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ANA METİN

Bu belge 27/08/2014 tarihli ve 29101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Yatırım
Destek Ofisleri Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Amacı ise
ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda, ildeki tüm ilgili kurum ve kuruluşları aynı vizyon etrafında
bir araya getirerek kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta vadeli ortak öncelik ve
faaliyetleri belirlemek, ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmek
ve böylece ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yürütülecek faaliyet ve çalışmalara etkinlik
kazandırmaktır.
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1.1.

GİRESUN’U ANLAMAK
1.1.1. Sosyo-Ekonomik Veriler
1.1.1.1.

Demografik Göstergeler

Giresun’un 2015 yılı nüfusu 426.686’dir. İlin nüfus artış hızının yıllar içerisinde azaldığı ve son yıllarda
negatife döndüğü görülmektedir. 2015 yılında Türkiye yıllık nüfus artış hızı binde 13,4 iken
Giresun’da binde -7,7 olarak gerçekleşmiştir. Yüksek işsizlik oranlarından dolayı ilin sürekli göç
vermesi, kaba ölüm hızında Türkiye ortalamasının %50 daha üstünde ve kaba doğum hızında da
Türkiye ortalamasının % 30 daha altında olunması negatif nüfus artışının en önemli sebepleri olarak
görülmektedir. Giresun’da, toplam yaş bağımlılığı hem TR90 Bölgesi’ne hem de ülke geneline göre
daha yüksektir. Yaşlı bağımlılık oranı ise TR90 Bölgesi’nden daha yüksek ve Türkiye ortalamasının
neredeyse 2 katı olup, yıllara göre artış eğilimindedir. Genç bağımlılık oranı ise Türkiye ortalama
değerinin ¼’ü oranından daha azdır. Bu verilere dayanarak, Giresun nüfusunun yaşlanmakta
olduğunu ve il genelinde yaşlılarla ilgili olarak sosyal politikaların oluşturulmasının zorunlu hale
geldiğini söylemek mümkündür.

1.1.1.2.

İşgücü Göstergeleri

İl genelinde şehirleşmenin son yıllarda düzenli bir şekilde artması ile birlikte tarım ana sektöründen
imalat ve hizmetler ana sektörüne hızlı geçişler gözlenmektedir. Giresun İŞKUR İl Müdürlüğü
tarafından yapılan analizlerde imalat, toptan ve perakende ticaret, sağlık, konaklama ve yiyecek
hizmetleri sektörlerinde son yıllarda bir artış görülmektedir. Ayrıca yapılan analizlerde hizmet
sektöründe bir yoğunlaşmanın olduğu ve bu yoğunlaşma ile birlikte hizmet kalitesi, yetersiz donanım,
kalifiye personel ihtiyacı gibi yeni sorunların il genelinde ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
GRAFİK 1: İŞ GÜCÜNÜN SEKTÖREL DAĞILIMI
Sanayi
12%

Hizmet
33%

Tarım
55%

Kaynak: TÜİK- Türkiye işgücü verileri (%) 2013

Giresun’a ait işgücü göstergeleri, yıllar itibariyle gerilemekle birlikte genel olarak ülke genelinden daha iyi
bir performans sergilemektedir. Bu yanıltıcı sonucun nedeni ise genç nüfusun sürekli azalması, yaşlı göç
nüfusun geri gelmesi, tarım sektöründe çalışan oranının fazla olması ve yılın sadece belirli
dönemlerinde yapılan fındık tarımının sektörde baskın olması sebebiyle gizli işsizlik yaşanmasıdır.
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GRAFİK 2: TÜRKİYE VE GİRESUN İÇİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ %, 2013
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9,7

6,5

0,0
İşgücüne katılma oranı
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Giresun

İstihdam oranı

TR

Kaynak: TÜİK, 2013

Giresun ilinde 2016 yılı işgücü piyasası araştırması sonuçlarına göre çağrı merkezinin faaliyete
geçmesi, tekstil ve fındık işletmelerinin yoğun olması sonucu talep edilen mesleklerin bu sektörlerin
ihtiyacına göre şekillendiği görülmektedir.
TABLO 1: GİRESUN İŞKUR MESLEKLERE GÖRE AÇIK İŞLERİN SAYISI

Diğer Meslekler;
2.812; 40%

Temizlik Görevlisi;
Çağrı 488; 7%
Merkezi
Müşteri
Temsilcisi;
Garson(Servis
803;
11%
Elemanı); 383; 5%

Şoför-Yük
Taşıma;
126; 2%

Beden
Dokuma
İşçisi(Genel); 872;
Konfeksiyon
12%
Makineci; 395; 6%

Ziraat
Dikiş Makinesi
Çorap Örme
Mühendisi(Zootek
Satış
Operatörü(Kumaş)
Makinesi
ni); 303; 4%
Temsilcisi/Plasiyer; Makineci(Dikiş);
; 312; 4%
Operatörü;
174; 3%
126; 2%
279; 4%
Kaynak: Giresun İŞKUR İşgücü Piyasası Araştırma Raporu, 2016

1.1.1.3.

Sosyoekonomik Gelişmişlik

Kalkınma Bakanlığı’nın yapmış olduğu 2011 yılı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE)
çalışmasına göre Giresun 81 il içerisinde 52. sırada yer almaktadır. TÜİK’in 2015 yılı yaşam endeksi
çalışmasına göre Giresun ili sivil katılım, çevre ve altyapı gibi turizm sektörünü önemli bir şekilde
etkileyen alanlarda oldukça geri sıralarda yer almaktadır. Çalışma hayatı ve gelir ve servet
alanlarındaki sıralamalar ise nitelikli yatırım çekmek açısından geliştirilmesi gereken alanlardır.
TABLO 2: TÜİK YAŞAM ENDEKSİ GİRESUN SIRALAMASI

48

28

Yaşam
memnuniyeti

56

Sosyal yaşam

5

9

Altyapı
hizmetlerine
erişim

45

Sivil katılım

7

Güvenlik

15

Çevre

48

Eğitim

Gelir ve
servet

46

13

Sağlık

Çalışma
hayatı

Konut

Genel endeks
29

Kaynak: TÜİK 2015
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1.1.2. Ekonomik Yapı
TABLO 3: GSYİH 2005 SABİT FİYATLARLA (MİLYON DOLAR)

Türkiye
517.687
654.061
26,3

2009
2013
Değişim(%)

TR-90
15.323
20.619
34,5

Giresun
2.464
3.121
30

Kaynak: TEPAV il bazlı GSYİH hesaplaması, 2013

1.1.2.1.

Dış Ticaret

Ekonomi Bakanlığı dış ticaret istatistiklerine göre Giresun’un ihracatı, 2015 yılında 2009 yılına göre %
88,5 artışla 191.750 milyon dolara çıkmıştır. Bu ihracatta en büyük payı fındık almış ve aynı dönemde
ihracatçı firma sayısı 31’den 49’a yükselmiştir.
Ülkemiz dünyanın en büyük fındık üreticisi olmasının yanı sıra en büyük fındık ihracatçısıdır. Fındık
tüketiminin yaygın ve fındığa bağlı gıda sanayinin gelişmiş olduğu AB ülkeleri fındık ihracatımızda en
önemli yeri tutmakta ve bu ülkelerin payı ihracatımızdaki artışa paralel olarak artış göstermektedir.
AB ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payı yıllar itibariyle değişmekle beraber %70-75 düzeyindedir.
İldeki ihracatın %73’ü fındık ürününün kabuklu satışı ya da işlenmiş fındık ürününden ibarettir. Yıllara
göre değişiklik göstermekle birlikte ilgili sektörde ihracatçı firma sayısı çok değişmemiştir.
GRAFİK 3: GİRESUN İLİ FASILLAR İTİBARİYLE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
Motorlu taşıtları,traktörler,bisikletler,motosikletler ve…
Silahlar ve mühimmat,bunların aksam,parça,aksesuarı
Mobilyalar,yatak takımları,aydınlatma cihazları,reklam…
Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin,buğday gluteni
Meşrubat,alkollü içecekler ve sirke
Kazanlar,makineler,mekanik cihazlar ve aletler,nükleer…
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Sebzeler,meyveler,sert kabuklu meyveler ve bitkilerin…

0,40%
1,50%
1,85%
3,04%
4,16%
4,20%
5,14%
5,17%

0,00%

26,32%
46,92%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı

TÜİK 2015 dış ticaret verilerine göre Giresun’da 7 sektörde ihracat 1 milyon dolar üzerinde
gerçekleşmiştir. Bu sektörler: tarım, hayvancılık, gıda ürünleri ve içecek, makine teçhizat, mobilya,
hazır giyim, savunma sanayidir. Bununla birlikte yıllar itibariyle özellikle ISIC Rev 17 ve 18 kodu olan
hazır Giyim/tekstil imalatı ve savunma sanayi, mobilya ve makine imalatlarının ihracatında sürekli
artış görülmektedir. Yapılan saha çalışması ve analizlerde hazır giyim, makine teçhizat (asansör) ve
mobilya imalatının ihracat için potansiyel sektörler olduğu, ilde sıradan ürünlerin ihraç edildiği ve
ihraç edilen ürünlerin nitelikli sıçrama kabiliyetinin Türkiye ortalamasının altında olduğu tespit
edilmiştir. . Rekabet avantajı bulunan yeni fındık üreticisi ülkelerin ortaya çıkması ve katma değerin
ülkemizde üretilememesi, il ihracatında sürdürülebilir artışın önündeki tehditlerdir.
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1.1.2.2.

Krediler

İlde nakdi krediler oranı son beş yılda iki katından daha fazla artmış olup kredi kullanımında tarım,
gıda, inşaat, ticaret, sektörlerinde sürekli olarak artış yaşanmıştır. İlde mevduat oranlarının düşük
olması, ticaret hacminin artması ve faiz oranlarında düşüşün görülmesi kredi rakamlarında yaşanan
artışın en önemli nedenleridir.
GRAFİK 4: GİRESUN İLİNİN SEKTÖRLERE GÖRE SON 5 YILLIK KREDİ MİKTARI
Enerji
3%

Denizcilik
0%

Gıda Meşrubat
21%

Ziraat ve Balıkçılık
29%

İnşaat
15%

Metal ve Maden
2%

Turizm
3%

Tekstil Ürünleri
1%

Toptan Ticaret
26%

Finansal
Kuruluşlar
0%

Kaynak: 2016 FİNTURK verileri

2015 yılı kredilerin illere göre dağılımında; Giresun’da toplam nakdi kredi tutarının 2014 yılına göre
%14,1 oranında, nakdi kredi tutarının %13,9 oranında, takipteki alacak tutarının %18,08 oranında
yükseldiği; gayri nakdi kredi miktarının ise %2,61 oranında düştüğü görülmektedir.
TABLO 4: GİRESUN İLİNİN SON 5 YILLIK KREDİ DAĞILIMI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Toplam Nakdi Krediler

1.309.538

1.696.494

2.090.906

2.445.640

2.887.303

3.294.141

Nakdi Krediler

1.237.862

1.627.613

2.020.932

2.372.729

2.771.928

3.157.907

Takipteki Alacaklar

71.676

68.881

69.974

72.911

115.375

136.234

Gayri Nakdi Krediler

91.538

113.675

172.414

263.182

257.103

250.390

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (FİNTURK, 2015)

1.1.3. Sektörler
Giresun ilinde ticari yapı, ilde yetişen tarım ürünleri ve bu ürünlere bağlı olarak gelişen tarıma dayalı
imalat sanayi üzerine kurulmuştur. Fındık, Giresun’da halkın temel geçim kaynağı olup ilin ticaretine
ve ekonomisine yön vermektedir. Fındık dışında diğer tarım ve orman ürünleri de ilin ekonomisinde
ve ticaretinde önemli bir ağırlığa sahiptir. İnşaat malzemeleri imalatı (asansör ve konveyör
sistemleri), hazır giyim, içecek, silah sanayi ilin önemli sanayi sektörleridir. Hizmet sektöründe ise son
yıllarda önemli oranda artış görülmektedir.
2012-2015 yılları arasında Giresun’da imalat ve hizmet sektörleri ağırlıklı 5 farklı sektörde 120 adet
yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Son yıllarda ile gelen yerli ve yabancı turist sayısındaki artışa
paralel olarak turizm alanında diğer sektörlere göre daha fazla Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu
gerçekleştirilmiş ve ilin toplam yatak kapasitesi %40 oranında artış göstermiştir. Son 5 yılın Yatırım
Teşvik Belgeleri istatistiklerine göre başvuru sayısında turizm yatırımları, sabit yatırımda enerji,
istihdamda da imalat en yüksek payı almaktadır.
7

GRAFİK 5 :YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI, 2012-2016
60
50
40
30
20
10
0
Hizmetler

İmalat
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Tarım

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
GRAFİK 6: 2012-2016 TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
Tarım; 1; 1%

Madencilik; 1; 1%

Enerji; 20; 17%

İmalat; 42; 35%
Hizmetler; 56;
46%

Kaynak: Giresun YDO Veri Tabanı

Giresun Yatırım Destek Ofisi’ne yatırım ve destek amaçlı yapılan başvurularının sektörel dağılımında
ise hizmetler -özellikle turizm- sektörüne başvuranların oranı %60 civarında iken imalatta %25, tarım
ve diğer alanlarda ise %15’tir. 2014-2023 TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı’nda ilin potansiyel ve
gelişen sektörü olarak Turizm –Hizmet sektörü belirtilmektir. Ayrıca Giresun Yatırım ve Destek
Ofis’ine yapılan başvurular bu sektörün ilin ve bölgenin geleceği açısından önemli bir yere sahip
olduğunu göstermektedir.
GRAFİK 7 :GİRESUN YDO 2013-2015 YILLARI SEKTÖREL BAŞVURU ADEDİ
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Tarım

Kaynak: DOKA Giresun YDO Bilgi Bankası
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1.1.3.1.

Tarım ve Hayvancılık

Giresun, fındıkta ülke üretim alanının yaklaşık %17’sine, ülke fındık üretiminin ise yaklaşık % 20’sine
sahiptir. İlin fındık dışında sanayiye hammadde sağlayan bir diğer tarım ürünü de çaydır. Giresun’da
yıllık ortalama 30 bin ton üzerinde çay imalatı gerçekleşmektedir.
İlde kıyı şeridinde birden derinleşen alanlar ve kafes balıkçılığı için korunaklı bölge bulunmaması
nedeniyle levrek gibi diğer türlerin yetiştiriciliği ve kafes balıkçılığı bulunmamakta olup iç sularda
genelde küçük aile işletmelerinde alabalık ve gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Giresun coğrafi şartlarının yanı sıra sahip olduğu zengin florası sayesinde arıcılık konusunda
potansiyele sahiptir. Giresun ülkemiz arı kovanı varlığının %1,75’ine sahiptir. Bunun yanında mantar
başta olmak üzere odun dışı orman ürünleri de ekonomik değere sahip ürünlerdir.
İlin tarım yapısı ile ilgili genel olarak, rekabet gücü az ürünlerden oluşan ve neredeyse mono kültür bir
ürün deseni, düşük verimli ürün yapısı, geleneksel yöntemlerle üretim, yeterince gelişmemiş pazar
yapısı, parçalı ve dağınık işletme yapısı, makinalı tarıma elverişsiz arazi yapısı, yaşlı nüfus ve göç bu
sektörün ana açmazlarıdır. Sürdürebilir kalkınma ve rekabetçiliğe geçişin hızlanması için; ürün
deseninde çeşitlilik, hammaddeyi işleyerek yüksek katma değerli üretime geçiş ve markalaşma bu
süreci hızlandıracaktır.

1.1.3.2.

Sanayi

2015 Yılı En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu arasında 4 adet işletmeye sahip Giresun, bu değer ile
Türkiye’de 26. sıradadır. TÜİK 2013 verilerine göre Giresun’da sanayi sektörünün istihdam oranı
tarım ve turizmden sonra 3. sırada olup %12,6’dır. Ekonomisinin ağırlıklı olarak tarıma -özellikle de
fındığa- dayalı olmasına bağlı olarak, Giresun’da sanayi yatırımlarının çoğu, fındık işleme ve fındık
mamulleri üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Giresun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 2016
yılı sanayi sicil kayıtlarına göre ilde bulunan 755 adet firmanın %38’ini gıda, % 21’ini ise orman
ürünleri oluşturmaktadır.
GRAFİK 8: SANAYİ SİCİLİNE KAYITLI FİRMA SAYISI
ElektrikElektronik
3%

Yapı Sanayi
Tekstil
10%
Konfeksiyon
4%

Gıda
38%
Orman Ürünleri
21%
Metal Sanayi
7%
Matbaa
1%

Makine İmalat
4%

Maden Toprak
10%

Kimya
2%

Kaynak: Giresun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü / 2016

2016 TOBB kapasite raporlarına göre Giresun’da toplam 6.599 kişiye istihdam sağlayan 157 firmanın
166 adet kapasite raporu bulunmaktadır. Kapasite raporlarında da en çok kodlanan 4 iş kolu ilin en
önemli sanayi ürünü olan fındık ve mamulleri sektöründedir.
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GRAFİK 9: TSO ÜYE DURUMUNA GÖRE FİRMA SAYISI
3%
Faal

19%

Askı
78%

Tasfiye

Kaynak: Giresun ve Bulancak TSO kayıtları 2016

TR90 Bölgesi Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı çalışmasında sektörler Mevcut Durum Performansı
(ciro, istihdam, ihracat, katma değer ve yığın) ile Kümelenme Potansiyeli (aktörler/firmalar arasındaki
işbirliği, işbirliği kuruluşunun varlığı, tedarik/değer zincirinin varlığı, sektörel know-how ve UR-GE’ye
uygunluk) açısından değerlendirilerek önceliklendirme matrisi oluşturulmuştur. Sektörlerin matristeki
yerleşimleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Giresun için “Fındık Sektörü” (fındık kırma, kavurma gibi temel prosesleri gerçekleştirerek ürünü
piyasaya sunan firmalar) ile “Fındığa Dayalı Ürünler Sektörü” (fındık kreması, fındık ezmesi, çikolata
vb fındığın yoğun olarak kullanıldığı ürünleri üreten firmalar) kümelenmede öncelikli sektörler olarak
belirlenmiştir. Aslında iki sektör de aynı tedarik ve değer zinciri içerisinde olmasına rağmen, firma
ölçekleri, ticaretin yapısı, kümelenme ihtiyacı, müşteri farklılığı, tekelleşme vb nedenlerle bir arada
düşünülmemiştir. Bu kapsamda ildeki tek kümelenme projesi olan “Fındık ve Fındık Mamulleri
Sektöründe Rekabetçiliğin Artırılması ve Güç birliğinin Sağlanması” URGE projesi yürütülmeye
başlanmıştır. Kümelenmede Asansör ve hazır giyim sektörleri ise yeterli firma sayısı, firmaların ihracat
isteği ve sahiplenen işbirliği kuruluşu şartları sağlandığı takdirde, Ekonomi Bakanlığı UR-GE
Desteğinden rahatlıkla yararlanabilecek diğer potansiyel sektörlerdir.
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ŞEKİL 1:GİRESUN İLİ SEKTÖR KÜMELENMEDE ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Kaynak: TR90 Bölgesi Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı

Giresun OSB’deki firmaların yarısından çoğu gıda ve inşaat malzemeleri firmalarından oluşmaktadır.
Giresun OSB’nin uzun süredir devam eden altyapı problemleri halen devam etmekte olup, yatırım
yapan firmaları ciddi anlamda etkilemektedir. 2017 yılında faaliyete geçmesi beklenen yeni OSB için
gelen taleplere bakıldığında ilde özellikle hazır giyim sektöründe ciddi bir artış olduğu
gözlenmektedir. Bu artışta özellikle Ekonomi Bakanlığının Teşvikleri ve İŞKUR desteklerinin etkili
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca ildeki işgücünün de bu alanda kalifiye olması bu talebi arttırmaktadır.
İlde 4 adet KSS bulunmakta olup Şebinkarahisar KSS (%65) hariç diğerlerinin doluluk oranı %97,5’i
geçmektedir.
GRAFİK 10: GİRESUN OSB FİRMA SEKTÖR DAĞILIMI VE 2. OSB’NİN SEKTÖREL TALEP ORANI

OSB FİRMA DAĞILIMI
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Kaynak: Giresun OSB Müdürlüğü 2016

İlin sanayisi düşük ve orta düşük teknoloji grubunda yer alan firmalardan oluşmakta olup firmalarda
kapasite kullanım oranı ile birlikte Ar-Ge harcamaları da düşüktür. Giresun’un da yer aldığı TR90
Bölgesi Ar-Ge harcamasının Ar-Ge’de çalışan işgücüne oranla daha az olması, firmalarda ayrılan Ar-Ge
bütçesi ile istihdam politikası arasında uyumsuzluğun veya Ar-Ge personelinin Ar-Ge dışı işlerde de
çalıştırıldığının göstergesidir.
TABLO 5 :TÜRKİYE VE DOĞU KARADENİZ AR-GE HARCAMASI VE AR-GE İŞGÜCÜ

BÖLGE ADI
Türkiye
Doğu Karadeniz
%

AR-GE Harcaması (1000 TL)
17.598.117
230.582
1,3%

Kaynak: TPE, 2016
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AR-GE İnsangücü (Kişi)
213.686
5.444
2,5%

Türk Patent Enstitüsü (TPE) verileri de Giresun’un Ar-Ge’deki düşük performansını ortaya
koymaktadır. “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında ilde herhangi bir proje
desteklenmemiştir. İlde teknoloji geliştirme bölgesi veya Ar-Ge merkezi bulunmamaktadır. Giresun,
özel sektöre yönelik TÜBİTAK Teknoloji Ve Yenilik Destek Programı (TEYDEP) kapsamında ilk 20 il
listesinde; Giresun Üniversitesi de Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde yer almamaktadır. İlde
Ar-Ge kapasitesinin kuvvetli olmaması nedeniyle uluslararası ticarette finansal ve teknik anlamda
çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.
TABLO 6 :FİKRİ-SINAİ HAKLARA İLİŞKİN GÖSTERGELER

2011
5
0
6
2
158
50
10
12

Patent Başvuru
Patent Tescil
Faydalı Model Başvuru
Faydalı Model Tescil
Marka Başvuru
Marka Tescil
Tasarım Başvuru
Tasarım Tescil

2012
1
2
10
5
125
86
8
6

2013
14
1
10
6
118
104
23
23

2014
6
5
4
8
119
90
3
3

2015
7
1
3
4
126
87
3
5

2015 Ülke Sıralaması
43. sıra
35. sıra
41. sıra
31. sıra
49. sıra
40. sıra
49. sıra
46. sıra

Kaynak: TPE, 2016

1.1.3.3.

Hizmetler

Hizmetler sektöründe turizm önemli bir yer tutmaktadır. Yıllar bazında sürekli büyüyen sektörde son
5 yıl içerisinde turist sayısında %23, yatak sayısında da %40 civarında bir artış sağlanmıştır. Buna
rağmen tesislerde ortalama kalış gün sayısı Türkiye ortalamasının neredeyse yarısı kadardır. 2015 yılı
Kültür Turizm Bakanlığı verilerine göre turistlerin Türkiye’de ortalama kalış süresi 3,1 gün iken
Giresun’da 1,6 gündür.
TABLO 7: 2015 YILI TURİST SAYISI VERİLERİ

Yıl
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Yerli
623 209
627 102
631 195
649 806
703 229
768 284

Yabancı
29 961
31 258
33 382
35 028
38 059
42 367

Toplam
653 170
658 360
664 577
684 834
741 288
810 651

Kaynak: Giresun Kültür Turizm İl Müdürlüğü 2016 verisi
GRAFİK 11: GİRESUN İLİ TESİS VE YATAK SAYISI
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Kaynak: Giresun Kültür Turizm İl Müdürlüğü, 2016
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Yatak Sayısı

2015

Yatak Sayısı

Tesis Sayısı

40

Giresun’da biri kıyı, üç tanesi de yayla olmak üzere 4 adet turizm merkezi bulunmaktadır. Doğu
Karadeniz’de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olan ve ikinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı ilan
edilerek koruma altına alınan Giresun Adası her yönüyle zengin bir turizm potansiyeline sahip olup
ilin turizm markası haline gelmiştir. Turizm yatırımlarında yeme içmeye yönelik faaliyetler önemli yer
almaktadır. Bununla birlikte, turizm sektörü yapılan analizlerde il genelinde kümelenmenin
gerçekleştirilebileceği bir sektör olarak ortaya çıkmaktadır.
2014-2023 TR90 Bölge Planı’nda da yer aldığı şekli ile ilimizde hedef turizm sektöründe hizmet
kalitesini artıran, pazarlama kanallarını çeşitlendiren, karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun
turizm çeşitlerini öne çıkaran bir yapı ile turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasıdır. Hizmet / turizm
sektörü bölge de olduğu gibi ilimizde de yükselen değer ve potansiyeli en yüksek sektördür. Ulusal
çapta marka değeri taşıyan yaylalara sahip Giresun’da yaylacılık faaliyetleri hem kültürel hem de
gezme görmeye dayalı faaliyetler açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu kapsamda, yaylaları
birbirine bağlayacak olan yeşil yol projesinin bu potansiyeli katma değere dönüştüreceği
öngörülmektedir.

1.1.3.4.

Lojistik

Ekonomik faaliyetler açısından büyük öneme sahip olan ulaşım altyapısındaki yetersizliklerin önemli
bir bölümü, Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile giderilmiştir. Yapımı devam eden ve ilin iç bölgelere ve
Akdeniz’e ulaşımını kolaylaştıracak olan Giresun-Sivas-Malatya-Gaziantep Yolu’nun da
tamamlanmasıyla Giresun Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgelerinin Karadeniz’e açılan noktası olacaktır.
Bununla birlikte, her ne kadar turizmi geliştirmek amacıyla yapılacak olsa dahi Yeşil Yol Projesi ile ilin
iç kesimlerinde Karadeniz Sahil Yolu’na paralel ikinci bir aks oluşacaktır.
Giresun Limanı yıllık 1,5 milyon ton yük kapasitesi ile bölgenin önemli limanlarındandır. Özellikle
yapımı devam eden söz konusu karayolu ağının tamamlanması ile limanın ticari yük taşımacılığına
yönelik öne çıkacağı ve kentin bu anlamda ticari potansiyelinin artacağı düşünülmektedir.
DOKAP Eylem Planı’nda belirtildiği üzere Bölgede demiryolu ağları için fizibilite çalışmaları yapılması
planlanmaktadır. Karayolu ve deniz yolu ulaşımının sürekli daha işler hale geldiği ilde demiryolu
bağlantısının da sağlanması durumunda Giresun önemli bir lojistik ve dolaysıyla ticaret merkezi
olacaktır.
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1.1.4. Rekabetçi Ve Potansiyel Sektörler
1.1.4.1.

RCA Analizi

RCA endeksinin Giresun ilindeki sektörlere uyarlanmış hali verilmiştir. Rekabet gücü endeksine göre
2015 yılında Giresun ilinde yüksek rekabet gücüne (RCAendeks ≥ 50) sahip olan sektörler; “tarım ve
hayvancılık, gıda ürünleri ve içecek, Giyim eşyası, Ağaç ve mobilya” sektörleridir.
Rev
3
1
15
17
18
20

Isıc Kodu

Tarım ve hayvancılık
Gıda ürünleri ve içecek
Tekstil ürünleri
Giyim eşyası
Ağaç ve mantar
ürünleri
36
Mobilya
Kaynak: TÜİK, 2015

TABLO 8: GİRESUN İLİ RCA VERİLERİ
İl sektör
İl Toplam
İl Sektör
İhracat
İhracat
İthalat
50.478.060 191.738.063
1.958.253
104.138.814 191.738.063
3.458.674
2.651.254 191.738.063
77.968
17.126.901 191.738.063
297
160.384 191.738.063
11.031
3.916.205

191.738.063

166.524

İl Toplam
İthalat
14.021.959
14.021.959
14.021.959
14.021.959
14.021.959
14.021.959

RCA
0,63398
0,789334
0,910984
8,346923
0,061356
0,542233

İlde ikinci en yüksek istihdamı sağlayan ve RCA Endeksine göre rekabetçi görünen gıda ürünleri (fındık
ve mamulleri) sektörü ile ilgili olarak; İhracatın %73’ünü gerçekleştiren bu sektörün mevsimsel ve
ekonomik risklere gebe olduğu sektörün sürdürülebilir hale getirilmesi için özelikle ürünün
yetiştirilmesinden ihracat aşamasına kadar olan süreçte bu riskleri minimize edecek kamu ve özel
sektör müdahale enstrümanlarına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.
RCA verilerine göre diğer sektörlere göre rekabet avantajına sahip ve ihracat sıralamasında 3. olan
“Giyim Eşyası” sektöründe İŞKUR 2016 kayıtlarına göre 10 kişi ve üzeri çalıştıran firma sayısı 31 olup
yaklaşık 4.000 kişi istihdam edilmektedir. Özellikle teşviklerden kaynaklı ilimize yatırım yapan firma
sayısında yoğun bir artış gözlenmektedir. KİB verilerine bu sektörde 5 adet firma ihracat
gerçekleştirmektedir. Her ne kadar RCA verilerine göre rekabetçi sektör olarak görülse de firmaların
%90 oranında fason imalat yapması, yoğun emek gerektiren bu sektörde işçilerin büyük bir kısmının
İŞKUR programları üzerinden istihdam edilmesi ve firmaların yoğun bir şekilde el değiştirmesi bu
sektörün risklerini de arttırmaktadır. YDO tarafından yapılan paydaş görüşmeleri ve saha
ziyaretlerinde elde edilen veriler değerlendirildiğinde bu sektörün acilen markalaşmaya ve
uzmanlaşmaya yönelik olarak desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerektiği görülmüştür. Giyim eşyası
imalatı, ilimiz için potansiyel ve üzerinde yoğun olarak çalışılması gereken bir sektör olarak
değerlendirilmektedir.
Mobilya ve orman ürünleri, makine imalat sektörleri de ilimizde önemli derece de istihdam sağlayan
sektörler olup ilde yatırıma başlanma aşamasında olan II. OSB’nin de faaliyete geçmesi ile daha
rekabetçi hale gelmeleri beklenmektedir.
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1.1.4.2.

Turizm

İlimiz coğrafi yapısı ve doğal zenginlikleriyle yayla turizmi, kış turizmi, kamp ve karavan turizmi, doğa
yürüyüşü, safari, kuş gözlemi, yamaç paraşütü, avcılık, atlı doğa yürüyüşü ve dağ tırmanışı gibi turistik
faaliyetlerde uzmanlaşma ve rekabet edinecek kapasiteye sahiptir.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı sürdürülebilirlik kısmında “ Doğu Karadeniz Bölgesi’nin
doğal ve kültürel değerlerinin özgünlüğünü yitirmeden turizme kazandırılması, turizm sektörünün
uzun vadede devamlılığını sağlama bakımından zaruridir”. Katılımcılık kısmında ise “Bölge’de turizm
gelişimine yönelik alınacak her kararın sivil toplum örgütleri, özel sektör ve kamu kurumları
tarafından ortak bir çalışma neticesinde belirlenmesi, ileriki dönemlerde yapılacak olan çalışmaların
tutarlılığı ve sahiplenilmesi açısından önem arz etmektedir” ifadeleri yer almakta olup biyolojik
çeşitlilik ve doğal kaynaklar açısından oldukça zengin olan bölge, yayla koridoru olarak gösterilmiştir.
Yine aynı belgede, kentsel ölçekte markalaşma, turizmin çeşitlendirilmesi ve mevcut turizm
alanlarının iyileştirilmesi öngörülmektedir.
Özellikle yeterli sayıda konaklama tesisinin olmaması, kaliteli hizmet sunumunda yaşanan sorunlar,
nitelikli istihdam sorunu ve ilin geçiş güzergâhı olarak kullanılması bu sektörün gelişmesini
engellemektedir. Bu nedenle, markalaşma, komşu iller ve diğer bölgelerle işbirliği, kaliteli ve
alternatif hizmet sunumu, belirlenen alanlarda sürekli ve etkili tanıtım ve koordinasyon bu sektörde
sürdürülebilir kalkınmayı ve rekabetçiliği hızlandıracaktır. Bu doğrultuda, Doğu Karadeniz Turizm
Master Planı’nda bölge yaylaları etrafında şekillendirilen “yeşil yol” çalışmaları başlamış olup il
merkezine 20 km mesafede bulunan Ordu-Giresun uluslararası havaalanı sayesinde ilin erişilebilirliği
artmıştır. Yine altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik ilde yatak kapasitesi artmış, 4-5 yıldızlı otel
yatırımları başlamış ve farklı aktivitelere yönelik yatırımlar hız kazanmaya başlamıştır.
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1.2.SORUN ALANLARI
1.2.1. Hâlihazırda Yaşanılan Sorunlar
1.2.1.1.

Açıklamalar

Sorun Alanı 1: Turizm Sektörü Gelişimindeki Sorunlar
Sorun Alanı 1.1: Giresun’da turizm gelişim alanları olarak öngörülen yerlerde mevzuattan
kaynaklanan yasal sorunlar
Giresun’da bulunan bazı özel kanunlara tabi alanların birden fazla kurumun yetkisi içerisinde
bulunması, bu alanlarda yapılacak turizm faaliyet ve altyapı çalışmalarını sekteye uğratmaktadır.
Herhangi bir yatırım için birçok kurumdan ayrıca onay alınması bürokratik işlemleri çoğunlukla
çözülemez noktaya getirmekte olup bu durum çoğunlukla yatırım kararlarından vazgeçilmesine
neden olmaktadır. Bu özel alanları koruma amacıyla geliştirilen mevzuat düzenlemeleri bazı
durumlarda özel tesislerin kaçak yapılması gibi sonuçlar da doğurabildiğinden plansız yapılaşmanın
yaygınlaşmasına da neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, Giresun’daki öncelikli turizm yatırımlarını
çekecek Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) ve turizm merkezlerindeki imar
planlarının yapılmamış olması Giresun ilindeki turizm gelişimi önündeki önemli engellerden bir
tanesini oluşturmaktadır 1991 yılında turizm alanı ilan edilen Bektaş, Yavuzkemal - Kulakkaya, Sisdağı
turizm alanlarının imar planları yapılmamıştır. Doğu Karadeniz Turizm Master planı ve DOKAP 20142018 Eylem planına göre ilde turizm alanı ilan edilen yerlerde imar planı eksikliğinden bahsedilmiş ve
ilgili kurumlara eylemler planlanmıştır.
Sorun Alanı 1.2: Giresun’da mevcut turizm faaliyetlerinde çeşitliliğin kısıtlı olması
Giresun alternatif turizm faaliyetleri açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Mevcut
altyapıların ve turizm sektöründeki hizmet sunumlarının yeterli olmaması nedeniyle bu potansiyel
yeterince kullanılamadığından turizm servislerinde çeşitlilik sağlanamamaktadır. Bu durum
Giresun’da turizm faaliyetlerinin mevsimsellik etkisine bağlı olarak yıl içerisinde kısıtlı bir zaman
aralığında gerçekleştirilmesine ve şehri ziyarete gelen turistlerin ortalama kalış sürelerinin nispeten
düşük olmasına neden olmaktadır. Hem 2014-2023 TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı hem de diğer
ulusal ve bölgesel belgelerde ildeki turizm süresinin uzatılması için alternatif turizm olanaklarının
değerlendirilmesi gerekliliğinden bahsedilmektedir.
Sorun Alanı 1.3: Turizm faaliyetlerinde müşteri odaklılık eksikliği
Giresun’a gelen turist profili ve turistlerin beklentilerine ilişkin herhangi bir veri bulunmamakla
birlikte yatırımlar ve turizm aktiviteleri hedef kitle ve bu kitlenin memnuniyeti gözetilmeksizin
gerçekleştirilmektedir. Bölge’de, ortalama kalış süresinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılması
için hedef gruplar üzerinde tanıtım ve pazarlama mekanizmalarının geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Yapılan anketlerde ildeki turistik tesislerin müşteri memnuniyetini sağlayamadıkları
anlaşılmış ve bu konuda özellikle eğitim, karşılama, yabancı dil vb. konularda çeşitli kamu
kurumlarının proje hazırlıkları devam etmekle birlikte Giresun TSO tarafından yapılan “ back to
nature” projesinin çıktıları arasında yer almıştır.
Sorun Alanı 1.4: Turizmin kümelenme şeklinde gelişiminin sağlanamaması
Giresun turizm potansiyelini yeterince değerlendirememekte ve turizmden elde edilen gelirini
artıramamaktadır. Bu durumun temel sebeplerinden birisi Giresun’da turizmde kümelenme
mantığının yerleşmemiş olmasıdır. Turizm sektörünün diğer sektörlerle ilişkisi kurulmadığından
turizmin ekonomik gelişime katkısı çoğunlukla tek boyutta gerçekleşmektedir.
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Sorun Alanı 1.5: Yaylalara erişimin zorluğu
Giresun’un en yoğun turist çeken alanları Kümbet, Kulakkaya, Bektaş ve Sisdağı yaylalarıdır. Turizm
potansiyeline sahip birçok yayla ulaşım altyapısı yetersizliği nedeniyle fazla ziyaret edilememektedir.
Bu durum turizm gelirlerinin homojen dağılımını engellediği gibi belirli bir alana odaklanılması araç ve
insan yoğunluğu artışına bağlı olarak doğal alanların taşıma kapasitesinin aşılmasına neden
olmaktadır. DOKAP BKİ idaresi tarafından projelendirilen ilde ve bölgede devam eden Yeşil yol projesi
ortaya çıkış nedenlerinden bir tanesi de yaylara ulaşım sorunudur.
Sorun Alanı 1.6: Turizm tanıtım ve koordinasyonunun tek elden yürütülmemesi
Öncelikli sektörler arasında yer alan turizm sektöründe, Giresun'u ziyaret eden yerli ve yabancı turist
sayısı son yıllarda artış göstermesine rağmen istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. İlin tanıtımının
birçok kurum tarafından düzensiz ve plansız şekilde yapılması bunun en önemli sebeplerinden biridir.
Bu nedenle turizme yönelik çalışmaların daha verimli hale gelmesi için ilgili kurum ve kuruluşların aynı
yıl içerisindeki tüm tanıtım faaliyetlerine birbirleri ile koordine halinde yürütmesi önem arz
etmektedir. Giresun Valiliği tarafından Turizm Koordinasyon Kurulunun oluşturulması çabaları
bulunmaktadır. 2016 yılı içerisinde ildeki ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile 2 adet toplantı
gerçekleştirilmiş ve kurulun acilen oluşturulması ve görev dağılımı yapılması planlanmaktadır.
Sorun Alanı 1.7: Konaklama tesisi kapasite eksikliği
2015 yılında Giresun’u ziyaret eden 810.615 turiste karşılık, ilin toplam yatak kapasitesi 3.612’dir.
Turizm sezonunun kısa olması sebebiyle sezonda konaklama talebi karşılanamamaktadır. Konaklama
imkânlarının yetersiz olması turizm sezonunda (Mayıs-Eylül) fiyatların yükselmesine ve dolaylı olarak
kayıt dışı konaklamaların gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle Kültür Turizm
Bakanlığı İşletme Belgeli tesis yatırımlarının Giresun'a çekilmesi ve kaliteli konaklama kapasitesinin
artırılması Turizm sektörünün gelişmesine önemli katkılar sunacaktır.
Sorun Alanı 1.8: Yöresel ürünlerin markalaşma ve ticarileşme sorunu
2014 yılında tamamlanan TR90 Yöresel Ürünler Stratejisi’nde Giresun’da 17 adet yöresel ürün 13
kıstas ile değerlendirilmiş ve bunlardan sadece 4 tanesinin bilinirliğinin olduğu, fındık hariç diğer
yöresel ürünlerin bilinirlik düzeylerinin ise sadece yerel düzeyde olduğu tespit edilmiştir. İlin yöresel
ürünlerinin önemli bir kısmının dış pazarlamaya uygun olmasına rağmen, ticarileştirilmesine yönelik
olarak koruma, taklitle mücadele, ortak marka, ortak tanıtım gibi konularda yapılan çalışmaların
istenilen seviyede olmadığı gözlemlenmiştir. Günümüzde yükselen değer olarak ortaya çıkan yöresel
ürünlerin kayıt altına alınmaması, ortak bir bilinç oluşturulmaması ve bu ürünlere yönelik ortak satış
alanlarının oluşturmamış olması bu ürünlerin markalaşması ve ticarileşmesinin önündeki en önemli
sorunlardır.
Sorun Alanı 2: Sanayide Düşük Katma Değer ve Rekabet Gücü
Sorun Alanı 2.1: Zayıf Ar-Ge altyapısı
Giresun’da imalat sanayi firmalarının Ar-Ge çalışmalarına ayırdıkları payın çok düşük olması, bu payın
da önemli bir kısmı veya tamamının sadece personel gideri olarak beyan edilmesi firmaların Ar-Ge
kültürü açısından oldukça zayıf bir seviyede olduğunu göstermektedir. Ar-Ge birimi olan firma
sayısının az olması ve firmaların önemli bir kısmında ürün geliştirmeyi sadece firma sahibinin yapması
yenilikçi ürün geliştirilememesine ve rekabet edebilirliğin düşük kalmasına neden olmaktadır. Üretim
veya tasarımın kişilere bağlı olması ve kişilerin herhangi bir nedenle firmadan ayrılması durumu ile
üniversite - sanayi arasındaki iletişim eksiklikleri firmaların ürün geliştirme açısından ulusal veya
küresel ölçekte yenilikleri takip etmesinde aksaklıklara yol açmaktadır. İldeki üniversitede yapılan
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araştırmalar sanayi sektörüne uygulanamamakta ve sektörün ihtiyaçları da üniversiteye etkin bir
şekilde iletilememektedir. Kamu ise yönlendirici destekleyici işlevini tam olarak yerine
getirememektedir. Türk Patent Enstitüsü 1995- 2015 yılı rakamlarına göre Türkiye‘de il başına
ortalama 105 patent düşerken Giresun’da toplam 14 patent tescil edilmiştir. Son beş yılda il başına
tescilli faydalı model sayısı yıllık ortalama 140 adet iken Giresun’da bu sayı 5 ile sınırlıdır.
Sorun Alanı 2.2: Giresun’daki firmalarda zayıf kümelenme bilinci
Giresun’da Fındık sektöründe olgun küme özelliği görülmektedir. Diğer taraftan, bölgede
kümelenmenin temel dinamiği olan işbirliği konusunda firmalar yeterince istekli değildir. Özellikle
kamu kaynakları ile desteklenen UR-GE, İşbirliği Güç birliği gibi programlara henüz ilimizde küme
çıkarılabilmiş değildir.
Sorun Alanı 2.3: Tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği
Giresun’da tarıma dayalı sanayi büyük oranda fındığa dayalıdır. Bu nedenle fındık üretiminde
karşılaşılan kalite problemi önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Fındık bahçelerinin yaşlanması
ve yanlış tarım uygulamaları nihai ürün kalitesinde düşüşlere neden olmaktadır. Giresun’a uygun
Fındık fidanı türlerinin belirlenmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine son yıllarda giderek daha fazla
önem verilmektedir. Diğer taraftan, Giresun tıbbi aromatik ve endemik bitki türlerini
değerlendirebilecek yeterli seviyede tarımsal Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirilmediğinden buradaki
potansiyel konusunda pek fazla fikir yürütülememektedir. Tarım İl Müdürlüğü, DOKAP BKİ ve
Ajansımızın bu konuda çeşitli destek ve projeleri bulunmakta olup henüz uygulama aşamasına
geçilmemiştir.
Sorun Alanı 2.4: İhtisas OSB’lerinin kurulmaması
Giresun’da ihtisas OSB bulunmamaktadır. Özellikle hazır giyim ve gıda sektörü yatırımlarında mevcut
OSB’lerin yer sağlamak istememesi bu sektörlerde gerçekleşecek yatırımlar için engel teşkil
etmektedir.
Sorun Alanı 3: Dış Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi İhtiyacı
Sorun Alanı 3.1: Firmaların uluslararası pazara girişleri için kurumsal ve teknik kapasitelerinin
geliştirilmesi ihtiyacı
Giresun ilindeki firmaların çoğunlukla gelişen teknolojiden yeterince yararlanamadıkları ve bu sebeple
rekabet düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda dış ticaret yapısında sektör ve
ülke bağımlılığı ortaya çıkmaktadır. Firmaların uzmanlaşmış yabancı dil bilen personel eksikliği ve dış
ticaret mevzuat bilgisi eksiklikleri ise dış ticaretin gelişmesindeki önemli kurumsal kapasite
sorunlarıdır. İlimizde sadece TSO ya kayıtlı faal 3185 adet firma olmasına rağmen dış ticaret
yapabilen firma sayısı 50 civarındadır.
Sorun Alanı 3.2: Yakın coğrafyadaki ülkelerin dış ticaret uygulamalarından kaynaklanan
sorunlar
Giresun hinterlandında bulunan komşu ülkelerle teknik ve tarife dışı engellerin varlığı, önemli merkez
limanların kapatılmış olması ve bürokratik engeller sebebiyle yeni merkez limanların kullanılamaması
Giresun’un diğer iller ile ekonomik olarak rekabet edebilirliğini azaltmaktadır.
Sorun Alanı 4: Yatırım ve İşletmeye Yönelik Sorunlar
Sorun Alanı 4.1: Yeni yatırım arazilerinin oluşturulmasındaki sorunlar
Giresun’un coğrafi yapısı gereği diğer bazı sektörlerde olduğu gibi sanayi alanında da uygun yatırım
arazisi kısıtı mevcuttur. Yatırım arazilerinin bulunmasında yaşanan problemler firmaların maliyetlerini
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yükseltmekte ve yatırımların Giresun’a çekilmesine engel olmaktadır. 2013-2016 yılları arasında
Yatırım Destek Ofisine yatırım yeri talebi ile ilgili 50’in üzerinde yerli ve yabancı yatırımcı tarafından
yatırım talebi gelmesine rağmen ildeki yatırım yeri sorunundan dolayı firmalara olumlu cevap
verilememiş ve ile gelecek yatırımlar başka yerlere kaymıştır.
Sorun Alanı 4.2: Giresun’da faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan sektörlere ilişkin veri
eksikliği
Giresun’da faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan imalat sanayi dalları veya sanayi sektörlerinin
mevcut durumunu ortaya koyarak gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak sektörel
veri, analiz, rapor, plan ve strateji belgeleri yetersiz düzeydedir. İlde önemli düzeyde sanayi ve hizmet
sektörü olmasına rağmen herhangi bir sektör ile derinlemesine bir fizibilite raporu bulunmamaktadır.
Sorun Alanı 4.3: Finansmana erişim sorunları
Finansal açıdan firmaların çok ciddi riskler taşıdığı ve küçük ve orta ölçekli firmaların bir kısmının
kaynak yetersizliği yüzünden iflas riskiyle karşılaştığı görülmektedir. Firmaların büyük bir kısmının kısa
vadeli banka kaynağı kullandığı ve alacaklarını ise daha uzun vadede tahsil ettiği, kur noktasında ise
herhangi bir önlem almadığı ve çeşitli finansal enstrümanları kullanamadığı dikkat çekmektedir.
Ayrıca, ihracatçı firmaların bir kısmının peşin satış usulü (alivre) ile satış yaptıkları ve bununla ilgili
herhangi bir önlem almadıkları gözlenmektedir. İldeki en önemli tarım ve sanayi ürününün mevsimsel
risklere açık olması bu tip durumlarda özellikle büyük firmaların iflasına neden olmaktadır.
Sorun Alanı 4.4: Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde Koordinasyon Eksikliği
Giresun ilinin tanıtımına yönelik bir markalaşma çalışması yapılmadığından tanıtım materyallerinde
standartlar geliştirilememekte ve farklı kurumların tanıtım yaklaşımlarında ortak bir Giresun imajı
algısı sağlanamamaktadır. Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği eksikliğinden kaynaklı olarak ilin
yurt içi ve yurtdışında etkin tanıtımı yapılamamaktadır.
Sorun Alanı 5: Yatırımların Çevresel Sürdürülebilirliğe Etkileri
Sorun Alanı 5.1: Enerji üretimi yatırımlarının çevresel sürdürülebilirliğe etkileri
Zengin hidroelektrik enerjisi kaynaklarına sahip olmasına rağmen bütüncül havza planları yapılmadan
lisanslama ve işletme aşamalarına geçilmesi nedeniyle Giresun’da enerji yatırımları çevresel
değerlerin korunması açısından kırılgan hale gelmektedir. Ayrıca, enerji yatırım alanlarında sosyal
hazırlık ve katılımcılık açısından tedbirler alınmadığından yerel halk, sivil toplum, devlet ve yatırımcı
firma arasında çatışmalar oluşabilmektedir. Giresun’un gelişmekte olan en önemli sektörü turizm
açısından önemli bir kaynak olan doğanın tahrip edilmeden bu yatırımların planlanması ve
uygulanması son derece önemlidir.
Sorun Alanı 5.2: Turizm yatırımlarının çevreye karşı olumsuz etkilerinin azaltılması
Giresun ili genelindeki turizm alanlarında gelişim planlarının uygulanmasında yaşanan sorunlar
nedeniyle kaçak yapılaşma önemli bir sorun haline gelmiştir. Diğer taraftan, “Yeşil Yol” projesi ile
birlikte cazibesi artacak olan “Yayla Koridoru” kapsamındaki turizm alanlarında hâlihazırda herhangi
bir planın olmaması çevresel açıdan önemli bir risk taşımaktadır. Ek olarak, inşa edilen turistik
tesislerin atık yönetimi konusunda herhangi bir tedbir geliştirmemeleri çevre üzerinde olumsuz
etkilere neden olmaktadır.
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Sorun Alanı 6: İşbirliği Ağlarının Zayıflığı
Sorun Alanı 6.1: Giresun ilinin bölgedeki yakın ülkeler ile ilişkilerinin geliştirilmesi ihtiyacı
Giresun ilindeki firmaların Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere ihracat yapmasını destekleyecek işbirliği
altyapısı yeterli seviyede değildir. Bu nedenle firmalar bu ülkelerde yaşanan sorunlarla mücadelede
yalnız kalmaktadırlar. Özellikle, Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan bazı limanlarını kapatması gibi
durumlar lojistik açıdan da sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.
Sorun Alanı 6.2: Giresun ilinin bölge içindeki illerle ve yakın bölgelerle ilişkilerinin
geliştirilmesi ihtiyacı
Giresun ilinin coğrafi koşulların etkisi ile diğer bölgeler ile bağlantılarının çok güçlü olmaması tarihsel
süreçte ticari ilişkilerin gelişiminin de kısıtlı kalmasına neden olmuştur. Diğer taraftan, günümüzde
başta turizm olmak üzere Giresun ilindeki sektörlerin gelişmesi ve sorunlarına çözüm getirilmesi
açısından işbirliği ile ortak projelerin geliştirilmesi ve sektörlerin rekabetçiliğine katkı sağlanması
önemlidir.
Sorun Alanı 7: Giresun İlinin Lojistik Sorunları
Sorun Alanı 7.1: Giresun ilindeki lojistik hizmetlerin kalite sorunları
Giresun ilinin coğrafi konumundan kaynaklanan bir takım dezavantajların etkilerinin azaltılması
açısından lojistik hizmetlerin kalitesi son derce önemlidir. Lojistik hizmet kalitesi açısından uygun
maliyetle doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda doğru ürünün ulaştırılması önem ifade
etmektedir. Giresun’daki lojistik hizmetlerin kalitesine ilişkin analiz çalışması bulunmamaktadır.
Lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler kent merkezlerinde dağınık bir şekilde yer almakta,
altyapı yetersizliğine bağlı olarak kaliteli hizmet sunma noktasında bir takım sorunlar yaşamakta ve
şehir içi trafiğine olumsuz bir şekilde etki etmektedirler.
Sorun Alanı 7.2: Giresun ilinin zayıf lojistik ağı
Giresun ilinde Kuzey-Güney aksında taşımacılık koridorları güçlü değildir. Eğribel Tüneli, GiresunSivas-Malatya-Gaziantep otoyolu vb. ulaşım projelerinin oluşturacağı potansiyelin kullanılmasını
sağlayacak yük taşıma kapasitesi mevcut değildir. Giresun ilinde tüm taşıma modlarının kombine
edilmesi ve iç kesimler ile olan karayolu bağlantılarındaki gelişmelerin fırsata çevrilmesi adına
yürütülecek faaliyetler henüz başlatılmamıştır.
Giresun’un demiryolu ağları üzerinde bulunmaması sebebiyle ilde lojistik faaliyetlerin sadece
karayolu ve denizyolu ile yapılmaktadır. Giresun limanı, Karadeniz’in kuzey kıyıları ile gerçekleştirilen
transit ticarette yeterince kullanılamamaktadır. Diğer taraftan, Karadeniz kıyılarında alternatif
hatların (Romanya, Bulgaristan) tespitine yönelik çalışma bulunmamaktadır.
Sorun Alanı 8: Nitelikli İnsan Gücü Bulmada Yaşanan Sorunlar
Sorun Alanı 8.1: Turizm başta olmak üzere tüm sektörlerde nitelikli insan kaynağı eksikliği
Genel olarak, nitelikli insan kaynağı bulunamaması tüm sektörlerin ortak sorunudur. Giresun’da iş
imkânlarının ve çalışma şartlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle yükseköğrenim gören
nüfusun il dışına göç olarak verildiği veya yükseköğrenim için il dışına giden gençlerin sonrasında ile
çalışmak için geri dönmediği görülmektedir. Turizmde açısından bakıldığında mevsimsellikten
kaynaklanan nedenler tam zamanlı çalışacak turizm çalışanı bulunmasını daha da zorlaştırmaktadır.
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1.2.1.2.

Tablo

TABLO 9:GİRESUN İLİNDE HÂLİHAZIRDA YAŞANILAN SORUNLAR
No Sorun Alanı
Yaşandığı Sektörler
1
Turizm Sektörü Gelişimindeki Sorunlar
Giresun’da turizm gelişim alanları olarak öngörülen yerlerde mevzuattan
1.1
Turizm
kaynaklanan yasal sorunlar
1.2 Giresun’da mevcut turizm faaliyetlerinde çeşitliliğin kısıtlı olması
Turizm
1.3 Turizm faaliyetlerinde müşteri odaklılık eksikliği
Turizm
1.4 Turizmin kümelenme şeklinde gelişiminin sağlanmaması
Turizm
1.5 Yaylalara erişimin zorluğu
Turizm
1.6 Turizm tanıtım ve koordinasyonunun tek elden yürütülmemesi
Turizm
1.7 Konaklama tesisi kapasite eksikliği
Turizm
1.8 Yöresel ürünlerin markalaşma ve ticarileşme sorunu
Turizm
2
Sanayide Düşük Katma Değer ve Rekabet Gücü
2.1 Zayıf Ar-Ge altyapısı
Fındık, Mobilya, Tüm imalat
2.2 Giresun’daki firmalarda zayıf kümelenme bilinci
Fındık, Mobilya, Tüm imalat
2.3 Tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği
Fındık
2.4 İhtisas OSB’lerinin kurulmaması
Tüm İmalat
3
Dış Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi İhtiyacı
Firmaların uluslararası pazara girişleri için kurumsal ve teknik kapasitelerinin
3.1
Fındık, Tüm imalat
geliştirilmesi ihtiyacı
Yakın coğrafyadaki ülkelerin dış ticaret uygulamalarından kaynaklanan
3.2
Dış ticaret
sorunlar
4
Yatırım ve İşletmeye Yönelik Sorunlar
4.1 Yeni yatırım arazilerinin oluşturulmasındaki sorunlar
Turizm, Tüm imalat
Giresun’da faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan sektörlere ilişkin veri
4.2
Tüm sektörler
eksikliği
4.3 Finansmana erişim sorunları
Tüm sektörler
4.4 Yatırım tanıtım faaliyetlerinde koordinasyon eksikliği
Tüm sektörler
5
Yatırımların Çevresel Sürdürülebilirliğe Etkileri
5.1 Enerji üretimi yatırımlarının çevresel sürdürülebilirliğe etkileri
Enerji
5.2 Turizm yatırımlarının çevreye etkilerinin azaltılması
Turizm
6
İşbirliği Ağlarının Zayıflığı
6.1 Giresun ilinin bölgedeki yakın ülkeler ile ilişkilerinin geliştirilmesi ihtiyacı
Tüm sektörler
Giresun ilinin bölge içindeki illerle ve yakın bölgelerle ilişkilerinin
6.2
Tüm sektörler
geliştirilmesi ihtiyacı
7
Giresun İlinin Lojistik Sorunları
7.1 Giresun ilindeki lojistik hizmetlerin kalite sorunları
Tüm sektörler
7.2 Giresun ilinin zayıf lojistik ağı
Lojistik
8
Nitelikli İnsan Gücü Bulmada Yaşanan Sorunlar
8.1 Turizm başta olmak üzere tüm sektörlerde nitelikli insan kaynağı eksikliği
Turizm, Ticaret, Tüm imalat
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1.2.2. Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar (Riskler)
1.2.2.1.

Açıklamalar

Sorun Alanı 9: Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar
Sorun Alanı 9.1: Yatırımlarda devlet yardımları düzenlemelerine bağlı riskler
Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen yatırımlarda devlet yardımı uygulamaları açısından Giresun
mevcut haliyle 5. Bölge’de yer almaktadır. Giresun’un ekonomik yapısının esasen 6. Bölge olarak
sınıflandırılmasının daha uygun olacağı önerilse de gelecekteki uygulamalarda daha düşük desteklerin
olduğu bölgelerde yer alması riski de mevcuttur.
Sorun Alanı 9.2: Büyük ölçekli yatırımların gerçekleşme durumu
Giresun için kritik öneme sahip Eğribel Tüneli vb. büyük ölçekli projelere ilişkin yatırım planlarının
küresel ve ulusal ekonomik ortama ve siyasal gelişmelere bağlı olarak iptal edilmesi ya da
duraklatılması Giresun’un yatırım ortamının gelişimi açısından son derece kritik öneme sahiptir.
Sorun Alanı 9.3: Kamu Kaynaklarının çeşitli nedenlerle aktarılamamasına bağlı riskler
Birçok kamu ve Kamu niteliğinde meslek kuruluşu projelerini Devletin sağlamış olduğu çeşitli hibe
ve destek kaynakları üzerine kurgulamaktadır. Belirlenen dönem içerisinde bu desteklerdeki
çeşitli değişiklikler veyahut ödenmemesi durumunda bahsi geçen projelerin askıda kalma riski
bulunmaktadır.

1.2.2.2.

Tablo

TABLO 10: GİRESUN İLİNDE STRATEJİ DÖNEMİNDE YAŞANMASI MUHTEMEL SORUNLAR

No
9
9.1
9.2

Sorun Alanı

Yaşanması Muhtemel
Sektörler

Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar
Yatırımlarda devlet yardımları düzenlemelerine bağlı riskler
Büyük ölçekli yatırımların gerçekleşme durumu
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Tüm sektörler
Turizm, Lojistik

1.3.HEDEFLER
1.3.1. Açıklamalar
Hedef 1: Turizm Sektörü Gelişiminin ve Tanıtımının Planlanması
Hedef 1.1: Giresun’da turizm gelişim alanları olarak öngörülen yerlerde mevzuattan kaynaklanan
yasal sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması
Giresun ilinde turizm cazibe merkezi haline gelmiş özel alanlara yönelik altyapı ve tesis yatırımlarına
ilişkin konularda karar yetkisinin, yatırımcıların izin süreçlerini kolaylaştıracak bir yapıda birleştirilmesi
ya da bu alanlardaki düzenlemelerin birbirleri ile uyumlu hale getirilmesi ve ilgili kurumların
işbirliklerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, ivedilikle Giresun’daki öncelikli geliştirilmesi
planlanan Turizm Merkezi (TM) ve KTKGB’lerin imar planlarının yapılması ve/veya revizyon
işlemlerinin ilgili kurumlarca tamamlanması gerekmektedir.
Hedef 1.2: Giresun’da alternatif turizm faaliyetlerinin bütünleşik bir şekilde geliştirilmesi
Giresun’da alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi turizm gelirlerinin
artırılması bakımından önem taşımaktadır. Bu sayede mevsimsellikten kaynaklanan sorunların
azaltılması ve ortalama kalış süresinin arttırılmasına da katkı sağlanacaktır. Bu doğrultuda, Giresun’da
yayla turizmi, agro turizm, kış turizmi, macera turizmi, kamp ve karavan turizmi, eko turizm, su
sporları, sağlık turizmi, av turizmi gibi alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi DOKA 2014-2023
Bölge Planı’nda öngörülmektedir. Alternatif turizm faaliyetlerinin her birinin yöresel kültür ile
birleştiği kesişim noktalarının keşfedilmesi ve bu noktalardan hareketle Giresun’da uygulanacak
alternatif turizm faaliyetleri konusunda farklılık ortaya konulmasının yanı sıra bu faaliyetlerin
birbirlerini tamamlayacak şekilde yapılandırılması ve planlanması, turizm gelirlerinin arttırılması
bakımından önem taşımaktadır. Bu yaklaşımla Giresun ilinin turizmde rekabet gücü ile birlikte
tanıtımların etkinliği de artırılabilecektir.
Hedef 1.3: Müşteri odaklı tanıtım ve pazarlama mekanizmasının geliştirilmesi
Turizm faaliyetlerinin müşteri odaklı bir şekilde planlanması için öncelikli olarak Giresun’a gelen
ziyaretçilerin hedef gruplar şeklinde yapılandırılması ve yapılandırılan her grup için beklenti
analizlerinin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla internet bazlı programlar ve sosyal
paylaşım siteleri üzerinden ziyaretçilerin Giresun’daki deneyimlerini paylaşacakları platformların
oluşturulması faydalı olacaktır. Böylece müşteri beklenti ve isteklerine göre planlamalar yapılması ve
odak grup bazlı pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi sağlanabilecektir.
Hedef 1.4: Turizmin kümelenme şeklinde gelişiminin sağlanması
Turizmde yaratılan katma değerin turizme destek sağlayacak sektörlerde yenilikçi politikaların
desteklenmesiyle artırılması önem taşımaktadır. Giresun’da turizmin kümelenme şeklinde gelişimini
sağlamak için sektör içi ve sektörler arası kümelenme mantığı ve işleyişi ile ilgili çeşitli bilgilendirme
çalışmaları düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, kümelenme için gerekli olan sosyal ağ
analizinin yapılması ve küme değer zincirinin oluşturulması önem taşımaktadır. Değer zinciri
içerisinde yer alan, sosyal ağlar ile birbirlerine bağlanmış elemanlar arasındaki iletişim ve diyalog
altyapısının iyileştirilmesi yönünde organizasyonların düzenlenmesi gerekmekte olup Giresun’un
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kümelenme mantığı ile TR90 Bölgesi illeri ile işbirlikleri geliştirerek turizm potansiyelini artırması
mümkündür.
Hedef 1.5: Yaylalara erişimin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar
‘Yayla koridorunun’ devreye sokulmasıyla iç bölgelerde kalan turizm alanlarının farklı turizm türleri
ile bütünleştirilmesi öngörülmektedir. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile temel olarak
Giresun’da turizm gelirlerinin yükseltilerek mekâna daha homojen dağılımının sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda iç bölgelere erişimi artıracak ‘Yeşil Yol Projesi’ çevresinde çeşitli
alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi düşünülmektedir. Yeşil Yol Projesi’nin oluşturacağı
turizm aksının altyapı açısından bölgenin doğal değerlerine zarar vermeyecek şekilde planlı bir şekilde
yapılandırılması önem taşımaktadır.
Hedef 1.6: Turizm Tanıtımı ve Koordinasyonunda Eşgüdümün Sağlanması
İldeki turizm yatırım ve tanıtımını tek elden koordine edecek, paydaşları bir araya getirebilecek ve üst
ölçekli kararlar alıp uygulanmasını takip edecek bir kurul oluşturulacaktır. Kurul ildeki en üst düzey
yetkilinin kontrolünde hareket ederek en etkin tanıtım ve koordinasyonu sağlayacaktır. Bu doğrultuda
ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, hedef pazarlara yönelik tanıtım etkinlikleri ve tanıtım
materyallerinin hazırlanması için bölge paydaşları ile koordinasyon içinde çalışmalar
gerçekleştirilecektir. Yurtdışı ve yurtiçinde öne çıkan fuar, toplantı, organizasyon, famtrip, road show
vb. etkinliklere katılım sağlanacak ve imkânlar dâhilinde bu gibi organizasyonlar tertip edilecektir.
Hedef 1.7: Kaliteli Ve Yeterli Konaklama Kapasitesine Ulaşılması
Giresun’da turizm işletme belgeli yatak kapasitesinin 2017 yılı sonu itibariyle 3000'e ulaşması,
özellikle 4 veya 5 yıldızlı yeni otel yatırımlarının Giresun'a çekilmesi, hâlihazırda faaliyet
gösteren turizm işletme belgeli tesislerin kapasitelerinin artırılması veya yenileme yatırımlarının
desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
Hedef 1.8: Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi
Yöresel ürünlerin Giresun'daki üretim miktarları ve pazar olanakları hakkında çalışmalar yapılması, bu
çalışmalara istinaden; yöresel ürünlere ilişkin marka ve coğrafi işaret gibi hakların koruma altına
alınması, yöresel ürün satış noktalarının tespit edilmesi ve sanal satış ağlarının oluşturulması
hedeflemektedir.
Hedef 2: Sanayide Katma Değer ve Rekabet Edebilirlik Artışı
Hedef 2.1: Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi ve teknoloji kullanım düzeyinin artırılması yoluyla
pazara yönelik yenilikçi ürünlerin üretilmesi
Giresun’da üniversite, kamu kesimi, özel sektör arasındaki iletişim çeşitli projeler ve işbirlikleri ile
güçlendirilmeli, Ar-Ge birimleri olan mevcut sanayi işletmelerinde etkili ve etkin Ar-Ge çalışmalarının
yapılması sağlanmalıdır.
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Hedef 2.2: Giresun’daki firmalarda kümelenme oluşumlarının desteklenmesi
Kümelenme çalışmaları sayesinde düşük maliyetli, lojistik ağı güçlü, Ar-Ge kapasitesi yüksek, tedarik
süreçlerini iyi yönetilebilecek ve daha yüksek hacimli sektörlere dönüşebilecek olan hâlihazırda bir
altyapısı ve temeli bulunan mevcut imalat sanayi firmalarının kurumsal kapasitelerini artırmaları ve
kümelenmek için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Giresun ilindeki sektörlerin kümelenme
öncesi adaptasyonu için KOSGEB işbirliği programlarının etkili tanıtımının yapılması katkı
sağlayacaktır. Fındık sektörü açısından değerlendirildiğinde Giresun Ticaret Borsası bünyesinde
oluşturulan “Fındık Borsası” fındık alım-satımında kalite odaklı bir fiyat değerlemesini ortaya koyarak
kalitenin teşvik edilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda, “Fındık Müzesi” projesinin hayata geçmesi ile
çeşitli üreticilerin fındıklarının ortak bir pazar yerinde sunulması ile kümelenme için önemli bir adım
daha atılmış olacak ve fındık-turizm sektörleri arasında köprü kurularak sinerji sağlanacaktır.
Hedef 2.3: Tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmalarının yapılarak ürün kalitesinin artırılması
Ülke üretiminin yaklaşık %20’sinin Giresun’dan sağlandığı Fındık yetiştiriciliğinde yaşlanan Fındıklık
alanların yenilenmesi ile üretimde kalite artışını ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde iyileştirme
gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte benzer çalışmaların Giresun’da yetişen ancak sanayisi henüz
gelişmemiş ürünler için yapılması da bu ürünlerin sanayileşmesine katkıda bulunacaktır.
Hedef 2.4: İlde İhtisas OSB Kurulması
Giresun’da son yıllarda hem istihdam hem de ihracat açısından gelişen hazır giyim sektörüne yönelik
ihtisas OSB alanının oluşturulması hedeflenmektedir.
Hedef 3: Dış Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef 3.1: Firmaların uluslararası pazara girişleri için kurumsal ve teknik kapasitelerinin
geliştirilmesi
Firmaların uluslararası pazara girişte kurumsal ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, katma değeri
yüksek ürün çeşitliliği sağlanarak yeni pazarlara ulaşılması gerekmektedir. Kurumsal kapasite
yetersizlikleri uzmanlaşmış, yabancı dil bilen, dış ticarette ilgili mevzuatları firmalara aktaracak
personel desteği ile giderilmelidir. Bu hususta Giresun’da kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinde
uluslararası standartlar, uygulamalar ve dış ticaret konularında danışmanlık hizmetleri sunan
projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Hedef 3.2: Yabancı ülkelerle yapılmış mevcut ticaret anlaşmalarının yeniden değerlendirilerek,
Giresun’un ticaret potansiyeline uygun olabilecek değişikliklerin ve yeni ticaret anlaşmalarının
gündeme alınması
Düşük gümrük vergilerinin Bölge’deki tüm ülkeler ile de sağlanıp, tarife dışı engellerin kaldırılması gibi
uygulamalarla mevcut ticaret anlaşmaları yeniden değerlendirilerek, Giresun’un ticaret potansiyeline
uygun olabilecek değişikliklerin ve yeni ticaret anlaşmalarının gündeme alınması ve merkez liman
olma kapasitesine sahip limanların kullanıma açılması gerekmektedir.
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Hedef 4: Yatırım Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Tanıtımı
Hedef 4.1: Yeni yatırım arazilerinin oluşturulması ve mevcutlarının iyileştirilmesi
Devam eden Giresun OSB altyapı yatırımlarının en kısa sürede tamamlanması ve KSS’lerde görülen
altyapı ve üstyapı sıkıntılarının çözüme ulaştırılması ve uygun yeni alanların belirlenmesi
gerekmektedir.
Geleneksel yöntemlerle çözülemeyen yatırım arazisi probleminin dünyada da uygulanan deniz
doldurma gibi yeni yöntemlerle çözülmesi için gerekli adımların atılması ve mevcut hazine arazilerine
ilişkin envanterin oluşturulması ve potansiyel görülen alanlara ilişkin plan ve tanıtıcı dokümanların
hazırlanması sağlanmalıdır.
Hedef 4.2: Giresun’da faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan/fırsat oluşturabilecek
sektörlerde üretim planlamalarının yapılması
Giresun’daki sanayi kollarının ayakta kalabilmesi veya gelişebilmesi için kısa vadede güncel veriler ve
pazar araştırmaları ışığında sektörel üretim planlarının hazırlanıp firmaların pazara adaptasyonu
sağlanmalı ve sektörler arasındaki ileri geri bağlantılar ile Giresun’un mevcut potansiyelleri ortaya
çıkarılmalıdır. İmalat sanayi firmalarının küresel piyasalara açılma hususunda bilgilendirilmesi ve
yurtdışında sektörel anlaşma zeminlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu yolla Giresun’da ihracata
konu olabilecek katma değeri yüksek ürün çeşitliliği sağlanarak Giresun ihracatındaki en büyük yapısal
problem olan tek ülke ve tek sektör bağımlılığının azaltılması sağlanabilir.
Hedef 4.3: Finansmana erişim imkânlarının geliştirilmesi
Finansal açıdan öz kaynak yetersizlikleri çözülmeli, yabancı kaynaklara erişim kolaylaştırılmalı,
kredilerden faydalanmak isteyen firmalara hafifletilmiş teminat şartları uygulamaları getirilmelidir.
Bununla birlikte firmaların çeşitli kurum ve kuruluşların destekleri hakkında bilgilendirilmeleri ve
teşvik edilmeleri önem arz etmektedir.
Hedef 4.4: Tanıtım Faaliyetlerinin Paydaşlarla Koordinasyon İçinde Gerçekleştirilmesi
Giresun ilinin stratejik sektörlerin iş hacimlerinin gelişimine katkıda bulunulması ve yeni yatırımlar
çekilmesi için tanıtım faaliyetleri paydaşlarla koordinasyon içerisinde ve ortak bir imaj sunumu ile
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda tanıtım faaliyeti gerçekleştiren tüm paydaşlar ile toplantılar
düzenlenecek ve iletişim ağı güçlendirilecektir. Bununla birlikte 2017 yılında ortak tanıtım faaliyeti
gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır.
Hedef 5: Yatırımların Çevresel Sürdürülebilirlikle Uyumunun İyileştirilmesi
Hedef 5.1: Enerji üretimi yatırımlarının çevresel sürdürülebilirlik tedbirlerinin alınması ve
uygulanması
Giresun’da enerji yatırımları düşünülen vadilerde katılımcılık esası ile bütüncül havza planlarının
yapılmasına ve belirlenen tedbirlerin uygulamasının takibine özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra,
Giresun’da vahşi depolama yerine düzenli depolamaya geçilmeli ve geri dönüşüm ile enerji üretimine
ağırlık verilmelidir.

26

Hedef 5.2: Turizm yatırımlarının gelişim planlarına bağlı olarak denetimi
Giresun ili genelinde yapılandırılacak konaklama ve turistik hizmet alanlarının çevresel duyarlılığı göz
ardı etmeden yerel ekonomiye maksimum katkıyı sağlayacak biçimde tasarlanması ve tasarım
aşamasında ilin yöresel mimarisini ve kültürel değerlerini yansıtacak öğelerin kullanımına öncelik
verilmesi, Giresun turizm sektöründe pozitif bir etki ortaya koyacaktır. Bu amaçla, Giresun ilinde yayla
koridorunda gerçekleştirilecek yatırımların planlanmasında “Kentsel Tasarım Rehberi’ esas
alınmalıdır. Diğer taraftan, Yayla Koridorunda turizmin gelişimi için altyapısı tamamlanmış cazibe
alanları oluşturularak imara açılması ve yatırımcılara sunulması kaçak yapılaşma sorununa büyük
oranda çözüm sağlayacaktır.
Ayrıca, atık su, kanalizasyon, katı atık bertaraf ve geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması ve
kullanımının teşvik edilmesi önem taşımaktadır. “Yayla Koridoru” kapsamında çevre düzenleme ve
peyzaj projelerine öncelik verilmesi, turizm aksının cazibesini artıracaktır.
Hedef 6: İşbirliği Ağları Oluşturulması
Hedef 6.1: Giresun ile Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler arasında dış ticaret ve turizm alanında
ilin iktisadi kalkınmasına katkı sağlayacak uygulamaların/projelerin geliştirilmesi
Giresun firmalarının Rusya ve Ukrayna pazarlarının en önemli ihraç kalemleri olan tüketim mallarına
yönelik pazar girişlerini kolaylaştıracak kümelenme veya benzeri oluşumlar üzerinden satış ve ihracat
kanalları oluşturulması, bu pazarlara girişte karşılaşılan zorlukları azaltacaktır. Rusya’nın Fındık
ihtiyacının tamamını ithalat kanalları ile karşılaması, Giresun Fındığının bu ülkede pazarlanması
konusunda önemli bir potansiyel olacağına işaret etmektedir. Bu kapsamda Giresun ilindeki firmaların
TR90’ın diğer illeri ile işbirliğinde ürünlerinin satış/ihracatını kolaylaştıracak ortak satış
merkezleri/noktalarını Odesa ve Sochi gibi Karadeniz kıyısındaki önemli şehirlerde kurmalarına
yönelik faaliyet ve projeler desteklenmelidir.
Hedef 6.2: Giresun ilinin bölge içindeki illerle ve komşu bölgelerle ilişkilerinin geliştirilmesine
yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
Giresun ilinin TR90 Bölgesinin diğer illeri ile birlikte yayla koridoru inisiyatifi kapsamında çalışmalar
yapması ve koridor üzerinde bütünleştirici ve tamamlayıcı turizm projelerinin desteklenmesi, turizm
sektörünün bölge genelinde dinamizmini artırıcı bir etki oluşturacaktır. Bunun yanı sıra,
TR83(Samsun, Çorum, Tokat, Amasya), TR72 (Sivas, Kayseri, Yozgat) ve TR90 bölgelerinin ortaklığında
kış turizmi, doğa ve macera turizmi koridorunun geliştirilmesi de turizmde ortalama kalış süresini
uzatmak adına faydalı olacaktır.
Giresun ilinde önemli bir potansiyel teşkil eden tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değerli ürünlere
dönüştürülmesi için TRA1, TRA2 ve TR90 işbirliklerinin geliştirilmesi ilin yatırım potansiyelinin
geliştirilmesi bakımından önemlidir.
Giresun ili ve komşularında öne çıkan ortak sektörler bağlamında üniversiteler ortak çalışmalar
yürütmeli ve rekabetçi sektörde ilgili üniversiteler uzmanlaşmalıdır. Ayrıca, ortak sektörlerde Ticaret
ve Sanayi Odaları, İş Adamları Dernekleri, Ticaret Borsaları ve ilgili diğer kuruluşlar güçlü platformlar
oluşturarak ilgili sektörlerin tanıtımını gerçekleştirmelidir.
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Yapımı devam eden Eğribel Tüneli ile Giresun-Sivas- Malatya-Gaziantep otoyolu projesinin de hayata
geçmesi doğrultusunda lojistik alanında planlanan ortak projelerin bu bölgedeki Ticaret ve Sanayi
Odaları işbirliğinde tanıtımlarının yapılması ve ulusal ve uluslararası farkındalık oluşturulması
açısından çalışmalar yürütülmesi önemlidir.
Hedef 7: Lojistik Hizmetlerin Çeşitlendirilmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesi
Hedef 7.1: Giresun’da faaliyet gösteren taşımacılık işletmelerinde hizmet kalitesinin artırılması
Giresun’da bulunan üniversite veya meslek okulları ya da meslek edindirme kursları kanalıyla kalifiye
lojistik elemanı yetiştirilmesi amacıyla lojistik eğitimleri artırılmalıdır. Bununla birlikte, sektörde
faaliyet gösteren işletmelerin mevcut çalışanlarının niteliklerinin artırılması için çalışanlara güncel
teorik ve pratik eğitimler verilmelidir. Söz konusu işletmelerde ihracat vizyonunun güçlendirilmesi için
uluslararası pazarda faaliyet gösteren başarılı benzer işletmelerin iş modelleri örneklemek üzere
yerinde incelenmelidir. Ayrıca, karayolu taşımacılığında dış pazara yönelik faaliyet gösteren
işletmelerin rekabetçi üstünlük kazanmaları amacıyla birlik ya da benzeri üst yapı ile faaliyet
göstermeleri gerekmektedir.
Hedef 7.2: Giresun’un yük taşıma ağının geliştirilmesi
Kuzey-Güney aksında taşımacılık koridorları oluşturulmalı, İran ve art bölgesi transit ticareti
derinleştirilmeli ve canlandırılmalıdır. Bununla birlikte, karayolunun yük taşıma trafiğinin diğer taşıma
modları arasında dengeli dağıtılması yoluyla etkin ve verimli taşımacılık sağlanmalıdır.
Hedef 7.3: Giresun ili lojistik ve kombine taşımacılık altyapısının güçlendirilmesi
Giresun ilinde tüm ulaştırma modlarının kombine edildiği bir lojistik merkezi inşa edilmeli, bu
merkezin katkısı ile Giresun ulusal ve uluslararası bir lojistik ve ticaret üssüne dönüştürülmelidir.
Ayrıca, kent merkezlerindeki lojistik unsurların kurulacak lojistik merkeze yönlendirilmesi
gerçekleştirilmelidir. Lojistik Merkez oluşturulmasıyla lojistik sektöründe faaliyet gösteren her işletme
arasında iş birliği kanalları kurulmalıdır. Giresun’un depolama kapasitesinin artırılması için modern,
nitelikli, soğuk zincire de hizmet veren depolar artırılmalıdır. Lojistik merkeze öncelikle karayoludenizyolu gelecekte demiryolu dâhil edilerek lojistik etkinliğin artırılması sağlanacaktır. Planlanan
lojistik projeler, ilin yatırım ortamının gelişmesine de önemli katkılar sağlayacaktır.
Hedef 7.4: Havayolu ağının geliştirilmesi yoluyla erişilebilirliğin artırılması ve hızlandırılması
Hava ulaştırma altyapısının geliştirilerek Giresun’un havayolu yük taşımacılığı geliştirilmeli ve turist
potansiyelleri incelenerek, Giresun’a söz konusu ülkelerden doğrudan uçuşlar başlatılmalıdır.
Hedef 7.5: Demiryolu ulaşımının Giresun’a kazandırılması
Taşımacılıkta modern teknikleri kullanan ülkeler karayolu ağırlıklı olan yük taşıma sistemlerini
demiryoluna kaydırmaktadırlar. Giresun’da yıllar öncesinde uygunluğu yönünde çalışmalar bulunan
demiryolunun orta vadede kurulması gerekmektedir. Kurulması planlanan lojistik merkezin transit
taşımacılıkta cazibe merkezi olma hedefini yerine getirecek verimlilikte çalışabilmesi için demiryolu
bağlantısı sağlanmalıdır.
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Hedef 8: Nitelikli İnsan Gücü Varlığının Geliştirilmesi
Hedef 8.1: Turizm ve Diğer Sektörlerde Çalışan Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi
Giresun ilinde mevcut olan ve yeni yatırımlarla gelişme potansiyeli bulunan lojistik, havalimanı
işletmeciliği gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik ihtiyaç analizi çalışmalarının
yapılması gerekmektedir. Burada belirlenen alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için çeşitli
eğitimler ve programlar düzenlenerek sektörlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için tedbirler alınmalıdır.
Giresun’da turizm konusunda hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitimler verilmesi, turizm meslek
liseleri ya da turizm yüksekokulları aracılığı ile turizm sektöründe nitelikli çalışan sayısının ve turizm
girişimcilik teşviklerinin artırılması gerekmektedir.
Hedef 8.2: Yükseköğrenim mezunları için iş ortamının geliştirilmesi
“Kendi işini kurmak, iş bulmaktan daha kolaydır” yaklaşımından hareketle yükseköğrenim
mezunlarının Giresun ilindeki nitelikli girişimcilik faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi
amacıyla Giresun Üniversitesi bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle girişimcilik okulu ve
kuluçka merkezi kurulmalıdır. Ayrıca, üniversite bünyesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi tesis edilerek
yenilikçi işletmelerin kurulmasının desteklenmesi konusunda önemli bir altyapı sağlanmış olacaktır.
1.3.2.Tablo

No
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3

TABLO 11 :GİRESUN İLİ YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ HEDEFLERİ
Hedef
Gösterge
Turizm Sektörü Gelişiminin ve Tanıtımının Planlanması
Giresun’da turizm gelişim alanları olarak öngörülen yerlerde
mevzuattan kaynaklanan yasal sorunların giderilmesi yönünde
-İzin başvuruları ortalama işlem süresi
çalışmalar yapılması
Giresun’da alternatif turizm faaliyetlerinin bütünleşik bir şekilde
-Sunulan alternatif faaliyet sayısı
geliştirilmesi
Müşteri odaklı tanıtım ve pazarlama mekanizması geliştirilmesi -Turist memnuniyet anketi sonuçları
Turizmin kümelenme şeklinde gelişiminin sağlanması
-Turizm kümesi bağlantılı sektör sayısı
Yaylalara erişimin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar
-Yeşil yol bağlantılı yayla sayısı
Turizm tanıtı ve Koordinasyonunda Eşgüdümün Sağlanması
Kurul oluşturulması,
Kaliteli Ve Yeterli Konaklama Kapasitesine Ulaşılması
Konaklama sayısında artış
Marka patent sayısı, yöresel ürün satış
Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi
noktası
Sanayide Katma Değer ve Rekabet Edebilirlik Artışı
Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi ve teknoloji kullanım düzeyinin -Ülke genelinde patent tescil oranı
artırılması yoluyla pazara yönelik yenilikçi ürünlerin üretilmesi
-Ülke genelinde faydalı model tescil oranı
Giresun’daki firmalarda kümelenme oluşumlarının desteklenmesi -KOSGEB işbirliği desteği proje sayısı
Fındık araştırma Gıda kontrol ve AR-GE
Tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmalarının yapılarak ürün kalitesinin
laboratuvarı
artırılması
OSB alanın fizibilite raporu ve alan
oluşturulması

2.4 İlde İhtisas OSB Kurulması
3

Dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi
Firmaların uluslararası pazara girişleri için kurumsal ve teknik
3.1
kapasitelerinin geliştirilmesi
Yabancı ülkelerle yapılmış mevcut ticaret anlaşmalarının yeniden
3.2
değerlendirilerek, Giresun’un ticaret potansiyeline uygun
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-Dış ticaret yapan firma sayısı
-Dış ticaret hacmi
-İhracat yapılan ülke sayısı
-İhraç edilen ürün kalem sayısı

No Hedef
olabilecek değişikliklerin ve yeni ticaret anlaşmalarının gündeme
alınması
4 Yatırım Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Tanıtımı
Yeni yatırım arazilerinin oluşturulması ve mevcutlarının
4.1
iyileştirilmesi
Giresun’da faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan/fırsat
4.2
oluşturabilecek sektörlerde üretim planlamalarının yapılması
4.3
4.4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1

8.2

Gösterge

-Envanterdeki yatırıma uygun arazi sayısı

En çok istihdam ve ihracat sağlayan
sektörlerde 2 adet fizibilite raporu
-Teşvik belgesi sayısı
Finansa erişim imkânlarının geliştirilmesi
-Mali desteklerden yararlanan firma sayısı
-Firma kredi kullanım oranları
Tanıtım Faaliyetlerinin Paydaşlarla Koordinasyon İçinde
-Gerçekleştirilen ortak tanıtım faaliyeti
Gerçekleştirilmesi
sayısı
Yatırımların Çevresel Sürdürülebilirlikle Uyumunun İyileştirilmesi
Enerji üretimi yatırımlarının çevresel sürdürülebilirlik
-İşletme denetim raporları
tedbirlerinin alınması ve uygulanması
Turizm yatırımlarının gelişim planlarına bağlı olarak denetimi
-Ruhsatsız turistik tesis sayısı
İşbirliği ağları oluşturulması
Giresun ile Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler arasında dış ticaret
-Yabancı kurumlarla yapılan işbirliği
ve turizm alanında ilin iktisadi kalkınmasına katkı sağlayacak
sözleşmesi sayısı
uygulamaların/projelerin geliştirilmesi
Giresun ilinin bölge içindeki illerle ve komşu bölgelerle
-Bölge içindeki veya diğer bölgelerden
ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi paydaşlarla yürütülen ortak faaliyet sayısı
Lojistik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi
Giresun’da faaliyet gösteren taşımacılık işletmelerinde hizmet
-Memnuniyet anketleri
kalitesinin artırılması
-Kalite belgeli firma sayısı
Giresun’un yük taşıma ağının geliştirilmesi
-Toplam taşınan yük miktarı (ton)
Giresun ili lojistik ve kombine taşımacılık altyapısının
-Lojistik merkez sayısı
güçlendirilmesi
-Havalimanı sayısı
Havayolu ağının geliştirilmesi yoluyla erişilebilirliğin artırılması ve
-Havayolu şirket sayısı
hızlandırılması
-Havalimanı gelen ve giden sefer sayısı
Demiryolu ulaşımının Giresun’a kazandırılması
-Demiryolu istasyon sayısı
Nitelikli İnsan Gücü Bulunmada Yaşanan Sorunlar
-Turizm konusunda düzenlenen eğitim
Turizm Sektöründe Çalışan Nitelikli İnsan Kaynağının
sayısı
Geliştirilmesi
-Eğitimlerden sertifika alan katılımcı sayısı
-Üniversitede Kuluçka merkezi ve Teknoloji
Geliştirme Bölgesi (TGB) kurulması
Yükseköğrenim mezunları için iş ortamının geliştirilmesi
-Kuluçka merkezinde hizmet sunulan
girişimci sayısı
-TGB'deki faal işletme sayısı

2. 2017 YILI EYLEM PLANI
2.1.Açıklamalar
2017 yılı planında yer alan 13 eylemden 8’i plan döneminde tamamlanmıştır. Bu eylemler genel
olarak, gelecek dönemlerde yürütülecek eylemler için hazırlık ve farkındalık mahiyetinde olup verimli
sonuçlar elde edilmiştir. Eylemlerin gecikmesi ya da gerçekleşmemesi daha çok bütçe sorunu ve
kurumların kapasitelerinden kaynaklanmıştır. Bazı eylemler ise kurumlar arası uyuşmazlık ve yasal
mevzuatlardan kaynaklı olarak gerçekleşememiştir.
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1. Giresun Turizm Eylem Planının hazırlanması:
Turizm alanlarının tanıtımı, projelendirilmesi, koordinasyonu ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek
mevsimsellik etkisinin azaltılması amacıyla ildeki bütün paydaşların katılımı ile kurumlar için rehber niteliğinde
olacak “Giresun 2023 Turizm Eylem Planı” hazırlıkları 2017 yılı içerisinde ildeki paydaş kurumlarla başlanmış saha
anketleri ve odak grup toplantıları tamamlanmıştır. Rapor yazımı ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda
2018 Nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2. Turizm Rotaları Setinin hazırlanması:

İlde bulunan önemli tarihi ve turistik destinasyonların görselleri ile birlikte hazırlanması ve bu görsellerin
Giresun.com.tr sitesine aktarılması ve kitapçık haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılması
tamamlanmıştır.

3. Hediyelik Yöresel Cam ve Gümüş Ürünlerin Üretimi ve Pazarlanması
Yöresel ürünlerin ticarileşmesinin sağlanması kapsamında cam ve gümüş ürünlerinin ilgili kurum ve
kuruluşlarca üretimi sağlanarak satış noktalarında pazarlanması planlanmıştır. Kurumun bu ürünleri
üretme kapasitesi olmasına rağmen il belediyesi ile pazarlama ve satış noktasında sorunlar yaşamış ve
daimi bir alan tahsisi yapılamamıştır.

4. Fındık Müzesi ve Tema Parkı
Fındık en çok ihraç ettiğimiz 5 tarım ürününden biri olmasına rağmen ülkemizde fındığın tanıtımın
yapıldığı bir müze ve tematik park bulunmamaktadır. Fındığın anavatanı olan Giresun’da bir müze ve
tematik parkın kurulması kenti cazibe merkezi haline getirebilecek, kentte turizmi canlandırabilecek,
kentin ulusal anlamda tanınırlığını pekiştirebilecek ve küresel anlamda bilinirliğini artırabilecek önemli
projelerden biri olarak görülmektedir. Bu müze ve tematik park, kendi asli görevi dışında araştırma,
geliştirme, tanıtım vb. hizmetler de sunacaktır. Fizibilite raporu 2017 yılı içerisinde tamamlanmış ilgili
kurum Güdümlü proje olarak Kalkınma Ajansına başvuru hazırlıkları yapmaktadır.
5. KÜSİ heyetinin 10 işletmeye Ar-Ge destekleri konusunda bilgilendirme ziyaretleri
gerçekleştirilmesi:
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Giresun Üniversitesi, Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü ve DOKA Giresun YDO temsilcilerinden oluşan KÜSİ
heyetinin Ar-Ge potansiyeli olan 10 işletmeye Kümelenme ve KOSGEB işbirliği destekleri konusunda
bilgilendirme toplantısı ziyareti düzenlemiştir. Silah sanayinde faaliyet gösteren bir firmaya Bilim
Sanayi Bakanlığı AR-GE tasarım desteğinden faydalanması sağlanmıştır. İki adet firmaya patent
desteği sağlanmış ve diğer ziyaret edilen firmalar genel olarak devlet destekleri hakkında
bilgilendirilmiştir.
6. Hazır Giyim Sanayi, UR-GE Kümesi
İlde yaklaşık 35 firma ile 4000 kişiyi istihdam eden sektörün son yıllarda ilde ciddi bir ivme kazandığı
görülmektedir. Firmaların kümelenme bilincinin arttırılması ve dış pazarlara yönelmesi ile birlikte ihracat
ve dolayısıyla sektörün ülkeye döviz girdisi artacaktır. UR-GE projesi ile birlikte firmaların eğitim ve ihtiyaç
analizleri gerçekleştirilecek ve akabinde ise hedef Pazar seçilecek olup firmaların katma değer yaratarak
ilde kalıcı hale gelmesi öngörülmektedir. İl TSO ve diğer kurumlarla birlikte firma ziyaretleri
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gerçekleştirilmiştir. Giresun ve Ordu illerinde yapılan saha ziyaretleri neticesinde bu hazırgiyim sektörüne
yönelik “rekabetçi sektörler programına “ proje başvurusu yapılmıştır.

7. Dış ticaret uygulamaları eğitimi:
Firmaların dış ticaret konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla temel usul ve esaslara ilişkin
mevzuat ve uygulamaların anlatılacağı bir eğitim verilmesine yönelik İl TSO tarafından ilgili eğitimler
gerçekleştirilmiştir.
8. Giresun’daki yatırıma uygun hazine taşınmazlarına ilişkin bilgilerin KAYS veri tabanına
işlenmesi:
Milli Emlak Müdürlüğünün bu konuda çalışmaları tamamlanması belenmektedir. Akabinde ilgili
veriler yatırımcılara sunulmak üzere KAYS veri tabanına girişleri yapılacaktır.
9. Giresun’daki yatırıma uygun Kamu arsaları ve binalarının tespiti ve uygun yatırım
alanları ile ilgili WEB sitesinin oluşturulması
Kalkınma Ajansı tarafından verine Teknik destek programı ile ilgili eylem 2017 yılı içerisinde Valilik AB Proje
Ofisi tarafından tamamlanmıştır.

10. İl Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi Koordinasyon Kurulunun Oluşturulması
Giresun İli Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi Koordinasyon Kurulu ilgili vali yardımcısı başkanlığında
gerçekleşmiştir.

11. Rusya Fındık sektörü firmalarına yönelik çalışma ziyareti:
İlgili kurumlar bütçe kısıtı ve benzeri nedenlerden çalışma ziyaretini ertelemişlerdir.
12. Mevcut ve gelişim potansiyeli bulunan sektörlere yönelik işgücü ve eğitim ihtiyaç
analizi:
İŞKUR İl Müdürlüğü ve diğer paydaş kurumlarla birlikte ilgili eylem tamamlanmıştır.
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2018 Yılı Eylem Planı
2.2. Açıklamalar
Eylem 1- Giresun Turizm Eylem Planının Hazırlanması: 2017 yılı içerisinde hazırlıklarına başlanan İl
turizm eylem planı ildeki ilgili bütün paydaşların katılımı ile 2023 vizyonuna uygun olarak hazırlıkları 2017 yılı
içerinde devam etmiştir. 2018 yılı Nisan ayında raporun tamamlanması ve planın tanıtımı yapılacaktır.

Eylem 2- KÜSİ heyetinin 20 işletmeye Devlet destekleri konusunda bilgilendirme
ziyaretleri gerçekleştirmesi: 2017 yılında oluşturulan il Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) heyeti 2017
yılında faaliyetlerine başlamış ilde 30 civarında firma ziyareti ve ilçe ziyaretleri yapmıştır. 2018 yılında da yeni
firma ziyaretleri ve yeni projelerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda ilde en az 30 firma ziyareti
planlanmaktadır.

Eylem 3- Hazır Giyim Sanayi Kümelenme Çalışması: İlde yaklaşık olarak 30 civarında çeşitli
segmentlerde firma hazırgiyim imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. II OSB’nin yatırımlara hazır hale
gelmiş olması ile birlikte ilde bu sektörde yeni firmaların yatırım yapması beklenmektedir. TSO ve diğer
kurumlarla birlikte hazırgiyim UR-GE hazırlık kümesi hazırlık çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

Eylem 4- Tirebolu İlçe Proje Çalıştayı: 2017 yılında başlatmış olduğumuz ilçe proje çalıştayına 2018
yılında da devam edilmesi planlanmaktadır. Tirebolu ilçesi ve merkezdeki ilgili kurumlarla birlikte ilçenin
sektörlerdeki durumu ve proje önerileri konusunda çalıştay ve sonuç raporu hazırlanacaktır.

Eylem 5- İran turizm acenteleri ile fam trip ve B2B: İlin kalkınmasında ağırlıklı bir yer tutan hizmetler
ve özelde turizm sektörü giderek önemli yer kazanmaktadır. 2015 yılında Kalkınma ajansı ve İl TSO ile başlatılan
İran ve ildeki turizm acenteleri karşılıklı görüşme ve rota tanıtımlarının 2018 de devam edilmesi
planlanmaktadır. Bu kapsamda Urumiye ve Tebriz başta olmak üzere 20 adet saygın acenteye ildeki tanıtımı
yapmak ve acentelerle görüştürülmesi için davet edilmesi planlanmaktadır.

Eylem 6- Azerbaycan Gıda sektörü ziyareti: İl TSO tarafından planlanması yapılan ziyaret kapsamında
ildeki 20 firmanın B2B görüşmeleri yapılmak üzere Bakü TSO üyeleri ziyareti planlamaktadır.

Eylem 7- Hizmet Sektörü AB Proje hazırlığı: İlde faaliyet gösteren işletmelere yönelik personel
niteliğini arttıran ve hizmet standardını yükseltecek proje hazırlıkları devam etmektedir. 2017 yılında YDO
tarafından iki adet odak grup toplantısı ve GZFT analiz yapılmış proje metni oluşturulmuştur. Metin hazırlıları
bitmek üzere olan proje Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açacağı ilk proje çağrısında başvurusu
yapılacaktır.

Eylem 8- İş Gücü Arz Analizi: İlde II. OSB’nin yatırımlara hazır hale gelmesi ile birlikte kalifiye işgücü ve
işgücü arzı konusunda ciddi sorunlar başlamıştır. İşsizliğin düşük olduğu ilde nitelikli ve sektörlere uygun eleman
sorunu bulunmaktadır. Yapılacak olan çalışma ile ortaya çıkacak netice üzerinde kamu ve özel sektörün
pozisyon alması sağlanacaktır.

33

Eylem 9- İl Proje Hazırlama Komisyonunun Kurulması: İlde çeşitli sektörlerde proje hazırlamak ve
uygulamak üzere kamu kurumlarında çalışan nitelikli ve deneyimli personellerden oluşacaktır. İlgili komisyonlar
İl Valisi koordinasyonunda çalışacaklardır.

Eylem 10- Tarihi Tamzara Çarşısının Turizme Kazandırılması: Önemli tarihi ve kültürel varlıkları
barındıran mahallenin yapılacak restorasyon ve sosyal donatı alanları ile turizme kazandırılması
planlanmaktadır.

Eylem 11- Ekstrem doğa Sporları merkezinin oluşturulması: İlin önemli turizm merkezlerinden olan
Kümbet yaylasında alternatif turizmin geliştirilmesine yönelik doğa sporları merkezi planlanmaktadır. Çeşitli
aktivitelerin yapılacak olan bu merkezde turizmin çeşitlendirilmesi ve kalış gün sayısının arttırılması
hedeflenmektedir.

Eylem 12- Tarihi Tirebolu Hamamı Restorasyonu: Bölgedeki en eski Osmanlı hamamı olarak bilinen
Tirebolu ilçesinde yer alan ve halen kullanılmakta olan hamamın restore edilmesi planlanmaktadır.

Eylem 13- Yeşilyol Çeşmeleri Projesi: Yeşilyol projesi kapsamında bulunan alanlarda tarihi ve doğal
özellikleri yansıtan 20 adet çeşme ve ürün satış alanlarının oluşturularak turizme hizmet etmesi
planlanmaktadır.
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2.3. Tablolar
2.3.1. Geçmiş Yıl (2017) Eylem Planı Gerçekleşmeleri Tablosu
Tablo 12: 2017 Eylem Planı

No

Eylemler

Yöneldiği Sorun
Alanı

Sorumlu Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

Tahmini
Maliyet (TL)

Planlanan
Gerçekleşme
Zamanı (Ay)

Tamamlanma
Durumu
(Tamamlandı/
Tamamlanmadı)

Tamamlanmadıysa
Gerekçe (En Fazla 1
Cümle)

2018 yılında devam
edilecek

1

Giresun Turizm Eylem
Planının hazırlanması

1.2

Kültür ve Turizm İl Md.,
İl Özel İdaresi

Giresun TSO, GİRTAB,
DOKA

100.000

Eylül

Tamamlanmadı

2

Turizm rotaları Seti
hazırlanması
Hediyelik yöresel cam ve
gümüş ürünlerin üretimi ve
pazarlanması
Fındık Müzesi ve tema parkı
Fizibilite Raporu

1.3

GİRTAP

DOKA

40.000

Şubat

Tamamlandı

1.8

Halk Eğitim Md.

Kültür Turizm il Md.

100.000

Kasım

Tamamlanmadı

1.8

Giresun Ticaret Borsası

60.000

Mart

Tamamlandı

KÜSİ heyetinin 10 işletmeye
Ar-Ge destekleri konusunda
bilgilendirme ziyaretleri
gerçekleştirmesi
Kümelenme ve KOSGEB
işbirliği destekleri
konusunda bilgilendirme
toplantısı

2.2

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Md.

Kültür Turizm İl
Müdürlüğü, İl Özel
idaresi
Giresun Üniversitesi,
KOSGEB İl Md.,
DOKA, Giresun TSO

0

Mart

Tamamlandı

2.2

KOSGEB
Giresun TSO

Bilim Sanayi İl Md.
DOKA, İŞKUR

0

Ocak

Tamamlandı

7

Hazır Giyim Sanayi, UR-GE
kümesi

2.2

Giresun TSO

DOKA, Giresun TSO

15.000

Temmuz

Tamamlanmadı

8

Dış ticaret uygulamaları
eğitimi

3.1

Giresun Ticaret ve
Sanayi Odası

DOKA, KOSGEB İl Md.

15.000

Mayıs

Tamamlandı

9

Giresun'daki yatırıma uygun
hazine taşınmazlarına ilişkin
bilgilerin KAYS veri tabanına
işlenmesi

4.1

DOKA

Milli Emlak Müd.

0

Nisan

Tamamlanmadı

3

4

5

6
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Bütçe eksikliği
nedeniyle
gerçekleşmedi.

2018 yılında devam
edilecek

2018 yılında devam
edilecek

10

Giresun’daki Yatırıma uygun
Kamu arsaları ve binalarının
tespiti ve uygun yatırım
alanları ile ilgili WEB
sitesinin oluşturulması

4.1

Giresun Valiliği AB
Proje Ofisi

Milli Emlak Md.,
Belediyeler, İl özel
idare, DOKA

11

İl Yatırım, Destek ve Tanıtım
Stratejisi Koordinasyon
Kurulunun oluşturulması

4.4

DOKA / YDO

12

Rusya Fındık ve İnşaat
sektörü firmalarına yönelik
çalışma ziyareti
Mevcut ve gelişim
potansiyeli bulunan
sektörlere yönelik işgücü ve
eğitim ihtiyaç analizi

6.1

Giresun Ticaret Borsası

Giresun TSO, Giresun
OSB Md., TKDK,
Giresun Üniversitesi,
Kültür ve Turizm İl
Md., Giresun Çalışma
ve İŞKUR Md.,
Giresun İl Özel
İdaresi, Kosgeb İl
Md.,
DOKA, Giresun TSO

8.1

İŞKUR

13

Milli Eğitim İl Md.
DOKA
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100.000

Aralık

Tamamlandı

0

Mart

Tamamlandı

100.000

Temmuz

Tamamlanmadı

0

Şubat

Tamamlandı

Bütçe eksikliği
nedeniyle
gerçekleşmedi.

2.3.2.Plan Yılı (2018) Eylemleri Tablosu
Tablo 13: 2018 YILI EYLEM PLANI

No

Yöneldiği Sorun Alanı

Sorumlu Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

Tahmini
Maliyet (TL)

Planlanan
Gerçekleşme Zamanı
(Ay)

Giresun Turizm Eylem Planının
hazırlanması
KÜSİ heyetinin 20 işletmeye Devlet
destekleri konusunda bilgilendirme
ziyaretleri gerçekleştirmesi
Hazır Giyim Sanayi Kümelenme
çalışması
Tirebolu ilçesi proje çalıştayı

1.6

Kültür ve Turizm İl Md.,
İl Özel İdaresi
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Md.

Giresun TSO, GİRTAB,
DOKA
Giresun Üniversitesi,
KOSGEB İl Md.,
DOKA, Giresun TSO
DOKA, Giresun TSO

100.000

Nisan 2018

0

Kasım 2018

15.000

Ekim 2018

-

Nisan 2018

15.000

Mart 2018

50.000

Şubat 2018

15.000

Mayıs 2018

8

İran turizm acenteleri ile fam trip ve
B2B
Azerbaycan gıda ve turizm yurtdışı
ziyaret
Sanayi sektör analiz raporlarının
hazırlanması
Hizmet sektörü AB proje hazırlığı

Tirebolu
Kaymakamlığı
Kültür ve Turizm İl
Müd., GİRTAB
DOKA, Giresun
Ticaret Borsası
DOKA, KOSGEB İl Md.

0

Eylül 2018

9

60.000

Haziran 2018

0

Ocak 2018

1.000.000

Eylül 2018

1
2

3

Eylemler

2.2

2.2

Giresun TSO

3.1
6.1

Giresun YDO- Tirebolu
Belediyesi
DOKA, Giresun TSO

6.1

Giresun TSO

3.1
8.1

Giresun Ticaret ve
Sanayi Odası
DOKA

İşgücü arz Analizi

4.2

İŞKUR, DOKA

10

İl Proje hazırlama Komisyonlarının
Kurulması

4.4

AB Proje Ofisi

11

Tarihi tamzara çarşısının Turizme
kazandırılması

1.8

GİRTAB

4
5
6
7
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Kültür ve Turizm İl
Müd., Giresun TSO,
GİRTAB , Giresun
Üniversitesi
Giresun TSO, KOSGEB
Giresun İl Müdürlüğü
YDO, Giresun TSO,
Milli Eğitim İl
Müdürlüğü, GİRTAB
DOKA, Şebinkarahisar
kaymakamlığı

12

1.2

13

Ekstrem doğa sporları merkezinin
oluşturulması
Tarihi Tirebolu hamamı restorasyonu

1.7

Dereli Kaymakamlığı,
Dereli bel.
Tirebolu bel

14

Yeşil yol çeşmeleri

1.7

İl özel idaresi

38

DOKA, Kültür ve
Turizm İl Müd.
DOKA, Giresun İl Özel
İdaresi
DOKA

500.000

Aralık 2018

400.000

Kasım 2018

1.000.000

Kasım 2018

