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1. 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. MEVCUT DURUM
Gümüşhane İli, Doğu Karadeniz Bölgesinin iç kesiminde yer alan 602 m. ile 3331 m. arasındaki
yükseklikte platolara ve geniş ovalara sahip bir alanı kaplamaktadır. Bulunduğu coğrafi konum itibari
ile Doğu Karadeniz Bölgesini güneye ve iç kesimlere bağlayan bir geçiş noktası niteliğinde olan
Gümüşhane, söz konusu konumu yatırımlara çevirecek girişimci ve yatırımcılarını beklemektedir.
Gümüşhane ili zengin maden yatakları ile bu alandaki yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Mevcut
durumda Gümüşhane’de altın, gümüş, çinko, kurşun gibi maden işletmeleri faaliyet göstermekte olup
bu alanda yeni yatırımları cazip kılan önemli potansiyel bulunmaktadır. Ayrıca, Gümüşhane, çevreyle
uyumlu yenilenebilir enerji yatırımları için yükselen değer konumundadır.
Gümüşhane’nin ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı gelişmekte olup ildeki yer altı ve yer
üstü su kaynaklarının zenginliği tarım ve hayvancılık ve su ürünleri üretimine elverişli koşullar
oluşturmaktadır. Geniş mera ve yaylalara sahip olan Gümüşhane, organik hayvancılık ve arıcılık için
ihtiyaç duyulan tarımsal üretim girdilerine doğal olarak sahip illerden biridir. İlin, Ekonomi Bakanlığı
Teşvik Sistemine göre 5. Bölge içerisinde yer alması ve kalkınma açısından öncelikli iller arasında
bulunması ile tarım ve hayvancılık teşvikleri aracılığıyla yatırımcılara gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır.
Türkiye organik süt üretiminin %65’ini sağlayan ve Türkiye’de en az tarım ilacı ve bitkisel koruma ürünü
kullanılan illerden olan Gümüşhane, söz konusu tarımsal üretim yaklaşımı ve Kelkit Vadisi bünyesindeki
geniş alanları kapsayan temiz toprağı ile organik tarım yönünden önemli üstünlüklere sahiptir.
Avrupa’nın en büyük organik süt üreten organik çiğ süt üretim tesisinin burada bulunmasının yanı sıra,
ilin meyve işleme sanayisinin (pestil, köme, meyve suyu) de gelişmiş olması ve özellikle pestil köme
üretiminde bir marka haline gelmiş olması, bu alanda girdi sağlayan doğal bitkilerin üretimine yönelik
yatırımların değerlendirilmesini de mümkün hale getirmektedir.
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi, tamamen bitirilmiş altyapısı, elektriği, suyu ve doğalgazıyla
yatırımcılara açılmıştır. 6. Bölge teşviklerinden yararlanılabilecek olan organize sanayi bölgesinde yeni
yatırımlar için yeterli parsel mevcuttur.
Gümüşhane’de yatırıma uygun turizm alanları da mevcut olup il merkezinin kuzeyinde 2000-2300 m.
rakımlarında bulunan Zigana Turizm Merkezi, bölgenin en önemli kayak tesislerinden birini
barındırmaktadır. Yine Zigana Dağları üzerinde bulunan Çakırgöl ve Gümüşhane il merkezindeki
Süleymaniye Kış Sporları Turizm Merkezlerinin bürokratik işlemleri büyük ölçüde tamamlanarak
yatırıma başlanacak hâle gelmiştir. Erikbeli Turizm Merkezi de Trabzon ve Gümüşhane illerinin sınırları
içerisinde kalmakta olup değerlendirme aşamasındadır. Gerek ulaşım kolaylığı, gerekse karlı gün sayısı
kış turizmi yatırımları için cazip imkânlar sunmaktadır. Turizm Merkezleri, Karadeniz’in en ünlü
yaylalarına yakınlıkları sebebiyle yaz mevsiminde de kullanılma imkânına sahiptir.
İlde 20 adet sit alanı mevcut olup merkez ilçede Krom Vadisi, Santa Harabeleri, Kelkit ilçesinde Satala
Antik Kenti, kaleler, çeşitli cami, kilise ve manastırlar ile sivil mimari örnekleri olmak üzere 400’den
fazla tescilli tarihi yapı bulunmaktadır.
Gümüşhane’de jeolojik yapı dolayısıyla birçok mağara yer almaktadır. Bunlardan ilimizin sembolü ve
en büyük turizm markası olan Karaca Mağarası, yılda yaklaşık 80.000 turist tarafından ziyaret
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edilmektedir. Ayrıca turizme açılması çalışmaları sürdürülen farklı mağaralar, kanyonlar ve doğa
sporları için uygun yürüyüş ve tırmanma alanları yer almaktadır.
İlde, Tomara Şelalesi başta olmak üzere yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından sık sık ziyaret edilmekte
olan şelaleler, tabiat parkları, doğa harikası göller ve yaşları yüzyılları aşan anıt ağaçlar bulunmaktadır.
Yeni kurulan Gümüşhane Üniversitesi ile adeta bir eğitim kenti olan ile 17.000 öğrenci gelmiş olup bu
bağlamda yurt ve benzeri sosyal tesisler için yatırım imkânları mevcuttur. Yanı sıra, üniversitenin
kurulması ile birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel hayat da canlanmakta olup yatırımcılara yeni iş
alanları doğmuştur.

1.1.1. Sosyal Durum
1.1.1.1.

Nüfus

2007 – 2010 yılları arasında neredeyse sabit olan Gümüşhane nüfusu 2011 yılından 2015 yılına kadar
%16’ya yakın bir artış göstermiştir.
160.000
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Son yıllarda yaşanan nüfus artışına karşın Gümüşhane, nüfus açısından ülke genelinde 77. sırada yer
almaktadır. Gümüşhane, TR90 Bölgesi içinde en az nüfusa ve en az ilçe sayısına sahip ildir. Nüfusun
%35’i Merkez ilçede, %29’u ise Gümüşhane’nin en büyük ilçesi olan Kelkit’te yaşamaktadır.
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Grafik 1 Nüfusun İlçelere Göre Dağılımı (2015)
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Kaynak: TUİK, 2016

1.1.1.2.

Göç

Göç olgusu Gümüşhane ilinin demografik yapısı hakkında vurgulanması gereken önemli bir husustur.
Diğer Doğu Karadeniz illeriyle benzer biçimde Gümüşhane, gerek yurt dışına, gerek yurt içi diğer
bölgelere, gerekse de kırsaldan kent merkezine göç olgusunun yoğun olarak görüldüğü bir merkez
olmuştur. 2010 yılına kadar net göç veren ilde bu dönem itibarıyla alınan göç sayısı verilen göç sayısının
üzerine çıkarak göç hızı oranlarına göre en fazla göç alan iller arasına girmiştir (Tablo-1). 2013 yılında
net göç hızına göre en fazla göç alan il olan Gümüşhane’nin göç istatistiklerinin seyrindeki bu
değişiklikte en önemli etken üniversitenin öğrenci alımına başlaması ve öğrenci nüfusun artmasıdır.
Tablo 1. Gümüşhane’nin Yıllara Göre Göç Oranı ve Net Göç Hızı

Yıl
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

Aldığı göç / Nüfus
13,3%
12,9%
11,8%
8,3%
7,9%
6,8%
6,6%
7,1%

Verdiği göç / Nüfus
11,7%
11,0%
7,9%
6,7%
6,8%
7,8%
8,0%
6,9%

Net göç hızı (‰)
18
18,9
39,8
16,1
10,9
-9,8
-13,4
1,6

Kaynak: TÜİK, 2016

1.1.1.3.

İstihdam

TÜİK işgücü göstergelerine göre iş gücüne katılım oranı Türkiye genelinde %50,8 olarak gerçekleşirken
Gümüşhane ilinde bu oranın %49,9 olduğu görülmektedir.1 İstihdam oranı 2013 yılında Gümüşhane
ilinde %46,3 olarak gerçekleşmiş olup aynı dönemdeki Türkiye geneli istihdam oranı %45,9’dur. Söz
konusu iki oran TR90 bölgesindeki en düşük oranlardır. TÜİK verilerine göre ildeki işsizlik oranı (2013
yılı) %7,2 seviyesindedir. Aynı dönemde Türkiye ortalaması %9,7’dir. (Tablo-2)

1

TÜİK, İllere Göre Temel İşgücü Göstergeleri, 2013

4

Tablo 2 Temel İşgücü Göstergeleri

İl

İşgücüne katılım oranı
(%)

İstihdam oranı
(%)

İşsizlik oranı
(%)

50,7
51,3
49,9
52,2
51,5
50,3
50,8

47,1
47,9
46,3
49,0
48,1
46,6
45,9

7,1
6,5
7,2
6,1
6,7
7,4
9,7

Artvin
Giresun
Gümüşhane
Ordu
Rize
Trabzon
Türkiye

Kaynak: TÜİK, İl Bazında Temel İşgücü Göstergeleri 2013

2014 verilerine göre TR90 Bölgesi iş gücünün %44,7’si tarım sektöründe, %17,5’i sanayi sektöründe,
%37,8’i ise hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. Söz konusu oranlar Türkiye geneli için sırasıyla
%21,1, %27,9 ve %51’dir.
Grafik 2 İşgücüne Katılım Oranı (%)
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Kaynak: TÜİK, 2014

Gümüşhane’de işgücüne katılım oranı yıllar itibariyle diğer TR90 illerine benzer şekilde, Türkiye
genelinin tersine, keskin bir düşüş eğilimdedir. Bu noktada az nüfusa sahip illerde kurulan
üniversitelerin ilin demografik yapısı üzerinde yaptığı etkiye dikkat çekmek yerinde olacaktır. İstihdam
oranının dramatik şekilde düştüğü 2007 ve 2014 yılları arasında il nüfusu sırasıyla 130 bin ve 146 bindir.
Geçmişte az sayıda öğrenciye ev sahipliği yapan Gümüşhane’de, yükseköğrenim gören öğrenci sayısı
17 bini aşmıştır. Çalışma çağındaki nüfusun iş bulma amacıyla göç etmesine karşılık, çalışma çağındaki
kişilerin öğrenim amacıyla ile gelmesi, nüfusun yaşlanmasını önlemekte buna karşın işgücüne katılım
oranını düşürücü bir etki yapmaktadır. Nüfus verilerine bakıldığında çalışma çağına hazırlanan ve/veya
yeni giriş yapan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun, toplam nüfusa oranı %21,89 ile Türkiye
genelindeki genç nüfus oranının (%16,45) üzerindedir. Bu durum, işgücü piyasasının arz kısmında ciddi
bir potansiyelin varlığına işaret etmektedir.
İŞKUR 2015 yılı verilerine göre ildeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde toplam 11.680 kişi istihdam
edilmektedir. Kayıtlı işsiz sayısı 3.385’tir. İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yaş gruplarına göre yaklaşık % 79’unun
20-44 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Kayıtlı işgünün eğitim durumuna baktığımızda % 53,5’inin
ilköğretim mezunu, % 29’unun ise ortaöğretim (lise dengi) mezunu olduğu görülür.2

2

Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü
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Grafik 3 Gümüşhane’de Kayıtlı İstihdamın Sektörel Dağılımı (2014*)
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Kaynak: İPTA2014/1

Sektörlere göre çalışan sayısı oranlarına bakıldığında ilk sırada 1271 çalışan ve %25,1 oran ile inşaat
sektörü, ikinci sırada 754 çalışan ve %14,9 oran ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, üçüncü sırada
ise 560 çalışan ve %11,1 oran ile imalat sektörü olduğu görülmektedir. İlde toplam 5.059 kişi istihdam
edilmektedir ve bu istihdam miktarının yüzde 50'den fazlasını İnşaat, Madencilik ve taş ocakçılığı ve
İmalat sektörleri oluşturmaktadır.
Grafik 4 İstihdam Oranı (%)

65
60
55
50
45
40

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Türkiye

41,7

41,2

43

45

45,4

45,9

TR90

57,6

57

54,6

53,7

52

47,6

Gümüşhane

62,2

59,6

55,4

53,2

50,6

46,3

Kaynak: TÜİK, 2014

Gümüşhane’de istihdam oranının yıllar itibariyle düşüş göstermesinde, işgücüne katılım oranını
düşüren sebepler etkili olmaktadır. Çalışma çağındaki nüfusun iş bulma amacıyla göç etmesine karşılık,
çalışma çağındaki kişilerin öğrenim amacıyla ile gelmesi, nüfusun yaşlanmasını önlemekte buna karşın
işgücüne katılım oranını düşürücü bir etki yapmaktadır.
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Grafik 5 İşsizlik Oranı (%)
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Kaynak: TÜİK, 2014

İşsizlik oranının genelde TR90 ve özelde Gümüşhane için ülke genelinin oldukça altında oluşu ve ılımlı
bir seyir izlemesi yukarıda bahsi geçen işgücüne katılım oranının düşmesi ve çalışma çağındaki nüfusun
bölge dışına göç etmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Gümüşhane’deki işsizlik oranlarının ülke
genelinin oldukça altında oluşu ve işsizliğin yükseliş ve düşüş eğilimlerinin ülke genelinden farklı oluşu
ildeki ekonomik yapının ve emek piyasasının da ülke genelinden farklı olduğu anlamına gelmektedir.
Ülke genelinde işsizliğin %14 ile en yüksek noktaya ulaştığı 2009 yılında Gümüşhane’deki işsizlikte daha
kısıtlı bir artış yaşanmıştır.
Genç nüfusun ağırlığı, örgün eğitim ve mesleki eğitim imkânlarıyla işgücü kalitesinin giderek artıyor
olması gibi etkenler göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak yatırımlarda işgücü bağlamında
Gümüşhane ilinin avantajlı bir konumda olduğunu söylemek mümkündür.
Grafik 6 Gümüşhane’de Meslek Gruplarına Göre Kayıtlı İstihdam (2014)
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Kaynak: İPTA2014/1
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İlde ana meslek gruplarının dağılımı Türkiye dağılımından farklılık göstermektedir. İlde en çok çalışılan
ana meslek gruplarından, Nitelik Gerektirmeyen Meslekler grubunda çalışanlar %24,52 ile ilk sırada yer
alırken, Türkiye'de ilk sırada Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar meslek grubu %18,7 ile yer
almaktadır. İlde ikinci sırada %23,41 ile Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar meslek grubu yer
alırken, Türkiye'de ikinci sırada %17,8 ile Nitelik Gerektirmeyen Meslekler ve aynı oranla Sanatkârlar
ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubu yer almaktadır.
Gümüşhane’deki işsizlik oranlarının Türkiye ortalamasının altında olmasının temel sebepleri arasında,
inşaat sektöründeki canlılık, istihdam yaratma olanağı fazla olan maden sektörü ve bilişim sektöründeki
yatırımların etkisi, toplum yararına çalışma programları ile yaratılan ilave istihdamlar ve üniversitenin
kurulması ile birlikte artan yeni yatırımlar gösterilebilir. Son yıllarda önemli ölçüde istihdam sağlayan
yatırımlar da işsizliğin düşük düzeyde kalmasında etkili olmuştur. Örneğin, şehirdeki 3 adet maden
işletmesi yaklaşık olarak 1000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Buna ilave olarak şehirde kurulan çağrı
merkezi yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlamaktadır. Toplum yararına çalışma programları kapsamında
2014 yılında 1000 kişiye ilave istihdam sağlanmıştır. Gümüşhane merkez ilçesinin nüfusu dikkate
alındığında söz konusu istihdam sayılarının önemli oranda etkisi olduğu görülebilir.

1.1.2. Ekonomik Yapı
Gümüşhane’nin ekonomisi daha ziyade tarım ve hayvancılık ile gıda sanayiine dayalı gelişmekte olup
ildeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarının zenginliği tarımsal üretim ve su ürünleri üretimine elverişli
koşullar oluşturmaktadır. Geniş mera ve yaylaları bulunan Gümüşhane, organik hayvancılık, arıcılık ve
gıda sanayi için ihtiyaç duyulan tarımsal üretim girdilerine doğal olarak sahip illerden biridir. Türkiye
organik süt üretiminin %65’ini sağlayan ve Türkiye’de en az tarım ilacı ve bitkisel koruma ürünü
kullanılan illerinden olan Gümüşhane, söz konusu tarımsal üretim yaklaşımı ve Kelkit Vadisi
bünyesindeki geniş alanları kapsayan temiz toprağı ile organik tarım yönünden önemli üstünlüklere
sahiptir. Avrupa’nın en büyük organik çiğ süt üretim tesislerinden birinin burada bulunmasının yanı
sıra, ilin meyve işleme sanayisinin (pestil, köme, meyve suyu) de gelişmiş olması ve özellikle pestil köme
üretiminde bir marka haline gelmiş olması, bu alanda girdi sağlayan doğal bitkilerin üretimine yönelik
yatırımların değerlendirilmesini de mümkün hâle getirmektedir.
Gümüşhane’nin Yatırım Teşvik Sisteminde 5. Bölge içinde bulunması ve kalkınma açısından öncelikli
iller arasında yer alması ile yatırımcılara önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. Ayrıca, 6. Bölge
teşviklerinden yararlanılabilecek olan Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi, tamamen bitirilmiş
altyapısı, elektriği, suyu ve doğalgazıyla yatırımcılara açılmıştır.

1.1.2.1.

Tarım ve Hayvancılık

Gümüşhane ilinde toplam tarımsal alan 672.004 dekardır. Bu alanın 644.660 dekarı toplam işlenen
tarım alanı, geri kalanı ise uzun ömürlü bitkiler alanıdır.3
Tablo 3 Tarım Alanlarının Dağılımı ve Üretim Miktarı

Alan (da)
458.609

Tarla Bitkileri

3

TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Gümüşhane, 2013
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2014 üretim (ton)
225.374

Alan (da)
16.233
7.020
190.142

Meyve ve uzun ömürlü bitkiler
Sebze
Nadas

2014 üretim (ton)
10.661
6.603
-

2014 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’nin toplam işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitkilerin sahip
olduğu 23,9 milyon hektarlık alan içinde Gümüşhane’deki tarımsal alan, toplam tarım alanlarının çok
az bir bölümünü teşkil etmektedir (%0,28). İldeki tarımsal alanın TR90 Bölgesi toplam tarım alanı
içindeki payı ise %10’dur.
İlin genel konumu, kirlenmemiş yapısı, iklim özellikleri, tarım ilacı kullanımının görece düşüklüğü (2013
yılında 12 gr/da ile Türkiye de en az BKÜ kullanılan illerdendir), özellikle insan müdahaleleri olmadan
doğal olarak yetişen çayır ve mera bitkileri Gümüşhane ilinde önemli bir organik tarım potansiyeli
oluşturmaktadır. Gümüşhane, hububat, bakliyat, yem bitkileri, ıtri bitkileri, pestil-köme-dut pekmezi
ve balıkçılık alanlarında organik tarım yapmaya elverişlidir. Ancak organik üretim yapılan alanların ve
üretim yapan çiftçi sayısının son yıllarda sürekli düşüşü ilin organik tarım üretim miktarını ciddi ölçüde
düşürerek 2013 yılında 3.950 tona getirmiştir. Söz konusu miktar TR90 içinde %10’luk paya sahiptir.
2010 ve 2011 yıllarında Gümüşhane’deki organik tarım üretimi TR90 toplam üretiminin yarısından
fazlasını teşkil etmekteydi.
2013 yılında Gümüşhane'nin tarımsal üretim değerinin, Türkiye tarımsal üretim değeri içindeki payı
%0,3, bitkisel üretim değeri %0,2 olmuştur. Gümüşhane'nin tarımsal üretim değeri 2009-2013 yılları
arasında inişli çıkışlı seyir izleyerek 2013 yılında 487 milyon TL olmuştur.
Türkiye'nin en büyük organik süt işletmesi tesisi Kelkit İlçesinde bulunmakta olup günlük olarak 17,5
ton organik süt üretimi gerçekleşmektedir. Arıcılıkla birlikte, bal ve balmumu üretimi yapılan ilde, başta
sığır cinsi olmak üzere hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır.
Verimli çayır, mera alanları, yem bitkisi üretimi ve potansiyelinin yüksek oluşu ve ülke ortalaması
üzerinde olan orman alanları ilde hayvancılık açısından avantajlı bir görünüm oluşturmaktadır. Buna
karşın son dönemde hayvan sayıları giderek artsa da hayvancılık faaliyetinin ölçek olarak gelişmediği
ve ilin sahip olduğu potansiyeli yansıtmadığı görülmektedir. 2013 yılında 80.583 olan sığır sayısı Türkiye
genelinin ancak %0,6’sını oluşturmaktadır. Son yıllarda hayvan sayısı ile birlikte artan süt üretimi 87.412
ton olarak gerçekleşmiştir.
Gümüşhane’nin canlı hayvan değeri 2013 yılında 206 milyon TL (TR90 toplamı içinde %15), hayvansal
ürünler değeri 117 milyon TL üzerindedir (TR90 toplamı içinde %10).
BALIKÇILIK
Gümüşhane ili su yönünden oldukça zengindir. İlde temelde, iki akarsu vardır. Bunlar Harşit Çayı ve
Kelkit Çayı'dır. Her iki çayın da il içindeki uzunluğu yaklaşık olarak 100 km’dir. Bu çaylara bağlı onlarca
dere mevcuttur. Mevcut sular, özellikleri itibariyle alabalık yetiştiriciliğine uygun şartlardadır. Baraj
göllerinde kurulan ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliğin yapılmaya başlanmasıyla 2015 yılı itibariyle ilde
bulunan alabalık üretim tesislerinin sayısı 39’a ulaşmış olup toplam kapasiteleri yıllık 5.000 ton
civarındadır. Bunların 22'si Kürtün ve Torul baraj göllerinde, 17'si ise akarsulardaki havuzlarda
bulunmaktadır.
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Gümüşhane ili sahip olduğu akarsu, göl ve barajları ile kültür balıkçılığı üretimi için büyük potansiyele
sahiptir ve su ürünleri üretimi son yıllarda hızlı artış kaydetmiştir. Bu artışta en büyük etken baraj
göllerinde kurulan ağ kafeslerde de alabalık yetiştiriciliğin yapılmaya başlanmasıdır. İlde temiz yer altı
ve yer üstü su kaynaklarının bulunması, diğer tarımsal faaliyetlere göre yılın her döneminde gelir elde
edilmesi, halkın yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi sonucu talebin artması,
ilin Karadeniz’e yakınlığı nedeniyle ihracata yönelik pazarlama probleminin bulunmaması gibi
etkenlerle balıkçılık kârlı yatırım alanlarından biri haline gelmiştir.
Kürtün Baraj Gölü’nde yapılan tatlı su balıkçılığı üretimi, su kaynakları zengin olan Torul ilçesinde var
olan tatlı su balıkçılığı potansiyeli ve Torul Baraj Gölü’nün de balıkçılık için üretime açılması su ürünleri
alanında mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasını gerekli kılmaktadır.
ARICILIK
Gümüşhane ilinin engebeli yapıya sahip olması bitki örtüsünün, özellikle ballı bitkilerin (yonca,
sığırkuyruğu, nane, ballıbaba, akasya, korunga, meyve çiçekleri, geven, kekik, deve dikeni, üçgül,
ıhlamur, kestane, orman gülü gibi) doğal olarak çok zengin olmasına imkân tanımaktadır. Bu engebeli
yapı arıların mevsim boyunca verimli çalışmalarını sağlamaktadır. İlkbaharda taban arazide yer alan
bitkilerden bazıları erkenden çiçek açmaktadır. Bu nedenle, kolonilerin bu dönemde popülâsyonları
gittikçe artarak nektar akımından daha iyi yararlanma imkânı bulmaktadır.
İlin 2014 yılı bal üretimi 954,30 ton’dur ve toplam 150.000 kovan ile 3.000 ton bal üretimi sağlayacak
floraya sahip olduğu tahmin edilmektedir. İl genelinde yapılan bitkisel üretimde kimyevi gübre ve ilaç
kullanımının az oluşu organik arı ürünleri üretimi için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

1.1.2.2.

Sanayi

Gümüşhane ilinin Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamında olması ve çeşitli teşvik unsurlarının katkısıyla,
sanayi tesisi sayısında artış görülmüştür. Başlıca sanayi kolları; gıda ürünleri imalatı, madencilik ve taş
ocakçılığı, metal cevherleri madenciliği, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, ağaç ve ağaç
ürünleri (mobilya hariç), mobilya imalatıdır. Sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına göre pestil ve
köme üretimi ağırlıklı gıda sanayi ile mermer ve taş ocakları işletmeciliğinin toplam %50’lik payla önde
gelen sektörler olduğu ilde, sanayi alanında genel olarak henüz gelişmekte olan bir görüntü
sergilenmektedir.
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı toplam 622 şirket (50 anonim, 247 limitet, 325 diğer),
Kelkit Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı toplam 371 şirket (26 anonim, 153 limitet, 192 diğer) ve Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları Birliğine kayıtlı 6750 üye bulunmaktadır. Gümüşhane’de 12.856 kişi SGK, 6.041
kişi Bağ-Kur, 7.350 kişi Emekli Sandığına bağlı aktif sigortalı olarak çalışmaktadır.
Gümüşhane ilinde sanayi siciline kayıtlı işletme sayısı 260’tır. Bunların 113 adedi Merkez ilçede, 66
adedi Kelkit’te bulunmaktadır. Toplam sanayi işletmesi içerisinde % 0,1’lik bir oran ile sanayisi az
gelişmiş iller arasında yer almaktadır. TR90 Bölgesi’ndeki sanayi üretimi Karadeniz Bölgesi genelinin
%25’ini teşkil etmekte olup Doğu Karadeniz illeri arasında yapılan değerlendirmede ilk sırada %40’lık
oranla Trabzon bulunmakta ve onu takiben sırasıyla; Ordu (% 20), Rize (%20), Giresun (%12),
Gümüşhane (%4), Artvin (%4) gelmektedir.
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Gümüşhane ilinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda,




% 33 gıda ürünleri imalatı,
% 17 madencilik ve taş ocakçılığı,
% 16 metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

ilk sıralarda yer almaktadır.
Diğer sektörler ise sırasıyla;












% 9 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç ),
% 7 Mobilya imalatı,
% 4 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı,
% 3 Metal cevherleri madenciliği,
% 3 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması,
% 3 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı,
% 1 Kömür ve linyit çıkarılması,
% 1 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri,
% 1 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı,
% 1 Ana metal sanayi,
% 1 Elektrikli teçhizat imalatı.

Sanayi sicil kayıtlarına göre, Gümüşhane ilinde sicile kayıtlı işletmelerde çalışan personel sayısı
2.656’dır. Kayıtlı 261 firmanın %82’sini oluşturan 214 adedinde çalışan sayısı 0-9 kişi arasındadır.
Gümüşhane ilinde sanayi sektöründe çalışanların %30’u metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı,
%24’ü metal cevherleri madenciliği, %17’si madencilik ve taş ocakçılığı, %16’sı gıda ürünleri imalatı
sektöründe istihdam edilmektedir. Sanayideki istihdamın %77’si işçi, %7’si mühendistir. Sanayi
işletmelerinin %47’si mikro ölçekli, %48’i küçük ölçekli, %5’i orta ölçekli işletmelerdir.
Kapasite raporu sayısı 2010 yılı itibarıyla 141’dir, söz konusu dönemde yurt genelinde toplam 40.662
adet kapasite raporu talep edilmiştir.4 2015 yılı özelindeyse Türkiye’de 4019 adet kapasite raporu talep
edilmiş olup bunların yalnızca 11 adedi Gümüşhane iline aittir.
Mevcut durumda Gümüşhane’de 13 adet esnaf ve sanatkâr odaları bulunmaktadır. 2015 yılsonu
verilerine göre ildeki toplam esnaf sayısı 3294 olup toplam işyeri sayısı 3635’tir.5
GÜMÜŞHANE İLİNDEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE SANAYİ SİTELERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER
a. GÜMÜŞHANE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ :
Gümüşhane ilinde 1 adet sicil almış OSB bulunmakta olup, doluluk oranı %51’dir.



4
5

132 hektar büyüklüğünde olup ortalama parsel büyüklüğü 2,32 hektardır.
2006 yılında tamamlanmıştır.

İllere Göre Kapasite Raporu Talepleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası
İllere Göre Esnaf, İşyeri, Nüfus ve Oda Bilgileri (31/12/2015), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası
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Bölgedeki; 57 adet sanayi parselinin, 29 adedi tahsis edilmiştir (üretime başlayan işletme
sayısı 20).
 Üretime geçen parsellerde yaklaşık 500 kişi istihdam edilmektedir.
 Ağırlıklı sektör grubu; gıda ürünleri imalatı ve mobilya imalatı sanayidir.
b. SANAYİ SİTELERİ
Tablo 4.Gümüşhane Sanayi Siteleri Verileri

Sanayi Sitesi Adı

İşyeri Sayısı

Gümüşhane Kelkit SS
Gümüşhane Merkez SS
Toplam

212
120
332

1.1.2.3.

Dolu İşyeri
Sayısı
148
78
226

Boş İşyeri
Sayısı
64
42
106

Doluluk Oranı
(%)
70
65
68

Dış Ticaret

Gümüşhane ili dış ticaret hacmi düşüktür. İlde üretilen ürünler daha çok iç pazara sunulmaktadır.
Yapılan ihracatın sektörel ayrıntısına bakıldığında yalnızca imalat sektöründen ihracat yapıldığı
görülmektedir. İle yapılan ithalatın çoğunluğu tarım ve ormancılık sektöründe olmak üzere imalatla
birlikte iki sektörde gerçekleşmiştir.
Tablo 5 Gümüşhane ili dış ticaret verileri (2004-2015)

Yıllar

İhracat
(1.000 $)

İthalat
(1.000 $)

Net İhracat
(1.000 $)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

119
42
9
140
8
112
340
257
216
6
208
27

214
1.298
413
1.457
131
11
583
27
4.007
2.127
80
1.305

-95
-1.256
-404
-1.317
-123
101
-243
230
-3.791
-2.121
128
-1.278

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, 2015
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Grafik 7 Gümüşhane ili ihracat ve ithalat değerleri, 2004-2015 (x1.000$)
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İhracat 119

42

9

140

8

112

340

257

11

583

27 4.007 2.127 80

İthalat 214 1.298 413 1.457 131

216

6

208

27
1305

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı

Dış ticaret ilde düşük gerçekleşme verileri gösterse de aslında ilden yapılan ihracatın verilerin çok
üzerinde olduğu bilinmektedir. Maden sektöründe olduğu gibi ihracat yapan firmaların gerçekleştirme
rakamları firma merkezlerinin bulundukları şehirlere ya da limanlara katkı sağlamaktadır. İlde ihracat
yapan firmaların transit ihracat yapıyor olması, yaratılan katma değerin yalnızca küçük bir kısmının ilde
kalmasına, bu kısmın da yalnızca ticaretle uğraşan kesim tarafından elde edilip kırsala yayılmamasına
neden olmaktadır.
İhracatçı firmaların sayısının az olmasına gerekçe olarak, limanlara ve sınır kapılarına olan mesafe,
ihracat kültürünün ve firmaların kurumsal yapısının ilde gelişmemiş olması, bu alanda çalışacak nitelikli
eleman eksikliği gösterilmektedir.

1.1.2.4.

Turizm ve Hizmetler

Gümüşhane, gümüş ve altın madenlerinin zenginliğinden ve tarihi İpek Yolu üzerindeki konumundan
dolayı tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İlin turizm değerleri birçok farklı turizm çeşidini
içerisinde barındıran çok yönlü bir turizm sektörü gerçekleştirebilmesine olanak sağlamaktadır.
Özellikle son yıllarda sunduğu alternatif turizm olanakları sayesinde il giderek daha çok yerli ve yabancı
turist çekmektedir.
Aşağıdaki grafikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre yıllar itibarıyla Gümüşhane’yi ziyaret
eden yerli ve yabancı turist sayıları gösterilmiştir. Ziyaretçi sayısında yıllar içinde istikrarlı bir artış
gözlenmekte olup 2015 yılındaki ziyaretçi sayısı 116.053 adedi yerli, 14.580 adedi yabancı olmak üzere
toplam 130.633 kişidir. Ağırlıklı olarak yerli turistlerin ziyaret ettiği il, son dönem rakamlarına göre en
fazla ziyaretçiyi yaz aylarında ağırlamaktadır. Bölge ve ilin yurt dışında tanıtımına yönelik yapılan
çalışmaların yabancı turist sayısında artış sağlaması beklenmektedir.
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Grafik 8 Yıllar İtibarıyla Gümüşhane’ye Gelen Turist Sayıları
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Tablo-6’da ilde faaliyet gösteren mevcut konaklama tesisleriyle ilgili bilgiler sunulmuştur. Kültür ve
Turizm Müdürlüğü verilerine göre hazırlanan tabloda yıldızlı otellerin Merkez ve Kelkit ilçesinde
bulunduğu ve toplamda ildeki özel sektör konaklama tesisi kapasitesinin 17 tesis, 376 oda ve 766
yataktan oluştuğu görülür.
Tablo 6 Gümüşhane İlinde Faaliyet Gösteren Konaklama Tesisleri

Tesis yeri
Merkez
Merkez
Kelkit
Merkez
Şiran
Kelkit
Torul
Köse

Niteliği
3 Yıldızlı
2 Yıldızlı
3 Yıldızlı
Yıldızsız
Yıldızsız
Yıldızsız
Yıldızsız
Yıldızsız
Toplam

Adedi
1
2
2
5
1
3
2
1
17

Oda sayısı
40
62
57
61
30
50
70
6
376

Yatak sayısı
88
103
115
151
60
95
142
12
766

Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yukarıda bilgileri verilen konaklama tesislerine ilave olarak ilde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım
belgesi almış olup yatırım aşamasında bulunan konaklama tesislerine ilişkin bilgiler Tablo-7’de
sunulmaktadır. Bu tesislerin faaliyete geçmesi durumunda ilde 2 adet yeni tesis inşa edilerek oda sayısı
145 adet, yatak sayısı da 301 adet artacaktır.
Tablo 7 Bakanlık yatırım belgeli konaklama tesisleri

Tesis yeri
Merkez
Şiran

Niteliği
4 Yıldızlı
3 Yıldızlı
Toplam

Adedi
1
1
2

Oda sayısı
106
39
145

Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Yatak sayısı
226
75
301

Konaklama tesislerin mevcut ve yakın tarihteki durumu incelendiğinde göze çarpan bir diğer husus ise
ilde 4 ve 5 yıldızlı otel bulunmayışıdır. Her ne kadar ildeki turizm faaliyetleri küçük pansiyon ve butik
otelleri daha cazip hale getirse de şehir merkezinde kaliteli hizmet veren üst standartlarda otel eksikliği
her geçen gün daha fazla hissedilmektedir.
İlde faal durumda 3 adet seyahat acentesi bulunmaktadır. İlgili acenteler il merkezinde faaliyet
göstermektedir.
Gümüşhane, turistik değer taşıyan tarihsel, arkeolojik ve kültürel zenginlikleri olmasına rağmen,
ulaşımda çeşitliliğin yetersizliği, tanıtım eksikliği gibi nedenlerle mevcut potansiyelinden yeterince
faydalanamamaktadır.

1.1.3. Rekabetçi ve Potansiyel Sektörler
Ekonomide aynı ürünü üreten birimler arasındaki yarışı ifade eden rekabet, firma düzeyinden ülke
düzeyine “rekabet edebilirlik” kavramı etrafında birçok kalkınma göstergesinin etkileşimi sonucunda
ortaya çıkan bir performans göstergesine dönüşmektedir.
Eğitilmiş işgücü arzı, fiziki ve kurumsal altyapı gibi unsurlar, işletmelerin bir arada bulunmalarından
doğan dışsal ekonomiler ve sağlık, eğitim gibi genel yaşam düzeyini etkileyen unsurlar bölgesel
rekabetçilik derecesini belirler. Rekabet edebilirlik endekslerinde bu gibi çeşitli sosyal ve ekonomik
bileşenler kullanılmaktadır.
Tablo 8 İller arası Rekabet Edebilirlik Endeksi, 2009-2010

Kaynak: URAK

Gümüşhane’de yatırım potansiyeli bulunan sektörler açısından incelediğimizde yeterli altyapı, rezerv
ve yetişmiş işgücüne sahip olan, Mermer ve Madencilik Sektörü, Yöresel Gıda (pestil, köme, dut
pekmezi, ballı pestil, bitki çayları), Turizm, Organik Tarım sektörleri olarak öne çıkmaktadır.
Tarım; istihdam, dış ticaret ve gelir göstergelerinde TR90 Bölgesi’nde ön plana çıkan sektördür. TÜİK’in
2012 yılı verilerine göre, TR90 Bölgesi’nin ihracatında tarım ve hayvancılığın aldığı pay %46, gıda
ürünleri ve içecek sektörünün aldığı pay ise %26,7’dir.
-

Organik Tarım

Türkiye organik süt üretiminin %65’ini sağlayan ve Türkiye’de en az tarım ilacı ve bitkisel koruma ürünü
kullanılan illerinden olan Gümüşhane, söz konusu tarımsal üretim yaklaşımı ve Kelkit Vadisi
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bünyesindeki geniş alanları kapsayan temiz toprağı ile organik tarım yönünden önemli üstünlüklere
sahiptir.
Gümüşhane ili ve özellikle Kelkit Vadisi, organik tarım için ulusal ölçekte rekabet potansiyeli
taşımaktadır. Bu bağlamda, bölgelerarası işbirliğini de harekete geçirerek Gümüşhane, Bayburt ve
Erzincan illerini içine alan bir organik tarım vadisinde kurulacak ve organik gıda üretiminde
ihtisaslaşacak bir organize sanayi bölgesi, Bölge tarımsal ürünlerinin katma değerini artıracaktır.
-

Gıda sanayi

Tarım ürününün işlenmesini sağlayan sanayi kolu olduğundan dolayı tarıma dayalı bir üretim şeklidir.
Tarım ürünlerinin değerlendirilmesinde, pazarlanmasında, ihracında ve tarımın gelişmesinde önemini
hissettirmektedir. İl genelinde yaşayan insanların ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarımın
sanayi ile entegrasyonunun sağlandığı ürünlerden en önemlisi pestil ve köme imalatıdır. Mevcut
durumda kayıtlı 27 adet firmanın yıllık 5 bin ton üzerinde pestil köme imalatı bulunmaktadır.
-

Orman Ürünleri ve Mobilya Sektörü

Gümüşhane ilinin büyük bir kısmın dağlık alanlar oluşturduğundan orman arazisi dar bir alana yayılmış,
bu durum orman sanayinin yapısını da etkilemiştir. Ormanlık alan bakımından Türkiye ortalamasının
üzerinde olan il arazisinin %60'ını dağlar, %29'unu platolar, %11'ini ovalar teşkil etmektedir.
Gümüşhane’de koru ormanlarının çoğunu Sarı Çam koru ormanları oluşturmakla beraber Köknar ve
Ladin koru ormanları, Sarı Çam Köknar, Sarı Çam - Köknar – Ladin karışık koru ormanları; ayrıca Kürtün
ilçesinde Sarı Çam-Kayın-Ladin karışık koru ormanları da mevcuttur.
-

Enerji Sektörü

İlin yer üstü su kaynaklarından elde edilebilecek enerji miktarı 1.274 GWh/yıl’dır. Su kaynaklarından
enerji üretiminde faydalanılmak üzere 8 adet hidroelektrik santrali (HES) faal durumda çalışmaktadır.
Söz konusu santrallerin toplam kurulu gücü 624 MW’dir. Bunların dışında 5 adedi de yapım aşamasında
olan, 10 adet de üretim lisansı alınmış HES projeleri bulunmakta olup toplam kurulu gücün 144 MW
artması beklenmektedir.
-

Madencilik Sektörü

Gümüşhane, jeolojik yapısından kaynaklanan zengin bir maden bölgesidir. Gümüşhane granitleri ve
onlarla temas halindeki kayaçlar, gümüş, bakır, kurşun hatta altın gibi sadece metalik madenler
yönünden değil, beril, safir, turmalin, topaz, ametist ve akik gibi değerli taşlar yönünden de zengindir.
Yöre, metalik madenler açısından önemli zenginliklere sahiptir. Özellikle altın ve bakır-kurşun-çinko
bölgede önemli yataklar oluşturan başlıca metalik madenlerdir. Altınla ilgili yörede MTA tarafından çok
sayıda çalışma yapılmıştır. İldeki önemli altın sahalarından biri Merkez ilçesinde yer alan MescitliMastra altın yatağıdır. Özel sektör tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mastra altın sahasında
ortalama 12 gr/ton Au ve 8 gr/ton Ag tenörlü 1.000.000 ton rezerv tespit edilmiştir.6
Gümüşhane ilinin madencilik tarihçesi açısından önemli bir yeri vardır. Yapılan çalışmalar sonucunda
22 adet metalik maden ve 17 adet endüstriyel hammadde yatak ve zuhuru tespit edilmiştir. Tablo-9’da
6
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ilin önemli maden yatakları gösterilmiştir.7 Tablo incelendiğinde maden yataklarında önemli bir
potansiyel mevcut olmasına rağmen birçok alanda kurulu işletme bulunmadığı görülmektedir.
Tablo 9 Gümüşhane ili önemli maden yatakları

Yatak adı

Tenör (%)

Rezerv (t)

Metal (t)

Açıklama

Torul- Mastra

12 gr/ton Au
8 gr/ton Ag
21.50 Zn
21.10 Pb
1.18-12.49 Pb-2.2912.52 Zn eser-1.45 Cu
2.59 Cu
9.63 Pb
14.04 Zn
0.11 Cu
6.06 Zn
7.34 Pb
3.0 Pb
2.8 Zn
8-9 gr/ton Ag
2.55 gr/ton Au
3 gr/ton Au
16 gr/ton Ag
0.89 gr/ton Au

1 000 000 (G)

12
8
97 060
97 060
10 000
12 000
3 000
11 560
16 800
495
27 200
33 000
6 000
5 600
17
0,5
2
11
2

Koza Mad.

Eski işletme

1.2

İşletme yok

Merkez- Midi
KelkitEğlenceyayla
Torul- Alacadağ

Torul- Köstere

Merkez Hazinemağara

Merkez-Kırkpavli
Merkez - Sobran
Merkez – KaleKaletaş

3.3 gr/ton Au

460 000 (G)
100 000 (P)
120 000 (Mm)

450 000
(M+Mm)
200 000 (P)

700 000 (G)
2 326 830
(G+M)
750 000 (G+M)

Rezerv bitti
İşletme yok
İşletme yok

İşletme yok
(Araştırma)
İşletme yok
(Araştırma)
İşletme yok

Kaynak: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
G: Görünür, M: Muhtemel, Mm: Mümkün, P: Potansiyel

İlde endüstriyel hammaddeler olarak çimento hammaddeleri, feldispat, kil, kaolen, kireçtaşı ve barit
oluşumları bulunmaktadır. İldeki endüstriyel hammadde oluşumları genellikle Merkez ve Kelkit
ilçelerinde yer almaktadır. Merkez ilçede Karamustafa ve Gökçedere sahalarında toplam alkali
değerleri % 7.8 olan ve % 1.35 demir içeriğine sahip zenginleştirilerek kullanılabilir feldispat potansiyeli
ile yine Merkez ilçe civarında çimento hammaddesi olarak kullanılmaya elverişli 46.659.623 ton
kireçtaşı ve 33.586.550 ton kil rezervi saptanmıştır.
KÜMELENME
2014 yılında DOKA tarafından kümelenme ve sektörel yenilik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda önceliklendirme için değerlendirmeye alınan sektörler: su ürünleri, eğitim, tarım, yöresel
ürünler, arıcılık, meyve ve bitki çayları, organik hayvancılık, maden ve cevher, doğal taş, turizm,
pestil/köme sektörleridir. Sektörler iki eksende değerlendirilmiştir. Mevcut Durum Performansı Ekseni;
ciro, istihdam, ihracat, katma değer ve yığın kriterlerinden oluşmaktadır. Kümelenme Potansiyeli
Ekseni; aktörler/firmalar arasındaki işbirliği, işbirliği kuruluşunun varlığı, tedarik/değer zincirinin varlığı,
sektörel know-how ve UR-GE’ye uygunluk kriterlerinden oluşmaktadır. Bölgesel paydaşların katılımı ile

7
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düzenlenen önceliklendirme çalıştayı sonucunda sektörlerin Önceliklendirme Matrisindeki yerleşimleri
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Grafik 9 Gümüşhane İli Sektör Önceliklendirme Matrisi

Yapılan tahlillerde “Pestil/Köme”, “Turizm” ve “Doğal Taş (Mermer)” sektörleri Gümüşhane ili için
kümelenmede öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Raporda ayrıca pestil/köme sektörü Ekonomi
Bakanlığı UR-GE Desteğinden ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Desteklerinden
faydalanabilecek sektör olarak belirlenmiştir.
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1.2. SORUN ALANLARI
1.2.1. Hâlihazırda Yaşanılan Sorunlar
Dünya Bankası Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporuna8 göre firmaların iş yaşamını ve
yatırımlarını etkileyen en önemli sorun ve engelin vergiler olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye genelinde
vergi ve vergi oranları %33, TR90’da ise %46 oranla işletme ve yatırımlarda en önemli sorun olarak öne
sürülmüştür. Yapılan araştırmada hem ülke geneli hem de TR90’da en önemli ikinci sorun ise
finansmana erişimdir. Diğer sorunlar; kayıt dışı ekonominin yarattığı haksız rekabet koşulları, kalifiye
işgücü yetersizliği, iş kanunları, ulaştırma ve lojistik, siyasi istikrarsızlık, izin ve ruhsat süreçleri, suç,
hırsızlık ve düzensizlik, yatırım yeri temine ilişkindir.
Grafik 10 İş ortamında karşılaşılan ilk 10 engel ve sorun
50%

46%

45%

TR90

Turkey

40%
35%
30%
25%
20%

15%

15%

11%

10%

9%
4%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

0%

1.2.2.1.

Sorun Alanları Açıklamaları

Sorun Alanı 1: Ulaşım ve lojistik sorunları
Trabzon’u İran’a bağlayan transit yol üzerinde bulunan ilde karayolu taşımacılığı önemini her zaman
için korumuş ve bölgede bir nakliyecilik kültürü meydana gelmiştir. Ancak, ulaşım altyapı ve
imkânlarının kısıtlılığı, lojistik maliyetlerin yüksekliği, büyük pazarlara olan uzaklıktan dolayı ilin
yatırımcılar nezdindeki cazibesi olumsuz etkilenmektedir.

8

Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu TR90 Düzey-II Bölgesi, Trabzon – Ordu – Giresun – Rize –
Artvin – Gümüşhane
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Sorun Alanı 1.1: İlin coğrafi koşullarının ve iklim şartlarının zorluğu
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz arasında bir geçiş teşkil eden Gümüşhane, her iki bölgenin iklimsel
özelliklerini barındırmasına rağmen birbirine yakın kesimlerde bile büyük farklılıklar görülmektedir.
Genel olarak yüksek ve engebeli olan ilde yazları serin, kışları soğuk bir iklim görülür. Yıllık sıcaklık
ortalaması 10 0C’dir. Karasal iklimlerin karakteristik özelliğini taşıyan ilde sıcaklık ortalaması 20 0C’yi
geçen ay sayısı sadece 2’dir. İklim ve coğrafi koşullar açısından Gümüşhane kuzey ve güney olmak üzere
ikiye ayrılabilir. Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinden oluşan kuzey bölge dağlıktır ve Karadeniz iklimine
benzer özellikler taşır. Ortalama yükseklik 1200 metredir. Dar ve derin vadilerle birbirinden ayrılmış
yüksek dağlar kuzeyin belirleyici özelliğidir. Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinden oluşan güney kesim ise
tarım ve hayvancılığın temel iktisadi etkinliği oluşturduğu yüksek platolardır. Bu bölge düz tarım arazileri
içermekle birlikte 1500-1600 metre ortalama yüksekliğe sahiptir (Şiran 1300-1500 m, Kelkit ise yaklaşık
1450-1750 m arasında yer almaktadır). İlin söz konusu coğrafi ve iklim durumu tarım dışı yatırımlarda
lojistik temelli zorluklar başta olmak üzere çeşitli güçlüklere sebep olabilmektedir.

Sorun Alanı 1.2: Ulaşım altyapısı eksiklikleri, havaalanı ve demiryolu ulaşımı bulunmaması
Hava ve demir yolu bağlantısı olmayan Gümüşhane’de ulaşım yalnızca karayolu ile yapılabilmektedir.
Hava ve deniz yolu ulaşımı açısından Gümüşhane’ye en yakın il Trabzon (100 km); demiryolu
yönündense Erzincan’dır (130 km). Dağlık ve engebeli olan ilde karayolları üzerinde çok sayıda tünel
(52 adet) bulunmakta olup yeni Zigana Tüneli gibi devam eden diğer karayolu projeleri ile karayolu
ulaşım imkânlarının geliştirilmesine çalışılmaktadır.
Sorun Alanı 1.3: Lojistik hizmet sorunları
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Gümüşhane, Tebriz-Trabzon Limanı arası ticaretin hareketli olduğu
dönemlerde lojistik ve nakliye sektörlerinde önemli aktörler arasında yer almış ancak daha sonra azalan
ticaret hacmiyle bu özelliğini kaybetmiştir. Lojistik olarak İran ticareti için büyük önemi bulunan
Trabzon Limanı’na, 19. yüzyıldaki hareketli döneminde yılda yarım milyon tondan fazla ürün sevkiyatı
yapılmaktaydı. 1974 itibarıyla İran’a Trabzon Limanı üzerinden başlayan transit nakliyat, limana “transit
liman” olma özelliği kazandırmıştır.9 Bu dönemde sürekli artan bir eğilimle devam eden transit ticaretle
1984 yılında yıllık 566 bin ton seviyesine ulaşılmıştır.10 İran-Irak Savaşı sırasında limanın önemi daha da
artmış, transit yüklerin tamamına yakınını İran’a ait yükler oluşturmuştur. Transit ticaretin gelişmesi
bölgede çok sayıda taşımacı firmanın kurulmasına, araç sayısının artmasına ve önemli istihdam
olanaklarının gelişmesine vesile olmuştur. Örneğin 1975’te transit taşımacılık yapan firma sayısı
Trabzon’da sadece 5 iken ve bunlara ait 320 kadar araç bulunmaktayken beş yıl içinde firma sayısı
32’ye, araç sayısı da 5.000’e yükselmiş olup ayrıca limanda, gümrüklerde ve nakliye firmalarında sabit
çalışan personel sayısı da bin kişinin üzerine çıkmıştır.11 Bu istatistiklerin önemli oranda
Gümüşhane’den iştirak eden işletme ve insan kaynağıyla oluştuğu bilinmektedir. Mevcut durumda ise
ildeki lojistik hizmet ve altyapı, gelişmesi gereken düzeyde olup küçük nakliye işlerine yönelik hizmet
alımları dahi firma azlığı ve ekipman eksikliği nedenleriyle önemli bir sorun olmakta ve büyük ölçüde il
dışı firmalar aracılığıyla sağlanmaktadır.

9

Saliha Koday, “Trabzon Limanı”, s.479
Bekdemir, Şahin, Kadıoğlu, “Trabzon Limanından İran’a Yapılan Transit Ticaretin Gelişmesi, Sorunları, Geleceği”,
s.46
11
A.g.e. s.49, 51
10
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Sorun Alanı 2: Yatırım yeri temininde karşılaşılan sorunlar
Kamu taşınmazlarının tahsisinde çeşitli kurumlarca, farklı mevzuat kapsamında işlemler
yürütülmektedir. Bu durum taşınmazların yatırımcılara tahsis sürecini uzatmaktadır. Sonuç olarak bazı
yatırımlar için kamu arazisi edinmek ve yatırım yeri haline getirmek için gerekli tüm izinlerin alınması,
onay işlemlerinin tamamlanması iki yıl veya daha uzun bir zaman alabilmektedir. Yatırım yeri temininde
izin ve işlem prosedürlerinin uluslararası standartlara uygun bir sürede yatırımcının fiziki faaliyetlerini
başlatmasına imkân verecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Sorun Alanı 2.1: Uygun yatırım yerlerinin kısıtlılığı, yeni yatırım yeri tespiti ve üretmede
karşılaşılan sorunlar
İlin toplam yüzölçümü 6.575.000 dekardır. Hazine’ye ait ildeki 27.584 gayrimenkulün toplam alanı ise
3.308.791 dekardır.12 Söz konusu gayrimenkullerden 3.282.678 dekar yüzölçümüne sahip 26.881 adedi
tescilli taşınmazlardır (Tablo-10).
Tablo 10 Hazine Taşınmazları Dağılımı

Taşınmaz Ana Cins Adı

Arazi
Arsa
Bağ-Bahçe
Bina
Boşluk
Maden ve Ocak Alanları
Orman
Orta Malları
Su ve Su Ürünü Alanları
Tarihi ve Kültürel Alanlar
Tarla
Diğerleri
Toplam

Taşınmaz
Adedi
12.698
1.584
866
834
3
4
1.771
797
187
136
7.993
8
26.881

Hazine Yüzölçümü (m2)

1.107.607.415,09
3.439.831,25
1.587.194,83
1.052.675,69
10.796,62
61.158,31
1.955.072.454,42
170.700.427,73
408.090,76
110.267,60
42.591.425,33
35.850,83
3.282.677.588,46

Toplam Hazine
Taşınmazları
İçindeki Oranı
33,74%
0,10%
0,05%
0,03%
0,00%
0,00%
59,56%
5,20%
0,01%
0,00%
1,30%
0,00%
100%

2016 yılı itibarıyla Hazine taşınmazlarının 1.398.656 dekar yüzölçümüne sahip 1.675 adedi tahsisli
taşınmazlardır. İldeki Hazine taşınmazlarının %60 kadarını ormanlar oluşturmaktadır. Yol ve diğer
altyapı etmenleri dikkate alındığında kalan taşınmaz havuzundan yatırımlara tahsis edilebilecek olanları
çok az sayıdadır.
Mevcut durumda ilde arazilerin kullanım planlaması ve arazi envanteri çalışmaları yetersizdir. İl Hazine
taşınmazları stoku arasından yatırıma uygun yerlerin tespiti, atıl taşınmazların belirlenmesi ve kamu
arazilerinin tahsise hazır hâle getirilmesine yönelik çalışma yapılmasında eksiklikler bulunmakta, gelen
yatırımcılara yatırım yeri sunulamamaktadır. İlgili kurumlardaki iş akış süreçleri, insan kaynağı ve teknik
yetersizliklerden dolayı söz konusu çalışmaların yapılması güçleşmektedir. Ayrıca, yatırımcı tarafından
belirlenen bir arazi tahsisinin de çok sayıda kurumun taşra ve merkez idarelerince onay ve izin süreçleri
gerektiren çok uzun ve dağınık bir formaliteler silsilesine tabi olması yatırım yeri tahsislerini
zorlaştırmaktadır.
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Söz konusu sorunların çözümü mevzuat ve süreçlerde yapılacak güncelleme ve kolaylaştırmalar ve ilgili
birimlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini gerektirmektedir.
Sorun Alanı 2.2: İldeki yatırım olanaklarına ilişkin bilgi ve veri eksikliği, ildeki yatırım imkânları
ve potansiyellerin girişimci ve yatırımcı kitleye yeterince duyurulamamış olması
İldeki ekonomik durum ve potansiyeli, öne çıkan sektörlerin gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını
sağlayacak sektörel veri, plan, strateji ve raporlar yetersiz düzeydedir. Bu yöndeki çalışmaların azlığı
girişimci ve yatırımcı kitleye ildeki yatırım imkânlarının duyurulması noktasında da eksikliklere neden
olmaktadır.
Sorun Alanı 2.3: Yatırım süreçleri ve bürokrasinin uzunluğu
Resmi düzen ve kurallar, izin ve ruhsat süreçleri ve vergilendirme gibi alanlarda iyi bir ekonomik
yönetişim, olumlu bir iş ortamının temel direğidir. Kayıtlı firmalar vergi ödeme ve yasalara uyma
sorumlulukları bulunur. İşletmeler, kuruluşları itibarıyla tesis yenileme, kapasite artırma, dış ticaret gibi
birçok faaliyette izin ve ruhsat süreçlerine tabidir. Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu
işbirliğinde yürütülen “İş Yapma Projesi” kapsamında oluşturulan 2016 yılı İş Yapma Endeksinde
Türkiye, 190 ülke içinde 69. sırada yer almaktadır.13 Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan ve
ülkeleri dış ticarete konu olan malların serbest dolaşımını hangi ölçekte kolay hale getirdiğine göre
sıralayan “Ticareti Kolaylaştırma Endeksi”ne göre ise 2016 yılında Türkiye 4,52 endeks değeri ile 136
ülke arasında 59. sırada yer almaktadır.14
Bölgesel ölçekte ise Gümüşhane’nin yer aldığı TR90 Bölgesinde, Dünya Bankası Bölgesel Yatırım Ortamı
Değerlendirme Raporu verisine göre resmi işler ve bürokraside harcanan zaman ülke ortalamasından
yüksektir.
Grafik 11 Devlet dairelerinde harcanan zaman
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Yukarıdaki Grafik’te görüleceği gibi TR90 Bölgesinde firma ölçeği büyüdükçe kamu dairelerinde daha
fazla vakit harcanmaktadır. Bölgede ve ilimizde firmaların resmi süreçlerde ve kamu dairelerinde
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TÜİK Uluslararası Endeksler, İş Yapma Kolaylığı Endeksi
TÜİK Uluslararası Endeksler, Ticareti Kolaylaştırma Endeksi
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harcanan zamanları tüm firma ölçeklerinde Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Zamanın çok önemli
olduğu iş dünyası için yasal zorunluluklar ve resmi süreçlere uyum çok maliyetli olabilmektedir.
Gereğinden fazla ve verimsiz resmi süreç özel sektör etkinliğini ve yabancı yatırımları vazgeçirmektedir.
Sorun Alanı 2.4: Kurumlar arası iletişim/işbirliği eksikliği
Yatırımcı kuruluşların birbirlerinden haberdar olması, yapılacak hizmetlerde koordinasyon sağlanması
il yatırım ortamının gelişmesine katkı sağlayacak önemli etmenlerdendir. Ancak kurumların farklı bakış
açıları, beklenti ve öncelikleri olması ortak bir hedef için bir araya gelebilmelerini her zaman mümkün
kılmayabilir. Mevcut durumda ilde kurumlar arası işbirliği ve eşgüdüm konusunda sıkıntılar
yaşanmakta, bu durum kaynak israfına neden olabilmektedir. İlin tanıtımı, sektörel gelişime yönelik
tedbirler ve destek mekanizmalarının uygulanması gibi hususlarda göze çarpan kurumlar arası iletişim
ve işbirliği eksiklikleri, kaynakların benzer alanlarda ve mükerrerlik teşkil edecek şekilde sarf edilmesine
yol açabilmektedir. Bazı kamu yatırımlarının iletişim ve koordinasyon sorunları ve ilgili paydaşların
katılımı olmaksızın iyi etüt edilmeden uygulanması nedeniyle kayıplar oluşabilmekte, bazı projelerin
farklı kurumlarca tekerrür ettiği görülebilmektedir.
İlde sektörel gelişmeler ve yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu
hususlarda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlamak bağlamında eksiklikler bulunmaktadır.
Sorun Alanı 3: Yetişmiş işgücü teminindeki sorunlar
Daha iyi çalışma koşullarının ve daha yüksek ücretin her seviyede kalifiye ve motive çalışan bulma
şansını artıracağı şaşırtıcı olmamakla birlikte, TR90'daki firmaların genel olarak Türkiye ortalamasına
kıyasla yönetim dışı pozisyonlara çalışan bulmada, başvuru sahiplerinin daha iyi çalışma koşulları arzu
ediyor olmasından dolayı büyük zorluklar yaşadığı görülmektedir. Dünya Bankası Bölgesel Yatırım
Ortamı Değerlendirme Raporuna göre bu sorunun yaşanma oranı Türkiye geneli firma ortalaması
%18’ken bölge firmalarında yüzde 88’dir. Ayrıca aynı rapora göre TR90 firmalarında yönetim dışı
pozisyonların istihdamına yönelik başvuru sahiplerinin işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olmamasının
yarattığı işgücü temini zorluğunun Türkiye’ye kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir: yüzde 70'e karşı
yüzde 39.
Grafik 12 Yönetim ve yönetim dışı pozisyonlarda personel alımında karşılaşılan zorluklar
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Sorun Alanı 3.1: İldeki yaşam kalitesi, sosyal alan ve imkânların genç nüfus ve dışarıdan
gelenlerin beklentilerini karşılamasında eksikliklerin bulunması
İşgücü temininde karşılaşılan sorunların ana sebeplerinden biri ilde kaliteli yaşam imkânlarının sınırlı
olmasıdır. Gümüşhane ili, bireylerin en temel ihtiyaçlardan biri olan ve diğer yaşamsal faaliyetlerini
sürdürmeleri için ön koşul sayılabilecek olan “güvenlik” konusunda, TÜİK tarafından 2016 yılı başında
yayımlanan 'İllerde Yaşam Endeksi”15 çalışmasına göre en güvenli 3. ildir. Ancak söz konusu yaşam
endeksi çalışmasında il, “genel endeks” sıralamasında 50. olup “sosyal yaşam” endeksine göre ise 66.
sırada yer almaktadır. “Sosyal yaşam” endeksine göre iller arası konumuna ilişkin en belirgin
eksikliklerden biri henüz bir sinemanın olmayışıdır. Nüfusun az olması nedeniyle belirli bir ölçeğe ihtiyaç
duyan yatırımlar gerçekleşememekte ve bu durum nüfusu azaltan etmenlerden biri olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu paradoks bazı alanlarda kamu hizmetlerinde de kendini göstermektedir. Örneğin,
sağlık alanında TÜİK (2012) verilerine göre Türkiye genelinde hekim başına düşen hasta sayısı 585 iken,
bu sayı Gümüşhane’de 745’tir.
Sorun Alanı 3.2: Eğitimli ve girişimci kitlenin il dışına göç ederek ile katkısının sağlanamaması
2010 yılından itibaren Gümüşhane’nin aldığı göç verdiği göçten daha fazladır. Bu durumun ana sebebi
Gümüşhane Üniversitesi‘nin kurulması ve kısa zamanda öğrenci sayısının artmasıdır.
Tablo 11. Öğrenim Durumuna Göre Gümüşhane’de Alınan ve Verilen Göç

Alınan Göç
Verilen Göç

Bilin
mey
en

Doktora

77
123

26
36

İlköğretim
İlkokul

2169
1677

3137
2932

Lise ve
Dengi
Meslek
Okulu

Okuma
Yazma Bilen
Fakat Bir Okul
Bitirmeyen

Okuma
Yazma
Bilmeyen

Ortaokul
Veya Dengi
Meslek
Ortaokul

Yüksek
Lisans

6622
4228

425
620

279
449

1537
1118

129
144

Yüksek
okul
Veya
Fakülte

2306
3690

Lise ve dengi okul mezunlarında alınan göç verilen göçten yaklaşık olarak %50 daha fazlayken,
yüksekokul veya fakülte mezunlarında verilen göç alınan göçten %50 daha fazladır. Bu durum eğitimli
nüfusun kalıcı değil geçici olduğunu göstermektedir. İş yaşamının ve fırsatlarının daha cazip olması,
tüketim olanakları, eğlence yaşantısının çekiciliği ve ileri eğitim kaynaklarındaki çeşitlilik, eğitimli ve
girişimci kitlenin daha büyük şehirleri tercih etmelerinde etkili olmaktadır. Üniversitenin kurulmuş
olmasının şehirdeki insan kaynakları kalitesine olumlu etkisinin görülebilmesi için söz konusu kitledeki
göç etme eğilimini azaltacak tedbirler alınmalıdır.
Sorun Alanı 3.3: Kırsal alanda genç nüfusun azalması
İlde nüfus ülke genelinde olduğu gibi şehir merkezlerinde yoğunlaşmıştır. 2015 yılında toplam nüfus
151 bin kişi iken bu sayının üçte ikisi ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Nüfusun özellikle merkez ilçe ve
Kelkit’te yoğunlaştığı görülmektedir. Genç nüfusun göçünde arazi yetersizliği, tarımsal arazilerin
dengesiz dağılımı ve tarımsal toprakların miras yoluyla parçalanması, girdi yetersizliği gibi etmenler rol
oynamaktadır. Kırsal alanda emeklilik sonrası geri dönüşler yaşlı nüfusun artmasına, işsizlik nedeniyle
göçler de özellikle genç yerli nüfusun azalmasına neden olmaktadır. Bu da il ekonomisinin önemli
bileşeni olan kırsal alandaki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yeterince ilerleyememesine yol
açmaktadır.

15

TÜİK, İllerde yaşam endeksi il sıralamaları ve endeks değerleri, 2015
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Sorun Alanı 4: Finansmana erişim sorunları
Yatırımlar ve işletme sermayesi iç kaynaklar, bankalar, banka dışı kredi sağlayıcı kurumlar, kişisel
iletişim ağı gibi diğer kaynaklar aracılığıyla karşılanabilir. İç fonlara çok fazla istinat etmek finansal
yönetimin yeterince verimli olmadığını gösterebilir. Dünya Bankası tarafından yapılan Bölgesel Yatırım
Ortamı Değerlendirme Raporu çalışmasının sonucu olarak hazırlanan aşağıdaki tabloya göre Türkiye’de
ve TR90 Bölgesindeki özel sektör firmaları işletme sermayesi ve yatırımlarında ağırlıklı olarak kendi öz
kaynaklarını kullanmaktadır.
Grafik 13 İşletme sermayesi ve yatırımların finans kaynakları
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Finansal hizmetler, firmaların banka ve aracı kurumlar nezdindeki çek/ödeme ve tasarruf hesapları ile
kamu veya özel bankalardan kredi kullanma durumları göz önünde bulundurularak değerlendirilebilir.
Kredi imkânlarının bulunması firmaların projelerin finanse edilmesine yardımcı olurken bu imkânlardan
yoksunluk firmaların projelerinin çok sınırlı finansman kaynakları nedeniyle uygulanamamasına yol
açmaktadır.
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Sorun Alanı 4.1: Banka kredisi kullanmada yaşanan sorunlar
İldeki işletmeler ve yatırımcı kesimi ekonomik gelişmelere bağlı olarak kredi kaynağında ve
kullanımında sorunlar yaşayabilmektedir. İşletmelerin finansal yönetim konusunda bilgi ve deneyim
eksiklikleri kredi kullanımında yetersiz mali analize ve zarara neden olabilmektedir. Daha çok küçük
ölçekli girişimlerde kayıt dışılığın fazla olması, hesap ve kayıt sistemlerinin yetersiz bulunması, bu
işletmelerde kredi verilen kuruluşlar açısından risk algısının yükselmesine ve kredi
değerlendirmelerinin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, başvuru sahibinin mali
sicil sorunu ve kredilere ilişkin talep edilen teminat sorunu da banka kredisi kullanmada yaşanan
sorunlardandır.
Sorun Alanı 4.2: Yatırımcıların yatırım süreçlerinde yararlanabilecekleri alternatif finansman
kaynaklarını bilmemeleri
İldeki mevcut girişimci ve yatırımcılar çok büyük oranda öz sermaye ve banka kredisi ile faaliyetlerini
finanse etmekte, alternatif ya da yeni finansal araçları kullanmamaktadır. Bu araçların yeteri kadar
bilinmemesi ve tanıtılmaması da temel nedenlerdendir. Çeşitli fonlardan sağlanabilecek hibe ve
teşviklere yönelik bilgi eksikliği yanında proje kültürünün gelişmemiş olması da alternatif kaynakların
kullanımına imkân vermemektedir.
Sorun Alanı 5: Turizm ve hizmet sektörleri sorunları
Sorun Alanı 5.1.
Turizm bölgelerinin imar planlarının tamamlanmamış olması,
konaklama ve turizm tesisi eksikliği
Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı dönemlerde yetersiz turizm altyapısı nedeniyle hizmet sağlama ve
hizmet kalitesine ilişkin ortaya çıkan sorunlar, Bölge’deki ‘kaliteli turizm’ anlayışına ket vurmaktadır.
Özellikle turizmin yoğunlaştığı aylarda Bölge’deki yatak kapasitesinin yetersizliği, yeni konaklama
alanları yatırımlarını tetiklemesine rağmen, Bölge içerisinde yatırım için potansiyel taşıyan Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmiş olan Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgeleri ve Turizm
Merkezlerinde imar planlarının tamamlanmamış veya düzeltmelerinin yapılmamış olması nedeniyle bu
yatırımlar sekteye uğramaktadır. Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri ve 3.derece kentsel ve doğal sit
alanı olan Süleymaniye Mahallesinde 2006 yılında ihale edilen Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel
Tasarım Projesinin henüz onaylanmamış olması, bölgede turizm tesisi yatırımı yapılamamasına ve
hizmet geliştirilememesine neden olmaktadır. Karadeniz Bölgesi’ndeki 8 ilin yaylalarını birbirine
bağlayacak olan 2 bin 600 kilometrelik turizm yolu projesi olarak devam eden “Yeşil Yol” projesi
güzergâhındaki turizm merkezleri için de benzer durum söz konusu olup imar planı eksiklikleri
bulunmaktadır.
İşbu dokümanın mevcut durum bölümü turizm kısmında ayrıntılarına yer verildiği gibi ildeki özel sektör
konaklama tesisi kapasitesi 17 tesis, 376 oda ve 766 yatak olup yakın dönemde faaliyete girecek 2 adet
yeni tesis ile birlikte konaklama kapasitesine 145 adet oda ve 301 adet yatak ilave olacaktır. Ancak söz
konusu kapasite de yılda 130.000’i aşan turist sayısı ve çok daha fazlasını çekme potansiyeline sahip
önemli turizm değerleri olan il için yeterli seviyede değildir.
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Sorun Alanı 5.2.
ilişkin eksikliklerin bulunması

Turizm ve hizmet sektörlerindeki hizmet anlayışının geliştirilmesine

İlde turizmde markalaşma becerisi, potansiyelleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça düşüktür.
Bu durumun temel nedenlerinden biri turizm ile ilgili olan işletmelerin çoğunlukla küçük ölçekli
işletmeler şeklinde faaliyet göstermesidir. Bu sebeple turizmde kalitenin korunması ve
standardizasyonun sağlanması oldukça güçtür.
Turizmde mevsimsellikten kaynaklanan nedenlerle tam zamanlı turizm çalışanı açığı mevcut olup
yetişmiş insan kaynağı oldukça sınırlıdır. Sektör, işgücü ihtiyacını beklenen düzeyde sağlayamamakta,
deneyimsiz ya da hizmet dışı sektörlerden temin etmeye çalışmaktadır. Bunlar da hizmet standardının
gelişememesi önündeki diğer engellerdendir.
Sorun Alanı 5.3.
kalitesindeki eksiklikler

İlin turistik değerlerine ve yaylalarına erişimin zor olması, yol ağı ve

Turizmdeki mevcut potansiyelin yeterince değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden biri
bölge içi ulaşım akslarının yetersiz ve zayıf olmasıdır. Ulaşımdaki eksikliklerin tam anlamıyla
giderilmemiş olması, turizm merkezlerine erişimi güçleştirmekte, bu nedenle turizm faaliyetleri il
genelindeki ziyaret edilebilecek pek çok noktaya yayılamamaktadır.
Sorun Alanı 6. Tarımsal üretime yönelik sorunlar
Sorun Alanı 6.1.
çok sınırlı olması

Tarımsal üretimin emek yoğun olması, makineli tarım uygulamalarının

Tarımsal mekanizasyon sayesinde birim alandan elde edilen verim artmaktadır. Daha da önemli bir
sonuç ise çiftçilerin ve tarım işçilerinin çalışma koşullarının iyileşmesidir. Gümüşhane ili araç ve gereç
sayısı bakımından incelendiğinde ülke ve bölge genelinin çok altındadır. Örneğin, 2015 yılı TÜİK
verilerine göre Türkiye genelindeki toplam 15.998 biçerdöverin yalnızca 3 adedi Gümüşhane’de
bulunmaktadır. Türkiye’deki 1.260.358 adet traktörün 2.814 adedi Gümüşhane’de bulunmaktadır. Bin
hektar işlenen araziye düşen ortalama traktör sayısı İngiltere’de 87, Almanya’da 80, İspanya’da 69,
Türkiye’de ise 55 adettir. Gümüşhane’de ise bu sayı 25 adet olup Türkiye ortalamasının yarısının
altındadır.
Sorun Alanı 6.2.
yetersizliği

Tarımda sulama eksikliklerinin bulunması, sulanabilir arazilerin

Tarımda sulama, sınırlı olan toprağın veriminin artmasına, ürünü çeşitlendirerek halkın refah düzeyinin
yükselmesine, sanayiye hammadde sağlanmasına, sanayinin gelişmesine ve rekabet gücünün
artmasına, artan ürün çeşitliliği ve ölçeğinin bağlı sektörlerin oluşması ve gelişmesine katkı sağlar.
Sulanabilir tarım arazileri oranı il genelinde %15 civarıdır.
Sorun Alanı 6.3.

Tarımda amacına uygun arazi kullanılmaması ve arazilerin çok parçalı

olması
İldeki tarım işletmeleri yeterli genişliğe sahip değildir ve işletmelerinin sayısı arazi bölünmelerinden
dolayı sürekli artmaktadır. Çiftçilerin işledikleri arazi miktarı, sınırlı ve birbirinden uzak çok sayıda
parçalardan meydana geldiği için de, bunlar üzerinde düzenli işletmeler kurulamamakta, mekanizasyon
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kullanımı artamamakta, üretim maliyetleri yükselmekte ve mevcut durumuyla istenilen üretim artışı
sağlanamamaktadır. Tarımsal işletmelerde verimliliği büyük ölçüde düşüren arazi parçalanmasının en
önemli nedenleri, miras ve intikal yoluyla arazi parçalanma ile hisseli ve bölünerek yapılan satışlarla
parçalanmalar oluşturmaktadır. Böylelikle bir tarımsal işletme, tarımın temel öğesi olan toprağın
kullanılması açısından verimli olamayacak derecede küçülmektedir.
Sorun Alanı 6.4.

Organik tarım potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi

İlin genel konumu, kirlenmemiş yapısı, iklim özellikleri, tarım ilacı kullanımının görece düşüklüğü (2013
yılında 12 gr/da ile Türkiye de en az BKÜ kullanılan illerdendir), özellikle insan müdahaleleri olmadan
doğal olarak yetişen çayır ve mera bitkileri Gümüşhane ilinde önemli bir organik tarım potansiyeli
oluşturmaktadır. Ancak organik üretim yapılan alanların ve üretim yapan çiftçi sayısının son yıllarda
sürekli düşüşü ilin organik tarım üretim miktarını ciddi ölçüde azaltarak 2013 yılında 3.950 tona
getirmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında Gümüşhane’deki organik tarım üretimi TR90 toplam üretiminin
yarısından fazlasını teşkil etmekteyken 2013 yılı üretimi TR90 içinde %10’luk paya sahiptir. Kelkit
havzasının kuvvetli organik tarım altyapısına rağmen henüz bu alanda yeterli üretim bulunmamaktadır.
Sorun Alanı 7. Sanayi üretimine ilişkin sorunlar
Sorun Alanı 7.1.

İşletme ve girdi maliyetlerinin yüksek olması

Gümüşhane’de imalat yapmanın lojistik ve nakliye kaynaklı, işgücü kaynaklı, hammadde kaynaklı,
teknik altyapı ve hizmetler kaynaklı, finansman kaynaklı, destek ve danışmanlık hizmetlerinden
yoksunluk kaynaklı sorunlardan dolayı maliyeti yüksek olmakta ve firmaların rekabet gücünü
zayıflatmaktadır. Söz konusu durum ildeki hemen hemen tüm sektörler için geçerlidir.
İlde daha önce Konya’dan buğday getirip işlemek için kurulan un fabrikası, İstanbul’dan kumaş
getirerek Tekke’de kurulan tekstil fabrikası ve Kelkit ilçesinde kurulan kibrit fabrikası, il dışından
hammadde tedarik ederek oluşan yüksek girdi maliyetleri nedeniyle sürdürülebilirlikten uzak olup
sonuç olarak kapanmıştır.
Gümüşhane’nin yöresel ürünü ve en önemli ticari değerlerinden olan pestil köme üretimindeki
hammaddelerin tamamı il dışı ya da yurt dışından temin edilmektedir. Ürünün içeriğindeki
hammaddelerin Gümüşhane’de üretilmemesi hem firmaların üretim maliyetini artırmakta ve rekabet
edebilirliğini düşürmekte hem de ulusal marka değeri olan ‘pestil ve köme’nin geleceğini riske
atmaktadır.
Sorun Alanı 7.2. Ar-Ge ve yenilik altyapısının yeterince gelişmemiş olması
2008 yılı öncesinde, Gümüşhane ili hakkında yapılmış bilimsel çalışma yok denecek kadar azdır.
Sonrasında Gümüşhane Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte yapılan çalışmalarda artış görülmeye
başlanmıştır. Ülkemizde ar-ge faaliyetlerinin yaklaşık %65’i üniversitelerde gerçekleşmekte olup
ilimizde bu oran daha fazladır. Dolayısıyla yakın döneme kadar ildeki ar-ge ve bilimsel çalışmalar
konusunda ciddi eksiklik bulunmaktayken üniversitenin kurulmasıyla söz konusu olumsuzluğun uzun
vadede giderilme ihtimali bulunmaktadır. Mevcut durumda ildeki araştırma laboratuvarı sayısı,
bunların akreditasyon, modern teknolojilere dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılım durumu, arge uzman ve mühendis sayısı yeterli olmayıp başta üniversite olmak üzere bu alanda altyapıyı oluşturan
kurumların kapasitesi sektöre yönelik geliştirilmelidir.
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Sorun Alanı 7.3.
Sanayi üretiminin yetersizliği nedeniyle hammaddelerin işlenip mamul
hale getirilememesi, üretimde katma değerin düşük olması
Gümüşhane’nin doğal kaynakları ve yeraltı zenginlikleri ile sağladığı çeşitli hammaddeler
bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları ilin maden rezervi, taş ocakları, orman ürünleri, bitkisel üretim
(hububat, yem bitkisi ve bakliyat), et ve süt gibi hayvansal hammadde ya da ara mamullerdir. İldeki
sanayi üretiminin yetersizliği nedeniyle hammadde olarak çıkarılan ya da üretilen ürünler ilde
işlenmeden satılmakta ve daha fazla gelir getiren katma değerli ürünlere dönüştürülememektedir.
Sorun Alanı 7.4.

Üniversite ve sanayi işbirliğinin yeterince gelişmemiş olması

İyi işleyen ve yenilikçi sanayi yapısının en önemli aktörleri, bilimin üretildiği üniversiteler, üretilen
bilginin ürüne dönüştürüldüğü ve pazarlandığı şirketler ve tüm sistemin rahatça büyüyeceği ortamı
hazırlayan kamu mekanizmasıdır. Üniversite ve sektörlerin uyumlu ve verimli çalışması, ekonomik
sisteme katkılarını daha fazla artıracaktır. Çünkü ayrı ayrı bakıldığında üniversitede üretilen bilgi çoğu
zaman doğrudan sanayide kullanılabilir özellikte değildir. Benzer şekilde, ildeki sanayi kuruluşlarının
çok azı yeni ürün geliştirecek veya ürettiği ürünü teknolojik açıdan daha üstün hâle getirecek ar-ge ve
laboratuvar altyapısına sahiptir. Daha fazla ürünün, daha az maliyetle ve daha yüksek kalitede daha
gelişmiş süreçlerle üretilmesi ve daha etkin pazarlama yöntemleriyle daha fazla kitleye, daha fazla ciro
ve kârla satılması ve sevkiyatında üniversite ve sanayi işbirliğinin katkı sağlayacağı pek çok müdahale
alanı olabilecektir. Bu işbirliğini sağlamak ve her iki tarafın birbiriyle iletişimini artırmak için birer ara
yüz olan teknoparklar, ar-ge merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri gibi yapılar
bakımından ilde eksiklikler bulunmaktadır.
Sorun Alanı 7.5.

Üretimde verimliliğin yeterince sağlanamaması

Üretim sürecinin gerçekleşmesi için üretim faktörleri olarak adlandırılan 4 etmene ihtiyaç duyulur.
Bunlar; toprak (doğal kaynaklar), emek, sermaye ve girişimciliktir. Bu faktörlerin verimliliği üretim
sürecini doğrudan etkilemekte ve elde edilecek ürün ve hizmetin geleceğini de belirlemektedir.
Bölge ve ilimizdeki söz konusu faktörlerin verimliliğinin yeterli düzeyde olmadığı, örneğin emek
faktörüne ilişkin yapılabilecek değerlendirmede verimliliğin ülke ortalamasının çok altında olduğu
görülmektedir:
Grafik 14 Yıllık işgücü üretkenlik ve verimlilik gelişimi
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Yukarıdaki grafikte Dünya Bankası tarafından Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi kapsamında
işgücü başına firma ciroları dikkate alınarak yapılan firma performans tahlillerinin sonucu
görülmektedir. Bu veri işçi girdisinin verimliliğini değerlendirmede kullanılan önemli bir göstergedir.
Söz konusu değerin TR90 Bölgesinde %4 geriye gittiği, ülke ortalamasında ise verimlilikte olumlu bir
artış olduğu gözlenmektedir. Aynı grafiğe göre ayrıca, verimlilik düşüşü 20-99 arası işçi çalıştıran orta
ölçekli TR90 firmalarda %11’e ulaşmıştır.
Sorun Alanı 8. İşletme kültürü ve sektörlerdeki genel eğilimlere ilişkin sorunlar
Sorun Alanı 8.1.
bulunması

Kurumsallaşma ve markalaşma bilincinin gelişiminde eksikliklerin

İldeki işletmelerin çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturmakta olup (%99) bunların yarısına yakın bir bölümü
de mikro niteliğinde işletme özelliği taşımaktadır. Toplam istihdamın baskın oranda bir kısmı KOBİ’lerde
bulunmaktadır. Ancak söz konusu mevcut işletmelerin rekabetçi olmaması, marka ile ilgili herhangi bir
bilince sahip olmaması ve markalaşmaya yönelik çalışmalarının bulunmaması, firma ölçekleri ve
kurumsallaşma bakımından il genelinde gelişim gösterilememesine yol açmaktadır. Dünya Bankası
Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu verilerine göre bölgedeki firmaların yalnızca %15’inin
kendi internet siteleri olduğu görülmektedir. Markalaşma ve dışa açılım bakımından başlıca
göstergelerden biri olan bu alanda Türkiye geneli ortalaması %25’in üzerindedir.
Sorun Alanı 8.2.

İşbirliği kültürünün yeterince gelişmemiş olması

Modern rekabet, firma ölçek büyüklüğüne değil, verimliliğe odaklıdır. Verimlilik firmaların nerede
rekabet ettiklerinden daha çok ne şekilde rekabet ettikleri ile ilgilidir. İlde rekabet eden firmalar için
yerel iş çevresinin kalitesi ve verimliliği önem taşımaktadır. İldeki sektörlerin genelinde ortak bir sorun
olarak dikkat çeken yetişmiş kalifiye iş gücünün yetersiz olması sektörlerin verimliğinin artmasının
önündeki önemli engellerden biri haline gelmektedir. Diğer üretim girdi ve etmenlerinin verimliliği
bakımından diğer firmalarla birlikte hareket etme kültürüne sahip olmak ve sektörel işbirliği yürütmek
başarı için gereken bir olgu haline gelmektedir. Firmaların belli aşamalarda yapacakları işbirliği,
maliyetleri düşürmekte, kaynakların bir arada toplanması ve bilgi transferi için gerekli yapısal koşulların
oluşmasını sağlamaktadır. Böylelikle şirketler sahip olduklarından daha fazlasını kullanarak değer
üretebilir hâle gelebilmekte ve daha verimli şekilde faaliyet gösterebilmektedir.
İlin lojistik açıdan olumsuz yönleri ve hammadde maliyetlerinin genel olarak yüksek olması nedenleriyle
ekonomisinin sanayide genel olarak pestil/köme imalatına dayalı tek üründe yoğunlaşması, bu
sektörde de henüz etkili bir işbirliği bulunmadığı ve verimliliğin olması gereken düzeye gelemediği
gözlemlenmektedir. Yeterli seviyede olmayan girişimci ruhu, vizyon eksikliği ve işbirliği kültürünün
yerleşmemesi pestil ve köme dışında herhangi bir ürünün ulusal bazda bilinirliğe, rekabetçi konuma ve
ciddi bir pazar hacmine kavuşmasını engellemektedir.
Sorun Alanı 8.3.

Dış ticaret için kurumsal ve teknik kapasite yeterliliğinin düşük olması

Gümüşhane, 2016 Ekim ayı itibarıyla ihracat bakımından iller arasında son sıradadır.16 Yılın ilk 10 aylık
dönemdeki ihracat toplamı 13.890 USD olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin toplam
ihracatı 117 milyar USD’dir. İhracatın bu kadar düşük olmasının altında ilin kendi içerisine kapalı bir
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TÜİK, İllere göre ihracat
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ekonomik yapısının olması ve ildeki üreticilerin ülke ve il dışı rekabet edebilirliğinin düşük olması temel
nedenlerdir.
İlde önemli ölçüde maden istihracı gerçekleşmektedir. Ancak katma değersiz şekilde yapılan söz konusu
üretim il ihracatına katkı sağlamamaktadır. Bu ihracat, imalatçı olmayan ihracatçı firmalar tarafından
üretimi il dışında yapılan ürünlerin ihracatı şeklinde ya da doğrudan yurt dışına satılarak yapılmaktadır.
İldeki üreticiler, üretim kapasitelerinin ihracat yapmak için yeterli olmadığını, iç pazara yöneldiklerini
belirtmektedir. Firmalar ihracata yönelik üretimlerini ve kurumsal kapasitelerini geliştirme konusunda
çok kısıtlı imkânlara sahiptir. İlin coğrafi koşulları ve lojistik sorunlarının engelleyici olması ile birlikte
nitelikli ve yabancı dil bilen çalışan bulma hususunda yaşanan sıkıntılar firmaların imkânlarını kısıtlı hâle
getiren ve rekabet edebilirliklerini düşüren etmenlerdendir.
Sorun Alanı 8.4.

Ar-Ge ve yenilik kültürünün yeterince gelişmemiş olması

Firmaların araştırma ve geliştirme için ayırdıkları bütçe payları gelişmiş ülkelerde %5 seviyelerinde olup
Türkiye’de bu oran %1 düzeyindedir. Gümüşhane özelinde de ar-ge bakımından ilgi yetersiz olup ar-ge
çalışmalarının yürütülmesinde etkin aktörlerden biri olan Gümüşhane Üniversitesi’nin ar-ge bütçesi
genel bütçesinin %0,5’ini oluşturmaktadır.17
Türk Patent Enstitüsü verilerine göre Gümüşhane 5 patent başvurusu ile 2015 yılında ülke genelinde
53. sıradadır. Aynı yıl Gümüşhane’de sadece 1 patent tescil edilmiştir. 2016 yılında Gümüşhane’den
faydalı model veya endüstriyel tasarım başvurusu yapılmamıştır. Bu veriler Gümüşhane’de ar-ge ve
yenilik kültürünün yeterince gelişmemiş olduğunu ortaya koymaktadır.
Sorun Alanı 8.5.
bulunması

İl düzeyi ve sektörel düzeyde tanıtım ve pazarlama eksikliklerinin

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlatılan “Gümüşhane İlinde Doğa
Turizmi Master Planı 2013-2023” raporuna göre ilin milletlerarası bilinirliği bulunmamakta, ülke
seviyesindeki bilinirliği de düşük düzeydedir. İlgili rapora göre ilin ülke düzeyinde bilinirliğe sahip
değerleri Zigana Dağı ve Yaylası, Kadırga Yaylası, Limni ve Artabel Gölleri, Tomara Şelalesi ve Örümcek
Ormanlarıdır. Bunların dışında başta Karaca Mağarası ve Süleymaniye Mahallesi olmak üzere pek çok
yayla, göl/gölet, şelale, avlak, tabiat alanı ve seçkin özellikli ziyaret noktası bulunmakta olup yeterli
bilinirliğe sahip değildir.
İlin yeteri kadar tanıtımının yapılamamasının yanında sektörel düzeyde de tanıtım ve pazarlama
eksiklikleri bulunmaktadır. İlin en önemli ürünlerinden pestil ve kömenin yurt genelindeki bilinirliği,
tanıtım faaliyetlerindeki yetersizlikler ve diğer bölgelerde üretilen benzer ürünler nedeniyle olması
gereken düzeyin altındadır. Tanıtım ve pazarlama eksiklikleri ile muadil ürünlerin oluşturduğu fiyat
rekabeti, ilin bu gıda ürünlerinde de ülke pazarından potansiyeli ölçüsünde pay alamamasına neden
olmaktadır.
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1.2.2.2.

Sorun Alanları Tablosu
Tablo 12 Sorun Alanları Tablosu

No Sorun Alanı
1
Ulaşım ve lojistik sorunları
1.1. İlin coğrafi koşullarının ve iklim şartlarının zorluğu
Ulaşım altyapısı eksiklikleri, havaalanı ve demiryolu ulaşımı
1.2.
bulunmaması
1.3. Lojistik hizmet sorunları
2
Yatırım yeri temininde karşılaşılan sorunlar
Uygun yatırım yerlerinin kısıtlılığı, yeni yatırım yeri tespiti ve
2.1.
üretmede karşılaşılan sorunlar
İldeki yatırım olanaklarına ilişkin bilgi ve veri eksikliği, ildeki yatırım
2.2. imkânları ve potansiyellerin girişimci ve yatırımcı kitleye yeterince
duyurulamamış olması
2.3. Yatırım süreçleri ve bürokrasinin uzunluğu
2.4. Kurumlar arası iletişim/işbirliği eksikliği
3
Yetişmiş işgücü teminindeki sorunlar
İldeki yaşam kalitesi, sosyal alan ve imkânların genç nüfus ve
3.1. dışarıdan gelenlerin beklentilerini karşılamasında eksikliklerin
bulunması
Eğitimli ve girişimci kitlenin il dışına göç ederek ile katkısının
3.2.
sağlanamaması
3.3. Kırsal alanda genç nüfusun azalması
4
Finansmana erişim sorunları
4.1. Banka kredisi kullanmada yaşanan sorunlar
Yatırımcıların yatırım süreçlerinde yararlanabilecekleri alternatif
4.2.
finansman kaynaklarını bilmemeleri
5
Turizm ve hizmet sektörleri sorunları
Turizm bölgelerinin imar planlarının tamamlanmamış olması,
5.1.
konaklama ve turizm tesisi eksikliği
Turizm ve hizmet sektörlerindeki hizmet anlayışının geliştirilmesine
5.2.
ilişkin eksikliklerin bulunması
İlin turistik değerlerine ve yaylalarına erişimin zor olması, yol ağı ve
5.3.
kalitesindeki eksiklikler
6
Tarımsal üretime yönelik sorunlar
Tarımsal üretimin emek yoğun olması, makineli tarım uygulamalarının
6.1.
çok sınırlı olması
Tarımda sulama eksikliklerinin bulunması, sulanabilir arazilerin
6.2.
yetersizliği
Tarımda amacına uygun arazi kullanılmaması ve arazilerin çok parçalı
6.3.
olması
6.4. Organik tarım potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi
7
Sanayi üretimine ilişkin sorunlar
7.1. İşletme ve girdi maliyetlerinin yüksek olması
7.2. Ar-Ge ve yenilik altyapısının yeterince gelişmemiş olması
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Yaşandığı Sektörler
Tüm sektörler
Tüm sektörler
Tüm sektörler
Tüm sektörler
Tüm sektörler
Tüm sektörler
Tüm sektörler

Tüm sektörler
Tüm sektörler
Tarım ve hayvancılık
Tüm sektörler
Tüm sektörler

Turizm ve hizmetler
Turizm ve hizmetler
Turizm ve hizmetler

Tarım ve hayvancılık
Tarım ve hayvancılık
Tarım ve hayvancılık
Tarım ve hayvancılık
Tüm sektörler
Tüm sektörler

No
7.3.
7.4.
7.5.
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Sorun Alanı
Sanayi üretiminin yetersizliği nedeniyle hammaddelerin işlenip
mamul hale getirilememesi, bu nedenle katma değer kaybının
artması
Üniversite ve sanayi işbirliğinin yeterince gelişmemiş olması
Üretimde verimliliğin yeterince sağlanamaması
İşletme kültürü ve sektörlerdeki genel eğilimlere ilişkin sorunlar
Kurumsallaşma ve markalaşma bilincinin gelişiminde eksikliklerin
bulunması
İşbirliği kültürünün yeterince gelişmemiş olması, kümelenme
bilincinin yerleşmesindeki eksiklikler
Dış ticaret için kurumsal ve teknik kapasite yeterliliğinin düşük olması
Ar-Ge ve yenilik kültürünün yeterince gelişmemiş olması
İl düzeyi ve sektörel düzeyde tanıtım ve pazarlama eksikliklerinin
bulunması
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Yaşandığı Sektörler
Tüm sektörler
Tüm sektörler
Tüm sektörler
Tüm sektörler
Tüm sektörler
Tüm imalat sektörleri
Tüm sektörler
Tüm sektörler

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 yardımları uygulamaları açısından
Gümüşhane mevcut durumda 5. Bölge’de yer almaktadır. Gümüşhane’nin ekonomik yapısı
değerlendirildiğinde esasen bir alt bölgede 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 gerçekleşmeme durumu
Havaalanı ve diğer büyük kamu yatırımlarına ilişkin yatırım planlarının küresel ve ulusal ekonomik
ortama ve siyasal gelişmelere bağlı olarak iptal edilmesi ya da duraklatılması ilin yatırım ortamının
gelişimi açısından son derece kritik öneme sahiptir.
Sorun Alanı 9.3: Süleymaniye Mahallesi koruma amaçlı imar planı onaylanması sürecinin
uzaması
Süleymaniye Mahallesi koruma amaçlı imar planı onaylanması konusunda 10 yıl kadar süren uzun
süreçteki tıkanıklıkların devam etmesi bölgede ihtiyaç duyulan turizm yatırımlarının artmasına engel
teşkil edebilecektir.

1.2.2.2.

Tablo
Tablo 13 Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar

No
9
9.1
9.2
9.3

Sorun Alanı

Yaşanması Muhtemel
Sektörler

Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar
Yatırımlarda devlet yardımları düzenlemelerine bağlı riskler
Büyük ölçekli yatırımların gerçekleşmeme durumu
Süleymaniye Mahallesi koruma amaçlı imar planı
onaylanması sürecinin uzaması
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Tüm sektörler
Turizm, Lojistik
Turizm

1.3. HEDEFLER
1.3.1. Hedeflere İlişkin Açıklamalar
Hedef 1. Ulaşım ve lojistik sorunlarının giderilmesi
Hedef 1.1. İlin coğrafi yapıya uygun yöntem ve çeşitte seçeneklerle ulaşım ve lojistik
altyapının güçlendirilmesi
İlin ulaşım ve lojistik altyapısının geliştirilmesine önemli kamu yatırımları yapılmakta ve
planlanmaktadır. Doğu Karadeniz'i Gümüşhane güzergâhı üzerinden Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi
İpek Yolu üzerinde geliştirilen Yeni Zigana Tüneli Projesi bunlardan biri olup Gümüşhane’nin denize ve
limana olan mesafesini önemli ölçüde azaltacaktır. Her biri 14,5 km ve toplam 29 km uzunluğunda çift
tüp olarak inşa edilecek tünelin tamamlanması hem ulaşımı daha kolay hale getirecek hem de daha
güvenli yolculuk yapma imkânı sağlayacaktır. Gümüşhane-Trabzon arasındaki mevcut 100 kilometrelik
virajlı yol Zigana Dağı'nın tırmanılması ve inilmesi dolayısıyla hava ve yol durumuna göre değişmekle
birlikte 75-90 dakika arasında kat edilebiliyorken Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma
açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu yatırım ilin
turizminde ve sanayisinde büyük bir canlılık yaşanmasını sağlayacaktır.
Diğer yandan, yapımına 1990 yılında başlanan ancak atıl bir yatırım olarak Köse-Salyazı’daki
havaalanının tamamlanmasıyla ilin ulaşım sorunlarına yönelik ilerleme kaydedilmiş olacak ve bölgeye
tüm yönleriyle ekonomik canlılık kazandırabilecektir. Söz konusu büyük yatırımlar, demiryolu projeleri
ve tamamlayıcı yeni projelerle turizm, lojistik, ticaret, eğitim ve sağlık gibi alanlarda erişilebilirliği
hızlandırılmalı, dış dünya ile bütünleşme artırılmalıdır.
Hedef 1.2. İlin ulaşım ve lojistik açıdan altyapısının ve erişilebilirliğinin gelişmesi, ulaştırma
ve nakliye giderlerinin azalması
Lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, özellikle maliyetlerin düşürülmesi noktasında büyük
önem arz etmektedir. Maliyet avantajının ortaya çıkması ile bölgede lojistik hizmet veren ve lojistik
hizmet alan firmaların rakipleri karşısında önemli rekabet avantajları elde etmeleri söz konusu
olabilecektir.
Hedef 1.3. Lojistik hizmetlerin çeşit ve kalitesinin artırılması
TR90 Bölgesinde lojistik alanında faaliyet gösteren 1000’e yakın firma bulunmaktadır. Bunların yalnızca
%4’ü Gümüşhane bulunmaktadır. Hizmet çeşit ve kalitesini etkileyen en önemli unsur olan rekabeti
oluşturacak firma sayısı lojistik iş hacmine göre çok düşüktür. Bölgede farklı noktalarda, lojistiğin farklı
alanlarında hizmet veren bu işletmeler arasında işbirliği kanalları oluşturulmalıdır. Bölge genelinde ya
da iller bazında kümelenmeler gerçekleştirilmeli; tedarik zinciri süreci daha kolay sağlanabilir hale
getirilmelidir.
Ayrıca, lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için nitelikli işgücüne önemli derecede
ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör, lojistik altyapısından tedarik zinciri ve lojistik yönetimine kadar bu işin
hem teorik hem de pratik eğitimine sahip profesyonel bireyler yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır.
Gümüşhane Üniversitesi Köse İrfan Can Meslek Yüksek Okulu’nda bulunan Lojistik Programı ile bu
alanda nitelikli işgücü oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrencilerle
sektörün bir araya getirilmesi, girişimcilik düzeyinin artırılması gerekmektedir.
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Hedef 2. Yatırım yeri temininde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
Hedef 2.1. Yatırım ortamı ve olanaklarına ilişkin veri üretimi ve raporların hazırlanması,
yatırımcılara uygun yatırım alanları portföyü sunulması, ildeki yatırım imkânları ve
potansiyelleri hakkında girişimci ve yatırımcı kitleye düzenli olarak bilgilendirme
yapılması
Hedef 2.2. Uygun yatırım yerlerinin tespiti, yenilerinin oluşturulması ve mevcudun
iyileştirilmesi
Yatırım arazilerinin bulunmasında yaşanan problemler firmaların maliyetlerini yükseltmekte ve
yatırımların Bölge’ye çekilmesine engel olmaktadır. Mevcut Hazine arazilerine ilişkin envanterin
oluşturulması, uygun yeni alanların belirlenmesi ve potansiyel görülen alanlara ilişkin plan ve tanıtıcı
dokümanların hazırlanması sağlanmalıdır.
Hedef 2.3. Yatırım süreçlerinde karşılaşılan sorunların ve bürokrasinin hafifletilmesi
Yatırım ortamının geliştirilmesinin önemli unsurlarından biri yatırımların gerçekleştirilebilme hızıdır. Bu
süreçte yatırımı zorlaştıran kurumlar arası iletişimsizlik ve bazı aşamalarda tıkanmalara yer veren
bürokratik aksaklıkların en aza indirilmesi, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak koordinasyonun
sağlanması ve yatırımcıların sorunlarının çözümünün hızlandırılmasına ilişkin tedbirler alınmalıdır.
Hedef 2.4. Kurumlar arası iletişim/işbirliğinin güçlendirilmesi
Yatırımcı sorunlarını çözmede, yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınmasında ve veri
paylaşımlarında daha iyi iletişim ve işbirliği ağı kurulması gerekmektedir.
Hedef 3.

İşgücü arzında nicel ve nitel yeterlilik

Mevcut ve yeni yatırımlarla gelişme potansiyeli bulunan sektörlerin ihtiyaç duyduğu uzmanlıklara
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.
Hedef 3.1. İldeki yaşam kalitesi, sosyal alan ve imkânları geliştirecek tedbir ve faaliyetlerin
artırılması
İlin daha çeşitli ve erişilebilir sosyal donatı alanları sunması, beşeri sermaye ve yaşam kalitesi
endekslerinde daha üst sıralarda yer alması için kamu yatırımları ile altyapı oluşturulmalı, özel sektörün
bu alanda yapacağı yatırımları teşvik edici tanıtım ve destek çalışmaları yapılmalıdır.
Hedef 3.2. Eğitimli ve girişimci kitlenin il ekonomik hayatına kazandırılması
İlin geleceği açısından eğitimli ve girişimci kitlenin ilde kalarak etkinlik göstermesi, il ekonomik hayatına
kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bu hususta yükseköğrenim mezunlarının ildeki nitelikli
girişimcilik faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi amacıyla üniversite bünyesinde
girişimciliğe yönlendiren programlar ve kuluçka merkezi açılması sağlanabilir.
Ayrıca, hammaddesi Gümüşhane’de olan ve gelecek vadeden sektörlerde kalıcı iş alanlarının
yaratılması da bu noktada önem taşımaktadır.
Hedef 3.3. Kırsal alanda genç nüfusun faaliyetlerinin artması
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Gümüşhane, insan dâhil mevcut tüm potansiyelini olduğu gibi, sınai potansiyelini de iyi değerlendirmeli
ve ekonomiye kazandırmalıdır. Bunun için tarım ve hayvancılıkta verimliliği artıracak temel
dönüşümlere ihtiyaç vardır. Bu alanda iş gücü ve sınai potansiyelin varlığı ve sürdürümü, kırsaldaki genç
nüfusu göç etmeye yönelten etkenlere yönelik tedbirlerin alınmasıyla azalacaktır.
Hedef 4.

Finans yönetiminin gelişmesi

Firma ve girişimcilerin finansman yetersizliği nedeniyle eksik kapasitede üretim yapılmakta ve yeni
yatırımların gerçekleşmesi zorlaşmaktadır. İşletmelerin bu alanda yaşadıkları sorun ve eksiklikler, kredi
temin etmede yaşanan sorunlar, özsermaye/işletme sermayesi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar,
finansal yönetimdeki yetersizlikler ve alternatif finansman kaynaklarının yeterince kullanılmaması
olarak özetlenebilir.
Hedef 4.1. Yatırımlara uygun vade ve teminatla banka finansmanına erişim kolaylığı
İşletmeler ağır teminat şartlarından dolayı kredi almada sorun yaşamaktadır. Kamu bankalarının
işletmelere verdiği kredilerde şartlar iyileştirilmelidir. Banka kredilerinde teminat problemlerinin
giderilmesi için faaliyet gösteren kredi garanti kuruluşlarının sayıları artırılmalıdır.
Hedef 4.2. Yatırımcıların yatırım süreçlerinde alternatif finansman kaynaklarından
yararlanabilmeleri
İşletmelerin banka kredisi dışında factoring, leasing gibi alternatif finansman yöntemlerini daha yaygın
kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Girişimcilik yeteneğine ve bilgisine sahip fakat yeterli
başlangıç sermayesine sahip olmayan girişimcilere yönelik belli bir pay karşılığında finansmanı sağlayan
risk sermayesinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca, firmaların çeşitli kurum ve kuruluşların finansal
destekleri hakkında bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleri önem arz etmekte olup erişilen fonların etkin
kullanımına ilişkin teknik destek sağlanmalıdır.
Hedef 5. Turizm ve hizmet sektörleri sorunlarının giderilmesi
Hedef 5.1. Konaklama ve turizm tesisi ihtiyacının karşılanması
Yatırım için potansiyel taşıyan turizm merkezlerinde imar planlarının tamamlanması veya gerekli
yenileme ve onayların tamamlanarak turizm yatırımlarını sekteye uğratan mevcut durumun yatırıma
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Turistik niteliği olan bazı merkezlerin birden fazla yasal statüye
sahip olması hasebiyle kurumlar arası yetki karmaşası yaşanarak turizm altyapısının yeterince
gelişememesine neden olan sahalarda da sorunların çözülerek plan çalışmaları başlatılmalıdır.
İldeki restorasyon ve yeni turizm alanları oluşturma konusunda kamu projeleri artırılmalıdır. Özel
sektör yatırımları için turizm alanlarının altyapı ve plan hazırlıkları tamamlanmalı, girişimcilere turizm
yatırımlarına ilişkin teşvik edici tanıtım ve teknik destek sağlanmalıdır.
Hedef 5.2. Turizm ve hizmet sektörlerindeki hizmet kalitesinin geliştirilmesi
Turizm konusunda hizmet kalitesini artırmak için işletmelere ve iş gücünü oluşturacak kitleye yönelik
eğitimler verilmesi, turizm meslek liseleri, turizm fakülte ve yüksekokulları aracılığı ile turizm
sektöründe nitelikli çalışan sayısının ve turizm girişimcilik teşviklerinin artırılması gerekmektedir.
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Hedef 5.3. İlin turistik değerlerine ve yaylalarına erişimin kolaylaşması, yol ağı ve
kalitesindeki geliştirmeler
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile şekillenen “yeşil yol” üzerinde oluşturulacak bir dizi bakım ve
rehabilitasyon merkezi, bilim, sanat, spor kampları, agro-turizm ve eko-turizm olanakları sunan yayla
yerleşimi ve köy donanımlarıyla, yeşil yol gerçek anlamıyla bir “yeşil turizm” mekanı haline gelecektir.
Yol üzerinde Bölge’yi yansıtıcı varış noktaları oluşturmak, yer yer çeşitli hizmet fonksiyonları sunmak,
Bölge’nin yerel sakinlerinin azami rıza ve katılımlarıyla toplum temelli bir marka turizm yolu
oluşturulması amaçlanmaktadır. Yeşil yol projesi ile Doğu Karadeniz yayla koridoru üzerindeki ilin
turistik değerlerine ve yaylalarına erişimin kolaylaşması, yol ağı ve kalitesindeki geliştirmeler
Hedef 6.

Tarımsal üretime yönelik sorunların giderilmesi

İlin lokomotif sektörlerinden olan tarımsal üretimin artırılmasının önündeki engelleri kaldıracak
çalışmalar, diğer sektörlerin gelişmesini destekleme ve kitlesel refahın artırılmasını temin etme
açısından büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan, çiftçinin eğitilmesi, ilin toprak ve iklim özelliklerine
uygun bitkilerin tarımının yapılmasının teşviki ile bilinçli üretimin yapılması sağlanmalıdır.
Hedef 6.1. Makineli tarım uygulamalarının gelişmesi
İşbu dokümanın sorun kısmında belirtildiği gibi ilde tarımsal üretim daha çok emek yoğun olarak
yapılmakta ve makine kullanımı ülke ortalamalarına göre düşük kalmaktadır. İntansif tarım
uygulamalarıyla birim alandan en yüksek verim elde etmek amaçlanarak sulama, gübreleme, tohum
ıslahı, makineleşme gibi verimi artıran yöntemler kullanımı konusunda bilinç artırılmalıdır.
Hedef 6.2. Tarımda sulama eksikliklerinin giderilmesi, sulanabilir arazilerin artması
Sulanan tarım arazilerinin miktarının artırılması için, ilimizde inşaatına başlanmış barajların
tamamlanması ve mevcut su kaynaklarının sulama amaçlı olarak devreye girmesi için gerekli yatırımlara
zaman kaybetmeden başlanması gerekmektedir.
Hedef 6.3. Tarımda arazi toplulaştırma uygulamalarının tamamlanması, tarım arazilerinin
boş kalmaması
Tarım arazilerinin kullanımını ve verimini, makineleşmeyi etkileyen önemli bir sorun olan mülkiyet
olarak bölünmüş ve parçalı tarım arazilerinin toplulaştırma müdahale ve uygulamalarının etkin bir
şekilde tamamlanması, tarım arazilerinin ekimini teşvik eden uygulamaların hayata geçirilmesinin
sağlanması gerekmektedir.
Hedef 6.4. Organik tarım potansiyelinin daha etkin ve yaygın değerlendirilmesi
Kelkit Vadisi organik tarım için ulusal ölçekte rekabet potansiyeli taşımaktadır. Bu bağlamda,
bölgelerarası işbirliğini de harekete geçirerek Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan illerini içine alan bir
organik tarım vadisinde kurulacak ve organik gıda üretiminde ihtisaslaşacak bir organize sanayi bölgesi,
Bölge tarımsal ürünlerinin katma değerini artıracaktır.
Hedef 7. Sanayi üretimine ilişkin sorunların giderilmesi
Hedef 7.1. İşletme ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi
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İlin konum ve mevcut koşullarında firmalar, üretim hattı sabit yatırım maliyetleri, hammadde temini,
yönetim giderleri, iletişim, nakliyat, işçilik, enerji giderleri, mesken, pazarlama ve satış, finans yönetimi
gibi çeşitli gider kalemlerinde rekabet gücünü olumsuz etkileyen yüksek maliyetlerle
karşılaşabilmektedir. İlin yatırım cazibesinin artırılması ve mevcut işletmelerin bekasını sürdürmesi için
ildeki farklı sektörlerin müşterek maliyet kalemlerine ilişkin tedbirler alınarak kaynak ve iş gücü
verimliliğinin ve rekabet edebilirliğin artmasına katkı sağlanması gerekmektedir.
Hedef 7.2. Ar-Ge ve yenilik altyapısının geliştirilmesi
Ar-ge ve yeniliği ortaya koyacak aktörlerin, işletmeler/kurumlar (KOBİ’ler, büyük ölçekli işletmeler ya
da girişimciler), ihtiyaç duyacağı iş/inovasyon destek hizmetleri, bilgi/Ar-ge kaynakları (araştırma
enstitüleri, üniversiteler, eğitim kurumları, danışmanlar gibi) kaynak ve araçlar ar-ge ve yenilik için
altyapıyı oluşturan unsurlardır. Ülkemizde ar-ge faaliyetlerinin yaklaşık %65’i üniversitelerde
gerçekleşmekte olup ilimizde bu oran daha fazladır. Mevcut durumda ildeki araştırma laboratuvarı
sayısı, bunların akreditasyon, modern teknolojilere dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılım
durumu, ar-ge uzman ve mühendis sayısı yeterli olmayıp başta üniversite olmak üzere bu alanda
altyapıyı oluşturan kurumların kapasitesi sektöre yönelik geliştirilmelidir.
Hedef 7.3. Hammaddenin ürüne dönüştürülme oranının artması, katma değeri yüksek
üretim
İlde istihracı yapılan madenler gerek firmaların il dışı kayıtlı olması gerekse de hammadde olarak katma
değer yaratmadan sevkiyatının yapılması nedeniyle ile ihracat ve sanayi bakımından herhangi bir katkı
sağlamadan il dışına çıkarılmaktadır. Hammaddesi ilde olan sektörlerin gelişmesine öncelik verilmeli ve
katma değeri yüksek imalat yapma bilinç ve altyapısı geliştirilmelidir.
Hedef 7.4. Üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi
Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda
bulunmalı ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki
akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliği sağlanmalıdır.
Bu amaca yönelik olarak,
 Sanayi kuruluşlarının ar-ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve destek
programlarından yararlanacak şekilde projelerin geliştirilmesi,
 Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması,
uygulanması, ticarileştirilmesi,
 Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru
akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,
 Üniversite-özel sektör buluşma platformlarının inşa edilmesi,
 Özel sektör ve sanayicilerin sorunlarını tespit edebilmek için yapılan düzenli firma
ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç analizi oluşturulması,
gerekmektedir.
Hedef 7.5. Üretimde verimliliğin sağlanması
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Gelişen ve rekabetçi unsurların hız kazandığı mevcut iç ve dış piyasa koşullarında, işletmelerin kârı
azami ve maliyeti de asgari düzeylere çekmelerinin gerekliliği kendini daha fazla göstermektedir.
Rekabet ortamına ayak uydurmaya çalışan bir işletmenin teknolojik gelişmelere izleyerek gerçek
maliyetini düşürmesi, birim ürün için kullanılan girdi miktarını azaltması gerekmektedir. İlde öne çıkan
sektörlerde ortak maliyetlerin düşürülmesi, teknoloji kullanımının artırılması, nitelikli iş gücü
sağlanması ve hammaddeye erişimin kolaylaştırılmasına yönelik müdahale alanlarında strateji
geliştirilebilir, ortak proje ve kamu yatırımları yapılabilir.
Hedef 8. İşletme kültürü ve sektörlerdeki genel eğilimlerin geliştirilmesi
Hedef 8.1. Kurumsallaşma ve markalaşma bilincinin gelişmesi
Kurumsallaşma bir işletmenin kişilere bağlı olmadan varlığını devam ettirmesini amaçlarken,
markalaşma ürün ve/veya hizmetin tüketici tarafından her bakımdan tercih sebebi olmasını
amaçlamaktadır. Ancak her iki unsurun da ortak bir noktası işletmenin varlığını güçlü bir şekilde devam
ettirebilmesini destekliyor olmalarıdır. Ağırlaşan rekabet koşulları altında ildeki firmaların devamlılık
sağlamaları ve sürdürülebilir büyüme gerçekleştirmeleri için kurumsallaşma ve markalaşma bilincinin
gelişmesi gerekmektedir.
Hedef 8.2. İş birliği kültürünün geliştirilmesi, kümelenme yapılarının oluşması
Ürün kalitesi ve güvenliğinin giderek önem kazandığı imalat sanayii üretimlerinde piyasada rekabetçi
olmak için kaliteli üretim artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle firmaların toplam kalite
anlayışını benimsemeleri ve bunu sürdürülebilir kılmaları gerekmektedir. İş birliği kültürünün
geliştirilmesi ve kümelenme yapılarının oluşması hâlihazırda bir altyapısı ve temeli bulunan mevcut
imalat sanayii firmalarının düşük maliyetli üretim yapabilen, lojistik ağı güçlü, Ar-Ge kapasitesi yüksek,
tedarik süreçlerini iyi yönetebilecek ve daha yüksek hacimli sektörler oluşturabilecek konuma
gelmelerini sağlayacaktır.
Hedef 8.3. Dış ticaret için kurumsal ve teknik kapasite geliştirilmesi
Firmaların uluslararası pazara girişte kurumsal ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu yolla katma
değeri yüksek ürün çeşitliliği ile yeni pazarlara ulaşımları sağlanmalıdır. Kurumsal kapasite yetersizlikleri
uzmanlaşmış yabancı dil bilen, dış ticarette ilgili mevzuatları firmalara aktaracak personel desteği ve
kurumsal yönetim anlayışı ile giderilmelidir. Bu hususta, firma ve personellerine gereken eğitimlerin
verilmesi ve bunun dışında kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinde uluslararası standartlar,
uygulamalar ve dış ticaret konularında danışmanlık hizmetleri sunulan projelerin gerçekleştirilmesi
önemlidir.
Hedef 8.4. Ar-Ge ve yenilik kültürünün geliştirilmesi
İlin en önemli sektörlerinden olan gıda sanayinin lokomotifi pestil ve kömenin üretim yöntemlerinin
incelenmesi ve geliştirilmiş üretim şartlarının ortaya konulması yoluyla, ar-ge sürecinin işletilmesi
mümkündür. Gümüşhane genelinde doğal olarak yetişen birçok meyve türünün de ticari yetiştiriciliği
yapılmadığı gibi bunların gıda sanayisinde kullanımı yönünde yeterli çalışma bulunmamaktadır. Nitelikli
ar-ge çalışmasının gelişimine katkı sağlayacağı diğer sektörler ise seracılık, organik tarım, orman
ürünleri ve arıcılıktır. Ar-ge ve yenilik kültürü geliştirilerek belirtilen alanlar ve potansiyeli olan diğer
alanlarda patent başvuruları ve faydalı modeller artırılmalıdır.
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Hedef 8.5. İlin etkin tanıtımının yapılaması ve sektörel düzeyde başarılı tanıtım ve
pazarlama uygulamaları
İldeki sektörlerin, hizmet ve ürünlerin bilinirliğinin artırılması için gerek ilin tanıtımı gerekse de sektörler
düzeyinde etkin tanıtım ve pazarlama mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. TR90 Bölgesi’ni
markalaştırabilmek için atılacak en stratejik adımlardan bir tanesi TR90 Bölgesi imajının
oluşturulmasıdır. Oluşturulan imajı destekleyecek ürün ve hizmetlerin sunulmasıyla TR90 Bölgesi’nin
etkin tanıtımı yapılabilecektir. Gereken düzeyde pazar araştırmalarının yapılması ve müşteri
profillerinin çıkarılması, sunulacak ürün tasarımlarının müşteri beklenti ve önceliklerine göre
yapılandırılmasını sağlamak açısından önem taşımaktadır. Elde edilen gelirin artırılması için hedef
gruplar üzerinde etkin tanıtım ve pazarlama mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir.
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1.3.2. Hedefler Tablosu
Tablo 14 Hedefler

No

Hedef

1

Ulaşım ve lojistik sorunlarının giderilmesi

1.1.

İlin coğrafi yapıya uygun yöntem ve çeşitte seçeneklerle ulaşım
ve lojistik altyapının güçlendirilmesi

1.2.

İlin ulaşım ve lojistik açıdan altyapısının ve erişilebilirliğinin
gelişmesi, ulaştırma ve nakliye giderlerinin azalması

1.3.

Lojistik hizmetlerin çeşit ve kalitesinin artırılması

2

Yatırım yeri temininde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi

2.1.

2.2.
2.3.

Gösterge

Yatırım ortamı ve olanaklarına ilişkin veri üretimi ve raporların
hazırlanması, yatırımcılara uygun yatırım alanları portföyü
sunulması, ildeki yatırım imkânları ve potansiyelleri hakkında
girişimci ve yatırımcı kitleye düzenli olarak bilgilendirme
yapılması
Uygun yatırım yerlerinin tespiti, yenilerinin oluşturulması ve
mevcudun iyileştirilmesi
Yatırım süreçlerinde karşılaşılan sorunların ve bürokrasinin
hafifletilmesi

2.4.

Kurumlar arası iletişim/ işbirliğinin güçlendirilmesi

3

İşgücü arzında nicel ve nitel yeterlilik

3.1.

İldeki yaşam kalitesi, sosyal alan ve imkanları geliştirecek tedbir
ve faaliyetlerin artırılması

3.2.

Eğitimli ve girişimci kitlenin il ekonomik hayatına kazandırılması

3.3.

Kırsal alanda genç nüfusun faaliyetlerinin artması

4

Finans yönetiminin gelişmesi

4.1.
4.2.

Karayolları istatistikleri
Hava ve demiryolu ağına dahil olma,
Trabzon-Erzurum transit yol ve tünellerinin
hizmete girmesiyle bölgedeki merkezler arası
karayolu ulaşımının süresinin kısalması
Lojistik sektöründeki firma ve araç filosu
istatistikleri

Yatırım yeri envanterindeki değişim,
bilgilendirme toplantıları

Yatırıma uygun hâle getirilen yatırım yeri
sayısı
TÜİK Uluslararası Endeksleri (İş Yapma
Kolaylığı, Ticareti Kolaylaştırma Endeksleri)
Yatırım ortamının ya da sektörlerin
gelişmesine yönelik koordinasyon
kurullarının teşkili ve etkinliğinin artması
İşgücü taleplerinin karşılanma oranları,
işveren memnuniyet anketleri
Sinema, tiyatro, konser, sergi vb kültür sanat
etkinlikler verileri, hizmet, perakende, spor
ve eğlence sektörü yatırımları artışı
Göç istatistikleri
Nüfus istatistikleri ve çiftçi kayıt sistemi
verileri
Desteklerden yararlanma sayıları, banka ve
finans istatistikleri

Yatırımlara uygun vade ve teminatla banka finansmanına erişim
kolaylığı
Yatırımcıların yatırım süreçlerinde alternatif finansman
kaynaklarından yararlanabilmeleri

Firma kredi kullanım istatistikleri
Hibe ve fonlardan yararlanan sayıları

5

Turizm ve hizmet sektörleri sorunlarının giderilmesi

5.1.

Konaklama ve turizm tesisi ihtiyacının karşılanması

Turizm verileri

5.2.

Turizm ve hizmet sektörlerindeki hizmet kalitesinin geliştirilmesi

Müşteri memnuniyeti anketleri

5.3.

İlin turistik değerlerine ve yaylalarına erişimin kolaylaşması, yol
ağı ve kalitesindeki geliştirmeler

Karayolları istatistikleri

6

Tarımsal üretime yönelik sorunların giderilmesi

Tarımsal veriler

6.1.

Makineli tarım uygulamalarının gelişmesi

Tarımsal veriler

6.2.

Tarımda sulama eksikliklerinin giderilmesi, sulanabilir arazilerin
artması

Tarımsal veriler
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No
6.3.
6.4.

Hedef

Gösterge

Tarımda arazi toplulaştırma uygulamalarının tamamlanması,
tarım arazilerinin boş kalmaması
Organik tarım potansiyelinin daha etkin ve yaygın
değerlendirilmesi

Tarımsal veriler
Tarımsal veriler

7

Sanayi üretimine ilişkin sorunların giderilmesi

7.1.

İşletme ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi

Öne çıkan sektörlerde temel hammadde ve
girdi fiyat endeksleri

7.2.

Ar-Ge ve yenilik altyapısının geliştirilmesi

Patent ve faydalı model sayıları

7.3.

Hammaddenin ürüne dönüştürülme oranının artması, katma
değeri yüksek üretim

Sanayi ve ticaret verileri

7.4.

Üniversite ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

7.5.

Üretimde verimliliğin sağlanması

8

İşletme kültürü ve sektörlerdeki genel eğilimlerin geliştirilmesi

8.1.

Kurumsallaşma ve markalaşma bilincinin gelişmesi

Bölge firma ve markalarının bilinirliğinin
artması

8.2.

İşbirliği kültürünün geliştirilmesi, kümelenme yapılarının oluşması

Sektörel birlik ve küme faaliyetleri

8.3.

Dış ticaret için kurumsal ve teknik kapasite geliştirilmesi

Dış ticaret verileri

8.4.

Ar-Ge ve yenilik kültürünün geliştirilmesi

Patent ve faydalı model sayıları

8.5.

İlin etkin tanıtımının yapılaması ve sektörel düzeyde başarılı
tanıtım ve pazarlama uygulamaları

Düzenlenen ve katılım sağlanan tanıtım
etkinlikleri, erişilen hedef kitle ölçeği

KOSGEB proje verileri, patent ve faydalı
model sayıları
Düşük işletme maliyeti, birim imalatta
makine ve işçilik sürelerinden tasarruf, daha
az malzeme firesi
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2. 2017 YILI EYLEM PLANI
2.1. Eylem Planı Açıklamaları
Eylem 1.

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Kurulu Kurulması

Özel sektör temsilcilerinin, yatırım ve işletme süreçlerinde karşılaştığı sorunlarının hızlı bir şekilde
çözümlenebilmesine imkân verecek şekilde, ilde, özel sektör temsilcilerinin katılımı ve kamu
idarelerinin sahipliği ile istişari nitelikte platformlar ve süreçlerin yönetimine ilişkin esaslar
oluşturulmalıdır. İl Yatırım Destek ve Tanıtım Kurulu kurulması bu amaca yönelik bir eylem olarak
gerçekleştirilecek, il yatırım ortamının geliştirilmesi ve yatırımcıların sorunlarının hızlı
değerlendirileceği bir platform olmasıyla önemli bir rol üstlenecektir.
Eylem 2. İlin potansiyel öncelikli yatırım alanlarının belirlenmesi, en az bir adet sektör raporu
hazırlanması
İlgili paydaşlar ve yatırımcı kuruluşlar ile potansiyel öncelikli yatırım alanları belirlenecek ve eylem
planı dönemi içinde bunlardan biri için sektör raporu hazırlanacaktır.
Eylem 3. İş gücü, Yatırım Alanı, Teşvikli Yatırım İstatistikleri, Temel Göstergeler, Sanayi
işletmeleri Envanteri gibi Veri Tabanlarının Hazırlanması
Yatırım alanlarına ilişkin temel göstergeler, altyapı hizmetleri birim maliyetleri, teşvik belgeli
yatırım istatistikleri, kurum irtibat kişileri gibi bilgi ve verileri içeren veri tabanı oluşturulacaktır.
Talep durumunda gerekli bilgilerin hızlıca temin edilip kullanılmasına olanak sağlaması
amaçlanmaktadır.
Eylem 4.

Yatırım Yeri Bilgilerinin Yer Aldığı Bir Veri Tabanı hazırlama

Yatırım arazilerinin bulunmasında yaşanan sorunlara yönelik olarak mevcut Hazine arazilerine
ilişkin envanterin oluşturulması, uygun yeni alanların belirlenmesi ve yatırımcılara potansiyel
yatırım alanları portföyü sunulması gerekmektedir. Eylem planı döneminde bu hedef
doğrultusunda ilgili kurumlarla birlikte;
 Yatırıma uygun hazine taşınmazlarına ilişkin envanter çalışması yapılması, merkez ve ilçelerde
yılda 10-15 adet yatırım yerinin başvuruya hazır hale getirilmesi
 Atıl durumdaki okul ve kamu binalarının yatırım yeri stoğuna eklenmesi için yılda 50-60 adet
atıl binanın fotoğraf ve görsel malzemelerinin ilave edildiği envanter çalışması yapılması
sağlanacaktır.
Eylem 5. Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Yönelik Genel ve Sektörel Sunumlar Hazırlanması
İlin önde gelen sektörlerine yönelik sektör profili, pazardaki yeri, ilin üstünlükleri ve yatırım
planlama süreçlerinde gereken temel bilgileri içeren 20-25 slaytlık sunumlar hazırlanacaktır.
Eylem 6. Yatırımcılara Yönelik Olarak Hazırlanan Web Sitesinin İhtiyaçlar Doğrultusunda
Geliştirilmesi/Güncellenmesi
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Yatırım tanıtım ve promosyon çalışmaları kapsamında hazırlanan çalışmaların yatırımcı ve
girişimcilere internet üzerinden de iletimini sağlamak ve il yatırım ortamı tanıtımını daha etkin
gerçekleştirebilmek amacıyla internet sayfası geliştirilip güncellenecektir.
Eylem 7.

İl Yatırım Ortamı Dokümanı Türkçe ve İngilizce olarak güncellenmesi

YDO tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ve her yıl güncellenen Yatırım Ortamı
Dokümanı kapsamı tekrar ele alınarak güncel verilerle yenilenecek ve tasarım çalışması yapılarak
baskıya hazır hâle getirilecektir.
Eylem 8. Yatırım teşvik ve destekleri hakkında yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilmesi
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi ve Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulanan Cazibe Merkezleri
Programı kapsamında yatırım teşvikleri açısından ilin önemli üstünlükleri bulunmakta olup ilgili
programlar ve diğer kurum destekleri hakkında yatırımcılara paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte
bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
Eylem 9. IPA-2 ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı gibi dış kaynaklı fonlara
proje hazırlanması ve başvuru yapacak kuruluşlara teknik yardım sağlanması
Avrupa Birliği’nin ülkemize yönelik mali yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for PreAccession Assistance - IPA) çerçevesinde sunulmaktadır. 2014-2020 döneminde uygulanacak olan
IPA-2 sürecinde rekabetçilik ve yenilik, eğitim, istihdam ve sosyal politikalar, bölgesel iş birliği
eksenlerinde mali yardımlar sağlanacaktır. Sektörel yaklaşıma geçilen IPA-2 döneminde ilde
eksikliği görülen müdahale alanları sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumları ve
yerel yönetimlerle istişare edilerek proje hazırlığı yapılacaktır. İlimiz aynı zamanda Karadeniz
Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Program ülkeleri ile ortaklıklar kurarak
fonlardan yararlanma imkânına sahip olup ihtiyaçlar doğrultusunda başvuru çalışması
yürütülecektir.
Eylem 10. Girişimcilik eğitimlerinin verilmesi
İldeki görece düşük olan girişimcilik eğilim ve altyapısının geliştirilmesine yönelik ilgili paydaş
kurum ve kuruluşlarla birlikte, gelir seviyesi düşük aileler, kadınlar, gençler ve belirlenecek bazı
sektörler önceliklendirilerek girişimcilik eğitimi verilecektir.
Eylem 11. İşletmelerin dış ticaret kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim verilmesi
İhracat istatistikleri bakımından mevcut durumda olması gereken yerde bulunmayan ildeki turizm
hareketliliğinin ile de yansıması ve yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda artacak turist sayısına
yönelik sektörde yeni yatırımların gerçekleşmesi muhtemeldir. Mevcut durumda sektör
sorunlarından olan turizm işletmeciliği ve hizmet kalitesi konusundaki tecrübe eksikliği, nitelikli
insan gücü açığına karşın bu alanda yapılacak eğitim programlarının önemi daha da artacaktır. Bu
hususta katkıda bulmak amacıyla turizm işletmeciliği ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik
eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Eylem 12. İşletmelerin yönetim ve insan kaynağı kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim
gerçekleştirilmesi
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İldeki firmalar genel olarak aile şirketi yapısında olup şirket sahibi veya aynı aile bireylerinin tecrübe
ve bilgi birikimleriyle yönetilmektedir. Bu firmalar sektörü ve pazarı dinamik şekilde takip ederek
strateji belirleyen çağın gerektirdiği profesyonel yönetim anlayışına tam olarak erişememiştir.
Ulusal ve uluslararası piyasalarda ürün geliştirme ve pazarlama konularında rekabet edebilirliğin
gelişmesine ve imalat sanayi firmalarının yönetim kapasiteleri güçlendirilmesine katkı
sağlayabilecek eğitim ve tecrübe paylaşımı etkinliği gerçekleştirilecektir.
Eylem 13. Turizm sektörüne yönelik işletmecilik ve hizmet kalitesi geliştirme eğitimi verilmesi
Bölgedeki turizm hareketliliğinin ile de yansıması ve yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda artacak
turist sayısına yönelik sektörde yeni yatırımların gerçekleşmesi muhtemeldir. Mevcut durumda
sektör sorunlarından olan turizm işletmeciliği ve hizmet kalitesi konusundaki tecrübe eksikliği,
nitelikli insan gücü açığına karşın bu alanda yapılacak eğitim programlarının önemi daha da
artacaktır. Bu hususta katkıda bulmak amacıyla turizm işletmeciliği ve hizmet kalitesinin
geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Eylem 14. En az 10 adet işletmeye Ar-Ge destekleri konusunda bilgilendirme ziyaretleri
gerçekleştirmesi
Kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü, Gümüşhane Üniversitesi, Ticaret İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Hizmet Merkezi Müdürlüğü
ve Gümüşhane YDO temsilcilerinden oluşan KÜSİ heyetinin ar-ge potansiyeli olabilecek en az 10
işletmeye ziyaretlerde bulunarak destekler ve iş birliği alanları hakkında bilgilendirmesi
planlanmaktadır.
Eylem 15. Tarihi Süleymaniye Mahallesi turizm merkezi için turizm tesisi ve faaliyetleri master
plan ve yaratıcı mekânsal konsept tasarım çalışması yapılması
İldeki turizm potansiyeli açısından çok önemli olan Tarihi Süleymaniye Mahallesi Turizm Merkezinin
yatırım ortamı ve potansiyelinin tanıtımının etkin ve başarılı biçimde gerçekleştirilmesi, büyük
ölçekli yerli veya yabancı hedef grupların yatırımlarının bölgemize çekilmesi amaçlarına hizmet
edecek olan master plan hazırlığı ve yaratıcı mekânsal konsept tasarım çalışması yürütülecektir.
Eylem 16. Tescilli kültür varlıklarından Süleymaniye Mahallesindeki eski konak ve kiliselerden
toplam 5 adedinin restorasyonu ve turizme kazandırılması
“Yeşil yol” güzergahı ve Tarihi Süleymaniye Mahallesinde yer alan eski konak ve kiliselerin Ajans
desteğiyle devam eden restorasyon çalışmaları tamamlanacak ve turizme kazandırılması için tahsisi
gerçekleşecektir.
Eylem 17. Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesinin yapım işi ve mal alım
ihalelerinin tamamlanması
Ajans ve Gümüşhane Üniversitesi tarafından sözleşmesi imzalanan Organik Tarım Uygulama ve
Araştırma Merkezi Projesinin yapım işi ve mal alım ihaleleri için hazırlıklar yapılarak ihalelerin
tamamlanması ve yüklenicilerle sözleşme yapılması planlanmaktadır.
Eylem 18. Turizm Tanıtım Grubu Oluşturulması
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İlin mevcut turizm değerlerinin ülke nezdinde bilinirliği olması gereken seviyede değildir. Yurt dışı
tanıtımdaysa daha büyük eksiklikler bulunmaktadır. Söz konusu eksikliğin giderilmesi ve tanıtım
faaliyetlerinin koordine edilmesi amacıyla ilgili kamu, yerel yönetim, sivil toplum kurum ve
kuruluşlarını ve sektör temsilcilerini içeren tanıtım grubu oluşturulacaktır.
Eylem 19. Gümüşhane ile benzer topografik ve demografik özelliklere sahip başarılı kümelenme
modellerine inceleme ziyareti yapılması (Gümüşhane İŞGEM Projesi kapsamında Avusturya
küme ziyaretleri)
Gümüşhane’nin kalkınması için büyük bir potansiyel barındıran geleneksel ürünlerin seri imalatına
geçilmesi ve yeni ihracat pazarlarına odaklanarak yerel KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması
amacıyla IPA-Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 9 milyon EUR bütçeyle DOKA
tarafından yürütülmekte olan Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi
(İŞGEM) projesi uygulama safhası devam etmektedir. Proje kapsamında Gümüşhane ile benzer
topografik ve demografik özelliklere sahip başarılı kümelenme modellerine inceleme ziyareti
gerçekleştirilecektir.
Eylem 20. Arabian Travel Market Fuarına Katılım Sağlanması
Tanıtım faaliyetleri kapsamında 2017 Ajans çalışma programında yer alan Arabian Travel Market
fuarına katılım sağlanacak, stant kurularak TR90 Bölgesi ve Gümüşhane’nin turizm değerleri ve
yatırım potansiyeli tanıtılacaktır.
Eylem 21. Dubai Uluslararası Gayrimenkul Fuarı katılımı
Tanıtım faaliyetleri kapsamında Körfez Ülkeleri sermayesinin önemli temsilcilerinin katıldığı Dubai
Uluslararası Gayrimenkul Fuarına katılım sağlanacak, stant kurularak TR90 Bölgesi ve
Gümüşhane’nin yatırım ortamı ve potansiyeli tanıtılacaktır.
Eylem 22. Körfez Ülkeleri turizm acenteleri ile bölge/il turizm acentelerinin iş birliğinin arttırılması
için turizm acentelerinin yöreye daveti ve tanıtım programı yapılması
Körfez Ülkelerine yönelik yoğunlaştırılması planlanan tanıtım programları kapsamında ortak bir
organizasyon üzerinde paydaş kurum ve kuruluşlarla fikir alışverişi ve hazırlığı yapılarak hedef
bölgelerden turizm acenteleri ile il turizm acentelerinin iş birliğinin arttırılması için turizm
acentelerinin yöreye daveti ve tanıtım programı yapılması öngörülmektedir.
Eylem 23. TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) Doğalgaz İletim AŞ tarafından
sağlanacak proje desteğine ilişkin kurumla protokol imzalanması, destek programı kapsamında
Güdümlü Proje Desteği program ve başvuru hazırlıkları tamamlanması
Türkiye ve Azerbaycan’ın iş birliğiyle ortaya çıkan TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
Projesi) ile Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılanması ve bölgede gaz çeşitliliğinin
sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda yapılan boru hattı ilimizden de geçmekte olup TANAP
idaresinin, hattın geçtiği bölgede sosyal, çevresel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri
destekleme faaliyeti olacaktır. TANAP Doğalgaz İletim AŞ tarafından sağlanacak söz konusu proje
desteğine ilişkin kurumla protokol imzalanması, destek programı kapsamında Güdümlü Proje
Desteği program ve başvuru hazırlıkları tamamlanacaktır.
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2.2. Eylem Planı Tablosu
Tablo 15. 2017 Yılı Eylem Planı
No

Eylemler

1

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Kurulu Kurulması

2

İlin potansiyel öncelikli yatırım alanlarının belirlenmesi, en az bir adet sektör
raporu hazırlanması
İşgücü, Yatırım Alanı, Teşvikli Yatırım İstatistikleri, Temel Göstergeler, Sanayi
işletmeleri Envanteri gibi Veri Tabanlarının Hazırlanması
Yatırım Yeri Bilgilerinin Yer Aldığı Bir Veri Tabanı hazırlama

3
4

Yöneldiği Sorumlu Kuruluş
Sorun
Alanı
İl Planlama ve
2
Koordinasyon Md
TSO
2.1.

DOKA

Tahmini
Maliyet
(TL)
-

Planlanan
Gerçekleşme
Zamanı (Ay)
Nisan

DOKA

10.000

Mayıs

Bilim, Sanayi ve Teknoloji DOKA, OSB
İl Md
DOKA, OSB, Milli Emlak
Müdürlüğü, TSO
Milli Emlak Müdürlüğü
Defterdarlık, DOKA

-

Haziran

-

Aralık

-

Aralık

2

MEB

Defterdarlık, Milli Emlak
Müdürlüğü, DOKA

-

Aralık

2; 8.5.
2.1.

DOKA

DOKA

-

Haziran

DOKA

DOKA

-

Eylül

DOKA

DOKA

-

Temmuz

TSO

1.000

Mart

-

Nisan

50.000

Eylül

10.000

Ekim

2.1.
2

4.1. Yatırıma uygun hazine taşınmazlarına ilişkin envanter çalışması yapılması, merkez 2
ve ilçelerde yılda 10-15 adet yatırım yerinin başvuruya hazır hale getirilmesi
4.2. Atıl durumdaki okul ve kamu binalarının yatırım yeri stoğuna eklenmesi için yılda
50-60 adet atıl binanın fotoğraf ve görsel malzemelerinin ilave edildiği envanter
çalışması yapılması
Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Yönelik Genel ve Sektörel Sunumlar Hazırlanması
5

6
7
8

Yatırımcılara Yönelik Olarak Hazırlanan Web Sitesinin İhtiyaçlar Doğrultusunda
Geliştirilmesi/Güncellenmesi
İl Yatırım Ortamı Dokümanı Türkçe ve İngilizce olarak güncellenmesi

2.1.
Yatırım teşvik ve destekleri hakkında yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı 4.2

İlgili Kuruluşlar

9

gerçekleştirilmesi
IPA-2 ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı gibi dış kaynaklı fonlara 2.4.
proje hazırlanması ve başvuru yapacak kuruluşlara teknik yardım sağlanması

TSO

10

Girişimcilik eğitimlerinin verilmesi

3.1.; 4

KOSGEB

11
12

İşletmelerin dış ticaret kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim verilmesi

8.3.
8.1.

TSO

DOKA, Esnaf ve Sanatkar Odaları
Birliği
DOKA, Esnaf ve Sanatkar Odaları
Birliği, Tarım ve Turizm
Müdürlükleri, Üniversite,
Belediye, İl Özel İdaresi
İŞKUR, TSO, Esnaf ve Sanatkar
Odaları Birliği, Belediyeler
DOKA

TSO

DOKA

10.000

Ekim

TSO

İŞKUR, DOKA

10.000

Ekim

13

İşletmelerin yönetim ve insan kaynağı kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim
gerçekleştirilmesi
Turizm sektörüne yönelik işletmecilik ve hizmet kalitesi geliştirme eğitimi verilmesi 5.2.

1

14

En az 10 işletmeye Ar-Ge destekleri konusunda bilgilendirme ziyaretleri
gerçekleştirmesi

2.1.; 7.2.; Bilim, Sanayi ve Teknoloji KÜSİ çalışma grubu; Gümüşhane İl Md
Üniversitesi, KOSGEB, DOKA,
7.4.

Aralık

15

Tarihi Süleymaniye Mahallesi turizm merkezi için turizm tesisi ve faaliyetleri
master plan ve yaratıcı mekansal konsept tasarım çalışması yapılması
Tescilli kültür varlıklarından Süleymaniye Mahallesindeki eski konak ve kiliselerden
toplam 5 adedinin restorasyonu ve turizme kazandırılması
Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesinin yapım işi ve mal alım
ihalelerinin tamamlanması
Turizm Tanıtım Grubu Oluşturulması

8.5.; 5.1. Gümüşhane Belediyesi

Eylül

16
17
18
19
20
21
22
23

Gümüşhane ile benzer topografik ve demografik özelliklere sahip başarılı
kümelenme modellerine inceleme ziyareti yapılması (Gümüşhane İŞGEM Projesi
kapsamında Avusturya küme ziyaretleri)
Arabian Travel Market Fuarına Katılım Sağlanması
Dubai Uluslararası Gayrimenkul Fuarı katılımı

Ticaret İl Müdürlüğü
DOKA

5.1.

İl Özel İdaresi

6.4.

Gümüşhane Üniversitesi

DOKA, Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
DOKA

DOKA

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

8.5.
8.2.

Gümüşhane İŞGEM
DOKA
Projesi Teknik Yardım
Bileşeni Yüklenici Firması
DOKA
Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Sektörel Tanıtım Grupları
DOKA
Sektörel Tanıtım Grupları

8.5.

8.5.
2.1.; 8.5. Kültür ve Turizm

Körfez Ülkeleri turizm acenteleri ile bölge/il turizm acentelerinin işbirliğinin
arttırılması için turizm acentelerinin yöreye daveti ve tanıtım programı yapılması
Müdürlüğü
TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) Doğalgaz İletim AŞ tarafından 5.1.; 5.3.; İl Özel İdaresi
sağlanacak proje desteğine ilişkin kurumla protokol imzalanması, destek programı 3.1.
kapsamında Güdümlü Proje Desteği program ve başvuru hazırlıkları tamamlanması

2

400.000

Aralık
Aralık
15.000

Nisan

100.000

Nisan

100.000

Mart

DOKA, Sektörel Tanıtım Grupları
DOKA

Mayıs

Mayıs
15.000

Mart

