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1. Ana Metin
1.1. Artvin’i Anlamak
Artvin, konumu itibariyle, ana ulaşım bağlantılarına uzak olan bir sınır kentidir. İlin karayolu ulaşım
ağının büyük bir bölümü, Çoruh Havzası’nda uygulanan baraj projeleri dolayısıyla yeniden
şekillenmektedir. İl arazisinin %90’dan fazlası engebeli ve dağınıktır. Yağışın fazla olduğu dönemlerde
heyelan riski bulunmaktadır.

1.1.1. Sosyo-Ekonomik Veriler
1.1.1.1.

Demografik Yapı

Artvin’in 2015 yılı itibariyle toplam nüfusu 168.370’dir. Nüfusun %59’u il ve ilçe merkezlerinde
yaşarken, % 41’i belde ve köylerde yaşamaktadır. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez,
Hopa, Arhavi ve Borçka’dır. Nüfus bakımından en küçük ilçesi Murgul’dur.
Artvin’in Türkiye geneline göre oldukça yüksek oranda bir yaşlı nüfusa ve oldukça düşük bir oranda
doğurgan ve doğurgan çağa ulaşacak nüfusa sahip olduğunu görürüz. Bu durum, Artvin’in nüfusundaki
yaşlanmanın ülke geneline göre daha hızlı olabileceği varsayımını akıllara getirmektedir.
TUİK verilerine göre istihdam piyasası için önemli bir faktör olan genç nüfusun ilden göç edip yaşlı
nüfusun Artvin’e yerleştiği görülmektedir. 20-24 yaş grubunda üniversite nedeniyle göç almakta, 2529 yaş grubunda ise üniversite mezuniyetinden sonra öğrenciler ilde tutulamadığı için yüksek oranda
göç verilmektedir. Artvin’in yaşlı bağımlılık oranının (TR=%12,17) %22,8; genç bağımlılık oranının
(TR=%35,39) ise %26,14 olması da bu durumu doğrulamaktadır. 45+ yaş grubunda 2015 yılına kadar
Artvin yüksek oranda yaşlı göçü alırken 2015 yılında durum ters yönde değişmeye başlamıştır.
GRAFİK 1. GÖÇ HAREKETLERİ
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Kaynak: TÜİK, 2015
Bölge dışından Bursa ve İstanbul; bölge illerinden ise Rize daha fazla olmak üzere Trabzon ile yoğun
bir nüfus hareketliliği yaşanmaktadır. DOKA ve JICA işbirliği ile Prof. Dr. Sadao TOKUNO ve Yard. Doç.
Dr. Tolga ÖZŞEN tarafından yürütülen “Kırsal Kapasite Geliştirme Raporu - Tokuno Tarzı Kırsal
Sürdürülebilirlik Analizi” kapsamında gerçekleştirilen araştırmada gurbet nüfusun uzakta olsa da,
köydeki aileleriyle bağlarını koparmadıkları ortaya çıkmıştır. İçlerinde emekli olduktan sonra
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memlekete dönmeyi düşünenlerin sayısı da oldukça fazladır. Nitelik bakımından köye destek işlevini
yerine getiren bu gurbet nüfusun yöreye ne gibi katkılar sağlayabileceklerinin irdelenmesi
gerekmektedir.
1.1.1.2.

İşgücü Göstergeleri

Artvin’de nitelikli nüfus için iş olanakları yetersizdir. Endüstri ve hizmet sektörünün gelişmemiş olması
da nitelikli nüfusun iş olanaklarını kısıtlamaktadır. Artvin’de yaşayan nitelikli ve üretken nüfusun büyük
bir kısmını kamuda çalışanlar oluşturmaktadır. Hopa ve Arhavi gibi sahil ilçelerinde ise sanayi olanakları
ve girişimcilik nispeten daha çok gelişmiştir.
Artvin’de istihdam ve işgücüne katılım oranı Türkiye’nin aksine yıllar itibariyle azalış göstermekle
birlikte Türkiye ortalamasından daha iyi bir görünüm sergilemektedir. Artvin’in işsizlik oranı ise ülke
geneline göre düşük olup ılımlı bir artış yaşanmaktadır. 12 aylık istihdam fırsatları yakalamak için
nitelikli iş gücünün büyük şehirlere göç ettiği ve bu genç nüfus azalışının istihdam verilerine olumlu
yansıdığı, yine çay tarımı yüzünden de gizli işsizlik yaşandığı bölgedeki paydaşlar tarafından ifade
edilmektedir.
GRAFİK 2. TÜRKİYE VE ARTVİN İÇİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ %, 2013
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Kaynak: TÜİK, 2013

Artvin’de kayıtlı işsizlerin eğitim seviyesi yoğunluklu olarak ortaöğrenim ve altı eğitim görmüş
kişilerden oluşmaktadır. Bu oran, aynı eğitim seviyesi için Türkiye ortalamasının da üzerindedir. Kayıtlı
işgücü de büyük oranda nitelik gerektirmeyen mesleklere sahip kişilerden oluşmaktadır.
GRAFİK 3. TÜRKİYE VE ARTVİN'DE KAYITLI İŞSİZLERİN EĞİTİM DURUMU
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Kaynak: İşkur İstatistik Yıllığı, 2015
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1.1.1.3.

Sosyo-ekonomik Gelişmişlik

Kalkınma Bakanlığı’nın yapmış olduğu 2011 yılı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasına
göre 81 il içerisinde Artvin 44. sırada yer almaktadır. Yaşam endeksi çalışmasına göre ise Artvin'in
sıralaması oldukça iyi olup güvenlik, sağlık, çevre, çalışma hayatı gibi kategorilerde ön sıralarda yer
almasına rağmen sosyal yaşam, eğitim ve altyapı gibi turizm sektörünü önemli bir şekilde etkileyecek
alanlarda nispeten geri sıralarda yer almaktadır.
TABLO 1 TÜİK YAŞAM ENDEKSİ ARTVİN SIRALAMASI
Genel endeks

Konut

Çalışma
hayatı

Gelir ve
servet

Sağlık

Eğitim

Çevre

Güvenlik

Sivil katılım

Altyapı
hizmetlerine
erişim

Sosyal yaşam

Yaşam
memnuniyeti

8

17

8

24

5

33

8

1

6

46

26

32

Kaynak: TÜİK 2015
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1.1.2. Ekonomik Yapı
1.1.2.1.

Dış ticaret

Artvin'in 2015 yılı ihracat rakamı 64.684.093 $ olup TÜİK dış ticaret istatistiklerine göre ilde en önemli
5 ihraç ürününün tamamı 3. sıradaki çay ürünlerini içeren Sebze, bahçe ve kültür bitkileri ürünleri hariç
maden, inşaat ve metal üzerinedir.
TABLO 2 ISIC REV3 KODLARINA GÖRE ARTVİN İHRACATINDA İLK 10 ÜRÜN

Sıra No
1
2
3
4
5

Sektör

Tutar($)

%

Demir-çelik ana sanayi
26.106.186 40,4%
Çimento, kireç ve alçı
5.986.961 9,3%
Sebze, bahçe ve kültür bitkileri ürünleri
4.905.159 7,6%
Maden, taşocağı ve inşaat makineleri
3.836.432 5,9%
Başka yerde sınıflandırılmamış metal eşya 3.740.745 5,8%
Kaynak: TÜİK, 2015

Sarp Sınır Kapısı nedeniyle ihracatta ilde üretilmeyen fakat istatistiklerde yer alan ürün grupları da
bulunmaktadır.
1.1.2.2.

Finansman

2016 yılı Ocak-Eylül kredilerin illere göre dağılımı incelendiğinde; henüz son çeyrek verileri eklenmemiş
olmasına rağmen Artvin’de toplam nakdi kredi tutarının 2015 yılına göre % 9,6; nakdi kredi tutarının
%8,2; takipteki alacak tutarının %59,2; gayri nakdi kredi miktarının ise %44,3 oranında yükseldiği
görülmektedir. Takipteki alacakların toplam krediler içindeki oranının yıl tamamlanmadan %50
üzerinde artması ise 2017 yılı yatırımları için finansmana erişim durumu açısından dikkat edilmesi
gereken bir noktadır.
Yıl
2011
2012
2013
2014
2015
2016

TABLO 3: YILLARA GÖRE KREDİLERİN DAĞILIMI
Toplam Nakdi Krediler Nakdi Krediler Takipteki Alacaklar Gayrinakdi Krediler
773.740
741.659
32.081
45.821
953.637
922.038
31.599
48.241
1.173.762
1.137.511
36.251
74.011
1.345.005
1.309.780
35.225
79.422
1.536.711
1.496.606
40.105
84.535
1.683.748
1.619.918
63.830
121.949
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (FİNTURK 2015)

1.1.3. Sektörler
Yatırımcıların Artvin Yatırım Destek Ofisi’ne başvuru yaptıkları konular incelendiğinde %51 gibi yüksek
bir oran ile turizm sektörü başı çekmektedir, diğer sektörler ise sırasıyla hayvancılık, imalat ve diğer
konulardır. İmalatta ise başvurular genellikle düşük teknoloji ürün grubunda olan gıda ve mobilya
imalat sanayine yöneliktir.
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GRAFİK 4. ARTVİN YDO’YA BAŞVURU YAPILAN KONULAR
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Kalkınma Bakanlığı’nın kamu yatırımları için kullanmakta olduğu sektör sınıflandırması Tarım,
Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma-Haberleşme, Turizm, Konut, Eğitim, Sağlık ve Diğer Kamu
Hizmetleri (DKH) olmak üzere on ana başlık altında incelenmektedir. 2015 yılı itibariyle; ilde en fazla
payı enerji sektörü almış olup imalat, madencilik ve turizmde artık yatırım yapılmamaktadır.
Son 10 yılda yapılan baraj yatırımları dolayısıyla ilde gerçekleştirilen kamu harcama oranının oldukça
yüksek olması; Artvin'in sosyo-ekonomik göstergeler bakımından birçok ilden daha iyi bir sıralamada
olmasına yol açarak normalde 5. veya 6. Bölge olması gereken Artvin’in teşvikte 4. Bölge'de yer
almasına sebep olmuştur. Başka bir ifade ile kamu yatırımları, ilin gerçekte olduğundan daha gelişmiş
görünmesine ve çok fazla ihtiyaç duyduğu teşviklerden daha az yararlanmasına yol açmıştır. Bu yüzden
kamu yatırımlarındaki bu geçici durum göz önünde bulundurularak, ilde sektörlerin gelişimi adına
Artvin için özel bir teşvik uygulamasının hayata geçirilmesi veya Artvin'in teşvikte 5. veya 6. bölge ilan
edilmesi gerekmektedir.
GRAFİK 5. 2015 YILI ARTVİN İLİNİN KAMU YATIRIMLARI
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Kaynak:http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il.html

1.1.3.1.

Tarım

Artvin’in toplam yüzölçümü 712.267 hektar olup, tarım alanları oldukça azdır. Ancak verimli çayır –
mera alanları ile Türkiye ortalamasının üzerinde orman alanlarına sahip olması Artvin’de hayvancılık
açısından bir potansiyel oluşturmaktadır. Bitkisel üretim, çoğunlukla Çoruh Nehri ve kollarının
oluşturmuş olduğu vadi tabanında bulunan tarımsal arazilerde yapılmasına karşılık, hayvansal üretim
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yüksek kesimlerde yapılmaktadır. Gübre ve zirai ilaç kullanımının çok az olması, organik tarım
açısından ilde potansiyelin olduğunu göstermektedir.1
GRAFİK 6. ARTVİN İLİNİN ARAZİ DAĞLIMI
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Artvin ilinde mikroklima alanlarının varlığı nedeniyle subtropik iklimden, karasal iklime kadar farklı
özellikte iklim çeşitlerini aynı dönem içerisinde görmek mümkündür. Bu durum ilde çay, fındık, ceviz,
kiraz, armut, erik, mandalina, çilek, Trabzon hurması, tatlı patates, kivi ve zeytin gibi çok çeşitli tarım
ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır.
2015 TÜİK verilerine göre il üretim alanlarının %74’ünde meyveler, içecek ve baharat bitkileri, %
22’sinde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, kalanında da yerel ihtiyacı karşılamak üzere sebze üretimi
gerçekleştirilmektedir.
İlde en önemli ürün çay olup Türkiye üretiminin % 10,4’ü buradan karşılanmaktadır. İlde sanayinin
gelişmemiş olması, tarımsal üretimde zirai gübre ve ilaç kullanımının yok denecek kadar az oluşu ilin
organik tarım ve hayvansal üretim için son derece uygun tarım arazilerine sahip olmasını sağlamıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 yılı organik hayvansal üretim verilerine göre Artvin 48,37
tonluk üretim ile Türkiye’de organik bal üretiminde ilk sırada yer almaktadır. 2015 yılında ise Artvin,
arıcılıkta kovan sayısı bakımından 5917 kovan ile ülkede 1. sırada, organik bal üretimi bakımından da
45,4 tonluk bir üretimle 5. sırada yer almaktadır. İlde 2013 yılında gerçekleşen organik tarım üretimi
1.717,64 tondur ve 46 çeşit ürünle organik tarımsal üretimde ürün çeşitliliği bakımından Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde ilk sırada yer almaktadır. 2015 yılında ise Artvin’de en fazla üretilen organik
tarım ürünü fındık olup; 1958 ton üretim ile Türkiye organik fındık üretiminin %17’sini
oluşturmaktadır. Çaykur tarafından bazı üretim havzalarının organik tarım alanı ilan edilmesine yönelik
çalışmalar devam etmekte olup Artvin'de organik çay sektörü de gelişmektedir.
Artvin ülkemizin en zengin bitki varlığına sahip ilidir. 2 İl, 2727 adet bitki taksonuna sahip olup bu
taksonların 198 adeti endemik olmak üzere 500 adeti nadirdir. Zengin flora ve geniş orman arazisi

2015 Yılı Faaliyet Raporu, Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
http://artvin.tarim.gov.tr/Belgeler/2015%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf
1

2

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Botaniği Anabilim Dalı öğretim
elemanları tarafından 1993-2015 yılları arasında yapılan çalışma
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organik bal ve bal çeşit sayısının fazlalığı başta olmak üzere Artvin’e arıcılık faaliyetleri açısından önemli
fırsatlar sunmaktadır. 1.650 ton ile Türkiye bal üretiminin %1,5’inin karşılandığı Artvin’de koloni başına
verim ortalama 20 kg ile Türkiye ortalamasının (14 kg) üzerindedir. Türkiye’de 82 tane bal ormanı
bulunmakta olup bunlardan 3’ü Artvin’dedir. TR90 Bölgesi Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planında
“Arıcılık ve Arı Ürünleri”, Artvin’de kümelenme için öncelikli sektör olarak ortaya çıkmış ve bir işbirliği
kuruluşunun sahiplenmesi ve diğer iller ile işbirliği sağlanarak UR-GE Desteğine başvuru yapılması
tavsiye edilmiştir.
GRAFİK 7. ÖNCELİKLENDİRME METODU KULLANILARAK YAPILAN ANALİZLERDE ARTVİN’DE
ARICILIĞIN KÜMELENMEYE UYGUNLUK DURUMU

Türkiye genelindeki toplam 105 ana arı üretim işletmesinin 16’sına sahip olan Artvin, ana arı
üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Aynı zamanda Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan
Camili (Macahel) havzası UNESCO tarafından ilan edilen dünyadaki sayılı biyosfer rezerv alanlarından
biridir ve bu alanda Türkiye’deki ilk ve tek biyosfer rezerv alanıdır. Dünyadaki en verimli üç arı ırktan
biri olan Saf Kafkas Ana Arı Irkı’nın Gen Merkezi bu havzadadır. Bu nedenle, Ardahan ile birlikte
Artvin’de yapılan arıcılık faaliyetleri, devlet tarafından “Gen Kaynaklarının Korunması” desteğiyle
desteklenmektedir.
Artvin, deniz balığı avcılığı yoluyla üretim rakamları, gemi sayısı, barınak ve çekek yeri sayısında TR90
bölgesi illeri arasında en az kapasiteye sahip ildir. 2015 yılı itibariyle 17 işletme toplamda 709,8 ton su
ürünü yetiştirmiştir. Barajların tamamlanmasıyla birlikte kafes yetiştiriciliği potansiyeli daha da
artacaktır.
İlde tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğu küçük aile işletmeleri olup işletmelerin %50’si 20 dekar
altında büyüklüğe sahiptir. Çoruh Havzası’nda uygulanan baraj projeleri, engebeli ve dağınık arazi
yapısı, orman alanları ve miras yoluyla arazinin bölünmesi nedeniyle makineli tarıma uygun büyük
tarım arazisi bulunmamaktadır. Ancak ildeki tarım faaliyetlerinin turizme olan katkısı göz önüne
alındığında, bu faaliyetler yerel bazda değerlendirmeye tabi tutulmalı, makinalı tarımın geliştiği diğer
illerle kıyaslanmamalı ve ilde mevcut tarımsal ve hayvansal ürünlerin niceliğinden ziyade kendine
yeterlik ilkesi doğrultusunda niteliğine bakılmalıdır.
Bu bağlamda bir diğer önemli husus da Cittaslow gibi yörede uygulanabilir çeşitli kırsal kalkınma
modellerinin hayata geçmesi sonucunda; bu modellerin yöre tanıtımına olumlu yönde etki ederek
turizmi canlandırdığı, bu canlılığın da tarım ve hayvancılık faaliyetlerini besleyerek bu faaliyetlerin
artmasına olumlu yönde katkıda bulunduğu ve sonuç itibariyle yörede göçü ters yönde etkileyen bir
durumun ortaya çıktığıdır.
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Genel itibariyle baktığımız zaman yörede gerçekleştirilen tarım, hayvancık ve ormancılığın turizmin
önemli bir parçası olduğunu görebiliriz. Bir diğer deyişle, yörede geçekleştirilen tarım ve hayvancılık
faaliyetleri yöredeki turizm türleri dikkate alındığında turizmi tamamlayıcı önemli faaliyetlerdir.
1.1.3.2.

Sanayi

Artvin ilinin coğrafi konumuna bağlı olarak hammadde ve tüketim pazarlarına uzak oluşu, sanayi
altyapısının zayıf oluşu ve en önemlisi de ilde sanayi için yeterli arazinin olmayışı il genelinde sanayi
sektörünün gelişim sürecini olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim ilde OSB'nin bulunmaması da yeterli
büyüklükte bir düz arazinin bulunamamasından kaynaklanmaktadır.
Artvin'de özel sektörden ziyade kamunun özellikle orman ürünleri, bakır madeni ve çay gibi
hammadde kaynaklarını değerlendirmeye yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar gelişmiştir. Ancak, ülkede
son yıllarda yaşanan özelleştirmeler, kamu yatırımlarının daha çok enerji vb. büyük projelere kayması,
altyapı yetersizliği, yer sorunu, yeterli girişimci ve sermayenin ile çekilememesi gibi nedenlerle sanayi
mevcut durumundan daha da geriye gitmiştir.
Kapasite raporu başvurularında ilde en fazla kodlanan 5 faaliyetten 3 tanesinin inşaat, birisinin de
hidroelektrik enerjisi üzerine olması, kamu yatırımlarının il ekonomisi üzerindeki ağırlığını
göstermektedir. Sanayi adına ilde sadece çay işleme önemli bir yer tutmaktadır.
TABLO 4 KAPASİTE RAPORLARINDA İLLERDE EN ÇOK KODLANAN FAALİYETLER
Sıra
1
2
3
4
5

Açıklama
Hazır beton imalatı
Kahve ve çayın işlenmesi
Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
Elektrik enerjisi üretimi
Plastik inşaat malzemesi imalatı
Kaynak: TOBB İstatistikleri

Kapasite Rapor Sayısı
13
11
11
10
6

İlde sanayi gelişmemiş olmakla birlikte Ar-ge kültürü de yok denecek kadar azdır. Türk Patent Enstitüsü
(TPE) verilerine göre Artvin, fikri ve sınai haklara ilişkin göstergelerde Türkiye genelinde son sıralarda
yer almaktadır. İlde, teknoloji geliştirme bölgesi ve Ar-Ge merkezi bulunmamakla birlikte, özel sektöre
yönelik TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programı (TEYDEP) başvuru ve hibe kapsamında ilk 20 il
listesinde de yer almamaktadır.
TABLO 5 FİKRİ-SINAİ HAKLARA İLİŞKİN GÖSTERGELER
Patent Başvuru
Patent Tescil
Faydalı Model Tescil
Faydalı Model Başvuru
Marka Başvuru
Marka Tescil
Tasarım Başvuru
Tasarım Tescil

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 İl Sıralaması
0
0
0
1
2
1
70. sıra
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
2
0
1
0
1
1
59. sıra
71. sıra
25
31
31
35
35
31
8
8
15
15
29
20
74. sıra
0
0
0
0
0
1
64. sıra
0
0
0
0
0
0
Kaynak: TPE, 2016
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1.1.3.3.

Turizm

Artvin, değerleri ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Artvin'de kış turizmi temalı Kafkasör Kültür
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Kaçkar Turizm Merkezi haricinde başka bir KTKGB ve Turizm
Merkezi bulunmamaktadır. Artvin'de dağlık kesimlerde yaygın olan yaylacılık faaliyetleri, hem kültürel
hem de gezme görmeye dayalı faaliyetler açısından büyük bir potansiyel taşımakta olup Kafkasör
Yaylası, şenlikleri ile ülke çapında bilinirliğe sahiptir. Bu kapsamda, yaylaları birbirine bağlayacak yeşil
yol projesinin bu potansiyeli katma değere dönüştüreceği öngörülmektedir. Artvin'de kış turizmi
dışında gerçekleştirilen ve ilde geniş katılımla düzenlenen Turizm Çalıştayı’nda ortaya atılan turizmin
çeşitlendirilmesine yönelik yapılabilecek faaliyetler aşağıdaki tabloda başlıklar altında toplanmıştır:
TABLO 6 TURİZMİN ÇEŞİTLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN VE YAPILABİLECEK FAALİYETLER
Doğa Turizmi

Deniz Turizmi

Av Turizmi Sportif Olta
Balıkçılığı vb.

Festival Turizmi

Kültür ve Tarih
Turizmi

Sağlık Turizmi Termal turizm

Bilim Turizmi

Dağcılık

Dalış

Tarihi anıtlar

Botanik
turizmi

Kış Turizmi
Kayak

Kürek

Ören yerleri
ziyaretleri

Bitki inceleme
vb.

Jeep Safari

Yat turizmi
vb.

Müzeler vb.

Eko-turizm &
Agro-turizm

Yayla Turizmi

Foto Safari

Kuş
Gözlemciliği

KampKaravan
Turizmi

Rafting, Kano

Dağ Bisikleti
vb.

Ekoturizm ve agroturizm, ilin kırsal kalkınmasına en çok fayda sağlayacak turizm çeşitlerindendir.
Artvin ilinde yer alan Hatila Vadisi Milli Parkı, Sahara-Karagöl Milli Parkı, Gorgit Tabiatı Koruma Alanı,
Camili-Efeler Tabiatı Koruma Alanı, Kaçkar Dağları Milli Parkı (Artvin-Rize) eko turizme ve doğa
turizmine en uygun alanlardır.
Artvin’de turizm altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar ve yatırımlar, etkin tanıtım faaliyetleri
sonucu bölgeye gelen turist sayısındaki artışa paralel olarak özellikle son dönemlerde yoğunluk
kazanmıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 2007-2015 yılları arasında konaklama
tesisleri sayısı 95'ten 121'e; yatak kapasiteleri de 3889'dan 4903'e çıkmıştır.
Bölge illeriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, turistlerin Artvin’de konaklama ve geceleme
sayıları, ilin ulaşım ve alt yapı problemlerine rağmen Trabzon ilinden sonra ikinci sırada gelmektedir.
Yabancı turistler özelinde ise rakamlar neredeyse Trabzon ile aynı olup yerli turistler bakımından
dördüncü sırada yer almaktadır.
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TR90 Bölgesi Kümelenme Strateji Belgesi’ne göre turizm sektörü Artvin İli için kümelenmede öncelikli
sektörlerden biri olarak belirlenmiştir.
Artvin’in turizm potansiyeli ve mevcut durumu değerlendirildiğinde ilde özellikle doğa turizmi ve
doğaya ilişkin sportif faaliyetler geliştirilmelidir.
1.1.3.4.

Lojistik

Artvin’in Hopa ilçesi lojistik açıdan il ve bölge için en önemli noktalardan biridir. İlçede yer alan ve dış
ticarette yoğunluk bakımından 8. sırada yer alan Sarp Sınır Kapısı, Türkiye’den Gürcistan’a, Orta Asya
ve Kafkasya’ya karayolu ile geçişi sağlamaktadır. Rusya’ya yapılan karayolu taşımalarının bir kısmı ve
ayrıca dış ticarette önemi yadsınamayacak olan Gürcistan ve Azerbaycan ile ticaretin neredeyse
tamamı bu kapıdan sağlanmaktadır.
Artvin’de karayolu ulaşımı yönünden il merkezinin Karadeniz Sahil Yolu-Gürcistan ile bağlantısını
sağlayan Cankurtaran Tüneli projesinin 2017 yılı içinde tamamlanmasıyla mesafe kısalacak, ulaşım
masrafları azalacak, özellikle kış aylarında erişilebilirlik artacak ve daha güvenli bir ulaşım güzergâhı
oluşacaktır.
Hopaport Limanı’nın yanı sıra 2019 yılı içinde tamamlanması hedeflenen Rize-Artvin Havaalanı
projesinin başlaması, “Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023” belgesinde Çin’e yönelik
bağlantıda Hazar Denizi’ni saf dışı bırakmak ve Erzincan-Trabzon-Hopa arasında bir hat oluşturmak
amacıyla öngörülen Kuzey Demiryolu Koridoru çalışmaları, Artvin özelinde Hopa ilçesini kombine
taşımacılık yapabilecek bir altyapıya kavuşturacaktır.

1.1.4. Rekabetçi Sektörler ve Fırsatlar
Bölgede dağların denize paralel uzanması ve sahilden itibaren yükseltinin hemen artması tarıma
elverişli alanları kısıtlamıştır. Ayrıca bölgenin bu arazi yapısı ağır sanayinin de gelişmesine izin
vermemiştir. Bu durum bölgede istihdam sağlayacak alternatif olanakların araştırılmasını ve
geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Son yıllarda “doğaya dönüş” sloganıyla insanların doğa koruma
ve doğal hayattan daha fazla yararlanma istekleri, hem kültür hem de tabiat güzellikleri açısından
birçok zenginliğe sahip Artvin için önemli bir fırsattır. Bu nedenle il için en önemli sektör, turizmdir.
Turizmde tanınırlık ve markalaşma yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak Artvin iline bağlı
Şavşat İlçesi’nin Cittaslow birliğine üye olması örnek olarak verilebilir. Yerel kimliğe sahip çıkılarak
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markalaşmanın yanı sıra kırsal kalkınma alanında da ilçeye büyük katkılar sunan bu modelin hayata
geçmesiyle birlikte ilçenin yüksek potansiyeli harekete geçebilmiştir.
Ormancılık sektörü, Artvin ili için ayrıcalıklı bir sektör konumundadır. Zira Artvin’in genel alanının
%57’sini orman alanları oluşturmaktadır. Ayrıca il genelindeki mevcut 310 köyün tamamı orman köyü
niteliğindedir. Artvin’de toplam arazinin yarısından fazlasının orman arazisinden oluştuğunu dikkate
alındığında; aynı arazi üzerinde aynı zamanda veya birbirini takip edecek şekilde ormancılık, ziraat ve
hayvancılığın birleştirilerek kombine arazi kullanımını sağlayan “agroforestry” uygulamaları il tarımı
için oldukça önemlidir. Bu noktada agroforestry uygulaması olan bal ormanlarının oluşturulması ile
Orman Genel Müdürlüğü'nün Ceviz Eylem Planı - Dut Eylem Planı kapsamında ormanların ceviz ve dut
bahçelerine çevrilmesi, yine ormanlarda zeytin yetiştirilmesi gibi faaliyetler düzenli gelir sağlaması
bakımından kırsal kalkınmayı sağlayacak olup kerestecilik ve gıda imalat sanayinin gelişmesini
sağlayacaktır.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 150’nin üzerinde aromatik ve tıbbi bitki türü olmasına karşın bunların
sadece 15–20 kadarı aktarlar tarafından değerlendirilmektedir. Bölge, zengin bitki örtüsüne sahip
olmasına rağmen bunların sadece 150kadarı ticarete konu olmakta ve ticari getirisi de 500.000 US
Doları geçmemektedir. (Küçük vd., 2000). Geçmişte Artvin'de bitkisel odun dışı orman ürünlerine
yönelik dönem dönem küçük çaplı ticaret yapılmış olsa da, süreklilik sağlanamamıştır. Markalaşma,
katma değerli ürün üretimi, işbirliği gibi faaliyetlerin gerçekleştirilememesi nedeniyle üretim genellikle
bitkisel çay olarak değerlendirilmek üzere kendi ihtiyaçlarını giderecek düzeyde kalmıştır. Bitkilerden
azami ölçüde faydalanılması için salt bitki ticareti yapmak yerine bitkilerden reçine, yağ, krem, ilaç vb.
gibi katma değerli üretime geçilmesi gerekmektedir. Odun dışı orman ürünleri alanında; üretim
yapılacak sahaların ve ürünlerin belirlenmesi, belirlenen ürünlerin saklama koşulları (soğuk hava
deposu vb.), pazarlanması gibi tedarik zincirinin oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülüp yöre
halkına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilerek odun dışı orman
ürünlerinden daha fazla ekonomik kazanç sağlamanın yolları araştırılmalıdır.
Yöresel ürünler, bir bölgenin kültürünü ve özgünlüğünü ortaya koymakta önemli bir göstergedir. Tarım
ve hayvancılığın yörede gerçekleşen turizm faaliyetleriyle bağlantısı ve turizmi tetikleyici özelliği
dikkate alındığında, tarımsal ve hayvansal üretime dayalı yöresel ürünlerin il için ne derece önemli bir
etkiye sahip olduğu görülebilir.TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi Yöresel Ürünler Stratejisi ve 2015-2017
Eylem Planı çalışması çalışmasına genel olarak bakıldığında ilin yöresel ürünlerine yönelik olarak
koruma, taklitle mücadele, ortak marka, ortak tanıtım gibi ticarileştirmeyle ilgili konularda neredeyse
hiç faaliyet gösterilmediği görülmektedir. Artvin’de yöresel ürünlerle ilgili tescilli veya başvuru
aşamasında coğrafi işaret bulunmamaktadır. Uluslararası bilinirliği olan ürün mevcut olmayıp Kafkas
Arı Irkı’nın ulusal düzeyde bilinirliği çok yüksektir. Butko Zeytini, Hemşin Koyunu ve Abaza Keçisi
bölgenin ortalama düzeyde ulusal bilinirliği olan ürünleridir. Diğer ürünlerin bilinirliği sadece bölgesel
düzeyde kalmıştır. Çalışma kapsamında ortaya çıkan diğer yöresel ürünlerden bazıları ise kestane balı,
demir elması, gorcolo, Artvin Hurması, silor, korova, kızılcık kurusudur.
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1.2. SORUN ALANLARI
1.2.1. Hâlihazırda Yaşanılan Sorunlar
Sorun Alanı 1. Turizm Sektörü Gelişimindeki Sorunlar
Sorun Alanı 1.1.

Artvin’e Özgü Turizm Politikalarının Oluşturulması İhtiyacı

Bölge, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Turizm 2023 Planı çerçevesinde yayla koridoru
olarak belirtilmiştir, halen devam etmekte olan DOKAP’ta ise bölgenin kalkınmasında öncelikli
sektörler içerisinde turizm gösterilmiştir. Turizme yönelik mevcut planlar, bütüncül planlama
anlayışıyla Artvin’in kendine özgü coğrafi ve sosyo-ekonomik yapısı da dikkate alınarak tüm
paydaşların koordinasyonunda yeniden oluşturulmalıdır. Artvin’de gerçekleştirilen büyük ölçekli kamu
yatırımlarında projelendirme esnasında turizm planlarının dikkate alınmaması da önemli bir sorundur.
Sorun Alanı 1.2.

Mevzuattan Kaynaklı Yasal Sorunlar

Artvin genelinde yaşanan kadastro sorununa çözüm bulunamamaktadır. Konaklama kapasitesini
geliştirmek ve artırmak isteyen işletmeciler kadastro ve tapu sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır.
Mevzuattan kaynaklanan bir takım sorunlar (imar sorunları-SİT, Özel Çevre Koruma, Orman Kanunu
vs. ile ilgili sorunları ) nedeniyle işletmeciler kurumlar tarafından sağlanan mali yardımlardan yeterince
faydalanamamakta, dahası kendi imkânları ile dahi yatırımlarını geliştirememektedir.
Turizm bölgelerinde imar planlarının, özellikle uygulama imar planlarının tamamlanmamış olması da
yeni yatırımların gerçekleşmesi önündeki en büyük engellerdendir.
Sorun Alanı 1.3.

Turizm Çeşitlendirilmesi, Ürün Geliştirme ve Tanıtım, Markalaşma

Turizmin çeşitlendirilememesi noktasında Artvin’de av turizmi, doğa turizmi, inanç turizmi, kültür
turizmi vb potansiyel alt turizm kollarına yönelik kapasite kullanılamamakta, girişimciler veya kamu
tarafından somut projeler hayata geçirilememektedir. Kullanıma yönelik herhangi bir proje
geliştirilmese dahi yöresel mimarinin, kültürel öğelerin, ekolojik ve biyolojik çeşitliliğin, tarihi

yapıların ve arkeolojik alanların ilerleyen dönemlerde turizmde çeşitliliği sağlama potansiyeli göz
önünde bulundurularak en azından korunması yönünde gerçekleştirilen faaliyetler yeterli bir seviyeye
çekilmelidir. Turizmin çeşitlenmesini sağlayacak ve alternatifler geliştirecek mekanizmaların yokluğu
da önemli bir sorundur.
Turistik merkezlerin birbirine mesafe olarak uzak olması bu bölgede turizmin rota belirlenerek belirli
güzergâhlar içerisinde yapılmasını engelleyen durumlardan bir tanesidir.
Yörenin nitelikli tanıtımı konusunda yetersiz kalınmaktadır. İlin tanıtımı yapılacak öğelerinin envanteri
henüz çıkarılmamıştır. Artvin’in hediyelik eşya ve yöresel ürün altyapısının zayıf olması, ildeki yöresel
ürünlerde markalaşmanın gerçekleştirilememesi, tur güzergahlarında yeme içme ve alışveriş
noktalarının yetersizliği gibi sorunlar da turistlerden elde edilecek gelirin azalmasına ve turizm gelirinin
tabana yayılmasına engel olmaktadır.
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Sorun Alanı 1.4.

Çevresel Sürdürülebilirlik Konusundaki Yetersizlikler

İlde mevcut olan milli parklar yeterince korunamamaktadır. Vahşi depolama, bazı işletmelerde ve
turistlerde çevre bilinci eksikliği ve atıkların bertaraf edilmesi konusunda yaşanan altyapı
hizmetlerindeki problemler turizmin sermayesi olan doğanın tahribatına neden olmaktadır.
Sorun Alanı 1.5.

Hizmet Kalitesinin Yetersiz Olması

Artvin’de işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük aile işletmesi şeklinde olması, yenilik yapma
kapasitelerinin düşük olması ve müşteri odaklı bir yaklaşım sergilenememesi turizmde Artvin’in
rekabetçiliğini azaltmaktadır.
Konaklama kalitesinin yetersiz oluşu; modernizasyona ihtiyaç duyulması; konfor, sağlık ve hijyen
koşullarına gereken önemin verilmemesi; yetersiz rehberlik hizmeti Artvin’de hizmet kalitesinin
artırılması için çözüm bulunması gereken en öncelikli sorunlardır.
Sorun Alanı 2. Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık Alanında Yaşanılan Sorunlar
Sorun Alanı 2.1.

Yapısal Problemler ve Mevzuat Kaynaklı Sorunlar

Artvin’de tarım arazileri parçalı ve hisselidir. ÇKS’ye kayıtlı parsel büyüklüğünün 1,8 da olduğu dikkate
alındığında tarım arazilerinin Türkiye ortalamasına kıyasla çok düşük düzeyde kaldığı görülmektedir.
Parsel büyüklüğünün düşük olması maliyetleri artırmaktadır. İşletme ölçeği ise küçüktür.
Bununla birlikte, köylerde göç önemli bir sorundur ve genç nüfus yok denecek kadar az düzeydedir.
Tarımsal ve hayvansal üretimi gerçekleştirecek köy nüfusu ağırlıklı olarak yaşlılardan oluşmaktadır.
Genç nüfusun köyde ikamet ederek üretim yapmasını sağlayacak politikalar ve teşvikler yetersizdir. Bu
durum ilerleyen zamanlarda üretimin yetersiz hale geleceği ve tarımsal sürdürülebilirliğin
sağlanamayacağını gündeme getirmektedir.
Sorun Alanı 2.2.

Tarımsal Üretimde Girdi Maliyetinin Yüksekliği, Verimlilik ve Üretim Sorunları

İlde gerçekleştirilen arıcılık faaliyetleri diğer bölgelere nazaran yüksek maliyetlerle yapılmakta olup
arılar da pahalıdır. Bununla birlikte varroa akarına karşı yetersiz mücadele sebebiyle çok fazla arı
ölümleri olmakta ve arılar yaz mevsimine zayıf çıkmaktadırlar. Çünkü Varroa paraziti, bal arılarında
görülen en tehlikeli dış parazittir. Bu parazit, canlı arı materyalinin yok olmasına neden olduğu gibi,
parazitin görüldüğü kolonilerdeki bal verimindeki düşüşler arıcılık işletmelerinde büyük ekonomik
kayıplara yol açmaktadır. 3 Dünya’da Arı hastalıklarına karşı en fazla emek ve para varroa’ya karşı
yapılan mücadeleye harcanmaktadır.4 Bu noktada, varroa ile mücadelede yetersiz bakım ve bilinçsiz

3

YÜCEL, B., 2005. Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Varroa (Varroa jacobsoni Q.) ile
Mücadelede Farklı Organik Asitlerin Kullanılmasının Koloni Performansı Üzerine Etkileri. Hayvansal
Üretim 46(2): 33-39, 2005. KUMOVA U. (2003).Varroa ile mücadele yöntemleri. II. Marmara Arıcılık
Kongresi, 28-30 Nisan, Yalova, 83-131.
4

AYDIN, L.,2012. Varroa ilaçları ve Kontrol Programı.3.Uluslararası arıcılık ve Çam balı Kongresi
bildiriler Kitabı s 141.Muğla.
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ilaç kullanımı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Varroa ile mücadelede uzun yıllardan beri
kimyasal, mekanik, genetik ve biyolojik yöntemlerden yararlanılmıştır. Ancak kimyasal mücadelede
kullanılan akarisidlerin pek çoğunun yanlış kullanımları sonucu, Varroa giderek bu ilaçlara karşı direnç
kazanmakta, kullanılan ilaçların etkinliği azalmaktadır.5
2015 yılı organik arıcılık verilerine göre Artvin Türkiye’de organik üretimde kovan sayısı en fazla olan il
olmasına rağmen organik bal üretiminde 5. sırada yer almaktadır. Bunun en büyük iki nedeni son
yıllarda yaşanan olumsuz iklim koşulları ile Artvin’in Ardahan ile birlikte arı gen kaynakları yönünden
izole bölge olmasından dolayı arıcılıkta sirkülasyonun sadece bu iki il arasında yapılabilmesidir. Zaman
zaman Artvinli arıcılar Ardahan’da konaklama ve gezicilik konusunda sorunlar yaşamakta, bunun
neticesinde de nektar paylaşımı ile mesafe ve kırık arazi yapısından kaynaklı arı yığılmaları kaynaklı
arıların az gelişme problemi ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda konaklamalarda Arıcılık yönetmeliğine
aykırı şekilde keyfi uygulamalar da yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı ildeki arıcılar, kendi arılarını
başka yerlere nakletmek zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca ilde mevcut ve yeni konaklama alanlarının
belirlendiği bir flora haritasının olmayışı da bu noktada önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir diğer sorun ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın arı konaklamalarında ücret almamasına rağmen
Artvin’de yer alan bazı ilçelerin köylerinde yerel yönetimlerin konaklama adı altında üreticiden yüksek
miktarda ücret talep etmeleridir. Ek olarak sertifikasyon kuruluşlarının arıcılardan aldığı ücretlerin
yüksek oluşu da üretici için ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada arıcılıkta ana arı,
canlı kovan, polen, arı sütü, propolis, balmumu gibi daha nitelikli ürünler üretilirken ülkemizde bal
üretimi yoğunluk kazanmıştır. Artvin bal, ana arı, canlı arı kolonisi ve polen dışında diğer ürünleri ticari
olarak üretmemektedir. Ana arı üretiminde ülkemizdeki 105 ana arı üretim işletmesinden 16’sı ilde
yer alsa da önceki yıllara nazaran bu sayının azaldığı görülmektedir. Bunun nedenlerinden bir tanesi
girdi maliyetleridir. Bir diğer neden ise üretim izni olmayan kişilerin ana arı üretip satması ve
yurtdışından kaçak ana arı girişlerinin olmasıdır. Son olarak ilde son yıllarda yaşanan olumsuz iklim
koşulları ve üreticinin izole bölge dışına çıkamaması da ana arı üretiminin azalmasına yol açmıştır.
Barajların tamamlanması ile Artvin’de su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli ölçüde artış göstererek ili ön
plana çıkarması ve bu ürünlerin ihracatının yapılması beklenmektedir. Nitekim, Norveç ve Almanya
gibi ülkelerin su ürünlerine ciddi anlamda talebi bulunmaktadır. Ancak özellikle yem sorunundan
kaynaklı girdi maliyetlerinin yüksek oluşu bir dezavantajdır. Mersin’den Artvin’e yem gelmektedir.
Soğuk hava deposunun olmaması da bir diğer sorundur.
Ormancılık ile ilgili en önemli problem, Artvin’de odun dışı orman ürünlerinin bir bütün olarak ele
alındığı (ticari, ekonomik değeri iyi olan türler, üretim teknikleri, pazarlama, üretime konu alınan
türler) herhangi bir envanter çalışmasının bulunmamasıdır.

5

(Yücel, 2005;Boecking and Spivak, 1999). YÜCEL, B., 2005. Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde
Varroa (Varroa jacobsoni Q.) ile Mücadelede Farklı Organik Asitlerin Kullanılmasının Koloni
Performansı Üzerine Etkileri. Hayvansal Üretim 46(2): 33-39, 2005. BOECKING, O., SPIVAK.,M. 1999.
Behavioral defenses of honey bees against Varroa jacobsoni Q. Apidologie 30:141-158.
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İlde özellikle likapa, kapari, kayın mantarı yetiştiriciliği ve seracılık gibi nitelikli ve birim alandan daha
fazla gelir getirecek tarımsal faaliyetler oldukça az olup zengin orman alanlarından daha fazla
faydalanmaya olanak sağlayacak tarımsal ormancılık faaliyetleri yetersiz düzeydedir.
Sorun Alanı 2.3.

Pazarlama ve Depolama Sorunu

Tarımsal ürünler ile odun dışı orman ürünlerinin pazarlanması ve satışı konularında sorunlar
yaşanmaktadır Son yıllarda bazı orman köylüleri kayın (istiridye) mantarı gibi ürünleri üretmeye
başlasa da ürünlerin saklanması, depolanması ve pazarlanması konusunda ciddi anlamda sıkıntılar
yaşanmaktadır. Tarımsal üretimde de benzer şekilde soğuk hava deposu, işleme, paketleme ve
kurutma tesisleri yetersizdir.
Sorun Alanı 2.4.

Popülasyon Azalmaları ve Yüksek Tahribat

Bölgede ekonomik değere sahip çok sayıda bitki ve önemli hayvan türleri bulunmaktadır. Ancak
bunların uzun yıllardır genellikle bölge dışından gelen kişiler tarafından izinsiz ve ölçüsüz toplanması
ve hayvan türlerinin yakalanması, bu türlerin sürdürülebilirliği açısından tehdit oluşturmaktadır.
Tahribat ile ilgili bir diğer sorun da Çoruh Vadisi’nde ve dereler üzerinde yapımı planlanan baraj ve HES
projeleridir. Bu projeler sonucunda, Çoruh Vadisi’nde yetişen nadir ve özellikli türlerin nesli tükenme
riski ile karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca yapımı tamamlanan barajlar Çoruh Vadisindeki verimli tarım
arazilerinin azalmasına yol açmıştır.
Bununla birlikte, Ormanlardan yasadışı kesme ya da diğer faydalanmalar devam etmektedir. Özellikle
orman alanlarında bal veren ağaç türlerinin kesimleri bal üretimini doğrudan etkilemektedir. Bu
konuda usulsüz kesim yapanlara yeni gelir kapıları açılmalı, yasadışı kesimler konusunda halk
bilinçlendirilmelidir. Ayrıca böcek zararları da ağaçların kurumasına ve bitki türlerinin risk altında
kalmasına yol açmaktadır.
Orman köylerinde insanların yakacak odun ihtiyacını gidermek için ağaçları gelişigüzel kesmesi, yüksek
kesimlerde yoğun kar yağışının etkili olması gibi sebeplerle aç kalan hayvanlar çiftçilerin mahsullerine
saldırmakta, istenmeyecek türden yaralanma hatta ölümlere neden olmaktadırlar. Yabani hayvanların
tarım ürünlerine ve özellikle arı kovanları ve bal mahsulüne vermiş olduğu zarar nedeniyle üretici ilkel
yöntemlerle ürünlerini korumaya çalışmaktadır. Yaban hayvanlarının yasalarla koruma altına alınmış
olması nesillerinin devamı açısından önemli olsa da; bu hayvanların doğal yaşam alanlarında beslenme
ihtiyaçlarının karşılanması ve köylerde üretilen mahsullere zarar vermemeleri için birtakım önlemler
alınması gerekliliği de üreticinin korunması açısından önem arz etmektedir. Burada TARSİM
primlerinin yüksek olması, zararların karşılanmasında tazminat ücretlerinin düşük olması, ilin arazi
yapısından kaynaklı olarak ilde görülme ihtimali yüksek olan heyelan, su baskını, toprak kayması gibi
risklerin TARSİM kapsamına dahil olmayışı da çözülmesi gereken önemli sorunlar olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Sorun Alanı 3. Yetersiz Altyapı ve Ulaşım Sistemleri
Artvin’de belirtilen en önemli sorunlardan bir tanesi de altyapı ve ulaşıma ilişkin sorunlardır. Yolların
çok virajlı, dar ve yetersiz olması, karayolu ile ulaşımdan ziyade alternatif ulaşım olanaklarının
(havaalanı vb.) geliştirilmemiş olması ilin gelişimine engel teşkil eden bir faktördür.
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Bölgenin yetersiz altyapısı turizmin gelişmesinin önünde de engel teşkil etmektedir. Turizm
güzergâhlarına ulaşımın küçük araçlarla bile yapılmasını engelleyebilmektedir. Yaylara ve dağlara
giden yollarda da ulaşım problemi bulunmaktadır.
Sorun Alanı 4. Nitelikli ve Tecrübeli İnsan Kaynağı Yetersizliği
Nitelikli işgücü bulamama il genelinde tüm sektörlerde yaşanan bir sorundur. İl, insan kaynağı
konusunda oldukça yetersiz durumdadır. Örneğin, turizm işletmecilerinin en çok yakındıkları
noktalardan bir tanesi turizm eğitimi alan öğrencilerin stajlarını bölgedeki herhangi bir işletmeden
ziyade Ege ve Akdeniz’de yapmak istemesi ve staj için bölgede bulunan herhangi bir işletmede
çalışmayı düşünmemesidir. Aynı şekilde Doğu Karadeniz’den Ege’ye giden öğrencilerin yerine de
Ege’den ya da Akdeniz’den bölgeye öğrenci gelmemektedir.
Bölgede özellikle Kaçkarlar’da sertifikalı rehber bulunmaması yöreye gelen turistlerin
memnuniyetlerini düşüren bir faktördür. Sportif amaçlı gelen turistler için de bölgede sertifikalı rehber
sayısının az olması sorun teşkil etmektedir.
Pansiyon işletmecileri insan kaynağı konusunda yetersiz kalmaktadır. Pansiyon sahipleri turizm
yüksekokullarından ya da meslek liselerinden çıkışlı personel bulmakta oldukça zorlanmaktadırlar.
Mevcut personel de yabancı dil konusunda yetersizdir.
Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi Artvin’in uzun vadeli sürdürülebilir gelişmesi bakımından büyük
önem taşımaktadır.
Sorun Alanı 5. Finansal Sermaye Yetersizliği ve Devlet Desteklerinden Yeterince Yararlanamama
İlin yatırım ortamını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri de sermaye yetersizliği, sermayenin
marjinal etkinliğinin düşüklüğü ve finansman konusunda yaşanan sorunlardır. İşletmelerin öz
sermayelerinin zayıf olması, pazarın içe dönük bir yapıya sahip olması ve bu sebepten ötürü mevcut
işletmelerin genellikle Artvin piyasasına hizmet vermeleri de ilin bu alandaki zayıf yönlerindendir.
Bunların yanı sıra, gelişmiş bölgelere doğru gerçekleşen göç hareketleri, işgücünde olduğu gibi
sermayenin de yöre dışına akmasına neden olmaktadır.
İlde sermaye yetersizliği durumu mevcut olduğundan, devlet desteklerinden yararlanabilmek için
işletmede bulunması gereken asgari koşulları ( minimum destek miktarı ya da işletmenin asgari ciro
tutarı vb.) sağlamada ildeki işletmeler zorlanmaktadır ve bunun sonucunda devlet desteklerinden
yeterince yararlanamamaktadır.
Tarım sektöründen örnek verilecek olursa; ildeki arazilerin parçalı ve hisseli olduğu dikkate alındığında
il genelindeki desteklemelerde belirlenen arazi büyüklüğünün alt limiti Artvin koşullarına uygun
olmayabilmektedir. Bu durum desteklemelerin ülke bazlı değil il bazlı yapılması gerekliliğini ortaya
çıkarmaktadır. Ayrıca başvuru esnasında çok fazla evrak istenmesi de il genelindeki küçük ölçekli
başvuru sahiplerini zorlayabilmektedir.
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Sorun Alanı 6. Yatırım Ortamı ve İşletmelere Yönelik Sorunlar
Artvin ili kamu ödemelerine bağımlı bir ekonomik yapıya sahiptir. Kamu yatırımlarının ( baraj ve yol
yapımları ) sosyoekonomik faydaları, kamu çalışanları ile şehre giren kamu kaynağı ve üniversitenin
varlığının oluşturduğu nakit akışı il ekonomisine büyük oranda katkı sağlamaktadır.
İlde inşaat sektörü diğer sektörleri beslemektedir. HES’ler ve barajlar istihdam ve nakit akışı anlamında
ile katkı sağlamaktadır. Ancak büyük ölçekli yatırım ve işletmeler, şehrin eğitim, bilgi ve yetenek
altyapısına katkı sağlayamamaktadır.
İlde işletme sayısı sınırlıdır. Büyük yatırımlar için arazi ve sermaye sınırı olan ilde büyük ölçekte ya da
ihracata dönük üretim yapılması zor görünmektedir.
Yatırım yeri bulmanın zorluğunun yanında, bürokratik engeller ve yatırım yeri hafriyat maliyeti
yatırımcıları zorlamaktadır.
Girişimcilik yeteneği ve ortaklık yapma kültürünün zayıf olması, kurumsallaşamamış aile şirketi
yapılanmasının hakim olması, işbirliği kültürünün gelişmemiş olması yanı sıra kooperatifçilik ya da
diğer birlik yapılarına olan güvensizlik ilin sorun alanlarından biridir.
Turizm sektöründen örnek verilecek olursa; Artvin genelinde özellikle turistlerin gitmek istediği
noktalarda bulunan 8-10 adet pansiyon işletmelerinin aralarında işbirliği, koordinasyon ve diyalogun
gelişmediği, aralarındaki rekabetin çoğunlukla fiyata dayalı rekabet (yıkıcı rekabet) üzerine dayandığı,
yapıcı rekabete yönelik yeterli bilinç oluşmadığı görülmektedir. Bu bakımdan fiyatla rekabetten, kalite
ile rekabete geçiş önemlidir.
Girişimcilik ve ortak iş yapma kültürünün zayıf olması dolayısıyla düşük sermayeli, talebin standart
olduğu sektörlere yönelim olmaktadır.
Mevcut sanayi işletmelerinin Ar-Ge altyapıları zayıftır, Ar-Ge birimi olan firma sayısı ise yok denecek
kadar azdır. Bunun sonucunda ildeki üretim düşük katma değerli olmaktadır, aynı zamanda yenilikçi
ürün geliştirilememekte dolayısıyla üretimde rekabet gücü de düşük kalmaktadır.
Kümelenme, ulusal ve bölgesel rekabetçiliği artıran, sektördeki firmaların yenilikçi yaklaşımları
yakalayabilmelerini ve sorunlara ortak çözümler geliştirerek maliyetlerini azaltabilmelerini ve
üretimde verimlilik artışını sağlayan önemli bir yapılanmadır. İşbirliği kültürü ve örgütlenme zayıf
olduğu için ilde herhangi bir sektörde kümelenme bulunmamaktadır.
Kamu kurumları arasındaki iletişim ve koordinasyon eksikliği aynı zamanda kamu-özel sektör
iletişiminin yetersizliği, yatırım ve işletmelere yönelik olan sorunların etkin ve kısa sürede çözümünü
de geciktirmektedir.

1.2.2. Tablo
TABLO 7 ARTVİN İLİ SORUN ALANLARI
No
Sorun Alanı
Yaşandığı Sektörler
1. Turizm Sektörü Gelişimindeki Sorunlar
1.1 Artvin’e Özgü Turizm Politikalarının Oluşturulması İhtiyacı
Turizm
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No
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2

Sorun Alanı
Mevzuattan Kaynaklı Yasal Sorunlar
Turizm Çeşitlendirilmesi, Ürün Geliştirme ve Tanıtım, Markalaşma
Çevresel Sürdürebilirlik Konusundaki Yetersizlikler
Hizmet Kalitesinin Yetersiz Olması
Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık Alanında Yaşanılan Sorunlar
Yapısal Problemler ve Mevzuat Kaynaklı Sorunlar
Tarımsal Üretimde Girdi Maliyetinin Yüksekliği, Verimlilik ve Üretim
Sorunları
2.3 Pazarlama ve Depolama Sorunu
2.4 Popülasyon Azalmaları ve Yüksek Tahribat
3. Yetersiz Altyapı ve Ulaşım Sistemleri
4. Nitelikli ve Tecrübeli İnsan Kaynağı Yetersizliği
5. Finansal Sermaye Yetersizliği ve Devlet Yeterince Yararlanma
6. Yatırım Ortamı ve İşletmelere Yönelik Sorunlar

Yaşandığı Sektörler
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Tarım, Hayvancılık, Ormancılık
Tarım, Hayvancılık, Ormancılık
Tarım, Hayvancılık, Ormancılık
Tarım, Hayvancılık, Ormancılık
Tüm Sektörler
Tüm Sektörler
Tüm Sektörler
Tüm Sektörler

1.2.3. Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar (Riskler)
Sorun Alanı 7. Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar
Sorun Alanı 7.1.

İlde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımların Durumu

Cankurtaran Tüneli’nin tamamlanması, Muratlı Kapısı’nın açılması, Sarp Sınır Kapısı’nın
modernizasyonu, Arhavi’deki Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması, Madencilik yatırımı, Rize-Artvin
Havaalanı, Gondol tipi Teleferik gibi Artvin için kritik öneme sahip yatırımların gerçekleşme ve ilerleme
durumuna göre ilin yatırım ortamı koşulları şekillenecektir. Bahsedilen bu yatırımlar ise ulusal ve
uluslararası ekonomik ve siyasal gelişmelere bağlı olarak gerçekleşecek ya da değişim
gösterebilecektir.
Sorun Alanı 7.2.

Devlet Destek Mekanizmalarında Oluşabilecek Değişiklikler

Yatırımlara yönelik teşvik ve destekler zaman içerisinde değişim gösterebilecektir, bu değişikliklerin ise
ilin yatırım ortamını etkileme potansiyeli yüksektir.
Sorun Alanı 7.3.

Paydaş Kurum ve Kuruluşların Sahiplenmesi

Strateji belgesinin ve belgede hedeflenen eylemlerin başarılı olabilmesi, paydaş kurum ve kuruluşların
sahiplenmelerinin yeterli seviyede olup olmamasına bağlı olarak değişim gösterebilecektir.

1.2.4. Tablo

7
7.1
7.2

TABLO 8 ARTVİN İLİ STRATEJİ DÖNEMİNDE YAŞANMASI MUHTEMEL SORUNLAR
Sorun Alanı
Yaşanması Muhtemel
Sektörler
Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar
İlde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımların Durumu
Tüm sektörler
Devlet Destek Mekanizmalarında Oluşabilecek Değişiklikler
Tüm sektörler

7.3

Paydaş Kurum ve Kuruluşların Sahiplenmesi

No
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Tüm sektörler

1.3. HEDEFLER
1.3.1. Açıklamalar
Hedef 1. Turizm Sektörüne Yönelik Hedefler
Hedef 1.1. Planlı ve Bütünleşik Turizm Politikaları Geliştirmek
Artvin’de turizmin gelişmesi için üretilen politikalarda, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu
kesiminin görüşleri alınmalıdır. Geliştirilen temel politikalar birbiriyle uyumlu olmalı aynı zamanda
belirlenen bu politikalar yerelde faaliyet gösteren aktörlerle de mutlaka paylaşılmalıdır.
Turizmde sadece sektörel planların yapılması sürdürülebilir bir gelişim açısından sakıncalıdır. Bu
nedenle “Entegre Turizm Planlaması” ve “Entegre Turizm” anlayışının turizmde faaliyet gösteren tüm
taraflar tarafından benimsenmesi önemlidir ve turizm sektörü açısından entegre turizm planlamasının
yapılması turizmin sürdürülebilir bölge kalkınmasında bir araç olarak kullanılması açısından önem arz
etmektedir. Dolayısıyla, ihtiyaç analizi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör
temsilcileri ile işbirliği halinde entegre turizm planlaması yapılmalıdır.
Bölgede turizme direkt girdi sağlayacak sektörleri tespit etmek ve bu sektörlerin gelişmesini sağlayacak
yenilikçi politikalara da destek vermek önemlidir.
Ek olarak, Turizm merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin imar planlarının
tamamlanması gerekmektedir.
Hedef 1.2. Yasal ve Bürokratik Süreçlerin Hızlandırılması
İl genelinde mevcut olan kadastro sorununun çözümü sonrasında turizm amacıyla konaklama için
gerekli olan arazilerin altyapı çalışmalarının tamamlanması, yatırıma hazır hale getirilmesi ildeki
yatırım eksikliğini gidermeye yönelik katkı sağlayacaktır.
Yasal sorunların çözüme kavuşturulup bürokrasinin insanlara yardım edici bir görev üstlenmesi ve
gereken konularda teknik destek sağlaması oldukça önemli hususlardır.
Hedef 1.1. Turizmin Çeşitlendirilmesi, Tanıtım ve Markalaşma Sürecinin Hızlandırılması
Doğal ve kültürel özelliklerini vurgulamak istediğimiz değerler için özel tanıtım yöntem, teknik ve
uygulama modellerinin geliştirilmesi gereklidir. Farklı dillerde görsel ve yazılı tanıtım materyallerinin
hazırlanması, ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlamaya yönelik ürünler hazırlanması gereklidir.
Markalaşmış ya da markalaşma potansiyeli olan ürünlerin (Bal, boğa güreşi, tulum, atmaca, Cehennem
Deresi Kanyonu vb. gibi) tespit edilmesi ve bu ürünlerin çeşitli tanıtım stratejileri güdülerek yeni
pazarlara girişi sağlanmalıdır. Geliştirilecek ya da markalaştırılacak ürün ya da yerlerin profesyonel
şekilde sunumunun ve pazarlanmasının yapılması gerekmektedir.
Tarihi ve kültürel değeri olan varlıkların tespiti sonrasında bu varlıklar öncelik sırasına göre turizme
kazandırılmalıdır. Bunun için gerekli mekânsal altyapı hizmetlerinin ve düzenlemelerinin giderilmesi
gerekmektedir. Bu değerlerin yerel halk tarafından sahiplenilmesinin sağlanmasıyla yürütülecek
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kapsamlı çalışmalar sonucunda bu değerlerden Artvin’in sürdürülebilir şekilde ekonomik getiriler
sağlamasına olanak tanıyacak düzenlemeler yapılmalıdır.
Münferit gelişim odakları belirlenmeli ve bu odaklarda alternatif turizm olanakları geliştirilmelidir. Bu
kapsamda eko-turizme önem verilip alternatif turizm çeşitlerini geliştirerek, bu alanlarda eleman
yetiştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin, fauna ve floranın tanıtımı ile ilgili projelerin
geliştirilmesi, milli parklarla ilgili alan yönetimi yapılıp uygulamaya geçilmesi yönünde çalışmalar
yapılması, çevre koruma bilincini artırıcı eğitimlerin düzenlenmesi, önemli potansiyele sahip olan kuş
gözlemciliği ile yaban hayatı, av ve macera turizminin geliştirilmesi, bitki ve endemik tür bakımından
zengin olan ilin sahip olduğu bilim ve botanik turizmi geliştirilmeye uygun olan alanlardandır.
Hedef 1.2. Çevresel Sürdürülebilirliğin Uygulanması ve Geliştirilmesi
Doğal kaynakların kullanımı ve korunmasına yönelik özel, sivil ve kamu kesimin duyarlılıklarını artırıcı
faaliyetler yürütülebilir.
İli ziyarete gelen yerli/yabancı turistlerin sürdürülebilir turizm gelişimi ve çevre/doğa koruma
konularında farkındalıkları arttırılmalıdır. Tanıtım materyallerinde çevresel sürdürülebilirlik ve
koruma-kullanma dengesi mesajları verilmelidir. Çevre bilinci gelişmiş, doğa sevgisi olan kaliteli turistin
çekilmesi de oldukça önemlidir.
Doğal Değerlerin ( Milli Parklar vb. ) korunabilmesi için gereken önlemler de alınmalıdır.
Belediye ya da yetkili yerel yönetimlerin atıklar konusunda işletmecilere destek vermesi çevresel
açıdan oldukça önemlidir.
Hedef 1.3. Hizmet Kalitesinin Artırılması
Turizmde hizmet alt yapısının gelişmesini sağlayacak çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda turizm için konaklama mekânları olarak geleneksel mimari dokuya uygun, turizm
ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte konaklama alanlarının yapılması, ev pansiyonculuğunun alternatif
turizmle uyumlu konaklama modeli olarak teşvik edilmesi, köy yerleşim haritalarının hazırlanması,
münferit gelişim odaklarında konaklama, tanıtım ve pazarlama olanaklarının iyileştirilmesi, küçük aile
işletmeciliğinin gelişmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi, konaklama, eğitim ve hizmet
kalitesinin arttırılması, sektördeki nitelikli personel eksikliğinin giderilmesine yönelik faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi, yöreye yapılan turların geliştirilmesi, yerel tur operatörlerinin kapasitesinin
artırılması, turizm uygulama otelinin yapılması daha önce ilde yürüttüğümüz çalışmalarda öneri olarak
ortaya atılan temel hedefler ve buna bağlı olarak uygulanabilecek faaliyetlerdir.
Hedef 2. Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık Sektörlerine Yönelik Hedefler
Hedef 2.1. Yapısal Alanda ve Mevzuat Alanında İyileştirmeler Yapılması
Toprak kullanımında en uygun ölçeklerin oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için Milli
Tarım Projesi Kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından arazi toplulaştırması projesi
yapılacaktır. Ancak bu proje merkezi ve büyük ölçekli bir projedir. Artvin’de tarım arazileri küçük
olduğu için arazi toplulaştırması ekonomik ve uygulanabilir görünmemektedir.
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Genç nüfusu köyde üretim yapmaya teşvik edici politikaların artırılması ile kırsalda canlanma olacaktır.
Burada kır kent arasındaki bağlantıyı güçlendirici faaliyetlerin yapılması da kırsal nüfusu yerinde
tutmayı sağlayacaktır. Etkili hizmet ve yerleşim kademelenmesi yoluyla kırsal nüfusun eğitim, sağlık ve
sosyal hizmetler başta olmak üzere kamu hizmetlerine ve pazara erişiminin kolaylaştırılması, kırsal
alanın bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi, kırsalda küçük üretici ile kent tüketicisi arasındaki
bağlantının güçlendirilmesi de genç nüfusu kırsalda kalmaya teşvik edici önemli politikalardır. Bu
politikaların tamamı sonuç itibariyle tersine göçü sağlayacak, şehirlerdeki işsizliği azaltacak ve
üretimde gerçekleşecek canlanma ile uzun vadede kırsal kalkınmanın gerçekleşmesine katkıda
bulunacaktır. Üretim artışı aynı zamanda tarımsal ürünlerde ithalatı azaltacak ve ulusal ekonomiye
olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
Hedef 2.2. Üretim Artışı, Maliyetlerin Düşürülmesi ve Pazarlamanın Sağlanması
İlin kalkınması adına önemli bir faaliyet olan arıcılıkta bilinçli bir şekilde toplu varroa mücadelesi
yapıldığı takdirde arı ölümleri ve arıların yaz mevsimine zayıf çıkma sorunu önlenebilecektir. Bu
noktada tüm arıcıların varroa akarına karşı mücadelede aynı zaman ve dozda uygulama yapması
önemlidir. Arıcılıktan sorumlu Veteriner Hekim ve Ziraat mühendisleri konuyla ilgili arıcılarımızı
bilgilendirilerek erken ilkbahar özellikle geç sonbahar ilaçlamasının önemi üzerinde durulmalıdır.
İlaçlamada etkin madde bazlı ilaç rotasyonunun önemi anlatılmalı bu konuda bilgilendirici eğitim sayısı
artırılmalıdır. Sektör paydaşları bir araya gelerek, bölgeye bağlı ilaçlama için en uygun zamanda ve en
fazla arıcının katılabileceği şekilde toplu mücadelenin yapılması teşvik edilmelidir.6
Organik arıcılıkta Artvin’in Türkiye içindeki payı göz önüne alındığında 2015 yılı itibariyle kovan sayısı
bakımından Türkiye’de birinci olan ilde organik bal üretiminde son yıllarda yaşanan ürün kaybının
araştırılması önem kazanmaktadır. Üretimde ve verimlilikte artışın sağlanması için çeşitli araştırmalar
yapılması önemlidir. Bu araştırmalarla sorunun kaynağına inilebilecek ve çözülebilir sorunların
giderilmesine yönelik çalışmalar yapılabilecektir. Aynı zamanda organik arıcılar için Artvin ve Ardahan
illerinde özel konaklama alanlarının belirlenmesi de üretim artışını sağlamada önemlidir. Mevcut ve
yeni konaklama alanlarının belirlenmesi için bir flora haritasının çizilmesi ve tüm arı konaklamalarının
ilgili harita üzerinden verilmesi bir diğer önemli husustur. Belli köylerdeki yerel yönetimlerin
konaklama adı altında almış oldukları ücretlerin önüne geçilmesi de önem arz eden bir konudur. Belli
köylerdeki yerel yönetimlerin konaklama adı altında almış oldukları ücretlerin önüne geçilmesi bir
diğer önemli gerekliliktir. Ayrıca sertifikasyon kuruluşlarının arıcılardan aldıkları ücretler düşürülmeli
ya da bu alanda desteklemelere gidilmeli, organik arıcıların bal ve diğer arı ürünlerinin analizleri
ücretsiz yapılabilmelidir. Üreticinin ürünlerine pazar bulmalarına ve market raflarında ücretsiz yer
bulmalarına yönelik çalışmaların yapılması, organik arıcıların destekleme ödemelerinin yükseltilmesi
de önem arz eden diğer konulardır. Bu faaliyetler sonucunda üretim artışı sağlanacak ve organik bal
üretiminde Artvin yine ilk sırada yerini alabilecektir.
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Arı sütü, polen, propolis, balmumu gibi bal dışındaki diğer arı ürünlerinin getirisi balın getirisinden
daha fazla olabilmektedir. Ancak arıcılıkta ülke genelinde olduğu gibi il genelinde de bal, ana arı, canlı
arı kolonisi ve polen dışında diğer arı ürünleri üretimi yetersizdir. Bal dışındaki diğer arı ürünlerinin
üretilmesine yönelik teşvik çalışmalarının yürütülmesi ve halkın konu hakkında bilinçlenmesini
sağlayıcı eğitim vb. çalışmaların yapılması; diğer arı ürünlerinin üretilmesini artırmaya katkıda
bulunacaktır. Ayrıca ilde girdi maliyetlerinin diğer illere nazaran yüksek oluşu nedeniyle ana arı
üretimi, Bakanlık tarafından destekleme kapsamı içerisine alınmalıdır. Bir diğer husus ise ana arı ile
ilgili mevzuatların yeterli hale getirilmesi gerektiğidir. Yurtdışından değişik adlarla ithal edilen ve ucuza
satılan polen, arı sütü ve bal mumu gibi diğer arı ürünlerinin ithalatının yasaklanması yerli üreticiyi
teşvik etmek açısından önemli bir husustur. Son olarak “Gen Kaynakları Desteklemesi”nin il geneline
yayılması da üretimi teşvik edecektir. Böylece katma değer açısından bal üretiminde dünyada ilk 10
ülke arasına giren ülkemiz diğer arı ürünleri üretiminde de adını duyurabilecektir.
Barajların tamamlanmasıyla birlikte su ürünleri yetiştiriciliğinde potansiyel önemli derecede
artacaktır. Bu nedenle üretimin artması için teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır. Su ürünleri üretiminde
yem önemli bir girdi maliyetidir. Verimlilik artışı için yem maliyetinin düşürülmesi önem arz
etmektedir. Su ürünleri kooperatiflerinin kurulması, minimum maliyetli kaliteli yem temininin
sağlanması, şoklama ve depolama koşullarının oluşturulması verimlilik artışı için önem kazanmaktadır.
İlde su ürünleri üretiminin ve verimliliğinin artışı ile bu ürünleri Norveç, Almanya gibi su ürünleri talebi
yüksek olan ülkelere ihracat etme imkanı da ortaya çıkacaktır.
Odun dışı orman ürünleri envanter çalışmalarının tamamlanması ve hasat planlarının yapılmasının
ardından bu kaynaklardan kapsamlı olarak faydalanılabilecektir. Bu çalışmalar henüz tamamlanma
aşamasında olduğu için uluslararası piyasalarda giderek önem kazanan ve sertifikalandırılmış
ODOÜ’lerin pazarlama olanakları araştırılmamıştır. Odun dışı orman ürünlerinin belgelendirme ve
pazar araştırmalarının yapılması gerekmektedir. Orman kaynaklarından faydalanmada en önemli
unsur olan orman köylülerinin bölgedeki devamlılığı sağlanmalıdır. Bu amaçla orman kaynaklarından
faydalanmada, orman köylerinde yöre halkının sosyokültürel birikimleri göz önünde bulundurularak
cinsiyet duyarlı kalkınma yaklaşımını benimseyen kırsal fakirliği azaltıcı ve istihdamı artırıcı tedbirlerin
alınması gerekmektedir. Gelirlerin artışı için orman alanlarının ve korunan alanların eko-turizm
kapsamında geliştirilmesi uygun olacaktır.
Bir diğer husus ise odun dışı orman ürünleri üretiminin ilde yetersiz düzeyde oluşudur. ODOÜ ilde
birkaç ürün ile ilkel düzeyde yapılmaktadır. Üretilen ürünler az miktarda olduğundan toplu alım
yapılamamaktadır. Aynı zamanda ürünlerin saklama ve depolama koşulları da yetersiz olduğu için
üretici ürünlerini yöresel pazarlarda satmakta; satamadıklarını ise tüketmektedir. Bu nedenle üretilen
ürünlerin ticari getirisi çok düşük düzeydedir. Üretimin artırılması ve uygun depolama koşullarının
sağlanması aynı zamanda kurutma ve paketleme tesislerinin varlığı ile ürünlerin pazarlanması daha
kolay hale gelecektir. Ürünlerin pazarlanması sonucunda yüksek getiri elde edilecek ve ODOÜ, orman
köylüsünün kalkınmasına katkıda bulunacaktır.
İlin geleneksel tarımda diğer illerle rekabet etme şansı çok düşük olduğundan dolayı yöreye uygun,
nitelikli ve arazi başına verimliliği yüksek ürünlerin üretilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda orman
alanı açısından son derece zengin olan ilde bu zenginliğin tarımsal ormancılık alanında
değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu bakımdan seracılık, mantar yetiştiriciliği, kapari üretimi,
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likapa demonstrasyon bahçelerinin kurulması, tarımsal ormancılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ilin
tarımsal anlamda gelişmesi için önem arz etmektedir. Ailelerin ev içi ihtiyacı karşılayacak hobi seraları
oluşturması da bu noktada önemlidir. Ayrıca Borçka Muratlı’da yaklaşık 2000 dönüm arazinin olduğu
ve burada 2. bir sınır kapısının açılmasının gündemde olması nedeniyle burada bir sera denizi
oluşturmak da seracılığın geliştirilmesi açısından önemli bir çalışmadır. Nitelikli ve verimli ürün
yetiştirilmesinde bir diğer önemli husus ise tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmalarının yapılmasıdır.
Artvin gibi illerde üretim az ve pahalı olduğundan organik üretime öncelik verilmeli ve bu alanda
teşvikler sağlanmalıdır. Burada özellikle katma değeri yüksek ve ihracat imkanı olan tıbbi aromatik
bitkiler, kapari, ayı üzümü, böğürtlen, salep, çaşur gibi ürünlerin organik üretimi de desteklenmelidir.
Organik üretim için organik tarım havzası oluşturmak da önemli bir adımdır. Ayrıca organik tarım
sertifika masrafları ile bal analiz ücretleri gibi belirli kalemlerde destek mekanizmalarının oluşturularak
organik tarım ve bal üretiminin artırılması hedeflenmektedir.
Hedef 2.3. Pazarlama Sorununun Giderilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması
Pazarlama sorununun giderilmesi için öncelikle satılma potansiyeli yüksek olan ürünlerin üretilmesi
gerekmekte ve üreticiler buna göre yönlendirilmelidir. Aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde örgütlülük
düzeyinin artırılması da ürünün uygun fiyatlarla satılması açısından önem kazanmaktadır. Depolama
tesisleri, işleme ve paketleme tesislerinin varlığı ile katma değeri yüksek ürünler pazarlanabilecektir.
Ayrıca ürünlerde markalaşmaya gidilmesi de ürünlerin pazarlanması açısından önemlidir. Bir diğer
husus ise üreticilerin bal gibi nitelikli ürünlerini Avrupa ülkelerinde olduğu gibi market raflarına ücretsiz
koyabilmesinin sağlanmasıdır. Böyle bir uygulamanın ilde hayata geçmesi ile ürünlerin pazarlama ve
rekabet gücü artacaktır. Son olarak arıcılık özelinde, üreticilerin ballarını paketlemeye kanalize
edilmesi; kaçak bal ve arı girişlerinin ve satışlarının önlenmesi ve yeterli denetimin sağlanması; yüksek
olan pazarlama, analiz ve nakliye maliyetlerine yönelik teşvik ve desteklemelerin yapılması önemlidir.
Hedef 2.4. Popülasyon Azalmalarını ve Yüksek Tahribatı Önleyici Çalışmaların Yapılması
Bölgede ekonomik değeri yüksek çok sayıda bitki ve hayvan türlerinde kaçakçılığın önüne geçilmesi
için çeşitli çalışmalar yapılması önemlidir. Burada mevzuat açısından birtakım düzenlemelere gidilmesi
ve ilgili kanun düzenlemesinin Valilikler kanalıyla tüm kolluk kuvvetlerine iletilmesi bir önlem olabilir.
Ayrıca yöreye gelen yabancı turistlerin yabancı dil bilen bir görevli eşliğinde yöreyi gezmesi de
kaçakçılığın önüne geçmede faydalı olabilir. Yöre insanının bu konuda yeterli düzeyde bilince sahip
olması açısından da çalışmalar yapılmalıdır.
Orman alanlarından yasadışı faydalanmaları önlemek adına usulsüz kesim yapanlara farklı gelir
kapılarının açılması ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi önemlidir. Böcek zararları için
birtakım bilimsel araştırmalar yapılmalıdır.
Çoruh Vadisinde yetişen nadir ve özellikli türler baraj ve HES projelerinin yapımıyla nesli tükenme riski
ile karşı karşıya kalmıştır. Bu türlerin neslini devam ettirmek amacıyla bir botanik bahçesi kurulması ve
buraya bu türlerin dikilmesi önemlidir. Böylece hem türlerin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak hem
de kurulacak botanik bahçesi ilde botanik turizminin gelişmesini sağlayacaktır.
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Ayı, domuz gibi yaban hayvanlarının tarım ürünlerine ve arılara vermiş olduğu zararı önlemek adına
öncelikle bu hayvanların doğal yaşam alanlarında beslenmelerini sağlayıcı ve orman köylerine
inmelerini önleyici yöntemler geliştirilmelidir. Bir diğer önemli mesele ise mevcut yasalara göre yaban
hayvanlarından ayının sigorta kapsamına dahil olmayışıdır. İl genelindeki tarımsal üreticiye ciddi
zararları olan ayı, 2016 yılında TARSİM kapsamına alınsa da önemli olan ayı zararlarının TARSİM
tarafından karşılanması gerektiğidir. TARSİM zararlarının karşılanmasında en önemli sorun tazminat
ücretlerinin düşük olmasıdır ve bunun yükseltilmesi gerekmektedir. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü
ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün üreticiyi yaban hayvanlarından korumak adına
dağıtmış oldukları elektro şoklu çit sistemi miktarı yetersizdir. Ortalama 1000 civarında arıcının ve
diğer tarımsal üreticilerin varlığı göz önüne alındığında dağıtılan çit sisteminin artırılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu desteklemelerin ilerleyen yıllarda da devam etmesi önemlidir. Ayrıca
ilde heyelan, su baskını, toprak kayması gibi iklimsel nedenlerden oluşabilecek risklerin de TARSİM
kapsamına dahil edilmesi, TARSİM mevzuatında birtakım değişikliklere gidilmesi gerekmektedir.
Hedef 3. Altyapı ve Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesi
İlin, ülke metropollerine olan uzaklık sorununu çözecek alternatif ulaşım sistemleri üzerine çalışmalar
yapılmalıdır.
Alternatif ulaşım araçları ve yolların yapılması, yürüyüş ve patika yolların yapılması, şehirlerarası
ulaşım araçlarının geliştirilmesi, başlanılan yayla yollarının günümüz ulaşım araçları ile sağlanması için
tamamlanması ve onarılması ulaşım alanında hedeflenebilecek uygulamalardır. Kent merkezlerinden
yaylalara ulaşım daha sistematik olmalıdır, toplu taşıma sistemleri daha yaygın olarak kullanılmalı ve
daha sık hizmet vermelidir.
Cankurtaran tüneli, Macahel (Camili) tüneli gibi ulaşımı kolaylaştırılacak projelerin en kısa sürede
tamamlanması önem arz etmektedir.
Hedef 4. Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi
Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve ilde kalmasını teşvik edecek politikalar geliştirilmelidir. İlde
yürütülecek çalışmaların ilgili kurumların işbirliği ve koordinasyonunda gerçekleştirilmesi daha verimli
sonuçlar getirecektir.
Turizm sektörü için örnek verilecek olursa; nitelikli personelin ilde kalması için tam sezon, yıl boyunca
çalışma ortamı sağlayacak alternatif turizm alanlarının geliştirilmesi, eğitimli personel çalıştıran
işletmelerin sertifikalandırılması, nitelikli personel çalıştıran işletmelere devlet tarafından teşvik
verilmesi gibi çalışmalar yürütülebilir. İŞKUR-Halk Eğitim Merkezi, Üniversite tarafından turizm sezonu
dışına yayılmış nitelikli ve uzun süreli uygulamalı eğitim programları düzenlenebilir. Eğitim içeriğine
yabancı dil, mesleki eğitim, işletmeciler için girişimcilik ve mevzuat konularında da eğitimler konulup
seminerler düzenlenebilir. Tur operatörlerine yönelik olarak da alan rehberi eğitimi verilmelidir.
Hedef 5. Finansal Sermaye Kapasitesinin Geliştirilmesi
Yöreye dışarıdan sermaye transferi sağlayacak her türlü politikayı hayata geçirebilmek için öncelikle
rekabet potansiyeli yüksek olan odakları tespit etmek amacıyla analiz çalışmalarının yürütülmesi, ilgili
sektörlerde faaliyet gösteren tüm aktörlerin kısıtlarının analizinin yapılarak bu kısıtları çözebilecek her
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türlü politikanın hayata geçirebilmesini sağlayıp teşviklerden maksimum düzeyde yararlanılmasına
katkı sağlanması ilin finansal kapasitesini artırmaya yönelik alınabilecek önlemlerdir.
Devlet teşvik ve desteklerinden yararlanılmasını sağlayacak her türlü bilinçlendirme çalışmasını
yapmak, gerekli teknik destek hizmetlerini vermek ve uygun işbirliklerinin oluşturulması da bu alanın
geliştirilmesi açısından önemli faaliyetlerdir.
Aynı zamanda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen desteklerin ilin ekonomik ve coğrafi
koşulları ( arazi durumu vb. ) göz önünde bulundurularak tasarlanması, desteklerden yararlanabilmek
için belirlenen asgari koşulların (asgari destek tutarının yüksek bir seviyede olmaması, işletmenin
cirosu vb. ön koşulların ) ilin gerçekleriyle uyumlu olacak, ar-ge ve yenilikçi projeleri öne çıkaracak
şekilde geliştirilmesi, coğrafi işaretleme, markalaşma ya da fizibilite hazırlanması masrafları gibi
kalemleri de kapsayacak şekilde bütçenin detaylandırılması, desteklemelerin ülke bazlı değil il bazlı
olması, İlin desteklerden yararlanma oranını artırıcı yönlü etki edecektir.
Hedef 6. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
İlde yatırımcının önüne çıkan en büyük engellerden biri olarak uygun yatırım yerinin bulunmasının
zorluğu gösterilebilir. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yeni yatırım arazilerinin
oluşturulması ve mevcut olanlarının ise iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülebilir.
Yatırım yeri bulmanın zorluğu yanında yatırımcıları zorlayan faktörlerden biri olan bürokratik engellere
yönelik olarak bürokrasiyi azaltmak kapsamında yatırım süreçlerin hızlandırılması için gerekli
çalışmalar yürütülebilir. Yatırım yeri hafriyat maliyetlerini azaltmak kapsamında düzenlemeler
yapılabilir.
İşbirliği ve ortak iş yapma kültürünün zayıf olduğu, kurum kuruluşlar arası koordinasyonun yetersiz
olduğu ilde, özel sektör, sivil toplum ve kamu kurum, kuruluşlarını bir araya getirip fikir alışverişinde
bulunulacak aktiviteler düzenlenmeli, platformlar oluşturulmalıdır. Sivil toplum kuruluşları ve diğer
sivil platformların güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülmelidir. Oluşturulan platformlarda fikir
alışverişinin yanı sıra girişimcilik, işbirliği, kurumsallaşma ve ortak iş yapma konularında farkındalığın
artırılması hedeflenmelidir. İşletmeler arası kümelenme girişimleri teşvik edilmelidir, bu yönlü
çalışmalar yürütülmelidir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için girişimcilik, işbirliği, kurumsallaşma,
kümelenme, ortak iş yapma alanlarında hedef kitleye yönelik eğitimler düzenlenebilir.
Ar-ge, yenilikçi ürün gibi üretimde katma değeri artıracak, rekabet gücü yüksek üretime geçişe
yardımcı olacak faaliyetleri destekleyecek, bu konulardaki bilinci artıracak çalışmalar yürütülebilir. İlin
bu kapsamda yürütülecek çalışmalar sonucunda gelişebilecek rekabet altyapısına göre ihracata dönük
üretim yapısına kavuştuğu takdirde ilde dış ticarete yönelik çalışmalara da başlanabilir.
İlde yürütülen HES ve baraj yatırımlarının İle katkısı istihdam ve nakit akışı ile sınırlı kalmaktadır, bu
kapsamda ilgili firmalar ile uygun platformlarda bir araya gelinip ilin eğitim, bilgi ve yetenek altyapısına
katkıda bulunması sağlanabilir.
Turizm özelinde düşünülecek olursa; turizm değer zincirini büyütmek, daha fazla üreticiyi daha iyi
iletişimle daha fazla katma değer üretmek için bir araya getirmek, sektörde mevcut olan yıkıcı rekabet
anlayışından yani fiyatla rekabetten, kalite ile rekabete geçiş önemlidir. Turizm sektörünün çok aktörlü
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bir sektör olduğu bilinmektedir. Özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumlarının dayanışma içerisinde
çalışması ve ortak iş üretebilme kültürünün bu kesimler arasında gelişmesi bölgede sürdürülebilir
turizm gelişimi açısından olmazsa olmaz bir olgudur. Bu kapsamda, bölgede turizm konusunda aktif
çalışan tüm aktörler arasında işbirliğini geliştirecek faaliyetlerde bulunulması önemlidir.
Kamu, özel sektör ve STK’ların ortaklaşa hareket etmesi gereken bir birlik sağlanmalıdır. Bu şekilde bir
birliğin sağlanması için Valilik, İl Turizm, Esnaf Odaları, STK, Üniversiteler vb. kamu kurum ve
kuruluşlarının ortaklaşa hareket etmesi gereklidir. Paydaşların belirlenmiş olması, halkın
beklentilerinin Valilik vb. gibi üst kurumlarca bilinmesi, halk tarafından bizzat üst kurumların bu
konuda halk tarafından bilgilendirilmesi gereklidir. Bu bağlamda, turizm konseyleri oluşturulabilir. Bu
konseyler ilde ve ilçede yürüttükleri çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre kararlar alıp üst
kurumlara bildirimde bulunabilir.
Artvin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin diğer illerinde rastlanan en önemli sorunlardan bir tanesi de
ilçenin veya ilin potansiyelinin tek başına düşünülmesidir. Bu durum aslında bölgede ortalama kalış
sürelerini de azaltan bir olgudur. Bu konuyla ilgili tur operatörleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütülebilir.
Bölgeyi tek başına bağımsız bir ünite olarak düşünmemek, bölgeyi yakın çevresi, ulusal ve uluslararası
düzeyde değerlendirerek olası işbirliği olanaklarının da değerlendirilmesi gerekmektedir.
Son olarak, Hedef 5 başlığı altında da belirtildiği şekilde yatırımcıların devlet teşvik ve desteklerinden
azami oranda yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması yatırım
ortamının iyileştirilmesi bakımından önem arz etmektedir.
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1.3.2. Tablo
TABLO 9 ARTVİN İLİ YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ HEDEFLERİ
No Hedef
1 Turizm Sektörüne Yönelik Hedefler
1.1 Planlı ve Bütünleşik Turizm
Politikaları Geliştirmek

Gösterge
- Geliştirilip uygulanan plan ve politika sayısı
- Somut çıktılar elde etmek amaçlı üretilen nitelikli çalışma sayısı
- Tamamlanan imar planı adedi
- Süreçlerin işlem süresi

1.2 Yasal ve Bürokratik Süreçlerin
Hızlandırılması
1.3 Turizmin Çeşitlendirilmesi, Tanıtım ve - Coğrafi işaretleme için yapılan başvuru sayısı
Markalaşma Sürecinin Hızlandırılması - Markalaşan ürün sayısı
- Alternatif turizm çeşitliliği
- Organik bal üretimi analiz ücretlerinin desteklenme oranı
- Organik tarımda akredite kuruluş maliyetlerinin desteklenme oranı
1.4 Çevresel Sürdürülebilirliğin
- Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısı
Uygulanması ve Geliştirilmesi
- Atık yönetimi konusunda bilinçlendirme amaçlı sektör aktörlerine
yönelik verilen eğitim sayısı
1.5 Hizmet Kalitesinin Artırılması
- Geliştirilen alternatif ulaşım sayısı
- Altyapı çalışması tamamlanmış arazi sayısı
- Sektördeki altyapı eksikliğini gidermek üzere düzenlenen eğitim
sayısı
2 Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
Sektörlerine Yönelik Hedefler
2.1 Yapısal Alanda ve Mevzuat Alanında - Gençleri tarımsal üretime teşvik etme amaçlı verilen mali
İyileştirmeler Yapılması
desteklerden faydalanan üretici sayısı
-Kırsaldaki genç nüfusun oranı
-Toplulaştırma çalışması yapılan arazi sayısı
2.2 Üretim Artışı, Maliyetlerin
- Bal ormanından faydalanan organik üretici sayısı
Düşürülmesi ve Pazarlamanın
- Üretim ve verimlilik konusunda verilen eğitim sayısı
Sağlanması
- Üretim ve verimlilik konusunda yapılan AR-GE faaliyeti sayısı
- AR-GE faaliyetleri sonucunda gerçekleştirilen üretim miktarı
- Varroa İlacı Dağıtılan Üretici Sayısı
- Varroa Konusunda Bilinçlendirme ve Eğitim Faaliyetlerine Katılan
Üretici Sayısı
- Diğer arı ürünleri üretimini teşvik amaçlı yapılan bilgilendirme ve
eğitim faaliyetleri sayısı
- Diğer Arı Ürünlerine Yönelik Verilen Desteklemelerden faydalanan
üretici sayısı
- Su ürünleri üretim miktarı
- İlde balık yemi üreten firma sayısı
- İl dışından gelen balık yemi miktarı
- Su ürünleri kooperatifi sayısı
- Soğuk hava deposu sayısı
- Üretilen ODOÜ tür sayısı
- ODOÜ yetiştiriciliğine yönelik verilen farkındalık eğitimleri sayısı
- ODOÜ yetiştiriciliği konusunda verilen teknik eğitim sayısı
- Eğitimlerden sertifika alan katılımcı sayısı
- Soğuk hava deposu sayısı
- Kurutma ve paketleme tesis sayısı
- Nitelikli ve EK Gelir Getiren Ürün Yetiştiriciliği Konusunda
Gerçekleştirilen Bilinçlendirme Faaliyetleri Sayısı
- Bu ürünlerin yetiştirilmesi konusunda verilen teknik eğitim sayısı
- Tarıma yönelik gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri sayısı
- Kurulan sera bahçeleri sayısı
- Kurulan likapa demonstrasyon bahçeleri sayısı
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No Hedef

2.3 Pazarlama ve Depolama
Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

2.4 Popülasyon Azalmalarını ve Yüksek
Tahribatı Önleyici Çalışmaların
Yapılması

3
4

Altyapı ve Ulaşım Sistemlerinin
Geliştirilmesi
Nitelikli İnsan Kaynağının
Geliştirilmesi

5

Finansal Sermaye Kapasitesinin
Geliştirilmesi

6

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Gösterge
- Mantar üretim miktarı
- Tarımsal Ormancılık Alanında Dikilen Ağaç Sayısı
- Depolama tesisi sayısı
- İşleme ve Paketleme Tesis Sayısı
- Tarımsal Üretimde Marka Sayısı
- Üretici Örgütleri Sayısı
- Bitki ve Hayvan Kaçakçılığına Yönelik Verilen Eğitim Sayısı
- Yasadışı faydalanmaları önleme amaçlı verilen bilinçlendirme
eğitimleri sayısı
- Böcek zararlarının önlenmesine yönelik yapılan bilimsel araştırma
sayısı
- Çoruh Vadisi’nden alınıp uygun ortama dikilen bitki türleri sayısı
- Üreticiye dağıtılan elektro şoklu çit sistemi sayısı
- TARSİM kapsamına alınan yaban hayvan türü sayısı
- Ulaşım alanında tamamlanan proje sayısı
- Planlanan altyapı ve ulaşım projeleri sayısı
-Mesleki eğitim alanlarında düzenlenen eğitim sayısı
-Eğitimlerden alınan sertifika sayısı
-Eğitimler sonrasında istihdam edilenlerin sayısı
- Sektörlere göre ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman sayısı
-Düzenlenen teşvik belgesi sayısı
-Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanan firma sayısı
-Devlet teşvik ve desteklerine yönelik düzenlenen bilgilendirme
toplantısı sayısı
-Envanterdeki yatırıma uygun arazi sayısı
-Yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında düzenlenen etkinlik
sayısı
-Bürokratik işlemlerin süresi
-İşbirliği ve koordinasyonu artırmaya yönelik düzenlenen toplantı,
eğitim ve bunlara ilişkin katılımcı sayısı
-Oluşturulan İşbirliği platformu sayısı

28

2. 2017 YILI EYLEM PLANI
2.1. Açıklamalar
1. İL YATIRIM DESTEK VE TANITIM KURULU’NUN KURULMASI
Strateji belgesi hazırlama rehberinde belirtildiği üzere eylemlerin uygulama durumunun iki ayda bir
sorumlu kuruluş temsilcileriyle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu faaliyete işlevsellik kazandırılması
için Sn. Valimiz başkanlığında bir kurul kurulacaktır.

2. PİLOT PROJE ENVANTERİNİN HAZIRLANMASI
İlde yüksek potansiyele sahip alanlara yönelik iki adet pilot proje hazırlanacaktır, bu pilot projeler
stratejik açıdan önemli ve özet bilgiler içerecek şekilde kurgulanacaktır. Uygun bir mali kaynak
bulunduğunda ise bu projeler başvuru koşullarına göre uyumlandırılarak ilgili programa başvuru
yapılması sağlanacaktır.

3. TURİZM KONSEYİNİN OLUŞTURULUP FAALİYETE GEÇMESİ
Kamu, özel sektör ve STK’ların ortaklaşa hareket etmesi ihtiyacına yönelik turizm konseyleri
oluşturulacaktır. Bu turizm konseyi için il ve ilçeler bazında STK-kamu ve özel sektör kısımlarındaki
birliklerden oluşan her gruptan eşit dağılım olacak şekilde örneğin 8’er kişilik alt gruplar
belirlenecektir. Bu konseyler ilde ve ilçede yürüttükleri çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlara
göre kararlar alıp üst kurumlara bildirimde bulunacaktır. Kararlar bildirildikten sonraki evrede
durumun gidişatını belirlemek için 2 ayda bir toplantılar yapılıp hazırlanan raporlar Valilik’te
duyurulacaktır.
Aynı zamanda, DOKAP Turizm Master Planı, Artvin Turizm Master Planı, Artvin Doğa Turizmi Master
Planı gibi hali hazırda mevcut olan master planları konsey üyeleri tarafından incelenerek bu eylemlerin
hayata geçirilebilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

4. TURİZM KONSEYİ ÇALIŞMALARININ SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE DUYURULMASI
Turizm konseyinin çalışmaları sonucunda alınan kararların ve uygulamaya geçen ya da geçecek
faaliyetlerin sektör temsilcilerine 6 ayda bir duyurulması için uygun platformlar oluşturulacaktır.
Bilgilendirme toplantısı, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenecektir.

5. ARTVİN İLİ YÖRESEL ÜRÜN ENVANTERİNİN HAZIRLANMASI VE MARKALAŞMA POTANSİYELİ OLAN
ÜRÜNLERİN TESPİT EDİLMESİ
Kültürel yönden kozmopolit bir yapıya sahip olan il, yöresel ürün çeşitliliği yönünden de son derece
zengindir. Ancak il genelini kapsayan herhangi bir yöresel ürün envanteri bulunmamaktadır. Bu açığı
kapatmak amacıyla 2017 yılında ilin tamamını kapsayacak bir yöresel ürün envanteri hazırlanacaktır.
Pazarlama 5 ürün tespit edilip bu ürünlere yönelik markalaşma çalışması yürütülecektir.

6. BAŞLICA YÖRESEL ÜRÜNLERİN COĞRAFİ İŞARET ALMASI İÇİN BİLİMSEL ÇALIŞMALARININ YAPTIRILMASI
Yöresel ürünler içerisinden il genelinde gerek üretim açısından gerekse pazarlama açısından nitelikli
ve ön planda olan; böylece ilin coğrafi işaret almasını sağlayacak öncelikli yöresel ürünler belirlenecek
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ve coğrafi işaret başvurusunda veri olarak kullanmak amacıyla, belirlenen ürünlerle ilgili konunun
uzmanları ve akademisyenler tarafından bilimsel çalışmalar yapılacaktır.

7. 7 BÖLGEDEN 7 COĞRAFİ İŞARETLİ YERE TECRÜBE PAYLAŞIMI AMAÇLI TEKNİK GEZİ DÜZENLENMESİ
Artvin’in öne çıkan ve coğrafi işaret alabilecek nitelikteki ürünleri belirlendikten sonra 2017 yılı
içerisinde 7 bölgeden 7 coğrafi işaretli yere teknik gezi düzenlenecek, bu yörelerde coğrafi işaret
başvuru süreci ve sonrasındaki aşamalar için ilgili paydaşlardan tecrübe edinilecektir. Burada gidilecek
yerlerdeki ürünlerin Artvin’in coğrafi işaret alması için belirlenen ürünlere benzer nitelikte olması
önemlidir.

8. KAFKASÖR KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ’NİN İMAR PLANININ TAMAMLANMASI
Kafkasör Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İmar Planı 2017 yılı içinde tamamlanacaktır.

9. BOTANİK PARK PROJESİNİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASININ YAPILMASI
Artvin ilinin ekolojik yönünü ön plana çıkaracak aynı zamanda botanik turizmine altyapı oluşturacak
olan Botanik Park Projesi’nin fizibilite çalışması yapılacaktır. Fizibilitesi tamamlandıktan sonra projenin
hayata geçebilmesi için uygun fon kaynaklarının takibi sağlanacaktır.

10. DEVLET TEŞVİK VE DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Hedef kitleye yönelik devlet teşvik ve destekleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
Her kurum kuruluş yetkilisi kendi kurum ve kuruluşunun desteklemeleri hakkında detaylı bilgi
verecektir.

11. GİRİŞİMCİLİK, İŞBİRLİĞİ, KÜMELENME, ÖRGÜTLENME ( KOOPERATİFÇİLİK ) HAKKINDA EĞİTİM
VERİLMESİ
Bu alanda mevcut olan altyapı eksikliğinin giderilebilmesi için kooperatifler vb. hedef kitleye yönelik
konunun uzmanları tarafından eğitim verilecektir.

12. AR-GE, YENİLİKÇİ ÜRÜN KONULARINDA EĞİTİM VERİLMESİ
Bu alanda mevcut olan altyapı eksikliğinin giderilebilmesi için hedef kitleye yönelik konunun uzmanları
tarafından eğitim verilecektir.

13. ARTVİN İLİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ENVANTERİNİN HAZIRLANMASI
Orman alanları, flora ve fauna çeşitliliği açısından oldukça zengin olan ilde odun dışı orman ürünlerinin
bir bütün olarak ele alındığı ( ticari, ekonomik değeri iyi olan türler, üretim teknikleri, pazarlama,
üretime konu alınan türler ) herhangi bir envanter çalışması yoktur. Bu durum, yörenin ODOÜ üretim
ve pazarlamasının yeterli düzeyde olamamasında bir etkendir. Bu nedenle eylem planı kapsamında
yörenin ODOÜ zenginliğini somut olarak ortaya koyacak bir envanter çalışması yapılacaktır.

14. TARIMSAL ORMANCILIĞIN VE EK GELİR GETİRİCİ DİĞER TARIMSAL FAALİYETLERİN
YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
Arazilerin parçalı ve kıt olması nedeniyle ilde nitelikli tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve üreticinin buna
teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2017 yılı içerisinde ilgili uzmanlar tarafından üreticiyi
yüksek nitelikli olan seracılık, kesme çiçek, likapa ve kapari yetiştiriciliğine yönlendirecek bir takım
bilinçlendirme, farkındalık oluşturma faaliyetleri yürütülecek, konuyla ilgili eğitimler verilecektir.
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Aynı zamanda ilde orman arazisinin zengin oluşu tarımsal ormancılık faaliyetlerine de ağırlık
verilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle eylem kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü üreticiye yer
tahsisi sağlayacak, Tarım İl Müdürlüğü de dut, ceviz ve zeytin gibi fidanları üreticiye dağıtacaktır. Bu
kapsamda baraj kenarlarında zeytin, dut gibi meyvelerin kapama bahçesi yapılarak buralarda
ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirilecek, ormanda ise ceviz yetiştirilmesi teşvik edilerek hem orman
köylüsü gelir elde edecek hem de ormanda ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirilmiş olacak sonuçta
da kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi adına önemli bir adım atılmış olacaktır.

15. ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİLMESİ KONUSUNDA EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN
YAPILMASI
Özellikle katma değeri ve ihracat potansiyeli yüksek olan ODOÜ’lerin üretilmesini teşvik etmek ve
ürünlerin yetiştirilme tekniğini öğretmek amacıyla 2017 yılında konunun uzmanları tarafından
üreticiye yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.

16. DİĞER ARI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİLMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ VE EĞİTİM
FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ
İlin arıcılık yönünden hem son derece zengin bitki örtüsüne sahip olması ve Kafkas Arı Irkı’nın gen
merkezi olması hem de sınır bölgesi olmasından kaynaklı Kafkas Ülkelerine ihracat potansiyelinin
yüksek oluşu nedeniyle; ilde bal dışında diğer arı ürünlerinin de üretilmesi önem arz etmektedir. 2017
yılı Eylem Planı kapsamında konunun uzmanları tarafından propolis, arı sütü, balmumu gibi diğer arı
ürünlerinin üretilmesine yönelik arıcılara hem bilinçlendirme hem de işin tekniğine yönelik eğitim
faaliyetleri düzenlenecektir.

17. ARICILIKTA VARROA İLE MÜCADELEDE PİLOT İL OLMA
Arıcılık, Artvin’de kırsal kalkınma açısından yüksek öneme sahiptir. Ancak varroa akarı, arı ölümlerine
yol açan çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle il genelinde varroaya karşı
toplu mücadele desteği verilecektir. Bu bağlamda Tarım İl Müdürlüğü’ne kayıtlı tüm arı işletmelerine
varroa ile mücadele kapsamında organik ilaç desteği sağlanacak, aynı zamanda bilinçli mücadele için
üreticilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunulacak ve Artvin, bu mücadelede pilot
il olacaktır.

18. ARICILIKTA YABAN HAYVANLARINA KARŞI MÜCADELE KAPSAMINDA ELEKTRO ŞOKLU ÇİT SİSTEMİ
DAĞITIMI
Arıcılıkta yaban hayvanlarına karşı mücadele kapsamında arı işletmelerine yönelik elektro şoklu çit
sisteminin dağıtımı kapsamında desteklemelere devam edilecektir.
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2.2. Tablo
TABLO 10. 2017 YILI EYLEMLER
No

Eylemler

Yöneldiği Sorun Alanı

Sorumlu Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

1

İl Yatırım Destek ve Tanıtım
Kurulu’nun Kurulması

Tümü

Valilik

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Esnaf ve Sanatkarlar Odası
(ESOB), Kültür ve Turizm İl Müd., Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İl Müd. Milli Eğitim İl Müd., Orman Bölge Müd., Artvin
Belediyesi, Şavşat Belediyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi,
Defterdarlık, İl Özel İdaresi, Ziraat Odası, Orman ve Su İşleri
Artvin Şube Müd., Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği, KOSGEB,
İŞKUR

2

Pilot Proje Envanterinin
Hazırlanması

Tümü

DOKA

DOKA, Yerel Yönetimler

Turizm Konseyinin Oluşturulup
3
Faaliyete Geçmesi
Turizm Konseyi Çalışmalarının
4 Sektör Temsilcilerine
Duyurulması
Artvin İli Yöresel Ürün
Envanterinin Hazırlanması ve
5
Markalaşma Potansiyeli Olan
Ürünlerin Tespit Edilmesi
Başlıca Yöresel Ürünlerin Coğrafi
6 İşaret Alması İçin Bilimsel
Çalışmalarının Yaptırılması
7 Bölgeden 7 Coğrafi İşaretli Yere
7 Tecrübe Paylaşımı Amaçlı Teknik
Gezi Düzenlenmesi

Valilik, Orman Bölge Müd. (OBM), Gıda, Tarım ve
1.Turizm Sektörü
Kültür ve Turizm Hayvancılık İl Müd., Belediye, Şavşat Belediyesi, Milli Eğitim
Gelişimindeki Sorunlar İl Müd.
İl Müd., DOKA, Artvin Çoruh Üniversitesi, Milli Parklar, Milli
Emlak, İl Özel İdaresi
Valilik, Orman Bölge Müd. (OBM), Gıda, Tarım ve
6.Yatırım Ortamı ve
Kültür ve Turizm Hayvancılık İl Müd., Belediye, Şavşat Belediyesi, Milli Eğitim
İşletmelere Yönelik
İl Müd.
İl Müd., DOKA, Artvin Çoruh Üniversitesi, Milli Parklar, Milli
Sorunlar
Emlak, İl Özel İdaresi
1.3. Turizm
Çeşitlendirilmesi Ürün
Valilik, DOKA, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müd., ESOB, Milli
TSO
Geliştirme ve
Eğitim İl Müd., OBM, Kültür Turizm İl Müd.
Tanıtımı, Markalaşma
1.3. Turizm
Gıda, Tarım ve
Çeşitlendirilmesi Ürün
Artvin Çoruh Üniversitesi, DOKA, Kültür ve Turizm İl Müd.,
Hayvancılık İl
Geliştirme ve
TSO
Müd.
Tanıtımı, Markalaşma
1.3. Turizm
Çeşitlendirilmesi Ürün Gıda Tarım ve
DOKA, OBM, Milli Eğitim İl Müd., Kültür ve Turizm İl Müd.
Geliştirme ve
Hayvancılık
Tanıtımı, Markalaşma
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Tahmini
Maliyet
(TL)

Planlanan
Gerçekleşme
Zamanı (Ay)

-

Mart,2017

-

Eylül, 2017

-

Aralık, 2017

-

Aralık, 2017

80.000

Aralık, 2017

60.000

Aralık, 2017

60.000

Aralık, 2017

No

Eylemler

Kafkasör Kültür ve Turizm
8 Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin
İmar Planının Tamamlanması
9

Botanik Park Projesinin Fizibilite
Çalışmasının Hazırlanması

Devlet Teşvik ve Destekleri
10 Kapsamında Bilgilendirme
Toplantıları
Girişimcilik, İşbirliği, Kümelenme,
11 Örgütlenme (Kooperatifçilik)
Hakkında Eğitim Verilmesi
12

Ar-Ge, Yenilikçi Ürün Konularında
Eğitim Verilmesi

Artvin İli Odun Dışı Orman
13 Ürünleri Envanterinin
Hazırlanması
Tarımsal Ormancılığın ve Ek Gelir
Getirici Diğer Tarımsal
14
Faaliyetlerin Yaygınlaştırılmasına
Yönelik Çalışmaların Yapılması
Odun Dışı Orman Ürünlerinin
15 Üretilmesi Konusunda Eğitim ve
Yayım Faaliyetlerinin Yapılması
Diğer Arı Ürünlerinin
Üretilmesine Yönelik
16 Bilgilendirme Toplantılarının ve
Eğitim Faaliyetlerinin
Düzenlenmesi

Yöneldiği Sorun Alanı
1.1. Artvin’e özgü Turizm
Politikalarının
oluşturulması ihtiyacı
1.3. Turizm
Çeşitlendirilmesi ürün
Geliştirme ve
Tanıtımı, Markalaşma
5.Finansal Sermaye
Yetersizliği ve Devlet
Desteklerinden Yeterince
Yararlanamama
6.Yatırım Ortamı ve
İşletmelere Yönelik
Sorunlar
6. Yatırım Ortamı ve
İşletmelere Yönelik
Sorunlar
2.2. Tarımsal Üretimde
Girdi Maliyetinin
Yüksekliği Verimlilik ve
Üretim Sorunları
2.2. Tarımsal Üretimde
Girdi Maliyetinin
Yüksekliği Verimlilik ve
Üretim Sorunları
2.2. Tarımsal Üretimde
Girdi Maliyetinin
Yüksekliği Verimlilik ve
Üretim Sorunları

Sorumlu Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

Kültür ve Turizm
Belediye
İl Müd.
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müd.

Artvin Çoruh Üniversitesi, İl Özel İdaresi

DOKA

Valilik, KOSGEB, İŞKUR, DOKA, Gıda- Tarım ve Hayvancılık İl
Müd., TSO, ESOB

Artvin TSO

Tahmini
Maliyet
(TL)

Planlanan
Gerçekleşme
Zamanı (Ay)
-

Aralık, 2017

60.000 Temmuz, 2017

-

Eylül, 2017

ESOB, DOKA, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müd.

60.000

Ekim, 2017

Artvin Çoruh
Üniversitesi

Valilik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müd., ESOB, TSO, DOKA

30.000

Kasım, 2017

Artvin Orman
Bölge Müd.

Artvin Çoruh Üniversitesi, DOKA, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İl Müd.

80.000

Aralık, 2017

Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl
Müd., Orman
Bölge Müd.

Artvin Çoruh Üniversitesi, DOKA, Devlet Su İşleri 26. Bölge
Müd.

120.000

Aralık, 2017

Orman Bölge
Müd.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müd., Artvin Çoruh
Üniversitesi, DOKA, Orman ve Su İşleri Artvin Şube Müd.

4.000

Aralık, 2017

60.000

Kasım, 2017

2.2. Tarımsal Üretimde
Gıda, Tarım ve
Girdi Maliyetinin
Hayvancılık İl
Yüksekliği Verimlilik ve
Müd.
Üretim Sorunları

Artvin Çoruh Üniversitesi, DOKA, Ziraat Odası, Arı
Yetiştiricileri Birliği, İl Milli Eğitim Müd.
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No

17

Eylemler

Arıcılıkta Varroa İle Mücadelede
Pilot İl Olma

Arıcılıkta Yaban Hayvanlarına
18 Karşı Mücadele Kapsamında
Elektro Şoklu Çit Sistemi Dağıtımı

Yöneldiği Sorun Alanı
2.2. Tarımsal Üretimde
Girdi Maliyetinin
Yüksekliği Verimlilik ve
Üretim Sorunları
2.4. Popülasyon
Azalmaları ve Yüksek
Tahribat

Sorumlu Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

Tahmini
Maliyet
(TL)

Planlanan
Gerçekleşme
Zamanı (Ay)

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müd.

Artvin Çoruh Üniversitesi, DOKA, Orman Bölge Müd., Artvin
İli Arı Yetiştiricileri Birliği

600.000

Aralık, 2017

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müd.

Orman Bölge Müd., Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği

100.000

Ekim, 2017
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