payı % 45,7’dir. Buna göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki ihracatçı işletmelerin 
ihracat teşviklerini kullanım oranı düşüktür. 
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Grafik 1. İşletmelerin ihracat teşviklerinden yararlanma düzeyi 

  
 4.2 İşletmelerin Yararlandığı İhracat Teşvik Türleri 
 Ankete katılan işletmelerin yararlandığı ihracat teşvik türleri; tarımsal ürünlerde 
ihracat iadeleri, Eximbank uygulamaları, dahilde ve hariçte işleme rejimleri ve vergi resim 
harç istisnasıdır. Doğu Karadeniz Bölgesinde en çok kullanım oranı bulan teşvikler ise, 
ihracat performansına göre verilen tarımsal ürünlerde ihracat iadeleri olup, bunun yanında 
imalatçı firmalara dünya piyasa fiyatlarından hammadde temini imkanı sağlayan dahilde 
işleme rejimi sisteminin de kullanımının son yıllarda önemli oranda arttığı belirlenmiştir.  

 
Tablo 1. İşletmelerin yararlandığı ihracat teşvik türleri 

İhracat Teşvik Türleri 1999 2000 2001 2002 2003 
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadeleri 21 22 29 34 44 
Eximbank Uygulamaları 2 3 2 4 5 
Dahilde İşleme Rejimi 2 2 3 5 7 
Pazar Araştırması Desteği - - - - - 
Eğitim Yardımları - - - - - 
Yurt Dışı Ofis Mağaza Açma Yardımı - - - - - 
Ar-Ge Desteği - - - - - 
Yurtiçi Uluslararası Fuar Desteği - - - - - 
Türk Ürünlerine Dair Marka Oluşturma Yardımı - - - - - 
Yurt Dışı Fuar Desteği - - - 1 - 
Patent, Faydalı Model Yardımı - - - - - 
Çevre Desteği - - - - - 
İstihdama Yol Açma Yardımı - - - - - 
Vergi Resim Harç İstisnası 1 2 2 2 2 
Hariçte İşleme Rejimi 1 1 1 1 2 
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 4.3 İşletmelerin Yararlandığı İhracat Teşvik Tutarının Toplam İhracat Tutarı 
       İçindeki Payı 
 2003 yılı itibariyle ihracat teşvik tutarının ihracat tutarına oranı, ankete katılan ve 
ihracat teşviklerinden yararlanan işletmelerin 38’inde % 1-5, 12’sinde % 6-10, 6’sında % 
20 ve daha fazla 4’ünde % 11 – 15, 4’ünde % 16 – 20 arasında olup, yüzde olarak 
dağılımları sırasıyla; % 54,3, % 27,1, % 8,6, % 4,3, % 2,9 ve % 2,9’dur. 
 Bu oranın yüksek çıkmamasının nedeni de ihracat teşviklerinin kullanım oranının 
düşük olmasıdır. Ancak, ihracat teşvik kullanım oranının artmasının ihracat yapma kararını 
etkileyebileceği ve dolayısıyla ihracat düzeyini artıracağı ve ihracat teşviklerinin ihracatın 
finansmanı içinde önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir. 
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Grafik 2. İşletmelerin yararlandığı ihracat teşvik tutarının ihracat tutarına oranı 
 
 4.4 İhracat Teşviklerinden Yararlanan İşletmelerin Personel Sayıları 

 İşletme büyüklüğü olarak personel sayısı ve ciro büyüklüğü faktörleri dikkate 
alınmış olup; personel sayısı 1 – 10 olan ve ihracat teşviklerinden yararlanan işletme sayısı 
27, personel sayısı 11 – 30 olan ve ihracat teşviklerinden yararlanan işletme sayısı 14, 
personel sayısı 31 ve daha fazla olan ve ihracat teşviklerinden yararlanan işletme sayısı 23 
olarak tespit edilmiştir.  
 Buna göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki işletmelerin % 53’ünün personel 
sayısının 1 – 10 arasında KOBİ tanımına uyan işletmeler olduğu halde, bu işletmelerin 
personel sayısı fazla olan işletmelere göre ihracat teşviklerinden yararlanma oranının % 42 
olduğu tespit edilmiştir. Personel sayısı 11’den fazla olan işletmelerin ise ihracat 
teşviklerinden daha fazla oranda yararlandığı tespit edilmiştir. 
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Grafik 3. Teşviklerden Yararlanan işletmelerin personel sayılarına göre dağılımları 
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 4.5 İhracat Teşviklerinden Yararlanan İşletmelerin Yıllık Ciroları 
 İşletme büyüklüğü olarak ele alınan diğer faktör ise ciro büyüklüğüdür. İşletmelerin 
2003 yılı ciro büyüklüğü dikkate alınarak yapılan araştırmada; cirosu 500.000 YTL ve daha 
az olan ve ihracat teşviklerinden yararlanan işletme sayısı 9, 500.000 YTL’den fazla olan 
ve ihracat teşviklerinden yararlanan işletme sayısı ise 55’dir.  
 Buna göre, cirosu 500.000 YTL’den fazla olan işletmelerin ihracat teşviklerinden 
yararlanma oranının % 86 olduğu tespit edilmiş olup, işletmelerin ihracatları dolayısıyla 
satış hacimleri arttıkça yönetim ve organizasyonda uzmanlaşmaya yöneldikleri ve bunun 
sonucunda ihracata yönelik verilen teşvikler ve desteklerden maksimum düzeyde 
yararlandıkları görülmektedir. 
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Grafik 4. Teşviklerden yararlanan işletmelerin 2003 yılı cirosuna göre dağılımları 

 
 4.6 İhracat Teşviklerinden Yararlanan İşletmelerin Faaliyet Alanları 
 İşletmeler faaliyet alanlarına göre incelendiğinde; 29 işletme ihracatçı, 35 işletme ise 
hem imalatçı hem de ihracatçıdır. İmalatçı/ihracatçı işletmeler imalatçı olmayan ihracatçı 
işletmelere göre daha fazla ihracat teşviklerinden yararlanmakta olup, bu oran % 55’dir. 
Bunun nedeni; ihracat teşviklerinin bir çoğunun imalatçı ve ihracatçı işletmelere yönelik 
olması ve ayrıca ihracat performansına bağlı olarak ödenen tarımsal ürünlerde ihracat 
iadelerinin sadece tarım yani gıda sektörüne ödenmiş olması ve Doğu Karadeniz 
Bölgesinde imalat faaliyetinde bulunan ve anket uygulanan işletmelerin de çoğunluğunun 
gıda özellikle işlenmiş fındık imalatçısı işletmeler olmasıdır.  
 Bunun yanında, ihracat teşvikleri içinde yer alan ve imalatçı firmalara ihraç edecek 
oldukları ürünün üretiminde kullandıkları hammadde ve yardımcı maddeleri dünya 
fiyatlarından yurtdışı piyasalardan gümrük vergisi, KDV ve harç ödemeden ithal imkanı 
tanıyan Dahilde İşleme Rejiminin, imalatçı firmalar tarafından önemli oranda kullanılması 
da, bu teşvik türünün imalatçı firmalarda yoğunlaşmasını sağlamaktadır. 
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Grafik 5. Teşviklerinden yararlanan işletmelerin faaliyet alanına göre dağılımları 
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4.7 İhracat Teşviklerinden Yararlanan İşletmelerin Faaliyet Gösterdiği    
      Sektörler 

 Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyette bulunan işletmeler Dünya Ticaret Örgütü’nün 
SITC – REV.3 (DTÖ’nün uluslararası standart ticaret sınıflaması) sektör tanımına göre 
sektörel gruplara ayrılmış olup buna göre; 73 işletme gıda maddeleri, 3 işletme tarımsal 
ham maddeler, 3 işletme mineral yakıtlar ve mineral yağlar, 1 işletme demir dışı metaller, 4 
işletme demir ve çelik, 3 işletme kimyasallar, 29 işletme diğer yarı ürünler, 10 işletme 
makineler ve ulaşım araçları, 6 işletme dokumacılık ürünleri, 2 işletme hazır giyim, 6 
işletme diğer tüketim malları sektöründe faaliyette bulunmaktadır.  
 Sektörel açıdan incelendiğinde ihracat teşviklerinden en çok gıda maddeleri 
sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı işletmelerin yararlandığı (53 işletme) tespit edilmiştir. 
Bunun nedeni Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyette bulunan ihracatçı veya 
imalatçı/ihracatçı işletmelerin bir çoğunun gıda maddeleri sektöründe özellikle yaş meyve 
ve sebze, fındık ve işlenmiş gıda maddeleri sektöründe faaliyette bulunması ve ihracata 
yönelik ödenen teşviklerden olan tarımsal ürünlerde ihracat iadelerinin sadece bu sektöre 
yönelik verilmiş olmasıdır.  
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Grafik 6. Teşviklerden yararlanan işletmelerin sektörel dağılımı 
 
 4.8 İhracat Teşviklerinden Yararlanan İşletmelerin İhracat Yaptıkları Ülke  
        Sayısı 
 İhracat yapılan ülke sayısı 1 – 5 arasında olan ve ihracat teşviklerinden yararlanan 
işletme sayısı 48, 6 ve daha fazla ülkeye ihracat yapan ve ihracat teşviklerinden yararlanan 
işletme sayısı ise 16’dır. Görüldüğü üzere, ihracat yapılan ülke sayısı daha az olan 
işletmelerin ihracat teşviklerinden yararlanma oranı daha fazladır.  
 Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren ve anket uygulanan ihracatçı, imalatçı-
ihracatçı işletmelerin tek pazara (çoğunlukla Rusya Federasyonu) bağımlı olmaları yani 
ihracat yapılan ülke sayısının az olması bu duruma sebebiyet vermektedir. 
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 Grafik 7. Teşviklerinden yararlanan işletmelerin ihracat yaptıkları  
        ülke sayısına göre dağılımları 
 
 4.9 İhracat Teşviklerinden Yararlanan İşletmelerin İhracat Tecrübesi 
 İşletmeler, ihracat tecrübesi açısından incelendiğinde ise; 1 – 10 yıl arasında ihracat 
tecrübesi olan ve ihracat teşviklerinden yararlanan işletme sayısı 40, 11 – 20 yıl ihracat 
tecrübesi olan ve ihracat teşviklerinden yararlanan işletme sayısı 17, 20 yıldan fazla ihracat 
tecrübesi olan ve ihracat teşviklerinden yararlanan işletme sayısı 7’dir.  
 Görüldüğü üzere ihracat tecrübesi daha az olan işletmelerin ihracat teşviklerinden 
yararlanma düzeyi daha fazla olup, yararlanma oranı % 63’tür. Doğu Karadeniz Bölgesinde 
faaliyet gösteren işletmelerin, SSCB’nin dağılması akabinde 1990 yılından sonra Sarp sınır 
kapısının açılması ile ihracata başlamaları, bu tarihten önce ihracat yapan firma sayısının 
çok düşük olması, bu sonucun açık göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Grafik 8. Teşviklerden yararlanan işletmelerin ihracat tecrübesine göre dağılımları 

 
 4.10 İhracat Teşviklerinden Yararlanan İşletmelerin Yeterlilik Algılamaları 
 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ihracat teşviklerinden yararlanan işletmelerin 53’ü 
devlet tarafından verilen ihracat teşviklerini yetersiz bulmaktadır. Kararsız olan ve ihracat 
teşviklerinin yetersiz olduğu fikrine katılmayan işletme sayısı ise 11’dir. 
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Grafik 9. Teşviklerden yararlanan işletmelerin yeterlilik algılamaları 

 
 4.11 İhracat Teşviklerinden Yararlanmayan İşletmelerin İhracat Teşvikleri  
         Hakkındaki Bilgisi 
 Doğu Karadeniz Bölgesinde ihracat teşviklerinden yararlanmayan işletmelerin 31’i 
ihracat teşviklerinden haberdar olmadıklarını belirtmiş olup, kararsız olan işletme sayısı 6 
ve ihracat teşviklerinden haberdar olup da ihracat teşviklerinden yararlanmayan işletme 
sayısı ise 45’dir. Bunun nedeni, bölgedeki işletmelerin yönetim ve organizasyon yapılarının 
yetersiz olması ve buna bağlı olarak ta uzman personel istihdamının yetersiz olmasıdır. 
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Grafik 10. Teşviklerinden yararlanmayan işletmelerin ihracat teşvikleri 

            hakkındaki bilgisi 
 
 Sonuç ve Öneriler 
 Doğu Karadeniz Bölgesinde ihracat teşviklerinin kullanımının artırılması buna bağlı 
olarak da ihracatın artırılarak bölgesel gelişmenin ve ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi 
için yapılan araştırma sonuçları değerlendirilmiş ve aşağıdaki öneriler oluşturulmuştur. 
Dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen ve küreselleşme olgusunu dikkate alan bir teşvik 
politikası oluşturulmalıdır. 
 Teşvik mevzuatı ve başvuru işlemleri daha basit ve kolay anlaşılır hale 
getirilmelidir. Teşvik mevzuatının karmaşıklığı, dağınıklığı, çok sık değişiklikler yapılması, 
hukuksal normların açık ve anlaşılır olmaması, denetim mekanizmasının işletilememesi vb. 
nedenlerden ötürü teşvik uygulamaları zaman içinde amacından sapmış ve çeşitli 
suistimallere konu olmuştur. Mevzuatta sık aralıklarla yapılan değişiklikler ise ihracatçı 
işletmenin izlediği stratejiyi ve elde ettiği avantajları yok etmektedir. Bu olumsuz durumun 
ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle, Türkiye’de ulusal bir dış ticaret ve ihracat politikası 
ile ulusal karakterli yenilikçi bir politika belirlenmesi ve gerekli mekanizmalar ile 
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uygulamaya konulması, ihracatın geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik uygulamalara 
ilişkin yetki dağınıklığının bir an önce ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
 Ayrıca, Türkiye’de teşviklerin uygulaması ile ilgili olarak, çok sayıda kamu 
kuruluşu görev yapmaktadır. Bunların sorumluluk alanı da yeterince belli değildir. Buna 
bağlı olarak, aşırı derecede mevzuat karışıklığı yaşanmakta ve uygulamalar yeterince hızlı 
yapılamamaktadır. Uygulamacı kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği giderilerek, 
mümkün olduğunca az kuruluş tarafından uygulanan destekleme düzenine geçilmelidir. 
Böylece, mevcut ihracata yönelik teşvik uygulamalarında yaşanan bürokratik işlemlerin en 
aza indirilmesi sağlanacak ve bu yardımlardan başta KOBİ’ler olmak üzere daha fazla 
sayıda işletmenin faydalanması sağlanacaktır. 
 İşletmelerin büyük bir kısmı uzman personel yetersizliği nedeniyle ihracat 
teşviklerinden yararlanamadıklarını belirtmişlerdir. Çoğunlukla KOBİ niteliğinde olan ve 
uzman personel istihdamındaki yetersizlik nedeniyle ihracat teşviklerinden yararlanamayan 
bu işletmelerin, uzman personele ve etkin bir yönetim yapısına sahip olabilmeleri için, 
ihracat işlemlerinde uzman personel ve istihdamına yönelik olarak, ihracata yönelik 
kuruluşlar tarafından (örneğin; İhracatçı Birlikleri, İGEME gibi.) işletmelere danışmanlık 
hizmetlerinin verilmesi ve ayrıca ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında olan eğitim 
ve istihdam yardımlarının daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir. 
 İhracatla ilgili kuruluşların, özellikle ihracat konusunda örgütlenmiş olan ihracatçı 
birliklerinin ihracat ve ihracat teşvikleri konusunda etkin bir şekilde yapacakları 
seminer/eğitim programları, ihracat teşviklerinden daha fazla sayıda işletmenin 
yararlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, araştırmada işletmelerin yararlandığı ihracat teşvik 
türleri çok sınırlı olup, daha çok ihracat performansına göre verilen tarımsal ürünlerde 
ihracat iadelerinden yararlanıldığı, bunun yanında imalatçı firmalara dünya piyasa 
fiyatlarından hammadde temini imkanı sağlayan dahilde işleme rejiminin de kullanımının 
son yıllarda önemli oranda arttığı tespit edilmiştir.  
 Doğu Karadeniz Bölgesindeki işletmelerin daha çok imalatçı firmalara yönelik 
olarak verilen diğer devlet yardımları türlerinden de yararlanılabilmesini sağlayabilmek 
için, yararlanabilme prosedürlerinde yer alan karşı ülkelerdeki bürokrasinin azaltılmaya 
çalışılması ve bu kapsamda örneğin; karşı ülkelerden çok zor şartlarda temin edilmesi 
gereken her belge yerine, yerinde denetim mekanizması sisteminin getirilmesi, bunun için 
de o ülkelerde bulunan yurtdışı teşkilatının (Ticari Müşavirlik/Ataşelik gibi) etkin bir 
şekilde organize edilerek görevlendirilmesi, bürokratik işlemlerde büyük bir rahatlama 
sağlayacağı gibi kullanım oranını da artıracaktır. 
 İhracat teşviklerinin çeşitli kriterlere göre seçilmiş sektör ve bölgelere gelişmişlik 
düzeyi dikkate alınarak farklı oranlarda verilmesi gerekmektedir. Bu kriterlere örnek 
olarak; halen ihracata dönük üretim yapan işletmeler, atıl kapasite ile çalışan sanayinin 
ihracat olanağı olan işletmelerine, üretim konusunda dar boğazı olan ve bunların 
giderilmesi halinde ihracata dönük üretim yapacak işletmeler, teknolojisinde yenilik 
yapacak işletmeler verilebilir. Üretim aşamasında verilecek teşvikler üretimi ve özellikle 
kapasite kullanımını artıracak biçimde örgütlenmeli ve sonuçları takip edilmelidir. 
 Ayrıca, ihracat teşvik türlerinden olan devlet yardımlarının daha çok imalatçı olan 
ihracatçı firmalara verilmesi ve Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan firmaların çoğunun 
imalatçı olmaması nedeniyle devlet yardımı kullanımı çok azdır. Bunun için, devlet 
yardımlarının sadece imalatçı olan ihracatçı firmalara değil aynı zamanda imalatçı olmayan 
aracı ihracatçı firmalara da verilmesi teşvik kullanımını ve bölge ihracatını artırarak 
gelişmişlik düzeyine katkı sağlayacaktır. İhracata sağlanan teşvikler, üretim ve pazarlama 
aşamasında ve sürekli gelişmeyi tahrik edecek nitelikte olmalıdır. Teşvikler, firmaların; 
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üretim, kalite ve standartlarını artırıcı, markalaşmayı teşvik edici, ürün geliştirmeye yönelik 
taleplerini karşılayıcı, Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerini destekleyici, katma değeri yüksek 
üretime yönlendirici, istihdam yaratmalarını özendirici ve girdi maliyetlerini azaltıcı 
olmalıdır. Uluslararası piyasalarda ihracatçıların rekabet gücünü etkileyen en önemli 
unsurlardan biri olan enerji, hammadde, istihdam giderleri gibi girdi maliyetlerinin rakip 
ülkelerdeki seviyelere çekilmesi önem arz etmektedir. Benzer şekilde, ihracatta KDV 
iadelerinin geç ödenmesi gibi çoğunlukla kamu kaynaklı sorunların giderilmesi, 
ihracatçıların finansman maliyetlerini artıran unsurların asgari düzeye indirilmesi, 
halihazırda finansman kaynakları kıt olan ihracatçılara önemli bir destek unsuru olacaktır. 
Öte yandan, girdi maliyetlerinin rakip ülkelerdeki seviyelere indirilebilmesi için başta kamu 
kurumları ve KİT’ler olmak üzere ilave vergi ve benzeri yüklerin tespitinin yapılarak 
imkanlar dahilinde söz konusu unsurların olumsuz etkilerinin asgari düzeylere çekilmesi 
gerekmektedir. 

 İhracat aşamasında, ihracatçı firmalara mali destek sağlayan teşvikler verilmelidir. 
Türkiye’de bu işlevi devlet desteği ile kurulan Türk Eximbank yerine getirmekte, ihracatı; 
kısa, orta ve uzun vadeli krediler ile, ihracat kredi sigortası ve garanti programlarıyla 
desteklemektedir. Türk Eximbank’ın bugünkü faaliyetleri kaynak yetersizliğinden dolayı 
amacına ulaşamamaktadır. Bu nedenle, Türk Eximbank’ın kaynaklarının artırılması ve 
diğer özel bankaların da ihracata yönelik finansman sağlamada aktif görev üstlenmesi 
gerekmektedir. 
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Özet 
Bu çalışmada, 1992-2001 dönemini ve altmış yedi ili kapsayan panel veriler 

kullanılarak, büyüme ve işsizlik ile kamu yatırım harcamaları arasındaki ilişkiler 
araştırılmıştır. İlişkilerin belirlenmesi amacıyla sabit etkiler modeli ve panel nedensellik 
analizi kullanılmıştır. Türkiye için yapılan sabit etkiler modeli sonuçları işsizlik, büyüme 
ile kamu yatırım harcamaları arasında eşanlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Doğu 
Karadeniz bölgesinde ise büyümeden kamu harcamalarına doğru pozitif ve anlamlı bir 
nedensellik ilişkisi belirlenememiştir, ayrıca kamu harcamalarından büyümeye doğru ve 
işsizlikle kamu harcamaları arasında bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. 

Anahtar kelimeler: Kamu yatırım harcamaları, ekonomik büyüme, işsizlik, panel 
nedensellik, Doğu Karadeniz Bölgesi 

 
 

The Relationship between Economic Growth and Unemployment, Public Expenditure 
both in Turkey and in the East Blacksea Region:  

A Causality Analysis with Panel Data 
 
 

Abstract 
This study investigates relationships between public investment expenditures and 

economic growth, unemployment using panel data for the period of 1992-2001 for the sixty 
seven cities in Turkey. In the study, for the determining the relationships, fixed effects 
models and panel causality approach have been utilized. Results of the fixed effects models 
indicate that there are a simultaneous relationships between public investment expenditure 
and both growth and unemployment. In the results, there is no significant and positive 
causality relations from public expenditres to growth and unemployment for the East 
Blacksea region 

Key words: Public investment expenditures, economic growth, unemployment, 
panel causality, East Blacksea Region 

 
 
 
 



 

 Giriş  
 Kamu harcamaları ve büyüme arasındaki ilişki literatürde tartışılan bir konu 
olmuştur. Barro (1990), Cullison (1993), Barro ve Sala-i Martin (1995), kamu harcamaları 
ve büyüme arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. Bu çalışmalar, Gould (1983), Barro (1991), 
Ghali (1999), Cashin (1995), Kneller, Bleany ve Gemmell (1999) kamunun büyüklüğü ve 
ekonomik büyüme alanına doğru genişlemiştir.  
 Farklı olarak, kamu yatırım harcamalarının büyüme üzerindeki etkisi inceleme 
konusu haline gelmiştir. Aschauer (1988, 1989) kamu altyapı harcamalarının uzun dönem 
büyüme ve verimlilik artışı üzerindeki etkilerini, Duffy-Deno ve Eberts (1991), Crihfield ve 
Pangebean (1995), Kemmerling ve Stephan (2001) gibi çalışmalarda kamu yatırımlarının 
özel sektör verimliliği üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bunun yanında, bazı çalışmalarda 
kamu yatırım harcamalarının alt kalemlerinin büyüme üzerinde pozitif bir etki yaratıp 
yaratmayacağı konusuna odaklanmışlardır. Easterly ve Rebelo (1993), Deverajan, Swaroop 
ve Zou (1996), Haque ve Kim (2003) ulaşım ve iletişim alanına yapılan kamu 
yatırımlarının büyüme üzerindeki etkisini, Glomm ve Ravikumar (1992), Kaganovich ve 
Zilcha (1999), Hendricks (1999), Blankeanu (2003) eğitim ve beşeri sermaye birikimi 
konusunda yapılan yatırımların büyüme üzerindeki etkilerini araştırmışlardır.  
 Çalışmada kamu yatırım harcamalarının büyüme ve işsizlik üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Giriş kısmından sonra teorik kısım verilmiş, daha sonra çalışmada kullanılan 
veriler ve çalışmanın ekonometrik kısmı tanıtılmış, son olarak elde edilen sonuçlar sunulup 
yorumlanmıştır. 

 
 Kamu Harcamaları ve Kamu Yatırım Harcamaları  
 Kamu harcamalarının ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde pozitif bir etkisinin 
olacağını savunan Keynesyen ve yeni Keynesyen düşünceye karşı, klasik, paracı ve yeni 
klasik görüşlerin kamu müdahalelerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etki 
yaratmayacağı literatürde süre gelen bir tartışma olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 Keynesyen, ortodoks Keynesyen ve yeni Keynesyen görüşlerde para talebinin faize 
karşı duyarlılığının yüksek olması LM eğrisinin esnekliğinin yüksek ve yatırımların faize 
duyarlılığının düşük olması nedeniyle IS eğrisi diktir. Bu nedenle kamu harcaması yada 
maliye politikası ekonomi üzerinde etkin sonuçlar vermektedir. Kamu harcamalarında 
meydana gelen bir artış, çarpan mekanizması yoluyla milli gelirde bir artışa neden 
olmaktadır. 
 Klasik ve yeni klasik görüşte arz eğrisinin kısa dönemde yatay eksene paralel 
uzanması ve para talebinin faizden bağımsız olması, yani LM eğrisinin faiz eksenine yatay 
uzanması nedeniyle uygulanacak bir maliye politikası, ekonomi üzerinde etkin 
olmayacaktır. Paracı görüşte ise para talebinin faize duyarlılığı çok düşük olduğu için 
uygulanacak bir maliye politikası kısa dönemde ekonomi üzerinde çok kısıtlı bir etki 
yaratacaktır. Bundan dolayı eğer ekonomiye müdahale edilecekse, para politikası tercih 
edilmelidir.  
 Kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisi tartışması, kamu harcamalarının 
hangi kısmının ekonomi üzerinde etki yapıp yapmayacağı gibi farklı bir boyuta ulaşmıştır. 
Kamu harcamalarını iki kısma ayırdığımızda, 
 GG IC G            (1) 

 CG kamu harcamalarının tüketime giden kısmını, IG ise kamu yatırım harcamalarını 
göstermektedir. Bu noktada kamu harcamalarının her iki kısmının da ekonomi üzerinde 
aynı etkiyi gösterip göstermediği tartışması ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, odak noktası 
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kamu yatırım harcamaları ile büyüme ve işsizlik arasında bir ilişkinin olup olmadığı 
üzerinedir. Bu nedenle kamu harcamalarının yatırım kısmı üzerine odaklanılmıştır. 
 
 Kamu Yatırım Harcamaları ve Büyüme İlişkisi 
 Yukarıdaki ayrımdan yararlanarak, yatırımları aşağıdaki biçimde de ifade edebiliriz.  
            (2) GP II I 
(2) no’lu denklem yatırım harcamalarının, özel yatırım harcamaları ve kamu yatırım 
harcamaları olmak üzere iki kısma ayrılabileceğini göstermektedir. IP özel yatırım 
harcamalarını, IG kamu yatırım harcamalarını göstermektedir. 
 Özel yatırım harcamalarının, uygun şartlar altında (hızlandıran mekanizması şartları) 
göz önüne alındığında ekonomik büyüme (milli gelir artışı), istihdam ve etkinlik 
(kaynakların optimal kullanılması) üzerinde pozitif bir etki yapacağı genel kabul gören bir 
görüştür. 
 Son gelişmeler ışığı altında gelişmekte olan ülkelerde, genel bir fakir birliği ortaya 
çıkmıştır. Buna göre; yatırımın bu iki bileşenin büyüme üzerindeki etkisi farklı şekillerde 
ortaya çıkabilir. Örneğin, altyapı ve beşeri sermaye üzerinde yapılan kamu harcamaları özel 
sektör sermaye verimliliğini arttırarak büyüme üzerinde etkili olabilecektir. Bunun yanında, 
kıt kaynakların kullanılması nedeniyle özel yatırımların dışlanmasına neden olabilecektir. 
Bunun için gelişen ülkelerde büyüme ile ilgili olarak politika yapıcılar, sadece yatırımların 
miktarını değil aynı zamanda bileşimi ile de ilgilenmek zorundadırlar (Khan ve Kumar, 
1997, s.69). 
 Farklı kamu yatırımlarının büyüme ve özel sektör verimliliği üzerinde farklı etkileri 
olabilmektedir. Örneğin personel giderleri ve diğer cari harcamalar gibi harcamalar 
verimlilik artışı üzerinde bir etki yaratmazken, altyapı hizmetleri ve eğitime yapılan 
harcamaların özel sektör yatırımları ve büyüme üzerinde etkili olabilmektedir. Ülkeler 
arasındaki büyüme farklılıklarının açıklanmasında son zamanlarda gündeme gelen içsel 
büyüme teorileri önemli bir rol oynamaktadır. Lucas (1998), ülkeler arasındaki büyüme 
farklılıklarını beşeri sermaye birikimindeki farklılara bağlamıştır. 
 Altyapı harcamalarına ek olarak, içsel büyüme teorileri kapsamında eğitim 
yatırımları ve sağlık alanında yapılan yatırımlar beşeri sermaye birikiminin artmasını 
sağlayarak verimliliği arttırıcı bir özellik taşıyabilecek ve büyüme üzerinde pozitif bir etki 
yapabilecektir. Örneğin yurt dışından gelen, sağlık teçhizatı veya daha iyi koşullarda açılan 
hastaneler sağlık koşullarının iyileşmesini sağlayarak çalışanların verimliliklerinin 
artmasını sağlayabilir veya işçilere eğitim verilmesi ve eğitim seviyesinin artmasını 
sağlayan yatırımlar yapılması beşeri sermayenin artmasına neden olarak verimliliği 
arttırabilir. 
 Kamu yatırımları, özel sektör yatırımları için gerekli çıktıyı sağlayacak yada 
yatırımların yapılması için gerekli bileşenleri hazırlayacak biçimde yapıldığında kamu ve 
özel sektör yatırımları arasında bir tamamlayıcılık etkisi bulunacaktır. Ayrıca, kamu 
yatırımlarının arttırılması durumunda ihtiyaç olan girdinin özel sektörden sağlanması özel 
sektör yatırımlarının artmasına neden olacak ve büyüme üzerinde etkili olabilecektir. Fakat, 
kamu yatırımları veya üretimi özel sektör yatırımları ile rekabetçi nitelikte ise kaynakların 
optimal kullanılmamasına neden olacaktır. Yatırımların bu iki formu birbirleri üzerinde zıt 
bir etki yaratarak özel sektör yatırımların dışlanmasına neden olacaktır. Ayrıca, kamu 
harcamaları artışı vergilerle finanse edilirse artan maliyetler özel sektör üretimini, özel 
sektör yatırımlarını ve büyümeyi negatif biçimde etkileyecektir. Piyasadan borçlanarak 
finanse edilmesi durumunda faizlerin artması özel sektörün reel sermaye maliyetlerini 
arttırarak yatırımların azalmasına neden olacaktır. Son olarak para basılarak karşılandığında 
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ise enflasyonun yatırımların beklenen getiri oranlarında bir belirsizlik yaratmasından dolayı 
yatırımların dışlanmasına neden olacaktır (Khan ve Kumar, 1997, s.73). 
 Bu durumda, eğer kamu yatırımları özel sektör verimlilik artışlarını ve beşeri 
sermayeyi etkileyerek büyüme üzerinde güçlü bir etkiye sahipse kamu yatırımları 
önemsenen bir konu olarak ele alınmalıdır. 
 
 Türkiye ve Doğu Karadeniz’de Kamu Yatırım Harcamaları  
 Bölgeler ve yıllar itibariyle, kamu yatırım harcamalarının dağılımı Tablo 1’de 
gösterilmiştir.  
 

Tablo 1. Bölgeler itibariyle kamu yatırım harcamalarının dağılımı (%) 
Bölgeler 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 
Akdeniz 0.09 0.14 0.11 0.07 0.10 0.09 0.15 0.16 
D. Anadolu 0.09 0.09 0.10 0.14 0.10 0.08 0.08 0.08 
Ege 0.21 0.23 0.13 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 
G. D. Anadolu 0.11 0.09 0.07 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 
İç Anadolu 0.19 0.19 0.26 0.22 0.24 0.18 0.12 0.10 
Karadeniz 0.10 0.09 0.07 0.07 0.11 0.12 0.17 0.22 
Marmara 0.22 0.17 0.27 0.30 0.25 0.34 0.27 0.24 
1991-2001 yılları arasında bütün veriler tabloya sığmamaktadır. Bilgi kaybının en az olması 
amacıyla iki yılda bir yıl atlanarak veriler tablolaştırılmıştır. 

 
 Tablo 1 incelendiğinde, 1991 yılında kamu yatırım harcamalarından en çok pay alan 
bölgelerin sırasıyla Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri olduğu görülmektedir. 1991 
yılından 2001 yılına kadar Marmara bölgesinin yatırımlardan aldığı pay dalgalanma 
göstermekle birlikte büyüklüğünü korumuştur. Yatırımlar Ege bölgesinde ise 1992 yılından 
itibaren önemli bir düşüş göstermiş, 2001 yılında yüzde 13’lere kadar düşmüştür. İç 
Anadolu bölgesinin kamu yatırım harcamalarından aldığı pay 1995 yılından itibaren 
azalmaya başlamış ve 2001 yılında yüzde 10’lara kadar düşmüştür. 1991 yılında kamu 
harcamalarından en düşük (yaklaşık % 10) payı alan üç bölgeden Güney Doğu Anadolu 
bölgesi aldığı payı korurken, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin yatırımlardan almış 
oldukları paylar Karadeniz bölgesinde 1997’den itibaren, Akdeniz bölgesinde 2000 
yılından itibaren artış göstermektedir. 
 Karadeniz bölgesinin yatırımlardan aldığı payın giderek arttığı ve 2001 yılı 
itibariyle, en büyük payı alan ikinci bölge konumuna geldiği görülmektedir. Karadeniz ve 
Doğu Karadeniz bölgelerinin yatırımlardan aldıkları paylar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. Karadeniz ve D. Karadeniz bölgelerinin yatırımlardan aldıkları paylar (%) 
Bölgeler 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 
Karadeniz 0.10 0.09 0.07 0.07 0.11 0.12 0.17 0.22 
Doğu Karadeniz 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.11 0.16 
Doğu Karadeniz’in  
Karadeniz İçindeki Payı 

20 22 29 29 27 50 65 73 

 
 Tablo 2’den de görüldüğü gibi 1991’yılında Karadeniz bölgesinin toplam 
yatırımlardan aldığı pay yüzde on civarı iken, Doğu Karadeniz bölgesinin toplam 
yatırımlardan aldığı pay yüzde iki civarındadır. Hem Karadeniz bölgesi hem de Doğu 
Karadeniz bölgesinin aldıkları paylar 1997 yılından itibaren artış göstermiştir, fakat Doğu 
Karadeniz bölgesinin Karadeniz bölgesinin toplam yatırımlarından almış olduğu yüzde pay 
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1998 yılından itibaren giderek artmış ve 2001 yılında Karadeniz bölgesine ayrılan kamu 
yatırım harcamalarının yüzde yetmiş üçü doğu Karadeniz bölgesi tarafından kullanılır hale 
gelmiştir. 
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Grafik 1. Türkiye’de kamu yatırım harcamaları ve büyüme 

 
 Türkiye için kamu yatırım harcaması ve büyüme değişkenleri arasındaki ilişki görsel 
olarak Grafik 1’den incelenebilir. Grafiklerde, 2001 sabit fiyatları ile kamu yatırım 
harcamaları (KAMU) büyümeye oranla çok büyük değerler aldığı için logaritmik olarak 
kullanılmıştır. İlk bakışta kamu yatırım harcamaları ve ekonomik büyüme değişkenlerinin 
birlikte hareket ettikleri ve eşanlı olarak değiştikleri göze çapmaktadır, nedensellik ilişkisi 
konusunda bir şey söylenememektedir.  
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Grafik 2 . Doğu Karadeniz’de kamu yatırım harcamaları ve büyüme 

 
Doğu Karadeniz bölgesi için kamu yatırım harcamaları büyüme oranı ve Doğu 

Karadeniz bölgesi ortalama büyüme oranı arasındaki ilişkiler Grafik 2’den incelenebilir. 
1994’e kadar birlikte seyir izleyen kamu yatırım harcamaları artışı ve büyüme ilişkisi, daha 
sonra farklılaşmaktadır. Doğu Karadeniz yatırım harcamaları 1995 sonrası bir artış trendine 
girmiş ve sürekli bir artış göstermiştir, Doğu Karadeniz’deki iller ise ortalama olarak 1998 
sonrası küçülmüştür. 
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 Literatür 
 Sturm, Kuper ve Haan (1996), zaman serisi ve panel veri kullanarak, kamu yatırım 
harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi beş farklı model ile araştırmıştır. 
Üretim fonksiyonu yaklaşımında, üretim fonksiyonuna ek bir girdi olarak kamu sermaye 
stoku eklenmiş ve daha sonra bölgesel ve ülkesel bazda tahmin edilmiştir. Davranışsal 
yaklaşım kullanarak kamu sermaye stokunun kar ve maliyet fonksiyonları tahmin 
edilmiştir. Ayrıca, ilişkiyi tahmin etmek için diğer yaklaşımlara alternatif olarak VAR 
yöntemi kullanılmıştır. Dördüncü, yaklaşımda yatay kesit veriler kullanılarak kamu yatırım 
harcamaları ve büyüme arasında bir regresyon tahmin edilmiştir. Son olarak yapısal 
ekonometrik modeller kullanılmıştır. Bütün modellerin özeti olarak, kamu yatırımlarının 
büyüme üzerinde pozitif bir etkisinin olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
 Khan ve Kumar (1997), 95 gelişmekte olan ülkenin 1970-1990 yıllarını kapsayan 
panel verileri kullanarak kamu yatırımları, özel sektör yatırımları ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkileri incelemiştir. Çalışmada ülkeler ayrıca, Afrika, Asya, Avrupa ve Orta 
Doğu, Latin Amerika olmak üzere kısma ayrılarak incelenmiştir. İlişkinin belirlenmesinde, 
Coubb-Douglas üretim fonksiyonundan yararlanılmıştır. Üretim fonksiyonunda, gayri safi 
yurt içi hasıla, kişi başına gayri safi yurt içi hasıla, kamu ve özel sektör yatırımı, nüfus 
artışı, beşeri sermaye, okullaşma oranı, ticari eğilim, mali denge, makroekonomik istikrar 
değişkenleri kullanılmıştır. Üretim fonksiyonunda emek ve sermayenin dışsal olarak 
belirlendiği varsayılmıştır. Elde edilen sonuçlar; büyüme üzerinde hem özel sektör 
yatırımlarının hem de kamu sektörü yatırımlarının etkisinin olduğu, fakat özel sektör 
yatırımlarının kamu yatırımlarına göre daha fazla etkisinin olduğu, getiri oranı olarak ta 
özel sektör yatırımlarının daha yüksek getiriye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, düşük 
gelirli ülkelerde özel sektör getirisinin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bulgular yeni klasik 
teoriyi destekler niteliktedir. 
 Kemmerling ve Stephan (2001), 1980, 1986, 1988 yılları ve seksen yedi Alman 
şehrinin verilerinden oluşan panel veri setini kullanarak eşanlı bir yaklaşım ile alt yapı 
harcamalarının özel sektör üretimi üzerindeki etkilerini incelemiştir. Kamu yatırımlarının 
özel sektör üretiminde önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çıktı ve kamu 
yatırımları arasında eşanlı ilişkinin zayıf olduğu, dolayısıyla ihmal edilebilir olduğu tespit 
edilmiştir. 
 Haque ve Kim (2003), gelişmekte olan on beş ülke için 1970-1987 dönemini 
kapsayan yurt içi gayri safi yurt içi hasıla, kamu yatırım harcamaları değişkenleri ile taşıma 
ve haberleşme alanında yapılan alt yapı harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkileri enstrüman değişken, sabit ve tesadüfi etkiler modellerini kullanarak incelemiştir. 
Sonuçlar, ulaşım ve haberleşme alanında yapılan kamu harcamalarının ekonomik büyüme 
üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu sonucuna göstermektedir. Fakat büyümeden yatırım 
harcamalarına doğru nedensel bir ilişki tespit edilememiştir. 

 
 Veriler 
 Çalışmada kullanılan değişkenler, 1992-2001 dönemini kapsayan altmış yedi ile ait 
yıllık verilerden oluşmaktadır. Veriler, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) yıllıklarından ve 
internet sitesinden, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) internet sitesinden, Türkiye İş 
Kurumundan (TİK), Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden 
(EVDS)’den derlenmiştir. Çalışmada kullanılan BYM değişkeni gayri safi yurt içi milli 
hasıla (GSYİH, 1987=100) değişkeninin büyüme oranıdır, KAMU değişkeni kamu yatırım 
harcamalarının büyüme oranıdır, İŞSİZ kayıtlı işsiz sayısını göstermektedir. KRİZ 
değişkeni 1994, 1999, 2001 krizlerinin büyüme ve işsizlik üzerindeki etkisini ölçmek için 
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kullanılan kukla değişkendir. Çalışmada büyüme oranlarının kullanılmasının nedeni, reel 
olmayan değişkenlerin kullanılmasından dolayı sahte (spurious) regresyona neden 
olunmasını önlemektedir. 
 
 Ekonometrik Yöntem 
 Panel verilerde, verilerin bir yatay kesit (cross section), bir de zaman boyutu 
bulunmaktadır. Diğer bir değişle bir birime (individual) ait zaman serisi değişkenlerinin her 
bir birim için toplulaştırılmış halidir. Bu nedenle yapılan testlerde bu iki boyutunda göz 
önüne alınması gerekmektedir.  
 Baltagi (2003), panel verilerin kullanılmasının bazı avantajlarının ve sınırlamaların 
olduğunu ifade etmiştir. Panel veri kullanmanın avantajları olarak, zaman serisi ve yatay 
kesit verilerde birimler arasındaki farklılıkların kontrol edilmesinde yanlı sonuçlar elde 
etme riskinin bulunduğunu, panel veride ise birimler arasında farklılıkların kontrol 
edilebildiğini, ayrıca panel verilerin daha çok bilgi içerdiğini, değişkenler arasında daha az 
çoklu bağıntı sorunun olduğu, serbestlik derecesinin daha fazla olduğunu ve daha etkin 
olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanında panel veri kullanımı sadece zaman serileri ve yatay 
kesit veri kullanılması ile bulunamayan etkileri daha iyi ölçmekte ve tanımlamakta, 
karmaşık davranışsal modellerin test edilmesinde zaman serisi ve yatay kesit veri 
kullanımına göre daha iyi sonuçlar vermektedir. 
 Baltagi (2003) panel veri ile ilgili sınırlamaları ise veri toplama zorluklarının 
bulunması, açık olmayan sorular, kasıtlı cevapların verilmesi, cevapların yanlış 
kaydedilmesi, görüşmecinin birim üzerindeki etkisi nedeniyle ölçüm hatalarının 
artabileceği, zaman boyutunun kısa olması gibi kısıtlarla karşılaşıldığını vurgulamıştır. 

 
 Panel Birim Kök Testi 
 Nedensellik analizinde kullanılacak değişkenlerin durağan olmaları gerekmektedir. 
Bunun için değişkenlerin öncelikle durağan olup olmadıklarının birim kök testleri ile test 
edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, değişkenlerin durağanlıklarının testi için Levin, Lin 
ve Chu (2002) yöntemi kullanılmıştır. 
 Levin, Lin ve Chu (2002)’de boş hipotez zaman serisinin bir bütün olarak durağan 
olmadığını, karşıt hipotez bütün olarak zaman serisinin durağan olduğunu göstermektedir. 
Karar hipotezleri aşağıdaki biçimde yazılabilir, 
 H0: Seride genel bir birim kök vardır. 
 H1: Seride genel bir birim kök yoktur. 
 Bu hipotezin testi için sabitsiz, sabitli, sabitli-trendli olmak üzere üç farklı model 
oluşturulmuştur. 

Model 1: it1itit yy           (3) 

Model 2: it1iti0it yy          (4) 

Model 3: it1iti1i0it yty         (5) 

Birim kökün test edilmesi için bu üç yöntem kullanılabilir. Model 1’i esas alarak test 
prosedürünü aşağıdaki gibi inceleyebiliriz. Temel denklemi aşağıdaki gibi gösterebiliriz; 




 
ip

1L
itmtmiLitiL1itit dyyy   m=1,2….67   (6) 

Denklemde, dmt yatay kukla değişkenleri, αmi yatay kukla değişkenlerin katsayılarını 
göstermektedir. ity  ve y  zerine ayrı ayrı koşulur ve hata terimleri elde edilir. 

Burada, L (L=1,…,P
1it , Lity   ü

i) optimal gecikme uzunluğunu göstermektedir. 
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mtmiLitiLitit dˆyˆyê        (7) 
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1L
mtmiLitiL1it1it dˆyˆyû       (8) 

Yatay verilerdeki birimlerden kaynaklanan heterojenliği gidermek için, 7. ve 8. 
denklemden elde edilen hata terimleri 6. denklemin standart hatasına oranlanarak 
normalleştirilir. 
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         (9) 

Adım 2’de kısa ve uzun dönem standart sapmalar tahmin edilerek, uzun dönem 
standart sapma kısa dönem standart sapmaya oranlanır ve SN istatistiği hesaplanır, bu değer 
adım 3’te Model 2 ve Model 3 için t istatistiklerinin hesaplanmasında kullanılacaktır. 
Üçüncü adımda ise panel test istatistikleri hesaplanır ve Levin, Lin, Chu (2002) tablo 
değerleri ile karşılaştırılır. H0 hipotezi reddedilirse serinin birim kök içermediğine ve 
durağan olduğuna karar verilir. 

 
Tablo 3. Levin, Lin, Chu (sabitsiz, sabitli, sabitli ve trendli ) 

 Sabitsiz Sabitli Sabitli-Trendli 
Seriler Seviye 1. Fark Seviye 1. Fark Seviye 1. Fark 
BYM -15.41 * - -3.60 * - -  5.74 * - 
KAMU   -6.39 * - -5.51 * - -12.46 * - 
İŞSİZ  0.83 -19.27 * -4.82 * -   -8.15 * - 

* Serilerin yüzde bir anlamlılık düzeyinde durağan olduklarını göstermektedir. 

 
 Tablo 3’ten de görüldüğü gibi değişkenler sabitli ve sabitli trendli modellerde 
seviyesinde durağan çıkmıştır. Bu nedenle, değişkenler modellerde seviyelerinde 
kullanılacaktır.  

 
 Sabit (Fixed) ve Tesadüfi (Random) Etkiler Modelleri  
 Panel veri analizinde, en küçük kareler tahmini aşağıdaki biçimde gösterilebilir. 
 itit10it XY           (10)  

 Denklemde, Y ve X modelde kullanılan değişkenleri, it notasyonu i. yatay kesit 
birimin t. zaman periyodunu, ε it EKK varsayımlarına uyan hata terimlerini göstermektedir. 
Her bir birim için tahmin edilen modelin eğim katsayıları aynı iken sabit terimleri 
değişebilir. Bu varsayım altında, sabit terimin her bir birim için farklı olmasına sabit etkiler, 
her bir birimden bağımsız ve tesadüfi olarak belirlendiğini varsayan modele de tesadüfi 
etkiler modeli denmektedir. Modelde sabit etki veya tesadüfi etki bulunması durumunda 
EKK ile yapılacak tahminler etkin veya tutarlı olmayacaktır.  
 Bu nedenle, modelin sabit etkileri mi tesadüfi etkileri mi içerdiği belirlenmelidir. Bu 
konuda, Baltagi (2003) bu seçimin önsel olarak belirlenebileceğini ifade etmiştir. Eğer 
kullanılan birimler, içinde bulunulan grubun tüm birimlerini kapsıyorsa burada sabit etkiler 
modeli kullanılarak tahmin edilebilir. Eğer modelde kullanılan birimler grubun bir 
kısmından oluşuyorsa, bu durumda tesadüfi etkiler modeli tahmin edilmelidir.  
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 Sabit etkiler yada tesadüfi etkiler kullanılması açısından literatürde kullanılan bir 
testde Hausman (1978) spesifikasyon testidir. Fakat, Baltagi (2003) bu testin tam olarak 
sabit yada tesadüfi etkiler konusunda bir seçimi göstermediğini vurgulamaktadır. Bu 

 
 



 

çalışmada, diğer illerden ayrılan illerin verileri ayrıldığı il ile birleştirildiği için verilerimiz 
grubun tamamını kapsamaktadır. Önsel olarak sabit etkiler modelinin tahmin edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, yapılan Hausman (1978) testi sonuçları sabit etkiler modelinin 
kullanılmasını desteklemektedir. 
 
 Sabit Etkiler Modeli 
 Sabit etkiler modeli aşağıdaki gibi gösterilebilir, 

         (11) it

n

1j
jijit10it Dxy  




 Modelde EKK denkleminden farklı olarak, denklemdeki birim sayısından bir eksik 
sayıda (i-1) her birim için bir, diğer birimler için sıfır değerini alan kukla değişkenler ilave 
edilmiştir. Çalışmada daha önce önsel olarak sabit etkiler modelinin uygulanması gereği 
vurgulanmıştır. Sabit etkiler modeli tahmin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.  

 
Tablo 4. Sabit etkiler modeli ile regresyon tahminia 

Bağımlı 
Değişken 

Sabit 
Bağımsız 
Değişken 

Kriz Kuklası R2 F(Prob). 

BYM 
0.02*C 
(0.00) 

0.06*KAMU 
(0.00) 

-0.08*KRİZ 
(0.00) 

0.23   2.61(0.00) 

İŞSİZ 
3.62*C 
(0.00) 

-0.09*KAMU 
(0.04) 

0.08*KRİZ 
(0.00) 

0.83 42.25(0.00) 

a. Parantez içindeki değerler anlamlılık düzeylerini göstermektedir 

  
 Değişkenler arasında var olan ilişkiler kriz dönemlerinde bozulabilmektedir. 
Büyüme ve işsizlik değişkenlerinin her ikisi de krizlerden oldukça etkilenen iki 
değişkendir. Kriz yılında yatırım yapılsa da hem işsizlik hem de büyüme kriz döneminden 
etkilenecek ve iki değişken arasındaki ilişkinin azalmasına yada bozulmasına neden 
olacaktır. Kriz dönemlerinin etkisini gidermek amacıyla denklemlere KRİZ kukla değişkeni 
ilave edilmiştir. BYM ve KAMU değişkenlerinin yer aldığı modele göre, kamu yatırım 
harcamalarında meydana gelen bir artış büyüme oranını pozitif etkilemektedir. Kukla 
değişkenini işareti beklendiği gibi negatif çıkmıştır. 
 İşsizlik ve kamu yatırım harcamaları arasındaki ilişki ise pozitif çıkmamıştır. Kriz 
kuklası ile işsizlik değişkeni arasında ise pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç, kriz 
dönemlerinde işsizlik oranının arttığını göstermektedir. 
 Büyüme ve işsizlik literatürde birbirinin yerine kullanılabilen değişkenlerdir. 
Aralarında ters bir ilişki vardır. Gelir arttığında, yani büyüme sağlandığında işsizlik 
azalmakta, gelir azaldığında ise işsizlik artmaktadır. Kamu yatırım harcamaları büyüme 
değişkeni arasında pozitif bir ilişki çıkmıştır. Yine, aynı şekilde KRİZ kuklası büyüme ile 
negatif, işsizlikle pozitif bir ilişki içindedir, ayrıca kriz değişkeninin katsayısı her iki 
bağımsız değişken için aynı bulunmuştur. 
 İşsizlik denkleminin açıklayıcılık gücünün büyüme denkleminin açıklayıcılık 
gücünden oldukça fazla olduğu görülmektedir. Buda beklenen bir sonuç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Türkiye’de kamuda istihdam oranı ve kamunun istihdam edebilme gücü 
oldukça fazladır, bunun için kamu yatırımı yapılan bölgelerde işsizlik önemli ölçüde 
yatırımlardan etkilenebilmektedir. Kamu yatırımlarının büyüme üzerindeki etkisi ise daha 
uzun bir sürede kendini gösterebilmektedir. Yatırımlar bölgenin istihdamını eşanlı olarak 
etkileyebilmekte iken büyüme üzerinde etkisini gösterebilmesi uzun dönemli bir olgudur. 

 
305

 
 



 

 Panel Nedensellik Testi 
 Holtz-Eakin, Newey ve Rosen (1988)’in geliştirmiş olduğu yöntem panel verilerde 
nedensellik ilişkilerinin tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. 
 Nickell (1981), Anderson ve Hsiao (1982), Hsiao (1986) ve Kiviet (1995) dinamik 
panel veri modelleri, gecikmeli bağımlı değişkenlerle hata terimleri arasında korelasyondan 
kaynaklanan yanlı sonuçlar elde edilmesi nedeniyle gruplanmış (Pooling) regresyon veya 
en küçük kareler kukla değişken (LSDV) yöntemi ile tahmin edilemeyeceğini 
göstermişlerdir. Bu problemin giderilmesi için genelde uygulanan yaklaşım verilerin birinci 
farkını alarak sabit etkilerin denklemden atılmasını sağlamak ve bir enstrüman değişken 
kullanarak denklemi tahmin etmektir.  
 Holtz-Eaken, Newey ve Rosen (1988) bu yaklaşımı panel verilerde Granger 
anlamda nedensellik testi için uyarlamış ve değişkenlerin fark veya seviyelerini içeren 
enstrüman değişken seti kullanılmasını önermiştir (Haque ve Kim, 2003, s. 5). Örneğin 
aşağıdaki gibi ikili dinamik panel bir modeli gözönüne alalım, 
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itijitjjitj0it fxyy      (12) 

yukarıdaki modelde, yit ve xit nedensellik ilişkisi araştırılacak değişkenler, ƒi sabit etkileri 
(kukla değişken setini), n gecikme uzunluğunu, Ф it EKK varsayımlarına uyan rassal hata 
terimlerini göstermektedir. Denklemin bir farkını alarak denklemdeki sabit etkilerin 
giderilmesi sağlanacaktır, fark alma aynı zamanda denklemden sabit teriminde kalkmasına 
neden olacaktır. 
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 Farkı alınmış denklemi aşağıdaki gibi gösterebiliriz, 

       (14)  
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 Holtz-Eakin, Newey ve Rosen (1989), ∆yit-j farkı alınmış hata terimleri ile ilişkili 
olduğundan denklemde enstrüman değişken kullanılmasını eşanlılık problemini gidermek 
için denklemin iki aşamalı en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmesini önerir. 
Enstrüman değişken olarak, 
 Zit =(1, yit-2, yit-3,…,yi1, xit-2, xit-3,…,xi1

alınabilir. 
 Nedensellik ilişkisi için test edilmesi gereken hipotez: 
 H0: α1= α2=,…,=αm=0 
 H0 ’ın reddedilmesi durumunda değişkenler arasında Granger anlamda bir 
nedensellik ilişkisinin olduğu söylenir. BYM ve İŞSİZ ile KAMU değişkenleri için yapılan 
nedensellik testi sonuçları Tablo 5 ve Tablo 6’da özetlenmiştir.  
 Türkiye için yapılan nedensellik testi sonuçlarına göre, sadece kamu yatırım 
harcamalarından işsizliğe doğru Granger anlamda ve yüzde bir anlamlılık düzeyinde negatif 
bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yani, yatırım harcamaları arttığında işsizlik 
azalmakta, yatırım harcamaları azaldığında da işsizlik artmaktadır. İşsizlikten kamu yatırım 
harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Yine, büyüme oranı ile 
kamu yatırım harcamaları arasında Granger anlamda bir nedensellik bulunamamıştır. KRİZ 
değişkenine, değişkenin anlamlı bulunduğu denklemlerde yer verilmiştir. Büyüme 
değişkeninin bağımlı değişken olarak alındığı denklemde KRİZ değişkeni yüzde beş 

 
 



 

anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunmuştur. KRİZ değişkeninin işareti beklendiği gibi 
negatif çıkmıştır. Yani, kriz yılları büyümeyi negatif etkilemektedir. 
 

Tablo 5. Türkiye için panel nedensellik testia 
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız 
Değişken 

Kriz Nedensellik 

BYM 0.01*KAMU 
(0.62) 

-0.03*KRİZ 
(0.03) 

YOK 

KAMU 0.12*BYM 
(0.39) 

-- YOK 

İŞSİZ -0.18*KAMU 
(0.01) 

-- VAR 

KAMU -0.17*İŞSİZ 
(0.12) 

-- YOK 

a. Parantez içindeki değerler anlamlılık düzeyleridir. 

 
Tablo 6. Doğu Karadeniz için panel nedensellik testia 
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız 
Değişken 

Kriz Nedensellik 

BYM 0.03*KAMU 
(0.63) 

-- YOK 

KAMU -1.06*BYM 
(0.06) 

-- VAR 

İŞSİZ -0.54*KAMU 
(0.19) 

-- YOK 

KAMU 0.99*İŞSİZ 
(0.25) 

-- YOK 

a. Parantez içindeki değerler anlamlılık düzeyleridir. 

  
 Doğu Karadeniz bölgesi için yapılan nedensellik testi sonuçlarına göre işsizlik ve 
kamu yatırım harcamaları arasında Granger anlamda bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilememiştir. Kamu yatırım harcamaları ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri 
incelendiğinde, 1998 yılı sonrası Doğu Karadeniz ekonomisi küçülmekte iken bölgeye 
yapılan kamu yatırım harcamaları sürekli artış göstermesine rağmen, büyüme ile kamu 
yatırım harcamaları arasında anlamlı ve pozitif bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 
 
 Sonuç 
 Kamu yatırım harcamaları ve büyüme arasındaki ilişki çeşitli şekillerde 
olabilmektedir. Örneğin personel harcamaları ve diğer cari giderler gibi harcamalar büyüme 
üzerinde bir verimlilik artışı yaratmayabilirken, altyapı, sağlık, eğitim gibi kamu yatırım 
harcamaları özel sektör verimliliğini arttırarak veya beşeri sermaye birikiminin artmasını 
sağlayarak büyüme üzerinde pozitif bir etki yaratabilmektedir. Bu çalışmada, bir bütün 
olarak kamu yatırım harcamalarının büyüme üzerindeki eşanlı etkisi ve Granger anlamda 
nedensellik ilişkileri incelenmiştir. 
 Çalışmada, değişkenlerin durağanlıklarının belirlenmesi amacıyla Levin, Lin ve Chu 
(2002) durağanlık testi uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan büyüme, işsizlik ve kamu 
yatırım harcaması değişkenleri seviyesinde durağan çıkmıştır. 
 Sabit etkiler modeline göre, kamu yatırım harcamaları ile hem büyüme hem de 
işsizlik arasında eşanlı bir etkileşim söz konusudur. Kamu yatırım harcamaları ile büyüme 
arasında pozitif bir ilişki vardır. Kriz dönemlerinin etkisini ölçmek için denklemlere ilave 
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KRİZ değişkeni her iki değişken içinde anlamlı çıkmıştır. Türkiye için yapılan nedensellik 
testi sonuçlarına göre kamu harcamalarından sadece işsizlik değişkenine doğru bir 
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Türkiye için kamu yatırım harcamalarının arttırılması 
eşanlı olarak hem büyüme üzerinde hem de işsizlik üzerinde bir etkiye sahipken, nedensel 
ilişki olarak sadece işsizliğin azalmasına neden olmaktadır. Bu da yatırım yapılan yerlerde 
kayıtlı işsiz sayısında azalma olduğunu göstermektedir. Yüksek işsizlik oranlarının 
bulunduğu ve kamunun önemli bir istihdam alanı olduğu Türkiye’de yapılan kamu 
yatırımlarının işsizliği azaltması beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 Kamu yatırım harcamalarının eşanlı olarak büyüme üzerinde pozitif bir etkisinin 
olması, yatırımın yapıldığı yıllarda bölge ekonomisinde bir canlanma olması ile 
açıklanabilir, fakat bu nedensel bir ilişkiye yol açmamaktadır. Türkiye açısından 
bakıldığında, kamu yatırım harcamalarının arttırılmasının kayıtlı işsizliği azaltması işsizliği 
kısa dönemde etkilese de, işsizlik sorununun uzun süreli olarak giderilmesi için yapısal 
değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 
 Doğu Karadeniz için yapılan nedensellik testi sonuçlarına göre, büyümeden kamu 
yatırım harcamalarına doğru pozitif ve anlamlı bir nedensellik ilişkisi belirlenememiştir. 
Doğu Karadeniz ekonomisi 1998 sonrası bir daralma yaşarken, bölgeye yapılan kamu 
yatırım harcamaları sürekli bir artış göstermiştir, fakat kamu yatırım harcamalarından 
büyümeye doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Bu da Doğu 
Karadeniz bölgesine yapılan kamu yatırım harcamalarının büyüme üzerinde pozitif bir etki 
yaratacak seviyede olmadığını göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

308

 
 



 

 Kaynaklar 
ANDERSON, T. W. ve HSIAO, C., “Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel 
Data” Journal of Econometrics, 18, 1982, 47-82 
ASCHAUER, D. A., “Government Spending and the Falling Rate of Profit”, Federal Reserve Bank of 
Chicago, Economic Perspectives, 12, May-June 1988, 11-17 
_________________, “Public Investment and Productivity Growth in the Group of Seven”, Federal 
Reserve Bank of Chicago, Economic Perspectives, 13, Sept.-Oct. 1989, 7-25 
BALTAGI, B. H., “Econometric Analysis of Panel Data”, Second Edition, John Wiley & Sons, LTD., 
Chichester, January 2003 
BARRO, R. J., “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, Journal of 
Political Economy, 98, No. 5, Part II, 1990, 103-125 
____________, “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, Quarterly Journal of 
Economics, 106, No. 2, 1991, 407-443 
BARRO, R. J. ve SALA-I MARTIN, X., “Economic Growth”, McGraw Hill, 1995, Boston. 
BLANKEANU, W. F., “Public Schooling, College Subsidies and Growth. Forthcoming”, Journal of 
Economic Dynamics and Control, 2003, 1-20 
CASHIN, P., “Government Spending, Taxes, and Economic Growth”, IMF Staff Papers, 42, No. 2, 
1995, 237-269 
CRIHFIELD, J. B. ve PANGEBEAN, M. P., “Is Public Infrastructure Productive? A Metropolitan 
Perspective Using New Capital Stock Estimates”, Regional Science and Urban Economics, 25, 1995, 
607-630 
CULLISON, W., “Public Investment and Economic Growth”, Federal Reserve Bank of Richmond 
Economic Quarterly, 79, 1993, 19-33 
DEVERAJAN, S, SWAROOP, V. ve ZOU, H-F., “The Composition of Public Expenditure and 
Economic Growth”, Journal of Monetary Economics, 37, 1996, 313-344  
DUFFY-DENO, K. T. ve EBERTS, R. W., “Public Infrastructure and Regional Economic 
Development: A Simultaneous Equation Approach”, Journal of Urban Economics, 30, 1991, 329-343 
EASTERLY, W. ve REBELO, S., “Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical 
Investigation”, Journal of Monetary Economics, 32, 1993, 417-458 
GHALI, K. H., “Government Size and Economic Growth: Evidence from a Multivariate 
Cointegration Analysis”, Applied Economics, 31, 1999, 975-987 
GLOMM, G. ve RAVIKUMAR, B., “Public Versus Private Investment in Human Capital: 
Endogenous Growth and Income Inequality”, Journal of Political Economy, 100, 1992, 818-834  
GOULD, E. J., “The Development of Public Expenditure in Western Industrialized Countries: A 
Comparative Analysis”, Public Finance, 38, 1, 1983, 38-69 
HAQUE, M. E. ve KIM, D. H., “Public Investment in Transportation and Communication and 
Growth: A Dynamic Panel Approach”, Centre for Growth and Business Cycle Research, Discussion 
Paper Series, The University of Manchester, No. 31, March 2003 
HSIAO, C., “Analysis of Panel Data”, Cambridge University Press, 1986, Cambridge, England  
HENDRICKS, L., “Taxation and Long-Run Growth”, Journal of Monetary Economics, 43, 1999, 
411-434 
HOLTZ-EAKIN, D., NEWEY, W. ve ROSEN, H. S., “Estimating Vector Autoregressions with Panel 
Data”, Econometrica, 56, No. 6, November 1988, 1371-1395 
KEMMERLING, A. ve STEPHAN, A., “The Contribution of Local Public Infrastructure to Private 
Productivity and its Political-Economy: Evidence from a Panel of Large German Cities”, Discussion 
Paper FS IV 01-14, Wissenscaftszentrum Berlin, 2001  
KAGANOVICH, M. ve ZILCHA, I., “Education, Social Security and Growth”, Journal of Public 
Economics, 71, 1999, 289-309 
KHAN, M. S. ve KUMAR, M., “Public and Private Investment and the Growth Process in 
Developing Countries”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 59, 1, 1997, 69-88 
KIVIET, J. F., “On Bias Inconsistency, and Efficiency of Various Estimators in Dynamic Panel Data 
Models”, Journal of Econometrics, 68, 1995, 53-78 

309

 
 



 

 
 

310

KNELLER, R., BLEANY, M. F. ve GEMMELL, N., “Fiscal Policy and Growth: Evidence from 
OECD Countries”, Journal of Public Economics, 74, 1999, 171-190 
LEVIN, A., LIN, C-F. ve CHU, C-S. J., “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-
Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108, 2002, 1-24 
LUCAS, R., “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22, 
1988, 3-42  
NICKELL, S., “Biases in Dynamic Models with Fixed Effects”, Econometrica, 49, 1981, 1417-1426 
STURM, J-E., KUPER, G. H. ve HAAN, J., “Modeling Government Investment and Economic 
Growth on a Macro Level: A Review”, CCSO Series No. 29, September 1996, Groningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tarihi ve Mimari Mirasın Kalkınma Planı İçindeki Önemi ve Yeri: 
Doğu Karadeniz Bölgesi/Tarihi Çevreler 

 
 

Araş. Gör. Nimet Candaş Kahya 
KTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 

 
Araş. Gör. Derya Elmalı 

KTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
 

Araş. Gör. Reyhan Midilli Sarı 
KTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 

 
Prof. Dr. Ayşe Sağsöz 

KTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
 

 
Özet 

 Bu çalışmada, kültürel birikimlerin bir parçası olan tarihi ve mimari mirası, 
kalkınma planlarında öncelikli gelir kaynağı haline getirmeyi amaçlayan bölgeler 
araştırılmış, başarılı uygulamalar incelenmiş ve doğu Karadeniz bölgesi için DOKAP 
çerçevesinde model olabilecek uygulamalar değerlendirilmiştir. 
 Anahtar kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi, kalkınma planı, tarihi çevreler 
 

 
Importance and Position of Historical and Architectural Heritage 

in the Development Plan: The East Blacksea Region / Historical Environments 
 
 
 

Abstract 
 This study mainly focuses on the development plans both covering the region having 
the historical and architectural heritage and utilizing this heritage as a source of income for 
the regional development. From this point of view, successive regional development plans 
have been investigated and some models have also been evaluated concerning the Eastern 
Blacksea Regional Development Project.  
 Key words: East Blacksea Region, development plan, historical environments 
 
 
 
 
 

 
 



 

 1.1 Giriş 
 Karadeniz ve özelinde Doğu Karadeniz Bölgesi, tüm birikimleri ile; ekolojik, 
coğrafi, kültürel yapı ve bu yapının oluşturduğu yaşam kalitesi yüksek insan topluluğu ile 
bugün ulaştığı düzeyden çok daha iyi düzeylerde kalkınmayı hak eden bir bölgedir. 
 Bölgelerin kalkınma planları hazırlanırken, öncelikli gelir ve gider kaynakları 
dikkate alınmaktadır. Elbetteki bu yaklaşım mantıklıdır. Ancak, toplumun kültürel 
kaynakları ve bu kaynakların finanse edilen konumdan finanse eder konuma çıkarılması da, 
bölgesel kalkınma planlarının amaçları arasında yer almalıdır. Bu amaçlanmadığı takdirde, 
kendi kaderine terk edilen kültürel birikimin somut verileri, sınırlı ömürlerini daha kısa 
sürede tüketeceklerdir. 
 Bu noktada, kültürel kaynakların planlamaya katılması neden gereklidir? sorusuna 
verilecek cevap ile, planlamaya katılımcılar ikna edilmelidir. Kalkınma, özgürlükten sonra 
varolmanın gereğidir. Kalkınamamış toplumlar, yaşamlarını sürekli başkalarına bağımlı 
geçirmek zorunda kalırlar. Gelişme sürecinde, ekonomik kalkınmanın paralelinde kültürel 
kalkınma da devam eder. Ekonomik kalkınmalarını tamamlayamayan toplumlar bağımlı 
olmak durumundadırlar, kültürel kalkınmalarını tamamlayamayan toplumlar da, 
kimsesizlik, kimliksizlik, özünü bilmeme çaresizlikleri içinde kendilerine yer ararlar. Bu 
nedenle büyük bir değer taşıyan kültürel birikimler-varlıklar titizlikle korunmalı ve 
kalkınma planları içindeki yerlerini almalıdırlar. 
 Gelişmekte olan ülkemizde, kültürel birikimin somut verileri olan tarihi çevrelerin 
kalkındırılması oldukça zor ve gereği kadar da üzerinde durulmayan bir konudur. Oysa 
tarihi çevre koruma, tarihi yerleşmeleri yok olmaktan kurtarmak, kültür mirasını günümüz 
yaşamıyla bütünleştirebilmek için çok önemlidir, [Ahunbay, 1996]. Tarihi yapı ya da 
çevreyi koruma kavramı, gelişmesinden çok önce, yaşamın bir parçası olarak hep vardı, 
fakat bu günkü anlamının dışında; sadece sahip olunanın ömrünü uzatmak, ondan daha 
fazla yararlanmak anlamlarını içermekteydi. Günümüzde ise tarihi çevre, geçmişte olmayan 
bir kültürel statü, bir dokunulmazlık statüsüne eriştiği için korunmaktadır, [Ahunbay, 
1996], [Üstünkök, 1997]. 
 Tarihi çevreleri korumanın iki önemli boyutu vardır. Kültür varlıklarından 
günümüze ulaşabilenlerin (aynı ya da farklı işlevler ile) kullanılması ile elde edilen tarihi 
çevre korumanın somut yararları, korumanın gerekliliğinin ilk boyutunu oluşturmaktadır. 
İnsanlığın varlığının tüm birikimlerini yansıttığı kentlerin sürekliliği içinde; uygarlığının 
bilgi ve görgü düzeyini hem kendi ulusuna hem de dünyaya sergileyişi, tarihi çevre 
korumanın ikinci ve günümüzde en geçerli olan boyutunu oluşturmaktadır, [Candaş Kahya, 
2005]. 
 Korumada bilinçlenmeye başlanıldığı 1950’lı yıllardan bu yana [Çeçener, 1982], 
tüm yasal düzenlemeler; Koruma Yüksek Kurulları, Koruma Bölge Kurulları, ilgili 
bakanlık, gönüllü kuruluşlar olmak üzere ilke koyan ve denetleyen kurumlar tarafından 
yapılmaktadır. Kültür varlıkları belirlenen parametrelere göre sınıflandırılıp 
isimlendirilmekte ve her kültür varlığı kendi grubu içinde ele alınmaktadır. İlk olarak, 
Taşınır Kültür Varlıkları ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları (anıtlar, sitler) olmak 
üzere iki kısımda incelenen bu eserler, ikinci aşamada, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları, anıtlar ve sitler olarak iki gruba ayrıldıktan sonra, sitler özelliklerine göre, 
kentsel, tarihi, doğal, ...vb. isimlerle ifade edilirler. 
 Bu başlıklar da önem derecelerine göre I., II. ve III. derece olmak üzere üç grupta 
toplanırlar, [Kanadoğlu, 1998]. Bir bölge, sit olabilmesi için gereken şartları taşıyorsa, ‘sit’ 
olarak ilan edilir, kesinlikle koruma altına alınır, bölgenin bundan sonraki fiziksel gelişimi 
için koruma planları düzenlenir, gereken parasal kaynak hükümetçe belirlenir ve artık 
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tescilli sit alanında yapılacak her türlü uygulama belirlenen kurallara ve ilkelere göre 
yapılır. Ancak, bazen alınan kararlara bağlı olarak halk, devlet, sivil toplum örgütleri, 
sürekli tartışma içinde olabilmekte, bunun sonucunda da korumanın ürkütücü ve eziyet 
verici boyutları ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde, giderek ülke topraklarının çoğu, anlamını 
ifade edemeyen ‘sit’lerle dolmaktadır. Bazen de sitler için gerekli alt yapı titizlikle 
sağlanmakta, koruma planları üniversiteler işbirliği ile yapılmaktadır. Ama uygulamadaki 
aksaklıklar sonucunda bu kadar emekle hazırlanan planların, plancının kentsel sitlere 
verdiği katkıyla ‘doyum’ ve ‘huzur’ a kavuşmanın mutluluğu dışında hiç bir yararı 
olamamaktadır, [Madran, 1997]. Bu noktada, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel 
ölçütlere oturtulmuş ‘sit’ kavramının, Türkiye’de giderek yozlaştığı, ciddiyetini, anlam ve 
önemini yitirdiği tartışılabilmektedir,  Kuban, 2000. 
 Türkiye’de kültür varlıklarını korumada devlet politikası olarak izlenen yol, 
genellikle “tescilleme” ile sınırlı kalmakta, yasal boyutunu nerdeyse batılı toplumlara eş 
zamanlı tamamlamış olmasına rağmen Candaş, 2003, ekonomik alt yapısını oluşturmakta 
güçlük çektiğinden; korumanın planlama ve planın uygulanması aşamaları çok yavaş 
ilerlemektedir. Türkiye genelindeki tescilli 188 kentsel sitin, koruma planları yapılarak 
hayata geçirilmiş ve kentle bir bütünlük arz eder biçimde yaşatılanlarının sayıları ise üçü 
beşi geçememektedir. Bu noktada; korumada tek başına kalan “devlete” korumanın tüm 
başarısızlığının maliyetini yüklemek gerçekçi olamaz; başarılı koruma uygulamaları ancak 
toplumsal katılımla gerçekleşebilir. Devletin koruma faaliyetlerini üstlendiği ülkemizde; 
halk yeterli bilinç düzeyinde değilse, sivil toplum örgütleri yeterli sayıda 
kurumlaşamamışsa, korumada izlenen bugünkü yöntem çok da başarısız olarak 
değerlendirilemez. Başarılı sonuçlar, sorumluluğu kurumların birbirlerine yüklemeleriyle 
değil, her kurumun sorumluluklarını yerine getirmeleri ve katkılarıyla elde edilebilir. 
 Zamanın etkileriyle sağlamlıklarını sürdüremeyen tarihi çevreler ve bu çevreleri 
oluşturan yapıları, ilk günkü canlılığı ile ayakta tutmak oldukça zahmetli ve pahalı bir iştir. 
Nasıl yapılmalıdır ki, tarihi çevrelerin korunmalarında maddi katkısı sınırlı olan ülkemizde, 
bu bölgeler yaşatılabilsin ve de bölgenin kalkınmasına yardımcı olunabilsin soruları ve 
sorunları gündeme gelmektedir. 
 Bu bağlamda çalışmada, kültürel birikimlerinin bir parçası olan tarihi ve mimari 
miraslarını kalkınma planlarında öncelikli gelir kaynağı haline getirmeyi amaçlayan 
bölgeler ülkemizde yer almakta mıdır; varsa ve başarılı uygulamalar gerçekleştirmekteyse 
bu uygulamalar planlamaya nasıl yansımıştır; hangi modeller kullanılmıştır ve bu modeller 
Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Planı içinde denebilir ya da temel alınabilir mi 
sorularına cevap aranmakta ve irdelenmektedir. 
 
 1.2 Tarihi Çevrelerin Kalkınma Planları İçinde Yer Aldığı Örnek Bölgeler 
 Tarihi çevre koruma, elbette ki edinilecek maddi katkılarından önce, 
gerçekleştirilmesi gereken güçlü bir manevi sorumluluktur. Bu sorumluluk, tam anlamıyla 
algılanmalı ve yerine getirilmelidir. 
 Türkiye’de tarihi çevre korumada başarılı sayılabilecek örnekler yer almaktadır. 
Ancak, tarihi çevre koruma anlayışını toplum olarak içine sindirip tüm kesimleriyle birlikte 
koruma faaliyetlerine katkıda bulunan tarihi çevrelerin sayısı oldukça azdır. Çok kısa 
sürede, koruma çalışmalarında beklenenin oldukça üstünde başarı gösteren ender 
örneklerden biri Beypazarı’dır. Bu nedenle Beypazarı örneği, tarihi çevrelerin kalkınma 
planı içinde yer alması gerekliliğini anlatan somut bir uygulama olarak ele alınmıştır. Yerel 
yönetimin etkinliğinin öncü olduğu tarihi çevre koruma çalışmalarında oldukça önemli bir 
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başarı elde edilmiştir. Beypazarı sağlıklaştırma çalışmaları için hazırlanan proje 
‘BEYPAZARI yeniden’ olarak adlandırılmıştır. 
 
 Beypazarı yeniden Beypazarı Belediyesi, 2005 
 Ankara’nın kuzeydoğusuna 100km mesafede bulunan Beypazarı; Hitit, Frig, Galat, 
Roma, Bizans, Selçuklu ve son olarak da Osmanlı’ların egemen olduğu tarihi İpek Yolu 
üzerinde bulunan önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Verimli tarım alanları, doğal su 
kaynaklarının zenginliği, sarp yamaçlı tepelerle çevrelenmiş korunaklı bir konumda olması, 
Beypazarı’nı önemli bir yerleşim yeri haline getirmiştir. İlçenin İpek Yolu üzerinde 
bulunması, ardından eşsiz bir tarihi zenginlik bırakmıştır. Mimari açıdan pek çok 
zenginliğe sahip olan Beypazarı, kültürel potansiyeli ile dikkat çekmektedir. 
 Beypazarı kent dokusuna bakıldığında iki ayrı kentin, eski ve yeni Beypazarı’nın 
ana ulaşım arterinin her iki tarafında geliştiği görülmektedir. Yeni Beypazarı, yeni 
yapılaşmaları ile eski Beypazarı’ndan bağımsız gelişimine devam ederken; eski Beypazarı, 
kent dokusu korunarak yaşamın tüm canlılığının devam ettiği 21. yüzyılda varlığını 
sürdüren bir Osmanlı Kenti modelini sergilemektedir, [Şekil 1]. Her yıl binlerce yerli ve 
yabancı turistin ziyaret ettiği Beypazarı, varlığını çok kısa zamanda tüm dünyaya ilan 
etmiştir. 2000’li yılların başlarına dayanan ‘yenilenme-yeniden doğuş’ sürecinin temelinde 
‘toplumsal katılım’ ve yerel yönetimin ‘yönetişim’ anlayışı yer almaktadır. 
 ‘BEYPAZARI yeniden’ adı verilen yeniden yapılanma projesi kapsamında; halk, 
yerel yönetim, ilişkili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dayanışma içinde yer 
almış ve yerel yönetimin sürekli denetim teşviki ile proje hiç kesintiye uğratılmadan 
bugüne ulaşılmıştır. 500 Geleneksel Beypazarı Evi ve 20 sokağın restore edildiği kentte, 
yenilenme süreci devam etmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Şekil 1. Beypazarı eski kent dokusundan genel görünüm 

 
 Yenilenme sürecinde projenin asıl amacının; “Beypazarı tarihi kent dokusunu ve 
kültürünü korumak, yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak” olduğu ifade 
edilerek; projenin devamında, 
 ● Beypazarı’nın 3500 adet özelliği bozulmamış 200 yıllık tarihi evlerinin tümünü 
restore etmek, 
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 ● Koruma altındaki 200 yıllık 600 dükkandan oluşan Tarihi Çarşıyı hayata 
geçirmek, 
 ● İçinde barındırdığı geleneksel el sanatlarını yeniden üretmek ve kullanmak, 
(kuyumculuk, bakırcılık, demircilik, dericilik, kunduracılık, dokumacılık, yorgancılık, 
semercilik, vb.) 
 ● Klasik bir Osmanlı Kervansarayı olan Nasuh Paşa Hanı’nı restore etmek, 
 ● Selçuklu ve Osmanlıdan gelen mevcut potansiyellerimizi ortaya çıkarmak; dili, 
kıyafetleri, saray mutfağı, el sanatları ve köklü kültürün diğer öğelerini doğal halleriyle, 
korumak, yaşatmak, geliştirmek ve tanıtmak amaçlanmaktadır. 
 “BEYPAZARI yeniden” projesi toplumsal katılım ile katılımcı bir planlama ile 
gerçekleştirdiğinden, projeye inanan bölgenin halkı kendi evini terk etmemiş, tam tersine 
evinde yaşamaya devam ederek katkıda bulunmuştur. Bilindiği gibi terkedilmişlik, tarihi 
çevreler için en büyük tehlike yok olmadır, ancak yaşanan mekanlar hayatta 
kalabilmektedir.  
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Şekil 2. Beypazarı’nda restorasyonu yapılmış bölgelerden görüntüler 

 
 Beypazarı’nda yapılan çalışmalara halkın geniş katılımının sağlanması ve bilincin 
artırılması için toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarla gelinen aşamalar sayesinde 
Beypazarı halkında; evlerinin restore edilerek daha sağlıklı yaşama alanlarına sahip 
olacakları, evlerinin ekonomik olarak değer kazanacağı ve bu evlerde üretilecek yöresel 
ürünlerin pazarlanmasıyla ek gelir elde edecekleri, ev pansiyonculuğu ile geçimlerini 
sağlayabilecekleri, gelişecek turizmle birlikte evlerinin turistik işletme olarak değer 
kazanacağına dair inanç oluşmuştur. Bu bilgilendirmelerle pek çok konak sahibi koruma, 
yaşatma ve restorasyon çalışmalarına kendi imkanları ile katılmış ve destek vermiştir. 
Beypazarı’ndaki genç nüfus da tarihi kent dokusunun korunması ve yaşatılması projesinde 
gönüllü olarak çalışmıştır. Artık Beypazarı halkı, hiçbir zorlamaya gerek kalmadan kendi 
tarihi ve kültürünü korumaktadır. 

 
 



 

 Yerel halk, özel sektör kamu ve üniversite işbirliği sağlanarak birçok kurum ve 
kuruluştan yardım ve destek sağlanmıştır. Projenin en büyük sorunu olan finans sorunu, 
başta alınan küçük yardımların doğru kullanılması ve proje devam ettikçe kendi kendini 
finanse eder hale gelmesi ile çözümlenmiştir. ‘BEYPAZARI yeniden’ projesi ile ilk etapta 
restore edilen 500 tarihi ev için yalnızca 1,5 trilyon TL harcanmıştır, [Şekil 2]. Bu derece 
düşük bir maliyetle bu kadar büyük bir işin halledilmesinde yöre halkının katkıları oldukça 
fazladır. Restorasyon çalışmalarının tespit ve projelendirme aşamalarında işin uzmanlarına 
danışılmıştır. Aynı zamanda evlerin restorasyonlarında kullanılan yerli ustaların maliyetin 
düşürülmesindeki katkıları göz ardı edilmemelidir.  
 2000’li yılların başlarında başlanılan proje ile bugüne kadar edinilen kazanımları 
kısaca özetlemek gerekirse; 
 ● Tarihi kent dokusu-kent mimarisi korunarak sürdürülebilirlik özelliği 
kazandırılmıştır: ‘BEYPAZARI yeniden’ projesi ile 150–200 yıl öncesine ait kent dokusu-
kent mimarisi korunarak gelecek kuşaklara aktarımı sağlanmıştır. Yaşam alanı olarak terk 
edilme durumuna gelmiş evlerde geleneksel yaşamın sürdürülebilirliği sağlıklaştırma ve 
restorasyon çalışmaları sayesinde sağlanmıştır. 
 ● Tarihi evlerin ekonomik değerleri büyük oranda artmıştır: ‘BEYPAZARI yeniden’ 
projesi ile sağlıklaştırılan sokaklar ve restore edilen evlerin ekonomik değerleri yaklaşık 10 
kat artmıştır. Kentlerindeki bu gelişmeyi fark ederek bilinçlenen halk, evlerini muhafaza 
ederek kültürel değerlerine sahip çıkmıştır. Artık halk, eski evleri yıkarak apartman yapma 
düşüncesinden vazgeçmeye başlamıştır. 
 ● Unutulmaya ve kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları canlandırılarak, turizme ve 
dolayısıyla da ekonomiye kazandırılmıştır: kuyumculuk, ayakkabıcılık, dokumacılık, 
yorgancılık, semercilik, kalaycılık, bakırcılık, gümüşçülük gibi meslekler bölge 
ekonomisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Örneğin; uygulama öncesi 8’e düşen 
kuyumcu sayısı 43’e, 7’ye düşen gümüş işleme atölyesi sayısı 73’e ulaşmıştır. 
 ● Kültürel değerlerin korunması kapsamında Türkçe’nim korunmasına özellikle 
önem verilmiştir: Türkçe’nin bozulması ve yozlaşmasını önlemek amacıyla Belediye 
Meclisince; işyeri levhalarında yabancı sözcüklerin kullanılmaması kararı alınmıştır. Bu 
karar başta Türk Dil Kurumu olmak üzere pek çok kurumun takdirini kazanmıştır. Bu 
bağlamda Beypazarı’nda düzenlenen bir yarışma ile sadece Beypazarı’nda kullanılan 5600 
yöresel sözcük tespit edilerek Türk Dil Kurumuna teslim edilmiştir. 
 ● Beypazarı Modeli uluslararası platformlarda tanıtılmış, akademik çevrede 
ekonomik ve sürdürülebilir bir model olarak kabul görmüştür. 
 ● Türkiye genelinde tarihi kent dokularını gündeme getiren başarılı bir proje olarak, 
diğer yerel yönetimlerce model alınmıştır: Pek çok yerel yönetim tarihi kent dokularının 
devlet eli ve desteği olmadan da sağlıklaştırılabileceğini görmüş ve ‘Beypazarı Modelini’ 
örnek almışlardır. Beypazarı’nda sadece bir sokağın sağlıklaştırılması için Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından ihale edildiği firmanın harcadığı miktarla Beypazarı’nda 20 
farklı sokak sağlıklaştırılmış ve yapılan iş çok daha başarılı olmuştur. Bu da göstermektedir 
ki ‘BEYPAZARI yeniden’ finans, kaynak yönetimi ve izleme bakımından örnek alınacak 
bir projedir. 
 ● İlçe ekonomisi kalkınmıştır: Turizmle birlikte ekonomik hayat canlanmış, pek çok 
yeni istihdam alanı açılmıştır. 3.5 yıl gibi kısa bir sürede 1500’ün üzerinde aile turizmden 
gelir elde etmeye başlamıştır. ( Ev pansiyonculuğu, pazarcılık, garsonculuk, dokumacılık, 
gümüşçülük, fırıncılık vb.) Beypazarı ev hanımları, kendi ev ihtiyaçları için yaptıkları 
yöresel ürünleri satış amaçlı da üretmeye başlamışlardır. Böylece ev hanımlarının da kent 
ekonomisine katılımı sağlanmıştır. ‘BEYPAZARI yeniden’ projesinin doğal sonucu olarak 
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gelişen turizm ile birlikte birçok turistik işletme faaliyete geçmiştir. Konaklama tesisleriyle 
0 yataktan 1000 yatak kapasitesine ulaşan Beypazarı’nda; ziyaretçi talebini karşılamak için 
20 adet pansiyon ve 10 adet lokanta açılmıştır. 
 ● İlçe önemli bir turizm merkezi olmuştur: yapılan restorasyon ve sağlıklaştırma 
çalışmaları ile ilçe turizmi gelişmiş, Beypazarı Türkiye’de ve dünyada tanınan bir ‘açık 
hava müzesi’ haline gelmiştir. Beypazarı’na yerli turistlerin dışında Amerika, Avrupa ve 
Uzak Doğu’dan yabancı turistler de gelmeye başlamıştır. Ulusal kanallarda yapılan 
tanıtımlar, festivaller ve panayırlar gibi aktiviteler vasıtasıyla Beypazarı’na gelen turist 
sayısı her yıl katlanarak artmıştır, [Şekil 3]. 

150

2,5

40

100

0

40

80

120

160

200

1998 2002 2003 2004 Yıllar

T
ur

is
t S

ay
ıs
ı

 
Şekil 3. Beypazarı’nda son yıllarda katlanarak artan turist sayısı (000) 

 
 İlçe ulusal ve uluslararası basında yer alarak, kültürün ve kent dokusunun 
yaşatılmasına yönelik toplum bilincinin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. 
 BEYPAZARI yeniden’ projesi kapsamında yapılan çalışmalar, Tarihi Kentler Birliği 
tarafından ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Ödülü’ başta olmak üzere çeşitli 
platformlarda ödüllendirilmiştir. Beypazarı, yerel yönetimin doğru projeleri doğru 
biçimlerde ve kararlılıkla uygulaması sonucunda çok kısa zamanda gerçekleştirilen başarılı 
bir tarihi çevre koruma örneğidir. Özellikle halkın katılımı sağlanarak gerçekleştirilen tarihi 
çevre koruma ve olumlu sonuçları kentin kalkınmasında gözlenmektedir.  
 Başka bir tarihi çevre koruma örneği olan Safranbolu, 30 yıllık koruma süreci ile 
günümüze ulaşmıştır. Safranbolu’da devam eden koruma faaliyetleri, Beypazarı’ndan biraz 
farklı gelişmiştir. Bu bölge daha çok devlet eli ile koruma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir 
bölgedir. Sonuç olarak Safranbolu da tarihi çevre olma özelliği ile kalkındırılmış bir 
bölgedir ancak, halk katılımı ve yerel yönetimin Beypazarı’nda olduğu kadar etkinliğini 
gözlenemediği için, bölgenin korunma süreci biraz daha yavaş gelişmiştir. Türkiye’de, 
kalkınma planı içinde yer alarak başarılı koruma faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer bir 
örnek olarak kısaca değinilmekte yarar görülmektedir. 

 
 Safranbolu 
 Koruma çalışmaları bakımından ülkemizde en eski geçmişe sahip olan Safranbolu 
için ilk adım “Avrupa Mimari Miras Yılı” olan 1975’te atılmıştır. Bu tema kapsamında 
kutlamaları düzenlemekle görevlendirilen İTÜ Mimarlık Fakültesi, Safranbolu 
Belediyesi’yle ortaklaşa “Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru Haftası” adı verilen 
bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir. Üç yıl üst üste tekrarlanan bu etkinlikler sayesinde bilim, 
sanat, tarih, kültür ve mimarlık alanlarında uzman konuklarla halk arasında karşılıklı 
iletişim ve etkileşim ortamı yaratılarak koruma konusunda halkın bir ölçüde bilinçlenmesi 
sağlanmıştır.  
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 Safranbolu’nun ilk olarak 08.10.1976 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “kentsel 
sit” olarak koruma altına alınmasıyla birlikte kentin imar planı, yeni yapılaşmaları, bu 
alanların dışında bırakacak biçimde değiştirilmiştir. Türkiye’de “koruma amaçlı imar 
planı”, ilk kez Safranbolu için düşünülmüş ve yapımını İTÜ Mimarlık Fakültesi 
üstlenmiştir. Yine Safranbolu, 1994 yılında UNESCO tarafından istisnai ve evrensel 
kültürel varlıkları bakımından “Dünya Mimari Miras Listesi”ne alınmıştır. Bunlara ek 
olarak ilçede, 1992 yılında restorasyon ağırlıklı eğitim veren bir Meslek Yüksek Okulu; 
2004 yılında da Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi açılmıştır, [Ulukavak, 
2004], [Şekil 4,5]. 
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Şekil 4. Safranbolu geleneksel konutlarından örnekler 
 

 İlçede koruma altına alınmış eser sayısı 1128 dir. Kentin ününü oluşturan Safranbolu 
evleri 18. ve 19. yy. Türk toplumunun geçmişin, kültürünü, ekonomisini, teknolojisini ve 
yaşama biçimini yansıtan mükemmel mimarlık bilgisi ile yapılmışlardır. Safranbolu’da 
restorasyon uygulamalarına 1998 yılı itibariyle yoğunluk verilmiştir ve bu çalışmalar tek 
kanaldan yapılmamaktadır. Koruma çalışmaları daha çok konut sahiplerinin kendi 
konutlarını; kaymakamlık ve belediye gibi kamu kurumlarının da kamu yapıları, dini 
yapılar, han, hamam, köprü gibi sosyal ve kültürel yapılar üzerinde koruma çalışmaları 
şeklinde sürdürülmektedir.  
 Bu çalışmaların yapılabilmesi için finans sağlayan kurumlar; Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bankası gibi kurumlardır. 
Kaymakamlık çevrede bulunan özelliği olan evleri kamulaştırma yoluna giderek 
restorasyonlarını yapmakta, Safranbolu Belediyesi ise halihazırda 30 koruma altına alınmış 
yapının dış cephe restorasyonunu sürdürmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Şekil 5. Safranbolu kent dokusundan genel görünüm 

 
 



 

 Koruma altına alınmış 1128 eserden tahmini olarak %30’unun (338 eser) 
restorasyonu tamamlanmış olup, bu çalışmaların geneli bakım, onarım, yenileme 
çalışmalarıdır. Restore edilen yapılar genellikle konaklama (46 eser), yeme içme yerleri ve 
ticari merkezler gibi turizme yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu yapılar otel, pansiyon, 
restoran ve dükkanlar gibi turizm işletmeleri olup Safranbolu´ya gelen yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi odağı olmaktadırlar [Şekil 6]. 
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Şekil 6. Safranbolu’da son yıllarda artan turist sayısı (000) 

  
 Özellikle kente gelen turistler eski bir Safranbolu Konağı’nda konaklamak ve 
Safranbolu Kültürünü yaşamak için bu yapılara ilgi göstermektedirler. Beypazarı ve 
Safranbolu, tarihi çevre koruma faaliyetlerinde başarılı sonuçlar alınan iki bölge olarak 
örneklenmişlerdir. Ülkemizde bu iki kentin dışında Elmalı, Mudurnu, Göynük, Ayaş, 
Güdül, Osmaneli, Taraklı, Hisar, Gerede, Kozan, İspir, Şirince, Talas, Cumalıkızık, 
Antalya, Kütahya, Kastamonu, Malatya, Urfa, Mardin olmak üzere daha birçok kentte 
devam eden tarihi çevre koruma çalışmaları için destek ve teşvik beklemektedir. 
 
 2. Çalışma Alanı: Doğu Karadeniz Bölgesindeki Tarihi Çevreler 
 Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan tarihi çevreler bu çalışma kapsamında 
irdelenmektedir. Tarihi çevrelerin ülkemizdeki korunma biçimlerinin genellikle tescillemek 
olduğu giriş bölümünde belirtilmiştir. Dolayısı ile Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Planı 
içinde yer alması öngörülen bölgeler, tescilli tarihi çevreler yani “kentsel sitler” 
olacaklardır. Bu çalışmada, kentsel sitlere ek olarak; tescillenmemiş ama tarihi ve doğal 
güzellikleri tespit edilen diğer tarihi çevreler de ele alınacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse, 
“Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kentsel Sitler” ve tespit edilen diğer “Tarihi ve Doğal 
Çevreler” çalışma kapsamında inceleneceklerdir. 
 
 Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kentsel Sitler 

Doğu Karadeniz Bölgesinde, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu denetimindeki sekiz Kentsel Sit yer almaktadır. Zamanının kent merkezleri olan 
bölgelerden bugün; Trabzon I, II, III Nolu Kentsel Sit Alanları, Sürmene II Nolu Kentsel 
Sit Alanı, kısmen Giresun ve Akçaabat Kentsel Sit Alanları kent merkezi olma konumlarını 
devam ettirmektedirler, [Şekil 6,8]. Ancak Konakönü Kentsel Sit Alanı ve Sürmene I Nolu 
Kentsel Sit Alanı 20y.y.’la gelişen yeni kent merkezlerinin dışında kalmışlardır, Candaş 
Kahya, 2005. 
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Şekil 7. Trabzon 2 nolu sit alanı doğu sınırı, yukarı hisar 

 
 Çalışma alanlarını oluşturan tescilli kentsel sitler, [Şekil 7]; 
 I Nolu Kentsel Sit Alanı, Trabzon / Merkez, 
 II Nolu Kentsel Sit Alanı, Trabzon / Merkez, 
 III Nolu Kentsel Sit Alanı, Trabzon / Merkez, 
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Şekil 8. Doğu Karadeniz Bölgesindeki kentsel sitler 

 
 ● Akçaabat Kentsel Sit Alanı, Trabzon / Akçaabat, 
 ● Giresun Kentsel Sit Alanı, Giresun / Merkez, 
 ● Konakönü Kentsel Sit Alanı, Trabzon / Araklı, 
 ● Nolu Kentsel Sit Alanı, Trabzon / Sürmene, 
 ● II Nolu Kentsel Sit Alanı, Trabzon / Sürmene, 
olmak üzere sekiz bölgeden oluşmaktadır. Ele alınan kentsel sitlerin tescil tarihleri ile 
başlayan koruma süreçleri ise tablo1.’de gösterilmektedir. 
 Bölgeler, oluşumunu 19.yy. sonu ve 20.yy. başı tamamlayan anıtsal ve sivil mimari 
eserlerinden oluşmaktadır. Anıtsal ve sivil mimari eserlerin bölgelerdeki yoğunluğu, 
bölgelerin kent merkezi oluşları ile doğru orantılıdır. Trabzon I, II, III Nolu Kentsel Sit 
Alanları, sivil mimarı eserlerin yanı sıra anıtsal mimari eserlerin de yuğun bulunduğu 
bölgelerdir. 

 
 



 

 Kent surları içinde yer olan bu üç bölgenin kuruluşları M.Ö. 2000–750 yıllarına 
dayanmaktadır. Ancak bu çağlardan günümüze, bölgeden geçen her uygarlığın birikimi ile 
sonlanmış surlar ulaşmıştır. Bölgedeki diğer anıtsal ve sivil mimari eserleri 19. ve 20.yy. 
eserleridirler. Trabzon I, II, III Nolu Kentsel Sit Alanları dışındaki diğer bölgeler ise istisna 
birkaç anıtsal yapı dışında yoğunlukla sivil mimari eserlerinden oluşmaktadır, Candaş, 
2002. 
 Trabzon I, II, III Nolu Kentsel Sit Alanları, Tablo 1 ile özetlenen koruma sürecine 
gelinceye kadar iki önemli koruma süreci daha geçirmiştir. Birincisi Doğu Karadeniz 
Bölgesinde Osmanlı sonrası ilk planlama çalışması, 1937 öncesinde Jacques H. Lambert’in 
kente gelip yaptığı saptamalarla oluşturduğu ‘Trabzon Merkezi Kent Planı’dır ve 1938’de 
onanarak uygulanmaya başlanmıştır.  
 İkinci planlama çalışması ise İller Bankası tarafında ulusal düzeyde açılan bir 
yarışma ile 1968’ de başlatılmıştır. Bu yarışma sonrası birinci ödülü kazanan grubun 
hazırladığı planda, eski kentin çekirdeğini oluşturan bu bölgeler ‘Protokol Alanı’ içinde 
belirlenerek korunmaya çalışılmıştır, Aysu, 1982. Trabzon merkezinde yer alan üç kentsel 
sit alanı dışındaki diğer bölgeler için, Tablo 1 ile özetlenen ilk ve tek koruma süreci olan 
çalışma öncesinde herhangi bir planlama çalışması yapılmamıştır, Candaş, 2002. 

Bölgedeki tüm kentsel sitlerde yapılar, Osmanlı, Rum ve Melez olmak üzere üç 
döneme ait olup, bölgede oldukça bol bulunan ve yöresel malzemeler olan ahşap, taş ve 
yarı kagir malzemeler kullanılmıştır. Sivil mimari eserlerde, çok küçük farklar dışında 
hemen her bölgede aşhaneli, hayatlı ve sofalı olarak çeşitlenen benzer planlama tipleri 
kullanılmıştır, Candaş Kahya, 2005.  

 
Tablo 1. Çalışma alanındaki kentsel sitler 

Çalışma Alanındaki Kentsel Sitlerin Tescillenme, Planlama ve  
Onanma -Uygulamaya Başlanma- Tarihleri 

 
 
 

Sit Alanı Olarak 
Tescil tarihi 

Geçiş Dönemi 
Yapılanma 
Koşulları 

Koruma İmar 
Planının Yapılış 

Süreci 

Koruma İmar 
Planının 

Onanma Tarihi 
Akçaabat 
Kentsel  
Sit Alanı 

26.04.1988 
Tarihli 
19. Sayı ile 

26.04.1988 
Tarihli 
19. Sayı ile 

G.D.Y.K.U-
K.İ.P.O arasındaki 
süre 

15.07.1997 
Tarihli 
2898 Sayı ile 

Giresun Kentsel 
Sit Alanı 
 

14.02.1986 
 Tarihli 1917  
Sayı ile 

14.02.1986 
Tarihli 
1917 Sayı ile 

G.D.Y.K.U- 
K.İ.P.O arasındaki 
süre 

16.05.1997 
Tarihli 
1781 Sayı ile 

Konakönü 
Kentsel ve 
Doğal Sit Alanı 

18.07.1996 
Tarihli 
2526 Sayı ile 

28.01.1996 
Tarihli 
3371 Sayı ile 

 
G.D.Y.K.U 

 
- 

Sürmene I ve II 
Nolu Kentsel  
Sit Alanı 

16.05.1991 
Tarihli 
1003 Sayı ile 

30.01.1992 
Tarihli 
1268 Sayı ile 

G.D.Y.K.U-
K.İ.P.O  
arasındaki süre 

31.03.2001 
Tarihli 
4100 Sayı ile 

Trabzon I, II ve 
III Nolu 
Kentsel  
Sit Alanları 

04.09.1985 
Tarihli 
1426 Sayı ile 

04.09.1985 
Tarihli 
1426 Sayı ile 

G.D.Y.K.U- 
K.İ.P.O arasındaki 
süre 

01.06.1989 
Tarihli 
334 Sayı ile 
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Şekil 9. Trabzon I, II, III nolu kentsel sit alanlarından görüntüler 

 
 Doğu Karadeniz Bölgesindeki kentsel sitlerde bulunan tescilli yapıların, yapım 
malzemesi, yapının işlevi ve sağlamlık derecelerine göre durumları Tablo 2’de 
gösterilmektedir. 
 

Tablo 2. Kentsel sitlerde bulunan tescilli yapıların yapım özellikleri ve sağlamlık  
          durumlarına göre sayısal tespitleri 

Yapım  
Malzemesi 

Yapının  
İşlevi 

Sağlamlık Derecelerine 
Göre Yapılar 

 

Ahşap 
Yarı  
Kagir 

Taş Özgün 
Yeni  
İşlev 

Değerlen.  
Yap. 

Tahrip  
Ol. Yap. 

Yok Olan  
Yap. 

I Nolu Kentsel 
Sit Alanı, 
Trabzon/Merkez 

- 20/38 11/38 28/38 3/38 27/38 5/38 5/38 

II Nolu Kentsel 
Sit Alanı, 
Trabzon/Merkez 

- 48/96 34/96 55/96 23/96 70/96 10/96 13/96 

III Nolu Kentsel 
Sit Alanı, 
Trabzon/Merkez 

1/58 6/58 45/58 15/58 36/58 48/58 4/58 6/58 

Akçaabat 
Kentsel Sit 
Alanı, 
Trabzon/ 
Akçaabat 

- 28/32 4/32 29/32 3/32 29/32 3/32 - 

Giresun Kentsel 
Sit Alanı, 
Giresun/Merkez 

- 38/47 9/47 42/47 5/47 42/47 5/47 - 

I Nolu Kentsel 
Sit Alanı, 
Trabzon/ 
Sürmene 

- 8/9 1/9 9/9 - 7/9 2/9 - 

II Nolu Kentsel 
Sit Alanı, 
Trabzon/ 
Sürmene 

- 8/9 1/9 8/9 1/9 9/9 - - 

  
 Buradan kentsel sitlerdeki yapıların giderek sağlamlıklarını yitirdikleri 
görülmektedir. Kentsel sitlerin her biri için, bölge genelinde bir sağlıklaştırma çalışması 
yapılmadığından, tek tek korunan birkaç tescilli yapı dışında kalanların ömrü kendi 

 
 

 

  

 
 



 

kaderlerine bırakılmıştır. Zamanın yıpratıcı etkileri ile de tahrip olan yapıları ile tarihi 
çevreler, tarihi çevre olma özelliklerini kaybetmeye devam etmektedirler. 
 Tablo 2’de Konakönü Kentsel Sit Alanı’nda bulunan yapıların neredeyse yarısının 
yok olduğu ya da ağır tahripli olduğu görülmektedir. Bölge için hemen bir proje hazırlanıp 
sağlıklaştırma çalışmalarına başlanmadığı takdirde, Konakönü gelecek nesillere 
ulaşamayacaktır. Diğer tarihi çevreler de Konakönü kadar kötü durumda olmamalarına 
rağmen tahrip olma sürecindedirler, [Şekil10]. 
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Şekil 10. Akçaabat, Giresun ve Konakönü kentsel sit alanlarında görüntüler 
 

 Tarihi ve Doğal Çevreler 
 Doğu Karadeniz Bölgesindeki tarihi çevreler yalnızca bu bölgedeki kentsel sitlerle 
sınırlı değildir. Tescil edilmemiş fakat tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir bölge 
Tirebolu Kale Bölgesidir. Tirebolu’nun doğu girişindeki bölge, doğal limanı, kalesi, tarihi 
konutları ile korunmaya değer tarihi bir çevredir. Tirebolu Kale Bölgesinin korunması için 
günümüze kadar herhangi bir yasal düzenleme ya da herhangi bir proje yapılmamıştır, 
[Şekil 11].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11. Sürmene I., II. nolu kentsel sit alanları ve Tirebolu kale bölgesinden 
   görüntüler 
  
 Tirebolu Kale Bölgesi gibi Doğu Karadeniz Sahili boyunca daha pek çok 
tescillenmemiş tarihi çevre bulunmaktadır. Gerek kentsel sitler, gerekse tescillenmemiş 
tarihi çevreler, Doğu Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal miraslarıdırlar. Bu bölgeler için, 
yerel yönetim, devlet, halk ve özel teşebbüslerin iş birliği ile karalı ve istikrarlı koruma ve 
kalkınma planları ile bölgeler yok olmaktan kurtarılarak, bölge ekonomisine katkı sağlar 
duruma getirilmelidirler. 
 
 3. Sonuçlar 
 Türkiye’de tarihi çevre koruma faaliyetlerinde başarılı olmuş iki örnek bu çalışma 
ile tanıtılmıştır. İlk örnek olan Beypazarı, yerel yönetimin öncülüğünde, halk ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşları desteği ile devam etmekte olan bir tarihi çevre koruma uygulamasıdır. 
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Yerel yönetimin kararlı davranışları ve halk desteği ile proje çok kısa zamanda önemli 
aşamalar kaydetmiştir. İkici örnek olan Safranbolu ise, devlet öncülüğünde başlatılmış ve 
daha uzun sürece yayılarak devam etmekte olan bir tarihi çevre koruma uygulamasıdır. 
 Bu çalışma ile görüldüğü üzere, tarihi çevre koruma oldukça zor ancak doğru 
yöntemler kullanıldığı zaman çok başarılı sonuçların elde edilebileceği önemli bir 
sorumluluktur. Tarihi çevre korumanın bir gereklilik olduğu inancı ile işe başlanmalıdır. 
Tarihi çevre koruma faaliyetlerinde amaçlanan sonuçlara ulaşabilmek uygulanacak 
modellerde üç temel ilke göz ardı edilmemelidir. 
 ● Yaşatarak koruma: Tarihi çevreleri, eskiden oldukları gibi yaşayan bölgeler haline 
getirebilmek ilk aşamadır. Yaşayamayan mekanlar yok olma sürecindedirler. Bunu 
yaparken, bu bölgeler için en çok özveride bulunabilecek, bölgelerin yerli halkını buralarda 
tutmayı başarabilmek gereklidir. 
 ● Halkı tarihi çevre korumanın gerekliliğine inandırma, halkın katılımını sağlama: 
Bu ancak oradaki halkı bilinçlendirerek gerçekleştirilebilir. 
 ● Tarihi çevre koruma çalışmaları için sağlanacak destek ve teşvikleri doğru 
yönlendirmek ve sürekli denetlemek. 
 Beypazarı’nda, yerel yönetimin öncülüğünde yukarıda ifade edilen üç temel ilke ile 
oluşturulan model başarı ile uygulanmaktadır. Yaşatarak korumak, halkı inandırmak ve 
desteğini almak, gelen finanssal desteği doğru kullanmak ve denetlemek ilkelerinden ödün 
vermemek koşulu ile benzer koruma modelleri Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm tarih 
tarihi çevreler için uygulanabilecektir. 
 
Teşekkür: Çalışmaya katkılarından dolayı Beypazarı ve Safranbolu Belediyelerine teşekkür ederiz. 
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Özet 
 Avrupa Birliği (AB), 1990’larda ‘Mekansal Gelişme Perspektifi’ni ortaya 
koymuştur. Temel ilkelerinden biri ‘kaynaşma’ olan ortak politikanın önde gelen mekansal 
stratejisi ‘çok merkezli gelişme’ (Birlik ülkeleri, bölgeleri ve yerleşmeleri arasında ‘ağ 
ilişkileri’/bağlantılılık oluşturulması) dir. Birliğin en önemli politika uygulama aracı olan 
fonlar ortak politika ve stratejilerin üyelerce benimsenmesinde temel itici güçtür. Birçok 
bölge içi ve bölgeler arası çeşitli nitelikte ağ ilişkileri AB fonlarıyla desteklenmektedir. 
NUTS-2 kategorisinde Trabzon Bölgesi kıyı bandı morfolojik ve ekonomik açılardan ‘kent 
ağları’ stratejisi için çok uygun görünmekte ise de bölgenin sosyal yapısı bazı kısıtlar 
taşımaktadır. 
 Anahtar kelimeler: AB bölge politikası, kent ağları, fonlar, TR90 2 Bölgesi (Trabzon) 
 
 
 

The Statue of Urban Networks and its Policy Tools in the Development Plans of EU:  
An Application to the Region of Trabzon 

 
 
 

Abstract 
 EU has put forward Spatial Development Perspective in 1990s. One of the 
fundamental principles of common policies is “cohesion” of which foremost spatial 
strategy is named “policy centric development” (to establish network relations/ 
connectedness between EU countries, regions and settlements). EU funds are the basic 
propulsive tools in implementing and appropriating common policies and strategies. A lot 
of intra and interregional network relations have been supported by EU funds. Trabzon Sea 
Band which is in NUTS-2 category is seen most appropriate for City Networks in terms of 
morphologic and economic points of view although region’s social structure carries some 
restrictions. 
 Key words: EU regional policy, urban networks, funds, Trabzon NUTS 2 Region 
 
 



 

 Giriş 
Bölge, her ülke için farklı anlamlara gelebilen, kullanılan ölçütlere göre tanımı ve sınırları 

değişebilen, çok boyutlu bir kavramdır. Bölge tanımında kullanılan ölçütler coğrafi, ekonomik, 
kültürel, etnik, yönetsel olabilir. Sınırları açısından bir ülkenin bir alt birimi olabileceği gibi birden 
çok ülkeyi içeren, aralarında coğrafi, ekonomik, siyasi bütünlük/yakınlık bulunan bir alan da 
olabilir. Günümüzde bölgeler fiziksel yapılarına göre ‘Türdeş bölge’, ‘Kutuplaşmış bölge’, ‘Çok 
merkezli bölge’, ‘Sınır ötesi bölgeler’, ‘İdari bölge’ ve ‘Plan bölge’ gibi çeşitli biçimde 
gruplanabilirken, sosyo-ekonomik ve çevresel özelliklerine göre ‘Az gelişmiş bölge’, ‘Gerilemekte 
olan bölge’, ‘Sorunlu endüstriyel bölge’, ‘Büyüme baskısı altında olan bölge’, ‘Acil müdahale 
bölgesi’, ‘Risk bölgesi’, ‘Hassas bölge’, ‘Özel statülü bölge’, ‘Kalkınmada öncelikli bölge’ gibi 
kümelenebilir. Avrupa Birliği’nde (AB) bölgeler planlama ve teşvik yönünden, Birlik 
terminolojisine göre, NUTS olarak isimlendirilmekte ve üç düzeyde sınıflanmaktadırlar.  

Belli bir düzeyin üzerinde bölgesel gelişim farklılıkları kapitalist gelişme için engel 
oluşturmaktadırlar. Ülkeler bunun üstesinden gelebilmek için özel sektöre teşvik ve 
istisnalar sağlama, kamu yatırımları, bölgesel istihdam programları, altyapının 
oluşturulması, işsizliğin yüksek olduğu bölgelerden diğer bölgelere göçün teşviki, vb. 
araçlarla bölgesel politikalar yürürlüğe koymaktadırlar. AB’de bölgeler arası ekonomik 
dengesizliklerin giderilmesi ve az gelişmiş bölgelerin kalkındırılması yönündeki düşünce, 
Birliğin kuruluş antlaşması olan Roma Antlaşması’na kadar uzanmaktadır. Antlaşmanın 
giriş bölümünde üye ülkelerin ekonomik bütünleşmesinin başarıya ulaşması için bölgeler 
arasındaki gelişme farklılıklarının giderilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Ancak bu 
konuda, 1970’li yıllara kadar herhangi bir özel politika oluşturulmamıştır. Üye ülkelerin 
kendi iç politikaları ve aralarında yaptıkları çeşitli anlaşmalarla bölgeler arası dengesizlikler 
çözülmeye çalışılmıştır (Marangoz, Uymaz, 2000). 

1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizler başta olmak üzere bir dizi etmen (1973 ve 
1979’da Birliğin ilk ve ikinci genişleme sürecini yaşaması sonucu Birliğe sorunlu yeni az 
gelişmiş bölgelerin katılması, ulusların bölgesel gelişme politikalarının ulus dışı bölgeleri 
olumsuz etkileyebilmesi, vb.) Birliğin bölgesel kalkınma politikası oluşturmasının 
gerekliliği yönünde tartışmalar başlatmıştır. Bugün Birlik üçüncü genişleme sürecindedir ve 
sorunlu bölgeler nitelik ve nicelik olarak büyük ölçüde artmıştır, geniş bir coğrafyaya 
yayılmıştır. 

AB’nin bölgesel politikaya ilişkin ilk ortak girişimi 1975 yılında oluşturulan 
‘Bölgesel Politika Komitesi’ ve ‘Bölgesel Kalkınma Fonu’ olmuştur. Birlik, belirledikleri 
ortak bölgesel politikaların mekan boyutuyla 1980’lerde ilgilenmeye başlamışsa da 1990’lara 
dek ‘kent ve kır’ boyutunu açık seçik biçimde ele almamış, ifade etmemiştir. AB’in, önceki 
adıyla Ortak Pazar’ın, öncelikli amacı, sınır engellerini kaldırmak, ekonomik entegrasyonunu 
teşvik etmek ve gerekli altyapıyı sağlayarak üye ülkelerin ekonomik gelişme yönünde rekabet 
gücünü arttırmak olmuştur. İlk yıllarda ilgi, planlamaya doğrudan etkisi çok zayıf olan ‘Ortak 
Tarım Politikası’ gibi ekonomik konular/sorunlar üzerine yoğunlaşmıştır. Zaman içinde, izlenen 
politikaların doğrudan mekan boyutu olmasa bile uygulamaların etkinliğinde dolaylı rolü olduğu 
kabul edilmiştir. AB’nin mekana, mekansal politikalara ilgisinin artma nedeni çok yönlüdür: 
• Günümüzde Birliğin önde gelen amaçları; ekonomik ve politik kenetlenme, ekonomik 
etkinliklerde ve yaşam kalitesinde üye ülkeler arasında dengeli gelişme ve 1997 sonrasında 
ağırlık kazanan sürdürülebilir gelişmedir. Bu amaçların hepsinin de mekansal boyutu vardır 
(Nadin, 1999). 
• Son onlu yıllarda Rusya ve Asya’daki krizler bir şeyi açık olarak ortaya koymuştur; bir ülkenin 
geleceğinde “politik kararlılık/denge” ve “sosyal anlaşma/uzlaşma” olmadan ekonominin 
olumlu yönde gelişmesi olanaksızdır (EU, 1999). 

326

 
 



 

• Avrupalı yaşadıkları yere diğer Batılı ülke insanlarından (örneğin Amerikalıdan) daha 
bağımlıdır, mekansal hareketlilik daha düşüktür. Bu nedenle, “sosyal adalet” için, mekansal 
eşitlik diğer batılı ülkelere göreli daha önemlidir (Faludi, Penony, 2001). 

Bildirinin amacı, farklı hukuksal ve yönetsel sistemlere sahip ülkelerden oluşan heterojen 
bir birlik olan AB’nin mekansal gelişme politikalarının ve uygulama araçlarının zaman içinde nasıl 
geliştiği/değiştiğine değinerek Trabzon NUTS 2 Bölgesi’nin Birliğin mekansal gelişme 
politikasının benimsenebilirliğinin ve Birliğin politika uygulama araçlarından 
yararlanalabilirliğinin irdelenmesidir.  

 
2. AB Ülkelerinin Hukuksal ve Yönetsel Yapıları 
Planlama eylemi belirli bir ulusal hukuksal ve yönetsel çerçeve içinde gerçekleşir. 

Ülkeden ülkeye farklılık gösterebilen bu çerçeve planlamaya olanaklar sunabildiği gibi kısıtlar da 
getirebilmektedir. Literatürdeki genel uzlaşma Avrupa ülkelerinin hukuk ve yönetim 
sistemlerinin dört ana grupta ele alınabileceği yönündedir (Newman, Thornley 1996:30); 
İngiliz, Fransız, Alman, İskandinav aileleri. Ayrıca, karma sistem sahip ülkeler de 
bulunmaktadır. Ancak, grupların homojen olmadığı, özellikle kuzey-güney ülkeleri ve/veya 
bölgeleri arasında uygulamada farklılıklar bulunduğu da belirtilmektedir. 1990larda, 
Federatif yapıya sahip Alman ailesi dışındaki tüm gruplarda ülkeler güçlü bir merkezi 
idareye sahiptirler (Bkz. Tablo 1). Merkezin alt yönetim kademeleri üzerinde finansal ve 
yönetsel denetim vardır. Yönetim kademeleri 2-4 arasında değişmektedir. Fransız ve İngiliz 
ailelerinde ‘bölge’ yönetimi olan bir idari birim değilken, örneğin hibrid İspanya’da zayıf 
da olsa otonom bölge bulunmaktadır.  

Bu farklılıklar, AB’nin özellikle mekansal içerikli politikaların oluşturulmasında, üye 
ülkelerce benimsenmesinde ve hayata geçirilmesinde güçlükler doğurmakta, dirençler 
oluşturmaktadır. Örneğin, aşağıda Tablo 2’de değinilen Bölgeselleşme Şartı’na (1988) başta 
Fransa olmak üzere özellikle Fransız ailesinde yer alan ülkeler federalizmi dayattığını, 
anayasalarına aykırı olduğunu savunarak karşı çıkmışlardır. Çünkü, Şart ile bir idari birim 
olan ‘bölge’ye geniş bir sorumluluk alanı tanımlanmış, mali özerkliğe ve yeterli öz 
kaynaklara sahip olma, farklı ülkelerin bölgeleriyle işbirliği kurabilme gibi hak ve yetkiler 
verilmiştir. Bu karşı çıkış nedeniyle Şart ‘tavsiye niteliğinde’ bir belge olarak kalmıştır. 
 

Tablo 1. Avrupa Birliği ülkelerinin yönetsel sistemleri 
 Ülke Genel özellikler Ülkeye has farklılıklar 

İngiltere 
Galler 
İskoçya 
 
 
 

- 

İn
gi

liz
 a

ile
si

 

İrlanda 

İkili idari yapı var: merkezi yönetim, yerel 
yönetim. 
Merkezi yönetim güçlü; yerel yönetime yasal ve 
finansal kısıtlar getiriyor (Denetçi). 
Yerel yönetim servislerin etkin sunumundan 
sorumlu, hedeflerini merkezi yönetim belirliyor.  
Geleneksel olarak ikili politik yapı vardır (yerel 
ve merkezi yönetimler arası siyasetçi geçişi 
sınırlıdır) 
Belediye başkanının siyasi rolü sembolik, yerel 
yönetimde idari sorumluluk politik komitededir.  

- 

Fransa Komün yerel yönetimin temel taşıdır 
 

İtalya  
 

Portekiz Diktatörlük nedeniyle sistem daha merkeziydi, 
son reformlarla değişti. 

Fr
an

sı
z 

(N
ap

ol
yo

ni
k)

 
il

i

Hollanda 

Dörtlü idari yapı var; merkezi yönetim, valilik, 
yerel yönetim, komün. Yönetim kademeleri 
arasındaki bağ güçlüdür.  
Merkezi yönetim alt kademe yönetimleri kontrol 
eder; valilik ve vali merkezi yönetimce atanan 
kamu görevlilerinden oluşur. Belediye başkanı 
seçimle göreve gelir (geçmişte valice atanırdı), Üniter devletten uzlaşmacı devlete geçiş var  
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Yunanistan ama ulusal politikalarda valilik aracılığı ile 
merkezi yönetimle güçlü işbirliği içindedir  
Merkezilik düzeyi ülkenin refah düzeyi ile 
ilişkilidir (finans ve nitelikli insan gücü azsa ülke 
daha merkezi). 

Diktatörlük nedeniyle sistem daha merkeziydi, 
son reformlarla değişti. 

İspanya Diktatörlük sonrası merkezi sistem terk edildi. 
Ama merkezin otonom bölge üzerindeki denetimi 
kısmen sürmektedir (finans, vb. konularda). 
Otonom bölgelerin ulusal kararları etkileme gücü 
zayıftır. 

Fr
an

sı
z+

A
lm

an
 a

. 

Belçika 

 
 
1980’lerde bölgesel otonomiye geçilerek 
Napolyonik sistemden sapıldı. 

Komün yerel yönetimin temel taşıdır 
Almanya Tarihsel nedenlerle bazı kentler yarı otonomdur 

(örn. Hamburg, Bremen). 
İsviçre Komün yerel yönetimin temel taşıdır 

A
lm

an
 a

. 

Avusturya 

Federal sistem: merkezi yönetim birçok alanda 
gücünü bölgelerle paylaşır. 
Bölgelerin kendi yasal mevzuatları vardır. 
Merkezi yönetimde temsilcileri bulunur, merkezi 
yönetimde kararlara katılır. 

Tarihsel nedenlerle bölgelerin gücü daha azdır. 

İsveç 
 
Norveç 
Danimarka 

İs
ka

nd
in

av
 a

. 

Finlandiya 

Merkezi yönetim ile bölgeler arasında sıkı ilişki 
vardır (Fransız ailesi gibi) 
Genelde merkezi yönetimin bölgelerde ulusal 
politikaları uygulayacak ajansları vardır.  
Merkezi yönetim gözetiminde yerel yönetimler 
mali ve idari özerkliğe sahiptir. 

 
 
 
 

 Kaynak: Newman ve Thornley’den (1996: 28-35) düzenlenmiştir. 
 
3. Avrupa Birliği’nin Mekansal Politikaları1 
AB bölgesel politikasının ana hedefi bölgeler arasındaki dengesizliklerin azaltılması, 

ekonomik ve toplumsal kaynaşma yoluyla bütünleşik bir Avrupa'nın kurulmasıdır. Halbuki 
“deneyimler, ekonomik güçlerin serbest etkileşiminin kendi başına dengeli bir gelişmeyi 
sağlamaya yeterli olmadığını göstermektedir” (URL1 1996). Bu nedenle, toplumların mekan 
boyutu olan projelerini ortak refahın yaratılmasını ve paylaşılmasını sağlayacak ortak politikalar 
çerçevesinde oluşturmaları ve hayata geçirmeleri beklenir. 

 
2.1 AB’nin Mekansal Politikalarının Gelişimi 
Birliğin planlamaya yönelik politika ve sistem arayışları, bilim çevrelerinin ve 

teknokratların da destekleri ile, özet olarak Tablo 2’de sunulduğu gibi, evrimsel bir gelişim 
göstermiştir.  
 

Tablo 2. Avrupa Birliğinin planlamayı yönlendiren eylem ve kararları 
Bağlayıcı ve rehber yasal belgeler, politikalar Yönlendirici çalışmalar: konferans, rapor, vb. 

1984 - Avrupa Bölgesel Mekansal Planlama Bildirgesi; 
ülkelerarası düzeyde etkin planlama yapılması gereği 
önemle vurgulanıyor.  
1986 - Tek Avrupa Senedi; çevresel ve bölgesel konulara 
Birliğe kesin müdahale yetkisi verilmiştir.  
1988 – Bölgeselleşme Şartı; genişleyen AB’yi 
bölgeselleştirme yoluyla bütünleştirme, sınırları daha 
kolay aşılabilir yapma ve devletler üstü işbirliğini 
sağlamadır. Belge tavsiye niteliğindedir 
1990 - “Kentsel Çevre Hakkında Green Paper”; Birliğin 
Avrupa kentleri sorunlarına eğilme niyetini yansıtır 
(Raporda ortak çevresel ve sosyal problemler ve kentsel 
kamusal mekanlar ele alınmış, karışık ve daha yoğun arazi 
kullanımı önerilmiştir) 

1975 - Bölgesel Politika Komitesi; bölgesel sorunların 
incele-nerek gerekli hedeflerin oluşturulması ve 
bölgeler arasındaki farklılıkların engellenmesi yönünde 
çalışmalar yapar. Temelde, AB’nin bölgesel politikasını 
biçimlendirir.  
1980 - Avrupa Milletvekilleri ‘Arazi Düzenlemesi 
Konferansı’ (CEMAT); Avrupa mekansal planlama 
stratejilerinin tartışıldığı ilk toplantı. Gerekçe; Avrupa 
bütünleşmesinin bölgeler arası farklılığı arttırmaması 
için bölge planlamada ortak yaklaşımın gerekliliğidir. 
1980ler - “Kent Rönesansı için Avrupa 
Kampanyası” (konferanslar dizisi); kent sağlığı, 
sanayi kentlerinin yeniden canlandırılması, toplum 
kalkınması konularında rapor ve önergeler ele 
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1992 - “5. Çevresel Eylem Planı: Sürdürülebilirliği Doğru” 
raporunda çevresel hedeflere ulaşmada mekansal 
planlamanın bir araç olarak kullanılması vurgulanıyor 
(Stokholm Konferansı ve Gündem-21 Programı Birliğin 
çevresel politikalarının yerel ölçekte de benimsenmesini 
teşvik etmiştir.) 
1992 - Maastricht Anlaşması; Birliğe ‘yerindenlik’ ilkesi 
zedelenmeden kent ve kır planlaması konusunda ilk kez 
müdahale yetkisi veriyor. Yetkinin kullanımı tüm üye 
ülkelerin onayına ve ilgili üye ülkenin bir önlem almaması 
koşullarına bağlanmıştır (Bu, yetki kullanımını nerede ise 
olanaksız kılmakta).  
“Bölgeler Komitesi” kuruluyor; AB karar mekanizmasına 
hem katılım, hem de bölgeleri temsil yetkisine sahip. 
Ağırlıklı olarak seçilmiş temsilciler-den oluşuyor.  
Enerji, telekomünikasyon ve ulaşımda “Avrupa ağı” 
oluşturulmasında ülkelere rehber olacak ilkeler ortaya 
koyuyor, bu bağlamda 14 öncelikli proje belirleniyor (Trans-
Avrupa kara ve demiryolu, iletişim ağı, vb.). 
1993 - Birleşme: Ortak para birimi, ortak dış politika ve 
güvenlik politikaları, ülkelerin içişlerinde ve adalet 
konularında Birliğin yetkisinin artması. 
1994 - Leipzig İlkeleri (Avrupa Mekansal Gelişme 
Perspektifi-ESDP); Birliğin ülkelerüstü mekansal planlama 
çerçevesine dayanan mekansal gelişme ilkeleri ve hedefleri 
sosyal ve ekonomik kaynaşma, sürdürülebilir ve dengeli 
büyüme, yarışmacılık olarak ortaya konuyor. Ülkelerüstü ve 
sınır ötesi, bölgeler arası işbirlikleri öneriliyor. 
1999 - Postdam Belgesi; Avrupa politikasının yeni 
boyutunun ‘mekan/arazi’ olduğu benimsenmiştir (Detay için 
metne bkz.). 
1999 - Gündem 2000; 2000-2006 dönemindeki 
politikaların temelini çizen belgedir. AB'nin ekonomik 
ve toplumsal politikasını uygulama yöntemleri yeniden 
tanımlanıyor (en dezavantajlı bölgeler üzerinde daha 
fazla yoğunlaşma ve uygulama araçlarının daha 
etkinleştirilmesi, sorumlulukların daha 
belirginleştirilmesi, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde 
ilgili makamlar ile daha güçlü işbirliği, vb.) 
2000 - Lizbon Ajandası; 2006 sonrasının gelişme 
stratejisinin çerçevesi ortaya konmuştur; ‘Avrupa 
Araştırma Alanı’ yaratarak dünyanın en yarışmacı ve 
dinamik ‘bilgi ekonomisi’ne sahip olmak, sürdürülebilir 
büyüme, daha iyi ekonomik ve sosyal kaynaşma (Detay 
için metne bkz.)  

alınıyor.  
1988 - Bölgesel/Yerel Yönetimler Danışma Komitesi 
oluşturuluyor. 
1989 - DATAR’ın (Fransa) “Avrupa Mekansal 
Gelişme Eğilimleri” çalışması yayınlanıyor; Birlik 
içinde ekonomik yoğunlaşma merkezde, ‘Muz 
Bandı’nda (Blue Banana) olmaktadır (çoğu bölgesi bu 
bandın dışında kalan Fransa, bölgelerini merkezle 
bütünleştirecek ulusal mekansal politikalarını ortaya 
koyuyor). Birlik için ‘mekan planlama’ öneriyor. 
1991 - Avrupa 2000 raporu: İlk kez bölgesel ve 
kentsel planlama konusunda, sınırlardan bağımsız bir 
ortak çerçeve oluşturulması üzerinde duruluyor. 
Bütüncül ve tutarlı bir “Avrupa Vizyonu” 
oluşturulması öneriliyor. 
1991- “Mekansal Gelişme Komitesi” kuruluyor. 
Bürokratlardan oluşan komitenin ülkelerüstü 
planlamaya yönelik hükümetlerarası ortak çalışması 
amaçlanıyor. 
1992 - Avrupa Kentsel Şartı temel hak ve 
özgürlüklerin korunması çerçevesinde kentsel 
gelişmenin niteliksel özellikleri ve yaşam 
kalitesine odaklanıyor. Vurgulanan temel iki ilke 
‘işbirliği’ ve ‘dayanışma’dır (ülke sınırlarını da 
aşacak şekilde). 
1993 - Delors White Paper; kentsel politika olarak 
işsizliğin azaltılması, sürdürülebilirlik, çevresel ve 
ulaşım amaçlarının bütünleştirilmesi hedefleniyor. 
Homojen bir Avrupa için coğrafi engelleri ortadan 
kaldırmaya yönelik iletişim altyapısına ve nitelikli 
insan gücü farklılıklarını yok etmeye yönelik eğitime 
öncelik verilmiştir.  
1994 - Avrupa 2000 + Komisyonun kent ve bölge 
planlamadaki rolünü güçlendiren bir belgedir. Sosyo-
mekansal ‘33’ kavramını işler. Bölgesel ve kentsel 
politikalara önemli ölçüde müdahale edilebileceği 
durumlar yaratmıştır. Ülkelerüstü 7 süper bölge 
tanımlanmış ve bölgeler için oldukça detaylı 
politikalar belirlenmiş, sınır ötesi işbirlikleri 
özendirilmiş, mekansal politikaların tüm idari 
kademelerin sorumluluğunda olduğu vurgulanmıştır. 
1997- Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi: 1. 
Resmi Taslak; Birlik, tabandan-tavana yaklaşımı 
izleyerek, bölgesel ve yerel yönetimlerin ESDP ile 
bütünleşecek yerel/bölgesel yatırımlarını ve sınır ötesi 
işbirliklerini teşvik ediyor. 
1998- Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi: Final 
Taslak; üç temel hedef belirleniyor; dengeli ve çok 
merkezli kentsel sistemler, kent-kır ortaklıkları; 
altyapıya ve bilgiye erişme güvenliği; sürdürülebilir 
gelişme, doğal ve kültürel mirasın korunması. 
2003- Yeni Atina Çartı; Avrupa Kent Plancıları 
Konseyi geleceğin Avrupa kentleri için ortak 
‘vizyon’ ortaya koyuyorlar; ‘kültürel çeşitlilik’, 
‘çok işlevli ağlarla bağlantılılık’, ‘yarışma içinde 
işbirlikleri ve birbirini tamamlayıcılık’, ‘kenti 
kullanıcıların ve yaşayanların refahını arttırma’, 
‘doğal ve yapay çevrenin bütünleştirilmesi’. 

Kaynaklar: Hague (1996), Newman, Thornley (1996: 9-26), Nadin (1999), Richardson ve Jensen, (2000), 
URL1 (2000), Faludi (2001), EU (2001), EU (2002), Hague (2005)’den yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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Bugün AB’nin, ülkelerin çevre koruma, bölgesel politika, sürdürülebilir gelişme ve 
Birliğin sektörel politikalarının mekansal eşgüdümü üzerindeki etkisi inkar edilemez boyuttadır 
(Nadin, 1999). Bu bağlamda AB, ülkelerarası diğer birlikler arasında gerçek anlamada ülkeler 
üstü güce sahip tek birliktir (Faludi, 2001). 
 Bu konuda şu ayırımı vurgulamakta yarar vardır; AB, özellikle 1994’den sonra, ‘kır ve 
kent planlaması’ndan daha kapsamlı olan, ‘mekan planlama’ ile ilgilenmektedir. Literatürde 
mekan planlamanın farklı tanımlarına rastlanmaktadır. Örneğin;  
• Nadin’e (1999) göre “mekan planlama, mekansal hedefi ve/veya etkisi bulunan tüm politika 
alanlarının (örneğin, arazi kullanımı, ulaşım, çevre, tarım, vb.) eşgüdümlenmesini gerektirir. 
Diğer bir deyişle, mekansal strateji şemsiyesi altında çeşitli sektörlerin etkinliklerinin 
bütünleştirilmesi ve bunların mekansal etkilerinin koordine edilmesidir”.  
• Faludi (2001) mekan planlamayı “genelde bir ülkenin kendi toprakları için, ülkeden daha geniş 
bir coğrafi, sosyo-ekonomik ve politik bağlamda, ‘mekansal vizyon’ oluşturması süreci” olarak 
tanımlamaktadır. 
• Avrupa Konseyi’ne (1997) göre ise mekansal planlama, serbest kaldıklarında pazar 
mekanizmalarınca yönlendirilecek olacak olan sektörel politikaların, gelişmenin bölgeler arası 
daha dengeli/hakça dağılımını gerçekleştirecek biçimde ele alınması (mekansal etkilerinin 
eşgüdümlenmesi) ve bu amaç çerçevesinde arazi kullanımının düzenlenmesidir (EC, 1997: 24). 

Bu tür planlamada merkezin (AB için Konsey’in) önemli bir yönlendirici gücü 
vardır/ olmalıdır. Ama AB ülkeleri Birlik politikalarının kendi arazi kullanımı üzerinde 
güçlü bir mekansal düzenleme etkisine sahip olmasını hiçbir zaman hedeflememiştir 
(Faludi, 2001). Çünkü, yukarıda da görüldüğü gibi, üye ülkelerin çoğunda merkezi yönetim 
güçlü ve yerel idari kademeler üzerinde denetimi olmakla birlikte, arazi kullanım 
planlaması büyük ölçüde bölge ve/veya yerel yönetimlere bırakılmıştır. Nitekim, 1994 
Leipzig ilkeleriyle ‘Birlikçe yönlendirilecek planlama’ya Almanya’nın karşı çıkması 
üzerine ‘Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi’ (ESDP) üye ülkelerin kendi istekleri ile 
benimseyecekleri, uyma zorunluluğu olmayan hükümetler içi bir belge niteliğinde kalmıştır 
(Faludi, 2001a). Ancak, ‘Avrupa Vizyonu’na çerçevesinde Avrupa’nın mekansal 
gelişmesini ana hatları ile ortaya koyan Postdam Belgesi’nin (1999) tüm üye ülkelerce 
onaylanması, ortak mekan (arazi) düzenlemenin Birlikçe benimsendiğinin bir işaretidir. 
Postdam Belgesi mekana yönelik başlıca üç ana politika içermektedir (Richardson, Jensen, 
2000); 
• Dengeli ve çok merkezli kentsel sistemin geliştirilmesi ve yeni kent-kır ortaklıkları,  
• Altyapı ve bilgiye erişmede eşitlik, 
• Doğal ve kültürel mirasın akıllı yönetimi, sürdürülebilir gelişme. 
Bu ana politikalardan uygulamada komünden ülkelerüstüne, sınırlar arasından bölgeler arasına 
kadar çok farklı düzeylerde ve ölçeklerde işbirliklerine olanak tanıyan 60 kadar politika seçeneği 
oluşturulmuştur (Faludi, 2001). 
2006 sonrasının uzun dönemli gelişme stratejisini ve hedeflerini ortaya koyan Lizbon Ajandası 
Birliğin bölgesel politikasında devrim niteliğindedir (Bachtler ve diğ., 2003); 
• Uluslararası yarışmacılığı arttırmak-bilgi ekonomisini desteklemek, 
• Çevresel sürdürülebilirliği, ekonomik ve sosyal kaynaşmayı garanti etmek,  
• Kamu sektöründe etkinliği teşvik etmek,  
• Karmaşık mekansal sorunlara yerelde, yerele has politikalar oluşturmak,  
• Bölgesel sorunlar ve farklılıklarla ilişkili tutum değişikliği- yönetimde merkezdışılaşma,  
• Birlik çerçeve politikalarının ülkeler üstünde daha etkin olması, 
• Daha çok mekansal ve sektörel kümelenmeleri (ağları) hedefleyen politikalar Ajanda’nın önde 
gelen maddeleri arasındadır. 
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 ‘Modern bölgesel politika’ olarak adlandırılan Lizbon Ajandası’nın mekanla ilgili 
çerçeve politikaları bölgesel politika paradigmalarında değişikliğe işaret etmektedir. 
Bölgesel politikalardaki paradigma değişikliği Tablo 3’de özetlenmektedir. 
 

Tablo 3. Bölgesel politikalarda değişen paradigmalar 
Ölçütler Klasik politika paradigması Modern politika paradigması 

Kavramsal Temel  
Sanayi yer seçimi kuramları  
Temel faktörler bölgeyle ilişkili  
(örn. üretim maliyeti, işgücü  
varlığı, vb.) 

 
Öğrenen bölge kuramları 
Temel faktör bölgenin yetenekleri ile ilişkili  
(örn. yenilikçilik ortamı, kümeler, ağlar, vb.) 

Politika Özellikleri 
Amaç(lar) 
Hedefler 
 
Eylem alanı 
Operasyon ortamı 

 
Eşitlik veya etkinlik 
İstihdam yaratma 
Yatırımı arttırma 
Dar (ekonomik/endüstriyel) 
Tepkisel, proje temelli 

 
Eşitlik ve etkinlik 
Yarışmacılığı arttırma (örn. girişimcilik, 
yenilikçilik, beceri) 
Geniş (çok sektörlü) 
Pro-aktif, planlı, stratejik 

Politika Yapısı 
Mekansal odak 
Analitik Temel 
 
Anahtar Araç 
Destekleme  

 
Sorun alanlar 
Belirleme göstergeleri 
Bölgesel dış satım 
Teşvik projeleri 
İşletmeye destek 
Sert (hard) altyapı 

 
Bütün bölgeler 
Bölgesel SWOT analizi 
 
Gelişme programı 
İş çevresinin atmosferi 
Yumuşak (soft) altyapı 

Organizasyon 
Politika geliştirme 
 
Organizasyonu 
yönlendiren 
Ortaklar 
 
Yönetim 
Proje seçimi 
Zamanlama 

 
Yukardan aşağıya/merkezi 
 
Merkezi yönetim 
Yok 
 
Basit/rasyonel 
Dışa kapalı 
Yıllık bütçeler 

 
 Kolektif/karşılıklı görüşme, uzlaşma/pazarlık 
Bölge otoriteleri 
Yerel yönetimler 
Gönüllü sektör, Sosyal paydaşlar 
Karmaşık/bürokratik 
Katılımcı 
Çok-yıllı planlama dönemi 

Değerlendirme 
Aşama (lar) 
Çıktılar 

 
Gerçekleşen 
Ölçülebilir 

 
Öngörülen 
Ölçmek güç 

 Kaynak: Bachtler, Wishlade, Yuill 2003. 
  

2.2 AB’ye Üye Ülkelerin Birlik Politikasına Uyumlanması 
Birliğe üye ülkelerin kurumsal strüktürleri, ilişki ağları, görüşme ve sorun çözme 

kültürleri farklı da olsa 1980lerden günümüze dört AB ülkesinin planlama sistemlerinde 
yaşadıkları değişme/gelişmeleri genel olarak değerlendiren bir çalışmada (Aydemir, 
Aydemir, 2002) varılan sonuç AB ülkelerinin yönetimsel ve planlama konusundaki yeniden 
yapılanmalarında ortak yönelimler sergiledikleri yönündedir. Bunlar; 
• Merkezdışılaşmanın (decentralization) artırılması ve merkezin denetiminin azaltılması, 
• Bölgeleşmenin teşviki; esnekliğin arttırılması/kuralların gevşetilmesi, 
• Kamu ve özel sektör ortaklıkları, kamu sektörünün etkinliğinin arttırılması, 
• Karar mekanizmalarına halkın katılım düzeyinin arttırılması, katılım yaklaşımlarının ve 
araçlarının çeşitlenmekte olması bunlardan bazılarıdır. Ancak şu da bir gerçek ki ülkelerin değişimi 
kendi tarzlarında olmakta, sonuçta, aralarındaki geleneksel farklılıklar yok olmamaktadır. 
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Merkezdışılaşma İngiliz ve Fransız ailelerinde, genelde, bölge ve yerel yönetimlerin 
yasal sorumluluklarının arttırılması olarak gelişmiş, temsil ve finansal güçlerdeki iyileşme 
kısıtlı kalmıştır. Görünen o ki merkezi bir sistemin merkezdışı bir sisteme dönüşmesi basit 
bir işlem değildir. Örneğin, İtalya son 40 yıldır, uzun, inişli çıkışlı bir süreçte merkezi 
modelden, bölgenin önem kazanacağı karışık modele geçme çabasını sürdürmektedir. 
Bölgenin politik açıdan öne çıkması riskine karşı (‘Kuzey Ligi’ siyasal partisi gibi), son 
yıllarda illerin rolünü güçlendirmiştir. Bazı ülkelerde ise yönetsel kademelenmede ve 
merkezdışılaşmada ‘bölge’ kurumsallaşmış bir önemi kazanmamıştır. Örneğin, bu bildiride 
ele alınmayan Yunanistan’da ‘bölge’ strüktürel fonlardan yararlanan yatırımlara yönelik 
tanımlanan, bir anlamda proje-bölge niteliğindedir (Newman, Thornley 1996: 58). Ayrıca, 
Birlik içinde ülke bazında makro ekonomik planlama önemini yitirirken ülkesel kent planlama 
politikalarının önem kazandığı, ağırlığın yerel yönetimlere kaymakta olduğu söylenebilir.  
 

3. Çok Merkezli Büyüme2 
 Yukarıda görüldüğü gibi 1990larda biçimlenen, Birlik içinde eşit ekonomik ve sosyal 
gelişme hedefleyen bir dizi mekansal stratejinin odağında ‘çok merkezli büyüme’ vardır. Ön 
kabul, çok merkezli büyümenin yerelin/bölgenin yarışma gücünü arttıracağı ve sosyal ve 
ekonomik kaynaşmayı teşvik edeceği yönündedir. Nitekim, uygulamada Almanya, Belçika, 
İngiltere, İrlanda, Hollanda gibi ülkeler ‘yarışma’yı, yine Almanya, İrlanda ve Fransa gibi 
ülkeler ise ‘kaynaşma’yı öncelikli amaç olarak benimsemişlerdir (Hague, 2005). Ayrıca, Birlik 
içinde çeşitli ölçeklerde çok merkezlilikten söz edilmektedir; makro ölçek (Avrupa içi, özellikle 
büyük merkezler arası ağ ilişkisi), mezo ölçek (Avrupa içinde, sınır ötesi bölgeler arası ağ 
ilişkisi) ve mikro ölçek (ülke içinde büyük merkezler/bölgeler arası ve bölge içi ağ ilişkileri) 
(a.g.e.). 
 

3.1 Çok Merkezli Büyüme Nedir? 
 Çok merkezli gelişme stratejisi, bir kentin ya da metropolün çevresindeki diğer 
bütün yerleşmelere hakim olduğu tek merkez/büyüme merkezi gelişme stratejisine 
seçenektir (Hague, Kirk 2003; ESPON 2003, 27). Mekansal planlamanın başlıca aracıdır. 

AB dokümanlarında ‘çok merkezli gelişme’, ‘çok merkezlilik’ gibi terimlerle ifade 
edilen strateji için literatürde daha çeşitli terminolojilerin kullanıldığı görülür; Kent Ağları 
(Capello 2000), Ağ Oluşturan Kentler (Batten 1995), Çok Odaklı Metropoliten Bölgeler 
(Dieleman, Faludi 1998), Çok Merkezli Kent Bölgeleri (Kloosterman, Lambregts 2001) 
bunlardandır. Bu çalışmada, mikro ölçekte çok merkezliliği daha iyi ifade ettiği 
düşüncesiyle ‘kent ağları’ (KA) terimi kullanılmıştır.  

KA çok sayıda yerleşmenin, birlikte hareket ederek ticaret, servisler ve kentsel 
kolaylıkların sürdürülebilir büyümelerine ortam hazırlayacak yeni bir ‘kritik büyüklük’ 
yaratacak biçimde ağ oluşturmalarıdır (Hague, Kirk 2003). Ağ kentleri birbirine az çok 
yakın, idari ve politik olarak birbirinden bağımsızdırlar. Kentler arasında ekonomik, sosyal, 
kültürel ve diğer alanlarda egemen bir kentin bulunmaması gerektiği görüşünde olanlar var 
ise de (Kloosterman, Lambregts 2001) bu önemli bir belirleyici değildir (ESPON 2003, 30).  

KA’dan beklenen ‘dengeli gelişme/büyüme’, ‘eşitlik’, ‘sosyal ve mekansal bütünleşme’, 
‘sürdürülebilir gelişme’dir. KA’nı güçlendirmek için geliştirilen kavramsal mekansal stratejiler; 
‘kooperasyon’, ‘ortaklık ve yetki verme’, ‘içsel gelişme’ ve ‘yönetişim’dir (Richardson, Jensen, 
2000; ESPON 2003, 28). 
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2 Bu bölüm Aydemir, Aydemir (2004)’den güncellenerek özetlenmiştir. 
 

 
 



 

3.1.1 Kent Ağlarının Özellikleri  
 KA’nın morfolojik ve ilişkisel olmak üzere birbirini tamamlayan iki yönü vardır 
(ESPON 2003, 29-30). Birincisi, ele alınan alanda genelde tüm yerleşmelerin, özelde 
kentlerin dağılımını ve hiyerarşik düzenini içerir. İki uç örneği; tek merkezli düzen (bir 
hakim kent ve çok sayıda çevre/bağımlı kent) ve çok merkezli düzen (kentlerin benzer 
değerde olması, hakim bir kentin bulunmaması) dir. İkincisi ise verilen bir alanda kentler 
arasındaki ağları (mal, bilgi ve insan akışlarını) ve ortaklıkları kapsar. Merkezler arası 
akışlar ve kooperasyonlar farklı yönlenmeler gösterebilir. Uç örnekleri; “tek yönlenmeli” 
(ilişkilerin tercihen tek merkeze yönlenmesi) ve “çok yönlülük” (zayıf kentsel hiyerarşi) dür.  

KA’nın fiziksel yapısı, genelde, birbirine yakın ve ilişkili olan farklı büyüklükte 
yerleşmelerden oluşmaktadır. Örneğin, ABD’de yapılan bir araştırmada, ağın merkezi ile en 
uzak ağ kenti arasın uzaklığının yaklaşık 160 km olduğu, ağ içi yerleşme sayısının 30’u 
bulduğu, ağ yerleşmelerin nüfuslarının ise 150 000 ile 4 000 kişi arasında değiştiğidir. Ağdaki 
yerleşmelerin ortalama nüfus büyüklüğü yaklaşık 14000’dir (Krakover 1987). 

Kent ağları için yalnızca mekansal yakınlık yeterli değildir. Çünkü KA 
ülkelerarasından yerele farklı mekansal ölçeklerde geçerli olan bir kavramdır. Bu nedenle, 
‘bağlantılılık’ KA mekansal oluşumunun olmazsa olmaz koşuludur (ESPON 2003, 31). 

KA’nın oluşumu iki temel süreçte gerçekleşebilir; kurumsal ve strüktürel. 
Birincisi yöneticilerin çeşitli projeler üzerinde gönüllü işbirliğine dayanır. Önemli olan, 
iki ya da daha fazla yerleşmenin ortak ve tematik projeler, eylemler ve stratejiler 
oluşturması, bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarması, araç-gereçlerini paylaşması ve 
altyapılarının (kültürel, sosyal, ulaşım, vb.) niteliğini artırma yolunda ortak projeler 
geliştirmesidir. Bu bağlamda KA “plana yönlenmiş” strateji ve eylemlerle ilişkilendirilir. 
İşlevsel işbirlikleri için işlevsel tamamlayıcılık ön koşul değildir. İkincisi ise tarihsel, 
ekonomik ve mekansal düzenin bir ürünü olarak spontane biçimde de gelişebilir (a.g.e, 30). 
 
 3.1.2 Kent Ağlarının Tipleri 

KA’nın oluşumu bir süreçtir ve bu süreçte ağ strüktürünün başarılması için tek bir yol ve 
performans modeli yoktur. KA’nın ‘morfolojik’ ve ‘ilişkisel’ yönü birlikte değerlendirildiğinde 
dört temel KA tipi tanımlanabilir (ESPON 2003, 31-34); 

• Bütünleşik tek merkezlilik; güçlü hiyerarşik kentsel düzen ve güçlü merkez-çevre ilişkisi 
vardır. Tüm merkezler (uzmanlaşmış ya da uzmanlaşmamış) oldukça çeşitlenmiş, yerelde organize 
edilmiş işgücü pazarına sahip ve ana merkeze bağlılığı fazladır (Şekil 1A). 

• KA’nın belirmesi; oldukça güçlü bir mekansal strüktür ve çok yönlü akışlar vardır. Bazı 
ikincil merkezler özel tematik yetenekler kazanır ki bu onların çok yönlü ilişkiler kurmasını 
kolaylaştırır. Bu çok yönlü ilişki düzeninde kentler ya aynı alanda uzmanlaşmıştır (rakiptirler) ya 
da birbirlerini tamamlayacak biçimde uzmanlaşmıştırlar (turizm ile yöreye has sanayi, 
elektronik ile havacılık, tekstil ile konfeksiyon, vb.) (Şekil 1B). 

• Metropoliten KA; zayıf kentsel hiyerarşi, üst kademe merkezlere güçlü bir yönlenme 
vardır. Hep birlikte ana merkezli ağ gibi çalışır. Üst kademe merkezler çok çekirdekli düzende 
ise ‘tek kademe KA’dan söz edilebilir (Şekil 1C). 

• Bütünleşmiş KA; zayıf kentsel hiyerarşi, yerleşmeler arasında çok yönlü ilişki 
vardır (Şekil 1D). 
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Şekil 1. Kent ağları tipleri (ESPON 2003, 34) 
 

3.2 Kent Ağları Stratejisinin Olumlulukları ve Kısıtları 
• Yerleşmeler Hiyerarşisi (Christaller) kuramı ile bütünleşen Büyüme Merkezi stratejisinde 

ilişkiler genelde tek yönlü ve zayıftır. Büyüme merkezi, çoğu kez bölgenin nüfus açısından da en 
büyük yerleşmesidir, yeni etkinlik ve yatırımların odağıdır. Yerleşmeler arasındaki idari sınırlar, 
özellikle uluslararası sınır, ilişkilerde kısıtlayıcıdır (Şekil 2A). KA yaklaşımında ise büyük kent 
halâ önemlidir, ama tüm parçalarla arasında karşılıklı yararlanma ve paylaşım esasına dayalı 
bir bağ vardır (Şekil 2B). Yerleşmeler arası nitelikli iletişim ağıyla işçi ve iş arayanlar, eğitim kursu 
olanakları, eğlence ve kültür etkinliklerinin programları, vb. pek çok konuda ağ içi nüfusun 
kolay ve çabuk bilgilenmesi sağlanır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Tek merkezli (A) ve KA (B) gelişmelerde ilişkiler (Hague, Kirk 2003) 
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• Bölgesel gelişmenin getirileri ağ içi yerleşmelerce paylaşılacağından ağ kentleri birlikte 
büyüyecekler, ağ içinde ‘en önemli’ tek bir kent ortaya çıkmayacaktır. Büyüme merkezi 
yaklaşımında ise bölgesel gelişme öncelikle merkez kentte yaşanacağı için art alanındaki 
yerleşmelerden göç alarak bölgesinde ‘en önemli’ kent oluşumuna neden olacaktır/ olmaktadır. 
• Kentlerin işlevsel etki alanlarındaki kısmi örtüşmeler nedeniyle doğrudan/dolaylı 
toplumsal ve ekonomik etkileri zayıflamaktadır. Ağ stratejisi içinde bu sorunlar azalacaktır. 
Ayrıca, çok merkezli kent sistemlerinde, artan nüfus ağ içi yerleşmelere dağılacağından, 
büyümeden kaynaklanacak çevresel, trafik, sosyal, vb. sorunlar görülmeyecektir.  
• Kent ağlarının etkisi bütünü oluşturan parçaların etkilerinin toplamından daha fazla 
olabilir. Erişilecek sinerji düzeyi ağ türüne (bütünleşme, kooperasyon, birbirini 
tamamlama) ve ağ kentleri arasındaki ilişkinin optimizasyonuna bağlıdır. Birçok yönetici 
ve teknokratın beklentisi sinerjinin gelişeceği yönündedir (Meijers 2002). Diğer bir deyişle, 
kentler bir ağ oluşumu içinde potansiyellerini birleştirdiklerinde, küresel/ulusal mobil yatırımları 
kendilerine çekmede yarışan ağ dışı rakip kentler arasında yarışma güçlerini artırabileceklerdir.  
• Kent ağlarının kurulabilmesi kent yöneticilerinin, kurum ve kuruluşlarının işbirliğine ve 
gereklerini yerine getirmeye istekli olmasını gerekir. Bütünleşmenin, uzun dönemde bekli de 
en önemli yönü bu duygusal yöndür (Grasland 1999). Bu, yeni bağların tarihsel engelleri (ülke 
sınırları, yerel çekişmeler ya da iletişimsizlikler) zorlanması/yıkılması demektir. Ağ içi bağlantı 
ulaşım altyapısı yanında enformasyon teknolojisine dayanan sanal bağ, ortak çalışma ve/veya aktif 
işbirlikleri ile de sağlanabilir/iyileştirilebilir (Hague, Kirk 2003). 

Özet olarak, özellikle Avrupa’nın mekansal gelişmesinde Birlik tarafından anahtar 
strateji olarak benimsenen KA, 1990larda, çeşitli ülkelerde, değişik ölçeklerde uygulamaya 
konmuştur. Dört konuda kentlerin/bölgelerin ağ oluşturmaları teşvik edilmektedir; işlevler 
yönünden birbirini tamamlayıcılık ve işbirliği; işlevsel karşılıklı bağımlılığı güçlendirme; 
ulaşım, atık yönetimi gibi işlevlerde idari sınırlar ötesi gönüllü işbirliği; ‘yaşayabilir pazarlar 
yaratmak’ için küçük ve orta boy yerleşmelerin işbirliği.  
 

4. AB’de Bölgesel Politikaların Uygulama Araçları 
 Birliğin mekansal politikalarını destekleyen araçlar mali, teknik ve danışmanlık olmak 
üzere üç türlüdür. Mali araçlar, uyulması ister zorunlu ister isteğe bağlı olsun, Birliğin 
benimsediği mekansal politikaların üye ülkelerce benimsenmesinde en önemli yeri tutmaktadır. 
Mali araçların başlıca kaynağı çeşitli ad ve kapsamdaki fonlardır. Avrupa Yatırım Bankası da bu 
konuda tali (fonları destekleyici nitelikte) bir rol üstlenmektedir.  

Fonların kuruluşu 1958’e dayanır. Bu tarihte önce Sosyal Fon ve Tarımsal Fon kurulmuş, 
bunları 1975’te Bölgesel Kalkınma Fonu izlemiştir. 1988’de bu fonlar konusal özellikleri 
korunarak ‘Dayanışma Fonları’ adı altında toplanmıştır. 1993’de üç konusal fona balıkçılık 
sektörünün gelişmesi-iyileştirilmesine yönelik oluşturulan fon da eklenmiş ve fonların ortak adı 
‘Yapısal Fonlar’ olarak değiştirilmiştir (EU, 2002). Amacı, ‘ekonomik ve sosyal kaynaşma’ olarak 
ifade edilen, Yapısal Fonlar, önceleri, mekansal politikaları gerçekleştirmede etkisiz kalmışlardır. 
Çünkü fonlar, genelde, üye ülkelerce planlama sürecinden bağımsız, farklı zamansal ölçeklerde ele 
alınmış ve çoğu kez, bir ‘diğer finans kaynağı’ gibi değerlendirilmiştir (Nadin, 1999). Zaman 
içinde fonlardan yararlanma çerçevesi değişmiştir. Bugün fonlar çoğu ülke, bölge ve yerel 
aktörlerce etkin bir teşvik olarak değerlendirilmektedir.  

Günümüzde Birliğin mali araçları beş grupta toplanmaktadır. Bunlardan ‘Kaynaşma Fonu’, 
bazı yerel sorunlara ortak çözüm bulunmasına yönelik olan ‘Topluluk Girişimleri’ ve Birliğe aday 
ülkelerin modernizasyonuna katkı veren ‘Uyum Fonları’ da özde Yapısal Fonlar çerçevesinde 
değerlendirilmektedirler. Mali araçlar, alt açılımları ve amaçları Tablo 4’de özetlenmektedir. 
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Tablo 4. AB mekansal politikasının mali araçları 
Fon  

Grubu 
Fonun  

adı 
Fonun amacı 

Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu  
(ABKF)  

Amacı; öncelikle verimli yatırımlarının teşvik edilmesi, altyapının 
iyileştirilmesi, yerel kalkınma ve KOBİ’lerin gelişmesi yönünde projeleri 
hibe niteliğinde desteklemektir. Toplam bütçenin yarıya yakınını oluşturan 
kalkınma fonu AB yapısal fonlarının en büyüğüdür. 

Avrupa Sosyal Fonu 
(ASF)  

İstihdamın teşvik edilmesi ve işçilerin yaşam standardının yükseltilmesi 
yönünde oluşturulan projelere destek olur. Avrupa İstihdam Stratejisi ve 
Ulusal Eylem Planları kapsamında Birlik içinde tutarlı bir istihdam politikası 
oluşturulmasında önemli bir araçtır. 

Avrupa Tarımsal 
Yönlendirme ve Garanti  
Fonu (ATYGF)  

Ortak Tarım Politikasını destekleyen bu fonun özelikle Yönlendirme 
Bölümü, kırsal kalkınmada tarımsal işletmelere yapılan yatırımlarla, çiftçiler 
için başlangıç desteği, mesleki eğitim gibi konularda destek verir 
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Balıkçılığın Yönlen-
dirilmesi İçin Mali  
Araç (BYMA)  

Ortak Balıkçılık Politikasını (sektördeki uygun işletmeleri geliştirmek, kıyı 
bölgelerindeki işletmelerin yarışabilirliklerini güçlendirmek, vb.) finanse 
eder. 

 
INTERREG  

Birlik alanının tümünde uyumlu, dengeli, sürdürülebilir gelişmeyi teşvik 
etmek amacıyla Birlik ülkesi ülkelerle sınırları bulunan ülkelerin sınır 
bölgeleri arasında ve Birliğin kendi bölgeleri arasındaki işbirliklerini 
destekler. 

URBAN  Krizde bulunan kentlerin (100 000+ nüfuslu) ve kent alt birimlerinin ıslahı/yeniden 
canlandırılması amacıyla geliştirilen yenilikçi stratejileri ve işbirliklerini destekler.  

LEADER + Kırsal gelişme için yenilikçi yerel projelere ve işbirliklerine destek verir.  
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EQUAL Emek pazarına girişteki ayırımcılıklar ve eşitsizliklerle mücadele amaçlı 
yeni yaklaşımların geliştirilmesini destekler.  
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Kaynaşma  
(cohesion) Fonu  
(KF) 

Yapısal Fonlar’a ek Birlik içinde bölgesel eşitsizliklerin derinleşmesini 
önlemek, daha yoksul ülkelerle daha zengin ülkeler arasındaki uçurumu 
gidermek amacını güder. GSYİH oranları AB ortalamasının %90’ından 
(2006’dan sonra %75’den) daha az olan AB ülkeler bu fondan 
yararlanmaktadır. 

PHARE Aday ülkenin modernizasyonu ile ilgilenir; ekonomik ve sosyal kaynaşmayı 
hızlandırmak, yönetimsel kurumsal yapıyı güçlendirmek. Yapısal Fonların 
ilgi alanındaki tüm konulardaki projeleri finanse eder. ISPA ve SAPARD 
fonlarıyla desteklenir.  

ISPA Büyük yatırım gerektiren ulaşım ve çevre koruma altyapısını iyileştirmeye 
yönelik projelerine destek verir.  

SAPARD Aday ülkeleri Birliğin ortak tarım ve kırsal alan politikasına, özellikle gıda 
kalitesi, tüketicinin ve çevrenin korunması yönünde hazırlamak amacı güder.  
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Diğer  MEDA anlaşması çerçevesinde Türkiye, Kıbrıs, Malta gibi Akdeniz 
ülkelerinde ekonomik ve sosyal yapıda reform projelerine teknik ve finansal 
destek verir. CARDS yeniden yapılanma, gelişim ve istikrar için Balkan 
ülkelerini destekler. TERRA 1999 depremi sonrası rehabilitasyon ve 
yeniden imar için Türkiye’ye verilen mali destektir. TACIS Orta Asya ve 
Kafkas ülkelerine yardım amaçlı olan programındır. LIFE-Üçüncü Ülkeler, 
bu ülkelerde çevre politikalarının oluşumu için gereken idari ve diğer 
kapasite arttırıcı yapıların oluşturulmasına, doğa korumaya yönelik projelere 
destek verir.  

 Avrupa Yatırım  
Bankası (AYB) 

Kar amacı gütmeksizin ekonominin tüm sektörlerindeki; az gelişmiş 
bölgelerin kalkınmasına, ekonomik ve sosyal kaynaşmanın güçlendirilmesi 
yönelik projeler ile birden çok ülkenin ortak yararına olan ve/veya 
büyüklükleri ve nitelikleri gereği üye devletlerin herbirinde mevcut çeşitli 
finansman olanaklarıyla tamamen finanse edilemeyen projeleri destekler. 
AB’ye tam üye olmayan ülkelerin bölgeleri de özellikle altyapı yatırımları 
için Banka’dan katkı alabilir (harcamanın %50sine kadar).  

Kaynaklar: Inforegio (2000), URL2, URL3 (2001), Şen (2004), Inforegio (2004), Silberg (2004), URL5 (2004)’den 
yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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Özellikle son yıllarda, Birlik ve üye ülke politikalarının hem Birliğin ‘Avrupa mekansal 
stratejisi’ ile eşgüdümlenmesi, hem de ortak ilkelerin hayata geçirilmesiyle yatırımların daha etkili 
ve verimli olacağı tartışılmaktadır (Nadin, 1999). Bu bağlamda bir dizi strateji geliştirerek üye 
ülkelerde merkezdışılaştırma ve çoklu yerel girişimcilik/ortaklıklar, verimlilik, yarışma, yerel 
demokrasi, vb. toplumsal dönüşümler motive edilmektedir (diğer bir bakışla zorlanmaktadır). 
Nitekim Fransa ve Hollanda gibi bazı ülkelerde değişim süreci işlemeye başlamıştır; ülkelerinde 
disiplinler/sektörler arası yaklaşımla yerel yönetimlere çerçeve oluşturacak stratejik politika 
seçenekleri oluşturmaktadırlar. Yukarıda değinildiği gibi Fransız ve İngiltere ailesinde yer alan üye 
ülkeler yönetim sistemlerini merkezdışılaştırmaktadırlar. Fonların kullanımını yürüten Komisyon 
fon kullanımı konusunda ülke alt kuruluşlarıyla doğrudan ilişkisini giderek arttırmaktadır. Bölgesel 
ve yerel otoriteler Brüksel’de temsilcilikler açmakta, kamu ve özel ilgi grupları ile lobi 
etkinliklerinde ve doğrudan müzakerelerde bulunmaktadırlar (Newman, Tornley 1996:22).  

Fonların kullanım stratejileri (konusal ve mekansal öncelikler, ölçütler, vb) beş-yedi 
yıllık program dönemleri için belirlenmekte, Birliğin izlediği politikaların amaca ne ölçüde 
katkıda bulunduğu program dönemleri sonunda değerlendirmektedir. Mekansal kaynaşma 
ülkelerarası, bölgelerarası, bölge içi, kent/metropol içi gibi değişik düzeylerde ele 
alınmaktadır. Fonların kullanım stratejileri ve öncelikleri zaman içinde değişebilmekte 
(Bkz. Tablo 5) ve kullanım yöntemleri sadeleştirilmektedir. Örneğin, 2000-2006 
döneminde Yapısal Fon programlarında ve Topluluk Girişimleriyle (INTERREG) kırsal ve 
kentsel gelişmede ‘çok merkezli büyüme/gelişme’ projeleri öncelikle desteklenmiştir 
(burada ön koşul, Birlik mali desteğinin etkinliğini arttırmak için, ulusal/bölgesel kentsel ağ 
geliştirme planlarının hazırlanmış olmasıdır). Diğer bir öncelik konusu çok bölgelilik 
olmuştur. Tablo 4 ve 5 birlikte değerlendirilirse, Birliğin bölgeler arasındaki eşitsizlikleri 
azaltmaya yönelik başlıca şu alanlara yatırım yaptığı görülür; a) altyapı geliştirme, b) işletmeler 
(özellikle KOBİ’ler) için destek, c) genel eğitim ve mesleki öğretim, d) çevrenin korunması, e) 
araştırma ve geliştirme (yeni ürünler, malzemeler, teknolojiler ve hizmetler ortaya koyabilme, 
zengin ve fakir bölgeler arasındaki teknoloji uçurumunu kapatabilme yönünde uzun süreli 
projeler) ve f) yerel kalkınma (belirli bir yerel çevredeki kaynakların artmasına katkıda 
bulunabilecek bütün girişimlerin teşvik edilmesi, deneyim alışverişi ve işbirliği için ağlar kurularak 
yerel girişimlere destek verilmesi ve yardım edilmesi) dır. 

Mekansal politikaların uygulanmasında teknik araçlar ve eğitim mali araçlara destek 
araçlarıdır. Teknik araçlar, planlama kurumlarına danışmanlık, mali kaynaklara erişim için lobicilik 
yapma, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı ağlar oluşturma bunlardandır. Örneğin, benzer sorunları 
paylaşan yerel yönetimler arası bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı ‘Euro-cities’ ağı, deneyimlerin 
paylaşıldığı forum niteliğinde özel amaçlı ağlar (‘MET-REX’-metropoller arası; ‘Commission de 
Ville’- küçük ve orta boy kent sorunlarına yönelik; ‘Quartier en Crise’-kent yenileme/canlandırma 
konusunda) en tanınanlarıdır. Planlama da dahil çeşitli alanlarda ve amaçlarla insan kaynağımı 
yetiştirmede bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına yönelik formel ve informel eğitim ağlarının 
başında Sokrates-Erasmus, Leonardo ve Avrupa İçin Gençlik gelmektedir.  
 

5. AB Bölgesel Politikaları Çerçevesinde Trabzon Düzey 2 Bölgesi’nin 
     Potansiyeli 
Türkiye’de, bölgesel gelişmede 1960’lardan buyana, kısa bir dönem hariç, farklı isimlerle 

de olsa ‘büyüme merkezi’ politikası izlene gelmiştir. Altyapı yatırımlarının yoğunlaşması, 
ekonomik çarpan etkisi yüksek sektörlerin/alt sektörlerin desteklenmesi, yerel kaynakların ve 
girişimcinin harekete geçirilmesi yanında bölgeye dışardan sermaye akışının teşvik edilmesi, vb. 
uygulama araçları bir arada ya da seçmeli olarak kullanıla gelmiştir. Zaman içinde bu politikanın 
görünen ve dolaylı iki temel açmazı ortaya çıkmıştır: 
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• Her ne kadar ‘seçilmiş’ yerleşmeler çevrelerindeki kentlere göreli daha yüksek gelir düzeyine, 
daha gelişmiş hizmetlere ve daha canlı ekonomiye kavuşarak bölge merkezi konumuna 
gelmişlerse de bu merkezilik, özellikle ülkenin doğusunda, önemli bir bölgesel itici güç olamamış, 
yarışan kentlere dönüşememişlerdir. Dolayısıyla “büyüme merkezi politikası”ndan özde beklenen 
yarar (merkez büyüyüp geliştikçe gelişmenin ve refahın çevreye yayılması) gerçekleşememiştir.  

 
Tablo 5a. AB’nin bölgesel politika hedefleri ve mali uygulama araçları 1994-1999 

Hedefler Mali araçlar 
KAYNAŞMA FONU KF 

HEDEF 1. Gelişmede geri kalmış bölgelerin gelişmesini teşvik etmek ve yapısal  
kaynaşma. 

ABKF ASF 
BYMA ATYGF 

HEDEF 6. Nüfus yoğunluğu çok düşük (8 kişi/km2) yörelerde gelişmeyi teşvik etmek. ABKF ATYGF 
HEDEF 2. Sanayinin yapısal sorun yaşadığı alanların ekonomik dönüşümünü desteklemek  ABKF  ASF 
HEDEF 5. Düşük nüfus yoğunluklu, yüksek göç oranına sahip, tarım geliri düşük kırsal 
alanların gelişimini ve yapısal uyumu. 

ASF 

HEDEF 3. Uzun süreli işsizlik, işgücü piyasasının dışında kalma, vb istihdam sorunu 
yaşayanların ekonomiye entegre edilmesini teşvik etme  

ASF 

HEDEF 4. Sanayi ve üretim sistemlerindeki değişimin tehditi altındaki işgücünün  
yeni gelişmelere uyumunu teşvik etme. 

ASF 

HEDEF 5a. Kırsal kalkınma ve Hedef 1 kapsamı dışında kalan balıkçılık sektöründe 
yeniden yapılandırma 

ATYGF  
BYMA 

INTERREG ABKF 
URBAN ABKF 
LEADER + ATYGF 
EQUAL ASF 
PHARE 
ISPA 
SAPARD 
Diğer 

 
UF 

AYB 

Kaynak: Silberg (2004), URL1 (1996), Inforegio (2000), Inforegio (2001), Inforegio (2004)’den yararlanılarak 
düzenlenmiştir. 

 
Tablo 5b. AB’nin bölgesel politika hedefleri ve mali uygulama araçları 2000-2006 

Hedefler Mali araçlar 
KAYNAŞMA FONU KF 

HEDEF 1. Az gelişmiş bölgelerin yapısal uyumu ve geliştirilmesi (doğrudan üretim 
yatırımı, fiziksel ve sosyal altyapı geliştirme, KOBİ’lere AR-GE ve danışmanlık hizmetleri, 
mesleki eğitim)  

ABKF  ASF 
BYMA 
ATYGF 

HEDEF 2. Yapısal krizdeki bölgelerin ekonomik ve sosyal dönüşümü (yeni üretken 
sektörlere yatırım, çöküntü alanlarının restorasyonu, altyapı hizmetleri, KOBİ’lere yönelik 
hizmetler)  

ABKF 
ASF 

HEDEF 3. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim ve öğretim sisteminin 
modernizasyonu, AB politikalarıyla uyumlandırılması  

ASF 

HEDEF 5a. Kırsal kalkınma ve Hedef 1 kapsamı dışında kalan balıkçılık sektöründe 
yeniden yapılandırma  

ATYGF 
BYMA 

INTERREG ABKF 
URBAN ABKF 
LEADER + ATYGF 
EQUAL ASF 
PHARE 
ISPA 
SAPARD 
Diğer 

 
UF 

AYB 

Kaynak: Silberg (2004), URL1 (1996), Inforegio (2000), Inforegio (2001), Inforegio (2004)’den yararlanılarak 
düzenlenmiştir. 
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Tablo 5c. AB’nin bölgesel politika hedefleri ve mali uygulama araçları 2007-2013 
Hedefler Mali  

araçlar 
YAKINLAŞMA, YARIŞMA 
Az gelişmiş bölgelerin ekonomik yakınlaşmasını hızlandırmak (yenilikler ve bilgi toplumun gelişimi, 
çevre koruma, insan ve fiziksel kapital kaynaklarına yatırım, yönetimsel etkinliği arttırma).  
Yeni üyeler için önemli.  

KF 
ABKF 
ASF 

BÖLGESEL YARIŞMA, İSTİHDAM 
Bölgelerin yarışmacılığını ve çekiciliğini güçlendirmek; yenilikleri, bilgi toplumunu, girişimciliği, çevre  
korumayı ve risk önlemeyi destekleyerek sosyal ve ekonomik değişim yaratmak.  

ABKF 
ASF 

AVRUPA MEKANSAL İŞBİRLİĞİ ABKF 
PHARE  
ISPA  
SAPARD  
Diğer  

Kaynak: Silberg (2004), URL1 (1996), Inforegio (2000), Inforegio (2001), Inforegio (2004)’den yararlanılarak 
düzenlenmiştir. 

 
• Birbirinden çok da farklı olmayan yerleşmelerden birinin, gayri resmi de olsa büyüme 
merkezi olarak, bazen de aşırı çaba harcanarak devletçe desteklenmesi komşu eşitleri 
arasında çatışmaya neden olmuştur. Ayrıca bazı bölgelerde, ‘seçilmiş’ merkezi hasım 
olarak gören komşu yerleşmeler/iller, özellikle kamu yatırımlarını kendilerine çekmek için çeşitli 
platformlarda mücadele ederek bölgede gereksiz, ekonominin rasyonelleriyle çelişen 
yatırım tekrarlarına neden olmuşlardır/olmaktadırlar. Bu tutum ülkemizin değişik 
bölgelerinde olduğu gibi Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon Alt Bölgesi’nde (yeni adıyla TR90 
bölgesi) de aynen yaşanmaktadır/ izlenmektedir.  

Büyüme merkezi politikası yerine, yakın konumlanmış irili ufaklı kentlerden oluşan 
ağların oluşumunun desteklenmesi, yukarıda açıklandığı gibi, özellikle az gelişmiş bölgelerde 
daha etkin sonuç verebilir. 

 
 5.1 Kentler Ağı ve TR90 Bölgesi 

 TR90 Bölgesi KA stratejisi konusunda çeşitli açılardan ciddi potansiyel taşımaktadır. 
• Morfolojik ve İlişkisel açıdan; TR90 Bölgesi’nde en büyük kent olan Trabzon güçlü bir 
merkez özelliği göstermez. Bölgedeki iki alt yoğunluk bandından biri olan Vakfıkebir-
Trabzon-Rize-Arhavi kıyı bandı (yaklaşık 190 km içinde 20 kent ve kasaba yer alır) 
yerleşmeler arasında çalışma, ticaret, hizmetlerden yararlanma amaçlı günlük git-gel 
hareketliliğin en canlı olduğu banttır (Aydemir, Ökten, Öksüz, 1993). Örneğin, 1990’da her 
gün bu bantlardaki yerleşmelere art alanlarından (hinterland) gelen sayısı yerleşme 
nüfusunun %7-32’si arasında değişmekteydi. Günümüzde de benzer ilişkilerin sürdüğü 
gözlenmektedir.  
• Ekonomik açıdan; ikinci sektörün mekandan kaynaklı sorunları arasında tüketici pazarının 
darlığı, nitelikli işgücüne ve girdiye erişememe önemli yer tutmaktadır (toplam %57). Dış 
pazarlara açılmada uzman bankacılık, danışmanlık ve taşımacılık hizmetleri en çok 
eksikliği hissedilen hizmetlerdendir (toplam %75). Bölgede etkin olarak varlıklarını 
sürdürebilmeleri rekabet güçlerini artıracak hizmetlere ve kentleşme ekonomilerine 
bağlıdır. Halbuki bölge yerleşmeleri tekil olarak bunları sağlayacak ‘kritik pazar 
büyüklüğü’ne sahip değildir. Sorunlar nedeniyle bölgeden göçmek isteyen yerel üretici 
azımsanmayacak düzeydedir (%55) (Aydemir, Aydemir, Yamak, 1998). 
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• Çevresel açıdan; DKB kıyı yoğunluk bandında, yerleşilebilir arazi son derece sınırlıdır. 
Birbirine yakın yerleşmelerde arazi kullanım kararlarının birbirinden bağımsız verilmesi 
kararlarda gereksiz tekrarlara ve çatışmalara neden olmaktadır. Bu durum, hem kıt kaynakların 

 
 



 

(mali ve fiziksel) israfına yol açmakta, hem de hizmet niteliğini olumsuz etkilemektedir. Kıt 
kaynaktan optimum yararlanabilmek, savurganlığın önlenmesi ancak yerleşmelerin ortak 
amaçlar kümesine yönelik, stratejik bir plan çerçevesinde planlanması ile mümkündür. 
• Ayrıca, Trabzon kenti başta olmak üzere TR90 bölgesi kıyı bandı yerleşmeleri konumu 
nedeniyle Balkan ve Kafkas ülkeleriyle sınır ötesi bölgesel işbirlikleri kurabilecek 
potansiyele sahiptir. 

Nitekim TR90 yerleşmelerin bir kısmı katı atık yönetimi konusunda işbirliğine 
yönlendirilmiş, Trabzon, organize sanayi bölgesi için Arsin ve Beşikdüzü’nde yer seçmek 
zorunda kalmıştır. Yani, bölge yöneticileri ve iş çevreleri bilinçsizce de olsa işbirliğini ve 
yerleşmeler arası ‘işlevsel’ ve ‘kurumsal’ bütünleşmeyi kısmen yaşamışlardır/ 
yaşamaktadırlar. Ancak KA’nın kurulabilmesi, bunların bilinçli ve yerleşmelerin 
ortaklaşa belirleyecekleri amaçlar doğrultusunda planlı olarak yapılmasını ve kentsel 
aktörlerin de buna istekli olmasını gerektirir.  

Burada öncelikle yanıtlanması gereken iki soru vardır; 
• KA stratejisinin uygulanabilmesi için gerekli kurumsal yapı ve ağ planlaması mevcut 
mudur? 
• TR90 Bölgesi’nde sosyal atmosfer (bölgesel gelişme aktörlerinin) KA stratejisi çerçevesinde 
yerleşmeler arası işbirliklerine uygun mudur? 
 Birinci soruya DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı) büyük ölçüde 
yanıt vermektedir. DOKAP proje paketlerinden ‘Mekansal Yapının Dönüştürülmesi 
Programı’ ve ‘Kentsel Gelişme ve Kent Yönetimi Konusunda Kurulmuş Yerel 
Birliktelikler’ kapsamındaki projelerin hemen hepsi ‘bilinçli’ biçimde KA stratejisi 
çerçevesinde tanımlanmış olmasa da çeşitli ölçeklerde ve konularda ‘Ağ’ oluşumunu 
hazırlayan/hazırlayacak olan projelerdir.  
 Diğer proje paketlerinden Sanayi ve Ticarete Destek’, ‘Kırsal Ekonominin 
Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması’, ‘Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme’, 
‘Yaşam Çevresinin İyileştirilmesi’, ‘DOKAP Kimliğini Oluşturmaya Yönelik Özel 
Projeler’ Programları (DPT-JICA, 2000) içinde yer alan pek çok proje de işbirliklerini konu 
olabilecek içerikte ve potansiyeldedir.  
 Yalnız bunların (ilk aşamada hepsinin olmasa bile öncelikli öneme sahip olanların) 
birbirini tamamlayıcı biçimde bir mekansal gelişme planı ve yatırım programı çerçevesinde 
ele alınıp uygulanması gerekir. Bu plan ve programların hazırlanmasında (hangi projeleri 
kapsayacak, mekansal dağılımlar nasıl olacak, hangi konularda bilgi ağlarına öncelik 
verilecek, projelerden beklenen çıktı/yarar neler olacak, nasıl ölçülecek, kimler nelerden 
sorumlu olacak, vb.) ağ kapsamında yer alacak çeşitli ölçekteki idari birimleri temsil 
edecek aktörlerin katılımının ve uzlaşmasının sağlanması beklenir. 
 İkinci soruya hemen olumlu yanıt vermek güçtür. Ağ oluşumu içinde yer alan aktörlerin 
karar mekanizmasında birbirlerini ‘eşit’leri görmeleri gerekir. Halbuki bu konuda 2004’de 
yaptığımız bir çalışmada gözlemimiz, özellikle Trabzon’da konumlanan aktörlerin yerleşmeler/ 
kurumlar arası ilişkide ‘BEN bilinci’ içinde ‘patronaj ilişkisi’ne, yatkın oldukları yönündedir ki 
bu, yukarıda değinildiği gibi, ağ oluşumunu kısıtlayan ciddi bir etmendir.  
 Ancak, yoğunluk bandının iki büyük yerleşmesi Trabzon ve Rize’de yapılan çalışma 
işbirliğinin zor da olsa olanaksız olmadığını, Tablo 6’da verilen zayıflıkların ve potansiyellerin 
geliştirilecek stratejilerle ‘güçlülük’e dönüştürülmesi olanaklı olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 6. KA stratejisinin uygulanabilirliği açısından Trabzon-Rize  
          yoğunluk bandında sosyal atmosfer 

Güçlü Yönler 
 

Zayıf Yönler 
• Vizyon eksikliği 
• Niteliksiz ve sağlıksız kentleşme 
• Pazar darlığı, ekonominin çeşitlilik sunamaması 

    Vasıfsız, çağdaş talepleri karşılayamayan insan kaynağı, 
• Ortak çalışma becerisinin yokluğu 
• Yerleşmeler arası yıkıcı rekabet 
• İkinci sektörde zayıf iletişim teknolojisi 

Fırsatlar 
• Zayıf ve mekansal dağılımı sınırlı 
da olsa ‘spontane gelişen’ kentler 
arası birbirini tamamlayıcı işlevlerin 
ve ilişkilerin varlığı (strüktürel ağ) 
• İkinci sektör STK’ların etkililiği 
• Gelişmiş eğitim kurumları 
• Çabuk öğrenen insan kaynağı 
• Genç neslin ortaklıklara önceki  
nesilden çok daha açık olması 
• Sınır ötesi ilişkiler (günümüzde  
ticaret ve turizm amaçlı mevcut) 

Tehditler 
• Kentsel/bölgesel kaynakların kent/bölge dışına kaçması 
• Dış girişimcilerin bölge kaynakların talip olması 
• Kurumlar ve bireyler arası karşılıklı güven duygusunun  
  eksikliği 
• Ankara’nın hakimiyeti ve bürokrasi 

Kaynak: Aydemir, Aydemir (2004)’den düzenlenmiştir. 
 

5.2 AB Bölge Politikası Mali Araçları Açısından TR90 Bölgesi 
TR90’da bölge içi ve sınır ötesi bölgeler arası ağ oluşumları AB’nin 1990 

ortalarından bu yana izlediği bölgesel gelişme politikalarıyla bir çok açıdan örtüşmektedir; 
çok merkezli büyüme, kır-kent ortaklıkları, sürdürülebilir ve dengeli gelişme, yarışabilirlik 
potansiyeline kavuşması, yönetimde etkinliğin artması, kentsel ve bölgesel aktörlerin ortak 
çalışmasını gerektirmesi, vb. Bu nedenle, ağ oluşumu konusundaki projelerin AB 
fonlarından desteklenme potansiyeli yüksektir. 

2002’de yürürlüğe giren mali işbirliği yönetmeliğine göre yerel, bölgesel ve ulusal 
yönetimleri, kamu kuruluşları, iş dünyası destek kuruluşları, özel sektör, kooperatifler, sivil 
toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, vb. PHARE, ISPA ve SAPARD, CARDS, TACIS ve 
MEDA bölgesel programları çerçevesindeki projelere katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca 
bölge, çevre konusunda, ‘LIFE-Üçüncü ülkeler’ programından, sınır ötesi işbirlikleri 
aracılığı ile INTERREG, URBAN, EQUAL, ABGF ve ASF’den yararlanabilir, 
bilgi/enformasyon, AR-GE ve eğitim ağlarına katılabilir. 
  AYB’nin Türkiye için, üyelik öncesi kolaylıklar ve Avrupa-Akdeniz kolaylıkları 
olmak üzere kredi kolaylıkları bulunmaktadır. Özel sektör ve kamu kesiminden firmalar, 
kamu kuruluşları ve ulusal kalkınma finansman kurumları AYB kredilerine başvuruda 
bulunabilirler. Yine Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’la birlikte ‘Komşu Ülkeler Kredi 
Paketi’nden de yararlanmaktadır. Banka, genelde, yatırım harcamalarının %50’sine kadar katkı 
sağlamaktadır. Hibe almak isteyen proje teklifleri AB’nin hedefleri çerçevesinde, Bölge 
Kalkınma Programına uyumlu olmalıdır. Hibeden projelerin hizmet alımları, inşaat ve 
tedarik giderleri için yararlanılabilir (URL6). 

 
6. Sonuç 
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20.yüzyılın son çeyreğinde yaşanan ekonominin küreselleşmesi olgusu hemen her 
ülkede, tüm kentleri/ bölgeleri az ya da çok etkilemektedir. Kentler farklı sektörlerdeki 
(örneğin, sanayi, servisler, turizm, ileri teknoloji, vb.) performanslarına bağlı olarak 
kendilerini tanımlamakta/ tanıtmakta ve küresel kent sistemi içinde statülerini yükseltmek 
yönünde diğer kentlerle artan bir rekabet içindedirler. Bu rekabet, özellikle, işgücünün 
mekansal dağılımında kentinin payını artırarak (teknoloji ve altyapıyı iyileştirerek, yatırımcı 
mobil kapitali kendine çekerek) ‘mal, hizmet, bilgi ve sermaye hareketlerinin odağı’ olmak, 
tüketimin mekansal dağılımını kente/bölgeye çekmek (turist çekmek, üst-gelir grubunu 

 
 



 

kentte tutmak/kente çekmek, vb.) ve kamu yatırımlarından daha fazla pay almak 
konusundadır. 

Günümüzde hemen tüm kentler/bölgeler bu “yarışmacı ekonomik çevre”ye ayak 
uydurmak zorundadırlar. Çünkü, geçmişte yatırımların yer seçimini coğrafya, fiziksel altyapı gibi 
etmenler belirlerken, bu dönemde (bilgi teknolojisinin de sağladığı olanaklar nedeniyle) çoğu 
sektörde bunlar önemini artan biçimde yitirmektedirler. Dolayısıyla, yatırımcı kapital, küresel 
kentler hariç, tüm kentlere eşit mesafede olmaya başlamıştır; yatırım yapılabilecek olası kentler 
birbirine göreli zayıflıkları-avantajları ile değerlendirilmektedir. Bu süreçte kent yönetimleri, artan 
biçimde, olası yatırımları çekmek için uygun kentsel ortamlar/daha yaşanabilir kentler 
yaratmaya çabalamaktadırlar; ekonomik teşvikleri, nitelikli insan kaynağını, fiziksel, 
kültürel, rekreatif, vb. altyapıyı kullanarak, nitelikli konut ve iş çevreleri, kültürel ve 
sosyal kentsel ortamlar yaratarak kent imajını değiştirme/çekici kılma, bunlardan 
bazılarıdır, ki bu çabalar kenti “pazarlama” olarak adlandırmaktadır. 
 Çoğu ülkede, çoğu bölgeler/kentler bu tür bir yarışmaya hazır değildir. Bu olgu, var 
olan mekansal eşitsizlikleri daha da arttırma eğilimindedir. Yukarıda görüldüğü gibi, 
AB’nin mekansal politikaları, sürekli olarak, 1990lardan bu yana bölgeler/kentler arası 
gelişme farklılıklarını iyileştirme, ‘yerel'lerin yarışmacı güçlerini teşvik etme yönünde 
geliştirilmektedir. Bu süreçte fonlar, politikaların hem ülkeler (üyeler ve adaylar) hem de 
yereller tarafından benimsenmesinde önemli birer araç olmaktadırlar. Bu bağlamda, 
Türkiye’de de çeşitli kalkınma programı ve proje girişimleri sürmektedir. Örneğin, Doğu 
Anadolu, Yeşilırmak, Orta Karadeniz, Erzurum Bölgeleri kapsamında 43 il AB uyum 
fonlarından yararlanmaya adaydırlar.  

TR82, TR83 ve TA1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programları’nın (Amasya, 
Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat’ı 
kapsamakta) finansman anlaşması 2004’da Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümetince 
imzalanmıştır. Program, AB PHARE kuralları çerçevesinde desteklenecek olup, programın 
bütçesi 52.33 milyon euro’dur (bunun 40 milyon euro’su AB desteğidir). Bu kapsamda örneğin, 
Kastamonu Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Kalkınma Programı Hibe Çağrısı 
Mayıs 2005’de yapılmıştır (Bkz. Tablo 7). Kasım 2005’de sonuçlanarak uygulamaya geçilmesi 
beklenmektedir. 
 

Tablo 7. Kastamonu düzey 2 bölgesi kalkınma programı hibe çağrısından bir bölüm 
Bileşenler Küçük-Orta Ölçekli  

Altyapı 
KOBİ’ler Yerel Kalkınma  

Girişimleri 
Minimum hibe 90 000 euro 10 000 euro 10 000 euro 
Maksimum hibe 1 800 000 euro 100 000 euro 90 000 euro 
Hibenin  
maliyete oranı 

%90 %50 %90 

Proje 
sunabilecekler  

Yerel yönetimler (belediyeler, 
İl Özel İdareleri, Muhtarlıklar) 

KOBİ’ler (250 den fazla 
çalışanı olmayan 
işletmeler) 

Kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar, yerel 
yönetimler, meslek 
okulları, üniversiteler 

Projelerin yer  
alacağı sektörler  
ve konular 

Yaşam kalitesinin veya 
işletmelerin gelişmesine olumlu 
katkı verecek ortak tesislerin ve 
altyapının inşası ve niteliğinin 
arttırılmasına yöneliktir; 
Ticaret, Ulaşım, Çevre, Turizm, 
Sosyal altyapılar ve Kamu sağlığı, 
vb. 

Üretim kapasitesinin ve 
verimliliğin arttırılması, 
uluslar arası kalite stan-
dardının sağlanması,  
AR-GE, yenilik, teknoloji 
transferi, vb. 

Ekonomik ve kırsal 
kalkınma, insan 
kaynaklarını geliştirme, 
kamu hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve katılımcı 
demokrasi kültürünün ve 
özel-kamu ortaklıklarının 
desteklenmesi ve ağ 
yapılanması, vb. 

Kaynak: URL6 
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DPT kaynaklarına göre (URL7) henüz müzakere aşamasında olan DOKAP’ın 2006-
2008 döneminde gerçekleşeceği öngörülmektedir. TR90 Bölgesi aktörlerinin önlerindeki 
süreyi verimli değerlendirmelidirler; yukarıda değinildiği gibi, DOKAP kapsamında, 
özellikle yerellerin tekil olarak yetersiz ve etkisiz kaldıkları/kalacakları durumlardaki proje 
önerilerini, paylaşımcı ve uzlaşmacı bir yaklaşımla, ‘kentsel ağlar’ stratejisi çerçevesinde 
somutlaştırmaları beklenir. Böylece yaratılacak sinerji bölgede yaşam kalitesini ve yarışma 
potansiyelini arttıracaktır ki bu ulusal, bölgesel ve yerel çıkarlar ile AB politikaları 
açısından önemlidir. 
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Özet 
 Kentsel etki alanları bir kentin mal dağıttığı-pazarladığı veya hizmet sunduğu, en 
uzak noktalardan oluşan bir alandır. Bu alan ulaşım teknolojisi ve altyapısındaki 
gelişmelere duyarlıdır. Bu bildiride Trabzon kentindeki sağlık hizmetlerinin etki 
alanları/etki derinlikleri belirlenmektedir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin kent ekonomisine 
katkıları seçilen hastanelerin yaptıkları personel ödemeleri, hizmet alımları, bakım onarım 
gideri ile yatan hastaların kente yaptıkları doğrudan harcamalar şeklinde belirlenmektedir.  
 Bildiri kapsamında bölgesel düzeyde hizmet sağladığı düşünülen KTÜ Tıp Fakültesi 
Farabi Hastanesi, Nümune (Devlet) Hastanesi ve S.S.K (Fatih Devlet) Hastanesi seçilmiştir.  
 Anahtar kelimeler: Sağlık sektörü, ekonomik etki, Trabzon 
 

Determination the Impact Area of Healthcare Services Provided in Trabzon, and 
Contribution of these Services to the Economy of Trabzon 

 
Abstract 

 Urban service area is a such  area that urban goods and services are distributed in 
various points far away from each other. This area is quite sensitive to changes in 
transportation technology and infrastructure. This paper studies the impact area and 
dimension of health sector services in Trabzon. 
 Additionally, this study investigates the contribution of the healthcare services to the 
development of the local economy provided by the local hospitals regarding their direct 
payments and expenditures on personnel and hospital services (maintenance, and etc.,) and 
patients private spendings. For this study, three major hospitals-KTU Farabi, Nümune 
(State) and Fatih State are being selected for the case study. 
 Key words: Health sector, economic impact, Trabzon 



 

 Giriş 
 Sağlık sektörü geniş açılımı olan bir sektördür; a) Hastaneler, b) Özel 
muayenehaneler, klinikler, dişçiler ve diğer tıbbi meslekler, c) Hastabakıcılık (nursing) ve 
bakımlar, d) Diğer sağlık ve medikal servisler (evde bakım servisleri, medikaller, diş 
laboratuarları, vb.), e) eczacılar bu sektör kapsamında ele alınırlar (URL 1). 

Genelde sağlık sektörünün, özelde hastanelerin yerel ve bölgesel ekonomiye etkisini 
inceleyen literatür ortaya koymaktadır ki sağlık servisi; 1) yer aldığı kentte bir ithal 
endüstrisi (temel sektör) işlevini üstlenmektedir, çünkü hizmet alımları daha çok kent 
dışından olmaktadır. 2) kent/bölge nüfusuna hizmet vererek bölgenin/kentin dış alımını 
büyük ölçüde azaltmaktadır, çünkü sağlık servisi bulunmadığı durumda insanlar bu hizmet 
gereksinimlerini bölgenin/yerelin dışından karşılayacaklardır (Doeksen ve diğ., 1997). 

Her ikisinin de bölgesel/yerel geliri arttırıcı etkisi vardır. Bu konuda, Tıp fakülteleri ve 
eğitim hastanelerinin özellikli servislere sahip olduklarından hem kente/bölgeye dışından 
hasta çektikleri, hem de yerel nüfusun talebini yerelde karşılayarak bölge dışına çıkmalarını 
engelledikleri için daha etkili olmaları beklenir. Ayrıca sektör, biyoteknoloji, perakende ve 
servisler, inşaat, sigorta, bilgi teknolojisi ve diğer sanayiler ile ilişkilidir ve sağlık 
sektörünün kentte/bölgede büyümesi bunları da olumlu etkiler, kenti/bölgeyi yatırımcılar 
için daha çekici kılar. Nitekim, ABD’de firma yer seçimi ölçütleri arasında nitelikli sağlık 
hizmetinin varlığı önde gelen faktörlerinden biridir (URL 2). Sağlık sektörünün kent/bölge 
ekonomisine toplam etkisi istihdam ve ödemelerle yaratılan “doğrudan etki” ve sektörün 
yerel ekonomideki diğer tüm sektörler üzerine etkisi olan “ikincil etki” (çarpan etki) den 
oluşur. Doğrudan etki sağlık sektöründe çalışanlara yapılan ödemeler ile sektörün diğer 
alanlarda yaptıkları harcamalar ve sektörde istihdam ettiği çalışan sayısı ile ölçülür. 
Sektörün doğrudan etkisinden söz edilirken, ölçülemese bile dikkate alınması gereken 
önemli bir boyut “yerel yaşam kalitesine genel etkisi”dir (URL 3). 
 Çarpan etki harcanabilen gelirden yerel ürün ve hizmetlere yapılan harcamaların 
oranı ile ilişkilidir ve “çarpan katsayısı” ile ifade edilir (The Nottinghamshire Research 
Observatory, 2004). Sağlık sektörünün yaptığı doğrudan harcamaların (idari ve personel) 
kentte/ bölgede ve özellikle yerelde üretilen mal ve hizmetlere yapılan miktarı ne kadar 
fazla ise sektörün “çarpan katsayısı”da büyük bir değer olacaktır. Dolayısıyla, kent/bölge 
ekonomisinin gelişmişliği ile çarpan katsayının büyüklüğü arasında doğrusal bir ilişki 
vardır (Hoover, 1971). Çarpan etki, dolaylı olarak yerel halkı istihdam etme, nüfusu tutma 
ve çekme, yerel iş çevrelerine müşteri sağlama, yerel emlak pazarını güçlendirme, vb. 
ekonomik etkileri vardır (URL 3). Harcanan miktarın ve istihdamın büyüklüğü doğrudan 
etki konusunda, çarpan katsayının büyüklüğü ise dolaylı etkisi konusunda bize fikir verir. 
 Her ne kadar bir kentteki sağlık sektörü “temel sektör” işlevini görebilir ise de 
temelde “yerel” ağırlıklı bir hizmet sektörü olduğu için çarpan etkileri gerçek “temel 
sektörler”e göreli düşüktür. Örneğin, Pennsylvania’da hastanelerin gelir çarpan katsayısı 
(Keynesyen) 1.61; istihdam çarpan etkisi ise 1.69’dur (eyalet sanayi sektörünün istihdam 
çoğaltan etkisi 3-7 arasındadır) (URL 3). Bu, kentte harcanan her birim liranın ekonomiye 
1.61 lira kadar etki yaptığı anlamına gelir. Yine benzer şekilde, sektörde istihdam edilen her 
100 kişinin kentte 69 yeni istihdama yol açması demektir. Bu alandaki diğer çalışmalarda 
benzer çarpan büyüklükler elde edilmiştir. Örneğin ABD’de Montana eyaletine hastanelerin 
ekonomik çarpanı gelir için 1.60, istihdam için ise 1.30, Grant County’de sırasıyla 1.8 ve 
2.0 olarak hesaplanmıştır (URL 4). Nottingham (İng.) için gelir çoğaltan katsayısı 1.25, 
istihdam çoğaltan katsayısı 1.2 bulunmuştur (The Nottinghamshire Research Observatory, 
2004). 
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 Trabzon kenti gelişme aktörlerinin kent için tanımladıkları ve çeşitli platformlarda 
dile getirdikleri “vizyon” içinde kentin bir “sağlık hizmetleri merkezi” olması, orta vadede 
Trabzon’un bu sektördeki merkezilik konumunun yalnız TR90 bölgesi içinde değil, sınır 
ötesini de aşan daha geniş bir coğrafyada (Karadeniz havzasında ve Türki Cumhuriyetlere 
kadar yayılabilecek bir alanda) geliştirilmesi gerektiği yönündedir (Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası, 2005). Trabzon kenti için sağlık sektörü açısından farklı çevrelerde çizilen bu 
vizyona erişmede sağlık sektörünün mevcut yapısını anlamak önem kazanmaktadır. 
 Çalışmanın amacı Trabzon sağlık sektörünün kent ve bölge ekonomisi için önemini 
ve gelişme eğilimini sorgulamaktır; Sağlık sektörü kent için ne ölçüde bir temel sektör 
olarak değerlendirilebilir?; Bugün hizmet verilen alanın sınırları nerelere kadar 
yayılmaktadır?; Ekonomik açıdan yaratılan etkinin boyutlarının ne olduğunun bilinmesi 
kentin geleceği hakkında karar vermede (planlamada) yardımcı olacaktır. 
 

2. Çalışmada İzlenen Yöntem ve Veri Sağlama 
 Sağlık ve ekonomi ilişkisini birçok gösterge vardır. Geleneksel olarak, sağlık 
sektörü hastane kullanım oranı, yatak sayısı, doktor sayısı gibi göstergelerle 
değerlendirilmekteydi. Ama, eğer sağlık sektörü diğer sektörlerle karşılaştırılacaksa diğer 
sektörlerle karşılaştırmaya olanak verecek bir gösterge kullanılmak zorundadır (Bodeen, 
Shaffer, 1998). 
 Bu konuda, literatürde karşılaştığımız en yaygın kullanılan yöntem, girdi-çıktı ve 
çarpan (Keynesyen çarpan ve temel çarpan) analizleridir. Bunlardan girdi-çıktı ve 
Keynesyen çarpan analiz teknikleri çok detaylı veri gerektirmektedir. Halbuki bu 
çalışmada, çalışılması planlanan kurumlarda aynı düzeyde geriye yönelik sistematik bilgi 
bulmada ciddi sıkıntılar olması, kurumlar arasında veri tabanı sistematiği açısından da 
farklar bulunması, var olan bilginin birbiriyle karşılaştırılabilir duruma getirebilmek için 
yapılması gereken bilginin dönüştürülmesi işleminin uzun zaman alması ve maliyetli 
olması (ancak daha uzun soluklu çalışmalarla çözülebilir), kurumsal ve personel 
harcamalarının alt açılımlarına ilişkin veri bulunmaması gibi nedenler sözü edilen nitelikte 
tekniklerden yararlanılmasını olanaksız kılmış, çalışmada kullanılacak yöntem seçimini 
büyük ölçüde kısıtlamıştır. 
 Bu nedenle, bu çalışma için daha sade bilgi gerektiren “Temel Çarpan” tekniğinin 
daha uygun düşeceği görülmüştür. Teknik, temel sektörün (ekonomik etkinliklerini ithal 
eden sektör, çalışmamızda sağlık sektörü) istihdamında, cirosunda ya da katma değerindeki 
artışın temel olmayan sektörlerde toplam olarak ne kadarlık bir istihdam, ciro ya da katma 
değer artışa neden olacağını tahmin etmeye yarar ve şu eşitlikle hesaplanır: (URL 5) 
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  Temel İstihdam Çarpanı= 
Kentin toplam istihdamı (t yılı) 

 Kentteki temel sektörün istihdamı (t yılı) 
  
 Ancak, Temel Çarpan tekniğini kullanabilmek için öncelikle Trabzon sağlık 
sektörünün “temel sektör” özelliği gösterip göstermediği ortaya konulmalıdır. Bu nedenle 
çalışma 2 temel kısımdan ele alınmıştır: 1) Trabzon kentinde hem sağlık sektöründe 
çalışanların ağırlığı “yerleşim katsayısı” tekniği ile hem de verilen hizmetin etki alanını 
belirlenerek ortaya konacaktır. Eğer sektör “temel sektör” özelliği gösteriyorsa çalışmanın 
2. Aşamasına geçilecektir. 2) Üç anahtar gösterge kullanılarak ekonomik etki 
irdelenecektir; toplam bütçe, istihdam, kişisel gelir. 
 Bütçe, bize sektörün ekonomik etkinlikleri ve bölgedeki diğer ekonomik etkinlikler 
ile nasıl ilişkisi olduğu konusunda bir iç bakış verebilir. Sektördeki istihdam sayısı ve 

 
 



 

ekonomide sektörlerdeki istihdamla ilişkisi dikkate alındığında bize sektörün yereldeki 
önemi konusunda bilgi verir. Burada Temel istihdam çarpanı tekniği kullanılacaktır. 
 Kişisel gelir ise sektördeki ücret ve maaşlar insanların mal ve hizmetlere (konut, 
vergi, gıda, sağlık, vb.) ne kadar harcama yapabileceği konusunda bilgi verir. Bu amaçla 
Trabzon’da hizmet veren özel ve genel amaçlı kamu (özel hastane kapasitesi çok düşük 
olduğundan değerlendirme dışı bırakılmıştır) hastanelerinin son beş yıllık hasta sayısı 
öğrenilmiş (Tablo 1), bunlardan en büyük üçü SSK Hastanesi (yeni adı ile Fatih Devlet 
Hastanesi), Nümune Hastanesi ve KTÜ Farabi Hastanesi detay çalışma yapılmak üzere 
seçilmişlerdir. Bunun dışında sağlık sektörü ile ilgili bağımsız hizmet veren doktor 
muayenehaneleri, klinikler, dişçiler, laboratuarlar vb. gibi diğer kurumlar işleme 
katılmamıştır. 
 

Tablo 1. Trabzon’daki büyük hastaneler ve hasta sayıları (kaynak:sağlık müd.) 
 

Yıl 
Göğüs 

Kadın  
Doğum 

KTÜ  
Farabi 

Nümune SSK Kemik Toplam 

2000 22 486 74 091 127 890 429 064 594 976 44 966 1 293 473 
2001 24 383 83 381 142 570 465 634 683 388 44 214 1 443 570 
2002 26 991 86 384 165 132 475 601 667 850 47 890 1 469 848 
2003 29 024 92 225 189 009 450 829 648 608 61 878 1 471 573 
2004 39 681 141 762 207 863 614 099 502 254 107 163 1 612 822 

Toplam 142 565 477 843 832 464 2 435 227 3 097 076 306 111 7 291 286 
 

2)- Trabzon Kentinde Üretilen Sağlık Hizmetlerinin Etki Alanı 
Trabzon kenti sağlık hizmetleri açısından merkezilik ve kentsel kademelenmede 

bölgesinde diğer yerleşmelere göre en üst sıradadır (Aydemir ve diğ., 2000). Bunun en 
önemli nedeni Trabzon kentinde, kemik, doğum, göğüs hastalıkları hastaneleri gibi 
ihtisaslaşmış hastaneler yanında, içerisinde özelleşmiş birçok teşhis ve tedavi ünitesi 
barındıran üniversite hastanesi ve bölgesel düzeyde hizmet veren Devlet hastaneleri ile 
sağlık ocakları, özel hastane, birçok poliklinik ve muayenehane bulunmasıdır. 
 Trabzon kentindeki sağlık hizmetlerinin etki alanının belirlenmesine yönelik olarak 
seçilen 3 hastane de hizmet sağlanan hastaların 5 yıllık toplam değerleri (2000-2004 yılları 
arası) üzerinden %2 örnekleme yapılarak hasta kayıtlarına inilmiş ve kayıt 
defterlerinden/bilgisayar kayıtlarından hastaların geldikleri yer saptanmıştır (Tablo 2-3). 
Ayrıca yatan hastalarla yapılan anket ile de bu hastaların geldiği yer belirlenmeye 
çalışılmıştır (Tablo 4). 
  

Tablo 2. Poliklinik hizmeti alan hastaları geldikleri yer itibarı ile dağılımı 
Hastaneler 

Geldiği Yer 
Devlet Hastanesi 

(Nümune) 
Fatih Devlet Hastanesi 

(SSK) 
KTÜ Tıp Fakültesi  
(Farabi Hastanesi) 

Trabzon Merkez 288 381 74 
Akçaabat 28 63 8 
Of 9 11 5 
Tonya 8 11 1 
Çarşıbaşı 5 4 - 
Vakfıkebir 16 14 10 
Sürmene 8 11 2 
Yomra 13 17 5 
Maçka 16 13 1 
Asrin 14 11 4 
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Araklı 11 11 5 
Düzköy 1 2 2 
Beşikdüzü 8 2 - 
Çaykara 5 - 1 
Şalpazarı 3 2 - 
Giresun Merkez 7 9 5 
Görele 2 7 2 
Bulancak 1 1 2 
Tirebolu - 2 3 
Şebinkarahisar  1 - - 
Keşap - - 1 
Yağlıdere - - 1 
Espiye - - 1 
Piraziz - - 1 
Eynesil - 1 1 
Ordu Merkez 1 - 2 
Perşembe - - 1 
Fatsa - 1 - 
Gümüşhane Merkez 6 9 6 
Torul 1 5 - 
Kelkit 2 7 - 
Şiran - 1 - 
Bayburt Merkez 2 6 1 
Rize Merkez 4 3 7 
Derepazarı - - 1 
Fındıklı - 3 - 
Çayeli - - 3 
Ardeşen - - 1 
İyidere - - 1 
Pazar - 1 1 
Artvin Merkez 3 2 2 
Hopa - 7 - 
Murgul  1 - - 
Yusufeli - 1 - 
Şavşat - 1 - 
Borçka - - 1 
Kemalpaşa - - 1 
Arhavi - 1 1 
Bölge Dışı 13 9 4 
Toplam 477 630 168 

 
Tablo 3. Hastaların geldikleri yerlere göre dağılımı 

  Trb. Merkez Trb. İl içi Bölge İçi Bölge Dışı Toplam 
288 145 31 13 477 Nümune 

% 60,38 30,40 6,50 2,72  
381 172 68 9 630 SSK 

% 60,48 27,30 11,0 1,43  
74 44 46 4 168 TIP Fak. 

% 44,05 26,19 27,38 2,38  
743 371 145 26 1275 Toplam  

% 58,27 29,10 11,37 2,04  
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 Çalışma kapsamında değerlendirilen Nümune, SSK, Tıp Fakültesi Hastanelerinde 
örnekleme yöntemiyle seçilen 1275 hastanın geldikleri yere göre dağılımı incelendiğinde; 
Nümune hastanesine gelenlerin %60’ının Trabzon kent merkezinden, %30’unun Trabzon il 
sınırları içinden ve %7’sinin ise Doğu Karadeniz Bölgesi içinden geldiği gözlenmiştir. SSK 
hastanesinde ise kent içinden gelen hastaların oranı %60, Trabzon il içinden %27 ve bölge 
içinden %11 civarındadır. Tıp Fakültesi Hastanesine gelen hastaların %44’ü Trabzon kent 
merkezinden, %26’sı il içinden ve %27’si bölge içinden olmaktadır. 
 Tüm hastanelerin genel toplamları açısından bakılırsa sağlık hizmetlerinden 
faydalanan hastaların %58’inin Trabzon kent merkezinden, %29’unun Trabzon il içinden 
ve %11’inin de Bölge içinden geldiği, gelen hastaların %87’sinin Trabzon ili içinden 
olduğu görülmektedir. 
 Nümune ve SSK Hastanelerine Trabzon kent merkezinden gelen hastaların oranı 
birbirine çok yakın ve yüksek olurken, Tıp Fakültesi Hastanesine kent merkezinden gelen 
hastaların oranının azaldığı görülmektedir. Buna karşılık Doğu Karadeniz Bölgesinden 
gelen hastaların oranları karşılaştırıldığında Tıp Fakültesi Hastanesine gelenlerin 
oranlarının diğer hastanelere göre çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu açıdan Tıp 
Fakültesi Hastanesinin göreceli olarak Bölge içinde etkinliği olan ve bölgesel düzeyde daha 
fazla tercih edilen bir hastane olduğu söylenebilir. Ancak hasta sayısının çokluğu açısından 
SSK hastanesi en fazla sayıya sahiptir (Bölgeden gelen 5 yıllık hasta sayıları SSK: 340678, 
Tıp Fak.: 227929, Nümune: 158678). 
 Bölge içinden Ordu ve Bayburt illerinden gelen hasta sayıları daha azdır. Bunda bu 
yerleşmelerin Trabzon kentine uzak olması ve daha yakın merkezlerde alternatif sağlık 
kurumlarının bulunması (Bayburt için Erzurum, Ordu için Samsun merkezlerinin 
bulunması) etkili olmaktadır (Şekil 1). 
 Bölge dışından ise gelen hastaların oranları çok düşüktür. Bu hastaların ağırlıklı 
olarak bölgeyi ya da kenti ziyarete gelen hemşerilerden olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür 
hastaların en fazla faydalandıkları hastane Nümune Hastanesidir (%2). Bunun nedeni resmi 
sevk işlemlerindeki hiyerarşi olabilir. Bunun dışında özellikle yurt dışında çalışan ve 
sigortalı olan hastaların SSK Hastanesini tercih ettikleri gözlenmiştir. 
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Şekil 1. Trabzon kentinde seçilen hastanelere gelen hastaların geldikleri yere göre 

        dağılımı (2000-2004)  
 

 Söz konusu hastanelerde yatan hastalardan rastgele seçilen 60 hasta üzerinde yapılan 
anket çalışmasında, merkez dışından gelenlerin oranlarında poliklinik kayıtlarından elde 
edilen hastalara göre ciddi bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Yatan hasta anketlerinden 
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elde edilen gelinen yerler dağılımı, poliklinik kayıtlarından elde edilen bilgilerden tamamen 
farklılık göstermektedir. Tablo 4’den de izlendiği üzere yatan hastaların sadece % 34’ü kent 
merkezinden, geri kalan % 66’lık oran merkez dışından (çevre ilçe ve illerden) gelen 
hastalardan oluşmaktadır. Trabzon ili içinden gelenlerin oranı yaklaşık %42 olurken 
özellikle bölgeden gelenlerin oranı %22 düzeyine çıkmaktadır. 
 Sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaların hastanelere göre dağılımında hasta 
sayısı açısından SSK Hastanesi ilk sırada yer almaktadır. Çevre illere ve bölgeye verilen 
hizmet açısından oransal dağılım düşük olsa da en yüksek hasta sayısına bu hastanede 
ulaşılmaktadır. Bununda SSK hastanesinin SSK’lılara bölgesel düzeyde (çevre kentler 
içinde) hizmet veren tek hastane olmasından kaynaklı olduğu söylenebilir.  
 

Tablo 4. Yatan hastaların geldikleri yerlere göre dağılımı 
 Trb. Merk. Trb. İl Bölge İller Toplam 

Nümune 5 11 3 19 
SSK 7 8 8 23 

Tıp Fak.  9 7 3 19 
21 26 14 61 

Toplam 
% 34,43 % 42,62 % 22,95  

 
 Kentsel yerleşim alanlarında insanların yoğun olarak yaşamalarının temel 
gerekçelerinden biri de, faaliyetlerdeki uzmanlaşma olgusudur. İstihdamda oluşacak iş 
bölümü yerleşim bölgelerinin gelişme ve büyümesinde doğrudan etki yaratmaktadır. 
Yerleşim katsayısı, herhangi bir ekonomik faaliyet ya da sektörün birim alanda, yani kent, 
alt bölge veya bölgede ne ölçüde yoğunlaştığını belirten katsayısıdır. Bu açıdan, Trabzon 
kent ölçeğinde sağlık sektöründe çalışanların ülke ölçeğindeki yeri saptandığında, bu 
sektörün kentsel alanda ne ölçüde yoğunlaştığı, uzmanlaştığı gösterilebilir. Burada sözü 
edilen sektörün yoğunlaşması ve uzmanlaşması “yerleşim katsayısı” yardımı ile 
açıklanmaktadır.  
 Yerleşim Katsayısı (YK)=ei/e (Location Quation=LQ) Ei/E 
 ei  = Sağlık dalında çalışan kentsel işgücü 
 e   = Kentte çalışan toplam işgücü 
 Ei  = Sağlık dalında çalışan ülkesel işgücü 
 E   = Ülkede çalışan işgücü 
 LQ<1 ise ekonomik faaliyet dağılımı ülke ortalamasının altındadır, ihtisaslaşma 
ve/veya yoğunlaşma yoktur. 
 LQ=1 ise ekonomik faaliyet dağılımı ülke ortalamasına eşit biçimdedir. 
 LQ>1 ise ekonomik faaliyet dağılımı ülke ortalamasının üstündedir, ihtisaslaşma 
ve/veya yoğunlaşma belirmektedir (Kılınçaslan, 1994). 
 Bu çerçevede Trabzon kent ölçeğinde sağlık sektöründe çalışanların ülke 
ölçeğindeki yerini saptadığımızda yerleşim katsayısının (YK) birin çok üzerinde 6.18’lik 
bir değerle sektörün ekonomik faaliyet dağılımının ülke ortalamasının çok üstünde olduğu, 
bu sektörün Trabzon kent merkezinde ihtisaslaşma ve yoğunlaşma gösterdiği 
gözlenmektedir. Kentsel alan dışına hizmet veren bir ‘temel faaliyet’ kolu olarak görülen 
sağlık sektörü -ki iktisatçılar bunu ‘ihraç sektörü’ olarak tanımlar- kentsel büyümeyi 
destekleyen en önemli faaliyetlerden biri olarak görülmektedir. Bu durumda sağlık 
sektörünün kent içine olduğu kadar kent dışına da hizmet sattığı anlaşılmaktadır.  
 Trabzon kentindeki 3 büyük hastanenin ağırlıklı olarak kent ve il sınırları içinden 
gelen hastalara sağlık hizmeti sundukları ortaya çıkmıştır. Sağlık sektörü için etkinliğin 
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arttırılması ve kentin sağlık sektörü açısından merkezi bir özellik kazanması ancak bölge ve 
ülke dışından gelecek hastaların sayısını arttırmakla ya da bu hastalara sağlanacak 
imkanların sağlık sektörü açısından ulusal ve uluslar arası hizmet sunan diğer bölgelerle 
rekabet edebilecek bir yapılanma ile olabileceği aşikardır. 
 
 3. Sağlık Hizmetlerinin Kent Ekonomisine Etkisi  

 3.1 Kent Ekonomisine Direkt Etki Yaptığı Düşünülen Kurumsal Harcamalar     
       ve Bunların Kent Ekonomisine Etkisi 

 Seçilen hastanelerde personele ödenen maaşların, temizlik, yemek, güvenlik vb. gibi 
hizmet alımlarının ve hastanelerde yapılan basit tamirat ve onarım harcamalarının kent 
ekonomisine direkt katkı sağlayacak kalemler olduğundan hareketle bu harcama kalemleri 
saptanmıştır (diğer ilaç ve laboratuar malzemelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak kent 
dışından sağlanma olasılığı yüksektir. Kentte harcanan paranın da ancak belli bir kısmı 
kentte kalmakta, diğeri kent dışındaki şirketlere akmaktadır). Kent ekonomisine direkt katkı 
sağladığı düşünülen kalemler geriye yönelik bilgi bulmadaki güçlük nedeniyle ancak 3 
yıllık (2002-2004 yılları arası) toplanabilmiştir. Personel ödemeleri brüt ödemeler 
olduğundan bunların gerekli yasal kesintilerden (vergi vb) sonra yaklaşık %70’inin net 
kalacağı hesaplanarak tabloya bu değerler koyulmuştur (Tablo 5). 
 
 Tablo 5. Seçilen hastanelerin kent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak  
                yıllık harcamaları 

           Harcama 
Yıllar 

Hizmet 
Alımları (YTL) 

Personel Ödemeleri  
(YTL) 

Bakım-Onarım 
(YTL) 

Toplam 
(YTL) 

2002   6 613 736 18 156 711 1 050 679 25 821 126 
2003 10 369 648 24 170 899 1 382 539 35 923 086 
2004 13 368 534 31 669 425 2 202 172 47 240 131 

 
 Hizmet alımları yemekhane hizmetleri (hazır yemek üreten firmalar vb.), hastane 
güvenliğinin sağlanması (özel güvenlik şirketleri), temizlik, diğer reklam, ilan vb. gibi 
giderlerinden oluşmaktadır. Personel giderleri hastanelerde çalışan doktor, hemşire, hasta 
bakıcı, memur, hizmetli vb. gibi tüm personele ödenen maaşlardan oluşmaktadır. Bakım 
onarım giderleri ise ulusal ölçekte ihaleye çıkarılmayan, kurumun kendi yetkisiyle 
yaptırabildiği tüm bakım ve onarım işlerine yapılan harcamaları ifade etmektedir. Bu tür 
harcamalar büyük bir çoğunlukla kent ekonomisine direkt katkı yapan harcamalardır. Son 
yıllarda mevzuatta yapılan düzenlemelerle hastanelerdeki bir çok hizmet dışarıdan 
alınabilmektedir. Bu nedenle yemekhane, güvenlik, temizlik gibi uzmanlaşmış işler ile basit 
tamirat, onarım ve malzeme alımları kent içindeki firmalara verilerek hizmet alımına 
gidilmektedir. 
 Örnek olarak bu üç hastanenin 2002 yılı için hizmet alımları, personel ödemeleri ve 
bakım onarım giderleri gibi doğrudan kent ekonomisine katkı yapacak kalemlere harcadığı 
miktar 25 821 126 YTL’dir ki bu miktar Türkiye ölçeğinde orta ölçekli bir kent 
sayılabilecek Trabzon kenti Belediyesi’nin Yıllık bütçesinin (53 081 173 YTL) yaklaşık 
%49’una eşittir. Yine Trabzon ilinden 2002 yılında yapılan ihracat değerleri ile 
karşılaştırıldığında; 3 hastanede personel gelirleri, hizmet alımları ve bakım onarım 
giderlerinin toplamı, il ihracat gelirinin (222 461 828) yaklaşık % 12’si kadar olmaktadır. 
 Sağlık sektörünün kent ekonomisine doğrudan yönlendirdiği harcama kalemleri 
kentte bulunan perakende ve servisler, inşaat, sigorta, bilgi teknolojisi, hizmetler, 
biyoteknoloji vb. gibi kentsel hizmetlerin gelişmesine direkt katkı yapacaktır. 
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 3.2 İstihdam Bağlamında Merkezilik Düzeyi 
 Kentsel alanda istihdam edilen insan sayısı ekonomik boyutlardan birisini teşkil 
eder. İstihdamın yapısı ekonomik faaliyet türlerinin kompozisyonunu içermektedir. Kentsel 
yerleşmelerde insanların toplu yaşamlarının temel gerekçelerinden biri de, faaliyetlerdeki 
uzmanlaşma olgusudur. İstihdam da oluşacak bu iş bölümü yerleşim bölgelerinin gelişme 
ve büyümesinde doğrudan etki etmektedir (Kılıçaslan, 1994). 
 Ekonomik temel teorisi, ekonomik etkinlikleri ithal eden temel sektörün yerel 
ekonomiye etkisini kestirmede kullanılır. Temel istihdamın çoğaltanı, temel sektördeki 
istihdam artışının temel olmayan sektörlerde toplam olarak ne kadarlık bir istihdam artışına 
neden olacağını tahmin etmeye yarar. Ekonomik etkinin ölçülmesinde bölge geneli, kent ve 
kır hastaneleri olarak ele alan ve etkileri ayrı ayrı değerlendiren çalışmalar bulunmaktadır. 
Kent hastanelerinin / sağlık merkezlerinin ekonomik etkisini inceleyen Moore bunların 
genelde “temel sektör” işlevini üstlendiği, çünkü hizmet alımının daha çok kent dışından 
olduğunu ifade etmektedir (URL 4).  
 Bu da Trabzon’daki sağlık sektörünün hizmet alanı ile benzerlik göstermektedir. 
Ekonomik etkiyi ölçmek için yararlandığı “ekonomik temel teorisi” sonrasında New York 
Syracuse hastanesi için temel çoğaltanı 2,63 bulmuştur (URL 4). Temel çoğaltan aşağıdaki 
eşitlikle hesaplanır; 
 
  

Temel Çoğaltan= 
Kentte çalışan toplam işgücü 

Sağlık dalında çalışan işgücü  
 
 Bu eşitlik doğrultusunda Trabzon sağlık sektörünün temel çoğaltanı 13.02 
hesaplanmıştır. Bu rakam sağlık sektöründe istihdam edilen bir kişiye karşılık diğer 
sektörlerde 12 kişinin istihdam edildiğini göstermektedir. 
 
 3.3 Yatan Hastaların Kent Ekonomisine Katkısı 
 Yapılan çalışmada seçilen 3 hastanede yatan hastalarla yapılan anketlerle, sağlık 
kurumunun hasta başına yaptığı harcama dışında hastanın kendisi, refakatçisi ve harekete 
geçirdiği diğer nüfusun kent ekonomisi açısından etkilerinin ne olabileceğine bakılmıştır. 
 Bu çerçevede görüşülen hastaların yaklaşık %82’sinde refakatçi olduğu, hastanenin 
karşıladıkları dışında günlük bireysel olarak (refakatçi ile veya refakatçi olmadan) ortalama 
ek 17,5 YTL harcama yapıldığı ve ortalama yatış sürelerinin 13 gün olduğu (sağlık 
müdürlüğü verilerine göre ortalama kalış süresi 7,5 gündür) tespit edilmiştir. Bunun dışında 
her hasta için yattığı süre içerisinde günlük ortalama 13 ziyaretçi geldiği belirlenmiştir. 
Burada bazı hastalar için çok yüksek ziyaretçi sayıları verilmesi nedeniyle bu değerler 
dışarıda tutularak yeniden bir değerlendirme yapılmış ve kişi başına günlük ortalama 6 kişi 
hesaplanmıştır. 
 Seçilen hastanelerin toplam yatak sayısı 1350 dir ve doluluk oranı %95 dir. Buna 
göre seçilen hastanelerdeki yatan hastalar ve refakatçilerin günlük bireysel harcamaları 
ortalama 22443.75 YTL olmaktadır. Bu tür harcamalar genellikle hastane tarafından 
karşılanmayan bireysel hizmetlere yönelik (yiyecek, içecek, hijyen vb. gibi) harcamalardır. 
Bu harcamalara yönelik ticari sektör hastanelerin yakın çevresinde gelişmekte ve imar 
planlarında önerilen mekansal yapının değişmesini zorlamaktadır. 
 Yukarıda verilen doluluk oranlarına göre günlük ziyaretçi sayısı ortalama 16672 kişi 
olmaktadır (bu değer yüksek değerler çıkarılarak yapılan hesaplamada 7695 olmaktadır). 
Yatan hastaların yaklaşık %66’sının Trabzon kent merkezi dışından geldiği 
düşünüldüğünde, ziyaretçilerin de büyük oranda kent dışından (Trabzon il içi ve bölge il ve 
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ilçelerinden) geleceği kabul edilebilir. Bu açıdan belirlenen bu hastanelere hasta ziyareti 
amacıyla çevre il ve ilçelerden gelenlerin yaklaşık 10-11000 kişi (en az 5078 kişi) civarında 
olacağı hesaplanabilir. Bu değer ilk anda büyük gibi görülebilir. Ancak 1990 başlarında 
Doğu Karadeniz Bölgesinde Trabzon dahil bir dizi yerleşmede yapılan günlük nüfus 
hareketi araştırması bulguları ile büyük ölçüde örtüşmektedir. O tarihte Trabzon’a 3 ana 
yönden günlük gelen kişi sayısı kent nüfusunun yaklaşık %20’sini oluşturuyordu (yaklaşık 
30 000 kişi). Sağlık amacı ile gelenlerin oranı %18 ile geliş amacında gezme ve ziyaret ile 
çalışma amacı ile gelenlerden sonra 3. sırada yer almaktaydı.  
 Kente gelenlerin sayısının, kentin hinterlandının nüfusu ve erişebilirliği arttıkça ve 
hinterlandındaki yerleşmelerde hizmet ve iş olanaklarında zaman içinde bir gelişme 
olmazsa (yerleşmelerin gelişmişlik düzeyleri göreli farklılıklarını korurlarsa) artacağı 
hesaplanmıştı. Bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında 1990 başlarındaki durumla 
günümüz arasında erişebilirlik, çevre yerleşmelerde sağlanabilen hizmetler açısından 
gelişmeler vardır. Ancak çevre yerleşmeler üst kademe hizmetler açısından kente 
bağımlıdır ve özellikle nüfus artışına bağlı olarak kente gelenler açısından oransal bir 
artışın olduğu söylenebilir. 
 Yatan hastaların yattıkları süre içinde kent ve bölge nüfusunu harekete geçirmesiyle 
kent ve bölge ulaşım sektörü etkilenmektedir Bu durum ulaşım ve bağlı yan sektörleri 
direkt olarak etkileyecek bir durumdur. Ayrıca kente hasta ziyareti amacıyla gelenlerin 
kentte bulundukları süre içerisinde ulaşım dışında kentsel donatılardan ve diğer 
hizmetlerden de yararlanacağı düşünülerek planlamada hesaba katılmalıdır. 
 
 4. Değerlendirme 
 Trabzon kenti sağlık sektörü açısından da bölgesi içinde merkez konumundadır. 
Bölge içerisinden hemen her yerleşmeden gelen hastalara sağlık hizmeti sunulmaktadır. 
Gelen hastaların geldiği yer itibarı ile dağılımında sırasıyla büyük bir oranın Trabzon kent 
merkezinden, Trabzon il sınırları içinden ve bölge içinden olduğu görülmektedir.  
 Bölge dışından gelenlerin oranı ihmal edilebilecek düzeydedir. Bölge içerisinden 
Ordu ve Bayburt illerinden gelenlerin oranları belirgin olarak azdır. Bu Trabzon kentine 
olan uzaklık ve Erzurum ve Samsun gibi daha yakın alternatif sağlık hizmeti üreten 
merkezlerin varlığından kaynaklı olabilir. Yatan hastaların geldiği yerler açısından 
dağılımda bölge içinden ve il içinden gelenlerin belirgin bir artış gösterdiği gözlenmektedir. 
Bu da yatak sayısının ve kalitesinin çevre yerleşmelerden hasta gelmesi açısından önemli 
bir gösterge olduğunu açıklamaktadır. 
 Yatan hastalar hastanelerin yaptığı zorunlu harcamalar dışında da önemli ekonomik 
katkılar sunmaktadırlar. Değerlendirilen 3 hastanede yatan hastaların kent ekonomisine 
günlük katkısı yaklaşık 22000 YTL olmaktadır. Bunun dışında bölgenin sosyal yapısından 
kaynaklı olarak büyük bir ziyaretçi oranı ortaya çıkmaktadır. Her bir yatan hasta günde 6 ila 
13 kişiyi kent veya bölge içinde hareketliliğe zorlamaktadır. Bu azımsanmayacak bir ulaşım 
talebi doğurmaktadır. Bunun dışında gelenler kentsel donatılardan ve diğer kentsel 
hizmetlerden yararlanmakta ve böylece kent ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. 
 Yapılan çalışmada belirlenen hastanelerde ülke sınırları dışından gelerek sağlık 
hizmetlerinden faydalanan hastaya rastlanmamıştır. Bu yönde bir hizmet üretmede kamu 
hastanelerinin yurt dışından gelen yabancılara hizmet sağlayabilecek bir yapıya 
kavuşturulması gerekmektedir. Özellikle uzmanlaşmış bölümleri bulunan KTÜ Tıp 
Fakültesi (Farabi) hastanesinin diğer hastanelere göre oransal olarak bölgeden daha fazla 
hasta çektiği gözlenmiştir.  
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 Bu açıdan uzmanlaşmış hastaneler bölgesel (ya da uluslararası) hizmet sağlama 
açısından daha fazla önem arz etmektedir. Diğer yandan kamu hastanelerinin hastane 
işletim ve yönetim sistemleri çağdaş sistemlere çok kolay uyarlanamamakta, hastaneler 
büyüdükçe yapı daha hantal bir hal almaktadır. Bu nedenle bölgede sağlık sektörü açısından 
var olan potansiyelin özel girişimciler (yatırımcılar) aracılığı ile (göz, kanser, kalp damar 
vb gibi) uzmanlaşmış hastaneler şeklinde, çağdaş işletim ve yönetim sistemleri kullanılarak, 
kamu hastanelerine bir alternatif olarak ve uluslararası hizmet verecek şekilde süratle 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 Trabzon kentindeki sağlık sektörünün bölgesel ve uluslararası düzeyde hizmet 
verecek bir çekim merkezi (odak) olabilmesinde, mevcut sağlık sektörünün yaratacağı 
katma değer ve onun kent ve bölge üzerindeki etkisinin zaman içinde kenti ve bölgeyi 
kendiliğinden geliştirmesini beklemek yerine, sağlık hizmetlerinin türünün seçimi, hizmetin 
kalitesi ve destekleyecek yan hizmetlerin potansiyelinin daha ciddi yatırımlarla belirlenerek 
yönlendirilmesi ve direkt etkilenerek geliştirilmesi gerekmektedir. Bu alan bir anlamda 
cesur yatırımcı beklenmektedir. Bunun dışında devletin sağlık hizmetlerini geliştirmeye 
yönelik sağlayacağı teşviklerde önem arz etmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

355

 
 



 

 
 

356

 Kaynaklar 
Aydemir, Ş., Öksüz, A., M., Şen, D., Aydın, Y., (2000) DOKAP Kentsel Etki Alanları Araştırması 
Son Rapor 
Bodeen, C., Shaffer, R., (1998) The Economic Value of the Healthcare Industry: The Grant County 
Economic Impact Study, http://www.uwex.edu/ces/cced/publicat/981.html 
Doeksen, G., A., Johnson, T., Willoughby, C., (1997) Measuring the Economic Importance of the 
Health Sector on a Local Economy: A Brief Literature Review and Prosedures to Measure Local 
Impacts, Southern Rural Development Centre, Publication No:202, 1-47 
Hoover, E., M., (1971) An Introduction to Regional Economics, Alfred A. Knopf Inc., New York 
Kılınçaslan, İ., (1994) Kent Ekonomisine Giriş, Cenkler Basımevi, İstanbul 
The Nottinghamshire Research Observatory (2004) Economic Impact of the Health Community in 
Greater Nottingham-Executive Summary 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Faaliyet Raporu (2005) 
URL 1. www.rd.okstate.edu./health/impactanalysis.html 
URL 2. ECONOMIC IMPACT http://www.healthcarepersonnel.org/impact.htm 
URL 3. Healthcare as an Industry: The Impacts on Economic Health and Physical Health 
http:// www.issuepa.net/articles/10932 
URL 4. http://www.ag.unr.edu/uced/reports/technicalreports/fy2003_2004/2003_04_24.pdf 
http://www.theobservatory.org.uk/publications/Health%20Econ%20Impact%20Exec%20Summ.pdf 
URL 5. Economic Base Theory, http://garnet.acns.fsu.edu/~tchapin/urp5261/topics/econbase.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uwex.edu/ces/cced/publicat/981.html
http://www.rd.okstate.edu./health/impactanalysis.html
http://www.healthcarepersonnel/
http://www.issuepa.net/articles/10932
http://www.ag.unr.edu/uced/reports/technicalreports/fy2003_2004/2003_04_24.pdf
http://www.theobservatory.org.uk/publications/Health%20Econ%20Impact%20Exec%20Summ.pdf
http://garnet.acns.fsu.edu/%7Etchapin/urp5261/topics/econbase.htm


 
 
 

DOKAP için Coğrafi Bilgi Sistemleri: Trabzon İl Bilgi Sistemi Modeli 
 
 
 

Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu 
KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

 
 
 

Dr. Selçuk Reis 
KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

 
 

Özet 
 Bu çalışmada, DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi) için üst ölçekli 
planlamaya yönelik olarak, çevre düzeni planı ölçeğinde, Trabzon ili için CBS’ye dayalı bir 
veri tabanı tasarımı ve uygulaması yapılarak bir il bilgi sistemi gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
ile birçok farklı kurumdan sağlanan veri/bilgiler, CBS ve UA teknikleriyle değerlendirilmiş 
ve gerekli veri modelleri kurularak, Trabzon ili idari sınırına göre dinamik bir VT 
kurulmuştur. Sonuçta, üst ölçekli planlama faaliyetlerine destek olacak bir İl Bilgi Sistemi 
tesis edilmekle birlikte, DOKAP gibi bölgesel gelişme amaçlı projeler için CBS’nin önemi 
vurgulanmıştır. 
 Anahtar kelimeler: DOKAP, Doğu Karadeniz Bölgesi, CBS, uzaktan algılama, 
veri tabanı, çevre düzeni planı, konum analizleri, Trabzon il bilgi sistemi. 

 
Geographic Information System (GIS) for DOKAP: 

A Case Study of Trabzon Province, Turkey 
 

Abstract 
 In this study, a spatial database design (SDBD) and its implementation were 
performed in a province scale, in order to serve a high level planning in regional base. In 
designing the application SDBD, the Eastern Black-Sea Region (EBSR) was chosen and a 
SDB for Trabzon province was developed. With this objective, the data obtained from 
different state institutions was used by checking data quality. Other necessary spatial data, 
which was non existent or was not produced in institutions, was provided with the help of 
Landsat ETM+ image data. With the techniques of GIS and RS, the data from different 
sources was evaluated as a base for environmental planning, and a SDB made compatible 
with the administration boundary of Trabzon by gathering necessary data.  
 Key words: DOKAP, Eastern Blacksea Region, GIS, remote sensing, database, 
territorial plan, Trabzon province information system 

 
 
 
 
 



1. Giriş 
Doğu Karadeniz Bölgesini Türkiye’nin diğer kalkınmış bölgelerin düzeyine 

ulaştırmak amacıyla 1999 yılında DOKAP (Doğu Karadeniz Bölümü Bölgesel Kalkınma 
Planı) adı altında bir plan hazırlanmıştır. Bu plan, bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel ve 
politik açılardan potansiyelini değerlendirerek, mekansal kalkınma modellerine yön verecek 
şekilde düzenlemeler yapılmasını hedeflemiştir. DOKAP planı ile yapılan çalışmalara 
ilişkin raporlarda üzerinde önemle durulan hususlardan biri de, bölgede çok amaçlı verilerin 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ile kurulacak bir veri tabanında toplanması gereğinin 
vurgulanmış olmasıdır. Bu nedenle bölge bazında bir konumsal veri tabanının tasarlanarak, 
uygulamaya konulması, yaşatılması için uygun teknoloji seçimi ve kurumlardan veri 
toplama stratejilerinin belirlenmesine yönelik yöntem arayışına gerek vardır (DPT, 2000). 

Günümüzde, planlama çalışmalarında CBS ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri 
yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle CBS’nin konumsal veri yönetimi, analiz ve grafik 
görüntüleme gibi olağanüstü kapasitesi ile UA’nın geniş coğrafi alanlardan bilgi sağlama 
kapasiteleri bütünleştirilerek, planlama çalışmaları için gerekli harita altlıklarının 
hazırlanması daha hızlı ve verimli olmaktadır (Chan, 1997). Üst ölçekli planlama 
çalışmalarında 1/25.000 ve 1/100.000 arasındaki ölçekli haritalar yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bölgesel planlama çalışmaları, geniş alanlarda, yoğun veri hacmini 
sağlayan ve elde edilen bilgilerin sorgu ve analizini gerektiren planlama türüdür. Sadece 
farklı türdeki bilgileri değil, aynı zamanda farklı disiplinleri de bir araya getirmesi, bu tür 
çalışmaları daha da karmaşık yapıya itmektedir. 

Ülkemizde, bölge planlama çalışmaları 1960’tan sonra ciddi anlamda başlamış ve 
günümüze kadar, başta GAP olmak üzere, birçok bölgesel kalkınma planı hazırlanmıştır. 
Bölge veya kalkınma planları da temel alınarak Çevre Düzeni Planları üretilmektedir. Bu 
planların hazırlanması için gerekli olan konumsal veriler dijital ortamda, doğru, güncel ve 
ulaşılması kolay olmalıdır. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanarak planlama 
çalışmalarının yapılabilmesi, il ve ilçe bazında oluşturulacak konumsal veri altyapıları ile 
mümkün olabilir. Ancak bu planlar, ülkemizde teknolojiye dayalı hazırlanamadığından, 
veri üretimi ve yönetimi aşamalarında karar vericilere sunulacak kadar güvenirli bilgilerden 
uzaktırlar (Taneri, 1986; DPT, 1999). Planlama amaçlı oluşturulan konumsal veri 
tabanlarında ülkemiz açısından karşılaşılan en önemli sorunlar; envanterlerin koordinat 
bütünlüğüne sahip haritalardan yoksun olması ve istenen ölçeklerde doğru ve hızlı 
haritaların üretilememesidir. Kuruluşlar arasında bilgi alışverişi yeterli düzeyde 
olmadığından toplanan verilerde de doğal olarak bir bütünlük sağlanamamaktadır 
(Yomralıoğlu, 2000). 

DPT’nin 1999 yılı verilerine göre Doğu Karadeniz Bölümü (DKB), yatırım 
açısından Türkiye’nin en az gelişmiş bölgelerinden biridir. Bölge geçmişten günümüze 
farklılık arz eden bir konuma sahip olup, bir zamanlar İpek Yolu üzerinde bulunması 
nedeniyle sürekli bir ticaret merkezi olmuştur. Özellikle Sovyetler Birliği’nin kurulması ile 
bölge eski önemini yitirmiştir, ancak Sarp Sınır Kapısı’nın açılması ve Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını kazanmasıyla bölge ekonomik olarak yeniden 
canlanmaya başlamıştır. Bölgenin komşu ülkelere özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri’ne 
açılan kapı olması, ülkenin kalkınmasında üstleneceği sosyal, kültürel ve ekonomik 
görevini açıkça ortaya çıkarmıştır. Geçmişte var olan ticaret potansiyeli Sovyetler Birliğinin 
dağılması ile tekrar canlanmıştır. Türkiye’den başta gıda maddeleri olmak üzere birçok 
malın ihracatı komşu ülkelere yapılmaya başlanmıştır (DPT, 2000). 

Genel olarak ülke kapsamında bölgesel kalkınma amacına hizmet edecek yerel 
boyutlarda sağlıklı bir konumsal veri altyapısının mevcut olmadığı görülmektedir. 
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Günümüzde, bölge ve çevre düzeni planlarının üretilerek üretime yönlendirici yatırımların 
yapılması; sosyo-kültürel, ekonomik ve mekansal bilgiler olmak üzere, üç temel bileşenden 
oluşan veri tabanlarının yapılandırılması ile mümkün olur. Bu çalışmanın temel amacı; sözü 
edilen üç temel bileşenden özellikle mekansal bilgiler esas alınarak bölgesel bazda üst 
düzey planlamasına yönelik olarak, bir il kapsamında mekansal veri tabanı oluşturmaktır. 
Bu amaçla özellikle DKB için bölgesel ölçekte bir coğrafi bilgi sistemin tasarlanıp 
uygulanması hedeflenmiştir. 

 
 2. Bölge Planlaması ve Veri Gereksinimi 

Günümüzde konumsal bilgi (geo-spatial information), her türlü planlama 
çalışmasının temelini oluşturur. Bu nedenle planlama çalışmalarının doğru ve güncel 
haritalar üzerinde yapılması, daha sağlıklı kararların alınmasında en önemli etkendir. 
Planlama, bir dizi seçenekten, gelecek için en uygun olanı belirleme olarak tanımlanabilir. 
Plancılar karar verirken, yaşadıkları zamanı, öncesi ve sonrası için detaylı bilgi toplama 
ihtiyacı duyarlar. Planlama ve bilgi arasındaki ilişkide planlama, bilgi toplayarak 
kararsızlığı azaltmak olarak algılanabilir. Planlamanın uygulanabilirliği, kuşkusuz bilginin 
mevcut olmasına ve kalitesine bağlıdır (Kent ve Kolesterman, 2000). Bölge planlama ve 
tarımsal envanter çalışmalarında 1/25.000 ve 1/100.000 arasındaki orta ölçekli haritalar 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle bölgesel planlama çalışmaları, geniş alanlarda, 
yoğun veri hacmi ve elde edilen bilgilerin sorgu ve analizini gerektiren planlama türüdür. 
Sadece farklı türdeki bilgileri değil aynı zamanda farklı disiplinleri de bir araya getirmesi, 
bu tür çalışmaları daha da karmaşık yapmaktadır (Önder, 2000). Ülkemizdeki planlama 
türleri genelden yerele doğru; Ulusal Plan> Bölge Planı> Çevre Düzeni Planı> İmar Planı 
şeklinde sıralanabilir. Bunlar içerisinde geniş alanları kapsayan Bölge Planı ve Çevre 
Düzeni Planı konum bilgileri dikkate alınarak hazırlanan üst ölçekli plan türleridir. 

Ulusal Plan: “Öngörülen bir süre içerisinde ulaşılmak üzere ulusal-uluslararası 
düzlemde ekonomik, siyasal ya da toplumsal hedefleri belirleme ve ulusal kaynakları bu 
hedefler doğrultusunda harekete geçirme eylemi” olarak tanımlanan ulusal planlamanın, 
ekonomik, siyasal ve coğrafi olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı planlamak Anayasa hükmü ile devlete verilmiş bir görevdir (Akdeniz, 
2001). Beşer yıllık dönemler halinde olmak üzere kalkınma planları, DPT tarafından, 1960 
yılından 2005 yılına kadar 8 kez hazırlanmıştır. 

Bölge Planı: Ulusal Planlar, kalkınmanın coğrafi boyutunu ihmal eder. Kalkınmanın 
yersel, diğer bir deyişle coğrafi boyutlarının dikkate alınmasıyla bölge planlaması 
doğmuştur (Akdeniz, 2001). Bölge planı, sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, 
yerleşmelerinin gelişme potansiyellerini, kesimlerle ilgili gelişme hedeflerini, etkinliklerin 
ve altyapının dağılımını belirlemek üzere hazırlanan plandır (Keleş, 1993). Yerleşmelerdeki 
fiziki ve sosyo-ekonomik gelişmelerin incelenmesi, karar mekanizmalarının işlemesi, hedef 
belirleme işleri “Bölge Planlama” faaliyetleriyle başlar. Bölge planlarını, gerekli gördüğü 
taktirde, DPT yapar ya da yaptırır. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bölge planlarının 
uygulanabilirliğinin artırılabilmesi amacıyla bölge planı ölçeğinde il ve ilçe planlama 
kavramlarının önemi üzerinde durulmuştur. İller, ülke coğrafyasının temel idari 
bölümlenmesini ve kamu yönetiminin önemli bir alt sistemini oluşturmaktadır. Çünkü 
anayasamıza göre merkezi yönetim açısından il sistemi esas alınmıştır. Planlı kalkınmanın 
mekan boyutunun yerel, bölgesel ve ülkesel basamaklardan oluştuğu düşünülürse, 
planlamanın ve strateji belirlemenin yerel düzeydeki en önemli yönetsel basamağı il 
olmaktadır. İl gelişme stratejileri, bölge gelişme stratejilerinin hareket noktası olma 
özelliğine sahiptir. Sözü edilen stratejiler, yöresel ve bölgesel ekonomik kaynakları ve 
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potansiyeli harekete geçirme, taşranın sosyo-ekonomik düzeyini adil ve dengeli bir tarzda 
yükseltme, kırsal kalkınmayı sağlama ve ulusal plan ve programların gerçekleşmesini 
besleme işlevini yerine getirebilirler (DPT, 1999). 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda önerilen modelde il ve ilçe esas alınmaktadır. İl 
düzeyindeki planlama modelinde, il planlama örgütlenmesi; il planlama kurulu, il 
koordinasyon kurulu ve il planlama ve koordinasyon müdürlükleri olmak üzere üç örgüttür; 
İlçeyi esas alan model de ise ilçe planlama kurulu ve onun altında ilçe planlama birimi 
kurulması şeklindedir. İl ve ilçe gelişme planları, bu örgütler tarafından hazırlanır. İlçeler 
için hazırlanacak bilgi bankalarından, planlama birimleri yatırımcı kuruluşlar aracılığı ile 
bilgi alacaktır. 

Çevre Düzeni Planı: Çevre Düzeni Planları, Bölge Planları ve İmar Planlarının 
arakesitinde bulunması açısından önemlidir. Çevre düzeni planı, 3194 sayılı İmar 
Yasası’nda, “Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, 
ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen 1/100.000, 1/ 50.000 veya 
1/25.000 ölçekte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca İmar Kanunu çerçevesinde yapılan, 
yaptırılan ve onaylanan, raporu ile bir bütün olan plan” olarak tanımlanmaktadır. 
Görüldüğü gibi çevre düzeni planıyla daha çok anakent alanlarında, çevresiyle birlikte ele 
alınması gereken yerleşim yerlerinde, bölge ölçeğindeki planlarla bağlantılı olarak alınan 
planlama kararları anlatılmak istenmektedir. Çevre düzeni planlaması hem bölgesel, hem de 
kentsel planlama tekniklerinin birlikte kullanıldığı planlama ölçeğidir. Her iki plan 
düzeyinden aktarılması gereken planlama kararlarının belirlenmesi, alan kullanımına ve 
korunmasına ilişkin politikaların kesin plan kararlarına ulaşılması çevre düzeni planlaması 
ile sağlanır (Ünal, 1989). 
 

2.1 Türkiye’de Bölge Planlama Çalışmaları 
Günümüze dek dalgalı bir seyir izleyen bölge planlaması, kavramsal olarak ve 

özellikle uygulama alanında ülkemizde yeterince gelişememiştir. Ülkemizde ilk bölge 
planlama çalışması 1950 yılı sonlarında başlamış ve I. ve VII. plan dönemlerinde 
hızlanmıştır. Ülkemizde bölgesel planlama çalışması yapılan projelerden bazı örnekler 
aşağıda verilmiştir (DPT, 1999). 
 �Doğu Marmara Planlama Projesi: Ülkemizde ilk hazırlanan bölge planıdır. 
İstanbul’un büyümesinin kaçınılmaz olduğu ve özendirilmesi gerektiği noktasından yola 
çıkılarak hazırlanmıştır. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli ve Çanakkale’yi kapsayan bölgede dört il’e öncelik verilmiştir. Projenin önerileri 
özet olarak, İstanbul’un Anadolu yakasının geliştirilmesi, sanayisinin ise Derince, İzmit ve 
Adapazarı’nı içine alan bir koridora kaydırılması şeklindedir. Planın hazırlıkları İmar ve 
İskan Bakanlığı’nca yürütülmüştür (DPT, 1999). 
 �Çukurova Bölgesi Projesi: 1960’lı yılların başında başlayan projenin başlıca amacı, 
sektörler arası geniş kapsamlı bir yaklaşımla bölge gelirinin artmasını sağlayacak yatırım 
alanlarının belirlenmesi ve bölge içinde dengeli bir gelir dağılımının gerçekleştirilmesidir. 
Proje bir Bölgesel Kalkınma Programı çalışmasıdır (Keleş, 1993).  
 Zonguldak–Karabük-Bartın Bölgesel Gelişme Projesi: Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’nun küçültülmesi ve Karabük ve Ereğli Demir Çelik İşletmeleri’nin 
özelleştirilmesi ile meydana gelecek ekonomik ve sosyal sonuçların analiz edilmesi gereği 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, 1996 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden sonra, çok 
sektörlü, kamu-özel kesim işbirliğine dayalı bölgesel gelişme projesi olarak Zonguldak-
Bartın-Karabük Projesi’nin hazırlanması uluslararası ihale ile gerçekleştirilmiştir (DPT, 
1999). 
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 Doğu Anadolu Projesi (DAP): Kısaca DAP olarak adlandırılan ve 1998 yılında 
başlatılan proje, bu bölgede yer alan 14 il (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van) ile bölgeyle homojenlik 
gösteren Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsamaktadır (DPT, 1999). 
 Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP): 1999 yılında Doğu Karadeniz 
Bölgesel Gelişme Projesi’nin hazırlamasına karar verilmiştir. Artvin, Bayburt, Giresun, 
Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon’dan oluşan alanda hedef yılı 2020 olmak üzere bir 
Entegre Bölge Gelişme Ana Planı hazırlanacak ve plan doğrultusunda öncelikli sektörler ve 
uygun yatırım projeleri belirlenecektir. Plan, “Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA” ve 
DPT arasında teknik işbirliği anlaşması çerçevesinde hazırlanmıştır (DPT, 2000).  
 Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi: Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi, Amasya, Tokat, 
Samsun, Çorum ve Yozgat illerine ait bir Coğrafi Bilgi Sistemi alt yapısı, TÜBİTAK-
Marmara Araştırma Merkezi’nce DPT ve Yeşil Irmak Havzası İlleri (Samsun, Amasya, 
Tokat, Çorum ve Yozgat Valilikleri)’nin mali desteği ile 1997 yılından beri 
sürdürülmektedir. Bu projede, UA ve CBS teknolojileri yardımı ile havza yükseklik 
modelinin, arazi kullanımının güncel haritalarının oluşturulması sağlanacak; yerleşim 
yerleri, tarım, orman ve mera alanları, erozyon riski gibi bilgi katmanlarından oluşacak bir 
veri tabanı geliştirilecektir (Susam, 2000). 
 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP): GAP Projesi, sadece Güney Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yaşantısını etkileyecek, tarım ve 
endüstri sektörü yanında diğer birçok sektörde de büyük atılımlar gerçekleştirecek önemli 
bir projedir. Dicle ve Fırat nehirlerinin aşağı kesimleri ile iki nehir arasında uzanan eski 
Mezopotamya ovalarının üst kısmını kapsayan ve 1980’lerde başlatılan GAP, yaklaşık 
74.000 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. 

 
 2.2 Bölgesel Kalkınma Planlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan  
       Algılamanın Önemi 

Bir planlamanın yapılması veya uygulanması aşamalarında etkin olabilmek için 
üstün yöneticilik vasıflarının yanı sıra kullanılacak araçlar da çok önemlidir. CBS ve UA 
teknikleri günümüzde bu amaca hizmet eden bilgi yönetim araçlarından en önemlileridir. 
Bölgesel kalkınma planlarında gereksinim duyulan geniş alanlara yayılmış verilerin 
toplanması ve yönetilmesi güçtür. Yeryüzü üzerinden coğrafi bilgilerin toplanması birçok 
yöntemle gerçekleştirilebilir. Özellikle planlama amaçlı ve çok geniş arazi parçalarından 
doğrudan ölçülerek veri toplamak için UA yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeryüzü 
üzerinden bilgi toplayan, hizmet amacına göre değişen özelliklerde birçok uydu vardır. 
Doğal kaynakların araştırılması amacıyla 1972 yılında ABD tarafından uzaya gönderilen 
Landsat uydusundan sonra yine bu amaçla birçok uydu uzaya gönderilmiştir. Bunlar 
arasında en önemlileri; Landsat ETM+, Ikonos, Quickbird, Spot 4–5 ve IRS uydularıdır. Bu 
uydulardan sağlanan görüntülerin hassasiyeti 60cm ile 30m. arasında değişmektedir. 

Günümüz teknolojisinde UA verileri dijital olarak kaydedilmekte, görüntü 
yorumlama ve analiz işlem elemanları yardımıyla görüntülerden bilgi alınabilmektedir. 
Örneğin, bugün birçok doğal kaynak haritası UA kullanılarak yapılmaktadır. Uydu 
görüntüleri; tüm topografik haritalarda, birçok orman, jeoloji, arazi kullanımı ve toprak 
haritalarının üretilmesinde kullanılmaktadır. İlaveten, tarım arazilerinin sezon boyunca 
düzenli aralıklarla izlenmesi, sorunlu alanların tespiti ve ürün rekoltesinin tahmin 
edilmesinde kullanılabilir. Yine kent haritaların detaylandırılmasında ve belediyelerin 
kaçak arazi gelişmelerini tespit etmede uydu görüntüsü yardımıyla elde edilen veriler 
kullanılır (Aronoff, 1989). 
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CBS, konumsal bilgi ile dolaylı veya dolaysız bir bağı olan meslek disiplinlerinin 
etkin karar-vermelerini sağlamak amacıyla kullandıkları bilgi teknolojisine dayalı bir 
sistemdir. Kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu kavram da değişik 
şekillerde tanımlanmaktadır. Yomralıoğlu (2000)’na göre CBS; konuma dayalı gözlemlerle 
elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve 
kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. 
Coğrafi veriyi haritaya dönüştüren ve bunları analiz eden, mevcut bilgilerden yeni bilgiler 
üreten, işlenmiş konumsal bilgileri kullanıcılara sunan CBS, planların üretilmesi ve 
uygulanmasında etkin rol oynamaktadır. CBS’nin açıklandığı ve kullanım alanlarının 
ortaya koyulduğu birçok kaynak mevcuttur (Yomralıoğlu, 2000; Heywood, 1998; 
Burrough, 1991; Aronoff, 1989). CBS’nin beş temel bileşeni vardır. Bunlar; donanım, 
yazılım, veri, insan ve yöntemlerdir. CBS’yi etkin bir şekilde kullanabilmek, bu 
bileşenlerin tamamının organize bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Bu bileşenler içerisinde 
en önemlilerinden biri olan veriler, en fazla zamanı ve maliyeti (%45-80) (Yomralıoğlu, 
2000) gerektiren bileşendir. CBS projelerinin gerçekleşmesi, uygun yapıdaki verilerin 
mevcut olmasına bağlıdır. Özellikle geniş alanlara yayılmış çevresel tabanlı CBS 
projelerinde veri toplama aşaması daha da önem kazanmaktadır. CBS-UA teknolojileri 
birlikte, alt yapı tesisleri ve yeryüzü kaynaklarıyla ilgili bilgileri toplamak, analiz etmek ve 
bir rapor halinde sunmak için kullanılır. Uzaktan Algılama ve CBS metot ve tekniklerinin 
Şekil 1’de görüldüğü gibi bütünleşmiş bir şekilde kullanımı yalnızca coğrafi bilginin 
kalitesini artırmakla kalmaz aynı zamanda daha önce ekonomik bir şekilde üretilemeyen 
bilgilerin de güncel bir şekilde elde edilmesini sağlar. 
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Şekil 1. Uzaktan algılama ve CBS teknolojilerinin ortak kullanımı 
 
3. Doğu Karadeniz Bölgesi İçin Coğrafi Bilgi Sistem Tasarımı 
CBS’nin en önemli özelliği bilgi yönetim sistemleri olarak konumsal (geospatial) 

verilerin organizasyonunu sağlamasıdır. CBS yeraltı-üstü ve yapı özellikleri hakkında yerel 
yönetimlerin farklı birçok birimi tarafından toplanan verilerin entegrasyonuna yardımcı 
olur. Bu entegrasyon sadece grafik ve grafik-olmayan veriler arasında meydana gelmez, 
aynı zamanda organizasyonun idari birimleri ve farklı kurumlar arasında da olur (Huxhold 
vd, 1995). Bu şekildeki karmaşık bir yönetim organizasyonun optimum bir şekilde 
sağlanabilmesi için, başlangıç aşamasında iyi bir Konumsal Veritabanı (KVT) tasarımı 
sunulmalıdır. Bu amaçla etkin bir CBS’nin oluşturulması için genel olarak izlenen 
stratejiler özetle aşağıdaki şekilde ortaya konulmuştur. 
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a. İhtiyaç Analizi 
KVT gereksinimi için, öncelikle ilgi alanına giren bölgenin sosyo-ekonomik açıdan 

önemi irdelenmelidir. DKB, ülkemizin dünya pazarlarında pay sahibi olmasına neden olan 
fındık ve çay gibi stratejik bitkilerin üretildiği bir bölgedir. Türkiye, ortalama %77’lik 
fındık üretim miktarı ile Dünya fındık piyasasını elinde bulundurmaktadır (Marti, 2001). 
Dünya çay üretiminin %7’sini sağlayan Türkiye, bu değer ile 6. sırada gelmektedir. 
Özellikle 1990’dan sonra başlayan yayla turizmi Türkiye ve bölge turizminin gelişiminde 
etkili bir rol oynamaktadır (Kaptangil, 1998). Ayrıca DKB, Sovyetler Birliğinin dağılması 
neticesinde kurulan Orta Asya ülkelerine geçit sağlayan bir kapıya sahip olması nedeni ile 
de ekonomik açıdan önemini artırmıştır. 

1999 yılında DKB için bir Bölgesel Gelişme Planı hazırlanmıştır. DPT ve Japonya 
Uluslar Arası İşbirliği Ajansı (JICA-Japan International Cooperation Agency) arasında 
yapılan bir anlaşma uyarınca bölgeye ilişkin bir kalkınma projesinin gerçekleşmesi için 
DOKAP adı altında bir proje çalışması başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda üzerinde 
durulan en önemli hususlardan biri de, bölgede çok amaçlı verilerin CBS ile kurulacak bir 
veritabanında toplanması gereğidir. Bu nedenle bölge bazında bir KVT tasarlanarak, 
uygulamaya konulması, yaşatılması için uygun teknoloji seçimi ve kurumlardan veri 
toplama stratejilerinin belirlenmesine yönelik metodolojilere gereksinim vardır (DPT, 
2000). 

 
b. Veritabanı Tasarım Gereksinimleri 
Genelde ülkemizdeki CBS çalışmalarında veritabanı tasarımlarına gerektiği kadar 

önem verilmeyip, CBS daha çok yazılım-donanım sağlama ve kullanılan verilerin 
sayısallaştırılarak otomasyona geçilmesi şeklinde algılanmaktadır. Oysa böylesi bir sistem 
için önemli olan, bu sistemde yer alacak verilerin kalitesi, kullanılabilirliği ve karar 
vericilere yüksek düzeyde bilgilerin daha hızlı bir şekilde sağlanabilmesidir. Böylece her 
kurum, kendi içinde veya kurumlar arası veri dolaşımı için gerekli olan VT tasarımına diğer 
bileşenlerden çok daha fazla önem vermek zorundadır. KVT tasarımda, özetle aşağıda 
belirtilen bileşenler dikkate alınmıştır (Reis, 2003).  
 (1) Coğrafi Bölümleme: Bölünmede, bölüm sınırları sabit olmalı ve bölümleme ile 
veriye erişim hızlanmalıdır. Bu yaklaşımla, idari yapı ve pafta bölümlemesi 
kullanılmaktadır. DKB konumsal veritabanı tasarımı, idari yapıya göre tasarlanmıştır.  
 (2) Veri Kalitesi: CBS projelerinin başlangıç aşamasında konumsal veri 
özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Veri kalitesinin irdelenmesi için birçok 
parametre olmasına karşın, bu çalışmada; Projeksiyon-Datum, Veri Yaşı ve Doğruluk 
esasları dikkate alınmıştır. 
 (3) Kurumlar: DKB veri tabanında konumsal veriye gereksinim duyan kurumlar 
dikkate alınmıştır. Bu kurumlar merkezde, bölgede veya il düzeyinde olabilir. DKB için 
tasarlanan KVT bölgeye dönük veri üreten, kullanan ve yararlanan tüm kamu kurumlarıyla 
ilişkilidir.  
 (4) Kullanıcılar ve Kaynaklar: Kullanıcılar temelde dört kategoriye ayrılabilir. 
Bunlar kamu kurumlar, belediyeler, valilikler ve özel sektördür. Kaynaklar ise, DKB 
konumsal veritabanının oluşturulması için kurumsal ve teknolojik olarak ikiye ayrılabilir.  
 (5) Konumsal Veritabanı Modeli: Veri tabanında, objeler katmanlar halinde tutulur. 
Bu çalışmada hiyerarşik veri modeli kullanılmıştır. Genel olarak bir il bazına göre bir veri 
katmanı tasarım yapısı Şekil 2’de verilmiştir.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaya Yolu  

KONUMSAL VERİ KATMANLARI

Hidroloji 

Tatlı Su 
Kaynakları 

Termal 
Sular  

Hidrojeoloji  

Yeraltı Su 
Potansiyeli  

Su Kirliliği  

Sulama 
Kanalı 

Göl, Gölet, 
Baraj Gölü ... 

Akarsu  

3B Arazi Modeli 

Potansiyel Heyelan 

Yerleşime Uygunluk 

Arazi Kullanım 

Jeomorfoloji 

Arazi Kullanım 
Kabiliyet Sınıfı 

 

E 7 

D 885 

Erozyon 

Turizm Haritası 

Yol Haritası 

Çığ Haritası 

Harita İndeksi 

Topoğrafya 

Temel Altlıklar 

Jeodezik Kontrol Nok 

Harita Kütüphanesi 

KVT 

Toprak

Mevcut Heyelan 
Alanları  

Bitki 
Örtüsü  

Bitkisel Üretim 
Alanları  

Eğim Derinlik 
Kombinasyonu  

Büyük Toprak 
Grupları  

Erozyon 
Derecesi 

Alt Toprak 
Grubu 

Tarım 
Arazileri  

Yerleşim

Sanayi, Endüstri 
Alanları 

Turizm 
Merkezleri 

Yaylalar  
 

İdari 
Merkezler 

Bucak, Belde 
Köy Sınırları 

İlçe Sınırları 

Ulaşım

Deniz Yolu  

Demir Yolu  

Köy Yolu 

Devlet Yolu  
 

Otoyol  

İklim 

Nisbi Nem, 
Rüzgar hızı-yönü 

 
Şekil 2. İl bazlı bir Coğrafi Bilgi Sistemi’nde bulunması gereken kavramsal veri katmanları (Reis, 2003). 

 

 

Kar,  
Yağmur 

Yağış 
Dağılımı 

Meteoroloji 
İstasyonları  

Jeoloji

Ayrışma 

Mühendislik 
Jeolojisi 

Kıvrımlar 

Faylar 

Litolojik 
Birimler  

Orman

Sit 
Alanları 

Milli 
Parklar 

Orman 
İşletme Sınırları  

Yetişme Ortamı 
Haritası 

Meşcere 
Haritası 

Orman 
Kadastro Haritası  

Enerji

Petrol 
Hatları 

GSM 
Operatörleri 

Doğalgaz 
Hatları 

Enerji 
Hatları  İl Sınırları 
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Eğim Haritası 

Bakı Haritası 
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(6) Kurumsal Yapı: DKB için kurulacak konumsal veritabanının işletilmesi veya 
yönetilmesi ile ilgili olarak farklı yaklaşımlar ileri sürülebilir. Veritabanı ister merkezde 
isterse dağıtık olarak tasarlansın, sonuç olarak bölgesel coğrafyadaki (il sınırlarını aşan) 
uygulamalar için tüm bölgenin konumsal veritabanının koordinasyonundan sorumlu bir 
kurum veya birim olmalıdır. Buna örnek olarak, GAP benzeri bir idari yaklaşım gibi, 
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulması mümkün olabilir. İkinci bir 
yaklaşım olarak ise, merkez illerden birinde tarafsızlık ilkesine göre (örneğin bir üniversite 
bünyesinde) bir DOKAP Uygulama-Araştırma Merkezi kurulması olabilir.  
(7) Güncelleme: Güncelleme, diğer bir deyişle veritabanının yaşatılması, en az bir 
veritabanının kurulması kadar önemlidir. Bu çalışmada veritabanının güncelleştirilmesi, iki 
şekilde ele alınmıştır. Öncelikle kamu kurumlarından sağlanan verilerin 
güncelleştirilmesinde, bilgiler yine ilgili kurum tarafından sağlanabilir. Özellikle konumsal 
veri standartları oluşturulup, kurumlar arası veri paylaşımı sağlanırsa, verilerin 
güncelleştirilmesi çok daha kolay olacaktır. Bir diğer güncelleştirilme şekli ise, sistem 
tarafından üretilen verilerle yapılacaktır. Bunu da sistemden sorumlu olacak birim veya 
kurum gerçekleştirecektir. Örneğin, uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarının analizi sonucu 
elde edilen yeni verilerin sisteme entegrasyonu gibi. 
 

4. Konumsal Veri Tabanı Oluşturma: Trabzon İl Örneği 
DKB’ye ait bir KVT oluşturulma kapsamında, Trabzon ili pilot alan olarak 

seçilmiştir. Pilot il olarak seçilen Trabzon, DKB içerisinde diğer illere göre kamu 
kurumlarının niteliği ve niceliği bakımından kapsamlı bir ildir. Genelde tüm kamu 
kurumlarının bu ilde teşkilatları vardır. Trabzon’da bulunan kamu kurumlarında yapılan 
incelemelerde, ildeki kurumlarda üretilen haritaların güncellik ve doğruluk açısından 
istenen özelliklerde olmadığı görülmüştür. Kamu kurumları, konumsal veri üretim 
işlemlerini herhangi bir plan ve program dahilinde ve diğer kurumların ihtiyaçlarını da 
dikkate alarak yapamamaktadırlar. Bu çalışmada özellikle üzerinde durulan, farklı kurumlar 
tarafından üretilen benzer harita altlıklarından yararlanarak, konumsal veri tabanında 
değerlendirilebilecek harita altlıklarının oluşturulmasıdır.  

 
a. İlgili Kurumların Tespiti  
Trabzon ili idari sınırı bazında konumsal veri üreten kurumlar Tablo 1 dikkate 

alınarak tespit edilmiş ve bu kurumlarca üretilen verilerin mevcut olup olmadıklarına karar 
verilmiştir. Kamu kurumları; bölge, il ve ilçe müdürlükleri olmak üzere üç idari birime 
bölünebilir. Trabzon ilinde bu üç müdürlüğü de temsil eden kurumlar mevcuttur. Veri 
toplanabilecek kamu kurumları belirlendikten sonra aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak, 
bu kurumlara ait bilgiler değerlendirilmiştir; 
 ● Kamu kurumunda konumsal bilgi mevcut mu? Evet ise, ne tür bilgiler vardır? 
 ● Veri altlığının cinsi (analog veya dijital) nedir? 
 ● Koordinat sistemi, ölçek ve veri formatı nedir? 
 ● Veri kalitesi hangi düzeydedir?  
 

b. Veri/Bilgi Toplama-İşleme 
CBS çalışmalarının temel kaynağı veridir. Bu nedenle CBS çalışmalarında öncelikli 

olarak verilerin belirlenip toplanması gerekmektedir. Özellikle mevcut olmayan verilerin 
yeniden üretilmesi ihtiyacı veya mevcut olan verilerin istenen kalitede olmaması bir 
sorundur. Dolayısıyla, bazen verilerin yeniden ve dijital ortamda üretilmesi gerekir. Ancak 
bu işlemin ekonomik nedenlerden ötürü kısa vadede yerine getirilmesi zordur. Bu durumda 
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yapılması gereken bu verilerin üretilmesini beklemek yerine, öncelikle mevcut verilerin bir 
araya getirilerek CBS çalışmalarının başlamasına olanak sağlayacak altlıklara 
dönüştürülmesidir. Trabzon ili için toplanan grafik veriler daha çok mevcut kaynaklardan 
elde edilmeye çalışılmıştır. Bu kaynaklar, kendi ihtiyacını karşılamak üzere, kamu 
kurumlarının ürettiği analog haritalar ve Harita Genel Komutanlığı’nın ürettiği Standart 
Topografik (ST) haritalardır. Kamu kurumlarında olmayan verilerin toplanması amacıyla 
Landsat ETM+ uydu görüntüsünden de yararlanılmıştır. Ülkemizde konumsal bilgilerin 
üretiminde kamu kurumları arasında yetki ve sorumluluk açısından belirli bir standart 
henüz oluşturulamadığından birçok veri farklı kurum tarafından aynı anda, değişik ölçek ve 
standartta toplanmıştır. Bu amaçla, çalışma için uygun olan değişik türdeki farklı 
kaynaklara ait bilgiler birbirleri ile entegre edilmiştir (Şekil 3). 

Mevcut Olmayan Raster Veriler: Raster veriler uydu görüntülerinin işlenmesi 
sonucu sağlanmıştır. Bu amaçla kamu kurumlarında mevcut olmayan arazi örtüsü Landsat 
ETM+ uydu görüntüsünün sınıflandırılması sonucu elde edilmiştir. Landsat ETM+ uydu 
görüntüsünün öncelikle geometrik düzeltme işlemi yapılmış ve karesel ortalama hata 0.7 
piksel olarak elde edilmiştir. Daha sonra, on adet arazi sınıfı belirlenmiştir. Belirlenen arazi 
sınıfları; çay, fındık, geniş yapraklı ağaç, iğne yapraklı ağaç, karışık geniş ve iğne yapraklı 
ağaç, kayalık, mera, su kaynakları, tarım ve yerleşimdir. Şekil 4’de Trabzon iline ait 
sınıflandırma sonucu üretilen arazi örtüsü verilmiştir (Reis, 2003). 

Mevcut Olan Vektör Veriler: Vektör veriler, çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle 
toplanmış, değerlendirilmiş ve bütünleşme sağlanmıştır. Verilerin hangi kaynaklardan elde 
edildiği, ölçekleri, veri tipleri gibi özellikleri dikkate alınarak toplanmıştır. Vektör verilerin 
elde edilmesinde genel olarak aşağıdaki işlem adımları izlenmiştir. Ayrıca, Tablo 1’de 
vektör ve raster veri modellerine ait üretilen konumsal bilgiler ve özellikleri verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Trabzon ili idari bölge sınırları (il, ilçe ve köy) 
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Şekil 4. Uydu görüntüsünden elde edilen Trabzon ili arazi örtüsü haritası (Reis, 2003) 
 

Tablo 1. Trabzon iline ait veri sözlüğü (coğrafi varlıklar ve özellikleri) (Reis, 2003) 
Coğrafi 

Varlıklar 
Varlık 

tipi 
Veri Katman  

Adı 
Öznitelikler 

Veri  
Kaynağı 

Ölçek 
(1/X) 
(000) 

Karayolu Çizgi TRB3D_KARAYOLU 
.SHP 

Karayol Adı, Karayol Cinsi, 
Karayol Grup, Karayol Grup, 
Karayol Tipi, Karayol Durumu 

Landsat, HGK 
100 

 

Orman (meşcere) Alan TRB3D_ORMAN.SHP Ağaç Türü, Ağaç Yoğunluğu  
OGM 

100 
 

Doğal Kaynak 
(Madensuyu, 
Tatlısu) 

Nokta TRB3D_DOGALKAY 
.SHP 

Doğal kaya Adı, Kaynak Türü 
MTA 100 

Heyelan Alanları Alan TRB3D_HEYELAN 
.SHP 

Heyelan Türü 
MTA, Landsat 100 

Orman İşletme 
Sınırı 

Alan TRB3D_ORISLET 
.SHP 

Bölge Adı, Baş Müdürlük, Seri 
Adı, İşletme Adı 

OGM 100 

Kültür Turizm 
Alanları 

Nokta TRB3D_KULTURIZM. 
SHP 

Türü, Adı, Kot HGK, Turizm 
Müd., MTA 

25-100 

İdari Sınırlar (İl, 
ilçe, Köy) 

Alan TRB3D_IDARIBOL 
.SHP 

Adı, Nüfus, Yönetici Adı,  
Parti, İl, İlçe, Yönetim, Telefon 

MTA, Kadastro, 
Bayındırlık, 
Mahalli İdareler 

100 

Eşyükseklik 
Eğrileri 

Çizgi TRB3D_ESYUK100 
.SHP 
TRB3D_ESYUK250 
.SHP 

Kot 

HGK 250-100 

İdari Merkezler Nokta TRB3D_IDARIMER 
.SHP 

Adı,  Köy hiz., 
Kadastro M. 
Mahalli İdareler 

100 

Akarsular Çizgi TRB3D_AKARSU 
.SHP 

Akarsu Adı, Debi 
MTA 100 

Raster TRB3D_ARAZİORTU 
.SHP 

Turu, Alanı 
Landsat 100 

Arazi Örtüsü 
Vektör TRB3D_ARAZİKOYHZM

.SHP 
Turu  

Köy Hizmetleri 100 

Göl ve deniz Alan TRB3D_GOLDNZ. SHP Adı Landsat 100 
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Kıyı sınırı Çizgi TRB3D_KIYI.SHP Uzunluk Landsat 100 
Jeoloji hrt. Alan TRB3D_JEOLOJI.SHP Litoloji MTA 100 
Pafta Bölümleme Alan TRB3D_PAFTA25 

.SHP 
Pafta No 

- 25 

Toprak Bilgileri Alan TRB3D_TOPRAK100.SHP Btg, Ed, Saks, At, Akks, As Köy Hizmetleri 100 
Enerji kaynakları Nokta TRB3D_ENERJIKAY Türü MTA, Köy 

Hizmetleri 
100 

Eğitim Bilgileri Nokta TRB3D_EGITIM Türü, adı, ogrt_say, ogr_say, 
derslik_say,  

Milli Eğitim 
Md. , Landsat 

100 

Sağlık Bilgileri Nokta TRB3D_SAGLIK Türü, personel_say, yatak_say Sağlık Md., 
Landsat 

100 

 
4.1 Trabzon İl Bazında Yapılan Coğrafi Analiz ve Sorgulamalar 
a. İstatistiki Sonuçlar 
Topografik yapı: Trabzon ilinin topografik yapısı 1/100.000 ölçekli standart 

topografik haritalar üzerindeki eşyükseklik eğrilerinin sayısallaştırılması sonucu elde 
edilmiştir. Daha sonra bu topografik yapıdan yararlanılarak Trabzon ilinin eğim ve bakı 
haritası oluşturulmuştur. Şekil 5’de Trabzon iline ait sekiz sınıfa ayrılmış eğim değerlerinin 
yüzde cinsinden ve km2 cinsinden alanları verilmiştir.  

Ayrıca Şekil 6’da, Trabzon ili eğim haritası verilmiştir. İlin toplam alana göre ancak 
%16,4’lük bölümü %10 eğimin altındadır. Eğimi %10-50 arasında olan alanlar arazinin 
%43.11’ini teşkil etmektedir. %50 ve daha fazla eğimli alanlar ise %40,5’lik orana sahiptir. 
Kısaca Trabzon ilinin ¼’ü, %30 eğimin altındadır ve geri kalan ¾ lük alanının eğimi ise % 
30 eğimin üzerindedir. 

Trabzon iline ait bakı haritası, düz, kuzey, güney, doğu ve batı olmak üzere 5 bakı 
yönüne göre sınıflandırılmıştır. Trabzon ili bakı değerlerinin il alanına göre oranlarına 
bakıldığında, düz ve güneye bakan alanların, diğer alanlara göre daha az bir alanı kapladığı 
görülür (Şekil 7). Kuzeye bakan alanlar az bir farkla da olsa, doğu ve batıya bakan alanlara 
oranla daha fazladır. 
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Şekil 5. Trabzon iline ait eğim ve bakı değerleri 
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Şekil 6. Trabzon ili eğim haritası (Reis, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Şekil 7. Trabzon ili bakı haritası (Reis, 2003) 
 

İlçe Nüfusu, Alan ve Arazi Örtüsü: Pilot bölge olarak seçilen Trabzon ili için 
yapılan alansal yüzölçüm değerlendirmelerinden aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur: İlin 
toplam alanı 465.923 hektar, arazinin toplam yüzey alanı ise 581.903 hektardır. 2002 yılı 
verilerine göre ilde toplam 542 köy olup, ilçelerin alan ve nüfus değerleri Tablo 2’de 
verilmiştir. Trabzon ili arazi örtüsü bilgileri Landsat ETM+ uydu görüntüsünden elde 

 
 



 

edilmiştir. Uydu görüntüsü dokuz temel arazi örtüsü sınıfına göre sınıflandırılmıştır. Tablo 
3, Trabzon ilinin arazi örtüsü durumunun ilçelere göre dağılımını göstermektedir. Ayrıca 
Şekil 8’de Trabzon iline ait arazi örtüsü sınıf değerlerinin grafiksel gösterimi verilmiştir. 

 
Tablo 2. Trabzon ilçelerinin alanları ve nüfus değerleri 

YERLEŞİM 
MERKEZİ 

Nüfus 
(1997) 

Nüfus 
(2000) 

Köy  
sayısı 

Yüzölçüm 
(Ha) 

 
İl sınırına 
göre (%) 

1990 Nüfus 
yoğunluğu 
(kişi/Km2) 

2000 Nüfus 
yoğunluğu 
(kişi/Km2) 

1 MERKEZ 239.663 281.957 44 23036 4,9 1040 1224 
2 AKÇAABAT 116.925 121.733 62 37316 8 313 326 
3 ARAKLI 56.448 62.108 44 47915 10,3 118 130 
4 ARSİN 29.860 35.337 24 15098 3,2 198 234 
5 BEŞİKDÜZÜ 40.695 45.577 26 8366 1,8 486 545 
6 ÇARŞIBAŞI 16.904 23.583 17 6866 1,5 246 343 
7 ÇAYKARA 27.591 35.818 31 56664 12,2 49 63 
8 DERNEKPAZARI 6.521 8.312 10 7708 1,7 85 108 
9 DÜZKÖY 23.680 25.202 9 15254 3,3 155 165 
10 HAYRAT 17.954 21.201 19 23995 5,1 75 88 
11 KÖPRÜBAŞI 11.431 10.792 5 14956 3,2 76 72 
12 MAÇKA 41.439 43.085 58 85507 18,4 48 50 
13 OF 66.737 78.927 65 24509 5,3 272 322 
14 ŞALPAZARI 37.786 42.603 24 22485 4,8 168 189 
15 SÜRMENE 17.691 23.550 28 21239 4,6 83 111 
16 TONYA 27.010 28.234 16 20130 4,3 134 140 
17 VAKFIKEBİR 48.868 51.684 35 15042 3,2 325 344 
18 YOMRA 31.484 39.592 20 19838 4,3 159 200 
Toplam 858.687 979.295 537 465923 100 184 210 
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Fındık
15,4%

Geniş yap.
38,0%İğne yap. 

2,3% 

Karışık i_g 
5,2% 

Kayalık 
1,1% 

Mera 
18,6% 

Tarım
17,1%

Yerleşim
1,1% Çay

1,1%

Toplam yüz ölçüm: 465.804 ha 

Şekil 8. Trabzon ili arazi örtüsü sınıf değerlerinin grafiksel gösterim 
 

 
b. Konumsal Sorgulamalar: 
Kıyı alanlarında nüfus değişimi: Trabzon ilinde sahil şeridi insanlar için deniz ve yol 

gibi iki etkenden dolayı, her zaman bir cazibe alanı olmuştur. Bu nedenle sahile yakın 
yerlerdeki nüfus miktarları tespit edilerek, zaman içerisinde sahilde nüfus yoğunlaşmasının 
olup olmadığı incelenmiştir. Veri tabanında mevcut olan son 10 yıllık dönem dikkate 
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alınarak 1990, 1997 ve 2000 yılları için nüfus miktarları tespit edilmiştir. Nüfus miktarları 
tespit edilirken sahilden itibaren 1 km (sahile komşu köy ve belediyeler), 5 km ve 10 km 
içerisindeki köy sınırları esas alınmıştır (Şekil 9). Belirtilen aralıklar içerisine giren nüfus 
miktarları ve bu miktarların tüm il nüfusuna göre oranları, yapılan son üç genel nüfus 
sayımı, yıllara göre Tablo 4’de verilmiştir. Buna göre kıyı bölgelerin nüfusunda son 
yıllarda artış gözlenmiştir. Özellikle 1997 yılında, 1990 yılına göre ortalama %10’luk bir 
artış olmuştur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 9. Trabzon ili kıyı çizgisinden itibaren üç farklı mesafeye göre seçilen alanlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



 
 
 

Tablo 3a. Landsat ETM+ uydu görüntü verisine göre Trabzon ili ilçeleri ve arazi örtüsü miktarları (Reis, 2003) 
Cinsi 

  
No 

data 
Çay Fındık Geniş  

yap. 
İğne. 
yap. 

Karışık  
i_g  yap. 

Kayalık Mera Tarım Yerleşim Toplam No 
data 

İlçesi Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 
Akçaabat 0 0 367 0,8 6737 14,1 14703 30,7 1161 2,4 2118 4,4 
Araklı 0 0 59 0,4 5680 37,6 6059 40,1 302 2 651 4,3 
Arsin 0 0 128 1,5 2574 30,8 4757 56,9 15 0,2 5 0,1 
Beşikdüzü 0 0 98 1,4 2018 29,4 3507 51,1 80 1,2 91 1,3 
Çarşıbaşı 1865 3,3 139 0,3 3111 5,5 13626 24,1 3037 5,4 3751 6,6 
Çaykara 0 0 87 1,1 1040 13,5 4858 63,1 140 1,8 408 5,3 
D.pazarı 0 0 64 0,4 1393 9,1 4836 31,7 165 1,1 800 5,2 
Düzköy 621 2,6 411 1,7 2103 8,8 8782 36,6 505 2,1 1055 4,4 
Hayrat 0 0 93 0,6 1654 11,1 4940 33 111 0,7 685 4,6 
Köprübaşı 0 0 99 0,1 8016 9,4 20228 23,7 3488 4,1 7771 9,1 
Maçka 0 0 1951 8 2782 11,4 16338 66,7 181 0,7 224 0,9 
Of 0 0 337 1,5 2886 12,8 11997 53,4 305 1,4 1262 5,6 
Şalpazarı 0 0 261 1,2 4183 19,7 10976 51,7 88 0,4 371 1,8 
Sürmene 0 0 312 1,6 2321 11,5 9715 48,3 393 2 1304 6,5 
Tonya 0 0 118 0,5 8884 38,6 7774 33,8 80 0,4 307 1,3 
Trabzon 0 0 129 0,9 4442 29,5 7697 51,2 168 1,1 472 3,1 
Vakfıkebir 0 0 131 0,7 5279 26,6 9350 47,1 198 1 1136 5,7 
Yomra 2485 0,5 5036 1,1 71401 15,3 176254 37,8 10692 2,3 23988 5,2 
Toplam 2485 0,5 5036 1,1 71401 15,3 176254 37,8 10692 2,3 23988 5,2 
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Tablo 3b. Landsat ETM+ uydu görüntü verisine göre Trabzon ili ilçeleri ve arazi örtüsü miktarları (Reis, 2003) 

 Cinsi 
  

Çay Fındık Geniş yap. İğne yap. 
Karışık  
i_g yap. 

Kayalık Mera Tarım Yerleşim Toplam 

İlçesi Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 
Akçaabat 1440 3 12883 26,9 7906 16,5 583 1,2 47898 10,3
Araklı 25 0,2 564 3,7 1615 10,7 144 1 15099 3,2
Arsin 3 0 30 0,4 769 9,2 77 0,9 8357 1,8
Beşikdüzü 1 0 165 2,4 834 12,2 73 1,1 6866 1,5
Çarşıbaşı 575 1 18019 31,8 12227 21,6 299 0,5 56648 12,2
Çaykara 2 0 505 6,6 643 8,4 23 0,3 7705 1,7
Dernekpazarı 20 0,1 4267 28 3656 24 55 0,4 15254 3,3
Düzköy 240 1 5724 23,9 4488 18,7 61 0,3 23988 5,1
Hayrat 29 0,2 5481 36,7 1919 12,8 42 0,3 14952 3,2
Köprübaşı 2684 3,1 25937 30,3 16320 19,1 948 1,1 85490 18,4
Maçka 17 0,1 268 1,1 2306 9,4 427 1,7 24493 5,3
Of 39 0,2 2099 9,3 3501 15,6 45 0,2 22469 4,8
Şalpazarı 35 0,2 2797 13,2 2285 10,8 241 1,1 21237 4,6
Sürmene 39 0,2 2513 12,5 3478 17,3 50 0,3 20126 4,3
Tonya 70 0,3 363 1,6 4260 18,5 1180 5,1 23035 4,9
Trabzon 3 0 409 2,7 1614 10,7 105 0,7 15041 3,2
Vakfıkebir 28 0,1 1705 8,6 1892 9,5 115 0,6 19833 4,3
Yomra 5284 1,1 86302 18,5 79444 17,1 4918 1,1 465804  
Toplam 5284 1,1 86302 18,5 79444 17,1 4918 1,1 465804
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Tablo 4. Trabzon ili kıyı çizgisinden itibaren yıllara göre nüfus dağılımları 
Nüfus 1990 Nüfus 1997 Nüfus 2000             Nüfus 

Aralık  Nüfus Oran (%) Nüfus Oran (%) Nüfus Oran (%) 
1 Km 308.905 38,8 433.898 51,2 502.273 51,5 
5 Km 399.381 50,2 516.780 61,0 601.619 61,7 

10 Km 513.153 64,5 620.618 73,3 717.680 73,6 
> 10 Km 282.696 35,5 226.258 26,7 257.457 26,4 
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a) 

b) 

Şekil 10. 1990-2000 dönemi Trabzon ili nüfus istatistikleri, a) 1997-2000 dönemi  
            ve b) 1990-1997 dönemi nüfus artış oranları 
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a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 

Şekil 11. Trabzon ili idari merkezlere ait nüfus yoğunlukları, a) 1990 yılı nüfus 
            yoğunlukları, b) 2000 yılı nüfus yoğunlukları 
 

Trabzon ili idari sınırlara ait nüfus sorgulaması: Trabzon ilinin 1990–2000 yılları 
arasındaki nüfus hareketliliğini tespit etmek amacıyla Trabzon ili köylere ve belediyelerine 
ait nüfus haritası hazırlanmıştır. Son on yıl içerisinde yapılan nüfus sayımları dikkate 
alınarak 1990–97 ve 1997–2000 yılları arasında köy ve belediyelerde meydana gelen nüfus 

 
 



 

değişimleri artış yüzdesi de hesaplanarak harita üzerinde gösterilmiştir (Şekil 10). Haritanın 
yüzde aralıkları esas alınarak, bu aralıklara düşen köy sayıları da Tablo 5’de verilmiştir. 
Trabzon il bazında 1990-97 yılları arasındaki toplam nüfus artışı % 7.9 ve 1997-2000 yılları 
arasında ise %14.0 olmuştur. Özellikle 1997’den sonra il nüfusu önemli miktarda artmıştır. 
Tablo 5’e göre de 1990-97 yılları arasında nüfus artışı olan köy ve belediye sayısı 89 iken, 
1997-2000 yılları arasında bu rakam 317’ye ulaşmıştır. 

Diğer bir nüfus sorgulaması, nüfus yoğunluklarına bağlı olarak 1990–2000 yılları 
için yapılmıştır. Bu sorgulama örneği, ilin nüfus yoğunluğunun ağırlıklı olarak hangi 
bölgede ve hangi büyüklükte olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Şekil 11 
incelendiğinde, Trabzon ilinde yerleşme merkezlerinin genellikle vadiler ve akarsular 
boyunca olduğu görülür. Şekil üzerinde dikkati çeken ve nüfusu yansıtan dairelerin 
yoğunlaştığı beş adet akarsu vadisi vardır. Bunlar sırasıyla denize döküldükleri ilçelere göre 
şunlardır; Fol Deresi - Vakfıkebir, Kalanima Deresi – Akçaabat, Değirmendere - Trabzon 
Merkez, Kara Dere – Araklı, Solaklı Deresi – Of. Trabzon ili yerleşim yerlerinin çoğunluğu 
bu beş vadide bulunmaktadır.  

Ayrıca ilin nüfus yoğunluğu kıyı oyunca kümelenmiştir. Özellikle Trabzon kent 
merkezi nüfus yoğunluğunun (yaklaşık il nüfusunun %25’i) önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. 1990 ve 2000 yılı nüfus yoğunlukları karşılaştırıldığında ise yerleşim 
yerlerinin çoğunda artış olduğu görülür. Bu on yıllık süreçte yeni yerleşim yerlerinin ortaya 
çıkmasından ziyade mevcut yerleşim alanlarında nüfus yoğunlukları artmıştır. 
 

Tablo 5. Trabzon ili nüfus artışına göre köy sayıları 
Nüfus artış veya eksilme yüzde dilimlerine göre köy sayıları 

 < 
%-61 

%-60 –  
-41 

-40 –  
-21 

-20 – 
0 

%1 –  
20 

21-  
60 

61- 
100 

100 –  
200 

>200 

Köy sayısı  
(1990-1997) 

33 77 180 134 33 34 12 8 2 

Köy sayısı  
(1997-2000) 

4 7 22 192 161 96 22 23 15 

 
 c. Konumsal analizler: 

Potansiyel Kentsel Gelişme Alanlarının Belirlenmesi: Trabzon ili için oluşturulan 
konumsal veri tabanı, bölgesel ölçekteki çalışmalara altlık olacak şekilde hazırladığından 
farklı disiplinlerin uygulamalarını kolaylaştırmaktadır. Bu uygulamalardan biri yerleşmeye 
uygun potansiyel kentsel gelişme alanlarının belirlenmesidir. Günümüzde kentlerimizin 
plansız ve denetimsiz bir şekilde büyümesi mikro ölçekten makro ölçeğe kadar olan çevre 
sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmasının nedeni olmuştur. Bu sorunların bertaraf edilmesi 
için planlama ve eylemlerin bütünleştirilmesi bakımından, planlama ölçeğinin kentsel ve 
bölgesel olması zorunludur (Sancar, 2000).  

Bölgesel ölçekteki çalışmalar daha çok bölge planlamasının hazırlanması 
aşamasında yapılmaktadır. Bu tür çalışmaların arzu edilen düzeyde gerçekleşmemesinin en 
önemli nedeni yoğun veri gereksinimi, zaman ve emektir. DKB gibi özellikle 
topografyadan kaynaklanan arazi kullanımındaki kısıtlamalar, yerleşim yerlerinin 
seçiminde de ortaya çıkmaktadır. Plansız belirlenen yerleşim yerleri, alt yapı problemlerine 
ekolojinin, ormanların ve su kaynaklarının bozulmasına neden olmaktadır. Bölgesel ölçekte 
potansiyel kentsel gelişme alanlarının belirlenerek, bu sorunların ortadan kaldırılması 
amacıyla bir irdeleme yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan faktör, puan ve ağırlıklar, 
Trabzon kent çevresi için Sancar (2000) tarafından yapılan çalışma esas alınarak 
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hazırlanmıştır. Toplam puanların 5 sınıf altında gruplandırılmasında standart sapma ve 
faktör puanları dikkate alınmıştır. Buna göre;  

1- öncelikli açılması gereken,  
2- II. derecede açılması gereken,  
3- özel önlemlerle açılması gereken,  
4- açılmaması gereken ve  
5- hiç açılmaması gereken alanlar olarak sınıflandırma yapılmıştır. 
Şekil 12’de Trabzon iline ait kentsel gelişme alanlarına ait harita verilmiştir. 

Trabzon ili sınıf aralıklarının birbirine göre oranları incelendiğinde (Tablo 6), ilin 
%54’ünün yerleşim için uygun olmadığı, %21’lik bir bölümünün yerleşim için uygun 
olduğu, %24’lük bölümünün ise özel önlemlerle yerleşime açılabileceği söylenebilir. 
Kentsel yerleşim donatı alanlarından ilköğretim okulları temel birim seçilerek aşağıdaki 
şekilde en küçük yerleşim birim alanı ve nüfusu elde edilebilir; İlköğretim okullarına 
yürüme mesafesi 500-800m arasında kabul edilir. Buna göre “500m’lik bir çap”a sahip 
dairenin alanı 20 hektardır. Bir hektara düşen kişi sayısı 250 alınırsa, bu alana isabet eden 
nüfusun 5.000 kişi olduğu, bu nüfusu barındıracak kentsel yerleşim alanında 20 hektar 
olduğu anlaşılmaktadır (Aydemir vd., 1999).  

Şekil 12 incelendiğinde öncelikle dikkati çeken, potansiyel yerleşim alanlarının 
(öncelikli ve 2. dereceden açılması gereken alanlar dahil) belli bölgelerde yoğunluk 
oluşturduğudur. Bu alanlardan Trabzon kent merkezine alternatif olabilecek beş adet alan 
şekil üzerinde A’dan E’ye kadar olan harflerle tanımlanmıştır. Bu alanlar içerisinde A, D, 
ve E mevcut kent merkezine uzak olması ve ulaşım problemlerinden dolayı ilk etapta tercih 
edilmeyebilir. Bunların yanında A ve E yüksek rakımı nedeniyle değerlendirmede diğer 
alanlara göre ikinci planda kalmaktadır. Trabzon merkez ilçenin güneyini içine alan B alanı 
diğer bir alternatif kentsel gelişme alanı olabilir. Bu bölge kent merkezine yakın ve ulaşımı 
kolay sağlanılabilir niteliktedir. Diğer bir alternatif ise Arsin-Araklı arasında kalan C 
alanıdır.  

Bu bölgede geniş miktarda (8600 ha) yerleşime açılabilecek alan mevcuttur. Çünkü 
bu bölge potansiyel yerleşim alanı olarak yeterli, merkeze yakın ve ulaşımı kolaydır. C 
alanı olarak ifade edilen Arsin-Araklı arasındaki bölge Trabzon kent merkezine 20 km 
mesafededir ve bu bölgede yerleşime açılabilir olarak yaklaşık 8.600 ha’lık bir alan 
mevcuttur. Özellikle bu alanın yaklaşık 6200 ha’ı yerleşime açılabilir niteliktedir. En küçük 
kentsel yerleşim alanında barındırılabilecek kişi sayısı 5.000 alınırsa, C kümesi için 
yaklaşık 1.5 milyonluk nüfus potansiyeli olduğu söylenebilir. 

 
Tablo 6. Trabzon ili için potansiyel kentsel gelişme alanlarına ait puanlar ve 

         yüzölçümleri 
Sınıflar Yüzölçüm (ha) Yüzde(%) 
Öncelikli açılması gereken 51.985 11,2 
2. derecede açılması gereken 45.885 9,9 
Özel önlemlerle açılması gereken 113.685 24,4 
Açılmaması gereken 192.715 41,4 
Hiç açılmaması gereken 60.995 13,1 
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Potansiyel Kentsel 
Gelişme Alanları 

Şekil 12. Trabzon ili potansiyel kentsel gelişme alanları 
 
5. Sonuç 
Bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması temelde 

sağlıklı veriler ile mümkün olabilmektedir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan veriler genelde 
karmaşık ve dağınık bir yapıdadır. Bu yapı içerisinde önemli bir yer tutan veri grubu da 
coğrafi nitelikteki bilgi/verilerdir. Farklı meslek disiplinlerince üretilen ve kullanılan 
kapsamlı coğrafi bilgilerin yönetimi için öncelikle konumsal veri tabanlarına gereksinim 
vardır. Bu tür konumsal veri tabanları bölgenin mevcut potansiyellerini ortaya çıkarmada 
kullanıldığı gibi, ileride yapılacak çalışmalar için senaryo üretme ve strateji belirlemede de 
çok önemli bir rol üstlenir.  

Bu çalışmada, genel anlamda DKB için bölgesel düzeyde, özel anlamda Trabzon ili 
Çevresel Planlama amaçlı olarak bir CBS oluşturulmasına yönelik tasarım ve uygulama 
gerçekleştirilmiştir. Veri tabanı tüm DKB illerini kapsayacak şekilde tasarlanmış olmakla 
birlikte, uygulama için Trabzon pilot il olarak seçilmiştir. Uygulama aşamasında mümkün 
olduğunca tasarımda belirlenen verilerin toplanmasına çalışılmıştır. Kamu kurumlarındaki 
konumsal veriler, CBS projeleri açısından ihtiyaçlara cevap verebilecek veri kalitesinden 
yoksundurlar. Bu nedenle temel altlık olarak gereksinim duyulan bazı grafik ve grafik-
olmayan verilerin öncelikle yeniden toplanması yoluna gidilmiştir. Özellikle planlama ve 
benzeri diğer konumsal analizler için gerek duyulan arazi örtüsü bilgileri ancak uydu 
görüntüleri ile temin edilebilmiştir. Bununla birlikte hali hazırda kurumlarda mevcut olan 
birçok veri de ayrıca değerlendirilip ihtiyaçları karşılayacak şekilde sisteme entegre 
edilmiştir.  

Sonuçta, Trabzon ili için bir coğrafi bilgi sistemi oluşturulmuş ve bu sistemden 
yararlanarak mekana dayalı detaylı sorgulama ve analizler yapılmıştır. Sistemin grafik çıktı 

 
 



 

ve raporlama ürünlerine dayalı olarak Trabzon iline ait Bölge Planı ve Çevre Düzeni Planı 
ölçeğindeki çalışmalara altlık oluşturabilecek sağlıklı haritalar üretilmiştir. Böylece bir il 
bazında geliştirilen coğrafi bilgi sistem modelinin bölgesel kalkınma projeleri 
kapsamındaki diğer illere de kolayca uyarlanabileceği görülmüştür. 
 
 Teşekkür 
 Bu çalışma, DPT’nin 2001.112.6.1 ve KTÜ Araştırma Fonu’nun 2000.112.6.2 kod nolu 
bilimsel proje destekleri, Trabzon bölgesinde bulunan kamu kurum-kuruluşlarının katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
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Özet 
  
 
 Doğu Karadeniz Kentleri engebeli bir yeryüzü parçası üzerine kuruludur. Bölgede 
kırsal plan eksikliğinden dolayı, taşınmaz sahipleri arazilerini sürekli parselleyerek 
altyapısız olarak kullanmakta ve sonuçta kent merkezlerinde görülebilen yapı yoğunlukları 
oluşmaktadır. Sürdürülebilir çevre için gerekli olan bu tür alanlarda kaçak ve çarpık 
yapılaşmanın önlenebilmesi için etkin arazi yönetim yöntemlerine gereksinim vardır. Bu 
çalışmada, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde, kentlerinin mücavir alanında yer alan 
köylerdeki arazi parçalanmaları ve plan eksikliklerinin neden olduğu sorunlar ortaya 
konmuş, kent ve kır entegrasyonunun mekan bazında nasıl olması gerektiği yönünde arazi 
yönetim yaklaşımlarına bağlı çözüm önerileri yapılmıştır.  
 Anahtar kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi, kırsal arazi düzenlemesi, arazi 
yönetimi, mülkiyet 
 
 

Investigating Scattered Location Problems from the view of Property Rights and 
Rural Land Usage Model in the East Blacksea Region 

 
Abstract 

 East Blacksea Region is located In order to provide a modern land use approaches 
on the rural land require a well land-use planning concept. Especially, to find out where 
land in a good condition for any investment necessary in the Eastern Blacksea Region of 
Turkey is not possible because of rough topography. As a result of land unit values are very 
high and large size land parcels are not available in the region, land developers may not 
interested in to the area to make the new investment. Besides, individual investments such 
providing basic infrastructure services, roads and building also require high budget. In this 
paper, in order to provide a sustainable land development process in the regions’ rural area, 
some new land administration approaches have been suggested and discussed with respect 
to provide an optimal land use for local authorities and investors.  
 Key words: Eastern Blacksea Region, Turkey, rural land arrangement, land 
management, property 
 



 

1. Giriş 
Doğu Karadeniz Bölgesi (DKB), batıda Ordu`da denize ulaşan Melet Çayı 

doğusunda Ordu-Giresun il sınırı ile Suşehri çizgisinden başlar ve doğuda Gürcistan 
sınırında sona erer (Koday, 2003, 201). Bu bölgenin yerleşme biçimi ve yapılan tarım 
biçimini belirleyen topografya; kıyıdan hemen dikleşerek sert bir eğimle yükselen ve 50-60 
km gibi çok kısa bir mesafede 2500-3000 metre yüksekliğe kadar erişen ve doğu-batı 
istikametinde Bölge`yi doğal bir duvar gibi kuşatan Kıyı Dağları ile bunun hemen 
güneyinde yine denize paralel İç Sıra Dağlar’dan oluşmaktadır (Çelik, 2003, 3). 

Diğer bir ifade ile toprakların akarsular tarafından fazlaca parçalanmış, engebeli ve 
eğim değerlerinin fazla olması ile kısa mesafede yükseltide görülen artış gibi topografik 
şartlar; hem yerleşme ve tarım alanlarını sınırlandırmış, hem de o alanların dağınık ve çok 
sayıda küçük parsellerden oluşmalarına sebep olmuştur. Bu durum, dağınık yerleşme 
biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dağınık yerleşme ve arazi kıtlığı, bölgenin 
ekonomik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilemekte ve birçok sorunlar ortaya 
çıkarmıştır.  
 Bu bağlamda, DKB ve Trabzon özelinde bölge kentleri ile özellikle yakın 
çevresindeki kırsal kesim ilişkileri, bölgede mülkiyet kurumuna bakış, bölge için kurumsal 
bir örgüt önerisi ile buna bağlı kıt taşınmaz mal varlığının stratejik yönetiminden söz 
edilerek bölgedeki dağınık yerleşim sorunu üzerinde çeşitli çözüm önerilerinde 
bulunulacaktır. 
 
 2. Bölgenin Topografik Yapısından Kaynaklanan Sorunlar  

Genel olarak; dağınık yerleşme şeklinin görülmesine ve yerleşilebilir alan ile tarım 
alanlarının sınırlanması biçiminde iki temel sorun söz konusudur. Bu sorunların büyüklüğü 
ve nelere sebep olduğu ayrıntılara inildiğinde daha iyi anlaşılacaktır. 
 

2.1 Dağınık Yerleşmeden Kaynaklanan Sorunlar 
Kuşkusuz yerleşmeler ile coğrafi mekan arasında birebir ilişki vardır. Akarsular 

tarafından parçalanmış engebeli topografyaya sahip kırsal alanlarda, doğal olarak, ekilebilir 
topraklar sınırlı ve dağınıktır. Ayrıca aynı kişiye ait birbirinden ayrı tarım alanlarına ulaşım 
güçlüğü, toplu bir yerleşim noktasından dağınık arazi parçalarına gidip gelmelerini de 
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, insanlar konutlarını kendi arazileri üzerinde inşa 
etmişler ve bu durum dağınık yerleşmelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

Öte yandan, her ailenin küçük parsellerden oluşan ve ayrı konumlarda bulunan 
arazilerinin miras yoluyla paylaşılması sonucu aynı aileye mensup şahısların konutlarını 
kendilerine ait araziler üzerine inşa etmeleri de yerleşme deseninin gittikçe dağılmasına ve 
daha dağınık bir yerleşme biçiminin ortaya çıkmasında etkin olmuştur (Zaman, Bulut, 
2003, 221).  

Esasen toplu yerleşmeye uygun arazinin olmaması, bölge insanını dağınık yerleşme 
tipine yöneltmiştir. Bölgede arazilerin parçalılığı o kadar yaygındır ki, hane-tarla iletişimini 
sağlamak ve hangi parselde çalışıldığını adreslemek üzere parsellere kışla, taşlık, çınarın 
ardı gibi isimler dahi verilmiştir. Dağınık yerleşme sorununa tarım ve altyapıların inşası 
açısından yaklaşılabilir. 

Doğu Karadeniz de yeryüzü şekilleri ve miras yoluyla tarım arazilerinin 
parçalanması tarımsal işletmelerin parsel yüzölçümlerinin küçük, dağınık, parsel sayısının 
fazla ve yetersiz olmasına yol açmıştır. Nitekim Tablo 1 de görüldüğü üzere fındık ve çay 
tarımı yapılan bölgenin kırsal alanında ortalama parsel büyüklüğü 7.5 dekardır. Görülüyor 
ki, bölgede küçük toprak mülkiyeti hakimdir. Bu durum ve aşırı eğimli topografik koşullar; 
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hem tarım arazilerinin toplulaştırılmasını hem de makineli tarım yapılmasını olanaksız 
kılmaktadır. 
 

Tablo 1. DK Bölgesinde yer alan illere ait köylerdeki ortalama parsel büyüklükleri 
İller Köy  

Sayısı 
Kadastro 

Gören Köy 
Sayısı 

Özel 
Mülkiyetteki 
Alan (dekar) 

Parsel 
Sayısı 

Ortalama Parsel 
Büyüklüğü 

(dekar) 
Trabzon 480 195    670.133 152.969   4,38 
Rize 353 175    465.822 134.517  3,46 
Artvin 311   47    199.285    38.652   5,16 
Giresun 541 164    727.112 135.606   5,36 
Gümüşhane 322 178 1.348.329 161.507   8,35 
Bayburt 175 168 2.321.144 128.231 18,10 
Kaynak: TKGM Trabzon Bölge Müdürlüğünden alınan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 
Diğer bir sorun ise kırsal yerleşim kesimindeki altyapının inşaat sorunudur. Her bir 

parsel üzerine kondurulmuş olan yapılar, gerekli olan teknik ve sosyal altyapıların da inşası 
ile birlikte dikkate alınmasını gerektirmektedir. Kırsal kesimdeki dağınık yerleşim veya 
diğer bir deyişle çok mahalleli köyler, çeşitli hizmetlerin getirilmesi açısından zorluklar 
çıkarmaktadır. Şöyle ki; tek mahalleden oluşan toplu bir köye hizmet getirmenin 
kolaylığına karşın, çok mahalleli ve dağınık bir yerleşmeye hizmet getirmenin zorluğu 
ortadadır. Yol, su, elektrik, telefon gibi teknik altyapı hizmetleri yanında okul, sağlık ocağı, 
cami gibi sosyal altyapı yatırımlarının hem zor hem de maliyetlerinin yüksek olmasına yol 
açmaktadır. Öyle ki köy yollarının yapımında, sadece bir köye değil bir köy içindeki 5-6 
mahalleye yol yapılmak durumundadır. Bu da birden fazla köye hizmet getirmek demektir 
(Koday, 2003, 207).  

Nitekim ülkemizdeki 81 ilin toplam köy yolu ağı 291,202 km iken, Bölgedeki 6 ilin 
toplamı 31,185 km olup tüm yol ağının yüzde 11’ine karşılık gelmektedir (Baloğlu, Çelik, 
Kul, Uzun, 2003,24). Kamu açısından yol yapım maliyetlerinin yüksek oluşu yanında, 
zaten kıt olan arazilerin yol yüzeyine harcanması da diğer önemli bir çevre sorunudur. 
Üstelik ana yol ağının, ilgili taşınmaz mal sahiplerince, konutun yer aldığı özel mülkiyete 
kadar getirilmesi hem ilave bireysel maliyete hem de tarım işletmesi başına düşen birim 
alanın küçülmesine ve aynı zamanda arazinin tamamen yarılıp tahrip edilmesine neden 
olmaktadır. 

 
2.2 Arazi Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar 
DKB de nüfus çok yoğun, kullanılabilir nitelikteki uygun tarım arazisi ise çok 

yetersizdir. Bu yetersiz arazi koşullarında bölge halkının toprağa bakışını diğer bölgelerden 
kesin çizgilerle ayırmaktadır. Öyle ki, yerleşeme ve yapılaşma kültürü, ikili münasebetler, 
miras hukuku ve gelenek ile görenekler hep toprağa ve dolayısıyla mülkiyet anlayışına 
dayanmaktadır (Anonim, 1968, 74). Bu bağlamda, arazi kıtlığının mekana ve bölge 
halkının sosyolojik yapısına yansıması noktasında aşağıdaki alt başlıklarda ifade edildiği 
gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

 
a) Mekana yansıyan sorunlar: 

● Toprak fiyatlarının aşırı derecede artmasına neden olmaktadır. Bu durum; hem kamu 
hizmetlerinin gereksinim duyduğu toprakların kamulaştırma maliyetinin artmasına neden 
olmakta, hem de özel girişimcilerin yatırımlarına en büyük engeli oluşturmaktadır. O kadar 
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ki, bazı zaman toplam yatırım maliyeti içinde arazi edinim maliyetinin oranı yüzde 100’e 
erişmektedir. 
● Yerleşme için ayrılan alanların kıt ve yetersiz oluşu, yerleşmeleri yatay büyümeden çok 
dikey büyümeye zorlamıştır. Bu nedenle, bölgedeki kırsal konutlar dahi, iki veya daha fazla 
katlı olarak inşa edilmektedir. Bu çok katlı yapılar ise, bölgenin yaygın problemi olan 
heyelanı tetiklemektedir. 
● Arazi kıtlığı nedeniyle kıyılar doldurulmak suretiyle karayolu gibi mühendislik yapıları 
inşa edilmekte; yerleşim, sanayi, tarım ve ulaşım alanlarının önemli bir kısmı akarsu 
yataklarında / yakınlarında oluşturulmaktadır. Bütün tehlikelerinin bilinmesine karşın; dere 
içlerine, heyelanlı yamaçlara ve tepelere, her türlü inşaat yapılmaya devam etmektedir. 
 
 b) Sosyolojik yapıya yansıyan sorunlar:  
 Bölgenin coğrafi koşulları, kişiliğe yansımıştır. Zor topografik şartlar, gerçekten 
Karadeniz kişiliğindeki sinirlilik halini açıklar (Tezcan, 1997, 245). Bölgede taşınmaz 
mülkiyeti anlayışı çok güçlüdür ve insanları ani eyleme iten en önemli güdü niteliğindedir. 
Arazinin kıt olduğu ve başka bir geçim kaynağının olmadığı bölgede toprak; servetin 
kaynağı ve toplumsal değerleri belirleyen en önemli faktördür. Arazi darlığının toplumsal 
yansımaları temel olarak şunlardır: 
 Toprak darlığı ürünün değerini, ürünün değeri de onu göz önünde bulundurmayı, koruyup 
gözetebilmeyi gerektirdiğinden, herkes evini kendi toprağı içinde inşa etmiştir. Doğu 
Karadeniz insanının kendi içinde bir bütün olma, kimseye muhtaç olmadan yaşama, 
bireysel kişilik kazanma dürtüsü biçimindeki kendine has kişiliği, evlerini birbirinden uzak 
olmaya itmiştir (Gedikli, Çakıroğlu, 2003, 338). Öyle ki, tipik bir köy evi incelendiğinde; 
her konutun yakın çevresinde serender, oturma – dinlenme, çeşitli evcil hayvanların 
otlatılması için bölümler vardır. Ayrıca, aşhane, tuvalet, çeşme – kuyu gibi bahçe öğeleri de 
vardır. Üstelik bölgede toplu mezarlık anlayışının yaygın olmayışı, mezarlık yapılacak alan 
bulunamaması, coğrafi ve geleneksel yapı nedeniyle, insanlar yakınlarının mezarını, çoğu 
zaman, evlerinin bahçesine yapmaktadırlar. 
 Tarım arazilerinin her tarafına adeta serpiştirilmiş olan köy evleri arasında yolların inişli 
yokuşlu olması, evlerin birbirlerinden uzakta bulunmasından dolayı, aile münasebetleri 
azdır. Aileler arasında gidiş – gelişlerin seyrek olduğu bu bölgede sosyal ilişkiler geridir 
(Anonim, 1968, 74). 
 Arazinin kıt olması, sahibi için onu canı gibi değerli kılmıştır. Değeri oluşturan nesnenin 
onun kıtlığıyla olan ilişkisine bağlı olduğundan, kıt arazi koşulu bir nevi araziyi her koşulda 
korunması gereken kutsal değer yapmıştır. Bu da, bölge insanını toprağa aşırı bağımlı 
kılmıştır. Bu, toprak – insan ilişkisini öyle bir noktaya getirmiştir ki; Tablo 2’de görüldüğü 
üzere, Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılan bir araştırmada, bölgede işlenen cinayet 
sebepleri arasında ve üstelik azımsanmayacak derecede mülkiyet cinayetlerinin işlendiği 
belirlenmiştir (Uzun, Yomralıoğlu, 2005). Toplam cinayet vakalarının içinde 10 yıllık 
sürede mülkiyet cinayetlerinin oranının bölge ortalaması yüzde 11’dir. 
 Arazinin kıtlığı, bölgedeki miras paylaşımında da etkisini göstermektedir. Murisler içinde 
yer alan kız çocukları, ya arazi azlığı nedeniyle, gönüllü olarak, mirastan toprak paylarını 
almamakta, ya da erkek kardeşler tapuda intikal işlemini sonuçlandırmadan fiilen araziyi 
erkek kardeşler arasında, gayri resmi olarak, pay ederek kullanmakta ve kızların araziden 
pay almaları engellenmektedir. Arazi kıtlığından kaynaklanan miras paylaşım sorunu, tapu 
bilgilerinin güncellenememesine neden olmaktadır. Arazi darlığı hem tarım alanlarını, hem 
de endüstriyel yatırım için gereken alanı sınırladığı için, bölgedeki insanların yurt içi ve 
dışına göç etmesine neden olmaktadır. 
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Tablo 2. DK Bölgesindeki 43 adet mülkiyet cinayetinin illere göre oransal dağılımı % 
                  İller 
    Yıllar 

Trabzon Giresun Rize Gümüşhane Artvin Bayburt 

   1994-2003 45 16 13 8 5 0 
 
 3. Kentsel Gelişim Açısından Kent – Kır İlişkisi 

Bölgedeki kentler kıyı kesiminde doğu – batı yönünde, dar bir şerit halinde, yoğun 
bir yapılaşma biçiminde gelişmiş, daha fazla yapılaşabilecek arazisi kalmamış ve kentlerin 
gelişebileceği tek yön kırsal yerleşimlerin yer aldığı güney bölgeleridir. Bölgeye has arazi 
koşullarından dolayı, kentsel arazi çok sınırlı kalmıştır. Bu sınırlı arazi imkanlarından 
dolayı, kentler, yeterli kamu alanları ile diğer donatı alanlarına yetersiz bir biçimde sahiptir. 
Şehirlerin tek merkezli olmasının getirdiği sorunları giderebilmek için, kırsal yerleşimlerde 
yeni kentsel alanlar sağlanmalıdır. Diğer yandan, kent – kır arasındaki tarım ilişkisinin hiç 
kopmadığı, bölgenin sosyo – ekonomik durumuna bakıldığında, hızlı bir şekilde kentleşme 
ve göç hareketlerinin bulunduğu ve çoğunlukla kırsal alanlardan merkeze doğru iç göç 
görülmektedir. 

Özellikle ulaşım olanakları nedeniyle, kent-kır yerleşim birimleri arasında çevre-
merkez biçiminde nüfus hareketi gözlenmekte ve birbirlerinin olanaklarını rahatça 
kullanabilmektedirler. Nitekim kentlerde yaşayan nüfusun yüzde 80’i kırsal kesimle ilişki 
içindedir (Baloğlu, Çelik, Kul, Uzun, 2003, 23). Kentsel merkezlerin etki alanına giren ve 
merkezle ilişkilerini çok sıkı bir şekilde sürdüren merkez kentlerin çevresindeki köy 
yerleşimlerinde plansız ve kontrolsüz yapılaşma devam etmektedir. 

Değişik nedenlerle konut talebi bu alanlara kaymıştır. Bir yandan sosyal gelişmelerin 
ve ekonomik refahın artışı, köyle ürün ilişki olmayanların bile kırsal alanlarda ikinci konut 
edinme isteklerini arttırmıştır. Öte yandan, bölgenin dominant ürünü olan fındık ve çay 
ürünlerinin hasadı için, kırsal kesimde mülkiyet sahibi insanlarca da miras paylaşımı 
sonrası konut yapılmaktadır. Bu insanların bir kısmı merkez kentte yaşayan ve çay, fındık 
ürünü hasadı zamanı ve tatil günleri köydeki evlerinde kalanlar ile yine köyde evi olmakla 
birlikte özellikle yaz aylarında dışarıya göç etmiş olanlar tekrar köylerine dönerek yaz 
boyunca köylerinde kalanlardır. Gelinen bu noktada, kırsal alanlarda parselleme ve 
yapılaşmanın nasıl oluştuğunu izah etmek, dağınık yerleşme düzenine çözüm yaklaşımları 
geliştirmekte yarar vardır. Bu bağlamda aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir. 
 

3.1 Kırsal Alanlarda Arazilerin Bölünmesi ve Yapılaşma 
Yasa koyucular, plansız kırsal alanlarda mülkiyetlerin bölünmesi ve olası 

yapılaşmanın rasgele bir biçimde yapılmasını önlemek üzere yasal hükümler aracılığıyla 
değişik denetim mekanizmaları geliştirmiştir. Planı olmayan bu alanlarda yapı – ifraz (yer 
bölümleme) koşulları yönetmelik ile yönlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, kırsal 
yerleşimler, “köylerin yerleşik alanları” ve “yerleşme alanı dışı alanlar” olarak iki gruba 
ayrılmış ve her biri için farklı ifraz ve yapılaşma koşulları getirilmiştir. Getirilen hükümler 
3194 sayılı İmar Yasası’nın yürürlüğe girdiği 1985 yılı ve 17 Ağustos Marmara 
Depreminin ardından yürürlüğe giren 1999 yıllarındaki yönetmelikler çerçevesinde 
incelenecektir. 

a) Köylerin yerleşik alanlarında ifraz ve yapı yapma koşulları: İlgili 
Yönetmelikte “Yerleşik Alan”; köylerdeki mevcut binaların en dışta olanlarının dış 
kenarının 100 metre dışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan alan olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre DK Bölgesindeki tüm kırsal yerleşimler yerleşik alan 
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içinde kabul edilebilir. Çünkü binalar köyün her kesimine dağıldığı için, köyün arazilerinin 
tamamı yerleşik alan içinde yer almaktadır. 

İfraz koşulları: İfraz işlemlerinde, parsel genişliği 10 m. den, parsel derinlikleri de 
20 m. den az olamamaktadır. Yani izin verilen en küçük parsel alanı 200 m2 dir. 
Oluşturulacak parsellerin mutlaka kamuya ait bir yola cephesi bulunmalıdır. Fakat ifraz için 
en az 7 m. genişliğinde yol oluşturmak suretiyle de parsel oluşturulabilir.  

Yapı koşulları: Bina cephe ve komşu mesafelerini köy ihtiyar heyeti belirler. İfraz 
edilmedikçe, bir parsel üzerinde birden fazla yapı yapılamaz. Oluşan parsel yüzeyinin 
yüzde 50’sine yapı yapılabilir. İki kattan fazla katlı bina yapılamaz. Eğimden dolayı birden 
fazla kat kazanılamaz. 

Yapı ruhsat işleri: Köylerin yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve 
köyde sürekli oturanlarca yapılacak konutlar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi 
değildirler. Ancak köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır. Bu alanlarda diğer kişilerce 
yapılacak konutlar ise yapı ruhsatı ve yapı kullanım iznine tabidir. 

b) Yerleşme alanı dışında kalan alanlarda ifraz ve yapı yapma koşulları: Bu 
alanlar, köylerin yerleşik alanı ve civarlarının dışında kalan alanlardır. Bu alanların köylerin 
tarım arazisi olduğu kabul edilebilir. 

İfraz koşulları: Üretilecek parseller 5 dekardan küçük olamaz ve kamuya ait bir 
yola, ifrazdan sonra en az 25 m. cephesi bulunması zorunludur.  

Yapı koşulları: Parsel sathının yüzde beşine ve inşaat alanları toplamı 2 katta 250 
m2 yi, yüksekliği 6.50 m. aşmamak, yola ve parsel sınırına 5 m. den fazla yaklaşmamak 
koşulu ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evlerine izin verilebilir. 

Yapı ruhsat işleri: Bu alanda inşaat ve yapı kullanma izni Valilikçe verilir. 
Görüldüğü üzere her bir kırsal taşınmaza, heyelan riski gibi jeolojik özellikleri 

dikkate alınmaksızın yapı izni veren bu koşullar; kentlerin alternatif gelişme alanlarının, 
yapılacak konutlar için gerekli kamusal alanların sağlanması gerekliliği göz ardı edilerek 
ifrazına ve bunların üzerine yapı yapılmasına izin vermektedir. Ayrıca gereğinden fazla 
ifraz edilen araziler, gelecekte buralarda planlama uğraşlarının yürütülmesini 
güçleştirecektir. Nitekim bu sakıncaları gidermek üzere 1999 Eylül ayından itibaren sözü 
edilen kırsal yapılara yönelik ifraz, yapı ve ruhsat işleri için yeni hükümler getirilmiştir. 

Yerleşme alanı dışında kalan alanlardaki ifraz ve yapılanma koşulları değişmemekle 
birlikte, köylerin yerleşik alanlarındaki bu konudaki kurallarda şu değişiklikler yapılmıştır: 
Artık parsellerden terk yapılarak oluşturulacak yola bağlı ifraz yapılamayacaktır. İfraz 
işlerinde parsel genişliği 15 m’ye yükseltilmiş ama parsel derinliği 20 m olarak kalmıştır. 
Yani en küçük parsel alanı 300 m2 ye çıkarılmıştır. Arazilerin küçülerek aşırı derecede 
parçalanmasını engellemek üzere, ifraz suretiyle en fazla beş adet parsel üretilmesine izin 
verilmiştir. Üstelik üretilen bu parsellerin yeniden bölünmesine de izin verilmemiştir. 
Yerleşik nüfusun da bina yapmak için hazırlatacakları yapı projelerinin fenni kurallara 
uygun olduğuna dair valilik görüşü alınması zorunluluğu getirilmiştir. 

Diğer yandan, kırsal alanda yer alan kadastral parsellerin çoğunun paylı mülkiyet 
biçiminde olduğu bilinen bir gerçektir. Böylesi paylı taşınmazlarda, hissedarlardan birine 
inşaat ruhsatı verilebilmesi için bütün paydaşların muvafakatinin bulunması yasal bir 
zorunluluktur. Oysa DK Bölgesinde, kırsal kesimde ifraz ve yapılaşma yukarıda belirtilen 
kurallara uygun gelişmemiştir. Diğer bir deyişle; kırsal taşınmazlar çoğu zaman gayri resmi 
bölünmüş, üzerlerine zemin etüdü olmaksızın heyelanı tetikleyen çok katlı yapılar yapı izni 
olmaksızın inşa edilmektedir. Üstelik paylı taşınmazlardaki yapılaşma için diğer 
paydaşlardan muvafakat alınmamaktadır. Böylesi kural dışı yapılaşmanın köylerdeki genel 
görünümü ise şöyledir: yanlış arazi kullanımı, yol donatısı dışında teknik altyapı eksikliği 
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nedeniyle evsel atıklarını doğaya bırakan ve imar yasasına uygun olmayan çirkin kentlerin 
bir benzeri oluşmaktadır. Nitekim Trabzon kent merkezinin alternatif kentsel gelişim 
alanından seçilen bazı merkez köylerinde yapılan bir çalışmada (Tablo 3) kırsal kesimdeki 
yapıların ortalama yüzde 2,7 oranında inşaat ruhsatı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani bu 
alanlardaki yapılaşma aktivitelerinin denetim mekanizmaları dışında kaldığı görülmektedir. 
Bu sonucu, yapı izni vermeye yetkili muhtarların, çoğu zaman, yapılaşmaya müdahil 
ol(a)madıkları gözlemi doğrulamaktadır. 
 

Tablo 3. Trabzon ilinden seçilmiş bazı merkez köylerdeki 
              ruhsatlı / ruhsatsız bina sayısı 

Köy adı 2000 yılı 
nüfusu 

Toplam bina 
sayısı (b) 

Ruhsatlı bina  
sayısı (a) * 

a / b  
(%) 

Aktoprak   455 200   4 2,0 
Bengisu 1256 400   6 1,5 
Çamoba   522   50   5 10 
Gölçayır 1617 500   1 0,2 
Kutlugün 1256 400 23 5,75 
Kireçhane   803 300   3 1,0 
Subaşı   825 100   1 1,0 
Yeniköy   555 250   1 0,4 
* 20 Mart 2005 itibariyle Trabzon Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünün ruhsat verilerinden 
derlenmiştir 

 
Kuşkusuz bu olgunun başlıca nedeni, bölgede mülkiyet anlayışının arazi paylaşımı 

ve yapılaşma üzerindeki etkileri ile açıklanabilir. Bölgenin bu konuda sorunları ortaktır. 
Sorunları Trabzon özelinde nesnelleştirmek için bölgenin gerçeklerini örneklemek 
gerekmektedir. Trabzon kırsalında birinci kuşağın ölümü ile taşınmaz malları, genellikle, 
erkek evlatlar arasında birlikte çalışma geleneği olmadığı için yasa dışı taksim 
edilmektedir. Bu taksim sırasında mevcut olan baba evi paydaşlardan birine kalmakta, 
diğerleri ise kendilerine kalan arazide, kent merkezinde evleri olsa dahi, ailelerindeki erkek 
sayısı ve maddi olanaklarıyla orantılı olarak tek veya çok katlı konutlar yapmaktadırlar. 
Sonuçta, köylerde evler, tekil veya 3 – 5 hane şeklinde gelişi güzel yayılarak dağınık kırsal 
yerleşim desenini oluşturmuştur. Arzu edilmeyen bu kırsal gelişime nasıl bir çözüm 
getirilebilir? Kuşkusuz çözüm, bütüncül planlama kavramına dayanan ‘çevre düzeni planı’ 
veya ‘kırsal yerleşme planlarının’ ivedilikle yürürlüğe konulmasıyla oluşturulabilecektir. 
 

4. Kırsal Yerleşme Planı 
Günümüze değin kırsal alanda planlama konsepti ilgili kamu organları tarafından 

parsel ve parselleme kurallarının belirlenmesi, inşaat ve yapı ruhsatsız bina yaptırmaya izin 
vermek ile sınırlı tutulmuştur. Bu politikanın yetersizliği artık anlaşılmalıdır. Esasen 
yapılması gereken il bütününde hazırlanan ve yerleşmelere dair genel arazi kullanımını da 
belirleyen bir çevre düzeni planıdır. Fakat günümüze kadar DK Bölgesinde yer alan hiçbir 
ilde bu plan gerçekleştirilememiştir. Ama daha alt ölçekte ve en az bir kırsal yerleşim 
bazında olmak üzere, kırsal yerleşme planı da arzu edilen planlı gelişmeye kılavuzluk 
yapabilecektir. 

Kırsal yerleşme planı: en az bir kırsal yerleşme ve civarını kapsayan, doğal 
varlıkların sürdürülebilir biçimde korunması, geliştirilmesi, sağlıklı ve afetleri azaltıcı bir 
çevre ve yapılaşmanın sağlanması için ayrıntılı toprak etütlerine dayanan arazi kullanım 
planlarını da dikkate alan ve imar planı yapımında kullanılan tüm dışsal verilere 
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dayanılarak hazırlanan bir plan olarak tanımlanabilir. Bu planın kırsal ve dolaylı olarak 
kentsel yerleşmeler için birçok faydaları vardır. Bunların başlıcaları şunlardır: 
● Konut, sanayi tesisleri ve sosyal – teknik amaçlı tesislerin inşası için mekan sıkıntısı 
içindeki kıyı kentlerini yayarak kent merkezi dışındaki yakın kırsal alanlarda arsanın küçük 
bir oranını yapıya ayırmaya dayalı bahçe – yapı ilişkini gözeten yeni kent parçaları 
oluşturulabilecek; tek merkezli kentleri çok merkezli hale dönüştürebilecektir. 
● Kentleşme sürecinde yaşanan kimliksiz yapılaşmanın kırsal yerleşmelerin fiziksel 
yapısında oluşması engellenebilecektir. Diğer bir deyişle, plan ile önerilen alanlara yapılar 
yapılabilecek, köylünün arazisinin rasgele bölümüne yapı yapması engellenecektir. 
Böylece, jeolojik olarak sakıncalı alanlar ve dere yatakları yapılaşmaya kapatılmış 
olacaktır. 
● Yapı yapma koşulları yanında tarımsal niteliği korunacak alanlar da belirlenebilecek; 
nitelikleri belirlenecek büyüklükler altında arazilerin bölünmesi engellenebilecektir. 
● Bu plan sayesinde kentsel alanlarda yerleşilebilir arazi kıtlığı nedeniyle taşınmazlardaki 
aşırı fiyat oluşumu azaltılabilecektir. Bu sayede kent düşeyde büyüme yerine yatay yönde 
büyüyüp yayılacaktır.  
● Oluşacak kırsal nüfusun ihtiyacı olan okul, yol, otopark, cami gibi donatı alanlarının imar 
uygulamaları ile bedelsiz olarak kamu eline geçmesi olanağı doğacaktır. 
 Diğer yandan kırsal yerleşim alanlarında çokça şikayet olunan yol yapımlarında 
kamulaştırma sorunu büyük oranda ortadan kalkacaktır. Günümüzde kentsel alanlarda sıkça 
kullandığımız ‘arazi düzenleme modeli’ ile köy yollarının açılması / genişletilmesi 
sağlanabilecektir. 
 

5. Bir Öneri: Taşınmaz Mallar Yönetim Birimi (TYB) Kurulması 
Yukarıda belirtilen/belirtilmeyen arazi kullanım politikalarının il bazında 

uygulanmasını kuşkusuz birçok kurum yerine getirmeye çalışmaktadır. Ancak bölgenin en 
önemli sorunlarından biri olan kıt taşınmaz varlığının bir doğal kaynak olarak rasyonel 
yönetilmesi gereği, uygun idari bir yapılanmayı gerekli kılmaktadır. Bu bağlama, önerilen 
birim hem taşınmaz mal ile ilgili sorunların çözümü, hem de bölge kalkınması için önemli 
bir misyonu yerine getirecektir. Önerilen bu birim, kurulma aşamasında olan ‘Bölgesel 
Kalkınma Ajansları’ içinde düşünülebilir. Taşınmaz Mallar Yönetim Biriminin (TYB); 
valilik, belediye, ticaret odası, üniversite ve milli emlak, kadastro, tapu sicil, TMMOB gibi 
diğer ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hareket etmesi 
gerekmektedir. TYB: dar anlamı ile kamusal taşınmaz mal varlığının değerlendirilmesi, 
arazi yönetim ve bölgesel kalkınma politikalarının uygulanması ve geliştirilmesi, mekana 
ihtiyaç duyan her türlü yatırımın yönlendirilmesi işlemleri olarak tanımlanabilir. 

Bilindiği üzere DK Bölgesinde, her türlü yatırım için uygun arazi noksanlığı en 
büyük sorunlardan biridir. Arazi bulunsa dahi, onun yatırım maliyeti içindeki oranı kabul 
edilebilir düzeyin çok üzerindedir. Bunu gidermek üzere, çoğu zaman bölgede hazine 
arazisi arayışına girişilmektedir. Türkiye’de hazine arazileri toplam taşınmaz mallar 
varlığının yüzde 50’leri düzeyinde iken, bu oran bölgemizde hiçte böyle değildir. Tablo 
4’de görülen Trabzon ve ilçelerindeki köylerde yapılan incelemede hazine taşınmazlarının 
tüm taşınmaz mallar içinde oranının ortalama % 9,1 olduğu görülmektedir. Ancak, bu 
taşınmaz malların çoğu yatırıma uygun olmayan konum ve topografik yapıdadır. 

Bu tablo karşısında nasıl bir çözüm yolu üretilecektir? Bilinen yöntem özel mülkiyet 
sahiplerinden taşınmazların özel girişimciler tarafından satın alınması, kamu yatırımcısı ise 
kamulaştırma yöntemi kullanarak taşınmaz malın edinilmesidir. Ancak bu yöntemler son 
derece maliyetlidir. Ayrıca, yatırımcıdan sermayesini, aldığı teşvik ve krediyi büyük oranda 
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toprağa yatırması beklenemez. Bu anlamda yeni bir yaklaşım önerilmektedir. Öneri, mevcut 
kamu mülkiyetindeki ve şimdilik bir görev yüklenmiş mekanlar üzerinde 
temellendirilmiştir. Böylesi bir yaklaşım bazı kamu kurumlarının özelleştirilmesi ve 
idarelerin yeniden yapılandırılması politikalarının sonuçlarından ve gelişen bilişim 
teknolojisi sonucu gereğinden daha az mekana ihtiyaç duyulması gerçeğinden esinlenmiştir.  

Bilindiği üzere, özelleştirilen bazı kamu kurumlarının ve işletmelerinin (Et Balık 
Kurumu, Tekel, Zirai Donatım Kurumu, v.b.) taşınmaz mal varlıkları atıl durumda kalmıştır 
(Yomralıoğlu, Uzun, 1997, 37). Yine idarelerin yeniden yapılandırılması bağlamında, Köy 
Hizmetleri örneğinde olduğu gibi bazı kamu kurumları kapatılmakta veya 
birleştirilmektedir. Bu durumda da binalı / binasız taşınmazlar, ihtiyaç dışı kalmaktadır. Bu 
arazilerin TYB tarafından tespit edilip fabrika, üniversite, hastane, otel, hipermarket gibi 
mekana ihtiyaç duyan özel girişimcilere sunulmasını sağlamak buradaki yaklaşımın 
amaçlarından biridir. 

 
Tablo 4. Trabzon ilçelerindeki köylerde hazine taşınmazlarının sayısı ve alanı 

İlçe Kadastro gören 
köy sayısı 

Hazine alanı  
(dekar) 

Hazineye ait 
parsel sayısı 

Toplam alan içindeki  
oranı (%) 

Merkez 34 1377 270 1,3 
Akçaabat 42 32684 336 23,2 
Araklı 5 82 20 1,2 
Arsin 8 2167 68 7,5 
Beşikdüzü 7 471 8 4,3 
Çarşıbaşı 11 66 13 0,3 
Çaykara 5 6789 93 7,2 
Maçka 27 81873 1369 34,2 
Of 19 315 40 1,0 
Sürmene 7 6383 102 21,7 
Tonya 5 1518 281 8,3 
Vakfıkebir 16 370 15 1,0 
Yomra 8 3035 223 7,5 
Kaynak: TKGM Trabzon Bölge Müdürlüğü verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 
Sistemin işleyişi şöyledir: kamu mülkiyetinde bulunan ancak şimdilik bir kamu 

hizmetine tahsisli olan mekanlar için ‘şimdiki fonksiyon – gelecek fonksiyon’ kavramı 
ihdas edilebilir. Bunun somutlaştırılmış anlamı şudur; örneğin Zirai Donatım Kurumu 
kapatılmış ve kurumun gübre depolama alanları tahsis amacını (ki bu şimdiki fonksiyon) 
kaybetmiştir ancak atıl kalan mekanın gelecek bir fonksiyona dönüştürülmesi gerekecektir. 
İşte bu fonksiyonu belirlemek ve kentin diğer yatırımları için ihtiyaç duyulan mekan 
ihtiyacına tahsis, uzun süreli kiralama veya satış işlemini gerçekleştirmek TYB’nin bir 
görevi olacaktır. Görüldüğü üzere TYB, aynı zamanda bir gayrimenkul geliştirme işlevini 
de yerine getirmektedir. Dolayısıyla, kurumların atıl kalan/kalacak tesislerin yer aldığı 
arazilerin, kentsel/bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda TYB tarafından yatırım 
isteminde bulunanlara yönlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Diğer yandan, konum ve arazi 
büyüklüğü yönünden özel girişim yatırımları için uygun olan özel mülkiyetteki arazilerin, 
satın-alma yöntemi yerine uzun süreli kiralama seçeneğinin taşınmaz sahipleriyle 
görüşülmesi sürecine etkin ve ikna edici olarak TYB’nin katılması ile yatırıma uygun 
alanların sağlanması da mümkün olabilecektir. 

TYB’nin kuşkusuz, sayılan görevleri kadar önemli uğraş alanlarından biri de 
bölgedeki yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin mülk edinimidir. Yabancılar için 
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bölgedeki yüksek taşınmaz değerleri, onların satın alma güçleri dikkate alındığında önemsiz 
kalmaktadır. Nitekim Tablo 5’de görüldüğü üzere, bölgemiz de yabancılar için mülk edinim 
seçeneği içinde yer almaktadır.  
 

Tablo 5. DK Bölgesindeki illerde yabancıların edindiği mülk sayısı 
İl Taşınmaz Sayısı Kişi Sayısı Arsa / Arazi (m2) 

Trabzon 53 49 28.674 
Giresun 31 11 46.369 
Rize 5 2 1.064 
Artvin 2 1 55 
Kaynak: TKGM’nin 11 Ağustos 2004 verilerine göre düzenlenmiştir. 

 
Bilindiği üzere Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların önemli bir kısmı 

yabancıların taşınmaz mal alımlarından oluşmaktadır (Uzun, Yavuz, 2003, 102). Ancak, 
özelleştirme bağlamında, tüzel kişiler olarak yabancı firmalar da, çay ve fındık işleme 
tesislerini satın alma sürecine girmek gibi turizm ve diğer sektörlerde de toprak satın 
almaya yönelebilirler. İşte bu tür girişimlerin TYB tarafından takip edilerek oluşturulacak 
bir veritabanında saklanması hem ekonomik hem de stratejik açıdan önem arz etmektedir. 
Çünkü ülkemizde böylesi satışları mevzuata uygunluk ve tescil yönünden tapu sicil 
müdürlükleri izlemekle birlikte, bölgesel ekonomik sonuçlarını takip etmekle görevli bir 
birim bulunmamaktadır. 

Sonuçta, bölgenin neresinde, hangi büyüklükte, kimlere ait ve ne tür araziler vardır 
ve gelecekte bu arazi ve parseller en verimli biçimde nasıl değerlendirilebilir sorularını 
verisiz ve sezgilerle cevaplamak yanıltıcıdır. TYB modeli ile, bu soruları cevaplamakla 
birlikte; yatırımcıların bölgeye yönelik kıt arazi algılamasını daha iyimser hale 
dönüştürerek, bölgenin kalkınması için hayati önem taşıyan yatırımların olanaklı hale 
getirebileceği umulmaktadır.  
 

6. Dağınık Yerleşim ve Arazi Parçalanmasını Önlemeye Yönelik Çözüm 
    Önerileri 
Çözüm önerileri, Arazi Toplulaştırması ve Dağınık Yerleşimlerin Toplulaştırılması 

biçiminde iki ayrı başlık altında geliştirilecektir. 
 

6.1 DK Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Olanağının İrdelenmesi 
Arazi toplulaştırması: tarımda üretimin arttırılması amacıyla, tarımsal yerleşme 

birimlerinde kişi ve işletmelere ait olup, küçük parseller halinde birden fazla parçaya 
bölünmüş ve değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin modern 
tarım işletmeciliği esaslarına göre en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve 
düzenlenmesi olarak tanımlanmaktadır (Kara, 1980, 25). Arazi toplulaştırması için, tarımsal 
yerleşmelerdeki arazilerin 20 dekardan büyük ve eğiminin yüzde 0–12 arasında 
bulunmalıdır. Oysa DK Bölgesinde ortalama parsel büyüklükleri 7,50 dekar olup, bu 
alanlar çok küçük işletmeler olarak nitelenmektedir.  

Bir üretici ailenin geçinmesine yeterli geliri sağlamayan genellikle, DK Bölgesinde 
olduğu gibi, ek bir faaliyet olarak yürütülen işletmelerdir. Diğer yandan, bölgenin 
topografya ve eğim durumuna bakıldığında, genellikle yüksek eğimli yamaçlardan oluştuğu 
(Cerit, 1990, 182) ve arazilerin çoğunun tarıma uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun en 
büyük göstergesi DK Bölgesinde modern tarım tekniklerine uygun tarım yapılamamasıdır. 

390

 
 



 

Sonuç olarak, DK Bölgesinin, kısmen Bayburt kırsalı dışında, coğrafi yapısı arazi 
toplulaştırması için uygun gözükmemektedir. 
 

6.2 Dağınık Yerleşimlerin Toplulaştırılması 
Bilindiği üzere, dağınık yerleşim düzeni; yol, su, elektrik ve diğer altyapıların 

inşasında maliyeti arttırmakta ve bu hizmetlerin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bu 
bağlamda, öncelikle kırsal yerleşimler, düşük eğimli köyler, yüksek eğimli köyler, orman 
sınırı ve orman içi köyler olarak sınıflandırılıp, bu coğrafik yapılara uygun farklı çözümler 
aranmalıdır. Yerleşilebilirliğin daha fazla olduğu düşük eğimli köylerde, kırsal yerleşme 
planları aracılığıyla planlanacak uygun köy merkezlerinde hem iskan alanları hem de okul, 
sağlık ocağı ve cami gibi tesisler tahsis ederek dağınık yerleşimin rasgele yerlere yapılması 
engellenip bir arada toplanması teşvik edilebilir. 

Yüksek eğimli kırsal alanlarda ise, “tarım” ve “yerleşim” ayrımına gidilmelidir. 
Çünkü fındık ve çay tarımı, dağlık ve dik arazilerde yapılmaktadır. Bu durumda, oradaki 
nüfus, arazi yerine en yakın merkezde barındırılabilir. Çünkü bu insanlar genelde 
arazilerine gübreleme ve ürün hasadı dönemlerinde giderek aldığı ürünün ona ilave bir 
geçim girdisi sağlamasını amaçlamaktadır. Diğer bir deyişle, bu insanların asıl uğraş 
alanları diğer alanlar olup, tarım gelirini ek girdi olarak görmektedirler. 

Diğer yandan, orman sınırı ve içindeki yerleşimler için Türkiye’nin diğer 
bölgelerinden modern tarıma uygun verimli topraklar verilerek, göç ettirilmesi seçeneği, bir 
çözüm olarak önerilebilir. Bunun önündeki engel, yeni yerleşkelere yerleştirilmek istenen 
köylü nüfusun bunu benimsememesi, yerlerinden ayrılmak istememeleri olabilir. Çünkü 
asırlardan beri alışılagelmiş, kabul edilmiş bir yaşama düzeninin değiştirilmesi kolay 
değildir (Eminağaoğlu, Çevik, 2003, 287).  

Ancak, dağınık yerleşmeleri kabul etmiş yöre insanının bu yerleşim biçiminin 
getireceği sel ve heyelan gibi ölümcül sonuçları da kabul etmesi gerekir ama artık yaşanan 
olaylar bunun böyle sürgit devam edemeyeceğini anlatmaktadır. Esasen yeni alana taşınma, 
yeni geçim kaynakları sağlama sorunlarının çözümü halinde, özellikle afet riski taşıyan ve 
ne tarım ne de yapılaşmaya uygun olmayan “marjinal topraklar” için göç mümkün 
görülebilir. Fakat köylerin toplulaştırılması ve göç konusunda getirilen önerilere yöre 
halkının katılımı ve desteği sağlanmalıdır. Aksi halde bu önerilerin uygulanabilme şansı 
olmayacaktır. 
 

7. Sonuç 
İnsan – toprak ilişkisinin varlığı, mekana yönelik her türlü politika ve planların 

oluşumunda, dikkate alınması gereken önemli verilerden biridir. Görülmektedir ki, önerilen 
her yaklaşım, uygulanabilirlik noktasında yörenin mülkiyet anlayışıyla sınırlanmaktadır. 
Bunun en önemli nedeni, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde, mülkiyet hakkının 
geçmişten günümüze olan süreçte kutsanmasının bir ürünüdür.  

Mülkiyete bakışı olumlu yönde değiştirmek uzun zaman isteyen zor bir uğraştır. Bu 
bağlamda, arazi parçalanması ve dağınıklığını önlemek üzere, ‘mülkiyet hakkının toplum 
yararına sınırlandırılabileceği’ ilkesine uygun olarak, arazi mülkiyet hakkının kullanımı 
esasları belirlenmelidir.  

Özellikle bu bölgede kırsal kesimde yaşayan insanların gelişen dünya ile 
bütünleşmesini sağlayacak, mülkiyet sahipliliğine alternatif yeni ekonomik modellerin 
bölgede denenmesi ve yeni açılımların uygulanması gerekmektedir.  
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Özet 

1950’lerden sonra üniversiteler öğretim ve araştırma yapmanın yanı sıra topluma 
ekonomik, kültürel, sosyal hizmetler sunmaya başlamışlardır. Üniversitelerin zamanla 
konut, sağlık, eğitime katılma, imaj-kimlik oluşumu gibi alanlarda da yerel/bölgesel 
yaşama olumlu katkı yapması beklenmiştir. Bu yeni biçimiyle üniversite 1960lardan bu 
yana birçok ülkede bir kalkınma aracı olarak değerlendirilmiş, bölgesel dengesizliklerle 
mücadele politikalarında önemli görevler üstlenmişlerdir. 

Bu çalışmada üniversite bünyesinde ve öncelikle Trabzon iş çevreleriyle (sanayi, 
ticaret, hizmet vb.) yapılan görüşmelere bağlı olarak, KTÜ’nün kent ve bölge iş dünyası ile 
ilişkileri, iş dünyasının KTÜ’den beklentileri incelenmiş ve KTÜ’nün bu sorunları çözme 
potansiyeli değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ayrıca yerel ve bölgesel işbirliğinin 
artırılmasında KTÜ yönetimine, akademisyenlere düşen sorumluluklar da ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Girişimci üniversite, iş dünyası, işbirliği, kent ve bölge 
ekonomisine katkı, sarmal ilişki 

 
Entrepreneur University 

Blacksea Technical University and Business World Relations 
Problems, Expectations and Possible Solutions 

 
Abstract 

Since 1950s the universities have started to provide socio-economic and cultural 
services to societies in addition to its education and research activities. It is expected that 
universities will contribute more to the regional/ local life regarding housing, health, education, 
image and identity over time. Due to changing the role of universities since 1960s, universities 
have made significant contribution to increase regional development and to eliminate regional 
development differences. 

This study first investigates the relations between KTU and business firms-industry, 
commerce and service sectors- inTrabzon city, and then problems of business firms and 
their expectations form KTU, and potential and ability of KTU to provide solutions. This 
study also points out the ways to increase close local and regional cooperation between two 
sides, and responsibilities of both KTU and business firms. 

Key words: Entrepreneur. university, business world, cooperation, urban and 
regional economy, triple helix 



Giriş 
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmesinin, Fordist üretimin yerini esnek 

üretime bırakmasının yansımalarının hayatın her alanında kendini göstermeye başlaması, 
üniversitelerinde bundan etkilenmesi sonucu doğurmuştur. Hızlı değişen bilginin yine hızla 
yenilendiği bu ortamda öğretim programlarının da yenilenmesini gündeme getirmektedir. 
“Yaşam boyu eğitim ve sonrası öğretim” yaklaşımı, bilginin hızlı değişimi ve dinamizmine 
ayak uydurma ve güncel kalma anlamında oldukça önem kazanmıştır. Günümüzde 
üniversiteler giderek daha girişimci rol oynamaktalar, sanayi ve iş çevreleri ile artan 
ilişkiler kurarak bu ilişkileri sistemleştirmektedirler. Bu bağlamda bildiride öncelikli olarak; 
● Üniversite kavramının 18.-19. yy.dan bu yana üstlendiği roller ve girişimi üniversite 
modeline kadar geçirdiği evreler, girişimci üniversite kavramı ve özellikleri, kent ve bölge 
ekonomisine katkıları, 
● Üniversite-sanayi işbirliği, işbirliği örnekleri ve sorunları 
● Özelde, Karadeniz Teknik Üniversitesi- Trabzon kenti iş dünyası arasındaki işbirliğinin 
düzeyi, aksayan yönleri, işbirliği aktörlerinin beklentileri yapılan görüşmelerin sonuçlarıyla 
ilişkili olarak ortaya koyulmuştur. 

Sonuç bölümünde ise, başarılı bir işbirliği için yapılması gerekenler, öneriler 
şeklinde sunulmuş ve (İŞ-M-Ü-M-İŞ)öneri ilişki ağı oluşturulmuştur. 

 
1. Girişimci Üniversiteye Geçiş 
1.1 Üniversitenin Evrimi 
Eğitim ve araştırmayı bünyesinde barındıran modern üniversiteler 19.yy başlarında 

ortaya çıkmıştır. Tarihsel olarak üniversiteler 19. yy’da devrimsel bir değişim göstermiştir; 
büyük ölçüde yüksek öğretim kurumundan, artan biçimde, hem araştırma hem de eğitimde 
sosyal işlevleri olan üniversitelere dönüşmüşlerdir. Bir içe bakışla (hindsigth) bu işlevsel 
farklılaşma bilgi altyapısındaki değişmeyle anlaşılabilir. Endüstriyel laboratuarların ortaya 
çıkması ve sanayi ürünlerinin bilimselleştirilmesi işgücü piyasasında uygulamacı 
akademisyenlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Üniversiteler bilgi altyapısında birbirinden 
farklı ama birbirini bütünleyen özel alanlar oluşturmaya başladılar; bilimsel öğrenme 
(Scolarly learning), teorisyen (theorist), deneysel uygulamalar (experimental practices) 
(Etzkowitz; Leydedorff, 1998) bu alanlara örnek olarak verilebilir. 

20. yy’ın ilk yarısına ülkelerin yüksek öğrenim sistemlerini devletlerinin 
himayesinde genişletmeleri damgasını vurmuştur. Soğuk savaşın bitiminden sonra, uluslar 
arası yarışma ortamının da artmasıyla ekonomik gelişmeye dayanan yeni bilgi modeli 
ortaya çıkmıştır ki üniversitelerin “fildişi kule” rolleri sorgulanır olmuştur (Etzkowitz; 
Leydedorff, 1998). Dünya kapitalist sisteminin girdiği yapılanma süreçleri sırasında 
meydana gelen her dönüşüm, toplumun üniversiteden beklentisini de etkilemiş ve 
üniversitelerin toplumdaki rolünü değiştirmiştir. Bu dönüşümler aşağıda kısaca 
açıklanmıştır: 
1. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş; bilginin anlamı ve işlevi değişmiş, bilgi 
emek, sermaye ve teknolojinin yanı sıra bir üretim faktörüne dönüşmüştür. Bilgi, üretim 
süreci içinde yaratılan değerden gün geçtikçe daha fazla pay almaya başlamıştır. 
Üniversitede üretilen kotlanmış bilgi dışında ekonomik yarışmayı sağlamadaki önemi daha 
iyi anlaşılmıştır. Bu noktada üniversiteye düşen görev bilgi için bilgi üretmek değil, piyasa 
yönlendirmesi içinde bir ticari meta olarak bilgi üretmeye yönlenmektir. Bilgi ticari bir 
meta haline gelmiştir (Tekeli, 2003). 
 2. Fordist üretimden esnek üretime geçiş; sanayi toplumunu simgeleyen fordist üretim 
biçiminde belli işlerde uzmanlaşmış makinelerle, ölçek ekonomilerinden yararlanarak kitle 

394

 



üretimi yapılmaktayken, iyi yetişmiş, farklı alanlarda kabul edilebilir bir etkinlikle çalışan 
çok yönlü beceride emeği gerektiren esnek üretime geçiş, insan kapitalinin önemini ortaya 
çıkarmıştır. Bu süreç, üniversitelerin çok sayıda kişiyi eğitmesinin yanı sıra hızlı değişen 
istihdam yapısının gerektirdiği yeni bilgi ve beceri taleplerini karşılamak için sürekli 
yenilenme sorunu ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur (a.g.e.). 
3. Ulus devletler dünyasından küresel dünyaya geçiş; küreselleşme sürecinde, ulus 
devletlerinin kendi toprakları ve ulusları üzerindeki denetim olanaklarının, devamında da 
refah devletine olan inancın aşınmasıyla devlet, toplumsal yeniden üretim alanlarını terk 
etmeye başlamıştır. Devletin bu hizmetlerin sağlayıcısı olmaktan çok denetleyicisi haline 
gelmesinin üniversiteye yansıması; bu amaçla devletin üniversiteye ayırdığı kaynakların 
azalmasıyla olmuştur. Böylece bilgi üretimi için gereken finans aktörleri artarak, üniversite 
firmalaşmaya başlamıştır. Bu noktada üniversiteye düşen görevler değişerek, içe kapalı 
homojen kültürlü bireyler yerine kozmopolit, dışa açık, çeşitlenen kültürde bireyler 
yetiştirmesi gerekecektir(a.g.e.). 
4. Moderniteden postmoderniteye geçiş; modernite döneminin bilimsel bilgiye 
yaklaşımının gerisindeki araçlarda bir rasyonellik anlayışı bulunmaktadır. Bu anlayışta, 
toplumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi için en doğru yolun ne olacağını bilimsel 
çözümlemelerin hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak biçimde saptayacağı kabullenilir. Bu 
şekilde demokrasi- bilgi ilişkisinin iletişimsel rasyonellik üzerinden yeniden kurulması, 
kamu alanına ve bu alandaki etkileşmeye kritik bir önem kazandırmıştır. Böylece üniversite 
toplumla ilişkilerin kurulması konusunda sorumluluk kazanmıştır. Bunu gerçekleştirmek 
için ise, bilimsel bilgi üzerinde devletin tekelci pozisyonunun değişmesi gerekecek, değişik 
görüşlere açık, eleştirel öğretim süreci gelişecektir (a.g.e.). Dünyada yaşanan bu 
dönüşümlerin paralelinde, üniversite kavramı da üç farklı modelde yapılanmıştır (Tablo 1). 
 

Tablo 1. İdealleştirilmiş üç üniversite modeli 

 
Kilise Merkezli 

Üniversite 
(12 - 15.yy.) 

Ulus Devlet Üniversitesi 
(Van Humbolt Ünivers.) 

(19.yy-1970) 

Bilgi Toplumu Üniversitesi 
(Multiversite) 

(1970’lerden bugüne) 

EĞİTİM ALANI 
Öğretim Öğretim, araştırma ve 

kültürel değişik işlevleri 
birlikteliği 

Ayrışmış biçimde, araştırma, 
toplum hizmeti sağlama 

EĞİTİM TİPİ 
Az sayıda düşük 
gelirliler ve din 
adamları eğitimi 

Elit eğitimi Kitle Eğitimi 

KURUMSAL  
YAPI 

Öğrenci ya da 
öğretim üyeleri 
loncası  

Akademisyenler 
komünitesi, bilginin 
sosyalleşmiş üretimi 

Üniversitenin içi ve dışı arasındaki 
farkın eridiği bir organizasyonlar 
kompleksi 

YÖNETİM 

Kollegial yönetim 
modeli  

Kollegial 
(meslektaşlararası) 
yönetim modeli, rektör 
kısa süreli olarak seçiliyor 

Lider niteliğinde belli bir program 
uygulamak için uzun süreli olarak 
gelen rektör tarafından kısmen 
kollegial, kısmen toplam kalite 
anlayışında, girişimci bir yönetim 

FİNASMAN 
Finansmanı 
büyük ölçüde 
öğrenci sağlıyor 

Devlet tarafından finanse 
ediliyor 

Öğrenci, devlet ve piyasa koşulları 
içinde finasman 

EĞİTİM DİLİ 
Latince Ulusal dil İngilizce’nin Lingua Franca haline 

gelmesi 

YETKİNLİK 

Diploması tüm 
Hıristiyanlık 
dünyasında 
geçerli 

Diploması ulus devlet 
içinde geçerli 

Uluslar arası geçerliliği ve 
saygınlığı olan diploma, akabinde 
diplomanın önemini yitirmesi, 
ömür boyu öğretim kavramının 
gelişmesi 
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UZMANLAŞMA 

Öğretim üyeleri 
arasında 
uzmanlaşma 
alanları yok 

Uzmanlaşmış kürsü ve ya 
da enstitü profesörlüğü 

Araştırmacı profesörün yeni bir 
kategori olarak ortaya çıkışı 

MÜFREDAT 

Uzlaşılan ve her 
yerde geçerli olan 
müfredat 

Her üniversite kendi 
müfredatını 
düzenleyebiliyor, mesleğe 
yönelik olmayan bir 
müfredat 

Üniversite eğitim programlarının 
eğilimlerine hassas hale gelmesi ve 
ucuzlaması için modüler 
programlar 

DENETİM 
Papalığın denetim 
hakkı var 

Harcama denetiminden 
başka üniversite dışı 
denetim yok 

Üniversitenin dıştan akreditasyonu, 
üniversite öğretim üyelerinin çok 
yönlü performans değerlendirmesi 

 Kaynak; Tekeli, 2003 

 
12-15 yy.lar arasında yaşanan Kilise Merkezli Üniversite anlayışı 19 yy.ın başlarına 

kadar sürmüştür. Daha sonra, William Von Humbolt tarafından önerilen bilimsel bilgi 
üretimini merkez alan üniversite modelinin oluşumunda; üniversite dışında biçimlenen 
bilim devrimi ve ulus devletin doğuşu etken olmuştur. “Ulus Devlet Üniversitesi” adı 
verilen bu model, o dönemde “Bilim için bilim” üretimi yapan, öğrenciye verdiği dünya 
görüşü ile onu toplumun bilişsel yapısını koruyucu bir ulus devlet yurttaşı haline getiren bir 
kurumdu. Sanayi devrimi ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kerr’in deyimiyle 
“Multiversite” olarak adlandırılan, yeni üniversite modeli ortaya çıktığında; bilim için bilim 
değil, pratik sorunların çözümü için öğretim ve araştırma yapılmaktaydı. “Artık üniversite 
bir akademisyenler kominitesi olmaktan çıkıp, piyasa güçleri etkisi altında şekillenen bir 
organizasyonlar topluluğu haline gelmiştir (Tekeli, 2003). 1970’lerde üniversite, kurum olarak 
özel sermaye himayesi ile girdiği organik ilişkiler söz konusu iken1980’lerle birlikte yenilik 
sisteminin bir parçası olarak araştırma-geliştirme faaliyetlerine girmek ve global pazarda rekabet 
edebilecek “insan sermayesini” yetiştirmek seçenekleri ile karşı karşıya bırakılmıştır (URL 1). 

Küresel dünyadaki üniversite, kozmopolit bir üniversitedir ve toplumla olan sınırları 
önemli ölçüde yok olmuştur. Toplumdaki gelişmelerden kendini soyutlamaz ve sürekli bir 
değişimin içindedir (Tekeli, 2003). 

 
1.2 Girişimci Üniversite Kavramı 
Girişimci üniversite şu gelişim mekanizmalarını ve ilgili yapıları-kurumları 

içermelidir: 
İçsel değişme; Eskiden eğitim araştırmadan etkilenirdi, günümüzde ise eğitim 

genişleyerek yeni bilgi edinme, mevcut bilgiyi yeniden yorumlamaya da olanak veren 
metodolojileri kapsamaktadır. Öğrenciler akademik bilgilerini gerçek dünyada test etmekte, 
üniversite ile diğer kuruluşlar arasında aracı rolü üstlenmektedirler. Diğer bir deyişle, 
geleneksel işlevler ve roller yeni hedeflerin ışığında yeniden yorumlanmakta ve 
genişletilmektedir (Etzkowitz, 2000). Bu konuda, mezunların deneyimlerini, 
üniversitelerine aktarmalarını, öğrenciye öğretilen piyasa talepleri ile ne derecede 
örtüştüğünü sınamada öneli bir araç, bir geri besleme olarak değerlendirmeye değerdir. 

Kurum aşırı etki; kurumlar arası işbirliğinin formatı kurumsallaştırılmalıdır (yasal 
ve resmi çerçevesi çizilmeli) (a.g.e.). ABD’deki Co-operative Research and Development 
Agreement örneğinde olduğu gibi. 

Arayüz süreci; girişimci üniversitenin sanayi ve resmi kurumlarla (devlet, diğer 
üniversiteler, vb.) ilgili bilgi derleyecek, izleyecek, gerektiğinde görüşmeler yapabilecek bir 
aracıya gereksinimi vardır. Bu aracı uzman tanıtım yapar, konuşma organize eder, ilişkileri 
yürütür. Özelliği bağımsız olmasıdır. Erken dönemlerde üniversitenin girişimciliği 
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benimsetmede önemli rolü varken, zaman içinde girişimci paradigmalar üniversitede 
yaygınlaşınca, akademik ve teknik personel bu görevi benimseyince rolü azalmıştır (a.g.e.). 

Yenileyen etki; yenilikleri destekleme ana amacı çerçevesinde üniversite mevcut 
organizasyonlarla ilişki dışında, zaman içinde, yeni oluşumlara da girebilir/yeni 
organizasyonların oluşumunu yönlendirebilir (a.g.e). 

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Latin Amerika ülkelerinde üniversiteleri 
dönüştürmede girişimci kılmada büyük ölçüde karışıklık yaşanmış, hatta 
direnç/düşmanlıkla karşılanmıştır (İtalya ve Almanya’da geleneksel olarak eğitimini 
uygulamayla daha içi içe olan politeknikler yeni gelişmelere daha çabuk uyum 
sağlamışlardır). Kamu üniversiteleri kötü yönetim, uygun olmayan eğitim programı, 
araştırmada verimsizlik ile suçlanırken Almanya’da bölge yönetimlerine yük olmakla 
suçlanmışlardır (Etzkowitz, 2000). 

Ayrıca Almanya’da yapılan ampirik bir çalışmada da, teknik üniversite ve genel 
üniversitelerin yerel ekonomide firma performansı (bilginin yayılması, vb.) üzerindeki etkisi 
sorgulanmış ve üniversitenin hinterlandındaki firma performansı ile üniversitenin türünün 
istatistik açıdan güvenilir bir ilişkisinin olmadığı orta konulmuştur(Audretsch; Lehmann, 2005). 

 AB’de bu konuda, girişimci üniversiteye dönüşüm amacıyla KOBİ’lerle bağlantı 
sağlayacak bir ofis kurarak üniversitelere kaynak sağlamaktadır (Etzkowitz, 2000). Ancak 
AB Komisyonu birliğin bütçesinin %2.5’unu araştırmaya ayırmasını araştırmaların 
ticarileşmesi politikası açısından bir çelişki olarak değerlendirmektedir (miktar az 
bulunmaktadır) (Audretsch; Lehmann, 2005). Sonuçta, çağdaş üniversite, eğitim ve 
araştırma, temel bilim ve uygulama, girişimcililik ve entelektüel ilgilerin karışımıdır. 
Ancak, yoğun girişimciliğin-sanayi-iş çevreleri ile yakın olmanın üniversiteyi toplumun 
bağımsız bir eleştirmeni olmaktan uzaklaştıracağını düşünenler de bulunmaktadır 
(Krimsky, 1991). 

 
1.3 Üniversitenin Ekonomiye Katkısı 
Üniversitelerin ekonomik etkisi doğrudan ve dolaylı etkiler olmak üzere iki grupta 

toplanabilir. Doğrudan etkiler üniversitenin varlığı nedeniyle yerel ekonomiye giren parasal 
kaynağın büyüklüğü ile ölçülürken dolaylı etkiler yerel/bölgesel ölçekte araştırmalar ve 
bunların uygulamaya aktarılması, yerel/bölgesel kurum ve kuruluşlara sunulan hizmetler 
bölgesel insan kaynağının geliştirilmesi, vb. olarak sıralanabilir.  

1980’lerde, liberal ekonominin yönlendirmesiyle İngiltere, ABD gibi Batılı ülkeler 
başta olmak üzere birçok ülkede hükümetlerin sosyal harcamaları kısmaları sonucu 
üniversiteler içine düştükleri kaynak sorunlarının üstesinden gelebilmek için iş dünyası ile 
daha sıkı alışveriş ilişkisine girmişlerdir. Bunda ‘bilgi toplumu’nun rekabet ortamındaki iş 
dünyasının rekabet koşullarını geliştirmek adına bilgiye ve teknolojiye duyduğu 
gereksinimin de rolü büyüktür. Üniversite-iş dünyası ilişkisi akademik çevrelerde 
‘üniversite’nin misyonu ve etik açıdan tartışılagelse de yaygınlaşarak 
sürmüştür/sürmektedir. Dolayısıyla, dolaylı etki olarak görülen ‘araştırmaların üniversite 
dışı dünyada uygulamaya aktarılması’ üniversiteler için varlık nedeni haline gelmiştir. 

Üniversitenin bölge sanayisine katkı yapabilmesi için yapılan araştırmaların 
kümelenmiş sanayinin gereksinimlerine odaklanması gerekmektedir. Üniversite temelli 
kümelenmiş gelişmeler güç bir yoldur, gelişmesi için zaman ve sabır gerekir. Bu tür 
girişimlerinin başarılı olabilmesi için aktif, yüksek kalite ve kendini adamış bir 
üniversiteden fazlası gerekmektedir. Bölgesel küme için uygun ortamın varlığı da oldukça 
önemlidir. Üniversiteler artan biçimde bölgesel, eyalet ve yerel gelişme çabalarında anahtar 
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ortak olarak görülmekte ve bazı durumlarda aktif olarak küme-temelli gelişmeleri teşvik 
etmektedirler (Paytas, diğ. 2004). 

 
Üniversitenin yerel ekonomiye etkisi 3 boyutta değerlendirilebilir; 

a) Satınalma ve elde etme etkinlikleri yoluyla (istihdam ve gelir çoğaltanı yoluyla). Bu 
üniversiteye özgü bir etki biçimi/türü değildir. Etkinin boyutu kurumun ölçeğine göre 
değişebilir. 
b) Üniversitenin insan kaynağını geliştirmeye yönelik geleneksel rolü –eğitim, bilgi-beceri 
kazandırma. Bu noktada sorun, üniversitenin insan kaynağının kalitesini ve onların çalışma 
amaçlı hareket potansiyelini arttırmaktadır. Eğer bölge sağlıklı bir ekonomiye sahip değilse 
mezunlar bölgeyi/kenti terk ederler/edeceklerdir. 
c) Üniversite bilginin yaratıldığı, yeniliklerin kaynağı, ekonomik gelişmeyi doğurandır. 
Üniversitenin ekonomik gelişmeyi etkileyecek en büyük potansiyeli de burada yatmaktadır 
(Paytas; Gradeck; Andrews, 2004). 

 
Üniversite temelli ekonomik gelişme modeli; sanayi, üniversite ve hükümetin 

sarmal benzeri bir birlikteliğini gerektirir. Loydesdorff ve Etzkowitz’in öncülüğünü yaptığı 
model “liberal ekonomilerde birbirine bir kol uzaklığında olan üç kurumsal alanın (özel, 
kamu, akademi) yenilikler ve sanayi politikalarının üretiminde artan biçimde birbiri içine 
girmesinin, bir sarmal oluşturmalarının önemini vurgularlar. Üniversitenin yeniliklerin 
yaratılmasında daha aktif aktör olabilmesi için geçmeleri gereken iki döngü aşağıda 
tanımlanmaktadır (a.g.e): 
1. Araştırmayı akademik misyonun bir parçası haline getirmek ve bölgesel ekonomik 
gelişmede eğitim-araştırma ile söz sahibi olmak; bu değişiklikler bir kez gerçekleşti mi 
zaten üniversite yeni bir strüktüre kavuşmuş olacaktır; disiplinler arası bölümler, disiplinler 
arası merkezler, yeni disiplinler, kendi kendini yaratan (self-generating) kurumlar, gelişmiş 
sosyal mekan, üniversiteyi güçlendirecektir. 
2. Sanayi ve kamunun rolü, değişim sürecini kolaylaştırmaktır. Üniversiteler giderek daha 
çok girişimci, sanayi ve iş çevreleri ile ilişkili hale gelmektedir. Birçok araştırma 
üniversiteleri bir tür teknoloji transfer programı ya da sanayi-ilişki programı yaratmaya 
zorlanmaktadır. Ekonomik gelişme birçok üniversitenin ortak misyonu haline gelmiştir. 

Her üniversite, yerel ve bölgesel ekonomiyle çeşitli yollardan ilişkilidir ve bunların 
hepsini değerlendirmek oldukça güçtür. Üniversiteler dış dünya ile ilişkili ortak (okullar, 
bölümler, merkezler, enstitüler) ve bireysel varlıklardır. Bir üniversiteyi diğerinden ayıran 
özellik bu ünitelerin uğraşlarının ayrı ayrı değil de birbirini tamamlayıcı olmasıdır (Paytas, diğ. 2004). 

 
2. Üniversite-Sanayi İşbirliği 
2.1 Tarihsel Gelişimi 
Üniversite ile sanayi arasındaki yaşamsal ilişkiyi başlatan tarihsel olgu; İngiliz 

Sanayi Devrimi’nin yol açtığı gelişme sürecidir. Sanayinin teknoloji tabanının giderek 
ampirik olmaktan çıkması ve bilimsel kökenli teknolojik bir tabana oturması böylelikle 
sağlanmıştır (URL 2). 

XIX. yüzyıl sonlarında, bu ilişki, Almanya deneyimiyle, araştırma alanına taşınarak 
yeni bir boyut kazanmıştır. İleri sanayi ülkelerinde, özellikle de 1970'lerden bu yana, 
gittikçe yaygınlaşan, üniversite-sanayi araştırma işbirliği, bu iki kesim arasındaki ilişkinin 
günümüzde de öne çıkan yanını vurgulamaktadır (URL 2). 

Yurt dışında üniversite-sanayi ilişkileri açısından, üniversite; ürün pazarı ile sürekli 
bilgi alışverişi sonucunda, teknolojik gelişme sağlayan, sanayi ise ürün geliştiren taraflar 
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olarak algılanmaktadır. Bu çerçevede, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasında, aynı 
amaca yönelik farklı yöntemler uygulanmakta olup, bu açıdan gelişmiş bir ülkedeki 
uygulamanın incelenmesi yararlı olacaktır. Tarihsel ve mevcut duruma bakıldığında, 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişim şu şekilde olmuştur (URL 3): 

1862 yılında çıkarılan bir yasayla, ekonomik büyümeyi ve rekabeti arttırmak için, 
tarım ve mühendislikte yeni teknolojik ilerlemelerin uygulamasına yönelik yüksek okullar 
kuruldu.  
● 1945 yılından sonraki soğuk savaş, yeni bir üniversite-sanayi işbirliğini ortaya çıkarmış 
ve devlet, savunma ile ilgili araştırmalara önemli paralar yatırmıştır. 
● 1980 yılındaki Bayh-Dole yasası ile, araştırma üniversiteleri, devlet ve sanayi arasındaki 
işbirliğinin yeni ve oldukça başarılı bir çağı başlatıldı. Böylece, araştırma sonuçlarının 
üniversitelerden ticari sektöre transferi hızlandı (URL 3): 

Bayh-Dole yasası (The University and Small Business Patent Protection Act) 
üniversitelerde yalnızca girişimcileri destekleme yerine teknoloji lisanslamayı (ruhsat, izin) 
teşvik etmiştir (Yasa ile üniversitelere devlet bütçesinden finanse edilen bilgi ürünlerini 
sahiplenme hakkı verilmiştir) (Etzkowitz, diğ, 2000). 
● 1988 yılında, “Teknoloji Transferi Yasası”, federal laboratuarları, sanayi ve üniversiteler 
ile ortak araştırma ve geliştirme anlaşmaları yapmaya yetkili kılmıştır. Teknolojinin 
ticarileşmesi için, ek teşvikler sağlanmış, sanayi, üniversite ve araştırma merkezleri; üniversite-
sanayi işbirliğini güçlendirmek üzere, resmi birimler oluşturulmuştur (URL 3).  

Research and Joint Venture Act-1983; Joint Research and Development Act-1984; 
yasaları ile altyapısı hazırlanan ortak araştırma ve geliştirme beklentisi yarışmadan 
yana/önceden yarışma durumunda olabilmektir. Araştırmalarda örtüşmeler ve tekrarlar 
azaltılacağı gibi kıt kaynakların (teknik personel, para) etkin kullanımını ve istenen ölçek 
ekonomisine kavuşulmasını teşvik edecektir (Link, Scot, 2005). 
 

2.2 Üniversite-Sanayi İşbirliği Etkileşimleri 
Genelde dünyada, pazar ekonomileri sistemine dahil gelişmiş ülkelerle yeni 

sanayileşen ülkelerde üniversite-sanayi işbirliğinin 1970'lerin başından bu yana, ekonomik-
siyasi-toplumsal çerçevede biçimlenerek hızlı bir gelişme gösterdiği gözlenebilmektedir. 
Bu işbirliği, araştırma ortaklıklarında odaklanmaktadır. Üniversite-sanayi araştırma işbirliği 
(USİ), bu çerçevede, ülkelerin bilim ve teknoloji politika ve stratejilerinde de önemli bir 
uygulama aracı olarak yer almaktadır. Pazar ekonomisi ülkelerinde, ÜSİ'nin hangi alan ya da 
kategorileri kapsadığı ve mekanizmalarının neler olduğu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (URL 2): 
 

Tablo 2. Üniversite-sanayi işbirliği alan ve mekanizmaları 
İşbirliği Kategorileri  Etkileşim ve İşbirliği Alan ve Mekanizmaları  

1. Sınai Gelişim Hizmetleri  

1.1. Bilgi aktarımı ve danışmanlık  
1.2. Seminerler, dersler  
1.3. Üniversite fonlarına bağışlar  
1.4. Üniversite bölümlerine, merkez ve laboratuarlarına 
parasal katkı  
1.5. Sanayi bursları  

2. Hizmet Sağlanması   

 
Türkiye’deki örnekleri incelediğimizde; bu işi belli bir programa ve kurumsal yapıya 

oturtması bakımından iyi bir örnek; “Üniversite- Sanayi İşbirliği Koordinasyon Kurulu” (ÜSKK) dur. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Ege Üniversitesi (EÜ), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir 
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Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Celal Bayar Üniversitesi 
(CBÜ) ve Muğla Üniversitesi (MÜ) arasındaki işbirliği 2000 yılında oluşturulmuştur. Amacı: 

İzmir ve Ege Bölgesinde sanayinin know-how, araştırma-geliştirme (AR+GE) ve 
teknolojik ilerleme konusundaki çalışmaları ile araştırmaların proje organizasyonuna 
gidilerek ortaklaşa yürütülmesi ve teori ile uygulama arasında bütünlüğün sağlanması, 
araştırma potansiyelinin uygulamanın ihtiyaçları ile karşı karşıya getirilmesi, 

Yükseköğretim kurumlarındaki akademik kadronun araştırma konularının seçiminde 
sanayinin AR-GE ihtiyaç envanterinden yararlanabilmesi, işbirliği kapsamındaki 
üniversitelerin AR-GE imkanlarından sanayi sektörünün bilgi sahibi olması ve elde edilen 
sonuçların uygulamaya aktarılmasıdır (URL 4). 

İş dünyası kendi özel vakıf üniversitelerini kurarak bu alanda yeni adımlar atmakta 
ve atılımlarında bulunma aşamasındadırlar. 

 
2.2.1 Teknoloji Transferi 
Üniversitelerin teknoloji transfer büroları tipik olarak eğitimi hukuk, işletme 

ve/veya bilim ve teknolojinin özel alanlarındandır. Bunlar doğrudan üniversite yönetimine 
bağlıdırlar. Buralar fakülteler ve öğrenciler (yenilikleri yapanlar) ile endüstri temsilcileri 
(yenilikleri tüketenler) arasındaki ağlarda köprü görevi görmektedirler (Nelson, Byers, 
2005). 

Matkin (1997) teknoloji transferini şöyle tanımlamaktadır; temel ve uygulamalı 
araştırmaların sonuçlarının tasarlanması, geliştirilmesi, ticarileştirilmesi yoluyla yeni bir 
ürünün, servisin ve üretim biçiminin ortaya konması ya da mevcut olanın geliştirilmesidir. 
1970 sonlarından bu yana bunun önemi artmaktadır. Teknoloji transferi denince öncelikle 
patent üretme anlaşılırken günümüzde lisans, araştırma birliği (consortia), endüstriyel 
gelişme programlarına teknik danışmanlık, endüstri ile bağlantı ya da üyelik programları, 
ikincil etki yatırımlar, araştırma parkları, üretime geçen yenilikçi firmalar 
yaratma/besleme/koruma, danışmanlık servisleri, risk sermayesini (atılım sermayesi) de 
kapsamaktadır. Teknoloji transferi daha informel bilgi aktarım araçlarını da içerir; 
akademisyen-sanayideki mesleki insanların buluşması gibi (Paytas, diğ., 2004). Birleşmiş 
Milletlerin (UN) yaptığı bir tanıma göre teknoloji transferi dört noktada gerçekleşmektedir: 
● Fiziksel objeler ve ekipmanlar (Technoware) 
● İnsan kaynağı, yetenekler ve öğrenme (Humanware) 
● Tasarım, taslak gibi bilgi tabanları (Infoware) 
● Üretilen teknolojinin kullanımını sağlayan bağlantılar (Orgaware) 

Teknolojinin üretilmiş olması transferi için yeterli değildir. Transfer yapılması 
düşünülen ülkelerin teknolojiye adaptasyon hızı, eğitim seviyesi, çalışanların teknik 
kapasitesi, mevcut alt yapılar, finans ve ticaret sistemleri önemli rol oynamaktadır. Sonuç 
olarak her teknoloji her ülke için çözüm yaratamayabilir (URL 5). Teknoloji transferi işlemi 
üniversiteden üniversiteye değişen örgütsel yapılanma içinde olmaktadır (Paytas, diğ., 
2004): 

Bütünleşmiş örgüt: 
● Üniversite akademik bünyesince çalıştırılan, üniversitenin bir birimidir. Kendi bağımsız 
idari mekanı olması gerekmez, bazen üniversitenin bağımsız bir birimi gibidir. 
● Akademisyen dışında profesyonellerce işletilir. Üniversite yönetimince denetlenir. Kendi 
mekanı ve kadrosu vardır. 

İkincil örgüt: 
Dernek/şirket gibi bağımsız yasal kurumdur ve genellikle kar amacı gütmez. 

Üniversitenin hissesinin olduğu (holds equity) ya da olmadığı örnekleri vardır. Bağımsız 
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örgütler üniversiteyle sözleşme ya da informel anlaşma yaparlar, ama üniversitenin 
yönetimde, genelde bir kontrol yetkisi yoktur (Paytas, diğ., 2004). 

Üniversite-sanayi ortak araştırma gereksinmesinin, bu gereksinmenin karşılandığı 
yeni kurumsal yapılar yaratması doğaldır. Bunlardan biri, ABD'de görülen Sanayi-
Üniversite Ortak Araştırma Merkezleri'dir. Bu merkezler, National Science Foundation 
(NSF) tarafından desteklenmektedirler. NSF, başlangıç için gerekli parayı sağlamakta ve bu 
desteğini beş yıl (ama, giderek azalan bir oranda) sürdürmektedir. Sürekli destek ise, bu 
merkezlere üye olan sanayi şirketleri ve yerel yönetimlerden (eyalet yönetimlerinden) 
gelmektedir. Burada temel politika, Merkezleri, en çok beş yıllık bir süre sonunda, sanayi 
şirketlerinin desteğiyle ayakta durur hale getirmektir. 

“Her merkez, üniversite tabanlı bir araştırma grubundan oluşmakta ve bu grup, temel 
araştırmalarla birlikte, bilim ve teknolojinin belli alanlarında sanayiye (merkeze katkıda 
bulunan kuruluşların taleplerine) yönelik uygulamalı araştırma projelerini de 
yönetmektedir.” Rakip sanayi kuruluşlarının, “Rekabet Öncesi Araştırma” kavramı 
çerçevesinde bir araya gelerek, ortak araştırma amaçlı konsorsiyumlar oluşturmaları bilinen 
bir uygulamadır. ABD'de, Japonya'da, AT ülkelerinde ve Güney Kore gibi yeni sanayileşen 
ülkelerde son derece yaygın bir biçimde görülen ve kamu fonlarından da destek gören bu 
tür konsorsiyumlarla üniversitelerin ve kamu araştırma kurumlarının belli araştırma 
projeleri ya da uzun erimli programlar bazında işbirliğine gitmeleri de, sayılan ülkelerde, 
bir devlet politikası olarak, teşvik görür hale gelmiştir.  

TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi (MAM), İleri Teknoloji Enstitüleri gibi üst 
kuruluşlar üniversite bünyelerinden bağımsızdırlar, ancak üniversiteler ile bu kuruluşlar 
arasında proje bazında işbirliği her zaman mümkündür. Bu tür işbirlikleri her zaman yerelin 
sorunlarının ele alınacağı anlamını da taşımamalıdır. 

Üniversiteler kendi içlerinde AR+GE birimleri oluşturabilir; teknopark, tekno kent, 
yada bilim parkı gibi kuruluşlar aracılığıyla üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) kapsamında 
bulundukları çevrelerin sorunları üzerine eğilebilirler.Bu tür işbirliklerinin modellerine 
aşağıda değinilmektedir. 

 
2.2.2 Teknopolisler/Teknokent 
Teknopolis, sanayi yaşamıyla akademik yaşamı, belli yerleşim alanları çevresinde, iç 

içe örerek, görece geri bölgelerin kalkınmasını sağlama amacına yönelik yeni bir stratejidir. 
Burada, “sanayi” yüksek-teknolojili sanayi komplekslerini; “akademi”, bölgesel yeni iş 
alanları yaratmaya yönelik çabalara destek veren üniversite, araştırma kurumu ve 
laboratuarları; “yerleşim alanları” ise, yöneticileri, mühendisleri, araştırmacıları aileleri ile 
birlikte cezbedecek koşullara sahip kentleri ifade etmektedir.” Teknopolisler, özellikle 
Japonya ve ABD'de yaygın uygulama alanı bulan kurumsal yapılardır (URL 2): 

 
2.2.3 Üniversite Eksenli Bilim Parkları/Teknoparklar 
ABD'de “araştırma parkı”, İngiltere'de “bilim parkı”, Fransa'da “tekno-polis”, 

Japonya'da “tekno-pol”, Almanya'da “girişim merkezi”, “yenilik merkezi” ve ayrıca 
“mükemmeliyet merkezi”, “endüstriyel park”, “iş inkübatörleri” gibi tanımlamalar ile 
anılan bu merkezler ülkemizde genel olarak “Teknopark” olarak adlandırılmaktadır (Ay, 
2003). Sınırlı ölçüde de olsa, ülkemizde de örnekleri görülen üniversite eksenli teknopark 
(bilim parkı) uygulamalarını, üniversite-sanayi araştırma işbirliğinin bir başka kurumsal 
biçimi olarak ele almak mümkündür. Burada da temel amaç, teknolojinin uç noktalarında 
faaliyet gösteren firmaların yaratıcı yeteneklerini, üniversitenin entelektüel birikimi ve 
laboratuar olanaklarıyla destekleyebilmektir (a.g.e). 
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Tablo 3. Dünyadaki teknoparklarda yer alan firma ve kuruluşların ortalama 
sayısı (2000)  

Örnek  
Ülkeler Avrupa 

Asya  
Pasifik 

Latin  
Amerika 

Kuzey  
Amerika Dünya 

Park Başına Ortalama  
Kiracı Sayısı 

122 98 16 86 81 

Kaynak : URL 6, 2000  

 
2.2.4 Sözleşmeli Araştırmalar 
Üniversitelerle sanayi kuruluşları arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde; ama 

bütünüyle üniversite bünyesinde yürütülen araştırmalara da sıkça rastlanmaktadır (URL 2).  
 
2.3 Üniversite- Sanayi İşbirliği Örnekleri 
Üniversite-sanayi işbirliğinin çeşitlerini yut dışından; ABD, Japonya ve 

Avustralya’dan seçilen birkaç işbirlikçi üniversite örneği ile ve Türkiye’den toplanan 
bilgilerle irdelediğimiz de kimi benzerlik ve farklılıklara rastlayabiliyoruz. 

Japonya’nın bilgi temelli ekonomiye kayması nedeniyle, endüstri-üniversite 
işbirliğinin desteklenmesi anahtar politika haline gelmiştir. Üniversiteler teknoloji transferi 
misyonunu geleneksel eğitim ve araştırma misyonuna ek olarak üstlenmişledir. Toplumda 
da üniversite-endüstri işbirliği fikri toplumsal destek ve beğeni kazanmıştır. Tayvan makine 
araçları enstitüsü örneğinde küçük-orta ölçekli girişimciliğin teknolojik kapasitelerini 
üniversite-sanayi işbirliği ile yükseltmek amacıyla yapılan çalışmalarda, iki türlü işbirliği 
uygulanmıştır: 
1. düşey işbirliği; yeni AR+GE’leri uygulamada akademik kuramları kullanılır, 
2. yatay işbirliği; olgunlaşmış endüstriler için yaratıcı işleri gerçekleştirmede, iyileştirmede ve 
sistem bütünleştirmede en uygun işbirliği olarak gözlenmiştir (URL 7). 

Avustralya’da üniversite-sanayi işbirliği üç kademede gerçekleşmektedir: 
1. Proje bazında işbirliği; üniversite-sanayi, iş arkadaşları aktörlerinden oluşur. Bu durumda 
iş ortaklıkları kısa dönemli, küçük ve büyük ölçekli faaliyetlerdir. Bu tür işbirlikleri 
genellikle resmi ve kurumsaldır. 
2. Akademisyenler ve bireysel ortaklıklar şeklinde bir işbirliği türüdür. Bu ortaklık kısa ve 
orta dönemli olup, danışmanlık anlaşmaları ile düzenlenmektedir. Kurumsal olarak daha az 
resmi ve kurum denetimine daha az açıktır. 
3. Kurumsal düzenlemeler ve yeni ortaya çıkan araştırma iş etkileşimi modelidir. Resmi ve 
kurumsal düzeydeki bu ortaklıklar, üniversiteler ve endüstride yeni örgütsel formlarıyla 
üretken faaliyetlere yönelişleri yansıtmaktadır. Ortaklık mekanizmaları çok ve yaygındır. 
Mekanizmalar arasında önemli ölçüde karşılıklı bağımlılıklar vardır ve entegre bilgi 
sistemlerine doğru geçişler söz konusudur (Turpin, diğ., 1996). 

Türkiye’de; AR+GE faaliyetlerinde işbirliğinin başarılı örneği; Aselsan Modeli 
(Baktır, Alkışlar, (1998). Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanmasında, Ar-Ge’ye 
dayalı tedarik projelerinin artmasıyla birlikte, gerekli mali kaynak yaratılmış olacağı fikri 
esas alınarak; söz konusu kaynağın, devlet koordinasyonunda, üniversite-sanayi işbirliğiyle, 
ürüne dönüşmesi, Türkiye’nin bilim ve teknoloji yeteneğini geliştirmesi amaçlanmıştır. 
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ASELSAN'da Ar-Ge harcamalarının toplam satışlara oranı yaklaşık %8 ve Ar-Ge 
kaynaklı ürünlerin satış içindeki payı %33'tür. Ürün yelpazesinde yer alan ürünlerimizin 
sayısı bakımından Ar-Ge kaynaklı ürünlerin toplam ürün sayısına oranı ise %54'tür. 
ASELSAN bu değerlerle dünya standartlarına ulaşmıştır. ÜSİ ilişkileri, ODTÜ'de Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Havacılık 
Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım Bölümleriyle, Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde 

 



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüyle sürdürülmektedir. Üniversitelerle işbirliği 
içinde yürütülen faaliyetler 6 değişik konu altında toplanabilmektedir.  
1. Geçici Teknik Eleman ve Stajyer Öğrenci Konularında Hizmet Sağlanması 
2. Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları 
3. Uzmanlık İsteyen Konularda Eğitim Alınması 
4. Danışmanlık Hizmeti Alınması 
5. Teknoloji Transferi 
6. Üstlenilen Projelerde İşbirliği (a.g.e).  
 

2.4 Üniversite-Sanayi İşbirliğini Etkileyen Etmenler 
Üniversiteler sanayi tarafından davet edilerek araştırma projelerine dahil edilirler. 

Böylelikle araştırmaya bir kavrayış, gelecek araştırma sorunlarını algılama, araştırmanın 
kompleks yapısını çözme görevini üstlenebilirler (Link, Scott, 2005). 

Araştırma ortak girişiminin (research joint venture) bir üniversiteyi davet etmesi 
büyük ölçüde girişimin büyüklüğüne (üye olan firma sayısına) bağlıdır, ama yabancı 
üyelerin bulunması üniversiteyle ilişkiyi zayıflatma eğilimi de vardır (yabancı üye 
araştırma alanında uzmanlaşmış ise). Ayrıca, ürün teknolojisi ile ilgili ortak girişimler, 
üniversite ile üretim teknolojisi girişimlerinden daha zayıf işbirliği eğilimi göstermektedir 
(ürün teknolojileri üniversitelerin temel araştırmalar alanında uzmanlığına gerek duyar) 
(Link, Scott, 2005). 

Avustralya’da üniversite-sanayi işbirliği konusunda yapılan araştırmanın sonucunda 
ortaya konulan işbirliğine engelleler ülkemizdekilerle benzerlik göstermektedir. Üniversite 
perspektifinden bakıldığında; eğitim çalışmaları, araştırma ve idari görevler arasında 
dengenin yürütülmesindeki güçlükler; endüstrinin bilimsel bilginin genel akışını elinde 
tutma talepleri; üniversitede yavaş ve yorucu işleyen yönetim süreçleri; bilimsel gündemin 
endüstrinin iş planları ile uyuşturulmasındaki güçlükler olarak belirtilebilir (Turpin, diğ., 
1996). 

Endüstri açısından ortaya konulan engeller ise, üniversite ve kamu sektörü 
araştırma kurumlarının komite/komisyon toplantılarına çok fazla önem vermesi, faaliyetler 
üzerinde çok fazla denetim çabasına girmek istemesi; üniversiteler projelerin sürekli 
desteklenmesine/fonlanmasına, projenin sonuçlarına vermesi gerekenden çok daha fazla 
önem vermeleri; üniversitelerin genellikle ticari yararlılığın ötesinde projeler almak 
istemeleri; üniversitelerin endüstrice talep edilen projelere başlamakta, özellikle üçüncü 
taraf fonları söz konusu olduğunda çok yavaş kalmaları ve uzun dönemli ilişkilere daha 
fazla önem vermeleridir (Turpin, diğ., 1996). 

 
3. Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sanayi İşbirliği 
Kentlerin küresel dünyada diğer kentlerle rekabet gücü sektörlerinin verimliliğini ve 

müşteri memnuniyetini sürekli yükseltebilme, diğer bir değişle, toplumsal refahı 
arttırabilme ve bunu sürdürülebilir kılma yeteneğine bağlıdır. Bunda da AR+GE 
faaliyetlerinin önemi inkar edilemez (Aydemir ve diğ., 2004). AR+GE birimi olmayan 
sektörler üniversiteden de somut taleplerde bulunmamaktadır. Üniversitede sektörlere uzak 
kalmış, kendi fildişi kulesinde sorun olarak belirlediği konularda akademik araştırmalarını 
sürdürmüştür (a.g.e). 

Özelde Trabzon, genelde Doğu Karadeniz bölgesi (DKB) sektörlerinde küçük 
ölçekli işletmelerin egemen olması, sektörlerin AR+GE’ye kaynak ayırmasını (insan, para, 
zaman) ve üniversiteden işbirliği talep etmelerini kısıtlamaktadır (a.g.e). Bu bağlamda 
Trabzon’da üniversite ile iş dünyası arasındaki ilişkinin var olan düzeyini ve sorunlarını 
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ortaya koymak ve gelecek için önerilerde bulunabilmek amacıyla, iş birliğinin aktörleri ile 
görüşmeler yapılmıştır. Öncelikle Trabzon kenti ekonomisinde söz sahibi ve gelişimine yön 
veren kurumların başında gelen; Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Arsin 
Organize Bölgesi Müdürlüğü yüzyüze görüşme tekniği ile anket çalışması yapılmıştır. Bu 
görüşmeler ışığında Trabzon iş dünyasının, KTÜ ile geçmişte başarılı işbirliklerinin olup 
olmadığı; işbirliği hakkındaki görüşleri, çekinceleri, üniversiteden beklentileri ortaya 
konulmuştur (Tablo 5, 6, 7, 8, 10). Bu görüşmelerde iş dünyasının Üniversite ile iletişimini 
genellikle KOSGEB-Tekmer kanalıyla yaptığı izlenimi nedeniyle TEKMER’le de benzer 
bir görüşme yapılmıştır. 

Alınan bilgiler ışığında iş dünyasının beklentileri ve üniversiteyle olabilecek işbirliği 
alanlarını/konularını irdelemek amacıyla üniversitenin ilgili bölümlerinde bölüm başkanları 
ile farklı bir anket çalışması da yapılmıştır (Tablo 9, 10). Bu çalışmaların bulguları aşağıda 
özetlenmiştir: İş dünyası kendileri ile ilgili olarak gördükleri bölümleri öncelik sırasıyla 
söylemelerinin istendiği bu soru için, özellikle Ticaret ve Sanayi Odasının yalnızca işletme-
iktisat bölümleriyle, Esnaf ve Sanatkarlar Odasının işletme-iktisat ve turizm ve otelcilik 
bölümleriyle, Arsin Organize Sanayi Bölgesinin ise yalnızca meslek içi eğitim düzeyinde 
üniversite ile somut ilişkileri olduğu noktası vurgulanmıştır. 

 
Tablo 5. İş dünyasının üniversitede (KTÜ) kendileri ile ilgili gördüğü bölümler 

Üniversite 
İlgili Bölümleri 

Ticaret-Sanayi 
Odası 

Esnaf Sanatkarlar 
Odası 

Arsin Organize 
Sanayi Bölgesi 

KOSGEB 
TEKMER 

1. derece İşletme 
İktisat 

İşletme 
İktisat 

Makine 
Elektrik 
Elektronik 

Makine 
Elektrik 
Elektronik 

2. derece Makine-İnşaat Makine-Elektrik İşletme-İktisat Fizik 
3. derece Diğer bölümler Turizm İç mimari Kimya 
4. derece  Biyoloji-Kimya   

 
İhtiyaç duyulan hizmetler, görüşülen kurumlarda önem sırasına göre farklılık 

gösterse de, temelde; meslek içi eğitim, danışmanlık ve ürün geliştirme en önemli hizmet 
gereksinmeleri olarak görülmektedir. İş dünyası, üyelerinin sorunlarını genellikle kurum 
içinde çözmeye çalışıyorsa da ihtiyacın niteliğine göre, üniversiteye yada Trabzon’daki özel 
kişilere başvurulmakta, gerekli ise kamu kurumları ve büyük kentlerdeki araştırma 
kuruluşlarına da başvurular yapılmaktadır.  

 
Tablo 6. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu dışsal gereksinmeler 

Öncelik 
Sırası 

Ticaret ve Sanayi 
Odası 

Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 

Arsin Organize Sanayi 
Bölgesi 

1. derece Meslek içi eğitim, 
konferans 

Ürün geliştirme, üretim 
sürecinde sorun çözme 

Danışmanlık 
(teknik, işletme, pazar) 

2. derece Ürün geliştirme Danışmanlık 
(teknik, işletme, pazar) 

Ürün geliştirme, üretim 
sürecinde sorun çözme 

3. derece Danışmanlık 
(teknik, işletme, pazar) 

Stajyer Laboratuar 

4. derece Stajyer  Meslek içi eğitim, konferans 
5. derece Laboratuar   
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Tablo 7. Hizmet taleplerinin öncelikli olarak sağlandığı kişi, kurum ve kentler 
Ticaret-Sanayi 

Odası 
Esnaf Sanatkarlar  

Odası 
Arsin Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüğü 
1. Özel kişiler 
2. Trabzon 
3. Büyük kentler 
4. Araştırma  
Kuruluşları 

1. Kurum içinde araştırma-
geliştirme vakfından 
2. Trabzon(Üniversite) 
3. Araştırma Kuruluşları 
(Tübitak- Milli Prodüktivite 
Merkezi, Odalar Borsalar Birliği) 

1. Kurum içinde 
2. Trabzon- özel kişiler (avukatlar) 
3. Kamu kurumları 
4. (Belediye, DSİ,…) 

 
İş dünyasına üniversite ile işbirliğinizi engelleyen etmenler sizce nelerdir? diye 

sorulduğunda ilk alınan yanıt; KTÜ ile yapmanın maliyetinin daha fazla olduğudur. İş dünyasına 
göre sorun, kimi zaman bu maliyetin kendilerinin karşılayamayacağı düzeyde yüksek olması ve 
bundan ne kendilerinin ne de akademisyenlerin memnun olduğudur. 

İkincil engellerin, üniversitenin kapalı bir kutu oluşu, KTÜ’de kendilerine ne gibi hizmetler 
sunulacağını bilemedikleri ve uygun muhatap bulamama, gidecekleri yeri bilememe gibi 
sorunlar/çekinceler olduğu dile getirilmiştir. Üniversitenin yetkin olduğuna inandıkları görüşü de 
iki kurumun ortak görüşüdür. 

 
Tablo 8. İş dünyasının, üniversiteyle ilişkide karşılaştıkları zorluklar-çekinceler 

Üniversite 
İlgili 

Bölümleri 

Ticaret  
ve Sanayi  

Odası 

Esnaf  
ve Sanatkarlar  

Odası 

Arsin Organize Sanayi 
Bölgesi  

Müdürlüğü 
1. çekince Ne sunulacağını bilmiyoruz Çok maliyetli Çok maliyetli 

Çok maliyetli 
2. çekince 

Muhatap bulamıyoruz 
Ne sunulacağını 
bilmiyoruz 

Muhatap bulamıyoruz 

3. çekince Altyapı yetersiz  Altyapı yetersiz 
4. çekince Süre uzuyor-sonuçlanmıyor  Yetkinlik konusunda şüphe 

 
Tablo 9. Üniversitede görüşülen bazı bölümlerin iş dünyası ile ilişkileri, uygulamaları ve 

        getirdikleri yenilikler 
 Kosgeb-

Tekmer'le 
ilişki 

Akademik 
yetkinlik 

Ekipman 
Laboratuar 

 

Tezler, Bitirme 
Çalışmalarının 

kullanılabilirliği 

Patent 
çalışmaları 

Balıkçılık Teknolojisi - + - + + 
Biyoloi + + - - - 
Elektrik-Elektronik + + - - + 
Endüstri Ürünleri  - + + - + 
Fizik - + + - - 
Gemi yapımı - + - - - 
İktisat + -  - - 
İnşaat + + + + + 
İşletme + +  + - 
Kimya + + + - - 
Maden - + - + - 
Makine + + - + + 

 
Üniversitede İş Dünyası ile ilintili olabilecek bölümler belirlendikten sonra bölüm 

başkanları ile yapılan görüşmelerde somut işbirliktelikleri, Kosgeb-Tekmer’le ilişki düzeyleri, 
patent, standart çalışmalarının varlığı hakkında bilgi alınmıştır. İş dünyasından gelecek işbirliği 
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tekliflerine yanıt verebilecek altyapı-ekipman ve laboratuar hizmetlerine sahip olup olmadıkları, 
akademik olarak yetkin oldukları konuları ve bölümde yapılan çalışmaların ne kadarının piyasada 
kullanılabilir oldukları tartışılmıştır.  

Bu noktada dile getirilen en önemli sorun, bölümlerde yapılan pek çok çalışmanın 
piyasalara yönelik olmasına karşın ne kamu kurumlarının ne de iş dünyasının bu çalışmalara 
yeterli ilgi göstermedikleridir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda bugüne kadar yapılmış somut birliktelikler aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir. Oldukça yetersiz bir tablo vardır. Bu tablo, sorunun ciddi bir biçimde 
ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

 
Tablo 10. Üniversite ile iş dünyası arasında gerçekleşen somut birliktelikler 

Kurumlar İşbirliği örnekleri 
Üniversite-Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Tek-mer’in kurulması 
KOSGEB-Akademisyen Projelerde danışmanlık yapan öğretim üyelerinin 

varlığı 
KOSGEB- Akademisyen Firmalara verilen meslek içi eğitim seminerleri 
Üniversite- Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
KOSGEB-KTÜ Teknoloji Geliştirme 
Merkezi 

2 patent, 1 faydalı model sınai mülkiyet hakkı elde 
edilerek sonuçlanan projeler ve 11 sonuçlanan ve 13 
devam eden proje 

Üniversite (Turizm, İşletme bölümleri) –  
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

3-5 tane piyasa ve ekonomi araştırması 
(Müşteri memnuniyeti, bakkal ve perakendecilik 
araştırmaları) 

Üniversite- Ticaret ve Sanayi Odası Meslek içi seminerler, bilgilendirme toplantıları 
Piyasa araştırmaları /araştırma raporları 

Üniversite-Ticaret ve Sanayi Odası 
Meslek Komiteleri 

Olumlu sonuçlanan bir işbirliği, diğerlerinin ise teori 
yada toplantı düzeyinde kalan işbirliği çalışmaları 

 
Üniversiteler stratejik planlarını oluşturup, gelecekte hangi noktada ilerlemek, söz 

sahibi olmak istediklerinin kararını vermek durumundadırlar; yalnızca eğitim mi, araştırma 
mı, yoksa öğretim ve araştırma yapmanın yanı sıra topluma ekonomik, kültürel, sosyal 
hizmetler sunan bir kurum mu olduğu/olacağı net olarak ortaya konulmalıdır. Bu stratejik 
hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken yapısal ve yönetimsel değişiklikler yada 
vizyon/misyon belirleme faaliyetlerini amaca yönelik olarak gözden geçirilmelidir. 

Diğer taraftan iş dünyasının orta ve uzun vadedeki hedeflerini, beklentilerini ve 
genel/makro sorunları dışında mikro düzeydeki daha özel sorunları da net bir biçimde 
ortaya koyması gerekir. İş dünyasının, sorunlarının üniversiteler yada akademisyenler 
tarafından -bu yönde kendilerine yapılan hiçbir talep yokken- ortaya konulmasını ve 
projeler üretilmesini beklemesi oldukça yanlış bir yaklaşımdır ve sorumluluktan kaçıştır. 

İş dünyası ile yaptığımız görüşmelerde bu noktada farklı açılardan olaya bakıldığı 
gözlenmiştir. İş dünyası işbirliği talebinin üniversiteden gelmesini, üniversitenin 
kendilerinin sorunlarını çözecek projeler üreterek sunmasını beklediklerini ifade etmiştirler. 
Bu noktada üniversitenin net olarak rolünün ne olduğunun iş dünyasınca doğru olarak 
anlaşılması/algılanmasıdır. İlk bölümde ele aldığımız gibi üniversite geçmişten bugüne 
öğretim odaklı bir rol üstlenmiştir. Ancak toplumsal dönüşümler zamanla üniversitelerin 
görevleri arasına yenilerini eklenmeye zorlamaktadır. 

Yani bu ortaklıkta hizmeti talep eden üniversite değil iş dünyası olmalıdır. 
Üniversitenin de bu talepleri karşılayabilecek altyapıyı oluşturması ve gelişimini bu yönde 
yönlendirebilmesi gerekmektedir. 
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Özetle; Üniversite –Sanayi işbirliğindeki temel engeller üç başlık altında özetlenebilir: 
 
Kurumsal; döner sermaye mekanizmasının işbirliği sürecini sınırlaması ve 

güçleştirmesi, finansman problemleri, 
Kültürel; karşılıklı güvenin tam olarak oluşmaması; özellikle iş dünyasının 

problemi, yalnızca üniversite kaynaklı olarak görmesi ve kendi sektörüne eleştirisel yönde 
bakmaması/bakamaması, 

Hedefler; söz konusu iki kurumun da hedeflerini net olarak ortaya koymaması ve bu 
yönde ortak çalışabilecekleri yapısal çözümlere gitmemesidir.  

Bu bağlamda, KTÜ ile Trabzon iş dünyası arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve 
soruları ortaya koyulmaya çalışılmış ve aşağıdaki şekilde hem ilişkideki çekinceler hem de 
karşılıklı beklentiler gösterilmiştir (Şekil 1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. KTÜ- Trabzon iş dünyası birlikteliği: Sorunlar, beklentiler, öneriler ilişkisi 

Kentin Sosyo-Ekonomik Yapısı  
( İş Dünyasının Eğilim ve Motivasyonunu Belirler) 

                                  

SORUNLAR 
● Döner  
sermaye  
paylarının 
yüksekliği 
● Ders yükü 
● Kadro  
eksikliği 
● Üniversite iç 
çekişmelerinin 
kente yalnış 
yansıtılması 

İŞ DÜNYASI 

SORUNLAR 
● Makro düzeyde 
çalışmalara yönlenme 
● Kentsel bilgi tabanının 
olmaması 
● Sorunların net olarak 
ortaya konulmaması 
● Sorunların tesbitinin 
üniversiteden beklenmesi 
● İnformal ilişkiler 
● Akademisyenlerin 
yerinde bulunamaması  
● Akademisyenlerin kent 
sorunlarından 
uzaklaşması  
● Kısa dönemde çözüm 
üretilememesi 
● Uzman kişiye 
erişememe 
●  Git/gelci yaklaşım 

SORUNLAR 
Yönetim bazında;  
● Piyasa ilişkilerinin 
zayıf olması 
● Finasman sorunu 
● Yüksek döner 
sermaye ücretleri 
● Muhatap bulamama 
● Ara eleman 
eksikliği/uzmanlık 
sorunu 
● Üniversiteye 
güvenmeme ve 
çekinceli  davranışlar 
İş dünyasının ; 
● Bilime inanmaması 
● Ar-Ge faaliyetlerine 
önem vermemesi 
● Uzun dönemli 
planların yapılmaması 
● İşletmelerin küçük 
ölçekli olması

BEKLENTİLER 
● Uygulama merkezinin 
kurulması 
● Üniversite ve sanayinin 
projelerde mali yükü 
paylaşması 
● Döner sermaye 
uygulamalarında bölüm içi 
koordinatörlükler ve havuz 
sistemi 
● Halkla ilişkiler birimi 
oluşturulması 
● Tezlerin kentte 
duyurulması ve savunmalara 
katılım sağlaması 
● Üniversiteyi tanıtıcı 
faaliyetlerin yapılması 
● Teknokent vb. işbirliği 
oluşumları 
● İş dünyasına düzenli 
ziyaretler 
● Kentte sosyal ilişkiler 

BEKLENTİLER 
● Bilgi ve teknoloji 
aktarımı/desteği 
● Uluslararası  ve ulusal  
pazar için danışmanlık  
● Bilgi bankası (veri tabanı) 
oluşturulması 
● Reel sektöre proje ve 
uygulamalarda destek 
verilmesi 
● KTÜ TV kurulması 

Yasal ve Yönetimsel Çerçeve 
(Üniversite İç İlişkilerini Belirler) 

AKADEMİSYEN ÜNİVERSİTE 

● Tek adım anlayışı 
● Özel sektörü 
 bilinçlendirme çalışmaları 
● Uygulamada 
kullanılabilecek tez  
çalışmaları 
● Kalifiye eleman 
yetiştirilmesi 
● Tekstil bölümü kurulmalı 
● Halk ile üniversite 
bütünleşmesinin sağlanması 
● Ayar evi ve laboratuar 
desteği 
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4. Üniversite- Sanayi İşbirliği İçin Öneriler 
İş birliği, üniversite yönetim birimleri, akademisyenler ve iş dünyasından oluşan üç 

aktörlü olarak bir sitem olarak belirlenmiştir. Bu aktörlerin bir araya gelişleri üç farklı 
şekilde olabilir (Şekil 2): 

 
 2                   1                   

 4                   

Merkez (hibrid/melez) 
örgüt ve üçlü ağ  

  Devlet 

İş Dünyası 

Akademisyen 

Üniversite 

Üniversite İş Dünyası Üniversite 

İş 
dünyası 

Devlet 

Üniversite 
İş Dünyası 

Akademisyen 

İşbirliği yok-                             
Sosyalist model yaklaşımı         

Hükümetin müdahalesine 
karşı duruş modeli (bırakınız 
yapsınlar anlayışı)                      

 3                   

 Üniversiteden bağımsız 
informel ilişki                          

Üniversite-Akademisyen-
İş dünyası-Merkez  

Üçlü sarmal ilişki                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Aktörlerin ilişki-işbirliği seçenekleri 
 
1) İş dünyasıyla ilişkiye girmeyen, sadece devlet destekli faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve 
sanayi ile bağı olmayan model 
2) Devlet müdahalesi olmaksızın her aktörün kendi başına hareket ettiği model üniversite 
girişimci olmayan, sadece öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir okuldur. 
3) Akademisyen, iş dünyası birlikteliği informel bir ilişkiyi simgelemektedir ve etik 
anlamada uygun değildir. Bu yaklaşımın denenmesinin başlıca nedeni olarak üniversite 
döner sermayelerine yoluyla yapılan projelerden yüksek oranda döner sermaye kesintisinin 
yapılıyor olması ve bu nedenle bundan kaçış yollarının denendiği modeldir. 
4) Üç aktörü birbirleri ile hem ikili hem de üçlü ilişkilerini sağlanabildiği yaklaşımdır. İsmi 
her ne olursa olsun görevi üniversite ile iş çevreleri arasında ilişkiyi kurmak olan, 
akademisyen odaklı olmayan bir modeldir ve “Tek adım da iş bitirme” yaklaşımını 
benimsemektedir. Bu anlayışa göre, kurumun, işbirliği için gelen kişinin yada kurumun 
ihtiyacına göre nereye ve kime gidilmesi/yönlendirilmesi, arkasındaki organizasyonel yapı 
ile “yarın gel” yaklaşımı olmaksızın firmayı/kişiyi kesin bir inanç ve güven anlayışıyla 
işbirliğine dahil edilecektir. Bu aşama, Şekil 3’de daha ayrıntılı olarak verilmektedir. 
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Şekil 3. (a) Yarı bağımsız merkez odaklı sanayi-üniversite işbirliği modeli:  

 Yarı bağımsız 
         merkez  

  

Üniversite 

(a) 

İş Dünyası Akademisyen 

(b) 

    Bu üçgende akademisyen merkezin içinde yer alan bir aktöre dönüşür  
   (b) Üçlü sarmal ilişkisi (Triple Helix modeli) (URL 8).  
 
 Üniversite-sanayi-akademisyen yada devlet-üniversite-sanayi ilişkisi birbirleriyle iç 
içe ve dayanışma içinde olurlarsa üçlü sarmal da güçlü olacaktır. Öneri akış şemasında üç 
farklı tip ilişki ağı gösterilmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. Önerilen işbirliği akış şeması 

MERKEZ 

BÖLÜM 
TEMSİLCİLERİ/
ALT BİRİMLER 

KURUMSAL  
BİRLİKTELİKLER 

   FİRMALAR 

   ÜNİVERSİTE 

BÖLÜMLER 

AKADEMİSYENLER 

                  İş ilişkisi 
                 Tanıtım ilişkisi 
                  Direkt tanıtım ilişkisi      
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Birincil ilişki “iş” ilişkisidir ve merkez odaklıdır (Şekil 4). İş dünyasından gelen 
talepler -firmalar, iş örgütleri ya da kamu kurumlarının talepleri- öncelikle merkeze iletilir. 
Merkez kendi alt birimleri ile istenen hizmetin sağlanabileceği kişi veya bölümleri belirler.  

Bu bağlamda üniversiteyle, bölümlerle ve akademisyenlerle ilişkiye geçer. Talep 
edilen iş yapıldığında sonuçları tekrar merkez vasıtasıyla iş dünyasına iletilir. Burada 
uygulanan yaklaşım, İŞD-M-Ü-M-İŞD yaklaşımıdır ve firmalardan gelen iş tekliflerinin 
karşılanma sürecindeki ilişki ağını ifade etmektedir. Bir diğeri Ü-M-İŞD-M-Ü yaklaşımıdır, 
işbirliği için ilk adım üniversiteden gelir. 
 Öneri akış şemasında üç farklı tip ilişkiyi ağı gösterilmektedir. Birincil ilişki “iş” 
ilişkisidir ve merkez odaklıdır. İş dünyasından gelen talepler -firmalar, iş örgütleri ya da 
kamu kurumlarının talepleri- öncelikle merkeze iletilir. Merkez kendi alt birimleri ile 
istenen hizmetin sağlanabileceği kişi veya bölümleri belirler. Bu bağlamda üniversiteyle, 
bölümlerle ve akademisyenlerle ilişkiye geçer. Talep edilen iş yapıldığında sonuçları tekrar 
merkez vasıtasıyla iş dünyasına iletilir.  
 Burada uygulanan yaklaşım, İŞ-M-Ü-M-İŞ yaklaşımıdır ve firmalardan gelen iş 
tekliflerinin karşılanma sürecindeki ilişki ağını ifade etmektedir. Bir diğeri Ü-M-İŞ-M-Ü 
yaklaşımıdır, işbirliği için ilk adım üniversiteden gelir. Üniversite iş dünyası ile 
görüşerek/tahmin ederek iş dünyası ile ilgili pratik çözümler üreten konularda uygulamalar, 
araştırmalar hazırlayarak bunları merkeze iletir. Merkezde, iş dünyası ile görüşerek bu 
çalışmaların uygulanmasını sağlayabilir. Uygulanan projelerin sonuçları merkezce 
değerlendirildikten sonra yeni çalışılacak konular için merkez, akademisyenlere önerilerde 
bulunabilir. 

İkincil ilişki; tanıtım ilişkisidir. Firmalar veya kurumsal birliktelikler, merkezin 
bölüm temsilcilikleri ve bölümler ve akademisyenler arasındaki ilişki ağıdır. Firmalara 
bölüm temsilcilikleri vasıtasıyla bölümlerin altyapısı ve yetkinlikleri, akademisyenlerin 
uzmanlık alanları hakkında bilgiler verilebilir.  

Üçüncü ilişki de, yurtdışında uygulanan “open day” uygulamasıdır. Üniversite 
belirlenen bir zaman diliminde halka açılır, halk üniversiteye çağrılır, festival havasında 
üniversite ve bölümler tanıtılır. Ayrıca, Merkez de, “Sürekli Eğitim Merkezi” gibi bir birim 
oluşturularak sektörlerin talep ettiği ya da sektörlere yararlı olacağı düşünülen çeşitli 
konularda kent ve bölge insan kaynağını (girişimcilerini ve işgücünü) eğitme gibi bir 
hizmet verebilir; konferanslar, seminerler, kurslar düzenleyebilir (Aydemir ve diğ., 2004). 
Nihayet, “Üniversite-Merkez-İş Dünyası İlişkisi”ni geliştirmek için yapılması gerekenler iş 
dünyası ve üniversite açısından aşağıda özetlenmiştir: 

 
İş Dünyasının Üstüne Düşen Görevler: 
Genelde DKB, özelde Trabzon’daki sektörler öncelikle şu soruların yanıtını 

aramalarıdırlar. 
 ● Hangi sektörlerde ve/veya alt sektörlerde rekabet üstünlüğü kazanacaklarını 
öngörmektedir, 
 ● Sektörlerin ve/veya alt sektörlerin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri neler 
olacaktır? 
 ● Stratejik plan yapımının benimsenmesi ve uygulanması amaçlanmalıdır 

Bu çerçevede, hangi alanlarda yenilenmeye gereksinim duyulacak ve yenilenme 
sürecinde, teknolojiye ilişkin hangi yeteneklerin geliştirilmesi hedef alınacaklardır? (Aydemir ve 
diğ., 2004) 
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Üniversitenin Üstüne Düşen Görevler 
 ● KTÜ öncelikli olarak, “sektörlerin ilgi duyacağı alanların hangilerinde bilgi/beceri 
birikimine sahiptir/sahip olabilir? diğer bir deyişle; mevcut ve potansiyel AR+GE 
alanlarının tanımlanması gerekmektedir. Konu ile ilgili yeteneklerini, geleceğe yönelik 
niyet ve hazırlıklarını sistematik ve açık bir biçimde yapabilmesinde, daha da önemlisi, 
sektörel çevrelerin izleyebileceği biçimde duyurabilmesinde ciddi yarar vardır. 
 ● AR+GE alanını destekleyen eğitim-öğretim yatırım ve faaliyetlerine öncelik 
tanımalıdır. 
 ● Temel araştırma, doğası gereği, devlet üniversite desteğinde sürmek 
durumundadır.  
 ● Uygulamalı araştırma (yeni üretim süreçleri, ürünler, pazarlama, hizmet 
sunumları, vb.) sektörlerden gelecek talep ve üniversitenin bu talebi destekleyici çabaları 
çerçevesinde, ağırlıklı olarak üniversite-sektörler işbirliği ile yürütülmelidir. Bu alanda 
çeşitli devlet desteklerinden (KOSGEB, TÜBİTAK, çeşitli bakanlıklar, vb.) alabilmek için 
çaba göstermelidir. 
 ● Sektörlerin gündemindeki konuların, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası 
araştırma konularının arasında öncelikli olarak yer alması teşvik edilebilir. Uygulamalı tez 
çalışmaları, yeterli koşulları taşıyan işyerlerinde yapılabilmelidir. 
 ● Önemli atılımlar ayrıcalıklı bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücüne gereksinim 
duyar. Ancak atılımın sürdürülebilmesi birlikte çalışabilme, karar üretebilme ve insiyatif 
kullanabilme yetenekleriyle donatılmış insanların varlığına bağlıdır.  
 ● Evrensel bilgi, bilimsel bilgi, ulusal kullanıma bütünüyle açık olmalı, toplumun 
katmanları bundan yararlanabilmelidir. Ülkemizde akademisyenler genelde, KTÜ 
mensupları özelde çalışmalarını internet ortamına atmakta etkin değiller. Yapılan 
çalışmaların toplumun kullanımına açılması teşvik edilmelidir (Aydemir ve diğ., 2004). 
 ● Özellikle yaz aylarında (önümüzdeki dönemlerde yaz okulu uygulamasının 
kaldırılması bunun için bir fırsattır) öğrencilerin kullanmadığı dönemlerde, laboratuarların 
işbirliği kullanımına açılması önemli bir fırsattır 
 ● Eğitim dönemi süresince eğitim faaliyetini aksatmayacak biçimde dönüşümlü 
olarak öğretim elemanları işbirliği programlarına dahil edilebilir. 

Üniversite-Sanayi işbirliği, karşılıklı oluşmuş engellerin ve önyargıların kaldırılması 
için devlet öncülüğüne de ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek AR+GE maliyetini karşılamak 
üzere devletin ve sanayinin katılacağı özel araştırma fonlar oluşturulmalıdır. AR+GE güçlü 
bir bilişim altyapısına ihtiyaç duymaktadır. Ulusal veri tabanlarının ve bilişim ağlarının 
kurulması kısa zamanda gerçekleşmelidir. Araştırma konsorsiyumları veya benzeri 
mekanizmalar devletçe desteklenmelidir (URL 1). 

Sonuç olarak; iş dünyasının kısa dönemli hedefler/ başarılar yerine, orta ve uzun 
vadede çözümlere/ başarılara önem vermesi, bu yönde AR+GE çalışmalarını 
ağırlıklandırması ve özellikle kentte/bölgede var olan beyin gücünün, uzmanlaşmış iş 
gücünün farkına varmaları rekabette üstünlük kazanmaları açısından önemlidir. 

Akademisyenler; özellikle yüksek lisans ve doktora programlarında kendilerine 
sorun olarak sunulan alanlara öğrencileri yönlendirerek hem sorunun çözümü ile kent 
ekonomisine katkı verecek hem de özel alanlarda uzmanlaşan elemanların yetiştirilmesine 
katkı vereceklerdir. Üniversite yönetimine düşen görev ise, işbirliğini engelleyen etmenleri 
ortadan kaldıracak/iyileştirecek düzenlemelere giderek, yeni bir kurumsal yapı içerisinde 
profesyonellerden yardımlar alarak söz konusu merkezin kurulmasını sağlamak ve 
çalışmalarını desteklemektir. 
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Bu bağlamada önemli olan tüm aktörlerin bir arada bulunabileceği, katılımcı bir 
yaklaşımla belirlenen çözümlerden yararlanarak, hem kent hem bölge ekonomisine hem de 
girişimci üniversite yaklaşımına uyan düzenlemelerin zaman kaybetmeden yapılması 
gerekliliğinin bilincine varılmasıdır. 
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Özet 
Bu çalışmada; Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Planı’nda (DOKAP) önerilen 

projeler ele alınarak, plana KTÜ tarafından yapılabilecek katkı üzerine bir inceleme 
yapılmıştır. DOKAP kapsamında yer alan projelerden farklı disiplinlere ait üç örnek 
seçilerek irdelenmiş ve bazı öneriler geliştirilmiştir. Bölgesel gelişme projelerinin kamusal 
ve disiplinler arası özelliği göz önüne alındığında, dünyanın gelişmiş bazı üniversitelerinde 
örneği bulunan bir bölgesel gelişme merkezinin KTÜ bünyesi içerisinde oluşturulmasının, 
hem KTÜ hem de yer aldığı bölge için yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. 
 Anahtar kelimeler: KTÜ, DOKAP, bölgesel gelişme 
 
 

An Analysis on the Role of the KTU in the Scope of the  
Eastern Blacksea Regional Development Plan (DOKAP)  

 
 

Abstract 
. In this study, the projects proposed by Eastern Blacksea Regional Development Plan 
(DOKAP) have been briefly discussed and some possible contributions of KTU to DOKAP 
have been analyzed. The three projects of DOKAP which belong to different disciplines 
have been selected and some proposals have been made. Regarding the public and 
interdisciplinary characteristics of regional development projects, it should be useful to 
organize a regional development center in KTU for both KTU and its region as is organized 
in some of the developed universities in the world. 
 Key words: KTU, DOKAP, regional development 
 
 



 

 1. Giriş 
 Üniversitelerin taşımakta oldukları görevler için tanımlanmış olan eğitim-öğretim, 
araştırma-geliştirme ve topluma hizmet bileşenleri, aynı zamanda toplumsal gelişmenin de 
temel unsurları olarak bilinmektedir. Günümüzün toplumsal gereksinimlerinin karşılanması 
açısından bakıldığında bilgi ve teknoloji üretiminin önemi çok net olarak görülmektedir. 
Üniversitelerin uzun yıllardır eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme ağırlıklı olarak 
yürütmekte oldukları görevleri, günümüzde topluma hizmet ağırlıklı olmak üzere 
planlanmaktadır. Üniversitelerin bulundukları bölgeler ile olan etkileşimleri, üniversitelerin 
kurumsal yapılanmalarını ve stratejik planlarını da doğrudan etkilemektedir. Bölgenin; 
beceri, inovasyon yeteneği, vb. gibi özellikleri ile üniversitenin niteliği arasındaki 
etkileşimin oluşturacağı dengenin, toplumsal gelişme üzerinde olumlu etki yaratması çok 
yüksek bir olasılıktır (Şekil 1). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Üniversite-bölge dinamik etkileşimi 

 
 

 

Eğitim-
Öğretim 

Topluma 
Hizmet 

Araştırma-
Geliştirme 

Beceri

İnovasyon 
Yeteneği 

Kültür ve   
Toplum 

ÜNİVERSİTE BÖLGE 

Dinamik   
Arayüz 

Kaynak: http://www.turkudevelopmentforum.fi/english/Goddard.ppt 
 
 Özellikle son yıllarda dünyanın belirli üniversitelerinde bölgesel gelişme ile ilgili 
yeni birimler kurulmuş olup, bu birimlerde çeşitli ölçeklerde projeler üretilmektedir. 
Örneğin University of California (Berkeley) bünyesinde yer alan Institute of Urban and 
Regional Development (IURD); kendi öğretim elemanları ve öğrencilerinin, kentsel ve 
bölgesel gelişme ile ilgili ve gelişme ile ilgili hükümet politikalarının etkilerini inceleyen 
araştırmalarını desteklemektedir (http://www-iurd.ced.berkeley.edu/). IURD tarafından 
yürütülmekte olan bazı araştırma konuları; sürdürülebilir gelişme, alternatif ulaşım araçları, 
kentsel gelişmede bilgi teknolojileri kullanımı şeklindedir. 
 Western Carolina University’de bulunan Center for Regional Development (CRD) 
bir araştırma ve topluma hizmet merkezi olarak; kamu politikaları analizleri ve uygulamalı 
araştırmalar, doğal kaynakların korunması ve stratejik gelişme planları gibi faaliyetler 
yürütmektedir (http://www.wcu.edu/crd/). CRD disiplinlerarası bir birim olarak çeşitli 
bölümlerden akademisyenler ve öğrenciler ile endüstriyel amaçlı özel sektörden katılımcılar 
ile çalışmaktadır. 
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 University of Ulster bünyesinde yer alan Regional Development Section; kamu, özel 
ve gönüllü sektörler ile üniversite arasındaki ilişkileri düzenlemek, bölgesel ekonomik ve 
toplumsal gelişme ile ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlamak, bölgesel ulusal ve 
uluslararası düzeyde ortaklar arasında stratejik anlaşmalar yapmak gibi amaç ve 
sorumluluklar taşımaktadır (http://www.ulster.ac.uk/rds/rdsaug01.html). 
 University of Newcastle upon Tyne bünyesinde yer almakta olan Centre for Urban 
and Regional Development Studies (CURDS) 1977 yılında kurulmuş olup, kent ve 
bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişmeleri üzerine disiplinlerarası çalışmalar yürütmekte ve 
yayınlamaktadır (http://www.ncl.ac.uk/curds/). CURDS bünyesinde yirmiden fazla 
araştırmacı ve bir çok sayıda ziyaretçi araştırmacı çalışmaktadır. Yürütülmekte olan 
programlar arasında Avrupa Topluluğu Komisyonları, OECD, çeşitli hükümet birimleri ve 
yerel otoriteler ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Merkezde yapılmış olan çalışmaların bir 
kısmı internet üzerinden yayınlanmaktadır. 
 Büyük kentler dışında ülkemizdeki üniversiteleşme sürecinin başından itibaren yer 
alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ); kuruluş amacına uygun olarak günümüze değin 
eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme konularındaki görevini belirli ölçüde yerine 
getirmiştir. Yer aldığı bölgeye kurum olmanın getirmiş olduğu doğal katkıları da yapmıştır 
ve halen yapmaktadır. Ancak sahip olduğu donanım ve alt yapıyı, bölgesindeki gelişme ve 
bölgenin sorunlarına çözüm üretme ile ilişkilendirme konusunda istenilen düzeye 
ulaşılamadığı gözlenmektedir. Günümüzde KTÜ’nün sahip olduğu deneyim ve birikim; 
bölgesi ile ilgili proje geliştirme ve proje uygulamalarına katılım konularında girişimde 
bulunması için yeterlidir. Bu doğrultuda yeni bir planlama yapılması ve stratejik faaliyet 
alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. 
 Avrupa Birliği tarafından TR90 bölgesi adı altında sınıflandırılmış olan Artvin, Rize, 
Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu illerinin yer aldığı bölge; göreceli olarak ekonomik ve 
sosyal gelişmesi sınırlı kalmış bir bölgedir. Ülkemizdeki gelişme politikalarının getirdiği 
koşullara bağlı olarak, bölgenin yapısal özellikleri ve bulunduğu coğrafik konum gibi 
parametrelerin etkili olduğu bazı sorunların, bölgesel gelişme konusunda aşılamadığı 
gözlenmektedir. Ancak günümüze değin bölgesel gelişme konusunda etkili olan olumsuz 
parametrelerin bir çoğu bugün için geçerliliğini yitirmiştir. TR90 bölgesinde ticari yaşamın 
hareketlenmesi, ulaşım, iletişim, enformasyonun önemli düzeyde gelişmiş olması, gelişme 
iradesinin toplumun çoğunluğu tarafından benimsenmiş olması vb. gibi etkenler, belirli bir 
gelişme alt yapısının oluştuğunu göstermektedir. 
 TR90 bölgesi ile ilgili olarak hazırlanmış olan Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma 
Planı (DOKAP), bölgenin gelişmesi konusunda devletin resmi bir politika oluşturmuş 
olduğunu ve genel planlamalar içerisine bölgeyi de almış olduğunu göstermektedir. 
Ülkemizdeki bölgesel gelişme planları içerisinde GAP dışında kalan, DAP (TRA1, TRA2, 
TRB1, TRB2), ZBK (TR81) ve YHGP (TR83) ile kıyaslandığında DOKAP’ın uygulanması 
ve gerçekleşmesi ile ilgili bazı avantajlara sahip olduğu görülmektedir. İklimsel özellikler, 
deniz, ulaşım, coğrafya, insan özellikleri, doğal çevre vb. unsurlar DOKAP’ı diğer bölgesel 
gelişme planlarına göre avantajlı kılmaktadır.  Bu çalışmada; DOKAP kapsamındaki 
projelerin genel bir incelemesi yapılmış, bazı örnek projeler ele alınarak irdelenmiş ve KTÜ 
ile DOKAP arasındaki etkileşim ve bütünleşme konusunda bazı önerilerde bulunulmuştur. 
 
 2. DOKAP 
 Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (JICA) öncülüğünde Mart 1999-Mart 
2000 tarihleri arasında Doğu Karadeniz bölgesinde yapılmış olan çalışmalar sonucunda 
hazırlanmış olan Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Planı’nda (DOKAP); çeşitli sektör 
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raporları ve proje raporlarının yer aldığı kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme yapılmıştır 
(http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dokap/). 
 DOKAP’ta öngörülen bölgesel kalkınma amaçları; bölgenin ekonomik yapısının 
güçlendirilmesiyle ortalama gelir düzeyini yükselterek bölge içi gelir dağılımını 
iyileştirmek, bölgenin sosyal gelişmesini ve dayanışmayı sağlayarak bölge içi entegrasyonu 
sağlamak, bölgenin doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli 
sürdürülebilir kalkınma sağlamaktır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için Rapor’da 
önerilen kalkınma stratejisinin dört temel bileşeni ise; ana ulaşım altyapısının geliştirilmesi, 
çok amaçlı su kaynaklarının geliştirilmesi, toprak mülkiyeti ve kullanımın iyileştirilmesi ve 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesidir. Rapor’da ayrıca bu öğelerin istenen başarıya 
ulaşmasının bölgenin insan kaynaklarının geliştirilmesine bağlı olduğu belirtilmektedir. 
 DOKAP raporunda yer alan 53 adet proje; çeşitli disiplinlerin ilgi alanına giren 
temel kalkınma projeleri olup, çeşitli mühendislik dalları, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler 
ile ilgili uygulamalara ilişkindir. Planda yer almakta olan mevcut projeler sektörel bazda 
gruplandırılmışlardır. Araştırma-geliştirme disiplinleri açısından ise ulaşım, 
telekomünikasyon, enerji-çevre-su temini, ormancılık, kent planlama, endüstriyel planlama, 
eğitim, tarım-balıkçılık, turizm, sağlık, ticaret-finansman-yönetim ve inovasyon kategorileri 
altında toplanabilecek olan projeler topluca Tablo 1’de görülmektedir. 
 DOKAP’ta yer alan projeler; araştırma, geliştirme ve uygulama aşamalarının çeşitli 
kombinasyonlarından oluşmaktadır. Ortaya konulmuş olan projelerden birkaçı 
gerçekleştirilmiş veya halen gerçekleştirilme aşamasındadır. Ancak büyük bir çoğunluğu 
üzerinde henüz bir çalışma yapılmamıştır. Projelerin önemli bir kısmı, belirli bir araştırma 
ve geliştirme çalışması gerektirmektedir. Uygulama aşamaları ise Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nin; merkezi hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile 
önemli ölçüde işbirliğini gerektirmektedir. Bu bağlamda Karadeniz Teknik Üniversitesi 
(KTÜ), kurumsal anlamda sahip olduğu potansiyele dayalı olarak DOKAP’a önemli katkı 
sağlayabilir. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin mevcut çok disiplinli yapısının sağladığı 
avantaj kullanılarak, taşımakta olduğu misyona DOKAP mutlaka eklenmelidir. 
 DOKAP projelerinin pek çoğunun araştırma ve geliştirme süreçlerinde; 
optimizasyon, verimlilik, ekonomiklik, sürdürülebilirlik ve çevre gibi etkenler açısından 
değerlendirmelerin yapılması, yerine göre bilimsel inceleme ve ölçümlerin yapılması 
gerekmektedir. Bölge ile ilgili olarak öncelikle modern yöntemler ile veri toplanması 
(uzaktan algılama, istatistik analizler, iklim verileri vb). ve bu verilerin bir merkezde 
toplanması sağlanmalıdır. Projelerin ön değerlendirme işlemleri yapılmalı ve 
uygulanabilirlikleri analiz edilerek ilgili birimlere konu ile ilgili detaylı raporlar 
sunulmalıdır. 
 Örneğin; bölgede önemli bir potansiyele sahip olan çay üretim sektöründe yer alan 
çay işleme fabrikalarının, enerji girdileri ve çevresel etkileri konusu üzerinde yapılacak bir 
bilimsel çalışmanın birçok parametresi mevcuttur (Çuhadaroğlu, 2002). Maliyet üzerinde 
fuel-oil, kömür, elektrik gibi enerji girdilerinin etkisi, çay işleme prosesi sonucunda ortaya 
çıkan su buharı ve diğer salımların çevresel ve iklimsel etkileri önemli birer araştırma 
konusudur. Fosil yakıt kullanımı yerine daha düşük maliyetli ve çevresel etkileri 
bulunmayan mini-mikro ölçekli hidrolik güç uygulamalarının fizibilitesinin yapılması, su 
buharı salımlarının tesiste tutulması ile yağış ve iklimsel özellikler arasındaki etkileşimin 
incelenmesi, iklimsel özelliklerdeki değişimin üretim ve insan yaşamı üzerindeki etkilerinin 
detaylı olarak incelenmesi gibi çalışmalar yapılmalıdır. DOKAP kapsamında 6.1 kod no ile 
verilmiş olan yenilenebilir enerji için uygulamalı araştırma merkezi adlı proje; bölgedeki 
akarsu özelliklerine uygun özellikte su türbinlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve 
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uygulanması, ayrıca rüzgar, biyo-kütle, güneş gibi alternatif yenilenebilir enerji kaynakları 
üzerine bölgedeki birçok kesimi yakından ilgilendirebilecek düzeyde konuların yer aldığı 
KTÜ bünyesinde bir araştırma-geliştirme merkezinin kurulmasını önermektedir. 
 

Tablo 1. Disiplinler açısından DOKAP projeleri 
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Kategori 
Kodu Adı 

Bağlı Olduğu  
Disiplin 

Proje  
Yapısı 

2.4 Karadeniz katılımcı kıyı yönetimi 
Güverte 
İİBF 

Araştırma 
Uygulama 

4.2 
Küçük girişimci kredi ve 

destekleme projeleri 
İİBF Uygulama 

4.4 
İş imkanları konusunda bilgi ve 

yerleştirme merkezi 
Merkezi  
Hükümet 

Uygulama 

4.5 
Karadeniz’deki serbest bölgeleri 

büyütme projesi 
İİBF 

Araştırma 
Uygulama 

4.6 Sarp sınır kapısının iyileştirilmesi İİBF 
Araştırma 
Uygulama 

7.1 
Yerel kalkınma planlamasının 

geliştirilmesi 
İİBF 

Yerel Yönetimler 
Araştırma 
Uygulama 

7.2 
Yerel idari kapasitenin 

geliştirilmesi 
Merkezi Hükümet Uygulama 

7.3 
Yerel yönetim değerlendirme 

sisteminin kurulması 
İİBF 

Yerel Yönetimler 
Araştırma 
Uygulama 

9.1 
Kırsal hizmet merkezlerinin 

desteklenmesi 
Yerel Yönetimler 

Araştırma 
Uygulama 

9.2 
Halk katılımının sağlandığı kırsal 

altyapı geliştirme programı 
Yerel Yönetimler 

Araştırma 
Uygulama 

9.3 
Sosyal telekomünikasyon ağının 

geliştirilmesi 
Yerel Yönetimler 

Araştırma 
Uygulama 

10.2 DOKAP ticaret fuarı 
STÖ 

Merkezi Hükümet 
Uygulama 

Ticaret 
Finansman 

Yönetim 

10.4 
DOKAP turizm profesyonel 

ortaklık programı 
STÖ Uygulama 

3.2 Sulamada iyileştirme Ziraat Müh. 
Araştırma 
Uygulama 

5.1 
Hayvancılık ve tavukçuluğun 

geliştirilmesi 
Veterinerlik 

Araştırma 
Geliştirme 
Uygulama 

5.2 Seracılığın geliştirilmesi Ziraat Müh. 
Araştırma 
Geliştirme 
Uygulama 

5.3 
“Bir köy-bir ürün” modelinin 

geliştirilmesi 
Ziraat Müh. 

Araştırma 
Geliştirme 
Uygulama 

5.4 
Tatlısu balık yetiştiriciliğinin 

desteklenmesi 
Balıkçılık 

Teknolojisi 

Araştırma 
Geliştirme 
Uygulama 

6.2 
Sulu tarım yapılan alanlarda 
dönüşümlü ekim araştırma 

programı 
Ziraat Müh. Araştırma 

6.3 
Yenilikçi kültür balıkçılığı 

denemeleri 
Balıkçılık 

Teknolojisi 
Araştırma 

Tarım 
Balıkçılık 

10.5 Genetik kaynak merkezi 
Ziraat Müh. Orman 

Müh. 
Araştırma 
Uygulama 

2.2 
Entegre su temin sistemlerinin 

geliştirilmesi 
İnşaat Müh. 

Araştırma 
Uygulama 

Enerji 
Su Temini 

Çevre 
2.3 Katı atık yönetimi 

Çevre  
(İlgili Dis.) 

Araştırma 
Uygulama 
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2.5 Eko-toplum ağı Çevre (İlgili Dis.) 
Araştırma 
Uygulama 

3.1 
Çok amaçlı barajların geliştirilmesi 

ve örgütlerin oluşturulması 

İnşaat Müh. 
Makina Müh.  
 Elektrik Müh. 

Araştırma 
Geliştirme 
Uygulama 

3.5 Karadeniz çevre envanteri 
Çevre  

(İlgili Dis.) 
Araştırma 
Uygulama 

3.7 DOKAP çevre geliştirme fonu 
Çevre  

(İlgili Dis.) 
Araştırma 
Uygulama 

 

6.1 
Yenilenebilir enerji için 

uygulamalı araştırma merkezi 
Makina Müh. 
Elektrik Müh. 

Araştırma 
Geliştirme 
Uygulama 

1.1 
 

Trabzon-Rize koridor gelişimi İnşaat Müh. 
Araştırma 
Uygulama 

1.3 
 

Karadeniz sahil yolu İnşaat Müh. 
Araştırma 
Uygulama 

1.4 Karayolu ağının iyileştirilmesi İnşaat Müh. 
Araştırma 
Uygulama 

1.5 
Entegre bir liman ağının 

geliştirilmesi 
İnşaat Müh. Gemi 

Müh. 
Araştırma 
Uygulama 

Ulaşım 
 

1.8 
DOKAP-DAP-GAP arasında 

ulaşımın iyileştirilmesi 
İnşaat Müh. 

Araştırma 
Uygulama 

3.3 Toprak koruma Orman Müh. 
Araştırma 
Uygulama 

3.4 
Kadastro çalışmalarının 

hızlandırılması 
Orman Müh 

Araştırma 
Uygulama 

3.6 
Koruma alanları yönetim 
sisteminin iyileştirilmesi 

Orman Müh 
Araştırma 
Uygulama 

Ormancılık 

9.4 
Halk katılımıyla orman geliştirme 

ve yönetim çalışması 
Orman Müh 

Araştırma 
Uygulama 

4.3 Meslek eğitiminin geliştirilmesi KTÜ Uygulama 

8.1 
Sekiz yıllık zorunlu eğitim 

sistemini destekleme programı 
Merkezi Hükümet Uygulama 

8.2 Yaygın eğitim Merkezi Hükümet Uygulama 

Eğitim 

8.3 Değer geliştirme eğitimi Merkezi Hükümet Uygulama 
8.4 Halk sağlığı programı Merkezi Hükümet Uygulama 

8.5 Sağlık eğitim programı 
Merkezi Hükümet  

Tıp Fak. 
Uygulama 

Sağlık 

8.6 
Sağlık danışma sisteminin 

geliştirilmesi 
Merkezi Hükümet Uygulama 

1.6 Telekomünikasyonda gelişme 
Elektronik  

Müh. 
Araştırma 
Uygulama 

Telekomünikasyon 
Enerji Nakil 

1.7 
Yüksek voltajlı elektrik hatlarının 

yaygınlaştırılması 
Elektrik  

Müh. 
Araştırma  
Uygulama 

1.2 
İç kesimlerdeki kentsel 

merkezlerin gelişimi 
Endüstri Müh. İİBF 

Araştırma 
Uygulama 

Endüstriyel 
Planlama 

4.1 
Küçük ve orta ölçekli sanayiler 

için üretim ve pazarlama merkezi 
Endüstri Müh. İİBF 

Araştırma 
Uygulama 

5.5 Kırsal turizmin geliştirilmesi Turizm 
Araştırma 
Uygulama 

Turizm 

10.3 
DOKAP turizm ürünlerinin 

geliştirilmesi 
Turizm 

Araştırma 
Uygulama 

10.1 Karadeniz teknoloji merkezi KTÜ 
Araştırma 
Geliştirme 

İnovasyon 

10.6 
Bilgi teknolojileri oluşturma 

merkezi 
KTÜ 

Araştırma 
Geliştirme 

Kent Planlama 
2.1 

Kent planlaması ve altyapı 
geliştirme konusunda kurulmuş 

yerel birlikler 

Şehir ve Bölge 
Planlama 

Araştırma 
Geliştirme 

 
 



 

 3. Proje Örneği 1-Yenilenebilir Enerji için Uygulamalı Araştırma Merkezi 
 3.1 Türkiye’de Enerji Üzerine Durum Tespiti 
 Günümüzde enerji konusunda küresel düzeyde yaşanan problemlerin özünde iki ana 
unsur yatmaktadır. Birinci unsur; fosil kaynaklara dayalı yakıt üretiminin, dünyada sürekli 
olarak artmakta olan kullanılabilir enerji gereksinimine koşut olarak artmamış olmasıdır. 
Bu nedenle, örneğin son birkaç yıl içerisinde ortaya çıkan talep artışı petrol fiyatlarını aşırı 
bir şekilde artırmıştır. Daha da önemli olan diğer unsur ise; günümüzde iletişim, bilgi akışı, 
tıp vb. konularda yaşanan hızlı ve önemli gelişmelerin, yeni kaynaklara dayalı kullanılabilir 
enerjinin geliştirilmesi konusunda yaşanmamış olmasıdır. Genel olarak bakıldığında; 
günümüzde halen ana ilkeleri 19. yy’a kadar uzanan “fosil kaynaklı yakıtlardan mekanik 
enerjiye, elektrik ve ısı enerjisine dönüşüm” gibi yöntemler kullanılmaktadır. Fosil kaynaklı 
yakıtlara dayalı olan yakma teknolojileri dışında, ucuz ve temiz olarak kullanılabilir 
enerjiye “yakmaksızın” dönüşümün yapılabildiği bir teknoloji henüz uygulama aşamasına 
gelmemiştir. Enerji birim bedellerindeki artış, küresel düzeyde ekonomik dengesizliklerin 
doğmasına neden olmakta ve dolayısıyla çeşitli uluslararası siyasal karışıklıklara yol 
açmaktadır. Enerjinin böylesine önem kazanması ülkelerin konu ile ilgili çeşitli politikalar 
geliştirmesine yol açmış ve özellikle gelişmiş ülkeleri yeni arayışlara yöneltmiştir. 
 Ülkemizin fosil yakıt kaynakları konusundaki yetersizliği ve enerji konusundaki dışa 
bağımlılığı göz önüne alındığında, maliyet ve stratejik açıdan yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmesi uygun bir politika gibi görünmektedir. Özellikle hidrolik 
potansiyelimizin tam anlamıyla kullanılabilmesi durumunda bir çok makro göstergenin 
iyileşeceği tahmin edilmektedir. Ülkemizin birincil enerji arzının gelecekteki trendine 
ilişkin olarak Şekil 2’de görülen projeksiyon, gelecekte petrol ve gaz gibi dışa bağımlı 
enerji kaynaklarına olan bağımlılığın daha da artacağını göstermektedir. Mevcut hedeflerin 
ötesinde (2020 sonrası) yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji dönüşüm yatırımlarının 
hızlanması, günümüzden itibaren yapılacak olan araştırma ve geliştirme çalışmaları ile 
sağlanabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Türkiye’nin birincil enerji arzı (1973-2020) 
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(Kaynak: http://www.iea.org) 
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Bilindiği üzere, ülkemizde enerji ve doğal kaynaklar konusunda araştırma ve 
teknoloji geliştirme çalışmaları sınırlı oranda yapılabilmektedir. Üretimin ve gelişmenin 
temel taşlarından olması gereken AR-GE konusunda, pek çok alanda olduğu gibi enerji ve 
doğal kaynakların geliştirilmesinde de istenilen düzeye henüz erişilememiştir. Bu alanda, 
birbirini tamamlayabilecek bireysel çalışmaların koordinasyonunun sağlanması ve 
araştırma konularında bir takım tekrarlamaların engellenerek yeni konulara açılım 
yapılmasının önemli olduğu açıktır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca, enerji ve doğal kaynaklara ilişkin araştırma 
ve teknoloji geliştirme projelerinin, ulusal enerji politika ve stratejileri ile uyumlu ve ülke 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde önceliklerin belirlenmesi amacıyla sürdürülen enerji 
sektörü Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Envanteri çalışması kapsamında mevcut veri 
bankasının güncellenmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Bu çalışma çerçevesinde 
enerji sektöründe; kamu kuruluşları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve özel sektörce 
araştırma ve teknoloji geliştirme alanında yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalar 
proje bazında tek tek ele alınarak; maliyet, süre, araştırmacı sayıları ve özellikleri, 
araştırmanın amaç, kapsam ve sonuçları açısından incelenerek, ülkemiz enerji AR-GE 
envanterinin oluşturulması ve enerji sektörünün araştırma ve teknoloji geliştirme alanında 
genel bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır (http://www.enerji.gov.tr/ 
apkarastirmalari.htm). 

Türkiye’nin elektrik enerjisi üretim kapasitesinin %35’i hidroelektriğe dayalıdır. 
Termik ve hidroelektrik santrallerin dışında diğer kaynakların katkısı oldukça düşüktür. 
Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminin 1/3’ünden fazlası hidroelektrik santrallerden 
sağlandığı halde ülkenin hidrolik potansiyelinin ancak %29’u geliştirilebilmiş durumdadır. 
Türkiye’nin ekonomik olarak kullanılabileceği hidrolik potansiyeli, DSİ’nin yapmış olduğu 
çalışmalara göre yılda 125x109 kWh kadardır. Bu verilere göre Türkiye’nin 36 x109/yıl olan 
hidroelektrik esaslı enerji üretimini 3,5 kat artırmak olanaklıdır (Burak vd., 1997). 
 18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş 
olan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun” ile, ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı 
kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde 
ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının 
azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların 
gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
kanun kapsamında sadece kendi gereksinimini karşılamak üzere yapılacak olan çeşitli 
enerji üretim tesisi yatırımlarının teşvik edilebileceği belirtilmektedir.  
 
 3.2 DOKAP ve Enerji 
 DOKAP kapsamında verilmiş olan ve KTÜ ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Bölge Teşkilatı tarafından uygulanması önerilen Yenilenebilir Enerji için Uygulamalı 
Araştırma Merkezi’nin KTÜ bünyesinde kurulması önerilmektedir. Merkezin; bölgede 
çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere mini hidrolik güç tesisleri, katı atık esaslı elektrik 
tesisleri, hayvan atıkları ile çalışan biyogaz birimleri, tarımsal ürünler kullanan biyokütle 
tesisleri, rüzgar enerjisi, yüksek alanlarda (yaylalar) güneş enerjisi kullanımı, mikro 
hidrolik güç tesisleri gibi alanlarda araştırmalar yapması öngörülmektedir. Kurulması 
önerilen böyle bir merkezin organizasyon yapısı ve projeden elde edilecek yararlar 
konusunda bazı somut bilgiler verilmektedir. Bu aşamadan itibaren KTÜ’nün sadece bu 
proje ile ilgili olarak üstlenebileceği çeşitli işlevler ortaya çıkmaktadır. Zira dünyanın da 
öncelikli gündem maddelerinden bir tanesi olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
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enerji dönüşümü, halen bir çok araştırmaya konu olmakta ve konu ile ilgili bir çok yatırım 
yapılmaktadır. Çevresel olumsuz etkileri sıfır olan ve artan birim enerji bedellerine 
alternatif olarak gösterilen yenilenebilir enerji kaynakları açısından (Tablo 2), TR90 
bölgesinin özellikle mini-mikro hidrolik güç tesislerinin kurulması yönünden oldukça 
elverişli olduğu bilinmektedir. 
 

Tablo 2. Birim enerji bedellerinin değişimi  
Teknoloji grubu Birim maliyet 

1995 (sent/kWh) 
Birim maliyet 

2020 (sent/kWh) 
Fosil yakıt (elektrik santralleri için) 
Fosil yakıt  
Büyük ölçekli hidrolik tesis 
Küçük ölçekli hidrolik tesis 
Dalga enerjisi 
Atık esaslı enerji 
Enerji tarlaları 
Rüzgar enerjisi 
Güneş  
Fotovoltaik 
Çöp 
Jeotermal 

4-6 
8-12 
3-13 
4-14 

6,7-17,2 
4-10 

10-20 
5-9,8 
20-24 
31-29 
4-5 
5-8 

 
 

2,6-11,2 
3,6-10,1 
6,1-11 
2,5-6 
4,5-13 
2,5-7,3 
8-10 
8-22 
4-6 
5-7 

Kaynak: (http://www.small-hydro.com/library/cd/hydrovision2004/2001/Technical_ Reports/Kueny_ 
Obj_for_SH_Tech.pdf) 

 
 Ülkemizde akarsularda hidrometrik ölçümler DSİ, Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bölgemizde Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı’na bağlı 58 adet akarsu gözlem istasyonundan 
halen 19 tanesi aktif halde olup, 01 Ocak 2005 itibarıyla ölçüm faaliyetlerine devam 
etmektedirler (http://www.eie.gov.tr). Mevcut verilere göre Doğu Karadeniz Bölgesindeki 
toplam akarsu havzalarının yıllık ortalama debisi 521,3 m3/s, akarsu ortalama debisi ise 15 
m3/s civarındadır (Burak vd., 1997). Bu değerler ülkemizde Fırat ve Dicle havzalarından 
sonra gelen 3.yüksek değerlerdir. 
 TR90 Bölgesinde hidrolik enerji dışındaki diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile 
ilgili olarak yapılmış bir saha çalışmasına dayalı veri yoktur. Bölgenin yüksek kesimlerinde 
özellikle rüzgar potansiyelinin belirlenmesi ve kırsal kesimde hayvan ve tarımsal ürün atığı 
esaslı enerji üretimi konusunda saha çalışmalarının yapılmasına gereksinim vardır. 
Dünyada henüz geliştirilme aşamasında olan enerji tarlaları, alkol veya yağ içeren bitki ve 
ağaçlardan yararlanmak suretiyle yakıt üretmeyi amaçlamaktadır. Bölgemizde de enerji 
tarlaları oluşturmaya elverişli bitki ve ağaç türlerinin araştırılması ve uygulamaya yönelik 
fizibilite çalışmalarının yapılması, tam anlamı ile bir araştırma merkezi kapsamına giren 
konulardır. 
 
 3.3 Küçük Ölçekli bir Hidroelektrik Tesis için Ön Fizibilite  
 Bölgemizde çeşitli kapasitelerde üretim yapmakta olan çay işleme fabrikaları, 
soldurma ve kurutma fırınları için gereken sıcak havayı uygun kapasitedeki buhar 
kazanlarından sağlamaktadırlar. Bu işlem için katı veya sıvı yakıt kullanmaktadırlar. Ayrıca 
üfleme fanları, bant sistemleri, aydınlatma vb. amaçlı olarak da elektrik enerjisi 
kullanmaktadırlar. Bu çalışmada örnek olarak seçilen Güneyce Çay San. Tic. A.Ş. için 
Tablo 3’te verilen 2004 enerji giderleri ve Tablo 4’te tipik bir küçük ölçekli hidrolik güç 
tesisi için maliyet kalemleri verilmiş olan yatırım toplam bedeli kullanılarak basit bir ön 
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fizibilite hesabı yapılmıştır. Örnek olarak ele alınan çay işleme fabrikası için yapılacak 
küçük ölçekli hidrolik güç tesisi yatırımının geri ödeme süresi; Tablo 3 ve 4’te görülen 
veriler esas alındığında 2.547.288. YTL / 318.371. YTL = 8 yıl olarak hesaplanır. Yatırımın 
yeni yasa ile teşvik uygulaması kapsamına alındığı ve yatırımın ülkemiz koşullarında çok 
daha ucuza yapılabileceği gerçeği göz önüne alındığında, sözü edilen yatırımın ekonomik 
olması kuvvetle olasıdır. 

 
Tablo 3. Güneyce Çay San. Tic. A.Ş.’ye ait 2004 enerji giderleri 

Enerji Miktar Birim Bedel Bedel (YTL) 
Elektrik 731.250 kWh 0,13 YTL/kWh 95.063 

1.321.350 kg Kömür 
7.683.650 kWh 

169 YTL/ton 223.308 

Toplam 8.414.900 kWh - 318.371 
 

Tablo 4. Küçük ölçekli bir hidrolik güç tesisi için maliyet bileşenleri  
 
 

Teknik Özellikler 
İnşaat Türbin 

Jeneratör ve 
Elektrik  

Donanımı 
Müh. Toplam 

Toplam 
Düşü (m) 

Debi  
(m3/s) 

Kurulu  
Güç (kW) 

7 25 1500 
890.090 
ABD $ 

480.800 
ABD $ 

370.220 
ABD $ 

139.770  
ABD $ 

1.886.880  
ABD $ 

2.547.288 
YTL 

Kaynak:(http://www.small-hydro.com/library/cd/hydrovision2004/2001/Technical_Reports/Kueny_Obj 
_for_SH _Tech.pdf) 

 
 4. Proje Örneği 2-Ormancılık 

4.1 Toprak Durumu ve Sorunları 
Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık % 3’ü kadardır. Ancak 

iklimi, bitki örtüsü, toprak özellikleri, topoğrafik yapısı, hayvan varlığı (av hayvanları 
dahil), insanların kimi nitelikleri ile diğer yörelerden farklıdır. Yeşilliğinin zenginliği 
ülkemizin diğer yanlarında bulunmadığı gibi, Orta Doğu bölgesi’nde bile tek örnek 
sayılabilir. Bu canlı, bu diri varlığı ve örtüyü besleyen toprak varlığıdır. Dolayısıyla toprak 
varlığının Doğu Karadeniz’deki durumu genel çizgileriyle ve özellikleriyle ortaya 
konulması gerekir. 

Bölgede çeşitli araştırmalar ile, tarım, orman ve otlak alanlarında toprak incelemesi 
yapılmıştır. Eldeki sonuçlara göre; bölge toprak tipi olarak rankerden podsolik topraklara 
dek, hemen her tipte toprak bulunmaktadır. Bunlar içinde en yaygın olan diğer bir anlatımla 
en geniş alanı kaplayan toprak tipi podsolik topraklardır. Bunlar tahminen % 50 
oranındadırlar (bir çalışmaya göre % 63). Alüvyal toprakların oranı ise % 2’nin altındadır. 
Diğer yaygın iki toprak tipi ise esmer orman topraklarıyla yüksek dağ çayır toprakları olup, 
onlar da sırasıyla % 11.9 ve % 16.3 dür (Anonim, 1981). Ayrıca, bölgede toprağı oluşturan 
katı kısmın % 50’sinden daha fazlası taş olan, yani taşlı topraklar % 40.2 oranında 
yaygındır. Topraklar genel olarak sığ olup, derinliği 50 cm.den daha sığ olan toprakların 
kapladığı alanın (genel alanın % 87.5’u) kadardır (Anonim, 1981; Kantarcı, 1983; Akgül, 
1975; Öztan, 1974; Hızalan vd. 1976; Kacar vd. 1974; Ülgen, 1968; Kalay, 1979). 

Bölge topraklarının büyük besin elementleri bakımından kimyasal özellikleri 
incelendiğinde, tarım alanlarında genel olarak azot açığı olduğu görülür. Buna karşılık, 
orman topraklarının yüzey horizonlarında azot açığı yoktur. Hatta, bu topraklar azot 
yönünden zengin olarak da nitelendirilebilir. Ancak, orman topraklarında da derinlere 
inildikçe azot açığı ortaya çıkar. Bu nedenle, orman örtüsü tahrip edilerek tarımsal amaçlı 
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kullanımlara konu edilen arazilerde, başta azot olmak üzere, organik madde açığı 
görülmektedir (Türüdü, 1981).  

Azot gibi fosfor da toprağa verilmesi gerekli çok önemli bir bitki besin maddesidir. 
Doğu Karadeniz bölgesi topraklarındaki varlığı ve değişimi ana taşa, toprak tipine ve 
organik maddesine bağlı görülmektedir. Karadeniz bölgesi toprağının fosfora gübre olarak 
ihtiyacı vardır. Özellikle tarımla yoğun işlenen topraklarda gereksinim daha da çoktur. 
Yapılan bir incelemede bölge topraklarının fosforlu gübre gereksinimi % 18’lik süper 
fosfor olarak yaklaşık 242.300. ton olarak hesaplanmıştır (Anonim, 1981). Bölgenin 
toprakları genelinde potasyum bakımından iyi durumdadır deniyorsa da, yoğun kullanılan 
tarım topraklarında organik maddesi az veya hiç bulunmayan topraklarda azdır. Toprak 
derinliği arttıkça potasyumda azalma görülmektedir. Orman topraklarında bu özellik çok 
belirgindir (Kacar vd. 1974; Ülgen, 1968; Kalay, 1979; Kalay, 1989). 

İki değerli Ca ve Mg elementinin Doğu Karadeniz bölgesi topraklarında bulunuş 
miktarları genellikle yıllık yağışa, anataşa, toprak derinliğine ve sıcaklığa bağlı 
görünmektedir. Yıllık yağışın 800–1000 mm’yi geçtiği yerlerde topraktan iki değerlikli 
bazların (katyon) belirgin şekilde yıkanmaya uğradıkları görünmektedir. Doğal olarak daha 
yüksek yıllık yağışlarda bu yıkanma olayı daha fazla olmaktadır. Ca ve Mg gibi katyonların 
laboratuarda bulunmalarından sonra yanıt verilmesi doğru olur. Orman topraklarında ana 
taşı kireçli olanlarda bile kalsiyum elementinin toprak kesitinde 70–80 cm derinliğinde 
yıkandığı saptanmıştır. Buralardaki yağış genellikle 1000–1500 mm’nin üzerinde olduğu 
gibi toprak organik maddesince de iyi durum göstermektedir (Irmak, 1974). 

Doğu Karadeniz bölgesi toprakları organik madde açısından değerlendirildiğinde, 
orman ve otlak alanlarının organik madde içerikleri yüksek olduğu görülür. Biyolojik 
faaliyetlerin hızlı olduğu dönemlerde miktarı hızla azaldığından, bölgede de tarım 
alanlarına çay ve fındık dahil belirli aralıklarla organik madde verilmesi gerekir (Anonim, 
1981). Bölge topraklarının geçirgenlik ve tuzluluk sorunları hemen hemen yok gibidir. 

 
4.1.1 Toprakların Aşınım (Erozyon) ve pH Durumu 
Doğu Karadeniz bölgesi toprakları büyük oranda aşınımın etkisi altındadır. Bu 

aşınımı önlemek maddi, manevi büyük emek ve para gerektirmektedir. Türkiye’nin belki de 
doğal olarak oluşmuş en düşük yani en asidik pH değerleri burada görülür. Bu ortamlar en 
başta mor humusun meydana geldiği serin orman alanları ile podsolik topraklar içinde 
bulunurlar. 

Bu bilinenlerin dışında, tarım alanlarında özellikle birinci derece fındıklıkların 
bulunduğu topraklar ile çaylıkların yer aldığı topraklarda pH değişimleri beklenmelidir. 
Nitekim, pH değişimi ve düşmesi çay bahçelerinde son on yılda 10 kat olmuştur 
(Sarımehmet, 1983). Doğu Karadeniz Bölümünde yağışın az, buharlaşmanın yüksek olduğu 
yörelerde pH’nin bazik olması olağandır. Dolayısıyla baz doygunluk oranı yüksektir. Bu 
yörelerin dışında anataşı karbonatlı olan yörelerde pH yüksek olup sararma olayı görülür. 

 
4.1.2 Toprakların Konum, Derinlik ve Arazi Yetenek Sınıfları  
Konum yada fizyografik etmenler, ana ağırlık noktalarına göre ve Doğu Karadeniz 

Bölgesi toprakları bakımından özetlenirse; Doğu Karadeniz bölgesi toprakları (arazisi) çok 
eğimlidir. Eğimi % 30’un üzerindeki araziler % 88’dir. Toprakların yükseltisi oldukça fazla 
olup ortalama yükselti 1500 metre civarındadır. Bölgede şiddetli bir toprak aşınımı vardır 
ve bunun oranı % 80’nin üzerindedir (toprakların kapladığı alanın % 80’i). 
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Tablo 5. Doğu Karadeniz ve ardı bölgesinde illere göre arazi kullanım durumu 
İl  

Adı 
Tarım 

 
% 

 
Otlak 
Çayır 

%
 

Orman 
 

%
 

Çalılaşmış
Orman 

% 
 

Yerleşim 
+VIII.Sın. 

% 
 

Ordu 276921 46 72490 12 240939 40 4196 0.7 1466 0.3 
Giresun 193806 28 161876 22 281530 40 17051 2 52298 8 
Trabzon 158483 35 88457 20 175911 39 14312 3 13691 3 
Rize 81190 26 95939 31 180775 58 4275 1 31263 10 
Artvin 68234 9 102097 14 411044 55 63381 9 99681 13 
Bayburt +  
Gümüşhane 

259992 25 402551 41 183276 18 43637 4 116265 11 

Toplam 1038626 26 931141 24 1473484 38 146852 4 314664 8 
Kaynak: Kantarcı, 1983 

 
Bölgede arazi yetenek sınıflarına göre bir toprak kullanımı ve işletmesi yoktur. 

Yetenek olarak tarım toprağı çok düşük düzeyde (I+II+III sınıf arazilerin oranı % 5’in 
altında) bulunmaktadır. Oysa tarım yapılan arazilerin oranı % 26’dır. Bu bir çelişkidir. Az 
eğimli (% 5) tarım toprakları kıyı arazisinde bulunmaktadır. Ancak bu topraklar da, 
yerleşim, sanayi işletmeleri, ulaşım, iletişim vb. amaçlarla yoğun olarak işgal edilmiş 
durumdadır. 
 

4.1.3 Toprak Kullanım Önerileri 
Tarım alanlarında ürünü ve verimi artırmak için iki kolda yürümek gerekmektedir. 

Birincisi, toprak koşullarına bağlı iyileştirmelerdir. İkincisi ise, bitkilere ilişkin 
iyileştirmedir. Yapılması gerekenler aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

 Doğu Karadeniz bölgesinde toprakların arazi yetenek sınıflarına göre 
kullanılmaması büyük sorundur. Genellikle topraklar % 12 eğime kadar tarımda 
kullanılmaktadır. % 12’den % 20’ye dek eğimi olan arazilerin tarımda kullanılabilmesi için 
teraslanması zorunludur. % 20’den daha eğimli arazilerin orman ve otlak olarak 
kullanılması gerekmektedir. Eğer bu araziler tarımda kullanılacaksa seki teraslarla 
donatılması zorunludur. Bu açıdan yöre topraklarına bakıldığında, tarım yapılacak alanların 
oranı % 4.6, önlem alınarak kullanılması gerekli toprakların oranı ise % 6.9’dur. Toplam 
oran % 11.5 iken, eylemli olarak tarım yapılan topraklar % 26 oranındadır. Arazi yetenek 
sınıflarına göre VI.+VII. Sınıf araziler orman olmalıdır. Toplam VI.+VII. sınıf araziler 
oranı % 86.00’dır. Oysa orman alanları % 34’dür. 

 Bölgede eğimi % 12’den % 80’e dek olan tüm arazilerin seki ve cep teraslarla 
donatılması zorunludur. Bu da büyük yatırım ister. Bu yatırım yapılmazsa toprak aşınımı ve 
yoksullaşması artarak sürer. 

 Toprakların kimyasal zenginliğinin ve fiziksel yapısının korunması bilinçli ve 
bilimsel bir gübrelemeyle olabilir. Burada bilim-teknik uygulanmazsa kullanılan gübre 
miktarı, türü, yöntem ve zamanı çevre sorunu ve elde edilmesi umulan üründe hayal 
kırıklığı yaratabilir. Bu durumda toprak analizleri yapılarak ona göre gübreleme yapılması 
ve bitkilerin özelliklerinin göz önünde tutulması gerekir. 

 Var olan bilgilere ve araştırmalara göre, bölge toprakları aşınıma çok eğimlidir. Bu 
eğilim tarım topraklarında daha yüksek olduğundan, bu topraklar örtülü tutulmaya 
çalışılmalıdır. Tarım topraklarına 800-1000 m. yükseltiden aşağı doğru olmak üzere uygun 
teraslamalara başlamalıdır. Çünkü, bölgede tarım alanları genellikle 1000 m’nin altında, 
orman toprakları da 2000 m’nin altında yer almaktadır. 
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 Otlaklarda da hem toprak hem de bitki örtüsü bakımından iyileştirmeye şiddetle 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bir hesaplamaya göre bölge otlak ve yaylakları, olağan şekle 

 
 



 

getirilmek üzere iyileştirilirse, yıllık sığası (kapasite) 7,5 ton olan 400 tane peynir tereyağı 
fabrikasını besleyebilecektir. Günümüzde bu fabrikaların 10 dolayında olduğu 
unutulmamalıdır (Osmanoğlu, 1982). 

 Fındıkta, çayda ve diğer yemişlerde tarla bitkilerinde yapılacak seleksiyon ve 
iyileştirmelerde ürün verimi yükselecektir. Orman ağaçlarında kalıtsal iyileştirmenin 
verimde % 35 artış sağladığı düşünülürse, tarım alanında yapılacak kalıtsal iyileştirmeler 
verimi % 100’ün üzerinde artıracaktır. 

 Otlak ve yaylak alanlar tümüyle başıboştur. Otlak topraklarının aşınımla yitirilmiş 
verimli üst kısmını yeniden kazanmak ve aşınım alanlarını denetim altına alarak bilimsel 
ilkelere göre kullanılmasını sağlamak gerekir. Otlak alanlarının diğer iki sorunu toprak 
sığlığı ve taşlılığıdır. Otlak alanlarının diğer önemli sorunu ise şiddetli, aşırı otlatma ve 
otlatmaya erken başlamadır. Doğu Karadeniz otlaklarında birim alanda otlaması gereken 
hayvan sayısı olağanın iki katıdır. Bu sorunlara otlak bitkilerinin ıslah edilmesi, 
gübrelenmesi, birçok yerde alanın 1/3’ünü kaplamış olan ağılı (zehirli) bitkilerin yok 
edilmesi eklenmelidir. 
  
 4.2 Orman Kadastrosu ve Mülkiyeti 

Türkiye topraklarının yaklaşık % 27’si ormandır (OGM, 2005). Doğu Karadeniz 
bölgesi orman varlığı yönünden, ülke ortalamasının biraz daha üzerinde (% 34) bir değere 
sahiptir. Bölgedeki orman varlığı ve kapladığı alan dikkate alındığında, kalkınmada 
ormanların en başta ele alınması gerekli doğal kaynaklar olduğu görülür. Ayrıca; arazi 
yetenek sınıfları dikkate alındığında, ormancılık amaçlı kullanılması gerekli arazi miktarı 
bu oranın da çok üzerinde olmalıdır. Sıklıkla yaşanan sel ve heyelanlar da, arazi 
kullanımında hatalı davranıldığının kanıtları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ormancılığın düzenlenmesinde, konunun teknik boyutu kadar, belki de bundan daha 
önemli bir yön de, sosyal boyuttur. Bölgede, bilimsel ölçütlere göre orman olması gerekli 
yerlerde yaşayan, bu alanlarda tarım ve hayvancılık yapan, başkaca yaşamını sürdürme 
olanağı bulunmayan azımsanmayacak miktarda insan vardır. Ülke standardının çok daha 
gerisinde bir hayat sürdüren bu insanların durumlarının öncelikle ele alınması gerekir. 
Uygulamaya konulacak kalkındırma projelerinde, yöresel doğal kaynakların harekete 
geçirilmesi kadar, toplum birimlerinin geleneksel yaşam biçiminin de önemsenmesi başarı 
için gerekli temel etmenler arasındadır. 

Hazırlanmış DOKAP program ve projelerinde, ormancılığın çok yönlü olarak ele 
alındığı, darboğazların sağlıklı tespit edildiği ve yere sağlam basan, toplumsal yönün de ele 
alındığı bir planlama yapıldığı söylenemez. Ormancılıkla ilgili tespitler oldukça yüzeysel 
kalmakta, yeteri miktarda bilgi ve belge toplanamadığından, konular arası bağlantılar çok 
iyi analiz edilemediğinden, geliştirilmeye çalışılan çözümler de çok sağlıklı ve kapsamlı 
olamamaktadır. Sunulan çözümler genel olarak soyut kalmakta, nerede ve nasıl 
uygulanacağı ortaya konulmamaktadır.  

Bu çalışma kapsamında, örnek niteliğinde olmak üzere; ormanların korunmasında, 
artırılmasında önemli bir etken olan orman mülkiyeti ve kadastro konusunda, bölgesel 
durum tespiti, darboğazlar ve çözüm önerileri sunulmuştur. Amaç; hazırlanmış ve kısmen 
uygulamaya konulmuş konu ile ilgili DOKAP projelerine eleştirel bir yaklaşım 
sergileyerek, daha etkin ve verimli olarak uygulanabilmesine katkı sağlamaktır. Bölgenin 
evrensel bir kurumu durumundaki KTÜ’nün, bu örneğe benzer şekilde ve daha ötesinde 
katkılar sağlamaya yetkin olduğu ve bu yönde yoğun girişimlerin gerekli olduğuna vurgu 
yapılmıştır.  
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4.2.1 Orman Kadastrosu ve Mülkiyetinde Durum Tespiti 
Doğu Karadeniz bölgesinin orman alanı büyüklüğü yaklaşık 1.350.000. hektar olup, 

arazi varlığının % 34’üne denk gelmektedir (OGM, 2004). Orman zenginliği bakımından 
ülke ortalamasının (% 27) oldukça üzerinde bir alana sahip olmakla birlikte, bölgenin doğal 
yapısı ve arazi yetenek durumu dikkate alındığında, bu oranın da düşük olduğu söylenebilir. 
Bölge ormanlarının çoğaltılması gereğinin yanı sıra, var olan ormanların da sürekliliğinin 
sağlanamaması, halkın bu doğal kaynaktan yeterince faydalandırılmaması sorunları da 
yaşanmaktadır. 
  Bölge orman alanlarının yalnızca % 20-25’lik kısmında orman kadastrosu 
yapılabilmiştir.  
  Halkın kullanımında olan arazilerin çoğuna ait mülkiyet ya da tasarruf belgesi 
bulunmamaktadır  
  Orman varlığının % 12’si, daha planlama aşamasında, sosyal zorlamalar nedeni ile 
uygulama dışı bırakılmaktadır. 
  Orman alanı arazi varlığının yaklaşık 1/3’ü seviyesinde olmasına rağmen, orman 
ile adeta iç içe yaşayan bölge halkı bu kaynaktan çok sınırlı miktarda yararlanmaktadır. 

 
4.2.1.1 Kadastro Durumu ve Sahiplilik İddiaları  
Türkiye genelinde orman kadastro gerçekleşme oranı % 85’ler düzeyine ulaşmışken, 

bölgede orman kadastrosu gerçekleşme oranı % 20-25’ler civarında bulunmaktadır. Bu geri 
kalışta doğal zorluklar önemli bir etkiye sahiptir. Arazinin oldukça engebeli ve yoğun bitki 
örtüsü nedeni ile görüş alanının sınırlı oluşu çalışmaları zorlaştırmaktadır. Ayrıca, tarım 
alanlarının nüfusa oranla çok sınırlı miktarda bulunuşu nedeni ile parsel büyüklükleri 3 
dekar civarındadır. Küçük parçalar halinde bulunan bu yerlerin ölçümü, ülkenin diğer 
bölgelerine göre, daha fazla zaman ve masraf gerektirmektedir. 

Kadastronun yapılamamış olmasında, coğrafik, teknik ve ekonomik nedenlerinin 
yanı sıra, sosyal karşı çıkışlar da önemli etkiye sahiptir. Sadece mahalli karşı çıkışlar 
nedeniyle, programa alınmış bir çok yerleşim biriminde çalışmalara başlanamamış veya 
başlanmış çalışmalar yarım bırakılmıştır. Zira, mevcut yasal düzenlemelere göre “devlet 
ormanı” olan arazilerin bir kısmı üzerinde halkın sahiplilik iddiası bulunmaktadır. Halk, 
sahiplenmiş olduğu bu arazilerin de kendi adlarına tespit ve tescilini istemektedir. 

Halkın; orman sayılan sahipli arazilerin kendi adlarına tecili isteklerinin yasal olarak 
yerine getirilmesi olanaksızdır. Zira; mevcut yasal yapıya göre, bir taşınmazın ulaşılabilen 
en eski tarihte orman olduğunun tespit edilebilmesi halinde bu yerin özel mülkiyete konu 
edilmesi mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu’nda, önceleri sadece tasarruf yetkisi ile 
arazi kullanımı söz konusu iken 1850’li yıllardan itibaren araziler mülkleştirilmeye 
başlanmıştır. Bu tarihten itibaren uygulanan tüm yasalarda, ormanların özel mülkiyete konu 
edilemeyeceği belirtilmiştir. Buradan hareketle, mülk edindikten sonra emekle yetiştirildiği 
ispat edilemeyen doğal orman alanlarının özel mülkiyetinin kabul edilmediği söylenebilir.  

Yasal sınırlamalara rağmen bölgede, her hangi bir şekilde kişiler adına tapuya tescil 
edilmiş ormanlar bulunmaktadır. Her ne kadar yasal bir dayanağı olmasa da, kadastro 
yapılıncaya kadar bu yerler sahiplenenlerin tasarruf edilmektedir. Tapulu olan bu ormanlar 
da, 1945 tarih ve 4785 sayılı yasa nedeni ile, kadastro sırasında “devlet ormanı” olarak 
tespit edilmektedir. Zira bu yasaya göre; 1945 tarihinde var olan ormanların tamamına 
yakını, hiçbir işlem ve bildirim yapılmaksızın devletleştirilmiştir. Kadastro sırasında tapu 
kaydı geçersiz sayılıp sahiplendiği arazi devlet ormanı olarak tespit edilen halk çalışmalara 
tepki göstermekte ve engel olmaktadır.  
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Diğer yönden; halkın kullanımında olan arazilerin çoğuna ait mülkiyet yada tasarruf 
belgesi bulunmamaktadır. Var olan belgeler de, genel olarak gerek alan gerekse de sınır 
itibariyle sahiplilik iddia edilen araziler ile uyumlu olmamaktadır. Orman arazilerinin 
zilyetlikle mülk edinilmesi yasal sınırlamalar nedeni ile olanaklı değildir. Ayrıca, iklim 
koşullarının uygunluğu sayesinde, kısa süre kendi haline terk edilen yüzyıllık tarım 
alanlarında dahi orman örtüsü oluşabilmektedir. Her iki durumda bulunan yerler için, 
mahalli halk ile devlet orman işletme örgütü arasında çok büyük boyutlarda mülkiyet 
uyuşmazlıkları yaşanmaktadır. Doğal koşulların sunduğu orman oluşma ve gelişmesindeki 
bu uygunluk dahi, orman mülkiyet çekişmesi nedeni ile soruna dönüşebilmektedir. 
 

4.2.1.2 Yasal Yapının Geleneksel Kabuller ile Uyumu  
Bölgede öteden beri kabul gören bir arazi kullanım ve sahiplilik biçimi vardır. Bu 

kabul ve uyum dikkate alınmalıdır. Aksi halde yapılacak kadastronun, ormanların 
sürekliliği ve mülkiyeti sorununa kalıcı çözüm getirmesi de olanaklı görülmemektedir. 
Kadastrosu yapılan yerleşim birimlerinde bulunan orman alanlarının önemli bir kısmı da, 
kadastrosu henüz yapılmamış diğer birimlerde olduğu gibi, fiilen mahalli halkın sahiplilik 
iddiası ile işgali altında bulunmaktadır.  

Yaşatılamayan kadastronun yapılmasının bir faydası olmayacaktır. Aksine, ağaçlık 
alanların devlet ormanı olarak tespit edildiğini gören halkın ormanları kesmeye yönelmesi 
nedeni ile, orman tahribatları ortaya çıkmaktadır (Atasoy, 2004). Yine sahiplilik iddiası ile, 
kadastro sonrasında her yerleşim biriminde onlarca mülkiyet davası açılmaktadır (Ayaz, 
2004). Mevcut hali ile, hizmet amaçlı kadastro uygulamasının sorunlar yumağına 
dönüştüğü görülmektedir.  

Mülkiyet alanında devlet ile bölge halkı arasında yaşanan uyumsuzluk, geniş 
miktarda ağaçlık alanın atıl durumda kalmasına neden olmaktadır. Halkın sahiplendiği, 
bazen tapulu mülkü olan (4785 sayılı yasa ile geçersiz kılınmış) ağaçlık araziden, yasal 
olarak devlet ormanı sayıldığı için serbestçe yararlanılamamaktadır. Diğer taraftan; bölge 
ormanlarının % 12’si, daha planlama aşamasında, sosyal zorlamalar nedeni ile uygulama 
dışı bırakılmaktadır (Türker vd. 1999). 

 
4.2.2 Ormanlardan Yararlanma 
Ülke gelir düzeyinin oldukça altında bir yaşam standardına sahip bölge halkı, 

içerisinde, adeta iç içe yaşamakta olduğu orman varlığından gereğince 
yararlandırılmamaktadır. Arazi varlığının yaklaşık 1/3’ü ormanlarla kaplı olan bölgede, bu 
doğal kaynağın köylülere katkısı çok azdır. Orman köylülerine sağlanan haklar, orman 
işçiliğinde öncelik, mahalli ihtiyacı için yapacak ve yakacak ürün verilmesi ile sınırlı 
kalmaktadır. Orman köylüleri için sağlanan krediler ise kalkınma için yeterli katkıyı 
sağlamaktan çok uzaktır. 

Köylülerin orman işçiliğinden sağladıkları gelir aile bütçesi içinde sadece % 5-10’lar 
düzeyinde bir paya sahiptir. Arazi varlığı ile kıyaslandığında bu oranın çok düşük olduğu 
bir gerçektir. Orman işçiliğinden sağlanan gelirin çok düşük oluşunun yanı sıra, bu işin 
sürekliliği de yoktur. Genel olarak; yıllar itibariyle farklı alanlarda çalışıldığından, köylüler 
için arizi olarak istihdam şansı bulunmaktadır. Diğer yönden, çalışanlar için hiçbir sosyal 
güvence de sağlanmamaktadır. Gelir düzeyi çok düşük (1067 ABD $) olan orman köylüleri 
(Ayaz, 1988), piyasa değerinin altında bir bedelle satılan mahalli ihtiyaçları karşılamaya 
yönelik yapacak ve yakacak odunları satın almada da zorlanmaktadır. 

Orman köylülerinin, üretim işçiliğinin yanı sıra, farklı ormancılık iş ve işlemlerinde 
çalıştırılması olanakları da mevcuttur. Nitekim bunlardan biri olarak, OGM ormanların 
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bedeli karşılığında orman köylüleri tarafından korunması konusunda yönetmelik 
hazırlamaktadır (OGM, 2005). Yine; “dikili satış” olarak adlandırılan üretime konu orman 
ağaçlarının ormanda, kesilmeden satışı yolu ile üretilmesi de orman köylüsü için gelir 
sağlayıcı bir uygulama olacaktır. Bu yönde sınırlı da olsa uygulamalara başlanmıştır. 

Bölge ormanlarının odun dışı ürün potansiyeli oldukça yüksektir. Bitki örtüsü ve tür 
çeşitliliği yönlerinden çok zengin bir doğal yapıya sahip olmasına rağmen bu konuda 
kapsamlı bir envanter yapılmamıştır. Özellikle son yıllarda endüstri ve tıp alanında yaygın 
olarak kullanılmaya başlanan doğal bitkilerin üretimi ve pazarlanması bölge halkı için 
potansiyel gelir kaynağı olacaktır.  

 
4.2.3 Ormancılıkta Strateji 
DOKAP projelerinde ormancılık konusunda dört aşamalı strateji geliştirilmiştir. 

Bunlar; 
 Özel ormancılık girişimlerinin teşvik edilmesi, 
 Orman işletme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, 
 Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, 
 Toprak tasarruf sisteminin iyileştirilmesi, 

olarak sıralanmıştır. Projede; bu stratejilerin nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda sağlıklı 
ve kapsamlı bilgiler sunulmamıştır. Özel ormancılığın geliştirilmesi ve toprak tasarruf 
sisteminin iyileştirilmesi için bir dizi engeller bulunmaktadır. Başarı için özellikle sosyal 
engellerin çok iyi tanınması, tanımlanması ve buna göre strateji geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Orman kadastrosu yapılmadan önce, bölge halkının da haklı istek ve beklentilerini 
karşılayacak yasal değişiklikler yapılmalıdır. Temel endişe orman varlığının korunması ve 
artırılması olmalı, orman alanlarının mutlaka devlet elinde (mülkiyetinde) toplanması için 
zorlamaya gidilmemelidir. Bunun için; devlet tarafından verilmiş mülkiyet belgelerine 
itibar edilmeli, bu yerler sahipleri adına tespit ve tescil edilmeli veya kamulaştırılmalıdır.  

Doğal yapısı gereği arazisinin çoğunluğu orman olması gerekli olan bölge, orman 
yetiştirme bakımından çok uygun bir yapıya sahiptir. Buna rağmen, mevcut yasal düzende 
özel ormancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olanaklı görülmemektedir. Kadastro 
sırasında ağaçlık alanların tamamına yakınının, geçmişteki mülkiyet belgeleri dahi geçersiz 
kabul edilerek, devlet ormanı sayılması halkı orman varlığından soğutmaktadır. Yetişen 
ağacı özel mülkiyeti tehdit eden bir unsur olarak gören kişilerin özel ormancılık yapmaya 
özendirilmesi mümkün olamaz. Bu konuda teşvikler yerine, öncelikle halkla barışık yasal 
alt yapı kurulmalıdır. Bu uyum sağlandıktan sonra özel ormancılık bölge için önemli bir 
gelir kaynağı olabilecektir.  

Devlet ormanlarından orman köylülerine daha fazla katkı sağlanması yönünde, 
öncelikle orman işçilerinin mutlaka sosyal güvenceye kavuşturulması sağlanmalıdır. Dikili 
satışlarda orman köylülerine öncelik tanınmalı ve ödeme koşulları kolaylaştırılmalıdır. 
Böylece, orman içinde yaşayan halkın bu kaynaktan daha fazla gelir elde etmesi 
sağlanmalıdır. Orman kaynakları arasında odun dışı ürünlerin önemli bir payı vardır. 
Bölgede, öncelikle gerekli envanter çalışmaları ile potansiyel ürünlerin tespiti yapılmalı, 
sonra da bu ürünlerin üretimi ve pazarlanması olanakları sağlanmalıdır.  

Orman alanlarının korunmasında köy tüzel kişilikleri ile birlikte hareket edilmesi 
öteden beri arzulanan bir durumdur. Bu konuda somut adımlar atılmaya başlanmış ve 
köylülerin tespit edilecek bir bedel karşılığında ormanların korunması görevini üstlenmeleri 
sağlanma yoluna gidilmektedir. Bu çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak hayata 
geçirilmesi faydalı olacaktır. 
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Bu çalışmada; ormancılık alanındaki projelendirmelerde birkaç konu ile sınırlı 
olarak, göz önünde bulundurulması gerekli gerçekler ve çıkış yolları ele alınmıştır. Gerekli 
olması halinde KTÜ Orman Fakültesi tarafından ormancılık alanında bölgesel gelişmeye 
katkı sağlayacak özellikte, disiplinler arası katılım da sağlanarak çok geniş kapsamlı ve 
nitelikli çalışmalar yapılması mümkündür.  
  
 5. Proje Örneği 3-Kent Planlaması ve Alt Yapı Geliştirme 

5.1 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Mekansal Yapı  
DOKAP bölgesi mekansal yapısı; yerleşmelerin yapısı, topoğrafik koşullar,sosyo-

ekonomik yapı gibi etmenlere bağlı olarak gelişmiştir. DOKAP Projesi kapsamında 7 ili 
içerisine alan bölgede il merkezleri ile birlikte 82 yerleşme bulunmaktadır. Sahil bandı 
üzerindeki yerleşme sayısı 25’tir ve bu yerleşmeler bir kentsel yoğunluk bölgesi 
oluşturmaktadır. Bölgenin iç kesimlerindeki yerleşmelerin sahil kesimi ile organik bağları 
zayıftır. Buna karşın sahil bandı yerleşmeleri arası ortalama uzaklık 12-14 km’dir ve 
erişebilirlik son derece güçlüdür. Sahil bandı yerleşmeleri arasında kent-kır ayrımı giderek 
azalmakta, kır-kent sürekliliği gözlenmektedir (Aydemir vd.,1999). 

DOKAP bölgesi yerleşme sıra düzeni Trabzon, Ordu, Giresun, Rize olarak sabit 
kalırken, daha küçük yerleşmelerin sıra düzenleri hemen her dönemde değişikliğe 
uğramıştır. Yerleşme sıra düzenindeki değişmeler, yerleşmelerin büyümelerindeki 
dinamikliği veya dışsal etkenlerin önemini göstermektedir. 
  

5.2 Bölge Mekansal Yapı Güçlendirme Projeleri 
DOKAP kapsamında mekansal yapıyı güçlendirmeye yönelik geliştirilen stratejiler 

irdelendiğinde; 
 Kıyı şeridinde düzenli bir kentleşme yapısının sağlanması, 
 İç bölgelerde daha büyük kent merkezlerinin yaratılması, 
 Belirgin bir kentsel kademelenmenin sağlanması,  

Şeklinde özetlenmektedir. Bu çalışmada DOKAP kapsamında geliştirilen stratejiler 
irdelenmiş ve bölgesel kalkınmanın mekansal boyutu bağlamında gelişme stratejileri 
önerilmiştir. 

 
5.3 Gelişme Stratejileri ve Öneriler 
Çalışma kapsamında önerilen DOKAP bölgesel gelişme stratejileri bölgesel kentsel 

kademelenme, bölgesel kentsel etki alanları çalışmalarının (Aydemir vd., 1999) sonuçları 
esas alınarak irdelenmiştir.  
 

5.3.1 Kentsel Kademelenme 
DOKAP kapsamındaki 7 ilde merkez işlevler (perakende ve toptan ticaret, adliye, 

yönetim,sağlık,kültür,turizm, eğitim ve iş hizmetleri) esas alınarak her ilin merkezilik 
katsayılarına bağlı olarak kentsel kademelenme belirlenmiştir. Kentsel kademelenme 
çalışması sonuçları, Trabzon’un DOKAP’ın bölge merkezi olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bunun yanı sıra, en üst kademe ile en alt kademe merkezler arasında kentsel hizmetler 
bakımından önemli farklılıklar vardır. Bu nedenle, alt kademe merkezlerin güçlendirilmesi 
ve kademeler arası farklılıkları azaltmak için, kademeler içerisinde belli odaklar 
oluşturulmalı ve bu merkezler nitelikli ticaret ve kişisel hizmetlere kavuşturulmalıdır 
(Aydın vd., 2000). 

Genellikle, her kademe merkezde sektörlerin hizmet ettiği nüfus eşikleri çok 
düşüktür. Dolayısıyla, işyerleri gerekli ciro ve karlılığı sağlayamazlar. Bu nedenle 
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merkezlerde uzmanlaşmış ticaret ve hizmetler geliştirilmeli ve böylece kentsel 
yerleşmelerin merkezilikleri güçlendirilecektir (Aydın vd., 2000). Bunun yanı sıra, 
merkezilik öncelikle nüfus büyüklüğüyle ilişkili olduğu için bölgesel göçler öncelikle bölge 
içinde tutulmalıdır. Böylece merkezlerin nüfuslarında artış olacak ve merkezilikleri 
güçlenecektir (Aydemir, 1978). 

 
5.3.2 Kentsel Etki Alanları 
Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan 7 ilin merkez, kendi ilçe ve diğer ilçelere 

gönderdiği ve buralardan talep ettiği mal ve hizmetler bakımından etki alanı belirlenmiştir. 
DOKAP içinde Trabzon’un ayakkabı üretimi, hasır örgü kuyumculuk ürünleri gibi 
alanlarda bölge dışına/ülke içlerine kadar uzanan bir etki alanı olduğu görülmüştür. Ancak 
Doğu Karadeniz bölgesi kentsel hizmetleri sunması bakımından bölge dışına yeterince 
açılamamaktadır (Aydemir vd., 1999). 

Kentsel etki alanları erişebilirliğe dolayısıyla yerleşmeler arası ulaşım kolaylıklarına 
bağlıdır. Bu nedenle Doğu Karadeniz bölgesi içindeki yerleşmeler arası yol ağının 
güçlendirilmesi gerekmektedir (Aydın vd., 2000). 
 

5.4 Bölgesel Bağlamda Gelişme Öneri ve Stratejileri 
  Doğu Karadeniz bölgesi, sahil ve iç bölge olmak üzere alt bölgeler şeklinde ele 
alınmalıdır. Alt bölgeler; kendilerine ilişkin stratejiler belirlenerek geliştirilmelidir 
  Bölgede gelişme odağı olabilecek kentsel kümeler gözlemlenmektedir. Özellikle 
sahil bölgesindeki yerleşmeler yukarıda da değinildiği üzere 12-14 km. mesafelerde 
birbirleriyle eklemlenme eğilimindedir. Bu nedenle sahil bölgesindeki yerleşmeler bu 
şekilde ele alınmalıdır. 
  Bu bağlamda Trabzon, Akçaabat ile eklemlenmiş görünmektedir. Trabzon bu yöne 
doğru uzayarak gelişmektedir. Diğer taraftan ise Yomra yönüne uzamaktadır. Dolayısıyla 
orta dönemde Akçaabat-Yomra arası büyük bir kent olabilecektir. 
  Bunun yanı sıra, Beşikdüzü-Vakfıkebir arası 4 km’dir ve kentsel küme biçiminde 
gelişme potansiyeline sahiptir. 
  Giresun-Bulancak, mesafe olarak birbirlerine yakındır ve Bulancak sahip olduğu 
sanayi ve arazi potansiyeli ile Giresun ile birlikte kentsel küme olarak ele alınabilir. 
  Ordu’nun iç kesimlerinde, kentsel kümeler olabilecek yerleşmeler mevcuttur 
ancak, öncelikle bunlar arasındaki erişebilirlik artırılmalıdır. 
  İç kesimlerdeki yerleşmeler bu anlamda değerlendirildiğinde; Gümüşhane-Bayburt 
birbirilerine uzak odak yerleşmelerdir. Ancak iki yerleşme arasında fiziksel olarak sanayi 
bölgesi olarak geliştirilebilecek alanlar mevcuttur. 
  Şebinkarahisar, Alucra, Kelkit gibi yerleşmeler mevcut durumda sahil 
yerleşmelerinden oldukça uzak ve izole edilmiş durumdadır. 
  Doğu Karadeniz bölgesi kıyı yerleşmeleri ile iç bölgeler arasında erişebilirliğin 
artırılması için öncelikle yol ağının geliştirilmesi önemlidir (Aydın vd., 2000). 
 
 6. KTÜ Bölgesel Gelişme Merkezi (KTÜ-BÖLGEM) Yapılanma Önerisi  
 Bölgesel gelişme; içeriğinde bir çok disiplinin yer aldığı ve farklı uzmanlık 
alanlarının ilgi alanına giren konularda inceleme yapmayı gerektiren bir kavramdır. Çağdaş 
dünyanın gerektirdiği teknolojik, ekonomik, politik ve stratejik koşulların göz önüne 
alındığı çok yönlü bakış açısı ile ele alınması gereken bir konudur.  
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 KTÜ’nün sahip olduğu dinamiklerin, bulunduğu bölge ile bütünleşmesi ve kamusal 
bir yarar şekline dönüşmesi, KTÜ bünyesinde belirli bir “Bölgesel Gelişme Merkezi-
BÖLGEM”in uygun bir şekilde yapılanması ile sağlanabilir. KTÜ bünyesinde mevcut 
araştırma ve geliştirme merkezlerinden bazıları ile eşgüdüm halinde çalışması gereken bu 
tür bir birimin; rektörlüğe bağlı olarak çalışması ve proje geliştirme, proje finansman, proje 
izleme vb. alt gruplarının olması uygun olacaktır.  
  
 6.1 KTÜ-BÖLGEM’in Yapısı ve Alt Grupları 
 Bölgesel gelişme kavramı belirli bir yerleşim biriminde yaşam düzeyini yükseltme 
ve yaşamı kolaylaştırma yönünde temel ilkeleri göz önüne alacağından; öncelikle ele 
alınacak yerleşim biriminin doğal yapısı ve kaynakları, üretim özellikleri, insan özellikleri, 
coğrafik konum vb parametrelerin detaylı olarak analiz edilmesi gerekmektedir.  
 Bu amaçla sosyal bilimler, mühendislik bilimleri ve bölge planlama ağırlıklı olmak 
üzere çeşitli disiplinlere ait uzmanlardan oluşan bir yönetim birimine gerek vardır. Şekil 
3’te bu tür bir merkez için işleyiş şeması görülmektedir. Bölgesel gelişme merkezi; 
yürütecek olduğu araştırma geliştirme ve uygulama projeleri için, ilgili disiplinlerden bilgi 
(uzman) ve donanım yönünden destek görecektir. Merkezin yürüteceği projelerden elde 
edecek olduğu bilgi birikimi, üniversitenin stratejik planı için önemli bir veri kaynağı 
durumuna gelecektir. 
 Üniversite yönetimi tarafından geliştirilecek olan stratejik planın iç unsurlar-güçlü 
yönlerinde önemli bir yer tutacak unsur durumuna getirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca 
geleceğe yönelik stratejik plan dönemlerinde özellikle stratejik amaç ve hedeflerin 
belirlenmesinde, BÖLGEM’in geliştireceği öneriler mutlaka yer almalıdır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKTÖRLÜK 

SOSYAL 
BİLİMLER 

MÜHENDİSLİK 
BİLİMLERİ 

MİMARLIK 
(BÖLGE PLANLAMA) 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

BÖLGESEL 
GELİŞME 
MERKEZİ 

STRATEJİK PLAN 

TEMEL 
BİLİMLER 

Şekil 3. Bölgesel gelişme merkezi etkileşim şeması 
 

 BÖLGEM’de ele alınacak olan projelerin çeşitli yönlerden analizleri, finansman ve 
proje izleme işlemeleri merkeze bağlı alt gruplar aracılığı ile yapılacaktır. Alt gruplar; 
merkez yönetiminde yer alan yöneticilerden en az bir tanesinin de içerisinde yer alacağı çok 
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disiplinli bir yapı içerisinde işleyiş gösterecektir. BÖLGEM için önerilen işleyiş şeması 
Şekil 4’te görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKTÖRLÜK 

Araştırma 
Disiplinleri 

BÖLGESEL 
GELİŞME 
MERKEZİ 

Stratejik Plan 

Amaca uygun 
Araştırma 
Uygulama 
Merkezleri 

Proje 
Geliştirme 
Alt Grubu 

Diğer Birimler 

Proje 
Finansman 
Alt Grubu 

Proje 
İzleme 

Alt Grubu 

Dış İlişkiler 

DOKAP 
DAP 

Yeşilırmak 

Proje 
Ekonomiklik 

Analizi 

Proje ve 
Çevresel 

Proje 
Verimlilik 

Analizi 

Yerel 
Yönetimler 

DPT 

TÜBİTAK 

AB Fonları 

Kamu 

Özel 

KTÜ 

Etkileri 

Şekil 4. Bölgesel gelişme merkezi işleyiş şeması 
 

 Üniversitenin mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, temel bilimler, sağlık bilimleri, 
bölge planlama ile ilgili disiplinleri ve coğrafi bilgi sistemleri, heyelan, ormancılık, çevre 
sorunları, deniz ekolojisi, bilgisayar destekli tasarım-mühendislik ve imalat araştırma ve 
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uygulama merkezleri gibi bölgesel gelişme ile ilgili merkezler ve enstitüler, önerilen 
bölgesel gelişme merkezini bilgi ve donanım yönünden destekleyeceklerdir. 
 Proje geliştirme alt grubu; üniversite dışında kentsel ve bölgesel gelişme ile ilgili 
mevcut projeleri tarama ve konu ile ilgili yeni proje önerileri geliştirmekle yükümlü 
olacaktır. Anlaşma sağlanan projeler üzerinde ilgili disiplinlerden uzmanların yer aldığı 
çalışma grupları; verimlilik analizi, ekonomiklik analizi ve projenin çevresel etkileri 
üzerine çalışmalar yapacak ve bulguları raporlandıracaklardır. 
 Proje finansman alt grubu; her iki alt grupta birden yer alan uzman(lar) ve bağımsız 
uzmanların, proje geliştirme grubu tarafından analizi yapılmış olan projelerin finansmanı 
üzerinde çalıştığı bir birim olarak merkez bünyesinde yer alacaktır. Önerilen projeler için 
en uygun finansman kaynağı veya kaynakları belirlenerek merkez tarafından rektörlüğe 
sunulacaktır. Rektörlük gerekli dış ilişkileri yöneterek, üniversitenin stratejik planlama ve 
bütçe düzenleme çalışmalarında merkezin faaliyetlerini göz önüne alacaktır. 
 
 7. Sonuçlar 
 KTÜ’nün günümüzde sahip olduğu potansiyel ve bulunduğu bölge ile etkileşim 
özellikleri gözönüne alındığında; bölgesindeki gelişme sürecine etkin bir şekilde katılması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda KTÜ’nün mevcut eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve 
topluma hizmet görevlerine ek olarak, kentsel ve bölgesel gelişme faaliyetlerini de 
destekleyecek düzenlemelere gitmesi olumlu bir adım olacaktır. Bu amaçla hem kendi 
dışındaki kurumlar ile iletişimin daha da etkin kılınması hem de kendi bünyesinde bazı 
küçük düzenlemelerin yapılmasına gereksinim vardır. Bölgemiz için programa alınmış olan 
sadece DOKAP kapsamında bile KTÜ’nün üstlenebileceği bir çok görev vardır. Bunun 
dışında bölgesel gelişme ile ilgili yeni projeler ve öneriler geliştirmek, ilgili kurumlar ile 
yakın işbirliğine girerek bilimsel potansiyeli değerlendirmek, KTÜ’nün de düzeyini üst 
seviyelere taşımak bakımından önemli birer adım olacaktır. 
 Günümüzde yürütülen geniş bütçeli araştırma projelerinin disiplinlerarası özellikleri 
göz önüne alındığında, üniversite bünyesinde yer alan farklı disiplinlere mensup 
araştırmacılara belirli bir ortak çalışma zemininin hazırlanması yerinde bir uygulama 
olacaktır. Özellikle bölgesel projelerin geliştirilmesi ve finansman araştırması konuları, çok 
disiplinli ortak çalışma gerektiren konulardır. Enerji, ormancılık, kent ve bölge planlama, 
ulaşım, çevresel sorunlar, tarım, sağlık, işletme, ticaret vb. alanlarda yapılacak olan 
yatırımların detayına bakıldığında, çoğu kez bu alanların bir kaçını ilgilendiren konuların 
ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin; çevresel etki değerlendirmesi yapılmayan bir enerji, 
ulaşım, ormancılık yatırımı düşünülemez. Benzer şekilde enerji ve ulaşım ağının göz ardı 
edildiği bir bölgesel planlamadan bahsedilemez. Örneğin doğal kaynakların işlenmesi ve 
pazara sunulması konusu çok yönlü bir inceleme ve etüt çalışmasının yapılmasını 
gerektirmektedir. 
 Bu çalışmada; DOKAP kapsamındaki projelerin disiplinlerarası özelliği ve 
ülkemizin kalkınma planlarındaki yerinden yola çıkılarak; DOKAP proje uygulamaları 
sürecine katılım konusunda KTÜ’de bir bölgesel gelişme merkezinin kurulması 
önerilmiştir. Önerilen merkez; proje yönetimi ve finansmanı, yeni ara birimler ve 
işleyişleri, disiplinlerarası işbirliği, üniversite-bölge ilişkileri, stratejik planlama vb. 
parametreleri göz önüne alan ve tamamen nesnel ölçütleri içeren bir yapıdadır. Temel 
amacı bölgesel gelişmeye katkıda bulunmak ve yeni projeler geliştirmek olan bu tür bir 
merkezin KTÜ bünyesinde oluşturulması, sadece idari bazı düzenlemelere ve yeni bir bakış 
açısına bağlıdır. 
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 KTÜ bünyesinde yer alan araştırma ve uygulama merkezlerinin yeniden 
düzenlenmesi ve DOKAP’ta sözü edilen Yenilenebilir Enerji için Uygulamalı Araştırma 
Merkezi ve benzeri diğer merkezlerin kurularak, bölgesel gelişme merkezini destekleyecek 
şekilde yeni bir yapılanma yoluna gidilmesi yararlı olacaktır. 
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Özet 
Doğu Karadeniz Bölgesi göreceli olarak Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinden 

biridir. Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması için geleceğe yönelik sağlam, gerçekçi ve 
uygulanabilir politikaların oluşturulması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak 
hazırlanan ve iki kısımdan oluşan bu çalışmanın ilk kısmında Doğu Karadeniz Bölgesinde 
faaliyet gösteren 900’e yakın küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini (KOS) kapsayan 
saha araştırması verileri irdelenmiştir. İkinci kısımda ise bu veriler ışığında başta DOKAP 
olmak üzere bölge kalkınması ile ilgili önerilen mevcut proje ve politikaların durumu 
değerlendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: DOKAP, KOS, Doğu Karadeniz Bölgesi 
 
 
 

The Properties of SMEs in Manufacturing Industry in the Eastern Blacksea Region 
and an Evaluation of the Project Proposed in DOKAP 

 
 
 

Abstract 
Eastern Blacksea Region is relatively one of the less developed regions of Turkey. 

To speed regional development up in the region, well-built, realistic plans have to be 
applied. This study is carried out for this purpose and it consists of two sections. In first 
section, data from about 900 SMEs in manufacturing industry in the region is presented. In 
the second section, DOKAP and current project and policies related to regional 
development are discussed based on the data. 
 Key words: DOKAP, SMEs, Eastern Blacksea Region 

 
 
 
 



 

1. Giriş 
 Bölgesel problemler gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin kaçınılmaz 
sonuçlarından biridir. Bölgesel ekonomik farklıklılar kapalı ekonomilere göre açık 
ekonomilerde muhtemelen daha fazla olmaktadır. Günümüzdeki globalleşme eğilimleri 
dikkate alındığında bu farklılıkların daha da bir önem kazandığı muhakkaktır. Bu açıdan 
bakıldığında DOKAP gibi bölgesel kalkınmayı hedefleyen planlar da önem kazanmıştır. 
 Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomileri içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Gerek bölgesel ve gerekse 
ülke bazında ele alındığında KOBİ’ler kalkınmada hem ekonomik hem de sosyal yönden 
önem arz etmektedir.  
 Genel olarak literatürde KOBİ’lerin avantajları olarak sıralanan daha az yatırımla 
daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlamak; daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam 
imkanı yaratmak; emek yoğun teknolojilerle çalışarak işsizliğin aşağı çekilmesine katkıda 
bulunmak; esnek yapıları itibariyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmek; talep 
değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kolay uyum gösterebilmek; teknolojik yenilikleri 
almaya esnek yapıları nedeniyle daha yatkın olmak; ekonominin ve sosyal sistemlerin 
denge ve istikrar unsuru olmak gibi maddelerin tamamı aynı zamanda bölgesel kalkınma 
konusu düşünüldüğünde de önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle dengeli bir bölgesel 
kalkınmayı amaçlayan bir planda da KOBİ’lerin önemli bir yer tutacağı düşünülmüştür. 
 Çalışmanın ilk kısmında Doğu Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta 
ölçekli sanayi işletmelerini (KOS) kapsayan saha araştırması verileri irdelenmiştir. Bu 
bölümde işletmelerin genel özellikleri, faaliyet konuları, ürün özellikleri, insan kaynakları, 
finans yapıları, ihracat faaliyetleri vb konularda bilgiler derlenmiştir. İkinci kısımda ise 
mevcut veriler ışığında DOKAP kapsamında önerilenlerin durumu tartışılmıştır. 
 
 2. Doğu Karadeniz Bölgesindeki KOS’ların Özellikleri 
 Saha araştırması Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet göstermekte olan KOS’ları 
kapsamaktadır. Çalışma yapmak için gerekli olan işletme bilgileri KOSGEB, Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve diğer sivil toplum örgütlerinden temin edilmiş ve 931 işletmeyi kapsayan 
bir anket uygulanmıştır. Ankette işletmelere genel bilgiler (faaliyet konusu, üretim yeri vs) 
insan kaynakları, pazarlama, finansman konularında çeşitli sorular yöneltilmiştir.  
 İşletmelerin illere göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada Trabzon (%40,06) yer 
almakta ve bunu Ordu ve Rize izlemektedir. 
 

Tablo 1. İşletmelerin illere göre dağılımı 
İşletmenin Faaliyet  

Gösterdiği İl 
İşletme  
Sayısı 

% 

Trabzon 373 40,06 
Ordu 236 25,35 
Rize 162 17,40 
Giresun 118 12.68 
Gümüşhane 28 3,01 
Artvin 14 1,50 
Toplam 931 100 
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 İşletmelerin faaliyet gösterdiği sektörlere göre dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Tabloda gıda ürünleri ve içecek imalatı sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısı dikkat 
çekmektedir. DOKAP çalışması ile de paralellik gösteren bu sonucun büyük oranda çay ve 
süt ürünleri üreticilerinden kaynaklandı sonucuna varılmıştır. 

 
 



 

Tablo 2. İşletmelerin faaliyet konuları 
NACE  
Kodları 

Faaliyet Konuları 
İşletme  
Sayısı 

% 
 

15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 302 32,44 
36 Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 127 13,64 
26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 79 8,49 
25 Plastik ve kauçuk ürünleri İmalatı 64 6,87 
28 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı 40 4,29 
17 Tekstil ürünleri İmalatı 39 4,19 

20 
Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman 
ve benzeri malzemelerden,örülerek yapılan eşyaların imalatı 

35 3,76 

29 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 34 3,65 
27 Ana metal sanayi 32 3,44 
24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 24 2,58 

 Diğer 93 9,99 
 Sektör belirtmeyen işletme 62 6,66 
 Toplam 931 100 

 
 İşletmelerin faaliyet gösterdiği sektörde istihdam edilen eleman sayıları 
incelendiğinde yukarıdaki tabloya paralel olarak çalışanların önemli bir kısmının gıda 
ürünleri ve içecek imalatı sektöründe istihdam edildiği görülmektedir.  
 

Tablo 3. Sektörlere istihdam edilen eleman sayıları 
NACE 
Kodları 

Faaliyet Konuları 
Çalışan 
Sayısı 

% 
 

15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 7187 44,08 
26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 1420 8,71 
36 Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 1279 7,85 
17 Tekstil ürünleri imalatı 1139 6,99 
25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 866 5,31 
28 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı 619 3,80 
27 Ana metal sanayi 565 3,47 

20 
Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman 
ve benzeri malzemelerden,örülerek yapılan eşyaların imalatı 

548 3,36 

29 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 499 3,06 
24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 167 1,02 

 Diğer 1442 8,84 
 Sektör belirtmeyen işletme 573 3,51 
 Toplam 16304 100 

 
2000 yılı sonrasında kurulan işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlere göre 

dağılımı Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. 2000 yılı sonrası kurulan işletmeler 
NACE 
Kodları 

Faaliyet Konuları 
İşletme 
Sayısı 

% 
 

15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 49 28 

36 
Mobilya imalatı; başka yerde  
sınıflandırılmamış diğer imalatlar 

26 14,86 

26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 22 12,57 
17 Tekstil Ürünleri İmalatı 13 7,43 
29 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 11 6,29 
25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 9 5,14 
27 Ana metal sanayi 7 4 

28 
Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon 
metal ürünleri imalatı 

5 2,86 

20 
Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz,  
saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların  
imalatı 

3 1,71 

24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 3 1,71 
 Diğer 19 10,86 
 Sektör belirtmeyen işletme 8 4,57 
 Toplam 175 100 

 
Tablo 5’ten de görülebileceği üzere bölgedeki işletmelerin büyük çoğunluğu KSS 

ve OSB gibi altyapısı bir ölçüde hazırlanmış alanların dışında faaliyet göstermektedir. 
 

Tablo 5. İşletmelerin faaliyet gösterdiği yer 
 İşletme Sayısı % 

Küçük Sanayi Sitesi (KSS) 136 15,21 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 118 13,20 
Serbest Bölge 31 3,47 
Diğer 609 68,12 
Toplam 894 100 

 
 Çalışmaya katılan işletmelerin kuruluş yılı bilgileri Tablo 6’da gösterilmiştir. 2001 
sonrasında kurulan işletmelerin % 85,14’ü (149 İşletme) devir olmayıp yeni kurulan 
işletmelerdir.  
 

Tablo 6. İşletmelerin kuruluş yılı 
 İşletme Sayısı % 

1980 Öncesi 108 12,01 
1981-1990 160 17,80 
1991-2000 456 50,72 

2001- 175 19,47 
Toplam 899 100 

 
 Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere işletmelerin çoğunluğunun (%60,14) 
üretim yeri kendi mülkiyetindedir. Halbuki bu oran İstanbul için % 29,13 ve İzmir için % 
45,19 dur.  
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Tablo 7. İşletmelerin üretim yeri mülkiyeti 
 İşletme Sayısı % 

Kendi mülkü 522 60,14 
Kira 331 38,13 
Diğer 15 1,73 
Toplam 868 100 

 
 Tablo 8’de gösterildiği gibi bölgede faaliyet göstermekte olan sanayi işletmelerinin 
çok büyük bir kısmı tüketim malı üretmektedir. Sanayi girdilerinin oranı gelişmiş yöreler 
ile karşılaştırıldığında (İstanbul %32,19 ; İzmir % 38,30) oldukça düşüktür. Çalışma 
kapsamındaki işletmelerin tepe yöneticilerinin %78,51’inin aynı zamanda işletme sahibi 
oldukları tespit edilmiştir. 
 

Tablo 8. İşletmelerin ürünü 
 İşletme Sayısı % 

Tüketim malı 734 83,31 
Sanayi girdisi 90 10,22 
Tüketim malı ve sanayi girdisi 57 6,47 
Toplam 881 100 

 
Tablo 9. İşletme yöneticilerinin konumu 

 İşletme Sayısı % 
İşletme sahibi 698 78,51 
Profesyonel yönetici 148 16,65 
Diğer 43 4,84 
Toplam 889 100 

 
 Bilindiği üzere Türkiye’de üzerinde uzlaşılmış bir KOBİ tanımı yoktur. KOSGEB’in 
KOBİ tanımına göre çalışmaya katılan işletmelerin % 92,65’i küçük ölçekli işletme (1-50 
çalışan) konumundadır. İşletmelerde çalışanların eğitim durumları incelendiğinde, toplam 
16.304 çalışanın %47,17’sini ilköğretim mezunları oluşturmaktadır. Tablodan mesleki 
eğitim almış olanların oranının düşük olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 10. İşletmelerin çalışan sayıları 
 İşletme Sayısı % 

1-10 445 51,93 
11-50 349 40,72 

51-150 63 7,35 
Toplam 857 100 
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Tablo 11. Çalışanların eğitim durumu 
 Çalışan Sayısı % 

İlköğretim 7693 47,19 
Lise 4924 30,20 
Endüstri Meslek Lisesi 1294 7,94 
Üniversite 1026 6,29 
Çırak Okulu 812 4,98 
Yüksek Okul 530 3,25 
Diğer 25 0,15 
Toplam 16304 100 

 
 Çalışmaya katılan işletmelerin sermaye yapılarına bakıldığında, %63,09’unun 
işletme sermayesinin 150.000 YTL’nin altında olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan 
işletmelerin içerisinde kredi kullananların oranı % 41,87’dir. 
 Çalışmaya katılan işletmelerden kredi kullananların içerisinde % 70,45’inin sadece 
işletme kredisi kullandığı tespit edilmiştir. İşletmelerin ihracat yapmama nedenleri olarak 
finansal sıkıntılar ve kaynak yetersizliğini ilk sırada belirtmelerine rağmen, yatırım ve 
ihracat kredisi kullanım oranlarının düşük olmasının, kredilerin daha çok kısa vadeli ve 
düşük miktarlı finansman ihtiyacına yönelik olarak kullanıldığını göstermektedir. 
 

Tablo 12. İşletme sermayesi 
 İşletme Sayısı % 

0-50 Bin YTL 275 33,17 
51-150 bin YTL 248 29,92 

151-300 bin YTL 128 15,44 
300- bin YL 178 21,47 

Toplam 829 100 
 

Tablo 13. Kredi kullanım durumu 
 İşletme Sayısı % 

Kullanıyor 345 41,87 
Kullanmıyor 479 58,13 
Toplam 824 100 

 
Tablo 14. Kullanılan kredi türü 

 İşletme Sayısı % 
İşletme Kredisi 236 70,45 
Yatırım Kredisi 36 10,75 
İhracat Kredisi 23 6,87 
İşletme -Yatırım Kredisi 30 8,95 
Yatırım - İhracat Kredisi 2 0,60 
İşletme - İhracat Kredisi 3 0,89 
İşletme, Yatırım, İhracat Kredisi 5 1,49 
Toplam 335 100 

 
 Kredi alımında verilen teminat türleri incelendiğinde ipotek oranının (% 47,50) en 
yaygın olduğu görülmektedir. Firmaların mali yapıları çok sağlam olmadığından ve de tam 
bir kurumsallaşmadan söz edilemediğinden ipotek karşılığı kredi talep etme ve o şartla 
kredi verme eğilimi söz konusudur. Firma sahipleri ve onların malvarlıkları ön plana 
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çıkmaktadır. Mali yapıları zayıf olan bölge işletmelerinin çek-senet üretimi de diğer 
bölgelere göre daha sınırlıdır. 
 

Tablo 15. Verilen teminat türü 
 İşletme Sayısı % 

İpotek 200 47,50 
Kefillik 99 23,52 
İmza karşılığı 77 18.29 
Belge karşılığı 37 8,79 
KGF 8 1,90 
Toplam 421 100 

 Tablo 16’dan da görülebileceği gibi bölgede ihracat yapmakta olan KOS 
işletmelerinin oranı düşüktür. Bu oran aynı araştırmanın yapıldığı Gaziantep için %26,40; 
Konya için %30,6; Samsun için %31,26; İzmir için % 52,53 ve İstanbul için %55,03’tür.  
 

Tablo 16. İhracat yapma oranı 
 İşletme Sayısı % 

İhracat yapanlar 183 21,40 
İhracat yapmayanlar 672 78,60 
Toplam 855 100 

 
İşletmelerin ihracat yapma şekilleri ile ihracat nedenleri Tablo 17 ve 18’de 

gösterilmiştir. Çalışmaya katılan işletmeler ihracat yapmamalarının nedeni olarak kaynak 
yetersizliğini ilk sırada göstermişlerdir. Kaynak yetersizliği; sermaye, teknoloji ve malzeme 
eksikliğini ifade etmektedir. Daha sonraki nedenler ise; dış pazarı tanımama, iç pazarda 
tatmin, aracı işletme bulamama, uygun fiyatta sunamama, yabancı dil eksikliği ve kaliteli 
mal sunamama olarak sıralanmaktadır.  
 

Tablo 17. İhracat yapma şekilleri 
 İşletme Sayısı % 

Komisyoncu / mümessil firma ile 21 12,57 
Dolaylı ihracat (aracı firma ile) 40 23,95 
Müşteriye doğrudan satış 69 43,32 
Dolaylı ihracat ve müşteriye doğrudan 17 10,18 
Komisyoncu ve müşteriye doğrudan 11 6,59 
Komisyoncu ve dolaylı ihracat 2 1,20 
Komisyoncu, dolaylı ve müşteriye doğrudan 8 4,79 
Toplam 167 100 
 

Tablo 18. En önemli ihracat yapmama nedenleri 
 İşletme Sayısı % 

Kaynak yetersizliği (sermaye, teknoloji, malzeme vb.) 254 38,48 
Dış pazarları tanımama ve bilgi eksikliği 149 22,59 
İç pazarlarda tatmin olma 95 14,39 
Aracı işletme bulmadaki zorluk 69 10,45 
Uygun fiyatta mamul sunamama 36 5,45 
Yabancı dil yetersizliği 31 4,70 
Talep edilen kalite ve miktarda mamul sunamama 26 3,94 
Toplam 660 100 
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Tablo 19’da çalışmaya katılan ve ihracat yaptığını belirten 183 adet işletmenin 
ihracat yaptıkları ülke sıralamasında; Gürcistan, Almanya, Azerbaycan ve Rusya’nın ilk 
sıralarda yer aldığı görülmektedir. 
 

Tablo 19. İhracat yapılan ülkeler 
Ülke İşletme Sayısı % 

Gürcistan 43 23,50 
Almanya 38 20,76 
Azerbaycan 26 14,21 
Rusya 22 12,02 
Hollanda 18 9,84 
İtalya 12 6,56 
Diğer 24 13,11 

 
 Sonuç ve Öneriler 
 DOKAP’ın amaçları sosyal, ekonomik ve çevre konularında gözlenen 
olumsuzlukları giderecek şekilde bölgenin ekonomik yapısını güçlendirerek ortalama gelir 
düzeyini yükseltmek ve bölge içi gelir dağılımını iyileştirmek; bölgenin sosyal gelişmesini 
ve dayanışmayı sağlayarak bölge içi entegrasyonu sağlamak; ve bölgenin doğal 
kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak olarak sıralanmıştır. Bu kapsamda bölge ekonomisinin büyük ölçüde tarıma ve 
özellikle fındık ve çaya dayalı olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte üretici işletmelerin 
neredeyse tamamının küçük işletmelerden oluştuğu vurgulanmıştır. 
 Tablo 4’te de görülebileceği gibi 2000 yılı sonrasında kurulan işletmelerin faaliyet 
konuları incelendiğinde DOKAP’ta bölgede kurulması veya desteklenmesi düşünülen 
imalat sektörleri açısından çarpıcı bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapılan ülkelerin 
önemli bir kısmını komşu ülkeler ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya ve Hollanda 
gibi Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır.  
 Kullanılan krediler ile ilgili veriler incelendiğinde ihracat kredilerinin oldukça düşük 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ihracat yapamama nedenleri içerisinde ise kaynak 
yetersizliği ilk sırada yer almaktadır. Bu açıdan DOKAP içerisinde önerilen üretim ve 
pazarlama merkezi, kredi ve destekleme projelerinin gerçekleştirilmesi gerekliliğinin 
sürdüğü düşünülmüştür. 
 Çalışanların eğitim durumları ile ilgili veriler incelendiğinde mesleki eğitim 
almamış olanların oranının (%77,54) oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 
bölge sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut mesleki eğitim 
olanaklarının geliştirilmesi, bu ihtiyaçların daha etkin karşılanmasına yönelik olarak taraflar 
arasında daha yakın işbirliğini içerecek yapıların kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda 
DOKAP bünyesinde önerilen Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi ve Beceri Geliştirme 
projelerinin yeniden gözden geçirilerek uygulamaya konulması gerektiği düşünülmüştür. 
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Doğu Karadeniz Bölgesinin Kalkınması için Öneriler 
ve KOSGEB Desteklerinin Bölgesel Gelişmeye Etkileri 
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Özet 
 Bölgesel kalkınmanın temelini oluşturan kaynakların kullanımında öncelikle 
toplumsal fayda yaratacak bütüncül etkileri göz önünde bulundurmalıdırlar. Çalışmada bu 
çerçevede bölgesel kalkınma olgusu irdelenmiş ve DOKAP bölgesinin kalkınmasına 
yönelik olarak daha önce sunulan projeler ile muhtemel etkileri tartışılmış ve Doğu 
Karadeniz Bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin yükseltmesi ve gelişmişlik 
farklılıklarının azaltılması için düşünülen öneriler sıralanmıştır.  
 Son olarak, bölgesel kalkınma hedefine yönelik olarak uygulanan KOSGEB 
destekleri özetlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: KOSGEB teşvikleri, Trabzon stantları, bölgesel kalkınma 
 
 
 

The Effectiveness of Incentives Proposed and Practiced  
by KOSGEB for to Regional Development in the East Blacksea Region 

 
 
 

Abstract 
 Regional development should firstly consider overall effects that create social 
utility in utilizing resources that is the basis of development. Concept of regional 
development is discussed and projects proposed before for regional development of Eastern 
Blacksea Region and their possible effects. Some project proposals are presented in the 
second section for the purpose of increasing the level of economic and social development 
and decreasing development differences in the Eastern Blacksea Region.  
 In the last section, KOSGEB supports are summarized with regard to regional 
development. 
 Key words: KOSGEB incentives, Trabzon stands, regional development 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Giriş 
Genel olarak bakıldığında her ülkenin yapısında bölgeler, ekonomik ve sosyal 

kalkınma düzeyleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Bölgeler arası bu gelişmişlik 
farklılıklarını minimize edebilmek için gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler 
kalkınma politikaları hazırlamaktadırlar. Bu politikalara bağlı olarak dönemsel bazda 
hazırlanan kalkınma planları kamu ve özel sektör imkanlarıyla bölgesel kalkınmayı 
tetikleyecek bir çalışma sistematiği içerisinde yürütülmektedir. 

Türkiye’de 31.05.2005 tarih ve 25831 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 
2007 – 2008 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ile bölgesel gelişme ve bölgesel 
gelişme farklarının azaltılmasına yönelik politikalar belirlenmiştir. Bölgesel gelişme 
politikalarında temel amaç; yerel dinamiklere dayalı kalkınma anlayışı çerçevesinde 
ekonomik gelişme ve sosyal refahı ülke geneline yaymak olarak belirlenmiştir. 

Bölgesel kalkınma politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında birbirini 
tamamlayan temel ilkeler vardır. Bunlar sosyal fayda ilkesi, katılımcılık ilkesi ve 
sürükleyici sektör ilkesi olarak sıralanabilir. Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında rol 
alacak bütün aktörler kalkınmanın temelini oluşturan kaynakların kullanımında sadece 
bireysel faydayı değil, toplumsal fayda yaratacak etkilerini de hesap etmek 
durumundadırlar. Gerek kamu yatırımlarında gerekse özel sektör yatırımlarında tüm taraflar 
ortak çalışma zemini oluşturarak bölgesel kalkınmayı tetikleyecek alanlara yönelmelidirler. 

Bölgesel kalkınma plan ve programlarının başarıya ulaşmasında, kamu sektörünün 
yanında özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve halkın yönlendirici ve destekleyici 
katılımı gereklidir. Gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlama adına, yatırım çabasının tüm sektörlere 
birden değil de, bölgenin özelliğine göre, daha hızlı gelişme şansı olan sektöre ve genellikle 
de ikinci sektör dediğimiz sanayi sektörüne yöneltilmesi gerekir. Gelişmeyi tetikleyecek ve 
sürükleyecek lokomotif sektörler tespit edilip, bölge kaynakları bu alanlarda 
değerlendirilerek başarıya ulaşıldığında, diğer sektörlerin de birbirini tamamlayıcı etkiyle 
kalkınma sürecine katılması beklenir. Böylece, sanayi turizme, tarım sanayiye kaynak 
oluşturmalı ve bütün sektörleri kapsayan kalkınma sürecine katılmaları sağlanmalıdır. 

Kalkınma sürecinin hemen başında, plan ve programlara temel oluşturan unsurların 
gerek kamu sektörü gerekse özel sektör çalışmalarıyla tespit edilerek dökümante edilmesi 
gerekir. Öncelikle kalkındırılması hedeflenen bölgenin çok iyi bilinmesi gerekir. Bu 
kapsamda hazırlanan DOKAP Projesi bölgeyi tanıma adına, bölgenin mevcut durumunu 
çok iyi olmasa da önümüze ışık tutacak şekilde ortaya koyan bir çalışma olarak kabul 
edilebilir. Bununla birlikte Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB’in ortak çalışması olan “ 
Trabzon’un ulusal ve Uluslararası Alanda Fuar, Konferans, Kongre, Toplantılar ve Buna 
Bağlı Turizm Merkezi Olması Potansiyeli” araştırma çalışması, turizm alanında mevcut 
durumumuzu ve gelişme potansiyelimizi ortaya koymaktadır. Hazırlanan ve hazırlanacak 
olan çalışmaların bölgenin mevcut durumunu; ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, 
tarım, turizm ve eğitim açılarından güçlü ve zayıf yönleriyle fırsatları ve tehditlerini 
ayrıntılı bir biçimde ortaya koyması gerekir. 

Bölgenin bütünsel olarak tanınması sonrasında yapılması gereken en önemli 
çalışma, bölgenin stratejik hedeflerinin hazırlanmasıdır. Sektör bazında kısa, orta ve uzun 
vadeli hedefler dönemsel olarak planlanmalı ve bu misyonu paylaşacak kişi, kurum, 
kuruluş ve örgütlerle ortak çalışma zemininde bir sinerji oluşturularak hedefler 
gerçekleştirilmelidir. Bölgesel kalkınma için tespit edilecek sektörel hedeflerin birbirini 
tamamlayıcı ve destekleyici bir çalışma sistematiği şeklinde yürütülmesi gerekir. 

Kalkınmanın en önemli unsuru bölgede var olan kaynakların tespiti ve bu 
kaynakların planlamasıdır. Gerek finansman, gerekse insan kaynağı olsun ihtiyaçların 
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tespitinin yanında, bu kaynakların hangi dönemlerde, nereden, nasıl ve hangi şartlarda 
temin edileceği ile, yine hangi dönemde, ne şekilde ve hangi alanlarda kullanılacağı 
konularında ayrıntılı bir planlama yapılması gerekir. Hazırlanan plan ve programlar 
dahilinde, bir taraftan AB fonları, Dünya Bankası, KOSGEB, Valilik ve Belediye destek ve 
imkanlarından yararlanma yolları araştırılırken, diğer taraftan söz konusu plan ve 
programların hayata geçirilmesinde özel sektörün imkanlarından yararlanmak için özel 
sektör kaynaklarını harekete geçirecek projeler ve mekanizmalar kurma yoluna 
gidilmelidir.  

DOKAP’a baktığımız zaman bölge kaynaklarına dayalı olarak hazırlanan projeler 
sektörler bazında ana hatlarıyla ortaya konmuştur. Bir taraftan kamu kaynaklarıyla 
yapılması gereken çalışmalar ayrıntılı bir biçimde netleştirilmişken, diğer taraftan sivil 
toplum kuruluşlarının ve girişimcilerin hem bölgesel kalkınmayı tetikleyecek, hem de 
yatırımcıya getirisi olacak yatırım alanları ve fikirlerini ortaya koymaktadır.  

 
Doğu Karadeniz Bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınma düzeyini yükseltmek 

ve gelişmişlik farklılıklarını azaltabilmek için yapılması gereken çalışmalara ilişkin 
öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

1. Doğu Karadeniz Bölgesinin kalkınmasında turizm, tarım ve sanayi sektörlerinin 
ortak hedeflerle birbirini tamamlayacak şekilde yapılandırılması konusunda çalışmalar 
yapılması gerekir. Bölgenin gelişmesinde, gelir kaynaklarının artmasında, istihdam 
olanaklarının artmasında ve bölgeye sıcak para girişi sağlanmasında turizm çok önemli bir 
sektördür. Özellikle turizm kaynaklarının çokluğu ve potansiyel imkanlarını da düşünecek 
olursak, kısa sürede bölgede çarpan etkisiyle gelişmeyi hızlandıracak adımlar atılabilir. 
Turizm kaynakları olarak var olan tarih, kültür , deniz, doğa, kongre ve fuar turizmine 
ilaveten spor, tarım ve sanayi alanında da turizme kaynak olacak ürün ve aktiviteleri de 
sunabilmek gerekir.  

Bu gün dünyada yaygın bir şekilde kullanılan eko-turizmin Türkiye’de de özellikle 
bölgede değerlendirilebilir bir turizm kaynağı olduğu göz ardı edilmemelidir. Tarım 
işletmeleri belli bir sistem çerçevesinde tesislerini, bağ ve bahçelerini turizm etkinliklerine 
açabilirler. Örneğin; çay toplama demonstrasyonları yada çay toplama piknik turları, fındık 
toplama piknik turları düzenlenebilir. Ayrıca sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin de bölgesel gelişmeyi sürükleyecek bir güç olan sektörün temsilcileri olarak 
turizme kaynak ve konu olacak üretim faaliyetlerini değerlendirmeleri gerekir. Bir taraftan 
turizme kaynak olacak ürün gruplarının üretimi yaygınlaştırılırken, diğer taraftan turizme 
konu olabilecek sektörleri demonstrasyon çalışmaları ile turizme ve turistlere açarak hem 
turizm sektörü desteklenmeli, hem de yeni kazanç yolları denenmelidir. Çakırgöl yöresinde 
yapılması düşünülen kayak tesislerinin bölgenin kış turizmini çok ciddi anlamda 
tetikleyeceği düşünüldüğünde, yatırımcıların bu bölgeye yeni tesisler kazandırması için 
çalışmaların başlatılması gerekir.  

Özetle; bölgede tarım, turizm ve sanayi sektörleri arasında birbirlerini tamamlayan 
ve destekleyen mekanizmalar oluşturularak bölgesel kalkınmayı bütün olarak sağlayacak 
adımları atabilmek gerekmektedir. 

2. Bölgedeki bütün turizm kaynaklarının ve değerlerinin envanterinin en ayrıntılı 
biçimde çıkarılması gerekmektedir. Bölgede turizme kaynak ve konu olabilecek 
yaylalardan göllere, tarihten kültüre, ekonomiden spora, sağlıktan eğitime ve fuar, kongre, 
turizmi teşvik edici imkanlarından turizm tesislerine kadar bütün turizm kaynaklarının ve 
değerlerinin en ayrıntılı bir biçimde envanterinin çıkarılarak katalog, CD ve yayınlarının 

449

 
 



 

hazırlanması ve bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması gerekli ve 
önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 

3. Bölgede çok önemli ekonomik değer olabilecek turizm sektörünün etkinliğini 
artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek üzere emeklilerden ve bayanlardan oluşacak azda 
olsa yabancı dil bilen yada kısa süreli lisan eğitimi alabilecek potansiyele sahip kişilerden 
oluşacak, yetkili merciler tarafından özel yetkiler verilecek ve aktivite projeleri hazırlanarak 
aktivite kazandırılacak bir Turizm Gönüllüleri Ekibi kurulmalıdır. 

4. Bölgede var olan ve turizme kaynak ve konu olan yöresel kaynaklar ve yöresel 
ürünlerle değerlerin tanıtımı ve pazarlamasına yönelik sistemler kurulması için projeler 
yapılmalıdır. Bu alanda ana hatlarıyla hazırlanmış olan ve yöresel ürünlerin tanıtımı ve 
pazarlamasında örnek bir proje çalışması olan “TRABZON STANDLARI” projesi örnek 
gösterilebilir.  Bahsedebiliriz. 
 
 
 KAMU  STÖ ÖZEL  

SEKTÖR  SEKTÖR 
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Şekil 1. Trabzon Stantları 
 
Trabzon Stantları Projesinin Amacı 
Karadeniz bölgesinin özellikle Trabzon’un tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde 

yöresel ürünlerinin ve yöresel kaynak ve değerlerin tanıtılması ve pazarlanmasında altyapı 
oluşturacak stantların kurulmasını sağlamaktır. 

 
Tarafları 

 1. Trabzon Valiliği 
 2. Trabzon Belediyesi 
 3. Sivil toplum kuruluşları 

4. Ürün tedarikçileri (Yöresel ürün, hediyelik eşya üretenler…) 
 A. Firmalar 
 B. Okullar 
 C. Kamu kurumları 
 D. Kişiler 
 5. Tanıtım tedarikçileri (Broşür, katalog, maket...) 
 A.Turizm il müdürlükleri 
 B. Turizm işletmeleri 

 

KOMİSYON 

SÖZLEŞME ÜRÜN  
TEDARİKÇİLERİ 

BAYİLER 

SÖZLEŞME 

SÖZLEŞME 
KURULUŞ TANITIM 

TEDARİKÇİLERİ  

 

 
 



 

 C. Oteller 
 D. Lokantalar  
 6. Turizm gönüllüleri 

 
Trabzon Stantlarının Bayileri 
Şehrin merkezinde, turizm merkezlerinde, turizm işletmelerinde, büyük marketlerde, 

tatil köylerinde, büyük otellerde kurulacak işyerleri. Türkiye ve yurtdışındaki Trabzon 
gönüllülerinin (uygunsa) iş yerleri. 
 

Trabzon Stantlarının Genel Esasları 
 Trabzon Stantları ismi tescil edilecek 
 Stantlar, pazarlama reyonu ve tanıtım reyonu olmak üzere iki reyon şeklinde 

tasarlanacak, 
 Stantlar her yerde standart olacak (Tasarımı yarışmayla tespit edilecek) 
 Pazarlama Reyonu, yöresel ürünlerin satışının yapıldığı bölümlerden oluşacak 
 Tanıtım Reyonu, yöresel kaynakların tanıtımının yapıldığı bölümlerden oluşacak 
 Her stanttaki ürün grubu ve tanıtım materyali aynı olacak 
 Stantlara alınacak ürünler ve tanıtım materyalleri komisyon marifetiyle tespit 

edilecek 
 Stantlara alınacak ürünler için tedarikçilerle yıllık bazda satış ve fiyat politikalarını 

da içermek üzere tedarikçi sözleşmeleri yapılacak 
 Aynı şekilde turizm değerlerini, işletmeleri, bölgeyi ve firmaları kısacası reklam 

ve tanıtım yapmak isteyen ve komisyonca da uygun görülen bütün tanıtım tedarikçileri ile, 
tanıtım reyonunda yer almak üzere yıllık bazda kira sözleşmeleri yapılacak 

 Trabzon’da, Türkiye’nin değişik il ve turizm merkezlerinde ve dünyada değişik 
yerlerde yöresel ürünlerin satıldığı ve yöresel kaynak ve değerlerin tanıtıldığı, sürekli açık 
bir fuar alanı gibi kurgulanacak olan, Trabzon Stantları’nın bayileri ile de belirli şartları 
taşıyan sözleşmeler yapılacaktır. 

 
Yansımalar 
 Trabzon’daki özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum örgütleri arasındaki 

dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirecek 
 Trabzon’un kaynakları olan turizm, kültür, doğa ve tarihi değerler tanıtılacak ve 

pazarlanacak 
 Yöresel ürünler bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanlarda tanıtılacak ve 

pazarlanacak 
 Yeni istihdam ve değer yaratacak iş sahaları açılacak 
 Yöreye ciddi anlamda kaynak akacak, vs. 

 7. Bölgede var olan yöresel ürünler dışında yine turizme kaynak oluşturacak 
potansiyel üretim alanları tespit edilerek gerek eğitim faaliyetleriyle öğrenme sürecini 
tamamlama, gerekse atölye çalışmalarıyla üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik 
proje çalışmaları planlanabilir. Bu kapsamda turizme konu ve kaynak olabilecek ve bölgede 
de geçmişi olan örnek projeler ise şu şekilde sıralanabilir: 
  Altın ve gümüş işlemeciliği olan hasır örme 
  Kazaz ve Telkari işi 
  Cam İşlemeciliği 
  Küçük obje üretimi (Yöresel değerlerin maketi, anahtarlığı, bebekler ve diğer 
objelerden oluşan hediyelik eşya üretimi) vs. 
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 8. Doğu Karadeniz Bölgesinde en önemli ekonomik değerlerden biri olabilecek 
potansiyele sahip kültür balıkçılığının ve deniz balıkçılığının üretimi, işlenmesi ve 
pazarlanmasına yönelik daha önceden yapılan çalışmaların elden geçirilerek yeniden 
yapılandırılması ve yeni girişimcilerin bu alanda yatırım yaptırmaya yönlendirilmesi ve 
sektörün desteklenmesi gereklidir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, 2000 itibariyle ülke genelinde su ürünleri üretimi 
582.376 ton olup, bunun % 76’sını deniz balıkları, % 14’ünü kültür balıkları, % 7’sini tatlı 
su balıkları ve % 3’ünü de diğer deniz ürünleri oluşturmaktadır. Avlanan deniz balıkları 
içerisinde Doğu Karadeniz Bölgesi 243.417 tonla (218.028 tonla % 89,5’ini hamsi, % 
10,5’ini ise diğer balıklar oluşturmaktadır.) ilk sırada yer alırken bu bölgeyi sırasıyla 
97.595 tonla Batı Karadeniz, 46.137 tonla Marmara, 40.242 tonla Ege ve 14.299 tonla da 
Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Kültür balığı üretiminde ise, 2000 yılı rakamları itibariyle 
Türkiye geneli 79.031 ton olup, Trabzon ili 1985 tonla 8. sırada yer almaktadır. İlde 
üretilen 1985 ton kültür balığının 1630 tonunu iç sulardaki tesislerde üretilen alabalık 
oluştururken 355 tonunu da deniz kafeslerinde yetişen alabalıklar oluşturmaktadır (DİE Su 
Ürünleri İstatistiği, 2000). 
 Yukarıdaki istatistikler; bölgede yıllar itibariyle artan kültür balıkçılığının varlığına, 
balıkçılıkta geçmişten gelen birikim ve deneyimlere, bölgedeki akarsuların bolluğuna ve 
her açıdan balık üretimine uygun şartlar taşıyan denizine rağmen bütün bu kaynakların 
verimli değerlendirilmediği ve ekonomik değere dönüştürülmediği görülmektedir. 
DOKAP’ta da bölgesel kalkınma için önemli ve yatırıma uygun bir sektör olarak 
değerlendirilen, genel sıkıntıları ortaya konulan ve çözüm önerileri de projeye bağlı olarak 
sunulan kültür balıkçılığının geliştirilmesi projesi yeni yatırımcı ve ortaklıklarla yeniden ele 
alınmalıdır. Bölgede küçüklü büyüklü 284 adet kültür balığı yetiştiriciliği yapan çiftlik 
olup, kapasiteleri son yıllarda önemli miktarlara çıkmıştır. Bu sektöre ait sorunlar şu şekilde 
sıralanabilir. 
  Balık yavrusu stokunun yetersizliği 
  Pazarlamanın bireysel olarak yapılması 
  Yem fiyatlarının yüksek olması 
  Yem kalitesinin düşük olması 
  Balık hastalıklarının teşhisi, kontrolü ve bunlara ilişkin önlemler konusunda 
yetersizlikler 
  Konuyla ilgili yayım ve bilgi noksanlığı 

2000 yılında çalışmaları başlayan ve 2002 yılında kuruluşu gerçekleştirilen oluşumla 
bölgedeki balıkçılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar belli bir noktaya gelmesine 
rağmen, sektörün finansman ihtiyacının karşılanamaması, sektörde oluşturulamayan sinerji 
ve bu ekonomik değerin farkında olunmaması nedenlerinden dolayı tam anlamıyla sonuca 
gidilememiştir. Kültür Balıkçılığı üreticilerinin önündeki sorunların ortak çözümlerinin 
bulunması ve aşağıda kısa, orta ve uzun dönemli hedefleri ortaya konan oluşum, bölgede 
mevcut olan 284 balık üretim çiftliği içerisinden 100’ün üzerindeki işletmenin katılımıyla 
iki yıl süren toplantı ve görüşmeler sonrasında gerçekleştirildi. 43 balık üretim çiftliğinin 
kurduğu bu oluşumun gerçekleştirmeyi planladığı hedefler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 

 
Kısa Vadeli Hedefler 
 Bütün tatlı su balığı üreticilerinin tek bir çatı (şirket) altında güç birliğine 

gitmeleri, 
 Hammadde ihtiyacının kurulacak ortak şirket tarafından sağlanması. 
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 Orta Vadeli Hedefler 
  Bölgedeki balık üretim kapasitesini artırmak ve üretim sezonunu bütün yıla 
yayabilmek için Kafes Balıkçılığı’nın yapılması ve yaygınlaştırılması, 
  Bütün üye işletmelerin yavru balık ihtiyacını karşılayacak bir Kuluçka Merkezi’nin 
kurulması, 
  Balık üretim çiftliklerinde üretilecek alabalıkların işlenerek dünya piyasasına 
sunulması amacıyla bir Balık İşleme Entegre Tesisi’nin kurulması, 
  Yer seçimi, havuzların tasarımı ve uygun şartlar konusunda Teknik Destek 
sağlanması, 
  Hastalıkların teşhis, önlem, kontrolü ve veterinerlik hizmetleri sağlanması 
amacıyla balıkçılık laboratuarı’nın kurulması, 
  Üye işletmelerin ürettikleri balıkların tek elden pazarlanabilmesi için Pazarlama 
Birimi’nin oluşturulması, 
  Uygun fiyata kaliteli yem bulmak için Balık Yemi Üretim Tesisi’nin kurulması 
  Karadeniz Alabalığı’nın marka haline getirilmesi. 
 
 Uzun Vadeli Hedefler 
  Seçilecek uygun alanlarda yeni balık üretim çiftlikleri kurmak, akarsuları optimal 
anlamda değerlendirmek, 
  Balıkçılığın, Karadeniz Bölgesi için fındık ve çay sektörü gibi çok önemli 
ekonomik ve sosyal değer haline gelmesini sağlamak, 
  Ortak tesislerin sayısını artırarak bölgede balıkçılık sanayisi ve yan sanayisini 
oluşturmak. 
  Tesislerin zaman içinde ihtisaslaşarak küçük küçük işletmeler yerine yüksek 
üretim ve tam donanımlı bir hüviyete kavuşturulması ve model tesisler haline getirilmesi 
  Limanların balık ve balık ürünleri taşıyan gemilere gerekli hizmeti verebilecek 
şekilde donatılması. 

Bu amaçlar doğrultusunda kısa vadeli hedefler gerçekleştirildi. 43 adet balık üretme 
çiftliği bir A.Ş. etrafında birleşerek Doğu Karadeniz Kültür Balıkçılığı Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. (DOKABAŞ )’ni kurdular. Sadece yem ihtiyacının tek elden sağlanması maliyetlerde 
önemli miktarda avantaj sağladı. Orta Vadeli hedeflerden birincisi olan KAFES 
BALIKÇILIĞI 800 ton/yıl kapasiteli proje hazırlandı ve 2004 yılında 70 ton/yıl deneme 
amaçlı balık üretimi gerçekleştirildi. Ancak diğer hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 
balıkçılık sektörüne yatırım yapacak yeni girişimcilere ihtiyaç vardır. Bu projeler 
tamamlandığında, gerek istihdam olanaklarında, gerekse oluşturulan katma değerde önemli 
artışlar ve imkanlar ortaya çıkacaktır. 

 
KOSGEB’in Destekleri ve Bölgesel Kalkınmaya Etkileri 
KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kurumu olup, ülkenin 

ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
İşletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, 
sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla 20 
Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanunla kurulmuştur. 

KOSGEB, 1 ila 150 arasında işçi çalıştıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelere, yeni girişimcilere, girişimcilere,KOSGEB tarafından işbirliği yapılan 
meslek kuruluşlarına, işletici kuruluşlara ve sektörel kuruluşlara, Danışmanlık, Eğitim, 
Teknoloji Araştırma ve Geliştirme, Sınai Mülkiyet Hakları, Bilgisayar Yazılımı, E-Ticaret 
Yönlendirme, Genel Test Analiz, Kalibrasyon ve CE İşaretlemesine İlişkin Test Analiz, 
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Tanıtım, Markaya Yönlendirme, Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım, Yurtiçi Uluslararası 
Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım, Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım, 
Milli Katılım Düzeyi Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım, İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi 
Programına Katılım, Eşleştirme, Yerel Ekonomik Araştırma, Ortak Kullanım Amaçlı 
Makine-Teçhizat, Altyapı-Üstyapı Uygulama Projesi, Nitelikli Eleman, Yeni Girişimci ve 
İş Geliştirme Merkezleri Desteklerini belirlenen sistem çerçevesinde hedeflere dayalı olarak 
sunmaktadır. 
 

Bölgesel Kalkınma Destekleri 
Yerel Ekonomik Araştırma Desteği 
Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi 

envanteri ve benzeri çalışmalarla, analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit 
edilerek, uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik, sosyal gelişme ile ulusal 
ve bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili 
araştırmalara destek verilmesidir. Söz konusu destek meslek kuruluşlarının tedarikçi 
firmalara yaptıracakları yerel ekonomik araştırmalar için verilecek desteği kapsamaktadır. 
Bu kapsamda, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde Trabzon için yerel 
ekonomik araştırma çalışması gerçekleştirildi. 

KOSGEB’in bu desteği aracılığıyla bölgedeki bütün iller için ilin mevcut durumunu 
ortaya koyan, güçlü ve zayıf yönlerini ve bölgesel kalkınma için fırsatlarla önündeki 
tehditleri tespit eden birer yerel ekonomik araştırma çalışması yapılmalıdır. Bu çalışmalar 
bölgesel kalkınma strateji ve planlarının hazırlanmasında yol gösterici olurken, yeni yatırım 
yapacak girişimcilerin geleceği daha iyi görmelerine de olanak sağlayacaktır. 

 
Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteği 
Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren 

işletmelerin ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken kuracakları bir işletici 
kuruluş marifeti ile, tek başlarına veya topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın 
bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri, kalite 
geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuracakları ve müştereken 
yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları 
(ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek verilmesidir. Söz 
konusu desteğin verilebilmesi için; en az ortak işletme sayısı 5 (beş) olacaktır. 

İşletmeler tarafından ORTKA’lar için kurulacak olan işletici kuruluşta; aynı işkolu 
veya birbirini tamamlayıcı işkolunda yeterli sayıda işletme bulunamaması halinde en az 3 
(üç) işletmenin aynı işkolu veya birbirini tamamlayıcı işkolunda faaliyet göstermesi koşulu 
ile ORTKA’ya ortak olmak isteyen diğer işkollarında faaliyet gösteren işletmelerin 
ortaklığı KOSGEB tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebilir. ORTLAB’larda ise 
tüm ortakların aynı işkolu veya birbirini tamamlayıcı işkolunda faaliyet göstermeleri esas 
olup, diğer işkollarından ortak kabul edilmez. Meslek kuruluşları tarafından bölgelerindeki 
işletmelerin katılımı ile müştereken kuracakları işletici kuruluşlarda ise; bünyelerinde aynı 
işkolu veya birbirini tamamlayıcı işkolunda en az 5 (beş) ortak sayısı olması koşulu 
aranacaktır. Bu güne kadar bölgede bir çok sektörde ORTKA ve ORTLAB destekleriyle 
yeni yapılanmalar sağlandı. Doğu Karadeniz Silah Projesi kapsamında bölgedeki her ilde 
silah üretimine yönelik tesisler kurulmasına proje desteği ve makine-teçhizat desteği 
sağlanarak yeni bir sektörün, yeni yatırımların ve yeni istihdam olanaklarının ortaya 
çıkması sağlandı.  
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Ayrıca Sürmene de yaygın olarak bulunan bıçakçılık sektörünü de bir çatı altında 
toplayıp makine-teçhizat destekleriyle son derece modern makinelerle üretim yapılmasına 
ve bölgede önemli yer edinen bir işletmenin doğmasına destek verildi. Benzer imkanlar 
ayakkabıcılık sektörüne de sağlandı. En son beş işletmenin bir araya gelmesi ile 
mobilyacılık sektörüne ara malzeme hazırlamaya yönelik yeni bir tesis kurulmasına destek 
verildi. 

Yeni yatırımların yapılmasında, yeni istihdam alanlarının oluşturulmasında kıvılcım 
görevi yapan söz konusu destek modeli, kalkınmayı tetikleyebilecek önemli bir destek 
modelidir. Bu sayede milyon dolarlık yatırımlara ön ayak olmaktadır. Bölgede yaygın bir 
şekilde bulunan sektörler ve üretim konularında gerek ortak kullanım atölyeleri, gerekse 
ortak kullanım laboratuarları aracılığıyla yeni bir sinerji oluşturacak, sektörü sürükleyecek 
proje ve ortak yatırım çalışmaları yapılabilir. Örneğin; Trabzon’da fındık işleyen ve 
yurtdışına ihracat yapan güçlü firmalar bulunmaktadır. Bu işletmelerin KOSGEB desteği 
ile kuracakları araştırma ve geliştirme laboratuarı aracılığıyla fındıktan yeni ürünler elde 
edip, bunu yine KOSGEB desteği ile kurabilecekleri tesis aracılığıyla sanayi mamulü haline 
dönüştürebilirler. 

Aynı şekilde, Rize’de ya da Trabzon’da çay konusunda ürün farklılaştırması 
çalışmaları için ortak kullanım amaçlı makine-teçhizat desteği aracılığıyla, araştırma-
geliştirme laboratuarı veya paketleme tesisleri kurulabilir. Gümüşhane’de yeni yeni sanayi 
ürünü haline gelmeye başlayan pestil, köme ve pestil tatlılarını üreten işletmelerin 
Gümüşhane’nin kalkınmasında çok önemli yerlerinin olacağı herkes tarafından kabul 
edilmektedir. Ancak kalkınmayı sağlayacak gelişme trendini yakalayabilmek için amatör 
üretim sistemini terk edip laboratuar şartlarında ve modern cihazlarla üretim yapıp, kendine 
özgün ambalajlarıyla ve paketleme tesisleri aracılığıyla ürün grubunu çeşitlendirecek 
sistemler ve mekanizmaların kurulması zorunlu hale gelecektir. Eğer KOSGEB’in desteği 
de göz önüne alınarak belli firmaların bir araya gelmesiyle model ve sistem kurma 
çalışmalarına gidilemez ve laboratuar şartlarında üretim yapabilecek şekilde tesisler 
kurulamazsa, söz konusu sektör hiçbir zaman bölgesel gelişme beklentilerine cevap 
veremeyecektir. 

 
Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi Desteği 
Üretimin ve istihdamın artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi amacı ile yeni 

yatırımlara altyapı ve üstyapı proje giderlerine destek verilmesidir. Kalkınmada öncelikli 
yöreler kapsamında yer alan illerde KOSGEB tarafından belirlenen esaslar dahilinde; 
a) Kurulacak olan küçük sanayi siteleri (KSS) için, altyapı ve üstyapı uygulama projelerine, 
b) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında, bu illerdeki mülki/yerel 
yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak 
yeni yatırım yapacak olan işletmeler için, üstyapı uygulama projelerine verilecek desteği 
kapsar. 

 
Nitelikli Eleman Desteği 
İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin 

geliştirilmesi, verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının 
sağlanması amacı ile işletmelere/işletici kuruluşlara ve KOSGEB ile işbirliği içinde 
yürütülen ulusal/uluslararası projelere nitelikli eleman temini için destek verilmesidir. Bu 
destekte, en fazla destek süresi 18 (on sekiz) aydır. Belirtilen limitler dahilinde bu süre 
içerisinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst 
limiti tamamlandığı tarihte bu süreye bakılmaksızın KOSGEB desteği sona erer. İki yıllık 
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meslek yüksek okulu mezunları, normal yöre ve gelişmiş yörelerde bu destekten 
yararlanamayacaktır. 

 
Diğer Destekler 
Danışmanlık 
İşletmelerin, yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletici kuruluşların, yatırım 

yönlendirme, atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırma, idari ve 
teknik mevzuat uygulaması, ürün - yöntem geliştirme ve benzeri hususlarda yapacakları 
çalışmalar kapsamında planlama, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma- geliştirme 
ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, yönetim ve benzeri konulardaki 
bilgi ve becerilerini geliştirmek, yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye 
gelmelerini temin etmek, istihdamın ve katma değerin arttırılabilmesi için yeni işletmelerin 
kurulmasını sağlamak amacı ile gerekli danışmanlık ihtiyaçlarına destek verilmesidir. 

Bu amaçla, işletmelerin, girişimcilerin, yeni girişimcilerin ve işletici kuruluşların, 
KOSGEB veri tabanında bulunan yerli veya yabancı her türlü şirket statüsündeki 
danışmanlık kuruluşları, serbest meslek erbabı ve bu alanda faaliyet gösteren üniversiteler, 
kamu kuruluşları ile vakıf ticari işletmelerinden satın alacakları danışmanlık hizmetine 
verilen destekleri kapsar. Yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletmelerin, gruplandırılarak 
ortak nitelik gösteren sorunlarının çözümüne yönelik olarak, verilecek danışmanlık 
hizmetleri, KOSGEB tarafından organize edilir ve hizmet alımı gerçekleştirilir. 

Genel Eğitim Programları 
İşletmelere KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarına katılımları 

için verilen desteği kapsar. İşletmelerin, yurtiçi - yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye 
gelmelerini temin etmek, istihdamı ve katma değeri artırabilmek için; planlama, yatırım, 
modernizasyon, teknolojik araştırma geliştirme, teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, 
finansman, enformasyon, yönetim, mevzuat, girişimcilik gibi konulardaki bilgi ve 
becerilerini geliştirmek amacı ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için destek verilmesidir. 

Özel Eğitim Desteği 
İşletmelerin, yurtiçi - yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin 

etmek, istihdamı ve katma değeri artırabilmek için; planlama, yatırım, modernizasyon, 
teknolojik araştırma geliştirme, teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, finansman, 
enformasyon, yönetim, mevzuat, girişimcilik gibi konulardaki bilgi ve becerilerini 
geliştirmek amacı ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için destek verilmesidir. 

Özel eğitim desteği; İşletmelerin, KOSGEB veri tabanında yer alan yurtiçi 
özel/kamu eğitim kurum/kuruluşlarınca düzenlenen ve KOSGEB tarafından uygun görülen 
eğitim programları için, KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda, satın alacakları 
özel eğitim hizmetlerine verilen destekleri kapsar. 

Genel Girişimcilik Eğitim Programı 
Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve iş planı hakkında bilgilendirmek amacıyla 

kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik olarak düzenlenir. 
Yeni Girişimci Desteği 
Ekonomik kalkınma ve İstihdam sorunlarının çözümüne temel faktörü olan 

girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak 
amacı ile yeni girişimcilerin desteklenmesidir.Yeni girişimcilerin destek sözleşme 
tarihinden itibaren en fazla üç yıllık süre içerisinde iş kurma giderleri ile makine-teçhizat ve 
donanım giderlerini karşılamaya yönelik destektir. 2004-2005 yıllarında yürütülen 
girişimcilik projelerinden başarıyla mezun olan 6 girişimciye başlangıç sermayesi 
anlamında yeni girişimci desteği sağlanarak işletme yatırımları finanse edilmiştir. Bu 
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desteğin yaygınlaştırılması ile bir çok alanda yeni işletmeler kurulabilecek ve yeni istihdam 
olanakları sağlanabilecektir. 

İş Geliştirme Merkezi Desteği 
KOSGEB tarafından ulusal ve uluslararası projeler kapsamında kurulan ve bu 

projelerin sona ermesinden sonra, işletici kuruluş tarafından faaliyetlerini sürdürmekte olan 
iş geliştirme merkezlerinin personel ve kira giderlerini karşılamak üzere verilen desteği 
kapsar. 

Genç Girişimci Geliştirme Programı 
Genç Girişimci Geliştirme Programları, orta öğretim sonrası örgün/yaygın öğretim 

kurumları ve üniversitelerde düzenlenen, kuramsal ve uygulamalı girişimcilik eğitim 
programlarıdır. Program süresince yararlanıcılara girişimcilik, iş planı, iş kurma ve 
yönetme gibi konularında eğitimler verilir. Bu ana eğitimler, yararlanıcıların çalışmalarının 
değerlendirildiği atölye çalışmaları ve -yararlanıcıların ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak belirlenen- destek eğitimleriyle desteklenir. Yararlanıcıların program 
süresince kendi iş fikirleri için bir iş planı hazırlamaları beklenir. 

Bilgisayar Yazılımı Desteği  
İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite 

düzeylerini yükseltmek amacı ile Bilgisayar Yazılımı temini için destek verilmesidir. 
İşletmelere, Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim, Üretim Planlama Takip ve Kontrolü, 
Kurumsal Kaynak Planlaması, Bakım-Onarım yazılımları satın almaları için verilen 
destekleri kapsar. 

E-Ticarete Yönlendirme Desteği 
İşletmelerin dünya pazarlarına açılmaları ve rekabet düzeylerini yükseltmeleri amacı 

ile, E-Ticaret’e yönelmelerine destek verilmesidir.  
Genel Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 
İşletmelerin ürün kalitelerinin artırılması,yeni ürün geliştirmeleri,ulusal ve 

uluslararası pazarlarda ihtiyaç duydukları ürün belgelerinin temini için gerekli olan 
test,analiz ve kalibrasyon hizmetlerinin geri ödemesiz olarak desteklenmesidir.  

CE İşaretlemesine İlişkin Test ve Analiz Desteği 
İşletmelerin CE işaretlemesi gerektiren yönetmelikler kapsamında yer alan ürünleri 

için yapacakları uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve denetim 
giderlerine geri ödemesiz olarak destek verilmesidir.  

Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği 
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin, ulusal ve 

uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve 
yeni ürün üretilmesi veya geliştirilmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve 
geliştirme desteği verilmesidir. 

Markaya Yönlendirme Desteği 
İşletmelerin kendi markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı 

oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi ve yurtdışında markaya yönlendirilmeleri 
için gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin giderlere destek verilmesidir. 

Tanıtım Desteği 
İşletmelere; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışında tanıtmaları için 

gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilmesidir. 
Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği 
İşletmelerin, uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı pazar paylarını artırma, 

rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka 
imajı oluşturmalarını sağlamak amacı ile kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri 
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ülkelerde organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan yurtdışı 
fuarlara katılımlarına destek verilmesidir. 

Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği 
İşletmelerin; uluslararası pazarlara giriş, yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini 

tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı 
oluşturmalarını teminen, ülkemiz milli katılımının gerçekleştirileceği ve kendileri için 
hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde düzenlenen milli katılım düzeyindeki yurtdışı 
fuarlar arasından, KOSGEB tarafından yıllık olarak belirlenen yurtdışı fuarlara 
katılımlarına destek verilmesidir. 

Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği 
İşletmelerin; yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni 

ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını 
teminen, yetkili mercii tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takvimi 
tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi uluslararası sanayi 
ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımlarına destek verilmesidir. 

Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği  
İşletmelerin; pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler 

hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, yetkili mercii 
tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takvimi tebliğinde yer alanlar 
içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi sanayi ihtisas ve genel sanayi fuarlarına 
katılımlarına destek verilmesidir. 

Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği 
İşletmelerin; sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak üzere, 

Türk Patent Enstitüsü’ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları 
başvurular için destek verilmesidir. 

 
 Sonuç olarak, Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinden biri olan Doğu Karadeniz 
Bölgesi için şimdiye kadar kalıcı ve gelişmeyi tetikleyici projeler hazırlanamamıştır. 
 Geçmiş konumu ve potansiyeli göz önüne alındığında başta sanayi olmak üzere 
birbirini tamamlayacak olan turizm, tarım ve balıkçılığın geliştirilmesi ile bu bölge daha 
üretken ve ulusal ekonomiye daha büyük katkılar yapan bir bölge haline dönüşecektir. 
Doğu ve Batı arasındaki ticareti gerçekleştiren, Erzurum ve Bayburt’tan geçip Trabzon’a 
ulaşan, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan bölge soğuk savaş döneminin sona ermesi ve 
bunun sonucunda uluslararası ticaretin yeniden canlanması sonucu özlenen konumunu 
tekrar kazanabilir.  
 Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kalkınması, yukarda bahsedilen fikir ve projelerin başta 
devlet destekleri olmak üzere, çeşitli finans kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi sonucu, 
Türkiye ekonomisindeki büyümenin hızlanmasına katkıda bulunacak ve bölgesel 
farklılıkların minimize edilmesiyle ulusal bütünleşmeyi güçlendirecektir. 
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Özet 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ)’ler sosyal ve ekonomik yapıda önemli bir 

rol üstlendiklerinden dolayı bölgesel kalkınmada da önemli bir yere sahiptirler. Genel 
anlamda değerlendirilirse KOBİ’ler, daha düşük yatırımla daha çok üretim ve ürün 
çeşitliliği ve daha düşük yatırım maliyeti ile daha fazla istihdam imkanı sağlayabilmekte; 
talep değişiklerinde daha esnek olma ve teknolojik yeniliklere daha yatkın olma gibi 
özelliklere sahiptirler. Bu çalışma bölge içerisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ve ilgili 
diğer kesimlerin özelliklerine göre belirlenecek politikalar ile KOBİ’lerin bölgesel 
kalkınmaya olan katkılarının en üst seviyeye çıkarılabileceği tezi üzerine kurulmuştur. 

Bu çalışmada üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak Doğu 
Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelere bölgesel bir 
model önerisi sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: KOBİ, Ar-Ge, üniversite-sanayi işbirliği, Doğu Karadeniz 
Bölgesi 
 
 

A Model Suggestion to Increase both University-Industry Cooperation and the 
Efficiency of SMEs in Regional Development 

 
Abstract 

Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) have also an important place in 
regional development because of their important role in social and economic structure. 
SMEs can provide more production and product assortment, and also employment with 
lower investment. They have properties like elasticity against demand changes and have 
tendencies towards technologic innovations. This study was based on the thesis of the 
policies defined for the properties of region and the SMEs in that region, maximizing the 
supplement of SMEs for regional development.  

In the study, a regional model related to SMEs in the East Blacksea Region was 
proposed to develop cooperation between University and Industry. 

Key words: SMEs, R&D , university-industry cooperation, East Blacksea Region 



 

Giriş 
Bölgesel kalkınma son elli yılda başta iktisatçılar olmak üzere birçok farklı 

alanlardaki uzmanların en fazla ilgisini çeken konulardan biridir. Ulusal ekonomiler 
içerisinde bölgesel ekonomilerin rolü, küreselleşmenin bir sonucu olarak büyük ölçüde 
değişmiştir. Günümüzde ürün, materyal, hizmet ve üretimin uluslararası sağlanmasının 
ortaya koyduğu değişimden etkilenmeyen çok az bölge mevcuttur. Bu değişimlere uyum 
sağlamak bazı durumlarda sıkıntılı da olsa bölgeler daha da uzmanlaşmakta, yerel olarak 
giderek daha az bütünleşmekte ve dış pazarlara daha fazla odaklanmaktadırlar. Bu açıdan 
mevcut durumda bölgenin rekabet gücünün kavranması, ekonomik gelişimi destekleyecek 
ve küresel ekonomide ticareti geliştirecek bir stratejik plan için oldukça önemlidir (Roberts-
Stimson, 1998, s.370). 

Doğu Karadeniz Bölgesi göreli olarak Türkiye’nin en az gelişmiş bölgelerinden 
biridir. DOKAP çalışmasında da vurgulandığı üzere küreselleşme ve dünya genelinde 
geleneksel imalat sanayileri üretim kapasitesinde oluşan artı değer nedeniyle, DOKAP 
bölgesinin, geleneksel sanayiler içinde rekabet etmesi oldukça zordur. Bölgenin büyük 
kentlerden uzak olması yanında coğrafik yapı rekabeti bölge açısından zorlaştırmaktadır. 
Bunun yanında bölgesel farklılıkların azaltılmasında yüksek teknoloj ürünlerine sahip 
sanayileri öne çıkmaktadır. Yüksek teknoloji ise tüm dünyada, hemen hepsi araştırma 
üniversitelerinin yakınında olmak üzere yerelleşmiş ekonomik gelişme alanları 
yaratmaktadır. Bu açılardan bu çalışma yenilikçilik (innovasyon) ve Ar-Ge’ye dayalı olarak 
bölgenin sahip olduğu olanakların daha etkin kullanımı yönünde yeni birtakım önerilere 
dayalı hazırlanmıştır. 
 

Mevcut Durum  
Başta DOKAP olmak üzere bölge ile ilgili yapılan çalışmalarda imalat sanayinin en 

önemli özelliklerinden biri olarak işletmelerin büyük ölçüde küçük ölçekte olması 
gösterilmiştir. Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi KOSGEB tarafından yapılan saha 
araştırması verileri de bu durumu doğrulamaktadır. 
 

Tablo 1. DOKAP bölgesindeki işletme ölçekleri 
 İşletme Sayısı Yüzde (%) 

1-10 445 51,93 
11-50 349 40,72 
51-150 63 7,35 
Toplam 857 100 

 
Araştırma-Geliştirme, yenilikçilik (innovasyon) ve katma değeri yüksek ürünlere 

dayalı bir sanayi potansiyelini ortaya koyma bakımından mevcut durumda taraflar çok 
genel biçimiyle şu şekilde ifade edilebilir: 

Bölgenin kapsadığı tüm şehirlerde birimleri bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi; 
Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin (KOS) Ar-Ge projelerini desteklemek 

üzere kurulmuş KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi; 
Faaliyete geçme aşamasına gelmiş olan Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 
DOKAP raporuna göre farklı konularda üretim yapmakta olan yaklaşık 5000 KOS 

işletmesi. 
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Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı şeridi üzerinde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illeri ve 
Gümüşhane’yi de kapsayan bölge içerisinde bölge sanayisinin araştırma-geliştirme, 
yenilikçi ve girişimcilik ihtiyacını ve taleplerini, üniversitenin bilgi birikimini sanayiye 

 
 



 

aktarmayı amaç edinerek karşılamak üzere KOSGEB ile 1993 yılında yapılan işbirliği 
protokolü çerçevesinde KTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 
kurulmuş ve gerekli altyapı çalışmalarının 1996 yılı sonlarında tamamlanmasıyla merkez 
faaliyete geçmiştir. 

Merkezin kuruluşundan bu güne kadar Ar-Ge projelerine işletmeler tarafından 
ayrılan bütçeleri, Teknoloji Geliştirme Merkezine olan proje başvuruları ve aşağıdaki 
tablodan da görülebileceği üzere desteklenen proje sayıları ve projelere sağlanan destekler 
sürekli bir artış göstermiştir. Bu rakamlar bölgedeki işletmeler arasında Ar-Ge kültürünün 
gelişmesi yönünde kat edilen mesafeleri açık biçimde göstermektedir. 
 

Tablo 2. TEKMER tarafından sağlanan toplam destek miktarları 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

0 18.676 1.793$ 4.793$ 73.194$ 108.827$ 146.666€ 620.667€ 
 

Tablo 3. TEKMER’de desteklenen proje sayıları 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

3 4 4 4 5 7 13 20 
 
Proje başvurularının niteliği incelendiğinde bilişim teknolojilernin giderek ağırlık 

kazandığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda TEKMER’e 2002 ve 2005 yıllarında başvuru 
yapan veya desteklenen işletmelerin dağılımı gösterilmiştir. Proje başvurularındaki sektörel 
değişime projelerin geldiği illerdeki farklılaşma da eklenebilir. Mevcut durumda 
Trabzon’un yanı sıra Gümüşhane, Giresun ve Rize’den de proje başvuruları alınmış olup 
bunların bir kısmı da halen desteklenmektedir. 
 

Tablo 4. KOSGEB TEKMER’deki projelerin konularına göre dağılımı 
Sektör/Alan Proje Sayısı 

(2002) 
% 

Proje Sayısı  
(2005) 

% 

Elektronik 2 16,67 3 13,04 
Mekanik/Malzeme 7 58,33 7 30,44 
Bilişim/Yazılım 3 25,00 8 34,78 
Diğer 0 0,00 5 21,74 

 
Desteklenen projelerin sağlıklı biçimde yürütülmelerinin sağlanmasında ve 

işletmelerin nitelikli işgücü kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak öncelikle proje 
konularında çalıştırılmak üzere çeşitli branşlarda 9 Ar-Ge mühendisi istihdam edilmiştir. 
Projelerin başarılı biçimde sanayiye kazandırılması için teknoloji fuarlarına ziyaret ve diğer 
sanayi fuarlara katılım, proje konularında gerekli tanıtım, ihtiyaç duyulan hemen her 
konuda danışmanlık vb. destekler sağlanmıştır. 

Yenilikçilik ve Ar-Ge’ye dayalı bir bölgesel kalkınma politikası oluşturmada eldeki 
araçlardan diğeri de Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesidir. Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri yada diğer bir deyişle Teknoparkların kuruluşu üç nedene dayandırılabilir: 
Sanayide yeniden yapılanma, bölgesel kalkınma ve sinerji oluşturmak. İlk iki faktör 
tanımdan anlaşılabileceği üzere açıktır. Bilim ve teknoloji gelişimi ve de bölgesel anlamda 
yenilenme ile tanımlanabilir. Sinerji oluşturmak ise teknolojinin üniversite veya araştırma 
enstitülerinden işletmelere transferinin desteklenmesi, geliştirilmesini kapsar (LAI-SHYU, 
2005, s.807). 
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Teknoparklar iş dünyası ve endüstri arasında bağlantı kurabilmek için ideal kanallar 
olup, pazar avantajına sahip olabilecek yeni ürün ve prosesler geliştiren birimler arası 
işbirliğinde kolaylık sağlarlar. Teknoparklar verimliliği artırır ve bundan dolayı bölgesel 
rekabeti geliştirir. 

Yenilikçiliği geliştirmek için inkübatör ve işbirliği geliştirme gibi fonksiyonlarına ek 
olarak Teknoparklar bir taraftan firmalar ve onların yönetim yapıları ve diğer yandan geride 
kalan toplum arasında sürekli bir difüzyon geliştirecek aktif bir politika izlemelidir 
(Hermosa ve Barroeta, 1998, s.241-254). Bunların yanı sıra Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 
teknoloji temelli firmalar arasında oluşacak bir ağ için de önemli imkanlar sağlamaktadır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine biçilen diğer bir rol üniversitedeki temel bilimlerin 
ticari olarak uygulanabilir yeniliklere dönüşmesi için gerekli olan “hızlandırıcı inkübatör 
çevresi” sunmasıdır. Kurulmakta olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi için izlenecek 
politikalarda bu sinerjinin esas alınması hedeflere ulaşmada belirleyici olacaktır 
(HANSSON ve diğ., 2005, s.1039). 

KOBİ’lerin yeniliği takip etmede büyük işletmeler kadar avantajı olmadığından, bu 
tür işletmelerin nasıl bilgi kazanacağı ve rekabet edeceği soruları gündeme gelmektedir. 
Hu, Lin ve Chang’a göre, yerel üretim ağları innovasyonun temelidir, akademik enstitüler 
kaynaklı bilgi ve diğer firmalar kaynaklı araştırma ve geliştirme faaliyetleri KOBİ’lere bilgi 
sağlanmasının anahtarını oluşturmaktadır (HU ve diğerleri, 2005, s.368). 

Genel anlamda değerlendirildiğinde Teknokentlerin bölgesel gelişmedeki rolü, 
bölgesel eşitsizlikleri çözümlemek; yenilik için genel iklimi/havayı geliştirmek ve 
üniversiteler ile sanayi arasındaki teknoloji transferini geliştirmek olarak tanımlanabilir 
(OH, 2002, s.214). 

Konumuz açısında önem taşıyan iki yön, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması ve 
bunların ticarileştirilmesidir. Wonglimpiyarat (2005) tarafından yapılan araştırmaya göre 
yenilikçi fikirlerin karmaşıklığı ile piyasaya çıkma veya ticarileşme süreleri arasında 
doğrudan bir ilişki söz konusu değildir. Bu açıdan fikirlerin karmaşıklığından çok ortaya 
çıkış ve ticarileşme süreçleri üzerinde durulması gerekmektedir. Yukarıdaki çalışmada elde 
edilen sonuç fikirleri ticarileştirme üzerinde belirli bir birikimin olduğu durumda geçerli 
olacaktır. 
 

Sonuç ve Öneriler 
Bu bölümde mevcut verilere dayalı olarak bölge potansiyelinin ortaya daha iyi 

konulmasını sağlamak üzere uygulamaya dönük yeni bir takım düşünceler ileri 
sürülmüştür.  

Bölgede üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve Ar-Ge 
kültürünün yaygınlaşması, mevcut yapılar arasında bir sinerji oluşturmak üzere faaliyet 
gösterecek bir komitenin oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Komite üyeleri 
üniversite, KOSGEB, bölgedeki sanayi odaları, sanayici dernekleri vb. sivil toplum 
örgütleri temsilcilerinden oluşur. Komitenin taraflar arasında katılım ve bağlayıcılığını 
artırma açısından karşılıklı protokollere dayalı olarak kurulmasının daha yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Komite üstlendiği işleri kendi içinde daha etkin biçimde gerçekleştirmek 
üzere kendi alt birimlerinden yararlanabilir veya alt birimlerinin işbirliği içerisinde 
çalışması kararını verebilir. Oluşturulacak komite aşağıda sıralanan bir kısım önerilerin de 
hayata geçirilmesinde asli rol oynayacaktır. 

DOKAP kapsamında bilgi teknolojileri geliştirme merkezleri kurulması önerilmiştir. 
Bu merkezin kurulması ile ilgili projede sunulan gerekçeler bugünde geçerliliğini büyük 
ölçüde korumasına rağmen sunulan uygulama mekanizmaların uygulanabilirliğinin zayıf 
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olduğu düşünülmüştür. Projelerden beklenen katma değerin hayata geçirilebilmesi için 
farklı konularda bütünleşik bir yapının oluşturulması gerekir. Bilgi teknolojisi konusunda 
projeleri olan öğrencilere yalnızca bilgisayar, internet v.b. altyapı imkanları sağlanması 
projelerin başarılı olması için yeterli olmayacaktır. Bunların yanı sıra proje sahiplerinin 
girişimcilik konusunda eğitilmesi, projeleri ile ilgili alınması gereken ek donanım ve 
benzeri konularda destek sağlanması da hayati bir önem taşıyacaktır. Bunun dışında döner 
sermaye fonunun bir risk sermaye sistemi olarak işletilmesi önünde de yasal engeller 
bulunmaktadır. 

Bu eksiklikleri gidermek ve bölgenin girişimcilik potansiyelinin geliştirilmesi ve 
mevcut girişimcilik çabalarının daha sağlıklı biçimde hayata geçirilmesi için bir takım 
teşvik ve özendirmelerin yararlı olacağı düşüncesinden hareketle üniversite öğrencileri 
arasında girişimcilik teşvik ödüllerinin verilmesi öngörülmüştür. Bu öneri Karadeniz 
Teknik Üniversitesinin farklı illerdeki mühendislik ve temel bilim fakültelerinde öğrenim 
gören son sınıf öğrencilerinin bitirme projelerinin komite tarafından içerdikleri yenilikçi 
fikirler, sanayiye uygulanabilirlik, yaratacağı katma değer vb. koşullarla değerlendirilmesi 
ve ödüllendirilmesini kapsamaktadır. KOSGEB tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 
olarak düzenlediği girişimci geliştirme eğitimleri ile birlikte düşünülürse değerlendirilen 
proje sahiplerinin aynı zamanda donanımlı girişimciler olarak mezun olması söz konusu 
olabilir. Bunun yanında başarılı projeler TEKMER’ce değerlendirilebilir ve uygun 
bulunanların ticarileştirilmesini sağlamak üzere TEKMER projesi olabilir. Bunun dışında 
yine önemli projelerin komite tarafından yöredeki sanayi işletmelerine sunumu sağlanarak 
bu yönde ortaya çıkabilecek fırsatlar da değerlendirilebilir. 

Oluşturulan komite, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün bölgede gelişimini 
sağlamak üzere çeşitli faaliyetleri sürdürebilir veya organize edebilir. Mevcut sorunları 
çözmek ve fikir alışverişlerini sağlamak üzere tarafları bir araya getirecek toplantılar 
düzenlenmesi, çeşitli konularda üniversitedeki öğretim üyelerinin sanayicileri 
bilgilendireceği seminerler veya daha dar anlamda çalışma toplantıları (workshoplar) 
düzenlenmesi, sanayicilerden gelen danışmanlık veya eğitim taleplerinin üniversite veya 
dışarıdan karşılanmasına yönelik çalışmalar komitenin organizasyonu içerisinde yer 
alabilir. Gerek üniversite öğretim üyesi ve gerekse profesyonel eğitimci ve danışmanlarca 
verilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde KOSGEB danışmanlık ve eğitim 
desteklerinden yararlanılabilecektir. 

Öğretim üyelerinin veya gerek yüksek lisans ve gerekse doktora seviyesinde öğrenci 
veya araştırma görevlilerinin hazırlayacağı sanayiye uygulanabilecek projeler de komitenin 
ilgi alanı içerisinde olmalıdır. Projelerin sunumlarının sanayicilere yönelik olarak 
hazırlanmasını sağlamak, proje konusu ile ilgili sanayicilerin bilgilendirilmesi ve tarafların 
bir araya getirilmesi faaliyet konuları arasında düşünülmüştür. İlgili sanayicilerin tespiti ve 
bilgilendirilmesi konusunda işletmelerle yakın işbirliği içerisinde çalışan KOSGEB’in 
birikiminden yararlanılabilir. 

Komite KOSGEB dışında başta TUBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası 
düzeyde Ar-Ge projelerine sağlanan destek imkânlarının kullanılma yolları araştırılması 
veya bu konudaki uzmanlar tarafından mevcut imkânlar hakkında işletmelerin 
bilgilendirilmesi ile de ilgilenebilir. Mevcut sınırlı kaynaklar yanında projelere dışarıdan 
kaynak sağlanması açısından bu yöndeki koordineli çalışmalar oldukça önemlidir. 

Yenilikçilik ve Ar-Ge’ye dayalı bir sanayi gelişiminin sağlanması, oluşturulacak 
politikalara üniversitenin her koşulda katılımıyla ancak mümkündür. Bölgesel anlamda 
oluşturulacak planlarda üniversitede üretilen bilgi ve birikimin sanayiye aktarılması 
hedeflere ulaşmak için şarttır. Yukarıda oluşturulması öngörülen komite, üniversite- sanayi 
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işbirliğinin sağlanması ve bu yönde de sinerji oluşturulması amacına yönelik olarak faaliyet 
gösterebilir. üniversitede öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından yürütülen 
bilimsel çalışmalar ve projeler bu komitenin organizasyonunda ilgili öğretim üyesi ve 
sanayiciler bir araya getirilerek sunulabilir. Her iki tarafın gereksinim ve potansiyelini iyi 
kavramış bir komite, etkin bir organizasyon yapısıyla, üniversite-sanayi işbirliğini gösteren 
başarılı örnekler ortaya koyabilir. Bölge ya da genel olarak ülkemizdeki yatırımcı 
özellikleri dikkate alındığında başarılı örneklerin önemi daha kolay anlaşılacaktır. Benzer 
biçimde bölgede yerleşik küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sorun ve 
gereksinimleri komite aracılığıyla üniversiteye iletilebilir, konuyla ilgili öğretim üyesinin 
katkısının sağlanması, üniversite içindeki tez ve proje çalışmalarının bu gereksinimler 
paralelinde belirlenmesi olanaklarının araştırılması da komitenin organizasyonundaki 
işlerden birisi olabilir. Bu durumun da üniversite-sanayi arasındaki ilişkinin iki yönlü 
olmasında belirleyici olacağı açıktır. 

İlgili veriler incelendiğinde, bölgedeki işletmelerin hemen hemen tamamını 
oluşturan küçük-orta ölçekli işletmelerin finansal piyasalardan yeteri kadar pay almadığı 
görülmektedir. Katma değeri yüksek ürünler üretmeyi hedefleyen yenilikçi KOBİ’lerin 
projelerinin hayata geçmesi ve bu işletmelerin sağlıklı büyümelerine katkıda bulunmak 
amacıyla ilgili finans kuruluşlarıyla işletmeler arasında da etkin bir işbirliğinin olması 
gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen komitenin bu işbirliğinin oluşturulması ve 
geliştirilmesi yönünde etkin çaba harcayabileceği düşünülmüştür. Gerek projelerin finans 
sektörü temsilcilerine sunumu ve gerekse sivil toplum kuruluşları aracılığıyla işletmelerle 
finans kuruluşları arasında etkileşim kurulması daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu yapı 
sayesinde finans kuruluşları projeler ve işletmeler hakkında daha net ve kolay bilgi 
edinebilecek, işletmeler ise finans kuruluşları nezdinde daha iyi temsil imkanına 
kavuşacaklardır. Bunun yanında çeşitli kuruluşların temsilcilerinden oluşan komite, uygun 
yatırım alanlarının tespit edilmesi yönünde çeşitli araştırmalar yapılması için girişimler 
yapabilecektir. Bu araştırmaların yapılabilmesi için gerekli kaynakların araştırılması da 
komisyonun sorumluluklarından biri olabilir. Bu çalışmalarla ortaya koyulacak veriler, hem 
işletme hem finans taraflarına ışık tutacaktır. 

Mevcut yenilikçilik içeren projelerin sağlıklı biçimde uygulamaya geçirilmesi, tüm 
tarafların sinerji oluşturacak biçimde bir araya gelmesiyle mümkün olacaktır. Bu açıdan 
bakıldığında kurulmuş bulunan Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi bölge açısından yeni 
bir fırsat olarak düşünülebilir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, proje sahiplerine önemli 
avantajlar sağlamasına karşın maddi herhangi bir destekte bulunmamaktadır. Bu yönüyle 
Ar-Ge projelerine destek sağlamakta olan KOSGEB-KTÜ Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’nin de içinde yer alacak şekilde Teknopark alanın revize edilerek yeniden 
tanımlanması, maddi olarak desteklenmekte olan projelerin, Teknopark’ta sunulan vergi 
indirimi ve benzeri teşviklerden de yararlanmasıyla başarılı biçimde hayata geçme 
olasılığının oldukça artacağı düşünülmelidir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin en önemli işlevlerinden birinin üniversitede 
üretilen bilginin sanayiye aktarılması olduğu düşünülür ise üniversite öğretim üyelerinin 
projelerinin de hayata geçmesinde KOSGEB TEKMER’in rolü bu durumda artacaktır. Aksi 
durumda KOSGEB-KTÜ Teknoloji Merkezinde desteklenmekte olan projeler, Teknoparkın 
sağladığı olanaklardan faydalanamayacak ve Teknoparkta yer alan işletmeler projelerine 
maddi olarak katkı sağlayamayacaktır. Bu bakımdan KOSGEB’in içinde yer alacağı 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, üniversite, sanayi, KOSGEB, Teknopark ve diğer tarafların 
sinerji oluşturacak biçimde bir araya gelmeleri yönünde önemli fırsatlar sunacağı 
düşünülmektedir. 
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Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi: İmkanlar, Sorunlar 
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Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 

Özet 
2001 yılında çıkan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Türkiye’nin 

Ar-Ge bilim politikasının bir parçası olarak uygulamaya konmuştur. Bugüne kadar 
Türkiye’de 19 adet teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuştur. Bu bölgeler üniversite-sanayi 
arasındaki işbirliğini kurmada bir köprü görevi yanında, ulusal düzeyde Ar-Ge kapasitesini 
artırmada da önemli fırsatlar yaratmıştır. 

Bu çalışmada 4691 nolu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Türkiye’nin Ar-
Ge politikasına yaptığı katkılar ve Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesinin sahip olduğu 
potansiyelleri ile problemleri analiz edilmiştir. Yapılan gözlemler teknoloji geliştirme 
bölgelerinin başarısının önemli ölçüde sanayi sektörünün ekonomideki nispi önemine, 
rekabet gücüne ve üniversitelerin Ar-Ge donanımları ile potansiyellerine bağlı olduğunu 
göstermektedir. Bu çalışmada ayrıca TR90 gibi az gelişmiş bir bölgede teknoloji geliştirme 
bölgesi kurmanın uygun bir karar olup olmadığı da incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Trabzon, Teknolojik Geliştirme Bölgesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Ar-Ge 
 

Trabzon Technology Development Zone: Potentials, Problems 
 

Abstract 
Technology Development Zone Law no.4691, which was put into effect in 2001, has 

brought since then an integrated approach to Turkish R&D policy. So far, 19 technology 
development zones are set up in Turkey, which provide the country with opportunities to 
bridge the gap between university-industry relations for creating and improving national 
R&D capacity.  

This paper aims at analyzing the new horizons that Technology Development Zone 
Law no.4691 brings to Turkish R&D policy and the present situation of Trabzon 
Technology Development Zone, its potentials and problems. Evidence suggests that the 
success of a technology development zone heavily depends on the relative importance of 
the industry sector in overall economy and its competitiveness and R&D requirements 
together with the R&D potential of universities of the country. Finally, the paper considers 
the question whether or not it is a right decision to set up technology development zones in 
underdeveloped regions such as TR90 Region.  

Key words: Trabzon Technology Development Zone, Karadeniz Technical 
University, R&D 

 
 
 



 

1. Giriş: 4691 Sayılı Yasanın Özellikleri ve Getirdiği İmkanlar 
2001 yılında çıkan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Türkiye’nin 

bilim politikası ve üniversite-sanayi ilişkilerinde yeni ufuklar açmıştır. Kanunun getirdiği 
yenilikler arasında özellikle dört tanesi son derece önemlidir ve üzerinde ayrıntılı olarak 
durmaya değer.  

Bunlardan birincisi, kanunun amacıyla ilgilidir. Kanunun amacı, “üniversiteler, 
araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin 
uluslar arası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla 
teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini 
veya standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, 
teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım 
olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji 
transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye 
girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.”  

Kanun ülkenin AR-GE yaratma potansiyelini; üniversiteler başta olmak üzere 
ülkenin araştırma kurum ve kuruluşları, ülke ekonomisinin üretim sektörleri, ülke 
ekonomisinin dış rekabet gücü ve teknoloji transferine imkan veren yabancı sermaye girişi 
ile birlikte bütüncül bir kapsamda ele almaktadır. Kanunun bu bütüncül yaklaşımı 
benimsemesinde, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu küreselleşme süreci ile 
Türkiye’nin son çeyrek yüzyılda benimsediği dışa açık büyüme stratejisinin rolü olduğu 
muhakkaktır.  

İkinci olarak üzerinde durulması gereken husus ise üniversite öğretim elemanlarının 
AR-GE faaliyetlerinde görev alma şartlarının esnekleştirilmesidir. Kanunun çıktığı güne 
kadar, herhangi bir üniversite öğretim elemanının özel sektörle işbirliği içinde yürüteceği 
bir AR-GE çalışması, Döner Sermaye Yasası kapsamında düzenlenmekte ve özel sektörün 
öğretim elemanına yapacağı ödemenin “aslan payı” kamuya gitmektedir. Bu husus 
üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından bir darboğaz doğurmaktaydı. 
Halbuki yasanın 7. maddesi “...kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden 
Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, 
çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.Yarı 
zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu 
hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında 
tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve 
kadroları ile ilişkileri devam eder... emeklilik hakları saklı kalır...ayrıca öğretim elemanları 
Üniversite Yönetim Kurulu’nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek 
amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu 
şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.” Kanunun getirdiği esnek çalışma şartları, AR-GE 
potansiyeline sahip öğretim elemanları için gerçekten teşvik edici niteliktedir. Kanun 
koyucu, üniversitelerin AR-GE potansiyeli ile üretici sektörlerin işbirliğini son derece 
ciddiye almakta ve teşvik etmektedir. 

Üçüncü olarak, yasanın 7. maddesinde yer alan, “...Bu bölgelerde 6224 sayılı 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı 
uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.” hükmüyle sadece ülke 
vatandaşlarının çalışma koşulları esnekleştirilmekle kalınmamış fakat aynı zamanda 
teknoloji geliştirme bölgelerinde yabancı bilgi birikimi ve tecrübeden yararlanma yolları da 
açılmıştır. 
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Nihayet yasanın 8. maddesi, “...Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçirilmesinden itibaren beş yıl süre ile 
gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bakanlar kurulu, seçilen, hedef alınan belirli 
teknolojik alanlar ve ürünler için on yıla kadar üreyi uzatabilir.” demektedir. Böylece 
kanunun 7. maddesindeki esnek çalışma koşulları ile sağlanan teşvik, 8.maddenin getirdiği 
vergi teşvikleri ile pekiştirilmektedir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu’nun getirdiği olumlu atmosfere dayanarak, bu bildirinin kaleme alındığı güne 
kadar Türkiye’de 19 adet teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuş bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi de Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin girişimi ile kurulan Trabzon Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’dir.  

Bu bildiride Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin mevcut durumu, taşıdığı 
potansiyel ve karşılaştığı sorunlar ele alınacaktır. 
 

2.Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı  
Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni kuran 20 Mayıs 1950 tarih ve 6594 sayılı kanunun 

gerekçesinde, üniversiteden eğitim-öğretim gibi geleneksel fonksiyonlar yanında, kurulmuş 
olduğu bölgenin ekonomik kalkınmasına öncülük etmesi de beklenmektedir. KTÜ’nün 
kurulduğu, Çoruh (Artvin), Rize, Trabzon, Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Ordu illerini 
kapsayan “Doğu Karadeniz Bölgesi-Trabzon Alt Bölgesi”, günümüzde Avrupa Birliği 
Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre, “TR90 Bölgesi” olarak adlandırılmaktadır.  

KTÜ, TR90 Bölgesi’nin ekonomik kalkınması ile ilgili alanlara yakın ilgi 
göstermekte ve bu alanda bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, Trabzon ilinde 
üniversite-sanayi ilişkilerinin mevcut durumu, performansı, sorunları yakından 
izlenmektedir. KTÜ, başta Trabzon olmak üzere, bölgenin iktisadi kalkınması ile ilgilenen 
sivil toplum örgütlerinin ortak ekonomik işbirliği komisyonlarında yer almakta, Trabzon 
ilinin yurt dışında temsiline imkan veren uluslararası oluşumların teşkiline (CPMR, 
Avrupa’nın Kıyı bölgeleri Konferansı Örgütü) önderlik etmekte ve bölgesel planlama 
faaliyetlerine (DOKAP) aktif olarak katılmaktadır.  

Trabzon ili başta olmak üzere TR90 Bölgesi’de sanayi ve AR-GE altyapısının 
güçlendirilmesi ve bölgesel sanayi kültürünün kökleşmesi amacıyla KTÜ; Trabzon Valiliği, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar 
Birliği, Trabzon Esnaf Odaları Birliği, Milli Prodüktivite Merkezi Doğu Karadeniz Bölge 
Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü Trabzon Bölge Müdürlüğü, Türk Standartlar 
Enstitüsü Trabzon Temsilciliği, Arsin Organize Sanayi Bölgesi, KOSGEB ve bölgesel 
kalkınma ile ilgili sivil girişimlerden KASİAD, TSİAD ve KARGİD ile yakın işbirliği 
içinde bulunmaktadır.  

TR90 Bölgesi’ndeki AR-GE faaliyetlerini desteklemek ve bölgede bilgiye dayalı 
ekonominin temellerini güçlendirmek maksadıyla KTÜ, KOSGEB ile işbirliği içinde KTÜ 
KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni (KTÜ-TEKMER) kurmuştur. KTÜ TEKMER, 
TR90 Bölgesi’nin en önemli AR-GE destek kuruluşudur. Nihayet KTÜ, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, Trabzon Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşuna öncülük etmiştir. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 
TR90 Bölgesi’nin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. 
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3.Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yasal Süreç, Yönetim ve Mevcut  
    Durum 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2003 yılının son çeyreğinde katılımcı bir anlayışla 

Trabzon’da bir teknoloji geliştirme bölgesi kurmaya karar vermiştir. Bölgenin adını da, bu 
katılımcı anlayışın bir göstergesi olarak “Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak 
koymuştur. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin kuruluşu, 18 Ağustos 
2004 tarih ve 6117 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil edilmiştir. 

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, KTÜ Kanuni Kampüsü’nde kendisine tahsis 
edilen 18 bin 396 m2 alanda faaliyet gösterecektir. Arsin ilçesinde yer alan TEDAŞ 
arazisinin KTÜ’ye devrinden sonra, bu arazi üzerinde Bölge’ye ek alan tahsis edilmesi 
planlanmaktadır. Bu durum dikkate alınarak, KTÜ Kanuni Kampüsü’ndeki alanın sağlık 
bilimleri alanındaki firmalara tahsisi ve burada bir “Medipark” kurulması düşünülmektedir. 
Arsin TEDAŞ arazisi üzerinde ise temel bilimler ve mühendislik alanlarında faaliyet 
gösterecek firmalar için bir “Teknopark” kurulacaktır. Böylece Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nin tıp, temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki bilgi birikimi 
girişimcilerin hizmetine sunulacaktır. 

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin 8 ortağı bulunmaktadır: 
Bunlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (%20), Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (%10), ATİ 
Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (%30), Karadeniz Sanayici İş Adamları, İlim 
Adamları ve Yöneticiler Derneği (KASİYAD) (%10), Karadeniz Genç İş Adamları Derneği 
(KARGİD) (%10), Karadeniz Çelik Döküm Sanayi, Nakliyat ve Ticaret A.Ş. 
(KARÇELİKTAŞ) (%10), Trabzon Ticaret Borsası (%5) ve Doğu Karadeniz İhracatçılar 
Birliği (%5)’dir. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, faaliyete geçmek için bütün yasal 
prosedürleri tamamlamış olup, sadece imar planlarının onayını beklemektedir.  
 

4.Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi: İmkanlar, Sorunlar 
Teknoloji geliştirme bölgelerinin, bilim adamlarına ve girişimcilere sağladığı 

imkanlar ve teşvikler bu bildirinin giriş kısmında özetlenmişti. Kanun koyucu 4691 sayılı 
yasa ile, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikasında köklü değişiklikler yapmayı 
hedeflemiştir. Ekonomik iklimde meydana gelen değişmeleri, yüksek öğretim kurumlarının 
çalışmasını düzenleyen yasal mevzuata yansıtmıştır. Böylece, üniversite öğretim 
elemanlarının AR-GE tabanlı şirket kurması, tam veya yarı zamanlı çalışma seçeneklerine 
sahip olması, bu esnada emeklilik ve geri dönüş haklarını koruması, vergi muafiyetleri ve 
yabancı AR-GE tecrübesinden istifade imkanlarının getirilmesi, Türk bilim politikalarında 
devrim niteliğinde gelişmelerdir. Bu imkanlar, en basit ifadesiyle “AR-GE tabanlı bilimsel 
birikimi olup finans gücü olmayan bilim adamları ile finans gücü olup AR-GE tabanlı 
bilimsel birikime sahip olmayan fakat geleceği gören girişimcileri bir araya getirme 
fırsatı” olarak değerlendirilebilir. Teknoloji geliştirme bölgesinin kurulduğu coğrafyanın 
sanayi yoğunlaşması ve rekabet gücü ile AR-GE ihtiyacını şiddeti arasında artan bir 
fonksiyonel ilişki bulunmaktadır. Ceteris paribus sanayisi yoğun, dış dünyaya ve rekabete 
açık bölgelerin, AR-GE ihtiyacı yüksektir, vice versa. 

Bu nedenle, sanayi-yoğun ve rekabetçi bölgelerde kurulan teknoloji geliştirme 
bölgelerinin finansman sorunu bulunmamaktadır. Hatta, bölgelerin kurulması için 
üniversiteler üzerindeki özel sektör baskısı öylesine şiddetlidir ki, biraz abartma yapmak 
gerekirse, teknoloji geliştirme bölgelerinin yasal kuruluşları tamamlanmadan neredeyse 
bina inşaatları bitirilmektedir. Bu durumda teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici 
şirketlerine düşen görev, bölge inşaatlarına finansman aramaktan ziyade; bölgenin etkin 
işletilmesi ve denetlenmesi üzerine yoğunlaşmaktır. İşletme ve denetim faaliyetleri dışında 
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yönetici şirketler, bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, inkübasyon, test, 
kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif 
hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk sermayesi, 
pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmetleri verilmesinin sağlanması ile 
bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları 
doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik 
açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile 
ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük 
olarak yeni ve ileri teknoloji laboratuarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, 
bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili 
olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek 
konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve 
kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde bulunabilir. 

Buna karşılık, sanayi tabanı zayıf ve rekabetçi olmayan bölgelerde, AR-GE 
ihtiyacının şiddeti düşük olduğu için, bu bölgelerde kurulan teknoloji geliştirme bölgelerini 
derin bir finansman sorunu beklemektedir. Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi, 
idari binalar ve firmaların faaliyet göstereceği işliklerin inşaatını mümkün kılacak 
finansmanın temininde ciddi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. TR90 Bölgesi’nin sanayi 
tabanının zayıf olması nedeniyle, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., 
finansman zorluğu ile yüz yüze bulunmaktadır. Şirket, asli fonksiyonlarını icra etmeye 
başlamadan önce, bina inşaatıyla ilgili darboğazları aşmak zorundadır. Trabzon Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., kendine başvuran şirketlere acil çalışma alanları 
göstermek üzere, KTÜ Kanuni Kampüsü içinde geçici bir bina arayışı içinde 
bulunmaktadır. Bu çözüm, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bilgisi ve onayını gerektirdiği 
için bu yöndeki yasal işlemler sürdürülmektedir.  

İkinci seçenek ise, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin alt yapısının bitirilmesi 
ve bu alt yapı üzerine kullanıcı firmaların “yap-işlet-kiraya say-devret” ilkesine göre, 
Yönetici Şirketçe belirlenen prototiplere göre kendi işliklerini inşa etmelerinin 
sağlanmasıdır. Bu esnada Yönetici Şirket, başlattığı alt yapının üstüne yapılacak inşaatlar 
için, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8. maddesi gereğince, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın finans desteğine başvurmayı planlamaktadır. Trabzon Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nin imar planlarının onaylanmasını takiben ikinci seçenek yürürlüğe konacaktır. 
 

5.Sanayi Tabanı Zayıf Bölgelerde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kurmak  
   Akılcı mı?  

 Sanayi tabanının güçlü ve rekabetçi bölgelerde AR-GE ihtiyacı şiddetli olduğu için, 
bu bölgelerde kurulacak teknoloji geliştirme bölgelerinin başarı şansının yüksek olacağını 
belirtmiştik. Bu durumda kaçınılmaz olarak şu sorunun cevaplandırılması gerekecektir: 
Sanayi tabanı zayıf ve rekabetçi olmayan bölgelerde, AR-GE ihtiyacı şiddetli olmadığı için, 
bu bölgelere teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması akılcı mıdır? Nitekim Trabzon 
Teknoloji geliştirme Bölgesi’nin kurulduğu TR90 Bölgesi, mevcut koşullarda AR-GE 
ihtiyacının şiddetli olmadığı bir bölge görünümündedir. Öyleyse Trabzon Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nin kurulması akılcı mıdır? Bu soruyu olumlu tarzda cevaplandırma 
eğilimdeyim. Bununla ilgili delillerim şunlar: 
 1. Türkiye adına DPT ve Japonya adına JICA’nın ortak çalışması olan DOKAP 
planının geliştirdiği 52 projeden birisi de (Proje No: 10.1) Karadeniz Teknoloji 
Merkezi’dir. 4691 nolu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun bize sunduğu 
teknopolislere oranla daha dar bir faaliyet alanının kapsamış olmasına rağmen, DOKAP’ın 

471

 
 



 

 
 

472

öngörüsünü gerçekçi bulmaktayım. Bu nedenle, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 
kuruluşu, DOKAP projelerinden birinin hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. 
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin tıp, temel bilimler ve mühendislik alanındaki 
AR-GE potansiyelinin varlığı, teknoloji geliştirme bölgelerinin üzerine oturduğu iki ayağın 
birinin hazır olduğunu göstermektedir. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne yapılan 
başvurulardan anlaşıldığı kadarıyla, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin özellikle tıp ve 
yazılım alanındaki AR-GE potansiyeline teveccüh bulunmaktadır. 
 3. Teknoloji geliştirme bölgelerinin üzerine oturduğu ikinci ayağın, yani özel sektör 
AR-GE talebinin varlığı sorun olarak görülmekle birlikte, burada iki özel durumun altını 
çizmek gerekir: Birinci olarak, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi her ne kadar TR90 
Bölgesi’nde kurulmuş ise de, Türkiye’nin bütününe açıktır. Bu nedenle bina inşaatlarının 
tamamlanması, yeterli tanıtımın yapılması ve cazip bir kira politikasının izlenmesi, bölgeye 
talebi çoğaltıcı etki yapacaktır. İkinci olarak, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne 
geleceğe yapılmış bir yatırım olarak bakmamız gerekir. Bir yandan ülkenin ve bölgenin 
sektörel yapısındaki değişmeler diğer yandan KTÜ’nün AR-GE potansiyelindeki 
gelişmeler, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin performansını zaman içinde 
arttıracaktır. Bu nedenle Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin emekleme döneminin 
nispi olarak uzun sürecek gibi görünmesine karşın, ayağa kalktığında hızlı yol alacağını 
öngörebiliriz. 
 
 6. Genel Değerlendirme ve Sonuçlar 
 Bu bildirinin ulaştığı genel değerlendirme ve sonuçlar şöyle sıralanabilir: 
 1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu; bütüncül amaçları, öğretim 
elemanları için getirdiği esnek çalışma şartları, hem öğretim elemanları hem de girişimciler 
için sağladığı vergi muafiyetleri, yabancı sermaye ve yabancı tecrübeye verdiği önem 
nedeniyle, Türk bilim politikası bakımından, devrim niteliğinde açılımları ifade etmektedir. 
 2. Türkiye’de kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinin genellikle sanayi tabanı derin 
ve rekabetçi, bu nedenle de AR-GE talebi şiddetli olan coğrafi bölgelerimizde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Dolayısıyla gelişmiş bölgelerde kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri, özel 
sektör finans desteği nedeniyle, inşaatlarının tamamlanmasında prensip olarak güçlükle 
karşılaşmamaktadırlar. Buna karşılık, sanayi tabanı zayıf ve rekabetçi olmayan 
bölgelerimizde kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinin inşaatlarının tamamlanmasında 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın mali desteğine olan ihtiyacı aşikardır. Bu nedenle Trabzon 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi gibi sanayi tabanı zayıf ve rekabetçi olmayan bölgelerde 
kurulan teknoloji geliştirme bölgelerine, 4691 sayılı yasanının 8. maddesinin 
uygulanmasında öncelik verilmesi uygun olacaktır. 
 3. Bir yandan ülkenin ve bölgenin sektörel yapısındaki değişmeler diğer yandan 
KTÜ’nün AR-GE potansiyelindeki gelişmeler dikkate alındığında, TR90 Bölgesi gibi 
görece geri bir yörede Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kurulmuş olmasının israf 
olmayıp, geleceğe yapılan bir yatırım olduğu görülecektir. Bu nedenle bina inşaatlarının 
tamamlanması, yeterli tanıtımın yapılması ve cazip bir kira politikasının izlenmesi, Trabzon 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne yönelen AR-GE talebini arttıracaktır.  
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Özet 
Açılımı; “S (Strengths): Güçlü Yönler, W (Weaknesses): Zayıf Yönler, O 

(Opportunities): Fırsatlar ve T (Threats): Tehditler” olan SWOT Analizi; stratejik 
planlamaya başlama aşamasında illerin çevresi ile etkileşim içinde sistematik olarak 
incelendiği bir yöntemdir. Bildiri kapsamında TR90 Bölgesi’ni oluşturan Artvin, Rize, 
Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinde gerçekleştirilen SWOT Analizi çalışmaları 
ile ilgili değerlendirmelere yer verilecektir. Amaç; Bölge illerine; iç ve dış etkenleri dikkate 
alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve 
zayıf yanların etkisini ise en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirilmesine yönelik altyapı 
çalışmalarının gerçekleştirmelerinde yardımcı olmaktır.  

Anahtar kelimeler: SWOT analizi, stratejik planlama, TR90 Bölgesi illeri 
 
 
 

An Evaluation of the TR90 Region by SWOT Analysis 
 
 
 

Abstract 
The SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analysis is a technique 

utilized to help establish a foundation to begin the strategic planning process. In this study, 
it will be assessed SWOT Analysis of TR90 Region which includes Artvin, Rize, Trabzon, 
Gümüşhane, Giresun and Ordu provinces. The purposes of the analysis are to highlight the 
dominant and determining factors, both inside and outside of the provinces, likely to 
influence the success of their plans and strategies; and to produce relevant strategic 
guidelines by linking the provinces to their environments.  

Key words: SWOT analysis, strategic planning, TR90 Region  
 
 
 
 
 



 

1. Giriş 
Günümüzde merkezi otorite tarafından yapılan planlama anlayışı yerine bölgesel 

kalkınmada daha etkili olacağı düşünülen yeni bir planlama anlayışı öne çıkmaya 
başlamıştır. Yerel yönetim ağırlıklı bu anlayışın planlama, organizasyon ve koordinasyon 
ağırlıklı yönetim fonksiyonlarını yürütmesi ile bölgesel ihtiyaçların ve potansiyelin daha iyi 
değerlendirilmiş olacağı ileri sürülmektedir.  

Bu düşünceye göre bölgede yaşayan insanlar bu ihtiyaçları ve potansiyeli en iyi 
şekilde bilmekte ve kendileri tarafından yapılan çalışmalara sahip çıkma ve bunları devam 
ettirme konusunda daha kararlı olabilmektedirler. Bu kapsamda TR90 Bölgesi illerinin 
mevcut potansiyelini ortaya çıkarabilmek, bugünkü ve gelecekteki amaçlarına 
ulaşabilmesini sağlamak için stratejik yönelimleri tanımlayarak planlama altyapısına destek 
oluşturmak amacıyla SWOT Analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma başta Vali ve 
Belediye Başkanı olmak üzere illerdeki karar alıcı pozisyonlarda bulunan yöneticilerin ve 
sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla MPM uzmanı moderatörler eşliğinde 
“beyin fırtınası” yönteminden yararlanılarak yapılmıştır. Beyin fırtınası, sorunların tespit 
edilmesi ve çözümlerinin ortaya konulmasında kısa bir zaman aralığı içerisinde bir çalışma 
grubunun düşünce güçlerini birleştirerek mümkün olduğunca çok sayıda kolektif fikir 
üretimi amacıyla kullanılan demokratik ve katılımcı bir çalışma tekniğidir. 

Çalışmalarda öncelikle; illerin gelecekte yöneleceği hedeflere ışık tutacak güçlü 
yönleri tespit edilmiş ve tarım, turizm, ticaret, ulaştırma gibi sektörlerde yaşadığı sorunlarla 
ilişkili zayıf yönler belirlenmiş ve bunlara yönelik alınabilecek tedbirler ortaya 
konulmuştur. Bunu takiben; çevresel faktörlerin iller için ne gibi fırsatlar ve tehditleri 
beraberinde getirebileceği tartışılmış ve her bir gruba önem derecelerine dayalı “Kuvvet 
Alanı Analizi” yapılmıştır. Son aşamada ise bir “Eylem Planı” örneği hazırlanmıştır.  

Bu çalışmada, TR90 Bölgesi içerisinde bulunan Rize, Ordu, Gümüşhane, Artvin, 
Giresun ve Trabzon illerinde yapılan SWOT Analizi çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler 
yer almaktadır.  

 
 2. TR90 Bölgesi İlleri SWOT Analizi Değerlendirmeleri 

2.1 Güçlü Yönler Analizi 
İllerin geleceğe yönelik hedeflerine ışık tutacak güçlü yönlerinin katılımcıların 

görüşleri doğrultusunda sınıflandırılmış hali Tablo 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’da görülmektedir. 
 

Tablo 1. Rize ili güçlü yönler analizi 
I. Kültür ve Turizm 
1. Çok sayıda vadi ve yaylaların olması 
2. Dört mevsimin birlikte yaşanması 
3. Doğa sporlarına uygun bir ortam 
4. Özgün yöresel el sanatlarının  
(dokumacılık) varlığı 
5. Yöresel müzik ve folklor (kemençe,  
tulum, armonika) 

II. Tarım ve Hayvancılık 
6. Yoğun rutubet, yağış, kapalı gün sayısının fazlalığı 
7. Ekolojik açıdan bozulmamışlık 
8. Ülke çay üretiminin %70’inin karşılanması 
9. Endemik bitki potansiyelinin yüksekliği, ormanlar 
10. Deniz balıkçılığının payının ~%60 olması 
11. Anzer balı üretiminin yapılması 
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III. Doğal Kaynaklar, Enerji ve 
Madencilik 
12. Akarsu kaynaklarının zenginliği 
(küçük enerji santralleri ve su ürünleri) 
13. Yeraltı zenginlikleri  
(bakır ve petrol, granit) 
14. Potansiyel jeotermal kaynaklar 
V. Altyapı, Ulaşım 
26. Karayolu donanımının yeterliliği  
27. Limanın varlığı 

IV. Ekonomik, Sosyal Durum ve Eğitim 
15. Girişimci insanların fazlalığı 
16. İlin yetiştirdiği il dışındaki sermaye ve beyin gücü 
17. 1983’den bu yana ülke yönetimdeki siyasal güç 
18. Eğitim altyapısının %80 tamamlanmış olması 
19. Sosyal güvenlik kapsamı oranının yüksek olması 
20. Zor doğa koşullarına uyum sağlamış  
insan yapısı 
21. Yüksek huzur ve asayiş ortamı 
22. Yöre halkının dürüst ve güvenilir olması 
23. İlin jeostratejik konumunun önemi 
24. Armatör ve kaptan sayısının fazla olması 
25. Yardımsever insan sayısının fazla olması 

 
Tablo 2. Gümüşhane ili güçlü yönler analizi 

I. Ekonomik ve Sosyal Altyapı  
1. Asayiş ve güvenliğin üst  
düzeyde olması  
2. Genç nüfus yapısı 
3. Dokumacılıkta zilli kilim üretimi 
4. Gümüşay markalı silah üretimi 
5. KÖY kapsamında olması 
6. Devletine bağlı, emin, misafirperver  
insan yapısı 
7. Patentli Gümüşhane pestil, köme ve  
pekmezi 

II. Fiziksel ve Doğal Altyapı  
8. Gümüşhane meyveciliği  
(kuşburnu, dut, ceviz, elma)  
9. Organik bal üretim vadisi içerisinde olması 
10. Yeraltı zenginlikleri  
(Altın, gümüş,mermer, çimento 
11. Kaynak suyu açısından zengin olması 
12. Alabalık yetiştiriciliği 
13. Gümüşsu gıda sanayi tesisinin varlığı 
14. Rutubeti düşük ve oksijeni bol hava 
15. Kirlenmemiş bir çevreye sahip olunması 
16. Kelkit organik tarım tesislerinin varlığı 
17. Kürtün ve Korluk Barajı’nın varlığı 
18. Mühendislik Fakültesi ve MYO’nun varlığı 
19. Trabzon Havalimanı’na yakınlık 
20. Altyapısı tamamlanmış Organize Sanayi Bölgesi 

III. Turizm  
21. Eko turizmin popüler olması 
22. Elverişli yaylaların varlığı  
23. Karaca Mağarasının varlığı 
24. Gümüşhane evlerinin ülkede bilinirliği 
25. Tarihi Süleymaniye Mahallesinin varlığı 
26. Şiran Tomara Şelalesinin varlığı 
27. Kürtün örümcek ormanlarının varlığı  
28. Kış sporları alanlarının mevcudiyeti  

III. Turizm (Devam) 
29. Torul Limni Krater Gölü ve Çakırgöl’ün varlığı 
30. Satala Antik Kenti 
31. Farklı kültürel ve simgesel öğeleri  
bir arada barındırması 
32. Flora ve fauna zenginliği 
33. Karagöller ve Yedigöller 
34. Zigana tesislerinde çim kayağı imkanı 
35. Uluslararası Gümüşhane Kuşburnu Festivali 

 
Tablo 3. Ordu ili güçlü yönler analizi 

I. Kültür ve Turizm 
1. Yaylacılık ve doğa turizmi 
2. Tarihi eserler  
3. Kültürel olanaklar  
(belediye tiyatrosu) ve değerleri 
4. Çağdaşlık (Sanata yakınlık) 

II. Tarım, Balıkçılık ve Hayvancılık 
5. Fındık Üretimi / İhracatı 
6. Arıcılık / tek araştırma enstitüsü 
7. Deniz ve deniz ürünleri  
8. Kültür balıkçılığı 
9. Hayvancılığa uygun bitki örtüsü 
10. Yağış rejiminin zengin oluşu 
11. Alternatif tarım ürünlerine uygun iklim  
12. Orman ürünleri ve tarıma dayalı gıda sanayi 
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III. Doğal Kaynaklar, Enerji ve 
Madencilik 
13. Doğal yapısı  
14. Maden rezervleri 
15. İç su kaynakları (enerji gücü) 
16. Rüzgar enerjisi 
V. Altyapı ve Ulaşım 
32. Karadeniz sahil yolu üzerinde olması 
33. Karadeniz kıyı ülkelerine  
ulaşım kolaylığı 
34. Meyve işleme tesisine  
uygun altyapı olması 

IV. Ekonomik, Sosyal Durum ve Eğitim 
17. Genç nüfus ve yetişmiş beyin gücü 
18. İşgücü potansiyeli 
19. Siyasi bilinç 
20. Bazı kamu kurumlarının sahip olduğu mülkler 
21. Sportif gelişmeler 
22. Huzur ve güven ortamı 
23. STK’lar 
24. Halkın yatırımlara katkı oranının yüksekliği 
25. Belediyeleşme oranının yüksekliği 
26. Ahşap tekne imalatı 
27. Muhalefetin güçlülüğü 
28. KEİK’nin ortasındaki il olması 
29. İl nüfusunun yüksekliği 
30 İl merkezinde coğrafi yapının 1milyon nüfusu 
      barındırmaya uygun olması 
31. Yurt dışında çalışan sayısı 

 
Tablo 4. Artvin ili güçlü yönler analizi 

I. Tarım, Hayvancılık ve Doğal Kaynaklar  
1. Zengin doğal kaynaklar 
2. Diğer illere göre daha zengin ürün yelpazesi  
3. Kullanılabilir temiz ve zengin su kaynakları 
4. Eko tarım olanağı 
5. Süt ve et sığırcılığına müsait bir potansiyel 
6. Mikro klima özelliklerine sahip olması 
7. Verimli ormanların varlığı 
8. Doğal gıda üretimi yapılması 
9. Korunan alanların fazla olması 
10.Yüksek tatlı su ürünleri üretim potansiyeli 
11. Av hayvanı çeşitliliğinin fazla olması 
12. Arıcılığa uygun potansiyel 
13. Stratejik flora ve fauna türlerinin varlığı 

II. Ekonomik ve Sosyal Altyapı  
14. İnsanlarının devlete ve yasalara saygılı 

olması ve suç oranının düşüklüğü 
15. Nüfus artış hızının az olması 
16. Halkın eko turizm yapmaya istekli olması 
17. Düşük il nüfusuna sahip olunması avantajı 
18. Zengin iş adamlarının ve siyasette yetişmiş 
      insan gücüne sahip olunması 
19. Kamu kurumları arasındaki iyi uyum 
20. Hopa Limanı’nın ticarete sağladığı katkı 
21. İnsan hakları ihlallerinin (göreceli olarak) 

olmaması 
22. Ekonomide kayıt dışı oranının az olması ve 
vergi ödeme eğiliminin yüksek olması 

III. Turizm  
23. Alternatif turizm ürün çeşitliliği 
24. Yayla turizmine en uygun il olması 
25. Kültürel açıdan yöresel folklor zenginliği 
26. Doğa sporları için uygunluk 
27. Tarihi eserlerin varlığı 
28. İklim çeşitliliğinin fazla olması 

IV. Fiziksel Altyapı  
29. Önemli barajlara sahip olması 
30. BT kullanım oranının yüksek olması 
31. Köy yolları ağının uzunluğunun yeterli 

olması ve tüm köylere ulaşılabilmesi 

V. Eğitim  
32. Okullaşma ve okullulaşma oranının yüksek olması 
33. Yüksek öğrenim kurumlarının mevcudiyeti 34. Eğitimde (YÖ hariç) fiziksel problem olmaması 

 
Tablo 5. Giresun ili güçlü yönler analizi 

I. Tarım, Hayvancılık ve Doğal Kaynaklar  
1. Fındık ve çay üretimi  
2. Deniz ve tatlı su mahsullerinin bol olması 
3. Arıcılığın gelişmiş olması 
4. Organik tarım alanlarının genişliği 
5. İki farklı coğrafi yapısına sahip olmasının 
tarımsal açıdan avantaj olması 
6. Giresun kalitesi fındığın fiyatının farklılığı, 

II. Turizm  
8. Tabiat ve çevre güzelliği  
9. Turizm merkezi ilan edilen yaylalara sahip 
olması (Bektaş, Kümbet, Yavuz Kemal 
Yaylaları) 
10. Tarihi kentler birliğine üye olması 
11. Karadeniz’in tek adasına sahip olması, tarihi 
kalesi ve Zeytinlik Mahallesi. 
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tescilli olması 
7. Kivi, ceviz üretimine uygun iklim yapısı 
 

12. Meryem Ana Manastırı (Şebinkarahisar) 
13. Zengin tarihi mirasa sahip olması 
14. Uluslar arası festival ve şenliklerin 
organizasyonu (kuşdili, Aksu, Altın Fındık Film 
Festivali) 
15. Kış turizmine yönelik Kümbet Koçkaya 
Tesislerinin varlığı 
16. Sis Dağı’nın turizm açısından önemi 
17. Atatürk (Şebinkarahisar) evi ve Seyit 
Vakkas Türbesi vd.’nin bulunması 

III. Doğal ve Fiziksel Altyapı  
18. Limanın varlığı (Transit taşımacılığın 
yapılabilmesi)  
19. Zengin su kaynakları (maden suları ve 
kaynak suları) 
20. Zengin maden kaynakları (Bakır, mermer, 
kurşun, çinko, barit) 
21. Zengin orman kaynaklarına sahip olması 
22. Çok çeşitli bitki türlerine sahip olması 
23. Coğrafi konumu (Türk devletlerine yakın 
olması ) ulaşım pozisyonunu güçlendiriyor. 
24. Demiryolu ulaşımı için uygun bir güzergah 
(Doğankent-Kürtün Vadisi) olması. 
25. OSB’nin varlığı 
26. Akaryakıt depolama tesislerinin merkezi 
konumunda olması. 
27. Ürün borsası için uygun depoların bulunması 
28. Olimpik yüzme havuzunun bulunması 
29. Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuarının 
bölgede sadece Giresun’da olması 
 

IV. Ekonomik Sosyal Altyapı ve Sanayi  
30. Genç nüfus yapısı  
31. İnsanların birbirine bağlı olması, 
dayanışmanın yüksek olması. 
32. Terör ve anarşi ortamının olmaması 
33. Eğitimli nüfusun yüksek olması 
34. Silah sanayi yatırımlarının olması. 
35. Üniversite için alt yapı oluşturacak fakülte 
ve YO’lara sahip olması 
36. Hidroelektrik enerji üretimi kapasitesi 
yüksek olması 
37. İl dışında yaşayan Giresunluların illerine 
sahip çıkması 
38. Fiskobirlik Genel Müdürlüğünün 
Giresun’da kurulu olması 
39. Giresun dahilinde ihracatın ithalatın 5 katı 
civarında olması 
40. Fındık Araştırma Enstitüsünün bulunması 
(Dünyada tek) 
41. Müteşebbis insan sayısının fazla olması 
42. Kültürel ve sosyal açıdan gelişmiş olması 
43. Yurt dışında yaşayan çok sayıda Giresunlu 
olması, dernekler ve yayın organlarının 
bulunması. 
44. Çevre bilincinin yüksek olması. 
45. Köklü bir kent kültürünün varlığı 
46. Kurtuluş Savaşında 42 ve 47. alayların 
kahramanlıkları (Osman Ağa ve Hüseyin Avni 
Bey) Afyon’da Giresunlular Şehitliğinin 
bulunması 
47. Yaz aylarında yabancı ülkelerden gelen 
Giresunluların ekonomiye olan olumlu katkıları 

 
Tablo 6. Trabzon ili güçlü yönler analizi 

I. Ekonomik ve Sosyal Altyapı  
1. Girişimci ruhunun güçlü olması  
2. Genç nüfus oranının yüksek olması 
3. Yetişmiş insan gücüne sahip olması 
4. Bölgenin sağlık merkezi olması 
5. Bölgenin merkezi konumunda olması 
6. Güvenlik sorununun olmaması 
7. Yurt dışında çalışan Trabzonlu sayısının 
fazlalığı 

II. Fiziksel ve Doğal Altyapı  
28. Kıyı şehri olması (limanın bulunması) 
29. Her türlü ulaşım imkanına sahip olması 
(demiryolu hariç) 
30. Avrupa-İran arasındaki en kısa bağlantı yolu 
olması 
31. Haberleşme altyapısının güçlü olması 
32. Teknoparka sahip olması 
33. Dünya Ticaret Merkezine sahip olması 
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8. Trabzon içinde başarılı iş adamlarının varlığı 
9. Mecliste Trabzon doğumlu 47 milletvekilinin 
bulunması 
10. Kabinede Trabzonlu bakanların olması 
11. Yerel basının güçlü olması 
12. STK'ların varlığı ve etkinliği 
13. Üç büyük ilden sonra sayısal olarak bölgesel 
kuruluşların fazla olması 
14.Trabzonspor'un güçlü bir futbol takımı lması o
15. Gemi yapımcılığı konusunda tecrübeli insan 
varlığı 
16. Eğitim altyapısının güçlü olması 
17. İhracatçı müteşebbis sayısının fazla olması 
18. TTSO Başkanının, TOBB Yönetim Kurulu 
üyesi olması 
19. Finans altyapısının güçlü olması 
20. Konsoloslukların bulunması 
21. El sanatlarının gelişmiş olması 
22. DOKAP Bölgesel Plan kapsamında olması 
23. TSE Temsilciliğinin olması 
24. KEİB'in merkezi konumunda bulunması 
25. Siyasi karar mekanizmasına yakınlık 
26. Üniversiteye sahip olması 
27.Yaş sebze ve meyve ihracatında beşinci 
sırada olması 

34. OSB'lere sahip olması 
35 Tarihi İpek yolu üzerinde olması 
36. BP'nin lojistik üs olarak Trabzon'u seçmesi. 
37 Serbest Bölgeye sahip olması 
38 Kongre/ konferans/ fuar ve toplantılar için 
gerekli altyapıya sahip olması 
39 KTÜ KOSGEB TEKMER'in varlığı 
40 Yat Limanına sahip olması 
41 Bölgedeki tek havalimanına sahip olması 
42. Nakliye sektöründe güçlü ve tecrübeli bir 
altyapıya sahip olması 

III.Turizm 
42. Alternatif turizme uygunluk  
43. Bölgenin turizm merkezi konumunda olması 
44. Tarihi bir şehir olması 
45. Yöre mutfağının zenginliği 

IV. Tarım Balıkçılık ve Hayvancılık 
46. Balıkçılıkta söz sahibi olması  
47. Fındık ve çay üretimi 
48. Flora ve fauna açısından zengin olması 
 

 
2.2 Zayıf Yönler Analizi 
İllerin farklı sektörlerle ilgili zayıf yönlerinin katılımcıların görüşleri doğrultusunda 

sınıflandırılmış hali Tablo 7, 8, 9, 10, 11 ve 12’de görülmektedir. 
 

Tablo 7. Rize ili zayıf yönler analizi 
I. Kültür ve Turizm 
1. Çok yağış alması 
2. Turizm altyapısı yetersizliği 
3. Kültür merkezlerinin yetersiz olması 

II. Tarım, Balıkçılık ve Hayvancılık 
4. Tarım alanlarının azlığı 
5.Tarım üretiminin çaya dayalı olması 
6.Tarımsal işletme başına arazi miktarının 
yetersizliği 

III. Çevresel Etkiler 
7. Denizin korunamaması (çevre bilincinin 
olmaması) ve Doğu Karadeniz otoyolunun 
kıyıları tahrip etmesi 
8. Kırsal kesimde ve genel olarak ilde fosseptik 
ve çevre bilincinin eksikliği 

IV. Ekonomik, Sosyal Durum ve Eğitim  
9. Aşırı bireysellik 
10. İlin göç vermesi 
11.Yetişmiş işgücü eksikliği 
12. Üniversite olmayışı  
13. Fakültelerin KTÜ’ye bağlı olması nedeniyle 

V. Altyapı, Ulaşım 
20. İç kesimlere bağlanan yolların standartlara 
uygun olmaması 
21. Demiryolu, deniz yolu,hava ulaşımının 
yetersizliği 

yatırım kararlarının Trabzon’da alınması 
14. Spor tesislerinin azlığı (arazi yapısı 
nedeniyle) 
15. Eğitim bilinç düzeyinin düşüklüğü 
16. Güçlü basın yayın organlarının olmayışı 
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22. İlçelerin ve köylerin çok dağınık olması 
nedeniyle altyapı yatırımlarının yüksekliği 
23. OSB olmaması 
24. Atık su arıtma ve çöp imha tesisi olmayışı 
25. İlçelere ulaşımda verimsiz minibüs 
işletmeciliği 

17. Üretim merkezleri ve pazarlara uzaklık 
18. İl dışından kamu personelinin gelmek 
istememesi 
19. Bazı ürünlerin marka tescillerinin olmaması 

 
Tablo 8. Gümüşhane ili zayıf yönler analizi 

I. Ekonomik ve Sosyal Altyapı Sorunları  
1. İl dışına göç vermesi  
2. Eğitim kalitesinin düşük olması 
3. Beyin göçü olması 
4. Devlet kaynaklarından yeteri kadar 
yararlanamama  
5. Köyden şehre göçün fazla olması 
6. Maliyetlerin yüksek olması  
7. Sosyal altyapı yetersizliği 
8. Kültürel olarak kendini ifade edememe 
9. Genç nüfusun istihdam edilememesi 
10. Kalifiye eleman eksikliği 
11. Doğrudan alım yetkisinin il genelinde 
kullanılmaması  

II. Fiziksel ve Doğal Altyapı Sorunları  
12. Üniversitenin olmayışı 
13. Sanayileşmede geri kalınması 
14. Alternatif yol olmaması 
15. Şehir geçişi bölünmüş yol olmaması  
16. İlçe ve köy yollarının yetersizliği 
17. Atık su yönetimi (arıtma tesisi) olmaması 
18. Şehir içinde otopark sorunu 
19. Otel ve restoranların yetersizliği 
20. Toprak analiz laboratuarının olmaması 
21. Kireç fabrikalarının atıl durumda bulunması 
22. Turizm ile ilgili alanlara ulaşım zorluğu  
23. Turizm alanlarında elektrik altyapısının 
zayıflığı 
24. Su potansiyelinin yeterince 
değerlendirilmemesi 

III. Yönetsel ve Organizasyonel Sorunlar  
25. STK’ların yetersiz organizasyonu 
26. Tanıtım eksikliği 
27. Kolektif çalışma eksikliği 
28. Girişimcilik ruhunun zayıf olması 
29. Proje geliştirememe 
30. Bilgi ve iletişim eksikliği 
31. Hizmet sunum kalitesinin düşük olması 
32. Üniversite. sanayi işbirliğinin zayıf olması
33. Kurumlar arası koordinasyon eksikliği 

 

 
Tablo 9. Ordu ili zayıf yönler analizi 

 23. Fındığa dayalı ekonomi olması nedeniyle tefeciliğin 
revaçta olması  
24. Bölge müdürlüklerinin sayısının azlığı  
25. Yapılaşmanın denetim altına alınamaması  
26. Kolektif çalışma ruhu olmaması  
27. Girişimci gücünün azlığı  
28. İlçelerin fazla, uzak ve dağınık olması  
29. Boztepe’nin imara açık olması  
30. Dokumacılık vb. Alanlarda üretimin yapılamaması 
31. Kalifiye eleman olmaması  
32. Ürün borsası olmaması  
33. Şehir içinde park sorunu olması 
34. Göç oranının yüksekliği  
35. Hasta göçü (İleri tedavi merkezleri bulunmaması) 
36. Proje gerçekleştirilmesinde karşılaşılan zorluklar  
37. Uygun olmayan yatırımlar 
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Tablo 10. Artvin ili zayıf yönler analizi 
I. Tarım, Ticaret ve Sanayi  
1. Tarım arazisinin az olması 
2. Organize sanayi bölgesinin olmaması 
3. Sanayi üretim tesislerinin yetersizliği 
4. Sektörel bölge planlarının olmaması 
5. Odun dışı ürünlerinin değerlendirilmesi için 
tesis olmaması  

II. Ekonomik ve Sosyal Altyapı  
6. Artvin ilinin hızlı göç vermesi 
7. Çevre illerle ekonomik bağlantısının 
kurulamaması  
8. İstihdam imkanlarının az olması 
9. Yüksek maliyetler nedeniyle pahalı  
bir şehir olması  
10. Yeterli sermaye birikiminin olmaması 
11. Kırsal kesimde çalışabilir işgücü azlığı 
12. Sosyal etkinliklerin yetersizliği  
13. İldeki yatırımlardan yöre halkının  
düşük pay alması  
14. Kamu kurumlarının ticari  
faaliyetlerde bulunması  
15. Müteşebbis sayısının azlığı 
16. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin yetersizliği 
17. Kırsal alandaki tarımsal üretimin pazarlama 
sorunu  
18. Yetişmiş insan gücünün ilde kalmak 
istememesi 

III. Fiziksel ve Doğal Altyapı  
19. Ulaşım zorluğu  
20. Evsel ve sanayi atıklarının yönetilememesi  
21. Kentsel ve kırsal altyapı ve üstyapı eksikliği  
22. Konut sorunun olması 
23. Kaynak envanterlerinin bitirilememiş olması 
24. Barajların olumsuz çevresel etkileri 
25. Korunan alanların  
(alansal açıdan) yetersizliği 
26. Coğrafi olumsuzlukların maliyeti artırması 
27. Büyük kentlere ve pazarlara uzaklığı 
28. Spor tesisleri yetersizliği  
29. Dağınık yerleşim yapısı  
30. İl ve köy yollarında standardın düşük olması  
31. Alternatif ulaşım yollarının olmaması 
32. Arsa (yatırım ve konut için) üretiminde 
zorluklar 
33. YÖ kurumlarının fiziksel mekan sıkıntıları  
34. Planlanmış rekreasyon alanlarının azlığı 
V. Eğitim  
43. YO’da akademik ve idari personel eksikliği 
44. Mesleki eğitim programlarına olan talebin 
azlığı 
45. YÖ öğrencilerine sunulan imkanların 
yetersizliği 
46. Yetişkinlere yönelik beceri kazandırma 
eğitimlerinin düzenlenme oranının düşüklüğü 

IV. Turizm  
35. Bazı tarihi eserlerin kaybolmaya başlaması 
ve tarihi eserlere yönelik ciddi restorasyon 
çalışmalarının yapılmaması 
36. Av turizminin potansiyeli olan av 
hayvanların popülasyonun az olması 
37. Doğa turizmini aktive edecek destekleyici 
 önlemlerin alınmaması  
38. Geleneksel sivil mimarinin korunmasına 
yönelik önlemlerin eksikliği 
39. Turizme yönelik bölge planlarının olmaması  
40. Yeterli konaklama tesislerinin olmaması 
41. Eğitilmiş eleman eksikliği 
42. Turizm sektörünün yeterince gelişmemiş 
 olması 
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Tablo 11. Giresun ili zayıf yönler analizi 
I. Doğal ve Fiziksel Altyapı  
1. Engebeli arazi yapısı  
2. Altyapı eksikliği  
3. Konaklama tesisi yetersizliği  
4. Yer altı zenginliklerinin yeterince 
değerlendirilememesi. 
5. Karayolu dışında diğer ulaşım araçlarının 
olmaması  
6. Yetersiz sağlık altyapısı (Bilimsel olarak 
kanser araştırmaları yapan merkezin 
olmaması)  
7. Gelişmiş pazarlara uzaklık  
8. Akarsulardan yeteri kadar 
yararlanılmaması  
9. İklim yapısının deniz turizmini olumsuz 
etkilemesi  
10. Coğrafi yapının sel taşkınları, heyelanlara 
müsait olması  
11. Kırsal yerleşimin dağınıklığı  
12. Soğuk hava depoları ve işleme 
ünitelerinin olmaması  
13. Kırsal alanda ulaşım zorluğu  
14. 15 ilçenin 13’ünde KSS olmaması  
15. İklimden kaynaklanan verimli işgünü 
sayısının azlığı  
16. Sahil yolunun deniz (plajlar) ve turizm 
üzerine yaptığı tahribat  

II. Tarım ve Hayvancılık  
17. Kırsal ekonominin tek ürüne bağlı olması  
18. Hayvancılığın gerilemesi (yem fabrikası uzak)  
19. Tarımın ağırlığının genel ekonomik 
ortalamadan yüksek olması  
20. Sulanabilir tarım arazilerinin yeterince 
sulanamaması  
21. Tarım alanlarının küçük ölçekte olması  
22. Tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin 
dikkate alınmaması  

III-Ekonomik ve Sosyal Altyapı  
23. İşsizliğin yüksek olması  
24. Üç ilçenin ulaşım zorluğu nedeniyle 
ekonomik ve sosyal açıdan şehirden kopuk 
olması  
25. Sosyo-ekonomik gelişme sağlayan 
üniversite, askeriye vb. altyapının olmaması  
26. İlin dışarıya göç vermesi  
27. Yöreye özgü ürünlerin toplu satış yapılan 
merkezlerin olmaması 
28. Gençlere yönelik spor tesisleri altyapısı 
eksikliği 
29. Hayat pahalılığının olması  
30. Kırsal alan kültürünün kent kültürünü 
olumsuz etkilemesi  
31. Turizm şirketlerinin az olması  
32. Gençler için kültürel altyapının eksik 
olması  
33. El sanatlarına ivme kazandırılamaması  
34. Zengin su kaynaklarının ekonomiye 
kazandırılamaması  
35. Üniversitenin olmaması  
36. Tüketimde bilinçsizlik  

IV-Yönetsel Sorunlar  
37. Darboğazda olan firma sayısının çokluğu  
38. Kolektif çalışma bilincinin eksikliği  
39. Fındık üretiminin insanları tembelleştirmesi  
40. Çok ortaklı işletmelerin yürütülememesinin 
işbirliği için kötü örnek olması 
41. Şehre örnek olacak liderlerin olmaması  
42. Fındık borsasının olmaması  
43. Giresunluların değerlerine sahip çıkmaması  
44. Bölgesel yatırımları çekememesi (Samsun-
Trabzon arasında kalması)  
45. Milletvekilleri arasında siyasi diyalog eksikliği  
46. Yeni ürünlere üreticinin yeterince ilgi 
göstermemesi (Seracılık, kivi, mantar, ahududu…) 
47. Tanıtım yetersizliği  
48. Yönetimde istikrar v kliliğin olmaması e süre
49. Ankara’da Giresunlu bürokrat sayısının az 
olması. 
50. Giresunlu bakan olmaması 
51. Kooperatifçiliğin gelişmemiş olması  
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Tablo 12. Trabzon ili zayıf yönler analizi 
I. Yönetim ve Organizasyon  
1. İnsanların ortak çalışmaya yatkın olmayışı  
2. Katı atık sorunu  
3. Kamu ve STK'lar arasındaki diyalog 
yetersizliği  
4. Ticaret ve sanayi ile ilgili ara eleman eksikliği 
(nitelik sorunu)  
5. Çarpık kentleşme ve tarihi dokunun tahribi  
6. Çevre sorunlarının olması ve insanların 
duyarsızlığı  
7. Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili düzenlenen 
toplantılara ilgisizlik  
8. Zayıf kurumsallaşama  
9. İşportacılar şehri olması  
10. Çok sayıda belde belediyesinin olması 
11. Kentsel yaşama bilincinin eksikliği  
12. Üniversitenin sanayiye yönelik verdiği 
hizmetlerin pahalı olması  
13. D. Kdz. illeri arasında özellikle katı atık 
yönetimi konusunda işbirliği eksikliği  
14. Trabzon dışındaki iş adamlarının şehre 
yatırım yapmaması  
15. Profesyonel olarak tanıtım eksikliği  
16. Sağlık imkanlarından yeterince verim 
alınamaması  
17. Meslek kuruluşları dışında STK'ların 
yeterince uzmanlaşamaması  
18. Değirmendere havzasının korunamaması 

II. Doğal ve Fiziksel Altyapı  
19. Mülkiyet sorunlarının giderilememesi  
20. Ulaşımın getirdiği maliyetlerden dolayı pahalı 
bir şehir olması  
21. Demiryolunun olmaması, denizyolundan ise 
yeterince yararlanılmaması  
22. Konaklama tesislerinin yetersizliği  
23.Trafik ve otopark sorunu  
24. Doğal gaz olmaması  
25. Arazi yapısı nedeniyle altyapı yatırımlarının 
maliyetlerinin yüksek olması  
26. Kırsal kesimde altyapı yetersizliği 
27. Dağınık yerleşim yapısı  
28. İçme suyu sorunu  
29. Akarsulardan enerji temin etme yönünde 
yeterince yararlanılmaması 
30. Çimento fabrikasının şehir merkezinde 
olmasının çevre üzerindeki olumsuz etkisi  
 

III. Sanayi, Turizm ve Ticaret  
31 Sanayinin gelişmemiş olması  
32. İhracatın tarıma dayalı olması  
33. Sanayide lokomotif (öncü) bir sektörün 
olmaması  
34. Turizm olanaklarının yeterince 
değerlendirilememesi  
35. Teknolojik bilgi birikimi yetersizliği 
36. Kent olarak çok sayıda marka ürüne sahip 
olunmaması  
37. Fuarlara şirketlerin katılmaması ve 
ziyaretçilerin yeterince ilgi göstermemesi  
38. Sermayenin büyük illere kaçması  
39. Yeniçam gemi inşa sanayii altyapısının 
yetersizliği 
40. Şehir merkezindeki süpermarketlerin ticarete 
olumsuz etkisi  
41. Kruvaziyer turizmden yeterince 
yararlanılamaması 

IV.Tarım ve Hayvancılık  
42.İlde üretilen tarım ürünlerinin işlenmeden 
veya yarı mamul olarak satılması  
43.Tarım ve hayvancılık sektöründe bilinçsiz 
üretim  
44.Tarımsal üretimde devlete bağımlılık  
45.Tarımda alternatif ürün geliştirilememesi  
46.Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla 
kullanılması 
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2.3 Fırsatlar 
Katılımcıların görüşleri doğrultusunda belirlenen ve illerin geleceğe dönük stratejik 

planlarının hazırlanmasına ışık tutacak bir takım çevresel faktörlerin içerisinde bulunan 
fırsatlar Tablo 13, 14, 15, 16, 17 ve 18’de görülmektedir. 

 
Tablo 13. Rize ili fırsatları 

Fırsatlar 
1. Tarımsal bazı ürünlerde yeni imkanların varlığı (kivi, likarba. yaban mersini vb.)  
ve bu konuda marka olma potansiyeli 
2. Doğa turizmi ve sporları (alternatif turizm ve spor, kuş gözleme, huş tavuğu) 
3. Tersane inşaatı, denizcilik sektörünün geliştirilmesi 
4. Demiryolu projesi 
5. Doğal gaz 
6. Bal pazarlama olanaklarının geliştirilmesi 
7. İzabella (siyah kokulu üzüm) üzümünün ve pekmezinin pazarlama fırsatları 
8. Doğal su kaynaklarının şişelenmesi 
9. Yüksek öğrenim altyapısının yapılıyor olması 
10. GAP Bölgesinin Kafkasya kapısı olma fırsatı 
11. İl dışındaki sermaye ve beyin gücünün geri dönüşü 
12. Girişimcilerin yatırım yapmaya özendirilmesi 
13. Komşu illerle turizm, kültür vb. açısından işbirliği imkanlarının geliştirilme potansiyeli 
14. Yöre mutfağının tanıtılması 
15. Kültür balıkçılığının geliştirilmesi 
16. Kırmızı pullu alabalık üretiminin geliştirilmesi 
17. Organik balıkçılığın geliştirilmesi 
18. Organik tarımın geliştirilmesi 
19. Yaylalara ulaşımın alternatif araçlarla (teleferik vb.) sağlanması 

 
Tablo 14. Ordu ili fırsatları 

Fırsatlar 
1. Dereyolu projesi 
2. Doğa (ekoturizm) ve su sporları turizmi 
3. Tarım ürünleri (süs bitkisi, organik tarım) geliştirilmesi 
4. Laboratuar kurulması durumunda ticaret hacminin artması 
5. Müteşebbislik ruhunun geliştirilmesi potansiyeli 
6. Üniversite şehri olma potansiyeli 
7. Ulaşım altyapısı çözülmesi durumunda ticaret merkezi olma potansiyeli 
8. Hayvancılık ve hayvancılık ürünleri 
9. 3084 sayılı teşvik kanunu kapsamında olunması 
10. Ziraat Fakültesi ve STK’ların ortaklaşa hareket ederek tarımsal verimliliğin artırılması 
11. AB ülkelerinin ülkemizden arı ürünleri ithalatının artırılması 
12. Polen, arı sütü vb. ürünlerin geliştirilmesi yoluyla karlılığın artırılması 
13. Ekolojik şartların farklı yetiştirme tarzlarına olanak sunması 
14. MYO’nun yatırımlar için ara eleman yetiştirmesi 
15. Orman ürünleri 
16. Maden kaynakları (granit vb.) 
17. Akarsu kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla projelerin yürütülmesi 
18. AB projeleri (hibe) 
19. Vosvos, jeep, fındık şenlikleri gibi etkinliklerin Ordu’nun tanıtımında kullanılması 
20. CPMR örgütüne katılmış olması 
21. DOKAP                                 22. Karadenizin Hidrojen sülfür deposu olması 
23. Devletin verdiği destekler     24. Deniz ürünleri 
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Tablo 15. Artvin ili fırsatları 
Fırsatlar 
1. Sınır ticareti potansiyeli (Ekonomik açıdan az gelişmiş ülkelere komşuluk) 
2. Acara Özerk Cumhuriyeti ile ortak bir turizm destinasyonu için bölgesel işbirliği 
3. Çok uluslu milli park tesisi projesi 
4. Batum hava alanından yararlanmak 
5. Muratlı sınır kapısı 
6. Barajlarda kafes balıkçılığı potansiyeli 
7. Uluslar arası karasularının kullanıma açılması 
8. KÖY oluşu 
9. Bozulmamış doğal alanlar 
10. Bozulmamış mimari varlığı 
11. Kitle turizminden alternatif turizme yönelme 
12. Yöresel ürünlerin marka haline getirilebilme potansiyeli 
13. Macahel’in Dünya Çevre Örgütlerince tanınması fırsatı 
14. Kaçkar Dağlarının dağcılık alanında önemli parkurların olması 
15. Göçmen ve yırtıcı kuşların göç yolu içerisinde olması  
(Kuzey yarım kürenin en önemli üç noktasından biri) 
16. Avrupa’da koruma öncelikli 100 (hot spot) sıcak noktadan birinin Artvin’de (Karçallar) olması. 
17. D.Kdz dağlarının 217 endemizm alanından biri olması 
18. D.Kdz dağlarının 200 ekolojik koruma öncelikli biyolojik çeşitlilik alanlarından biri olması 
19. Biyosfer rezervi olma potansiyeli olan alanların mevcudiyeti (Camili, Karçallar ve Şavşat) 
20. Saçinka’da kış turizmi potansiyeli 

 
Tablo 16. Gümüşhane ili fırsatları 

Fırsatlar 
1. Gelecekte maden varlığının değerlendirilmesi 
2. TML,EML,SML,AML,ÇPL,HEM vs. ve gelecekte ara eleman yetiştirmenin öneminin 
3. belirginleşmesi 
4. Eğitim fakültesinin açılması (KTÜ senatosundan karar çıktı. YÖK’ün onayı bekleniyor) 
5. Sınıra yakın olması nedeniyle ticarette canlanma beklentisi 
6. Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi 
7. Ytong’la ilgili yatırım yapılması 
8. Çevre illerle ortak tur düzenlenmesi 
9. Gümüşhane dışında yaşayan işadamlarının şehirlerine yatırım yapması 
10. Su potansiyelinin değerlendirilmesi 
11. Düşük işgücü maliyeti 

 
Tablo 17. Giresun ili fırsatları 

Fırsatlar 
1. İlin Teşvik Yasası kapsamında yer alması 
2. Giresunsporun yükselen başarı eğilimi 
3. Üniversitenin kurulacak olması 
4. Duble yol yatırımı 
5. Komşu ülkelerde ekonominin düzeliyor olması 
6. Doğal gazın gelecek olması 
7. Yerel ve genel yönetimlerdeki kişilerin iktidar partisine mensup olması 
8. Alternatif turizme olan ilginin artması 
9. Fındığın nihai ürün olarak satılmasıyla daha yüksek katma değer elde etme fırsatı 
10.Organik tarıma olan ilginin artması 
11. Giresun’un dünyada kardeş şehirlere sahip olması 
12. Bölgesel kalkınma araçlarının kuruluyor olması 
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Tablo 18. Trabzon ili fırsatları 
Fırsatlar 
1.Ilıman iklime sahip olması 
2. BDT'ye yakınlık 
3. DOKAP'ın AB Hibe Programına alınm ı as
4. Özel üniversitenin kurulma aşamasında olması 
5. Karadeniz'de petrol bulunma ihtimali 
6. 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamında olması 
7. Bölgesel Kalkınma Ajanslarından birinin ilde kurulacak olması 
8. Organik tarım ürünlerine olan talebin artması 
9. Doğalgaz 
10. AB fonlarının mesleki eğitime verdiği destekler 
11. İstinaf mahkemelerinin Trabzon'da kurulması 
12. Karadeniz bölünmüş yolu 

 
2.4 Tehditler 
Katılımcılar tarafından, illerin geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmasının önündeki 

tehditler Tablo 19, 20, 21, 22, 23 ve 24’de görüldüğü şekilde sınıflandırılmıştır. 
 

Tablo 19. Rize ili tehditleri 
Tehditler 
1. Doğal afetler ve engebeli arazinin altyapıyı olumsuz etkilemesi. 
2. Su kaynaklarının hızla kirlenmesinin balıkçılık üzerindeki olumsuz etkisi 
3. Çevre bilincinin eksikliği. 
4. Yaylalarda (doğal yapıyı bozmamak için) ulaşım altyapısının yaygınlaşma eğilimi 
5. Konut sanayi tesislerinin etüt yapılmadan inşa edilmesi. 
6. Altyapının tekniğe uygun bir şekilde yapılmaması nedeniyle doğal yapının bozulması. 
7. Atık su arıtma tesisinin olmaması. 
7. Dağıtım su şebekesinin yetersizliği. 
8. Sağlıksız yapılaşmanın yaratabileceği olumsuzluk. 
9. Kaçak çay girişi. 
10. Küresel rekabetin çay sektöründe olumsuz etkileri. 
11. Gümrüksüz mazot girişi. 
12. Dere ve deniz yataklarından tekniğine uygun malzeme alınmaması  
nedeniyle doğal dengenin bozulması. 
13. Çiftlik balıkçılığında tür seçimindeki yanlışlık. 
14. Yaylalarda geleneksel otantik Karadeniz evlerinin olmaması. 
15. Endemik bitki örtüsünün yeterince korunmaması ve tanıtılmaması. 
16. Tarım alanlarında bölgesel bazda desteklenecek ürünlerin tanımlanmamış olması 

 
Tablo 20. Ordu ili tehditleri 

Tehditler 
1 Samsun. Trabzon arasında olması 
2. Kültür balıkçılığının çevreyi kirletmesi 
3. Karadeniz’in kirlenmesi 
4. Kırsal kesimde yerleşimin dağınık olması 
5. Katı ve sıvı atıkların arındırılamaması 
6. Kara, hava ve deniz yolu ulaşım zorlukları 
7. Yaz sezonunun kısa olması 
8. Zararlılarla mücadele ve gübrelemenin bilinçsiz olmasının doğal hayatı etkilemesi 
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9. Gezginci arıcılığı etkileyen illere göre zorlaştırıcı uygulamalar 
10. Kamu arazilerinin azlığı nedeniyle yatırımcı için arazi maliyetinin yüksekliği 
11. Pazara uzak olunması nedeniyle mevcut yatırımların Ordu’dan ayrılma olasılığı 
12. İmar planlarında teknik faktörlerin yeterince dikkate alınmaması 
13. İstihdam edilemeyen genç nüfus 
14. Sanayileşmenin azlığı 
15. Eğitimde başarı %’sinin düşüklüğü 
16. Beyin ve nüfus göçü 
17. Fındık üretiminin diğer illere ve ülkelere kaydırılması 

 
Tablo 21. Artvin ili tehditleri 

Tehditler 
1. Komşu ülkelerden bulaşıcı hastalıkların taşınma riski 
2. Bölgede daha cazip KÖY’lerin oluşu 
3. KÖY kapsamında sektörel önceliklendirmenin yapılmaması 
4. Biyolojik ve sosyolojik taşıma kapasitesi hesaplanmadan yapılabilecek olan 
uygulamalar 
5. Kırsal alanda iki kata kadar yapılaşmaya ruhsatsız izin verilebiliyor olması 
6. Çoruh Havzası barajlarına katı atıklar ve erozyonun vereceği zarar 
7. Geleneksel mimari dokunun yok olma tehlikesi 
8. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere aktarılan kaynakların nüfusa göre belirlenmesi 
9. Ciddi gıda denetimi yapılamamasının yöresel ürün pazarlamasına olumsuz etkisi 
10. Orman varlığının %35. 40’ını oluşturan ladin ormanlarının biyotik etkenler nedeniyle 
yok olma tehlikesi 
11. Tüm bölgenin turizm alanı olarak algılanması 
12. Bozulmamış alanlardaki yeni yol talepleri 
13. Mevcut koruma yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin iyi uygulanmaması 
14. Korunan alanlarda madencilik faaliyetleri 

 
Tablo 22. Gümüşhane ili tehditleri 

Tehditler 
1. Kelkit ve Harşit Çaylarının ıslah edilmemesi 
2. Heyelanların varlığı (özellikle Mescitli Bölgesinde) 
3. Erozyonun varlığı 
4. KÖY kapsamında gelişmiş illerle aynı kategoriye alınması 
5. Bölge Bayileri, distribütörler ve dağıtım firmalarının bölge ticaretindeki 
6. olumsuzlukları 
7. İl dışına göç vermesi 
8. Merkezi yönetimin ekonomik kararlarla ilgili yanlış uygulamaları 
9. İşletmelerin öz kaynak yetersizliği 
10. İşsizliğin giderek artması 
11. Engebeli ve dağlık coğrafi yapı  

 
Tablo 23. Giresun ili tehditleri 

Tehditler 
1. Hizmet sektörüne yönelik destek olmaması 
2. Terör ve misyoner faaliyetlerin bölgede yerleşme olasılığı 
3. Tarım birliklerinin desteklenmemesi 
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4. Atıl durumda olan tesis sayısının fazlalığı 
5. Miras hukukundan dolayı arazilerin parçalanması 
6. Giresun dışındaki dikim alanlarının artması 
7. Plansız iskan faaliyetleri 
8. Plansız üretimin yapılıyor olması 
9. Bürokrasinin fazla olması 
10. Deniz ve çevre kirliliği 
11. Ekonomik girdinin tek ürüne (fındık) bağlı olması 
12. Genç nüfus içerisinde kötü alışkanlıklarda olan artış  

 
Tablo 24. Trabzon ili tehditleri 

Tehditler 
1.Tarım ve sanayi açısından gelişme için arazinin kısıtlı olması 
2. Heyelan ve aşırı yağışlar 
3. Komşu illerde kurulacak olan üniversiteler 
4. Komşu ülkelerdeki siyasi ve idari istikrarsızlıklar 5. Traceca Projesinin hayata geçirilmesi 
6. Komşu ülkelerdeki demode olmuş nükleer enerji santrallerinin bulunması  

 
2.5 TR90 İllerinin Güçlü / Zayıf Yönleri ve  

       Fırsat/Tehditlerinin Değerlendirilmesi Sonucunda Belirlenen Ortak  
       Noktalar 

Altı ilde gerçekleştirilen SWOT Analizi çalışmaları sonucunda, bu illerin güçlü/zayıf 
yönler, fırsat/tehditler anlamında tespit edilen ortak noktaları Tablo 25, 26, 27 ve 28’de 
görülmektedir. 

 
Tablo 25. TR90 illeri ortak güçlü yönler 

I.Kültür ve Turizm 
1. Çok sayıda vadi ve yaylaların olması 
2. Doğa sporlarına uygun bir ortam 
3. Yöresel müzik ve folkloru  
(kemençe, tulum, armonika) 
4. Eko turizmin popüler olması 
5. Kış sporlarına uygun alanların olması 

II. Tarım ve Hayvancılık 
6. Yoğun rutubet, yağış, kapalı gün  
sayısının fazlalığı 
7. Ülke çay ve fındık üretiminin  
%70’inin karşılanması 
8. Endemik bitki potansiyelinin  
yüksekliği, ormanlar 
9. Deniz balıkçılığının payının ~%60 olması 
10. Alternatif tarım ürünlerine uygun iklim 

III. Doğal Kaynaklar, Enerji ve Madencilik 
11. Akarsu kaynaklarının zenginliği  
(küçük enerji 
santralleri ve su ürünleri) 
12. Yeraltı zenginlikleri (bakır ve petrol, granit) 
13. Jeotermal kaynaklar 
V. Altyapı, Ulaşım 
21. Limanların varlığı 
22. Trabzon Havalimanı 

IV. Ekonomik, Sosyal Durum ve Eğitim 
14. Genç nüfus ve beyin gücü 
15. Siyasi bilinç  
16. Zor doğa koşullarına uyum sağlamış 
insan yapısı. 
17. Yüksek huzur ve asayiş ortamı. 
18. Yöre halkının dürüst ve güvenilir olması 
19. Yüksek öğrenim kurumlarının mevcudiyeti 
20. Okullaşma ve okullulaşma oranının  
yüksek olması 
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Tablo 26. TR90 illeri ortak zayıf yönler 
I. Kültür ve Turizm 
1. Turizm sezonu kısalığı 
2. Kültür merkezlerinin yetersiz olması 
3. Turizm altyapısının yetersizliği  
4. Kültürel ve doğal varlık  
envanterinin olmaması 
5. Turizm olanaklarının tanıtılamaması 
6. Alternatif turizmini aktive edecek  
destekleyici önlemlerin alınmaması 
7. Bazı tarihi eserlerin kaybolmaya başlaması 
ve tarihi eserlere yönelik ciddi restorasyon 
çalışmalarının yapılmaması 
8. Geleneksel sivil mimarinin korunmasına  
yönelik eksikliği  
V. Sanayi 
33. Sanayileşmede geri kalınması 
34. Sektörel bölge planlarının 
olmaması 

II. Tarım ve Hayvancılık  
9. Tarım işletmelerinin küçüklüğü 
10. Deniz ürünü işleme tesisinin azlığı 
IV. Ekonomik, Sosyal Durum 
ve Eğitim  
20. Aşırı bireysellik, kolektif çalışma ruhu 
eksikliği 
21. Girişimci gücünün azlığı  
22. İl dışına göç verilmesi 
23. Köyden şehre göçün fazla olması 
24. Yetişmiş işgücü eksikliği. 
25. Üniversite olmayışı . 
26. Fakültelerin KTÜ’ye bağlı 
olması nedeniyle yatırım kararlarının 
Trabzon’da alınması. 
27. Sosyal altyapı yetersizliği 
28. Spor tesislerinin azlığı  
(arazi yapısı nedeniyle). 

 30. Hizmet sunum kalitesinin düşük olması 
31. Proje geliştirememe 
32.Yetişkinlere yönelik beceri 
kazandırma eğitimlerinin düzenlenme 
oranının düşüklüğü 

 
Tablo 27. TR90 illeri ortak fırsatlar 

Fırsatlar 
1. Tarım ürünleri (süs bitkisi, organik tarım) geliştirilmesi 
2. Kitle turizminden alternatif turizme yönelme  
(doğa, kültür, kış, spor, kuş gözlemciliği vb)  
3. Demiryolu projesi. 
4. Teşvik kanunu kapsamında olunması 
5. Zengin yöre mutfağı. 
6. Organik tarımın geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılıyor olması. 
7. Deprem kuşağında yer almaması 
8. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere yakınlık 

 
Tablo 28. TR90 illeri ortak tehditler 

Tehditler 
1. Doğal afetler (heyelan, sel) ve engebeli arazinin altyapıyı olumsuz etkilemesi 
2. Su kaynaklarının hızla kirlenmesinin balıkçılık üzerindeki olumsuzluğu 
3. Çevre bilincinin eksikliği 
4. Geleneksel mimari dokunun yok olma tehlikesi 
5. Atık su arıtma tesisinin olmaması 
6. Dere ve deniz yataklarından tekniğine uygun malzeme alınmaması nedeniyle  
doğal dengenin bozulması 
7. Üniversite olmaması (Trabzon hariç) 
8. Üretim merkezleri ve pazarlara uzaklık 

 
 2.6 Kuvvet Alanı Analizi 

Kuvvet alanı analizinde, katılımcılar tarafından her bir il için belirlenen“Güçlü 
Yönler” ile “Zayıf Yönler” en büyük: +5 ve en küçük: . 5 üzerinden ağırlıklandırılmıştır.  
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Tablo 29. Güçlü yönler ve zayıf yönlerin ağırlıklandırılması, Rize 
I. Kültür ve Turizm 
II. Tarım, Balıkçılık ve Hayvancılık 
III. Doğal Kaynaklar, Enerji ve 
Madencilik 
IV. Ekonomik, Sosyal Durum ve Eğitim 
V. Altyapı ve Ulaşım 
+ 15 

4 
3 
2 
4 
2 
 

I. Kültür ve Turizm 
II. Tarım, Balıkçılık ve Hayvancılık 
III. Çevresel Etkiler  
IV. Ekonomik, Sosyal Durum ve Eğitim 
V. Altyapı ve Ulaşım 
 
. 18 

. 4 

. 3 

. 3 

. 4 

. 4 

 
Tablo 30. Güçlü yönler ve zayıf yönlerin ağırlıklandırılması, Gümüşhane 

I. Ekonomik ve Sosyal Altyapı 
II. Fiziksel ve Doğal Altyapı 
III. Turizm 
+9 

3 
3 
3 

I. Ekonomik ve Sosyal Altyapı  
II. Fiziksel ve Doğal Altyapı  
III. Yönetim ve Organizasyon 
. 14 

. 4 

. 5 

. 5 

 
Tablo 31. Güçlü yönler ve zayıf yönlerin ağırlıklandırılması, Ordu 

I. Tarım, Hayvancılık ve Doğal 
Kaynaklar 
II. Ekonomik ve Sosyal Altyapı 
III. Kültür ve Turizm 
IV. Fiziksel ve Doğal Altyapı 
+12 

4 
2 
4 
2 

I. Tarım, Ticaret ve Sanayi 
II. Ekonomik ve Sosyal Altyapı  
III. Kültür ve Turizm 
IV. Fiziksel ve Doğal Altyapı  
 
. 16 

. 4 

. 4 

. 4 

. 4 

 
Tablo 32. Güçlü yönler ve zayıf yönlerin ağırlıklandırılması, Artvin 

I. Tarım, Hayvancılık ve Doğal 
Kaynaklar 
II. Ekonomik ve Sosyal Altyapı 
III. Turizm  
IV. Fiziksel ve Doğal Altyapı 
V. Eğitim  
+16 

4 
2 
4 
2 
4 

I. Tarım, Ticaret ve Sanayi  
II. Ekonomik ve Sosyal Altyapı  
III. Fiziksel ve Doğal Altyapı 
IV. Turizm  
V. Eğitim 
 
. 20 

. 4 

. 4 

. 5 

. 4 

. 3 

  
 Tablo 33. Güçlü yönler ve zayıf yönlerin ağırlıklandırılması, Giresun 

I. Tarım, Balıkçılık ve Hayvancılık 
II. Turizm  
III. Doğal ve Fiziksel Altyapı  
IV. Ekonomik Sosyal Altyapı ve 
Sanayi  
+12 

4 
3 
3 
2 

I. Doğal ve Fiziksel Altyapı  
II. Tarım ve Hayvancılık  
III. Ekonomik ve Sosyal Altyapı  
IV. Yönetsel Sorunlar  
 
. 14 

. 3 

. 3 

. 4 

. 4 
 

 
Tablo 34. Güçlü yönler ve zayıf yönlerin ağırlıklandırılması, Trabzon 

I. Ekonomik Sosyal Altyapı ve Sanayi 
II. Doğal ve Fiziksel Altyapı  
III. Turizm 
IV. Tarım, Balıkçılık ve Hayvancılık 
+16 

4 
4 
5 
3 
 
 

I. Yönetim ve Organizasyon 
II. Doğal ve Fiziksel Altyapı 
III. Sanayi, Turizm ve Ticaret  
IV.Tarım ve Hayvancılık  
. 17 

. 5 

. 5 

. 4 

. 3 

 
 Tablo 29, 30, 31, 32, 33 ve 34’de de görüldüğü gibi, TR90 illerinin zayıf yönlerinin 
katılımcılar tarafından yapılan ağırlıklandırma sonrasında, güçlü yönlerinden daha “etkili” 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun anlamı şudur: İller, geleceğe yönelik olarak “belirleyeceği” 
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amaç ve hedeflerine ulaşmak istiyorsa, öncelikle zayıf yönlerin etkisini ortadan kaldıracak 
eylem planları hazırlamalı ve hızla uygulamaya koymalıdır. Aksi takdirde yani eylemsizlik 
durumunda, zayıf yönlerin, hızlı bir şekilde güçlü yönlerin etkisini azaltacağı söylenebilir. 
Bu noktada iyileştirilecek zayıf yönlerin önceliklendirilmesinde çözümü il içinde olan, 
yönetim teknikleri ile çözülmesi mümkün ve çok yönlü olmayan zayıf yönlerin öncelikle 
ele alınması, çözümü görece daha zor olan sorunların çözmeye çalışılması ile zaman 
kaybının önüne geçilebilecektir. 
 Diğer taraftan; illerin güçlü yönlerini gereği gibi kullanamadığı da ortaya çıkmıştır. 
Güçlü yönlerin de etkisinin artırılmasına yönelik eylem planları hazırlanmalı ve 
uygulamaya konulmalıdır. 
  
 3. Eylem Planları 

Altı ilde gerçekleştirilen SWOT Analizi çalışmalarının son bölümünde hazırlanan 
eylem planları ile ilgili birer örnek aşağıda verilmektedir. 
Zayıf Yanlara İlişkin Örnek Eylem Planı: Rize 
Konu : Rize ilinde bir üniversite kurulması 
Koordinatör: Valilik 
Sorumlu(lar): Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları (Ticaret ve 
Sanayi Odası, Ticaret Borsası, MÜSİAD, Sendikalar, Odalar, Mecliste Grubu Olan Siyasi 
Partiler ...) 
Süre: Temmuz 2004 – 2007 Öğrenim yılı 
İzlenecek Yol: 
 Platform oluşturulması (derneğin aktif hale getirilmesi) 
 Üniversite (öncelikli fakülte alanlarının belirlenerek) kurulması için gerekli asgari 
koşulların belirlenmesi ve karşılanması 
 Rize ilindeki altyapının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin belirlenmesi 
 Dosya hazırlanması 
 Kampanya (İl ve Ankara düzeyinde) düzenlenmesi 
 Siyasilerin ikna edilmesi ve desteklerinin alınması 
 Eksikliklerin karşılanması için acil planlar yapılması ve uygulanması (gönüllülerin 
projeye katkılarının sağlanması amacıyla programlar düzenlenmesi) 
 Üniversitenin bir gereklilik olduğu yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesi 
 Kampanyanın Üniversite kurulana kadar sürdürülmesi 
 Üç ayda bir değerlendirme toplantılarının yapılması 
Projenin Çıktısı: Proje sonuç raporu 
Denetim ve Kontrol: Valilik 
Zayıf Yanlara İlişkin Örnek Eylem Planı: Ordu 
Konu: Ordu ilinde bir üniversite kurulması 
Koordinatör: Valilik 
Sorumlular: Eğitim Vakfı, Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Bayındırlık il Müdürlüğü, Yüksek Okul Müdürleri, 
Fakülte Dekanları, Defterdarlık, Bakan ve milletvekilleri 
Süre: 2005 Haziran sonu 
● İzlenecek Yol: 
● Sorumluların Valiliğin koordinasyonunda bir araya gelmesi ve mevcut durumun 
paylaşılması 
● En son kurulan üniversite ile irtibata geçilerek deneyimlerinin paylaşılması 
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● Finans kaynaklarının araştırılarak temin edilmesi 
● Rakip illere göre fiziksel altyapı kriterlerinin en üst düzeye getirilmesi (İlçelerdeki 
fakültelerin merkeze toplanması için proje hazırlanması, yöresel koşullara uygun 
fakültelerin belirlenmesi). 
● Lobi faaliyetlerinin planlanması: 
● TBMM’de üniversite kurulmasına ilişkin gündemin izlenmesi 
● Ankara’da bir kermes düzenlenerek ilgili kesimlerin bir araya getirilmesinin sağlanması 
● Basındaki Ordu’lu mensupların Ordu’ya davet edilerek bilgilendirilmesi 
● Ordu ilinin katkısının organize edilmesi 
● Ordu ilinde yaşayanların üniversite kurulmasına dikkatinin çekilmesi 
● Yurt içi ve yurt dışında yaşayan Ordu’luların katkılarının organize edilmesi 
Projenin Çıktısı: Proje sonuç raporu 
Denetim ve Kontrol: Valilik 
Zayıf Yanlara İlişkin Örnek Eylem Planı: Artvin 
Konu: Konaklama tesisleri yetersizliğinin giderilmesi 
Koordinatör: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Sorumlular: Belediye İmar İşleri Md., Bayındırlık ve İskandan sorumlu Şube Md., İl Özel 
İdare Md., turizmle ilgili bir akademisyen, TSO’nın önereceği bir sivil işletmeci. 
Süre: 1 Temmuz 2005 – 1 Temmuz 2006 3. ayın sonunda sunuş 
İzlenecek Yol: 
● Yatak ihtiyacının belirlenmesi 
● Mevcut dışındaki kamu ve özel sektöre ait yatak kapasitesinin tespiti  
● Destinasyonların belirlenmesi 
● Taşıma kapasitelerinin hesaplanması 
● Turizm yatırım işletme belgelerinin çıkarılması 
● Finansal kaynakların belirlenmesi 
● Sektöre uzun ve orta vadeli kredi bulunması için teşviklerin ve desteklerin araştırılması 
● Kamu sosyal tesislerinin özelleştirme imkanlarının araştırılması 
● Anket çalışması yapılarak müşteri beklentilerinin belirlenmesi 
● Farklılaştırma stratejisi kullanılarak planlama yapılması 
● Aile işletmesi ölçeğine öncelik verilmesi 
● Eğer yeni bina yapılacaksa geleneksel mimarinin kullanılması 
Projenin Çıktısı: Proje sonuç raporu 
Denetim ve Kontrol: Valilik 
Zayıf Yanlara İlişkin Örnek Eylem Planı: Gümüşhane 
Konu: Otopark Sorununun Giderilmesi 
Koordinatör: Belediye Başkan Yardımcısı 
Sorumlular: Trafik Şube Md., Şoförler ve Otomobilciler Odası Temsilcisi, Fen İşleri Md., 
Tapu Kadastro Md., Bayındırlık ve İskan Md., Üniversite Temsilcisi, Milli Eğitim 
Müdürlüğü Temsilcisi, İl Genel Meclisi Temsilcisi. 
Süre: 1 Eylül 2005 – 30 Kasım 2005  
İzlenecek Yol: 
● Mevcut ve potansiyel otopark alanlarının envanterinin çıkarılması. 
● Atatürk ve Cumhuriyet Caddesinin (Stadyumdan Tarım İl Müdürlüğüne kadar olan 
bölge) her iki tarafına park etme kapasitesinin araştırılması (270 araç).  
● İstatistiki verilerin toplanması 
● Aktif trafiğe katılan araç sayısının tahmini 
● Halkın görüş ve önerilerinin anket uygulaması yoluyla belirlenmesi 
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● 3. 5 yıl içinde otopark ihtiyacının büyüme tahmininin yapılması 
● Trafikle ilgili yasal mevzuatın incelenmesi ve kurallara uymayanlara karşı uygulanacak 
yaptırımların belirlenmesi 
● Trafikle ilgili bilinçlendirme eğitimlerinin organize edilmesi 
● Uygun otopark alanları için yer seçiminin yapılması 
● Internet ve yerel medya (gazete, radyo) aracılığıyla proje ekibinin çalışmalarının 
kamuoyuna duyurulması 
● Otoparkların paralı hale getirilmesi olanaklarının araştırılması 
● Belediyecilik kanununda inşaatlardan alınması gereken otopark harcının otopark fonunda 
toplanması 
Projenin Çıktısı: Otopark sorununun çözümüne yönelik öneriler, projeler, rapor. 
Denetim ve Kontrol: Finansör kuruluş (Valilik, Belediye Başkanlığı) 
Zayıf Yanlara İlişkin Örnek Eylem Planı: Giresun 
Konu: Turizmin geliştirilmesi  
Koordinatör: Vali Yardımcısı 
Proje Ekibi: Turizm Derneği Başkanı, Kültür ve Turizm İl Md., Belediye Sosyal İşler Md., 
GTSO Başkanı, Orman ve Çevre Md., Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı, Turizm 
işletmecisi, kırsal alan temsilcisi 
İzlenecek Yol:  
● Giresun iline yönelik envanter çalışmasının güncellenmesi 
● Turizm ile ilgili kanun/yönetmelik/destek vs. incelenmesi 
● Sektöre yönelik SWOT Analizinin yapılması 
● Çalışma gruplarının oluşturulması 
● Kısa, Orta ve Uzun vadeli yapılacak işlerin planlanması 
● Bütçe sağlanması 
● Çalışma gruplarının ayda iki kez toplantı yapması, çalışmaların gözden geçirilmesi 
● Çalışmaların yerel basın aracılığıyla duyurulması 
● Turizm sempozyumu düzenlenmesi 
Takvim: Ekim 2005- 
Projenin Çıktısı: Proje Sonuç Raporu 
Denetim ve Kontrol: Valilik 
Zayıf Yanlara İlişkin Örnek Eylem Planı: Trabzon 
Konu: Şehirdeki trafik ve otopark sorunu 
Koordinatör: Belediye Başkanı 
Proje Ekibi: KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaşım ABD Başkanlığı, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Bşk., Şehir Plancıları Odası Başkanlığı, Belediye İmar Müdürlüğü, 
Karayolları Bölge Müdürlüğü,Trafik Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel 
İdaresi 
İzlenecek Yol:  
● Mevcut durumun tespit edilmesi 
● Hukuki mevzuatın incelenmesi 

Teori  *Uygulama 
● İmar planının tetkiki 
● Trafik yükünün belirlenmesi 
● Otopark envanterinin çıkarılması 
● Araç istatistiklerinin çıkarılması 
● Arz/talep gelişmesinin incelenmesi 
● Talep tahmini ve geleceğin planlanması 
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● Özel ve kamu sektörünün katkısının belirlenmesi 
● Alternatif güzergahların belirlenmesi 
● Toplu taşıma olanaklarının incelenmesi (Hafif ray, metro vb.) 
● Dolmuş ve özel otomobillerin giremeyeceği yolların belirlenmesi, yalnızca yayalar, polis, 
ambulans, itfaiye araçlarının girebileceği alanların tespit edilmesi 
● Şehir merkezindeki okulların kampus alanlarına taşıma olanaklarının araştırılması. 
Böylelikle yeni otopark alanları yara lması. tı
● Halkla ilişkiler ayağının kurulması 

Trafik sempozyumu düzenlenmesi Afiş ve broşür tasarımı 
Anket çalışmaları    Yerel basından destek sağlanması 

● Finansman açısından AB fonlarından yararlanma imkanının araştırılması 
● En iyi uygulamanın araştırılması 
Takvim: Kasım 2005 – Haziran 2006 
Projenin Çıktısı:  
● Aylık faaliyet raporların oluşturulması ve duyurulması 
● Trabzon 1. Trafik Sempozyumunun düzenlenmesi 
● En iyi uygulamanın raporlanması 
● Tüm ilköğretim (merkez) okullarında toplantı yapılması 
● Eylem planı çıkarılması 
Denetim ve Kontrol: Trabzon Valisi 

 
4. Sonuç ve Öneriler 

TR90 Bölgesi içerisinde yer alan Rize, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Giresun ve 
Trabzon illerinde gerçekleştirilen SWOT Analizi çalışmaları sonucunda yapılan 
değerlendirmeler ışığında, söz konusu altı ilde de zayıf yönlerin güçlü yönlerden daha etkili 
olduğu tespit edilmiştir. Bu farkın gittikçe açılmasına engellemek veya farkın kapanması ile 
güçlü yönlerin ağırlık kazanmasını sağlamak için yerel idari otorite ve sivil inisiyatifin hızla 
harekete geçmesi gerekmektedir. İllerin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde 
merkezi karar mekanizmalarını da harekete geçirebilmek için örneğin; yörenin alternatif 
turizm ürün çeşitliliği, yayla turizmine uygun iller olması, kültürel açıdan yöresel folklor 
zenginliği, doğa sporları için uygunluğu vb. sahip olduğu potansiyel iyi bir şekilde 
kullanılmalı; birbirini tamamlayabilen konseptler oluşturarak tur şirketlerinin iç ve dış 
turizm faaliyetlerini organize etmeleri için girişimlerde bulunulmalıdır. Ayrıca belirlenen 
zayıf yönlerin, İllerin geleceğe dönük kararlar alma sürecinde önceliklendirilerek 
çözülmeye çalışılması gerektiğinin altını tekrar çizmek gerekmektedir. 

Sürecin bundan sonraki aşamalarının gereği gibi yerine getirilmesi illerin geleceğe 
yönelik amaç ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu konuda, en yetkili idari 
otorite olması nedeniyle birincil düzeyde İllerdeki Valiliklerin koordinasyonuna ihtiyaç 
vardır. Koordinasyon Kurulu’nun bir Vali Yardımcısının başkanlığında, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının, uygun görülecek özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin 
katılımıyla oluşturulması önerilmektedir. 
 SWOT Analizi çalışmasının ardından aşağıdakilerin yapılması önerilmektedir: 
1. İllerdeki Valilikler tarafından eylem planlarının izlenmesi amacıyla bir “Koordinasyon 
Kurulu” oluşturulması. 
2. SWOT Analizinde ortaya çıkan konuların “Koordinasyon Kurulu” tarafından toplu 
olarak önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi. 
3. SWOT Analizi çalışmasına katılan grubun Koordinasyon Kurulu tarafından 
önceliklendirilen konularda “Eylem Planları” hazırlaması. 
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4. Eylem planlarının uygulamaya alınması. 
5. İller düzeyinde ”Stratejik Planlama” çalışması yapılması (Bu konuda DPT’den, 
üniversitelerden ya da uzman kuruluşlardan danışmanlık desteği alınması önerilmektedir). 
6. Üç ayda bir olmak üzere “Durum Değerlendirme Toplantıları” yapılarak gelişmelerin 
analiz edilmesi. 
7. Yılda bir kez “Genel Değerlendirme Toplantısı” yapılarak ulaşılan durumun daha 
önceden belirlenmiş olan amaç ve hedeflerle karşılaştırılması ve gerekli önlemlerin 
alınması. 
8. Ulaşılan amaç ve hedeflerin uygulamadaki etkililiğinin izlenmesi. 
 Gerçekleştirilen SWOT Analizi çalışmalarının, İllerin bugünkü durumunun 
değerlendirilmesine, geleceğe yönelik kararların alınabilmesine ışık tutması, değişik 
düzeylerde görevli karar alıcılarının birbirlerinin düşüncelerini net olarak bilmesi ve 
mevcut iletişimin güçlenmesine katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir. 
 



 

 
 
 

Doğu Karadeniz Bölgesinin Kalkındırılmasında Kadastronun Rolü 
 

Prof. Dr. Cemal Bıyık     Yard. Doç. Dr. Osman Demir 
KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

 
 

Özet 
Türkiye’de kadastro çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olmakla birlikte, kırsal 

kesimde halâ kadastroya başlanmamış yerler bulunmaktadır. Bunların çoğu, orman 
alanlarıyla iç içe bulunmaktadırlar. Doğu Karadeniz Bölgesi bu bakımdan ön sıralardadır. 
Yürürlükteki orman mevzuatı; ormanla irtibatı olan arazilerde çok sayıda davaların ortaya 
çıkmasıyla, kadastro çalışmalarını aksatmakta, geciktirmekte ve bazen da caydırmaktadır. 
Bundan dolayı, ormanla ilişkili köylerde halkın kadastroya sıcak bakmadığı, bazı yerlerde 
ise engel olduğu görülmüştür. Oysa ki; kadastro hizmetlerinin bir an önce tamamlanması, 
hem vatandaşların, hem de Devletin yararınadır. Çünkü, kadastro bilgileri, kalkınmayı 
sağlayacak yatırımların hemen hepsinde temel altyapıyı oluşturur. Bu çalışmada, Doğu 
Karadeniz Bölgesindeki kadastral faaliyetler gözden geçirilerek; bölgenin sosyal, kültürel 
ve ekonomik kalkınmasında kadastral bilgilerin yeri ve önemi üzerinde durulmuş; Kadastro 
çalışmalarının bu güne kadar gecikmesinin nedenleri belirtilerek, çalışmaları hızlandırıcı 
tedbir ve öneriler dile getirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi, kadastro, kırsal alan yönetimi, 
taşınmaz mal mülkiyeti, orman kadastrosu. 
 
 

The Role of Cadastre in the Development of Eastern Blacksea Region  
 

Abstract 
Although the cadastral works have been completed on a large ration in urban areas in 

Turkey, there are rural areas that the cadastral works have not been started yet. Most of 
them are near forest areas. In this regard Eastern Blacksea Region is the first region. 
Because there are a lot of villages which are situated near the forest and determines the 
property boundaries between state and individuals has been very difficult because of the 
Forest Law. Therefore the cadastral works have been obstructed by the residents live in the 
villages near the forest. But completing the cadastral works has an importance both for the 
citizen and State. The cadastral data has the basic infrastructure of all the investments 
which supply the progress. In this study, cadastral activities in Eastern Blacksea Region 
were looked over and determined the importance of the cadastral data on the region’s 
agricultural, social and economical progress. And then, the reasons of the cadastral works’ 
delays were declared then some precautions and suggestions were presented as to speed up 
the cadastral works. 

 
Key words: Eastern Blacksea Region, cadastre, rural area management, real estate, 

forest cadastre. 
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1. Giriş 
Yeni bin yılın başlarında kadastro sadece; “taşınmaz malların sınırlarını ve 

sahiplerini belirleyerek Tapu Kütüğüne tescil ile Devlet güvencesi altına alma işi” 
olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Gittikçe çoğalan Dünya nüfusu, taşınmaz mallara olan 
talebi de her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Bu yüzden yeryüzü, insanların 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha çok çaba ve özenle kullanılmayı gerektirmektedir. 
Yeryüzünden yararlanmada, “doğal ürünleri toplama ve avcılık” dönemi ile “geleneksel 
yararlanma” dönemleri çoktan kapanmış bulunmaktadır. Buna bağlı olarak yeni dönemde 
kadastronun yerini, kişilerin sahipliğinde bulunan arazilerden optimum yararlanma için 
gerekli tedbirleri belirleme ve uygulama almıştır. Geniş kapsamlı, doğru ve güncel, 
konumsal veya konumsal olmayan bilgi toplama ve bu bilgileri işleyerek ilgililere sunmaya 
dayanan kadastro çalışmalarını parsel sahiplerinin tek başlarına yapmaları beklenemez. 
Ancak, bu görevleri yürüten Tapu ve Kadastro teşkilatları günümüze kadar yeterince 
mesafe kat edememişlerdir. Bunun için resmi sıfatı olan arazi yönetimi bürolarına ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu da ancak, geniş kapsamlı ve çok amaçlı bir kadastro projesi ile 
mümkündür. Gelişen teknoloji ve yöntemler, bu tür kadastroyu, yani; “arazi yönetimi”ni 
kalkınma hedeflerine yöneltmiş bulunmaktadır.  

Genel gidiş bu yönde olmakla birlikte, 2005 yılına kadar, Türkiye genelinde 
kadastro çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olmasına rağmen, ülkemizde henüz hiç 
kadastrosu yapılmayan yerler hâlâ mevcuttur. Bu alanlar çoğunlukla kırsal kesimde ve 
orman alanlarıyla iç içe bulunan yerlerdir. Doğu Karadeniz bölgesi bu bakımdan ön 
sıralarda bulunmaktadır. Yürürlükteki orman mevzuatı, ormanla irtibatı olan arazilerde çok 
sayıda davaların ortaya çıkmasıyla, kadastro çalışmalarını aksatmakta, geciktirmekte ve 
bazen da caydırmaktadır. Bundan dolayı, orman alanı bulunan köylerde, halkın kadastroya 
sıcak bakmadığı, bazı yerlerde ise engel olmak istediği görülmüştür. Oysaki kadastro 
hizmetlerinin bir an önce tamamlanması, hem vatandaşların, hem de Devletin menfaatine 
olacaktır. Çünkü kadastro bilgileri, kalkınmayı sağlayacak yatırımların hemen hepsinde 
temel altyapıyı oluşturur. 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesindeki kadastral faaliyetler gözden geçirilerek; 
bölgenin kalkınmasında kadastral bilgilerin yeri ve önemi üzerinde durulmuş; Kadastro 
çalışmalarının bu güne kadar gecikmesinin nedenleri belirtilerek, çalışmaları hızlandırıcı 
tedbir ve öneriler dile getirilmiştir. 

 
2. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro Çalışmalarında Son Durum 
Türkiye’nin kuzeydoğusu; topoğrafik yapısı, iklimi ve bitki örtüsü dikkate 

alındığında benzer özellikler taşımakta olduğundan Karadeniz Bölgesinin bir alt bölgesi 
olan Doğu Karadeniz Bölgesi olarak adlandırılmıştır. Bölge; kuzeyde Karadeniz, doğuda 
Gürcistan – Türkiye sınırı, güneyde Doğu Karadeniz sıradağları, batıda ise Ordu 
yakınlarındaki Melet Irmağı ile çevrilmiş bulunmaktadır. Bu coğrafyada bulunan iller; 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illeri olup, bunlardan Ordu ili, 
Samsun Kadastro Bölge Müdürlüğüne bağlıdır. Buna karşılık, coğrafi bakımdan bölgenin 
dışında olmakla birlikte, Bayburt ili Trabzon Kadastro Müdürlüğüne bağlı bulunmakla 
birlikte, bu çalışmanın kapsamına alınmamıştır. Zaten Bayburt ilindeki kadastro çalışmaları 
fotogrametrik yöntemle tamamlanmış bulunmaktadır. 
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Şekil 1: Çalışma alanı kapsamındaki illerin kadastral durumu (Atasoy, 2001) 

 
Trabzon Kadastro Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Doğu Karadeniz 

bölgesinde günümüze kadar yapılan kadastro çalışmaları Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna 
göre; bölgede bulunan belediyelerde kadastro % 82 oranında, köylerde ise % 43 oranında 
tamamlanmış bulunmaktadır. Bu oran ülke geneliyle karşılaştırıldığında (şehirlerde % 93, 
köylerde % 66) bölgenin Kadastral faaliyetler açısından ülke düzeyinin gerisinde kaldığı 
görülmektedir. 
 

Tablo 1. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro Çalışmaları 

İli 
Kadastro 
Birimi 

Toplam Biten Kalan 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 
Mahalle 373 304 45 82 

Trabzon  
Köy 480 195 226 41 
Mahalle 190 158 26 83 

Rize 
Köy 353 175 174 50 
Mahalle 193 141 48 73 

Giresun 
Köy 541 167 359 31 
Mahalle 75 72 3 96 

Gümüşhane 
Köy 322 179 129 56 
Mahalle 35 30 4 86 

Artvin 
Köy 311 48 244 15 
Mahalle 31 31 0 100 

Bayburt 
Köy 175 174 1 99 
Mahalle 136 99 37 72 

Ordu 
Köy 643 313 330 49 
Mahalle 897 736 126 82 

Genel Toplam 
Köy  2182 938 1133 43 
Mahalle 8456 7872 584 93 Türkiye 

Toplamı Köy 37117 24416 12701 66 
 

Türkiye yüzölçümünün % 26’sı ormanlarla kaplıdır. Doğu Karadeniz bölgesinde bu 
oran % 39’dur. Bölgede birçok köy orman içi, orman bitişiği ve ormana 10 km mesafede 
kurulmuş bulunan köylerdir. Bunlar ormanla ilişkili köyler olarak nitelendirilmektedirler 
(Bıyık, 1987). İller bazında bu köylerin sayıları ve kadastro durumu Tablo 2’de 
görülmektedir. Buna göre bölgede bulunan 3079 köy ve mahalleden 1614’ü (% 52’si) 
ormanla ilişkili durumdadır ve bunların ancak % 17’sinin kadastrosu yapılmıştır. 
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Tablo 2. Orman – Köy ilişkileri ve kadastro durumu 
Kadastrosu 

 
İli 

Ormanla İlişkili
Köy Sayısı Biten 

Devam
Eden 

Kalan

Trabzon 262 52 26 184 
Rize 173 11 2 160 
Gümüşhane 216 49 17 150 
Artvin 296 33 8 255 
Bayburt 5 3 1 1 
Giresun 244 23 16 205 
Ordu 418 25 12 381 
Toplam 1614 196 82 1336 

 
Görüldüğü gibi bölgede kadastrosu yapılmayan birimlerin çoğunu ormanla ilişkili 

birimler teşkil etmektedir. Bu durum, ormanla ilişkili köylerde kadastro yapılmasında 
karşılaşılan güçlükleri de göstermektedir. Birçok köyde orman-mülkiyet davalarının 
çokluğu sebebiyle çalışmalar yapılamamış veya uzamıştır. Kadastro çalışanlarının ifadesine 
göre bazı orman köylerinde kadastro çalışmalarının engellenmek istediği de olmuştur. 
Aslında ormanların aleyhine gelişmesi umulan insan faaliyetleri, Doğu Karadeniz 
bölgesinde tahmin edildiği gibi yüksek değildir. Bölgede ormanla iç içe yaşayan halkın, 
bazı yasal düzenlemeler yapılmak kaydıyla ormanı koruma ve geliştirme faaliyetlerine 
yönlendirilmesi de mümkündür. Türkiye’de Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından 
yapılmakta olan ve 1987–1998 dönemini kapsayan 10 yıllık istatistiklerin ortalamasına göre 
cezaevine giren hükümlülerin % 2’si orman suçlarından ötürü mahkûm olmuştur. Bunların 
% 28’i Karadeniz bölgesinde ikamet etmektedir. Nüfus ve orman yoğunluğu dikkate 
alındığında bu oran çok yüksek sayılmaz. Ancak orman bulunan köylerde kadastro 
çalışması başlatılacağını öğrenen bazı arazi sahipleri, toprağın mülkiyetini kurtarmak için 
üzerindeki orman örtüsünü yok etme yoluna gittikleri tespit edilmiştir (Atasoy, 2005). 
Orman ağaçlarına zarar veren bu endişeleri giderecek tedbirlerin alınması, kadastro 
çalışmaların da kolaylaştıracaktır. 

 
3. Bölgede Kadastro Çalışmalarının Yavaş İlerleme Nedenleri 
Doğu Karadeniz bölgesinde kadastro çalışmalarının yavaş ilerlemesinin sebeplerini, 

beş ana başlık altında toplamak mümkündür (Bıyık, 2000), (Akay vd., 1999): 
a. Topoğrafik yapı 
b. İklim ve bitki örtüsü 
c. Sosyo-ekonomik yapı 
d. İdari uygulamalar 
e. Orman – mülkiyet anlaşmazlıklarının ortaya çıkması. 

 
a. Topoğrafik Yapı 
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Yörenin engebeli arazisi, derin vadiler, dik yamaçlar ve kıyıdan uzaklaştıkça 
yükselen kıyıya paralel dağlar kadastro çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Bu doğal 
yapı, iklim ve bitki örtüsü ile de birleşince, en verimli kadastro yapım yöntemi olarak 
bilinen fotogrametrik yöntem uygulanamamakta, sadece klasik yersel yöntemlerle çalışma 
zorunluluğu doğmaktadır. Diğer yersel ölçme ve haritalama yöntemlerine nazaran daha 
hızlı ve verimli olan elektronik takeometri yönteminin kadastroya uygulanmaya başlandığı 
80’li yıllardan sonra çalışmalar da bir ölçüde hızlanmıştır. 

 
 



 

 b. İklim ve Bitki Örtüsü 
 Bölgenin hemen her mevsim yağışlı, sisli ve dumanlı oluşu, buna bağlı olarak 
yetişen yoğun bitki örtüsü arazide ölçü yapılabilecek gün sayısını kısıtlamakta, arazide 
dolaşmak bile zorlaşmakta bazen da imkânsız hale gelmektedir. On yıllık bir süreyi 
kapsayan meteorolojik verilerin ortalaması alındığında, bir yıl boyunca arazide 
çalışılabilecek gün sayısı 166 olarak bulunmuştur (Bıyık, 1987). Yapılan diğer bir 
araştırmada, bölgede kadastro ekiplerinin arazide çalışabildiği ortalama gün sayısı, -yılın ilk 
üç ayı hariç- diğer aylar için 15 gün olduğu tespit edilmiştir (Demir vd., 2002). Çalışma 
süresinin sürenin kesikli oluşu da verimli çalışmayı ayrıca engellemektedir. 
 
 c. Sosyo-ekonomik Yapı 
 Bölgedeki dağınık yerleşim biçimi, nüfus yoğunluğu, araziye bağlı geçim şartları, 
arazinin kıt oluşu sebebiyle değerinin yüksek oluşu, ortaya çıkan mülkiyet ve sınır 
anlaşmazlıkları, miras, alım-satım vb.. yollarla küçülen; küçüldükçe de köşe sayısı artarken 
geometrik şekli bozulan parseller; bir taraftan kadastroya olan ihtiyacı arttırırken öbür 
taraftan da getirdiği külfet dolayısıyla hizmetin yavaşlamasına neden olmaktadır. 
 
 d. İdari Uygulamalar 
 Devletin kadastro hizmetlerine bütçeden ayırdığı pay, kadastro ürünlerinin sağladığı 
gelirlere göre çok düşüktür. Tapu ve Kadastro teşkilatı doğrudan ve dolaylı olarak Devlete 
her yıl bütçesinin 8–10 katı gelir sağlamaktadır. Hizmetlerin yaygınlaşması oranında bu 
gelirler artmaktadır. Zira Devletin taşınmaz mallar üzerindeki denetimi ve temliki 
tasarrufları vergilendirmesi ancak kadastro sonrasında mümkün olmaktadır. Bütün bunlara 
rağmen, kadastro çalışmaları, imkânların da elverdiği kadarıyla kolay ulaşılabilen, problemi 
az, çalışma verimi yüksek olabilecek bölgelerden başlatılmıştır. Örneğin, doğal bitki örtüsü 
yoğun olan bölgeler yerine yoğun olmayan bölgeler, merkezlere uzak yerler yerine yakın 
yerler, ormanla ilişkili köyler yerine orman ilişkisi olmayan köyler tercih edilmiştir. 
Böylece, Doğu Karadeniz bölgesinde, öncelikle sahil kesiminin kadastrosu yapılmıştır. 
Kadastrosu henüz yapılamayan köyler ise teşkilat merkezlerine uzakta, ulaşımı zor ve 
masraflı, yol durumu iyi olmayan köylerdir.  
 Kadastro yapılan köylerde en çok karşılaşılan problemlerden birisi de bilirkişi temini 
ve çalıştırılmasıdır. 40 yaşını tamamlamış, on yıldan beri o köyde oturan, adi suçlardan 
mahkûm olmamış, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, okuma-yazma bilen Türk 
vatandaşları bilirkişi seçilebilmektedirler. Ancak bilirkişi temini güç olduğu kadar, 
bilirkişilerin göreve gelmelerinin sağlanması da bazı zamanlarda zorlaşmaktadır. 
Çoğunlukla yaşlı olan bu kişilerin arazide güçlükle dolaşabilmeleri ve zaman zaman da 
hastalanmaları veya kendi işlerinde çalışmak istemeleri çalışmaları aksatmaktadır.  
 Kadastro teşkilatlarının mevcut kapasiteleriyle kadastroyu bitirmede geç kalması, 
çalışmalarda özel sektörden yararlanmayı gündeme getirmiştir. Bu uygulama ile Trabzon 
Kadastro Bölge Müdürlüğü kapsamındaki il ve ilçelerde bazı çalışma alanları özel sektöre 
ihale edilmiştir (Tablo 3). Bu uygulamanın, kadastronun bölgede bir an önce 
tamamlanmasında etkili olacağı sanılmaktır. 
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Tablo 3. Trabzon Bölge Müdürlüğü 2005 Yılı İhaleli Mülkiyet Kadastrosu Durumu 

İli 
İhale Edilen 
Birim Sayısı 

İhale Edilen Toplam 
 Parsel Sayısı 

İhalesi Planlanan  
Birim  
Sayısı 

İhalesi Planlanan  
Toplam Parsel  

Sayısı 
Trabzon 75 93445 197 181780 
Rize 7 7000 80 66050 
Gümüşhane 10 9800 89 84450 
Bayburt 27 33350 30 47550 
Artvin 11 27600 133 147090 
Giresun 11 16250 283 170189 
Toplam 141 187445 812 697109 

 
e. Orman – Mülkiyet Sorunlarının Ortaya Çıkması 
Bölgede, kadastro çalışmalarını en çok engelleyen ve yavaşlatan etken yoğun orman 

varlığı dolayısıyla ortaya çıkan mülkiyet sorunlarıdır. Mahalli orman idareleri, orman ağacı 
bulunan her parsele itiraz etmektedirler. Bu, hem teknik çalışmaları olumsuz etkilemekte, 
hem de çok sayıda hukuki problem doğurmaktadır. Bu yüzden kadastro teşkilatları ormanla 
ilişkili köylere girmekten kaçınmakta, bazen da kadastroya açılan köyler orman itirazları ve 
uzayan davalar sebebiyle kapatılmaktadır. Bunun sonucu olarak da kadastrosu yapılmamış 
köylerin büyük çoğunluğunu ormanla ilişkili köyler teşkil ettiği görülmektedir.  

 
4. Kadastrodan Yararlanılan Alanlar  
Kadastro çalışmaları, sonunda hizmet üretilen faaliyetlerdir. Bu hizmetler, ihtiyaç 

duyan özel ve tüzel kişilere yazılı ve sayısal bilgi ya da harita biçiminde sunulur. İnsanların 
yeryüzünü kullanmada karşılaştıkları hukuki problemlerin çözümü kadastrodan geçtiği için, 
tapu ve kadastro durumu belli olmayan arazilerde esaslı yatırımlar yapılamaz. Örneğin, 
İmar Kanununa göre bir yerde yapı yapılmadan önce inşaat ruhsatı almak gerekir. Bunun 
için başvurulurken parselin tapusu ve kadastro haritası örneğinin eklenmesi şarttır. Yani, 
mülkiyeti kime ait olduğu belgelenmeyen arazide inşaat faaliyeti yürütülmez (3194/22).  

Benzer şekilde, Devlet tarafından yapılması planlanan yol, baraj, demiryolu, deniz 
ve hava limanları, elektrik, petrol, doğalgaz ve su iletim tesisleri gibi bayındırlık 
faaliyetlerinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan arazilerin nerede ve kimin mülkiyetinde 
olduğunun bilinmesi lazımdır. Buna göre yapılacak projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli 
kamulaştırma, satın alma veya irtifak hakkı kurulması gibi Kadastral verilere dayanan 
işlemler yapıldıktan sonra ancak inşaat işlerine başlanabilir.  

Kısaca belirtmek gerekirse, şehircilik uygulamalarında tarımsal faaliyetlerin 
sürdürülmesinde, araziye ve sınırlara bağlı hukuki problemlerin çözümünde, 
vergilendirmede, miras problemlerinin çözümünde, mühendislik çalışmalarında, bilimsel 
araştırmalarda çoğu zaman kadastro ürünlerinden yararlanılır. Yani, insan-doğa ilişkilerinin 
düzenlenmesinde kadastro en temel altyapı niteliğindedir. 

 
4. Kadastronun Bitirilmesiyle Sağlanacak Faydalar 
Kadastroda yapılan işlemler özel mülkiyetle ilişkili olduğu için bununla ilgili bazı 

çekinceler de yok değildir. Zira arazi üzerinde fiili tasarrufta bulunanlar, kadastro sırasında 
mevcut tasarruflarında kısıtlama olabileceği endişesini hep taşırlar. Bunlar daha çok 
sahipsiz araziler üzerinde hâkimiyeti olan zilyetlerdir. Başta orman yerleri olmak üzere, 
mera – yaylak ve kışlaklar, kıyılar ve akarsu yatakları gibi genişletilmeye müsait ve işgale 
elverişli yerlerden kazanılmış tapusuz yerler bu gibi endişelerin sebeplerindendir. Tapulu 
arazisi üzerinde doğal orman örtüsü oluşmuş parsel maliklerinde de benzer endişeler 
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mevcuttur. Bu yüzden, böyle düşünenlerin kadastro yapılsın diye bir arzuları da 
olmayabilir. Ancak, bu malikler, mevcut durumun böylece devam etmesinden yana da 
değillerdir. Hep bir beklentileri vardır. Bu da yasamanın işidir. Yasal düzenlemeler 
zilyetlerin haklarını koruyacak biçimde yapıldığı takdirde, “kadastro bir an önce mutlaka 
yapılmalıdır” düşüncesine inananların sayısı da artacaktır.  

Büyük şehirlerin gecekondu bölgelerinde yaşayanlarda da benzer umutlar vardır. 
Onlar, gecekondularının meşrulaşacağı günü hep beklerler. Bu tür beklentiler siyasi endişe 
ve çıkar konusu olduğu müddet, bu problemlerin nihai çözümü de imkânsızlaşır. Çünkü bu 
konularda verilen her taviz gelecekte yeni hukuk dışı uygulamalara cesaret vermektir. 
Bütün bu sorunların çözümü yine kadastrodan geçmektedir. Zira her şeyden önce “kimin, 
nerede, ne kadar ve hangi nitelikte taşınmaz malının bulunduğu” tespit edilmelidir. Ondan 
sonraki aşamada da, mülk sahiplerinin maliki bulundukları arazileri koruyup kollamaları ve 
en önemlisi de işletmeleri söz konusudur. Bu aşamada yönetimin ülke gerçekleri ve 
bilimsel kıstaslar dikkate alınarak yapacağı yönlendirmelere ihtiyaç vardır. Bilhassa hazine 
arazilerinin işletilmesi için acil önlemler alınması gerekmektedir.  
 Görüldüğü gibi, kadastronun esas görevi, “araziler üzerindeki fiili kullanım 
durumunu hukuki nizama kavuşturmak” tır. O halde kadastro, haklı tasarrufları kısıtlayan 
değil, haksız uygulamalara son verecek olan külfetli bir çalışmadır. Devlet kadastro 
yapmakla önemli bir hizmet üretmektedir. Kadastro ile birlikte, özel ve tüzel kişilerin 
taşınmaz mallarının hukuki ve geometrik durumları belirlenirken, bilhassa kırsal alanda atıl 
vaziyette durmakta olan ve kullanılmadığı için milli ekonomiye büyük zararlar veren 
Hazineye ait tarım alanları da belirlenmektedir. Çünkü kamu mallarından en iyi bir şekilde 
yararlanılabilmesi için bu malların nicelik ve niteliklerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu 
ise ancak kadastro ile sağlanabilir. Böylece, bu mallar üzerinde var olan Devletin koruma 
ve kollama görevi, aynı zamanda bu malları yönetme görevini de içine alarak bunları birer 
finans kaynağına dönüştürmek suretiyle milli ekonomiye katkılar sağlanır (Gülan, 1999, 
154). Bu arazilerin, Hazine yararına yöre halkının kullanımına açılabilmesi için yeni 
düzenlemeler ve uygulamalar gerekmektedir. Bunların yapılabilmesi mülkiyet yapısının 
tam olarak bilinmesine bağlıdır. Bu da kadastro ile mümkündür 

Diğer taraftan, ormanlık bölgelerde, orman sebebiyle kadastrosu geciktirilen köyler 
de mevcuttur. Köy sakinlerinin geçimlerini temini, ormancılığımızın geliştirilmesi, doğal 
çevrenin korunması ve orman – köylü barışının temini için bu gibi yerlerle ilgili bir takım 
yasal düzenlemelerin yapılması da kaçınılmazdır. Ama bunun için önce kadastro yapılmalı, 
teknik ve hukuki durum tespit edilmelidir. Diğer projelerin yapılması bu alt yapı bilgilerine 
bağlıdır. Bu bakımdan, bilhassa kırsal alanda yaşayan arazi sahipleri için, kadastro korku ve 
endişe değil aksine müjde ve umuttur. Benzer durum mera ve yaylak arazileri için de söz 
konusudur. Mera arazilerinin kadastrosunun yapılmasına “Mera Kanunu” gereği 
başlanmış olmakla birlikte, bu uygulamanın, genel kadastro çalışmalarından ayrı yapılması, 
hem teknik standartlarda farklılıklara sebep olmakta hem de kaynak israfına yol 
açmaktadır.  

Bölgede yoğun bir şekilde uygulanan “yaylacılık” ve yayla turizmi de yaylaların 
amacı dışında kullanılmasına ve yayla arazilerinde verimsizliğin artmasına neden 
olmaktadır. Yaylalarda hayvancılığın gerilemesiyle oluşan boşluğu düzensiz ve kontrolsüz 
bir şekilde turistik faaliyetler almaktadır. Kontrolsüzce oluşan yapılaşma ve yol açma 
faaliyetleri, yayla arazilerinin israfına yol açmaktadır. Oysaki yayla arazileri belirli kasaba 
ve köy ahalisine belirli bir amaç için tahsis edilmiş metruk arazilerdir. Yaylaların 
sınırlandırma ve kullanım hakkı sahiplerinin tespit işlemleri yapılmadığı sürece 
yaylalardaki çağdaş gecekonduların, arazi ve su israfının, oluşan çevre sorunlarının git gide 
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daha da artacağı muhakkaktır. Bu arazilerin koruma altına alınması ile doğal bitki ve 
hayvan varlığı yeniden canlandırılarak, hayvancılık ve arıcılık gibi uygulamalar 
geliştirilebilir. Bunun için de önce kadastro çalışmaları yapılarak yayla sınırları, yapılar, 
sular, bitki türleri ve arazi nitelikleri belirlenmeli; yaylalarda planlı kullanıma geçilmelidir. 
Unutulmamalıdır ki, yaylalarımızdaki özellikler ve güzellikler kaybolduğu takdirde turizm 
de kendiliğinden önemini kaybedecektir. 

 
5. Bölge açısından, kadastronun kapsam ve içeriğinin genişletilmesi gereği 
Doğu Karadeniz bölgesinde kadastro çalışması yapılan arazilerin çoğu tarım ve 

yerleşim alanlarıdır. Bir kısım ormanlık alanların da kadastrosu yapılmıştır. Yürürlükteki 
uygulamalara göre, bir yerde, kadastro yapıldığı zaman o yerin idari sınırları içerisindeki 
tüm alanlar ölçülmez. Çünkü ölçülecek alanları belirleyen “kadastro çalışma alanı sınırı”, 
her ne kadar da belediyesi olan yerlerde mahalle, diğer yerlerde ise köy sınırları dikkate 
alınarak tespit edilirse de, bu sınır idari sınır sayılmamaktadır (3402/4). Bilhassa köylerde, 
köy idari sınırları da tam olarak kesinleştirilmemiştir. Bu yüzden kadastro yapılırken, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, hiç kimse tarafından kullanılmayan kayalıklar, 
dağlar ve tepeler gibi sahipsiz araziler ile kullanılsın ya da kullanılmasın, ormanlar, mera ve 
yaylaklar, kıyılar ve dere yatakları gibi alanların sadece dış sınırı ölçülür. Bunlardan, 
taşınmaz mal niteliğini henüz kazanmamış, yani, sınırları ve sahibi olmayan yerler köy 
sınırı içerisinde kalsa bile kadastro kapsamı dışında kalacağından ölçülmezler, bazı 
durumlarda ise sadece haritada gösterilirler. Örneğin, bir köy sınırları içerisinde orman 
bulunuyorsa orman ile özel arazileri ayıran sınırlar ölçülür, fakat orman içerisinde bulunan 
ve orman ağaçları ile örtülü olmayan kayalıklar veya açık alanların sınırları (orman iç 
sınırları) ölçülmediği için, orman yüzölçümleri tam olarak belirlenemez. Bunun için orman 
idaresinin ayrıca ölçüm ve harita yapması gerekecektir. Bu durum, idari sınırlar içerisinde 
belirsizlikler yaratırken, kadastro sonrasında taşınmaz mal niteliğini kazanacak parseller 
için yeniden ölçüm yapılmasını gündeme getirecektir. Oysaki “Tapu sicili, bölgesi içindeki 
her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir” (Ta. Sic. Tüzüğü, md. 5) ilkesi, kadastro 
çalışma alanlarının sınırları arasında boşluklar veya bindirmeler (mükerrer tesciller) 
olmasını kabul etmez. Bu nedenle, kadastro çalışma alanı sınırları, köy ve mahalle idari 
sınırları ile özdeş olmalı ve kadastro haritaları da bu alanlarda bulunan bütün arazileri 
kapsayacak biçimde, kadastronun kapsamı genişletilmelidir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de kadastrosu yapılması gereken alan 417000 km2 olup, 
bunun 380573 km2 ‘sinin kadastrosu yapılmıştır (TKGM, 2004). Ülke yüzölçümünün 
780000 km2 olduğu dikkate alındığında 373000 km2 alanın kadastro dışında kaldığı 
hesaplanmaktadır. Görülüyor ki, Türkiye kadastrosu bitti denildiğinde ülke topraklarının 
ancak % 53’ünün kadastro haritası üretilmiş olacaktır. Yeryüzünde hiçbir yer her zaman 
değersiz olmayacağı düşünülürse, gelecekte mülkiyete konu olsun olmasın, kadastro 
haritalarının tüm ülke topraklarını kapsaması, kalkınma projelerini hazırlanmasında önemli 
altyapı bilgileri sağlayacaktır. 

Kadastronun içeriği de yakın gelecekte ihtiyaç duyulacak bilgileri üretmeye yeterli 
değildir. Yapı ve kullanım bilgileri, tarımsal üretim için gerekli toprak, bitki ve su bilgileri, 
eğim ve bakı bilgileri, potansiyel sakınca bilgileri, toprak, kayaç ve maden bilgileri, hatta 
iklimsel özellik bilgileri de kadastro bilgi sistemi içeriğine eklenmelidir. 
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6. Sonuç ve Öneriler 
Doğu Karadeniz bölgesinde araziler deniz kıyısından başlayarak 60-70 km içeride 

3000 m’lere varan yüksekliklere erişirler. Bu ani ve engebeli yükseliş gösteren derin 
vadilerle yarılmış araziler hemen her mevsim yeşil bir bitki örtüsü ile kaplıdır. Coğrafi 
yapının gereği bölgede Akdeniz iklimini andıran bir iklimin hüküm sürmesi, insan 
yaşamasını da cezp eder. Bu yüzden nüfus yoğunluğu fazla, arazi kıt ve kıt olduğu için de 
değerlidir. Her yerde değerli olan eşyanın sahibi bellidir. Ancak taşınmaz malların sahipliği 
için sadece fiili zilyetlik yetmez, Tapu Siciline kayıt gerekir. Bunun için de kadastro 
yapılması kaçınılmazdır. Bölgede kadastro yapılması için sadece bu gerekçe yeterli 
değildir. Bölgenin kalkındırılması ilin düşünülen bütün projelerin altyapı bilgileri ve 
projelerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan hukuki problemlerin çözüm bilgileri de 
kadastro ile üretilecektir. Günümüzde, Çoruh nehri başta olmak üzere bölgedeki diğer 
akarsular üzerinde yürütülen baraj yapımı çalışmalarında, otoyol vb. diğer bayındırlık 
faaliyetlerinde kadastro bilgilerinin olmayışı engeliyle karşılaşılmış, projeyi yapan 
kurumlar kadastroyu da yapma yoluna gitmek zorunda kalmışlardır. Oysa ki, bu bilgiler 
planlama aşamasında hazır olmalıydı. Dolayısıyla, araziye dayanan bütün projelerin 
altyapısı olan kadastro bilgilerinin, kapsam ve içeriği de yeniden gözden geçirilerek bir an 
önce üretilmesi gerekmektedir. 

Bölgede yapılması gereken kadastro çalışmaları, bölge için düşünülen yatırım 
projeleri ve sosyal yapı dikkate alınarak öncelikleri belirlenmiş yörelere kaydırılmalıdır. 
Baraj alanları, otoyol ve yapılaşma alanları, kıyılar ve yaylalara öncelik verilmelidir. En 
önemlisi de, orman – mülkiyet ilişkisi olan alanların kadastrosunu bir an önce 
tamamlayarak ağaç kıyımlarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Ancak bu yapılırken 
yürürlükteki hukuk kurallarının farklı yorumlanmasını önlemek, haklıya hakkını vermek 
için gereken yasal düzenlemeler yapılmalı, Devletin geçmişte yapamadığı veya eksik 
yaptığı Kadastral uygulamalardan dolayı vatandaşların cezalandırılması veya 
ödüllendirilmesi gibi durumlara meydan verilmemelidir. 
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Önsöz 
20 Mayıs 1950 tarih ve 6594 sayılı kanun ile kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi 

(KTÜ)’nin kuruluş gerekçesinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, Karadeniz 
Bölgesi’nin ekonomik kalkınmasına da öncülük etmesi görevi verilmiştir. Türkiye’nin 
sayılı üniversiteleri arasında yer alan KTÜ, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme 
konularında üstlendiği görevlerinin yanında, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki sosyo-
ekonomik yapının gelişmesine öncülük etme görevini de sürdürmekte, bu konudaki 
çalışmalara önemli katkılarda bulunmaktadır.  

KTÜ’nün kurulduğu, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerini 
kapsayan “Doğu Karadeniz Bölgesi-Trabzon Alt Bölgesi”, Avrupa Birliği Bölge Birimleri 
Sınıflandırmasına göre, “TR90 Bölgesi” olarak tanımlanmıştır. TR90 Bölgesinin; yapısal 
özellikleri ve bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle ekonomik ve sosyal gelişmesi arzu 
edilen seviyeye henüz ulaşmamıştır. Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması için geleceğe 
yönelik sağlam, gerçekçi ve uygulanabilir politikaların oluşturulması gerekmektedir. 
KTÜ’nün sahip olduğu potansiyel gözönüne alındığında TR90 Bölgesinin gelişme 
sürecinde etkin bir rol üstlenebileceği genel kabul görmektedir. 

2005 yılında kuruluşunun 50. yılını kutladığımız KTÜ’nün kuruluş etkinlikleri 
kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenen Doğu 
Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005, bölgesel sorunları analiz etmeyi ve 
bölgenin kalkınmasında rol oynayabilecek dinamikleri harekete geçirmeyi öncelikle 
hedeflemiştir. Bu amaçla, akademisyen ve araştırmacıların yanında bölgesel kalkınmada 
önemli fonksiyonlar üstlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine de bu 
sempozyumda yer verilmiştir.  

Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon Esnaf 
Odaları Birliği, Milli Prodüktivite Merkezi Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Trabzon Bölge Müdürlüğü, Türk Standartlar Enstitüsü Trabzon 



 

Temsilciliği, Arsin Organize Sanayi Bölgesi, KOSGEB ve bölgesel kalkınma ile ilgili sivil 
girişimlerden KASİAD, TSİAD ve KARGİD ile yakın işbirliği içinde bulunan KTÜ, bu 
sempozyumda olduğu gibi TR90 Bölgesinin ekonomik kalkınması ile ilgili çalışmalara 
yakın ilgi göstermekte ve bu alanda gerekli bilimsel faaliyetlere öncülük etmektedir. 

Sempozyumun düzenlenmesinde her aşamada gerekli desteği esirgemeyen KTÜ 
Rektörlüğüne, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Üyelerine, İİBF Akademik ve İdari Personeline, Katılımcılara, Sivil Toplum 
Kuruluşlarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 2005’in ülke ve bölge ekonomisine yararlı olması 
dileğiyle… 
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13 Ekim 2005 AKM’de açılış töreni yapılan Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma 
Sempozyumu 2005’e sunum için 35 bildiri kabul edilmiş ve bildirileri sunmak üzere 67 
araştırmacı davet edilmiştir. Paralel oturumlarla iki gün süren sempozyum programı 
çerçevesinde açılış oturumunda DİE Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 
TR90 Bölgesinin sosyo-ekonomik yapısını açıklayan istatistikler ile MPM Karadeniz Bölge 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TR90 Bölgesini kapsayan SWOT analizleri 
sunulmuştur. Sempozyumun İİBF’deki paralel oturumlarında bölge ekonomisinde özel bir 
öneme sahip olan fındık üretimi ve politikaları analiz edilmiş, bu çalışmaları bölgedeki 
turizm olanaklarını, yem kaynaklarını, hayvancılık-toprak-gübreleme sorunlarını ve çay 
ekonomisini inceleyen araştırmalar izlemiştir. Sempozyumda ayrıca AB bölge politikaları 
ile Bölgesel Kalkınma Ajansları incelenmiş, bölgenin kalkınmasında rol oynayabilecek 
faktörler, bölge ekonomisinde özel bir öneme sahip olan KOBİ’ler, KOS’lar, kooperatifler, 
limanlar, KOSGEB, dış ticaret firmaları, teşvikler ve üniversite-sanayi işbirliği konuları 
incelenmiştir. Bunlara ilaveten, sempozyumda kentsel ağların, tarihi-mimari mirasın ve 
sağlık sektörünün bölgenin kalkınmasındaki rolünü inceleyen araştırmalara da yer 
verilmiştir. Son olarak, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesini, coğrafi bilgi sistemlerini, 
KTÜ-sanayi işbirliğini, DOKAP kapsamında önerilen projeleri ve KOBİ’lere yönelik 
araştırmaları kapsayan bildiriler sunulmuştur. Sempozyumun ikinci günü Trabzon’daki 
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı TR90 Bölgesi’nin Kalkınma 
Potansiyeli, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler konulu panel düzenlenmiştir. 
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SEMPOZYUM DUYURUSU 
 

Konular 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 

düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005’in amacı, Avrupa Birliği 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması, NUTS-2 kategorisine göre TR90 başlığı altında 
yer alan Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinin ekonomik kalkınma 
sorunlarının tespiti, analizi ve çözümüne ilişkin politika önerilerinin tartışılmasına imkan 
verecek bir bilimsel platformun sağlanmasıdır. Bölgesel kalkınma ile ilgilenen 
akademisyenleri ve uygulamacıları bir araya getirmek, bu sempozyumun en önemli 
amaçlarından birisidir. 

Sempozyum; durum tespiti yapan bildirilerden ziyade, çözüm önerileri sunan 
bildirilere odaklanmak ve sempozyum sonuç bildirgesinde, özellikle Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ndeki yeni yatırım fırsatlarını iş dünyasının dikkatlerine sunmak arzusundadır. 
Japon JICA ile DPT’nin işbirliği ile hazırlanan Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Planı 
(DOKAP)’ın sürdürülebilirliği sempozyumun inceleme alanlarından birini oluşturacaktır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005’te ulaşılan sonuçlar, 11 yıl 
önce yine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Bölgesel Kalkınma 
Sempozyumu 1994”ün sonuçları ile karşılaştırılarak, bölgenin 11 yıl içinde yüz yüze 
geldiği dönüşümü analiz etmek mümkün hale gelebilecektir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005, aşağıdaki konuları 
kapsamayı hedeflemiştir. 

TR90 Bölgesinde tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık sektörü: Sektördeki 
sorunlar, çözüm ve politika önerileri. Örneğin, organik tarım, seracılık, kesme çiçekçilik, 
zeytincilik, narenciye, soyacılık, üzümcülük, kivicilik, arıcılık, çiftlik balıkçılığı, alternatif 
ürünler alanında araştırmalar; bu alanlarda tesis, yem, tohum, ilaç ve pazarlama 
sorunlarının analizi ve çözümlerin projelendirilmesi. 

TR90 Bölgesinde sanayi sektörü: Sanayi sektöründe yeni açılımlar, yeni yatırım 
alanları konusunda araştırmalar; hidrolik enerji üretimi, doğalgaz dağıtımı, gemi ve yat 
inşa, mutfak ve ameliyat gereçleri, mobilya, ayakkabıcılık, uluslararası kuyumculuk, 
şişelenmiş su, sınai deniz ürünleri, bal ve baldan mamul ürünler, ileri teknoloji içeren 
ürünler, ulusal ve uluslararası sanayi için yan sanayi ürünleri; çay, fındık, tütün ve mısıra 
dayalı katma değer yaratıcı alternatif açılımlar, alternatif ürünler. Bu alanlardaki sorunları 
analiz ederek, yeni yatırım alanlarının araştırılması, çözümlerin ve yatırım araştırmalarının 
projelendirilmesi. 

TR90 Bölgesinde iç ve dış ticaret sektörü: Karadeniz havzasındaki ve Kafkasya 
bölgesindeki ülkelerle ilişkiler, doğu karadeniz bölgesi limanlarının sorunları, transit deniz, 
kara ve demiryolu taşımacılığı, kıyı ve sınır ticareti, sınır ötesi ticaret, bölgelerarası işbirliği 
ve ticaretin geliştirilmesi, Ermenistan sınır kapısının açılma koşulları ve imkanlarının 
tartışılması, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, TRACECA, AB’nin Karadeniz boyutu, 
AB sivil toplum örgütleri ile işbirliği yoluyla Karadeniz havzasında ticaretin geliştirilmesi. 
Bu alanlardaki sorunların çözümlenmesi ve çözümlerin projelendirilmesi. 

TR90 Bölgesinde doğa, kış, sağlık, inanç turizmi: Bu alanda uluslararası pazarlama 
ağlarına entegre turizm yatırımı imkanlarının araştırılması, uluslararası sermayeye açık 
turizm yatırım projelerinin geliştirilmesi. 

TR90 Bölgesinde sağlık sektörü: Sektörünün sorunlarının incelenmesi; entegre 
sağlık eğitimi ve sağlık alanındaki yatırımların arttırılması imkanlarının araştırılması, 
araştırmaların projelendirilmesi. 
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TR90 Bölgesinde fuarcılık: Fuarcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması 
ve etkinleştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde katılımın güçlendirilmesi ile ilgili 
projelerin geliştirilmesi. 

TR90 Bölgesinde eğitim sektörü: Eğitim sektörünün geliştirilmesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nin eğitim ve bölgesel ekonomik kalkınma alanındaki rolünün tartışılması, 
üniversite-sanayi ilişkilerinin değerlendirilmesi, TR90 Bölgesinde üniversite-sanayi 
kopukluğu endişelerinin giderilmesi için tedbirler geliştirilmesi ve ilişkilerde 
kurumsallaştırmanın sağlanması, eğitim kalitesinden ödün vermeden yeni kamu ve özel 
yüksek öğretim kurumlarının kurulması imkanlarının araştırılması ve projelendirilmesi. 

TR90 Bölgesinde yer alan illerin SWOT analizleri: Ekonomik bakımdan güçlü ve 
zayıf yönlerin tespiti, yatırım önceliklerinin ve alanlarının belirlenmesi konusunda yeni 
yaklaşımların geliştirilmesi. 

DOKAP’ın değerlendirilmesi: Türkiye’nin uyguladığı IMF destekli istikrar 
programının ışığı altında yeniden değerlendirilmesi, önerdiği projelerin yapılabilirliğinin 
araştırılması, yapılabilir projelerin gündeme taşınması, tartışılması. 

TR90 Bölgesindeki küçük ve orta ölçekli sanayi (KOS) işletmeleri: İşletmelerin 
sorunları, çözüm önerileri ile geliştirilmeleri ve bölgesel pazarlardan, ulusal ve uluslararası 
pazarlara taşınabilmeleri imkanlarının araştırılması. Bölge KOS’larının geliştirilmesinde 
KOSGEB ve KTÜ-KOSGEB TEKMER’in katkılarının incelenmesi, mevcut katkıların 
yaygınlaştırılabilmesi ve etkinleştirilebilmesi için tedbirler geliştirilmesi. 

TR90 Bölgesinde kalkınma ajanslarının kurulması ve etkilerinin tartışılması. 
TR90 Bölgesinin kalkındırılmasında STÖ’ler: STÖ’lerin rolü ve etkinliğinin 

arttırılması, bölgesel kalkınma alanında kamu kurumları ile STÖ’ler arasındaki ilişkilerin 
kurumsallaştırılması için projeler geliştirilmesi. 

TR90 Bölgesi için dersler çıkarmak üzere, ülkemizin diğer üniversitelerinin kendi 
bölgelerindeki üniversite-bölgesel kalkınma ve üniversite-sanayi ilişkileri alanındaki ulusal 
ve uluslararası tecrübelerinin, karşılaştıkları sorunların ve geliştirdikleri çözümlerin 
değerlendirilmesi.  

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde, AB bölge politikasının 
bugününün ve geleceğinin TR90 Bölgesi bakımından değerlendirilmesi. 
 
Sempozyum Takvimi 
Bildiri özetlerinin gönderilmesinin son günü  : 30 Mayıs 2005 
Kabul edilen bildirilerin duyurulması   : 30 Haziran 2005 
Bildirilerin tam metninin gönderilmesinin son günü : 1 Ağustos 2005 
Sempozyum programının duyurulması   : 1 Eylül 2005  
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SYMPOSIUM ON THE OCCASION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE 
KARADENİZ TECHNICAL UNIVERSITY (KTU) 

 
EASTERN BLACKSEA REGION DEVELOPMENT SYMPOSIUM 2005 

Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu: 
Problems, Analyses and Policies 

 
13-14 October 2005 

In KTU Atatürk Culture Center 
Trabzon, Turkey 

 
Organized By 

KTU THE ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY 
 

Purpose 
The main purpose of the Eastern Blacksea Development Symposium 2005 organized 

by the Faculty of Economic and Administrative Science at the Karadeniz Technical 
University is to analyze and to provide solutions for the economic development problems 
of TR90 region, cities of Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun and Ordu, selected 
according to EU regional units statistical classification by NUTS-2 category. Symposium 
also aims to bring together academicians and technocrats in the field of regional 
development. 

Symposium focusing especially on the papers providing solutions rather than the 
papers defining only the problems in the region, also aims to find out new business 
investment opportunities in the Eastern Blacksea Region for the businessman, and to 
analyze the sustainability of the Eastern Blacksea Development Plan (DOKAP) prepared by 
JICA (Japanese International Cooperation Agency) under the coordination of the State 
Planning Organization (SPO). 

The outcomes of the Eastern Blacksea Development Symposium 2005 will also be 
compared to “Regional Development Symposium 1994” organized again by the Faculty of 
Economic and Administrative Science at the Karadeniz Technical University eleven years 
ago to see the developments in the region since the eleven years. 
 

Topics of Interest 
 The Eastern Blacksea Region Development Symposium 2005 is concentrated on the 
following topics in the TR90 region (Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun and 
Ordu), but are not limited to: 
 Agriculture, forestry, stockbreeding, fishery sectors in the TR90 region: Problems in 
the sectors, solutions and policy suggestions. For example, organic agriculture, 
greenhouses, floriculture, horticulture, production of olive, citrus fruits, soybean, grape and 
kiwi, apiculture, fish-rearing facilities, alternative crops, developing facilities and 
marketing opportunities in the related sectors.  
 Industry sector in the TR90 region: New opportunities in the industrial sector, 
searching new investment fields: Hydroelectric energy production, distribution of natural 
gas, ship and yacht building, kitchen and surgery necessaries, furniture, shoemaking, 
jewelry, bottled water, sea products, honey production, high tech products, domestic parts 
and components products, alternative products compare to tea, hazel nut, tobacco and corn. 
Developing new projects for the solutions to current problems in these issues. 
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 Domestic and foreign trade in the TR90 region: Economic relations between the 
countries in the Blacksea and Caucasian region, problems and potential of ports in the 
Blacksea region, transit, sea, highway and railroad transportation, port, border and beyond 
border trade, cooperation and trade between regions, trade with Armenia and opening 
borders for trade, Blacksea Economic Cooperation (BESC), TRACECA, EU and Blacksea 
region, role of civil society organizations in the development of trade between EU and 
Blacksea region. 
 Nature, winter, health and holistic tourism the TR90 region: Searching new tourism 
investment areas integrated to international marketing networks, and developing new 
tourism projects attracting international tourism investors 
 Health sector in the TR90 region: Analyzing the problems and providing solutions 
in the health sectors, and searching the ways to increase the level of integrated health 
education investments and developing new projects. 
 Fair activities in the TR90 region: Improving and expanding fair activities in the 
region and encouraging participations in national and international levels. 
 Education sector in the TR90 region: Analyzing the sector. The role of KTU in the 
regional development and its contribution to education sector. Analyzing the university-
industry relations and possible ways to increase their close relations, and searching 
advantages of establishing new high private and public education intuitions in the region. 
 SWOT analyses in the TR90 region: Developing new approaches regarding 
strengths, weaknesses, opportunities, threats, and finding new investment areas. 
 Examining DOKAP: Evaluating DOKAP from the view of IMF programs and 
selecting feasible investment fields suggested by DOKAP. 
 Small and medium scaled enterprises (SMSEs) in the TR90 region: Problems faced 
by SMSEs and suggested solutions. Searching the possible ways to transfer the SMSEs 
from the local markets to international markets and effects of KOS (small scaled 
industries), small and medium industry development organization (KOSGEB) and KTU-
KOSGEB TEKMER (technology center) on the competitive power of SMSEs.  
 Importance and effectiveness of establishing regional development agencies in the 
TR90 region 
 Role of Civil Society Organizations (CSOs) in the development of the TR90 region: 
Increasing the role and effectiveness of CSOs and developing new projects to increase the 
cooperation between the CSOs and public organizations concerning regional development. 
 Evaluating the problems and experiences of university-industry relations in national 
and international levels to conclude some lessons for TR90 region. Evaluating impact of the 
EU regional policies on the future of the TR90 region during the EU membership process. 
 
Symposium Coordinator 
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU, Economics Department 
Symposium Secretariat 
Prof. Dr. Harun TERZİ 
 
KTU Economic and Administrative Sciences Faculty 
Economics Department 61080 Trabzon, Turkey 
Phone : +90 462 377 2958 – 377 2732  Faks : +90 462 325 7281 
E-mail: sempozyum@ktu.edu.tr 
Web site: http://www.ktu.edu.tr 
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SEMPOZYUM PROGRAMI 
 

Açılış Oturumu (13 Ekim 2005) 9:00-12:00 
 

Yer: AKM 
09:00-09:30 Kayıt ve Bilgilendirme 
09:30-10:30 Açılış Konuşmaları 
Konuşmacılar 
Prof. Dr. Kamil Yazıcı, İİBF Dekanı 
Prof. Dr. İbrahim Özen, KTÜ Rektörü 
Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon Valisi 
10:30-11:15 Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Seçilmiş Ekonomik Göstergeleri 
Sebahattin Sarı, DİE Trabzon Bölge Müdürü  
Suat Şenses, İstatistikçi, DİE Trabzon Bölge Müdürlüğü 
11:15-12:00 TR90 Bölgesi’nin SWOT  
(Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi 
Nuray Kansız, MPM Karadeniz Bölge Müdürü 
Şebnem Akın Acuner, Uzman, MPM Karadeniz Bölge Müdürlüğü  
 
12:00-13:00 Öğlen Arası 
 

I. Oturum (13 Ekim 2005) 13:00-14:30 
 

Yer: İİBF Prof. Dr. Mehmet Yazıcı Anfisi 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy 
● Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Fındık Üretimi ile Bazı Önemli İklim 
Değerleri Arasındaki İlişkiler  
Prof. Dr. S. Zeki Bostan, KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü  
● Organik Fındık Tarımı 
Ali Turan, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü 
Dr. Şahin Dere, KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
● Türk Fındık Politikasında Alternatif Yaklaşımlar 
Dr. Adem Kulaç, KTÜ Ordu Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü  
Prof. Dr. S. Zeki Bostan, KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü  
 
Yer: İİBF Anfi -I 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Özyurt 
● Doğu Karadeniz Bölgesi Turizminin Tanıtım Faaliyetleri Açısından Mevcut 
Durumunun İncelenmesi 
Yard. Doç. Dr. İsmail Kızılırmak, KTÜ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 
● Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Alternatif Turizm Olanakları  
(Eko Turizm) ve Pazarlanabilirliği  
Yard. Doç. Dr. Cavit Yavuz, KTÜ Ordu Meslek Yüksekokulu 
● Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gelişme Potansiyelleri 
Dr. Halit Suiçmez, MPM 
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Yer: İİBF Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay Salonu 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kamil Yazıcı 
● Doğu Karadeniz Bölgesi Yem Kaynakları ile  
Hayvancılık Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Prof. Dr. Yunus Şılbır, KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Yard. Doç. Dr. Metin Deveci, KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Melek Yaşar, Yüksek Lisans Öğrencisi, KTÜ FBE Tarla Bitkileri Anabilim Dalı  
● Türkiye’de Çay Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma Açısından Önemi 
Yard. Doç. Dr. Bayram Güngör, KTÜ İİBF İktisat Bölümü 
● Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Toprak Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Yard. Doç. Dr. Tayfun Aşkın, KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 
Yard. Doç. Dr. Ceyhan Tarakçıoğlu, KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 
● Doğu Karadeniz Bölgesi Topraklarında Gübreleme Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Yard. Doç. Dr. Ceyhan Tarakçıoğlu, KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 
Yard. Doç. Dr. Tayfun Aşkın, KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 

 
 

II. Oturum (13 Ekim 2005) 15:00-16:30 
 
 
Yer: İİBF Prof. Dr. Mehmet Yazıcı Anfisi 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu 
●Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Ajansların DOKAP Açısından Değerlendirilmesi 
Doç. Dr. Arslan Yiğidim, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 
Araş. Gör. Yeliz Sarıöz, Gazi Üniversitesi SBE İktisat Bölümü 
● Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve 
Türkiye’de Uygulanabilirliği 
Prof. Dr. Metin Berber, KTÜ İİBF İktisat Bölümü 
Ebru Çelepçi, KTÜ SBE İktisat Yüksek Lisans Öğrencisi 
● AB Bölge Politikaları ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi 
Prof. Dr. Nihat Falay, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü 
 
 
Yer: İİBF Anfi -I 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Dağlı 
● Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Ahşap Gemi Sanayinin Gelişimi,  
Bölge İnsanına Ekonomik Katkısı ve Sorunları 
Dr. Mustafa Akyüz, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Trabzon 
● Trabzon İlindeki Ticari KOBİ’lerin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı 
Yard. Doç. Dr. Birdoğan Baki, KTÜ İİBF İşletme Bölümü 
Araş. Gör. İlker Murat Ar, KTÜ İİBF İşletme Bölümü  
● Bilişim Teknolojilerinin KOBİ’lerde Kullanım Düzeyi ve Giresun Örneği  
Yard. Doç. Dr. Nuri Ömürbek, SDÜ İİBF İşletme Bölümü 
Yard. Doç. Dr. Hayrettin Usul, SDÜ İİBF İşletme Bölümü 
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Yer: İİBF Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay Salonu 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Pehlivan 
● Dış Ticaret Yapan Firmaların Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
(Trabzon İli Örneği) 
Araş. Gör. İbrahim Yıldırım, Araş. Gör. Tarık Gedik 
Yard. Doç. Dr. Kadri Cemil Akyüz,  
Araş. Gör. İlker Akyüz, Araş. Gör. Aytaç Aydın 
KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 
● Uluslararası Ulaştırma Koridorları Kapsamında Doğu Karadeniz Limanlarının 
Transit Ticaretteki Rolünün Bölge Ekonomisine Etkileri 
Doç. Dr. Hakkı Kişi, DEÜ Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 
Prof. Dr. Günal Önce, DEÜ İİBF 
Ahmet Gökmen Ersoy, DEÜ SBE Yüksek Lisans Öğrencisi 
● Kooperatiflerin Orman Köylerinin Kalkınmasında Sosyo-Ekonomik Etki 
Düzeylerinin Saptanması: Hamsiköy Süt Kooperatifi Örneği 
Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü 
Emin Tiryaki, Orman Yüksek Mühendisi 
 
Yer: İİBF 1S03 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rahmi Yamak 
● Yatırım Teşvik Politikalarının İstihdam Yaratma Kapasitesi: Karşılaştırmalı Panel 
Nedensellik Analizi 
Prof. Dr. Nebiye Yamak, KTÜ İktisat Bölümü  
Araş. Gör. Ferhat Topbaş, KTÜ İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
● Bölgesel Kalkınmada Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerin  
(KOS) Etkinliğini ve Üniversite-Sanayi İşbirliğine artırmaya Yönelik bir Model 
Kemal Çakar, KOSGEB-KTÜ Uzman Yardımcısı 
Dr. Mehmet Turhal, KOSGEB-KTÜ Merkez Müdürü 
● Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Kalkınması için Öneriler ve KOSGEB Desteklerinin 
Bölgesel Gelişmeye Etkileri 
Hüseyin Tüysüz, KOSGEB Trabzon İşletme Geliştirme Merkez Müdürü 
 
Yer: İİBF 1S05 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hilmi Zengin 
● Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik ile  
Kamu Harcamaları Arasındaki İlişki: Panel Veri ile Nedensellik Analizi 
Prof. Dr. Harun Terzi, KTÜ İİBF İktisat Bölümü 
Araş. Gör. Serdar Kurt KTÜ SBE İktisat Doktora Öğrencisi 
● Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Teşvikler ve İhracatçı Firmaların Teşviklerden 
Yararlanma Düzeyi 
Arzu Erol, KTÜ SBE İşletme Doktora Öğrencisi 
Prof. Dr. Harun Terzi, KTÜ İİBF İktisat Bölümü  
 
18:00 Açılış Yemeği (KTÜ Sahil Tesisleri) 
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III. Oturum (14 Ekim 2005) 10:00-12: 00 
 
Yer: İİBF Prof. Dr. Mehmet Yazıcı Anfisi 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şinasi Aydemir 
● Tarihi ve Mimari Mirasın Kalkınma Planı İçindeki Önemi ve Yeri: Doğu Karadeniz 
Bölgesi/Tarihi Çevreler 
Araş. Gör. Nimet Candaş Kahya, Araş. Gör. Derya Elmalı 
Araş. Gör. Reyhan Midilli Sarı, Prof. Dr. Ayşe Sağsöz 
KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
● Kentsel Ağların Avrupa Birliği Kalkınma Politikasındaki Yeri ve Politika Uygulama 
Araçları: Trabzon Bölgesi için Uygunluğu 
Prof. Dr. Saliha E. Aydemir, Prof. Dr. Şinasi Aydemir 
KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
● Trabzon Kentinde Üretilen Sağlık Hizmetlerinin Etki Alanının Belirlenmesi ve Bu 
Hizmetlerin Kent Ekonomisine Katkısı  
Yard. Doç. Dr. Ahmet Melih Öksüz, Öğr. Gör. Dr. Cenap Sancar 
Araş. Gör. Sanem L. Özen, Araş. Gör. P. Ebru Sinan, Araş. Gör. Zeynep Yılmaz 
KTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
 
Yer: İİBF Anfi -I 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Berber 
● Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi: İmkanlar ve Sorunlar 
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, KTÜ İİBF İktisat Bölümü 
● DOKAP için Coğrafi Bilgi Sistemleri: Trabzon İl Bilgi Sistemi Modeli 
Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu, Dr. Selçuk Reis 
KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
● Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Dağınık Yerleşim Sorunlarının Mülkiyet Açısından 
İrdelenmesi ve Kırsal Arazi Düzenleme Modeli 
Dr. Bayram Uzun, Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu 
KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
●  Doğu Karadeniz Bölgesinin Kalkındırılmasında Kadastronun Rolü 
Prof. Dr. Cemal Bıyık, Yard. Doç. Dr. Osman Demir 
KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
 
Yer: İİBF Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay Salonu 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Türedi 
● Girişimci Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi- İş Dünyası İlişkileri Sorunlar-
Beklentiler-Olası Çözümler 
Araş. Gör. Dilek Şen Beyazlı, Prof. Dr. Şinasi Aydemir, Prof. Dr. Saliha E. Aydemir  
KTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
● Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Planı (DOKAP) Kapsamında KTÜ’nün İşlevi 
Üzerine Bir İnceleme 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu, KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü  
Prof. Dr. H. Zeki Kalay, Yard. Doç. Dr. Hüseyin Ayaz, KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü 
Araş. Gör. Yelda Aydın Türk, KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
● Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerin 
Özellikleri ve bu Veriler Işığında DOKAP Kapsamında Önerilen Projelerle İlgili 
Değerlendirme  
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Kemal Çakar, KOSGEB-KTÜ Uzman Yardımcısı 
Dr. Mehmet Turhal, KOSGEB-KTÜ Merkez Müdürü 
12:00-13:30 Öğlen Arası 
 

IV. Oturum (14 Ekim 2005) 13:30-17:00 
 
Yer: AKM 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu 
Panel: TR90 Bölgesi’nin Kalkınma Potansiyeli, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler 
● Şadan Eren, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
● Sebahattin Arslantürk, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
● Halil İbrahim Kalfaoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
● Recep Ergenç, TSİAD Genel Sekreteri 
● Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
● Temel Korkmaz, KASİAD Başkanı 
● Ekrem Kayıkçıoğlu, KARGİD Başkanı 
● Dr. Mehmet Turhal, KTÜ TEKMER Müdürü 
 
18:00 Kapanış Yemeği (KTÜ Sahil Tesisleri) 
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KATILIMCILAR 
Adem Kulaç Kadri Cemil Akyüz 
Dr., KTÜ Ordu MYO 
Tel: 04522334865/112  Faks: 04522335230 
akulacoglu@hotmail.com 

Yard. Doç. Dr., KTÜ  
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Tel: 04623773497  Faks: 04623257499 
kca61@hotmail.com 

Ahmet Gökmen Ersoy Kemal Çakar  
DEÜ SBE Yüksek Lisans Öğrencisi 
Tel: 02322593215  Faks: 02324636497 
gokmen81@yahoo.com 

Uzman Yardımcısı, KOSGEB-KTÜ Teknoloji 
Geliştirme Merkezi Müdürlüğü 
Tel: 04623259420  Faks: 04623259419 
kcakar@kosgeb.gov.tr 

Ahmet Melih Öksüz Mehmet Turhal 
Yard. Doç. Dr., KTÜ  
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  
Tel: 04623772047  Faks: 04623257405 
melihao2000@yahoo.com 

Dr., Merkez Müdürü, KOSGEB-KTÜ  
Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürlüğü 
Tel: 04623259420  Faks: 04623259419 
mturhal@kosgeb.gov.tr 

Ali Turan Melek Yaşar 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  
Fındık Araştırma Enstitüsü, Giresun 
Tel: 04542151551-121 
ali.turan@hotmail.com 

Yüksek Lisans Öğrencisi,  
KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü  
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

Arslan Yiğidim Metin Berber 
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi 
İİBF İktisat Bölümü 
Tel: 03122126853  Faks: 02122132036 
yigidim@gazi.edu.tr 

Prof. Dr., KTÜ İİBF 
İktisat Bölümü 
Tel: 04623772580  Faks: 04623257281 
berber@ktu.edu.tr 

Arzu Erol Metin Deveci 
KTÜ SBE  
İktisat Doktora Öğrencisi 
Tel: 04623773311 
erol_arzu@yahoo.com 

Yard. Doç. Dr.,  KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri Bölümü 
Tel: 04522300557  Faks: 04522251261 
metin_deveci@hotmail.com 

Ayşe Sağsöz Mustafa Akyüz 
Prof. Dr., KTÜ  
Mimarlık Bölümü 
Tel: 04623773312 
sagsoz@ktu.edu.tr 

Dr., Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğü-Trabzon 
Tel: 04622305990-91  Faks: 04622305992 
drmakyuz@hotmail.com 

Aytaç Aydın Mustafa Fehmi Türker  
Araş. Gör., KTÜ  
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Tel: 04623773497  Faks:04623257499 
aytac@ktu.edu.tr  

Prof. Dr., KTÜ  
Orman Mühendisliği Bölümü 
Tel: 04623772878  Faks: 04623257499 
mft@ktu.edu.tr 

Bayram Güngör Nebiye Yamak 
Yard. Doç. Dr., KTÜ  
İİBF İktisat Bölümü 
Tel: 04623773467  Faks:04623257281 
bgungor@ktu.edu.tr 

Prof. Dr., KTÜ  
İİBF İktisat Bölümü  
Tel: 04623773462  Faks: 04623257281 
yamak@ktu.edu.tr 

Bayram Uzun Nihat Falay 
Dr., KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri  
Mühendisliği Bölümü 
Tel: 04623772796  Faks: 04623280918 
buzun@ktu.edu.tr 

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi 
Tel: 02124400185  Faks: 02124400169 
nfalay@istanbul.edu.tr 
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Birdoğan Baki Nimet Candaş Kahya 
Yard. Doç. Dr., KTÜ İİBF İşletme Bölümü 
Tel: 04623772437  Faks: 04623257281 
bbaki@ktu.edu.tr,   birbaki@yahoo.com 

Araş. Gör., KTÜ Mimarlık Bölümü 
Tel: 04623772041 
nimet@ktu.edu.tr 

Burhan Çuhadaroğlu Nuray Kansız 
Prof. Dr., KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü 
Tel: 04623772937  Faks: 04623255526 
burhan@ktu.edu.tr 

MPM Karadeniz Bölge Müdürü, Trabzon 
Tel: 04623210193  Faks: 0462320194 
nkansiz@mpm.org.tr 

Cavit Yavuz Nuri Ömürbek 
Yard. Doç. Dr., KTÜ Ordu MYO 
Tel: 04522334865-121  Faks: 04522335230 
cavityavuz@hotmail.com 

Yard. Doç Dr., SDÜ İİBF  
Tel: 02462113055  Faks: 02462370920 
omurbek@iibf.sdu.edu.tr 

Cemal Bıyık Osman Demir  
Prof. Dr., KTÜ  
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği  
Tel:04623772767 Faks:04623280918 
biyik@ktu.edu.tr 

Yard. Doç. Dr., KTÜ 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği  
Tel:04623772767 Faks:04623280918 
odemir@ktu.edu.tr 

Cenap Sancar P. Ebru Sinan 
Öğr. Gör. Dr., KTÜ 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  
Tel: 04623772697  Faks: 04623257405 
csancar@ktu.edu.tr 

Araş. Gör., KTÜ  
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Tel: 04623772650  Faks: 04623257405 
ebrusinan@ktu.edu.tr 

Ceyhan Tarakçıoğlu Reyhan Midilli Sarı 
Yard. Doç. Dr., KTÜ  
Ordu Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 
Tel: 04522300556/1076 Faks: 04522251261 
ctarakcioglu@ktu.edu.tr 

Araş. Gör., KTÜ Mimarlık Bölümü 
Tel: 04623772045 
rmidilli@ktu.edu.tr 

Derya Elmalı S. Zeki Bostan  
Araş. Gör., KTÜ  
Mimarlık Bölümü  
Tel: 04623772045 
d_elmali@ktu.edu.tr 

Prof. Dr., KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi  
Bahçe Bitkileri Bölümü 
Tel: 04522300556/1063  Faks: 04522251261 
szbostan@hotmail.com 

Dilek Şen Beyazlı Saliha E. Aydemir 
Araş. Gör., KTÜ  
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Tel: 04623772683   Faks: 04623257405 
dsen@ktu.edu.tr 

Prof. Dr., KTÜ 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Tel: 04623772689  Faks: 04623257405 
saydemir@ktu.edu.tr 

Ebru Çelepçi Sanem L. Özen 
KTÜ SBE  
İktisat Yüksek Lisans Öğrencisi 
Emin Tiryaki 
Orman Yüksek Mühendisi 

Araş. Gör., KTÜ  
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  
Tel: 04623772650  Faks: 04623257405 
sanem@ktu.edu.tr 

Ersan Bocutoğlu Sebahattin Sarı 
Prof. Dr., KTÜ İİBF İktisat Bölümü 
Tel: 04623772584  Faks: 04623257281 
ebocutoglu@ktu.edu.tr 

DİE Trabzon Bölge Müdürü,  
Tel: 04623214674  Faks: 04623225744 
Sebahattin.sari@die.gov.tr 

Ferhat Topbaş  Selçuk Reis 
Araş. Gör., KTÜ İİBF Çal. Eko. End. İlş. Böl. 
Tel: 04623773597  Faks: 04623257281 
ftopbas@ktu.edu.tr 

Dr., KTÜ  
Jeodezi ve Fotogrametri  
Mühendisliği Bölümü 

Günal Önce Suat Şenses 
Prof. Dr.,  İstatistikçi 
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Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF 
Tel: 023242041 80  Faks: 02324201789 
gunal.once@deu.edu.tr 

DİE Trabzon Bölge Müdürlüğü 
Tel: 04623215749  Faks: 04623225783 
suatsenses@die.gov.tr 

H. Zeki Kalay Şahin Dere 
Prof. Dr., KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü 
Tel: 04623772854  Faks: 04623257499 
hzkalay@ktu.edu.tr 

Dr., KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi  
Tarla Bitkileri Bölümü 
Tel: 04522300556  Faks: 04522251261 

Hakkı Kişi Şebnem Akın Acuner  
Doç. Dr., DEÜ Deniz İşl. ve Yön. Yüksekokulu 
Tel: 2324534992  Faks: 2324538197 
hakki.kisi@deu.edu.tr 

Uzman, MPM Karadeniz Bölge Müdürlüğü,  
Tel: 04623210193  Faks: 0462320194 
sacuner@mpm.org.tr 

Halit Suiçmez Şinasi Aydemir Prof. Dr., KTÜ  
Dr., Milli Prodüktivite Merkezi Ankara 
Tel: 03124675590/236  Faks: 031242730 22 
drhsuicmez@yahoo.com 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Tel: 04623772686   Faks: 04623257405 
aydemir@ktu.edu.tr 

Harun Terzi Tahsin Yomralıoğlu 
Prof. Dr., KTÜ İİBF İktisat Bölümü 
Tel: 04623773311  Faks: 3257281 
hterzi@ktu.edu.tr 

Prof. Dr., KTÜ  
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
Tel: 04623772793  Faks: 04623280918 
tahsin@ktu.edu.tr 

Hayrettin Usul Tarık Gedik 
Yard. Doç Dr. SDÜ İİBF  
Tel: 02462113012  Faks: 02462370920 
husul@iibf.sdu.edu.tr 

Araş. Gör., KTÜ  
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Tel: 04623773733  Faks: 04623257499 
tgedik37@msn.com 

Hüseyin Ayaz Tayfun Aşkın 
Yard. Doç. Dr., KTÜ  
Orman Mühendisliği Bölümü 
Tel: 04623772814  Faks: 4623257499 
hayaz@ktu.edu.tr 

Yard. Doç. Dr., KTÜ  
Ordu Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü  
Tel: 04522300556/1075  Faks: 04522251261 
tayfuna@ktu.edu.tr 

Hüseyin Tüysüz Yelda Aydın Türk 
KOSGEB Trabzon Merkez Müdürü 
Tel: 4623213575  Faks: 423213876 
htuysuz@kosgeb.gov.tr 

Araş. Gör., KTÜ  
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

İbrahim Yıldırım Yeliz Sarıöz 
Araş. Gör., KTÜ  
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Tel: 04623772851  Faks: 4623257499 
ibrahimyildirim505@hotmail.com 

Araş. Gör., Gazi Üniversitesi  
SBE İktisat Bölümü 
Tel: 03122126853/1545 
ysarioz@gazi.edu.tr 

İlker Akyüz Yunus Şılbır 

Araş. Gör., KTÜ  
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr., KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi  
Tarla Bitkileri Bölümü 
Tel: 04522300557  Faks: 04522251261 
ysilbir@ktu.edu.tr 

İlker Murat Ar Zeynep Yılmaz 
Araş. Gör., KTÜ 
İİBF İşletme Bölümü 
Tel: 04623773237  Faks: 04623257281 
ilkerar@ktu.edu.tr 

Araş. Gör., KTÜ  
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  
Tel: 04623772689  Faks: 04623257405 
arc_zyz@hotmail.com.tr 

İsmail Kızılırmak  
Yard. Doç. Dr., KTÜ Turizm ve Otelcilik MYO 
Tel: 04623774960  Faks: 04623774961   ikizilirmak@yahoo.com 
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PANELİSTLER  
Şadan Eren Sebahattin Arslantürk 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  
Yönetim Kurulu Başkanı 

Trabzon Ticaret Borsası  
Yönetim Kurulu Başkanı 

Tel: 04623268070-74 Faks: 04623218877 Tel: 04623266333  Faks: 04623260966 
ttso@ttso.org.tr  sebars@superonline.com.tr 
  
H. İbrahim Kalfaoğlu, Recep Ergenç 
Trabzon Esnaf ve Sanatkarları Odaları  
Birliği (TESOB) Başkanı 

TSİAD Genel Sekreteri 

Tel: 04623212248  Faks: 04623218445 Tel: 04623268820  Faks: 04623268821 
tesob@tesob.org..tr tsiad@tsiad.org.tr 
  
Ahmet Hamdi Gürdoğan Temel Korkmaz 
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği  
Yönetim Kurulu Başkanı 

KASİAD Başkanı 

Tel: 04623261598  Faks:04623269401/02 Tel: 04623233095 Faks: 3232070 
dkib@dkib.org.tr  kasiad@kasiad.org 
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