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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. 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.

ORDU’YU ANLAMAK
1.1.1. Sosyo-Ekonomik Veriler
1.1.1.1.

Demografik Göstergeler

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Ordu, 728.949 nüfusu ile TR90 Bölgesi’nin
en kalabalık ikinci ve en çok ilçeye sahip olan ilidir. Toplam 19 ilçeye sahip Ordu’da Ünye ve Fatsa
ilçelerinin nüfusu bölge illerinin bazılarının nüfusuna yaklaşacak kadar sıra dışı bir büyüklüğe sahiptir.
Ordu’nun nüfusunun %63,9’u merkez dâhil kıyıdaki 5 ilçede yaşamaktadır. Kıyı ilçelerin yıllara göre
nüfusunun artması, dağlık bir topografyaya sahip iç kesimdekilerinde azalması ilçeler arası iç
kesimlerden kıyıya doğru bir göç hareketi olduğunu göstermektedir. İstanbul, Samsun, Ankara ve
Kocaeli en çok göç hareketinin gerçekleştiği iller olarak gurbet nüfus potansiyeli açısından önem teşkil
etmektedir.
Ordu, bölge genelinden farklı olarak genç bağımlılık oranı yüksek bir ildir. Yaşlı bağımlılık oranında
merkez ilçenin değerinin en düşük olması, yaşlı nüfusun daha çok ilçelerde yaşadığını, çalışabilir
nüfusun ise daha çok merkez ilçede ikamet ettiğini göstermektedir.
1.1.1.2.

İş Gücü Göstergeleri:

Ordu’nun ekonomik faaliyetlerinin temelini tarım ve tarımsal ürünlerin işlenmesi oluşturmaktadır. Bu
nedenle de istihdamın yaklaşık %50’si tarım sektöründedir. Tarım sektöründe çalışan oranının fazla
olması, yılın sadece belirli dönemlerinde yapılan fındık tarımının baskın olması sebebiyle gizli işsizlik
yaşandığının da göstergesidir.
GRAFİK 1 İŞ GÜCÜNÜN SEKTÖREL DAĞILIMI
Sanayi
20%
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31%

Tarım
49%

Kaynak: Ordu İş Gücü Piyasası Araştırma Raporu, İŞKUR, 2015

İşgücü ile ilgili diğer verilere bakıldığında ise, iş gücüne katılım oranı ve istihdam oranının 2009 yılından
itibaren 2013 yılına kadar genelde düşüş eğiliminde olduğu, işsizlik oranın da ise küçük bir artış
yaşandığı görülmektedir.
Ordu’da istihdam ve işgücüne katılım oranı Türkiye ortalamasından daha iyi bir görünüm sergilemekle
birlikte Türkiye’nin aksine yıllar itibariyle azalış göstermektedir. İşsizlik oranının ülke ortalamasının
oldukça altında oluşu ve ılımlı bir artış izlemesi çalışma çağındaki genç nüfusun bölge dışına göç
etmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yaş gruplarına göre kayıtlı iş gücünde özellikle genç erkek
gruplarında ortalamanın Türkiye ortalamasından düşük olması bu durumu doğrulamaktadır.
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TABLO 1 İŞ GÜCÜ VERİLERİ
İşgücüne Katılma Oranı İşsizlik Oranı

Ordu
59,4
58,1
58,9
55,8
52,2

2009
2010
2011
2012
2013

Türkiye
46.9
47.9
48.8
49.9
50.0

İstihdam Oranı
Ordu Türkiye Ordu Türkiye
5,9
11.0
55,9
41.7
5,9
14.0
54,6
41.2
5,9
11.9
55,5
43.0
5,6
9.8
52,7
45.0
6,1
9.2
49,0
45.4

Kaynak: Ordu İş Gücü Piyasası Araştırma Raporu, İŞKUR, 2015

Ordu ilinde 2015 yılı iş gücü piyasası araştırması sonuçlarına göre en çok talep edilen ilk 10 meslek kolu
Grafik 2’de belirtilmiştir. Özellikle dikiş makinesi operatörü, makineci ve ortacı mesleklerindeki talebin
toplam talep içerisindeki oranının %29 olması hazır giyim imalatı sektöründeki iş gücü açığını
göstermesi bakımından önemlidir.
GRAFİK 2 AÇIK İŞLERİN MESLEKLERE GÖRE DAĞILIMI
Ön Muhasebeci
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Kaynak: Ordu İş Gücü Piyasası Araştırma Raporu, İŞKUR, 2015

2015 yılında kapasite raporlu firmalarda bir önceki yıla göre işçi haricinde tüm çalışan gruplarında
azalışlar söz konusudur. Bu veriler, TR90 Bölgesi’nde olduğu gibi Ordu’da da sanayinin düşük teknoloji
kullanımını ve Ordu’da hazır giyim sektörünün gelişimini doğrular niteliktedir.
TABLO 2 2015 YILI ORDU KAPASİTE RAPORU VE ÇALIŞANLARIN İLLERE GÖRE DEĞİŞİMİ, %
Kapasite Raporu Mühendis Teknisyen Usta İşçi İdari Toplam** Rapor Başına

-7,26

-5,95

-14,04

-6,49 1,39 -7,14

Kaynak: TOBB İstatistikleri
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-0,40

7,40

1.1.1.3.

Sosyoekonomik Gelişmişlik

İlin sosyal ve ekonomik verileri temel alınarak yapılan birçok çalışma mevcuttur. Kalkınma Bakanlığı’nın
yapmış olduğu 2011 yılı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasına göre Ordu 81 il
içerisinde 61., 2013 yılı Gelişmişlik Sıralamasında 53., Rekabetçilik Sıralaması (2015)’nda ise 57. sırada
yer almaktadır. TÜİK’in 2015 yılı yaşam endeksi çalışmasına göre Ordu ili benzer şekilde son sıralarda
yer almakla birlikte sosyal yaşam ve altyapı gibi turizm sektörünü önemli bir şekilde etkileyecek
alanlarda oldukça geri sıralarda yer almaktadır.
TABLO 3 TÜİK YAŞAM ENDEKSİ ORDU SIRALAMASI
Altyapı
hizmetlerine
erişim

Sosyal yaşam

Yaşam
memnuniyeti

Sağlık
32

Sivil katılım

Gelir ve
servet
56

Güvenlik

Çalışma
hayatı
50

Çevre

Konut
46

Eğitim

Genel endeks
55

49

43

25

57

61

69

52

Kaynak: TÜİK 2015

1.1.2. Ekonomik Yapı
TEPAV tarafından gerçekleştirilen ve gece ışıkları verilerinden yola çıkarak hesaplanan verilere göre
2001 yılında Ordu’da 3.041 $ olan GSYH, 2013 yılında 7531 $’a çıkmıştır. Türkiye’nin kişi başı geliri ise
2001 yılından 2013 yılına, %53 büyüyerek 8.719 $ olmuştur. Büyüme hızı Türkiye ortalamasından
oldukça yüksek olmasına rağmen Ordu’nun kişi başı GSYH değeri Türkiye ortalamasının altındadır.
1.1.2.1.

Dış Ticaret

Ordu’da ekonomiye yön veren ana faaliyet alanı fındık ve fındık mamulleri sektörüdür. Bunun doğal bir
sonucu olarak dış ticaret verileri de fındık sektöründeki gelişmeler paralelinde şekillenmektedir.
İklimsel ya da sektörel nedenlerle fındık üretiminde yaşanan artış ve azalışlar dış ticaret verilerini de
etkilemektedir. İhracat rakamlarında dalgalanmalar olsa dahi ihracat yapan firma sayısında her geçen
yıl artış olmuştur. Bunun en temel nedeni firmaların ihracat konusundaki bilgi düzeyinin ve farkındalığın
artmasıdır.
GRAFİK 3 2011-2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ (MİLYON DOLAR)
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Kaynak: TÜİK ve Ekonomi Bakanlığı

TİM tarafından hazırlanan ihracatta ilk 1000 firma listesine Ordu’dan Ordu’nun toplam ihracatının
%80’ini karşılayan ve fındık ve fındık mamulleri sektöründe faaliyet gösteren 3 firma girmiştir. Fındık
ile ilgili ‘Meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkileri’(kabuklu fındık) sektörü ve işlenmiş
sebze ve meyveler (işlenmiş fındık) sektörü, son 5 yıldaki toplam ihracatın yaklaşık % 85’ini
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oluşturmaktadır. Kum, kil ve taş ocakçılığı (özellikle bentonit) ve öğütülmüş tahıl ürünleri (özellikle
fındık unu ve sıvı yağ) sektörleri ilin en önemli diğer ihracat ürünleri arasında olmakla beraber “giyim
eşyası“ ile “kum, kil ve taş ocakçılığı” ürünlerinin son 5 yıllık ihracatında düzenli artış dikkat
çekmektedir.
Tahta plaka; kontrplak, yonga levha, sunta, diğer pano ve tahtalar sektörünün ihracat rakamındaki
keskin düşüşün sebebi ise bazı büyük ölçekli firmaların ihracat işlemlerini başka illerdeki şubeleri
üzerinden yapmaya başlamalarıdır.
TABLO 4 2011-2015 SEÇİLMİŞ SEKTÖRLERDE 2015 YILI İHRACATI (MİLYON DOLAR) VE 2011-2015 İHRACAT EĞİLİMİ

ISIC Sektör Adı
Meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkileri
Kum, kil ve taşocakçılığı
İşlenmiş sebze ve meyveler
Öğütülmüş tahıl ürünleri
Tahta plaka; kontrplak, yonga levha, sunta, diğer pano ve tahtalar
Ana kimyasal maddeler
Plastik ürünleri
Yapı malzemeleri dışındaki, ateşe dayanıklı olmayan seramik eşya
Çimento, kireç ve alçı
Giyim eşyası (kürk hariç)

2015 Grafik
73,50
9,10
106,20
13,60
0,04
2,00
1,60
0,80
1,20
1,20

Kaynak: TÜİK

Özellikle son yıllarda ithalatta ön plana çıkan sektörler ise orman ürünleri başta olmak üzere tahıl,
bitkisel ürünler, sert kabuklu meyveler, işlenmiş meyveler, petrol ürünleridir.
1.1.2.2.

Sektörel Kredilerin Dağılımı

Yatırımlarda en önemli bileşenlerden biri de finansmandır. Finansman konusu kodları listesi dikkate
alınarak, seçilmiş sektörler için kredilerin sektörel olarak dağılımında en büyük payın gıda, tarım ve
ticaret alanlarında kullanıldığı fakat 2011-2015 yılları arasındaki oransal artış dikkate alındığında ise
inşaat ve metal-işlenmiş maden sektörlerinin ön plana çıktığı söylenebilir.
2016 yılı Ocak-Eylül kredilerin illere göre dağılımı incelendiğinde; henüz son çeyrek verileri eklenmemiş
olmasına rağmen Ordu’da toplam nakdi kredi tutarının 2015 yılına göre % 13,3; nakdi kredi tutarının
%13,0; takipteki alacak tutarının %21,0; gayri nakdi kredi miktarının ise %20,3 oranında yükseldiği
görülmektedir. Takipteki alacakların toplam krediler içindeki oranının artması ise önem arz etmektedir.
Yıl
2011
2012
2013
2014
2015
2016

TABLO 5 YILLARA GÖRE KREDİLERİN DAĞILIMI
Toplam Nakdi
Nakdi
Takipteki
Krediler
Krediler
Alacaklar
2.966.117
2.877.244
88.873
3.510.905
3.418.065
92.840
4.444.892
4.335.025
109.867
5.057.757
4.912.665
145.092
5.484.916
5.298.558
186.358
6.214.168
5.988.684
225.484

Gayri Nakdi
Krediler
189.869
263.872
318.518
318.644
335.725
403.793

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (FİNTURK 2016)
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1.1.3. Sektörler
2012 yılı haziran ayında değişiklikten itibaren Ordu ili için düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısı 88’dir.
Sektörel olarak en fazla yatırım teşvik belgesi düzenlenen sektör 51 ile imalat (21 adedi dokuma ve
giyim sanayi), sabit yatırım tutarları bakımından HES yatırımlarının büyük bütçeli olması nedeniyle
enerji sektörü, istihdama katkı açısından ise 3595 kişi ile imalat sanayi (dokuma ve giyim sektöründe
3.061 kişi) ön plana çıkmaktadır.
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GRAFİK 4 YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

TOPLAM

İstihdam

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Ordu Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret eden potansiyel yatırımcıların ise özellikle turizm ve imalat sanayi
üzerine yoğunlaştığı söylenebilir.
GRAFİK 5 ORDU YATIRIM DESTEK OFİSİNE YAPILAN BAŞVURULARIN SEKTÖREL DAĞILIMI
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25%
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21%
Hazır Giyim ve
Tekstil
9%
Gıda İmalatı
9%
Mobilya ve Orman Ürünleri
İmalatı
5%

Tarım ve
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12%
Diğer İmalat
19%
Kaynak: Ordu YDO Veri Tabanı

1.1.3.1.

Tarım ve Hayvancılık

121.486 çiftçi sayısı ile Türkiye’de kayıtlı en çok çiftçinin bulunduğu il Ordu’dur. İl arazisinin %42,9’u
tarım alanı, %34,1'i orman ve fundalık alan, %8,4'ü çayır ve mera alanı, %14,6’sı ise yerleşim alanı ve
tarım dışı araziden oluşmaktadır.
Tarım alanlarının büyük bir bölümünü il ekonomisinin temel ürünü niteliğindeki fındığın yetiştirildiği
fındık bahçeleri oluşturmaktadır. Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık %60-75’ini; Ordu ise
Türkiye‘nin toplam üretiminin yaklaşık % 20-30’unu karşılamaktadır. Başka bir ifade ile son 5 yılda
dünya fındık üretiminin %13-21’ini tek başına Ordu ili gerçekleştirmiştir. İlde yetiştiriciliği en çok yapılan
ikinci tarım ürünü ise kivi olup 2015 yılında 2.969 dekar alanda 6.263 ton üretim gerçekleştirilerek
Türkiye üretiminin %15,04’ünü karşılamıştır. İlde organik fındık tarımı da yaygınlaşmaktadır.
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Arıcılık ise günden güne gelişerek Ordu’nun en önemli hayvancılık faaliyetlerinden biri haline gelmiştir.
Ordu’daki 2.674 işletmenin toplam arı kovanı sayısı 550.000’dir. Türkiye’de koloni başına bal üretimi
14 kg iken Ordu’da bu rakam 29 kg’dır. Dünya bal üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer alan
Türkiye’nin lider üreticisi yıllık 12.000-16.000 ton üretimi ile Ordu’dur. Sektörde Ar-Ge çalışmaları
yürüten ve sektöre AB fonları tarafından desteklenen projeler kazandıran Arıcılık Araştırma Enstitüsü
de Ordu’da bulunmaktadır. Enstitü ve diğer paydaşlar tarafından arı sütü, arı zehiri, balmumu, polen,
propolis gibi katma değeri yüksek yan ürünlerin üretiminin arttırılması için gerekli Ar-Ge ve üretim
faaliyetlerinin çoğaltılması adına çalışmalar yürütülmekle birlikte, süreç henüz başlangıç
aşamasındadır. TR90 Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı’nda “Arı ve Arı Ürünleri” kümelenme
potansiyeli olan bir sektör olarak belirlenmiştir.

İlde su ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. İlde tatlı suda çoğunlukla dere üzerindeki çok düşük
kapasiteli işletmelerde Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği, denizde ise özellikle Perşembe ilçesinde birkaç
büyük ölçekli işletmede levrek üretimi yapılmaktadır. Ordu ili denizde alabalık yetiştiriciliğinde Türkiye
üretiminin 2013 TÜİK verilerine göre %10-12’sini karşılamaktadır. İç sularda kefal, sazan ve alabalık
avlanabilmektedir.
1.1.3.2.

Sanayi

Ordu, tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip olup sanayi yönünden yeterince gelişememiştir. İl ekonomisinde
sanayi sektörü tarım ve hizmet sektörlerine oranla küçük bir paya sahiptir. Tarım sektörünün büyük ölçüde
fındık üretimine dayalı olmasına bağlı olarak Ordu’da gıda sanayi yatırımlarının çoğu fındık kırma, işleme ve
fındık mamulleri üretimine yöneliktir.
Ordu ili genelinde 2015 yılı aralık ayı sonu itibarıyla 577 adet sanayi sicil belgeli iş yerinde 14.815 kişi
istihdam edilmektedir. Sanayi işletmelerinin %24’ü mikro ölçekli, %59’u küçük ölçekli, %14’ü orta ölçekli,
%3’ü büyük ölçekli işletmelerdir. Ar-Ge birimi bulunan firma sayısı 9, kalite kontrol birimi bulunan firma
56’dır. Sanayide çalışanların %36’sı gıda ürünleri imalatı sektöründe, %25’i tekstil ürünleri imalatı
sektöründe istihdam edilmektedir. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye'nin 1000 Büyük
Sanayi Kuruluşu çalışması sonuçlarına göre ise Ordu’dan 2013 yılında 6, 2014 yılında 7 firmanın girdiği listeye
2015 yılında üretimden net satışları toplamı 2.14 milyar TL olan 8 firma girmeyi başarmıştır.
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GRAFİK 6 SANAYİ FİRMALARININ SEKTÖREL DAĞILIMI (%)
Makine ve
Ekipmanları
İmalatı; 3,6; 5%

Plastik İmalatı;
3,4; 4%
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Ürünleri; 11;
15%
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Tekstil; 7; 9%

Orman ürünleri
ve Mobilya;
6,5; 9%

Kaynak: Ordu Valiliği, Ordu İl Brifingi, 2016

TOBB verilerine göre ise Ordu’da kapasite raporlu firma sayısı 257 olup bu firmalarda toplam 11.974
kişi istihdam edilmektedir. 257 firmaya ait 281 kapasite raporuna göre Ordu’da en çok kodlanan
faaliyet alanı ‘başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması’ başlığı
altında fındık ve fındık mamulleri üretimi ve saklanmasıdır.
TABLO 6 İL BAZINDA EN ÇOK KODLANAN 10 FAALİYET

Kapasite Raporu
Sayısı

Sektör Adı
Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve
saklanması
Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
Diğer dış giyim eşyaları imalatı
Hazır beton imalatı
Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri
İç giyim eşyası imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
Diğer mobilyaların imalatı
Paketleme faaliyetleri

44
22
21
19
19
17
14
14
14
11

Kaynak: TOBB Veri Tabanı

Yatırımcılar için çok önemli olan OSB ve KSS’lerdeki son duruma ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. Özellikle
kamuya ait uygun yatırım alanlarının olmaması ile birlikte OSB’lerin de dolu olması yeni yatırımcıların
bölgeye çekilmesindeki en önemli sorundur.

Ordu OSB
Fatsa OSB
KSS (6 Adet)
TOPLAM

TABLO 7 OSB VE KSS’LERE AİT GÜNCEL VERİLER
Firma Sayısı
İstihdam
62
2.295
29
2.850
1.188
4.621
1.279
9766

Doluluk Oranı(%)
100
100
96,7
98,4

Kaynak: Ordu Valiliği, Ordu İl Brifingi, 2016

Türk Patent Enstitüsü (TPE) verilerine göre Ordu ili fikri ve sınai haklara ilişkin göstergelerde düşük
performansa sahip olup özellikle patent konusunda en az başvuru yapan iller arasında yer almaktadır.
Bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları, işletmelerin yürüttüğü kısıtlı iyileştirmelerdir. Ar-Ge
harcamalarında ise TR90 en az değere sahip bölgeler arasındadır.
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TABLO 8 FİKRİ-SINAİ HAKLARA İLİŞKİN GÖSTERGELER
2011 2012 2013 2014 2015 2015 İl Sıralaması
Patent Başvuru
3
7
3
8
2
63. sıra
Patent Tescil
0
1
2
0
0
Faydalı Model Tescil
4
7
4
4
2
50. sıra
Faydalı Model Başvuru
1
2
3
3
2
46. sıra
Marka Başvuru
137 187 144 168 168
41. sıra
Marka Tescil
61
91
119 100 132
39. sıra
Tasarım Başvuru
3
8
8
7
3
49. sıra
Tasarım Tescil
3
6
10
5
2
55. sıra
Kaynak: TPE, 2016
Ar-Ge harcamalarında Ordu’nun yer aldığı TR90 Bölgesi %1,3’lük bir oranla en az değere sahip bölgeler
arasındadır. “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında ilde herhangi bir proje
desteklenmemiş olup ilde, teknoloji geliştirme bölgesi ve Ar-Ge merkezi bulunmamaktadır. Bununla
birlikte Ordu, özel sektöre yönelik TÜBİTAK Teknoloji Ve Yenilik Destek Programı (TEYDEB) başvuru ve
hibe kapsamında ilk 20 il listesinde de yer almamaktadır. Ordu Üniversitesi yeni kurulan bir üniversite
olmakla birlikte Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde de yer almamaktadır. 2006-2015 yılları
arasında Ordu’da üniversiteye verilen Genel Akademik Destek tutarı ise 2,4 milyon TL’dir.

TR90 Bölgesi Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Ordu için “Fındık Ürünleri”, “Gıda
Makineleri”, “Hazır Giyim” sektörleri kümelenmede öncelikli sektörler olarak belirlenmiş olup
rekabetçi sektörler kısmında detaylar yer almaktadır.
1.1.3.3.

Hizmetler

Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir. Ordu ilinde
hizmet sektöründe ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak önem kazanan alanlar ise haberleşme
hizmetleri(çağrı merkezleri), müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlıksosyal hizmetler ve turizm-seyahat hizmetleri konularıdır.
Hizmetler sektöründe Ordu ilinde en öne çıkan alt sektör turizmdir. 2011-2015 döneminde %125 olarak
gerçekleşen turist sayısındaki artış oranı, sektörün büyümesini de tetiklemiştir. Ordu ili hem tesise geliş,
hem de konaklama istatistiklerindeki artış oranı bakımından TR90 Bölgesi ve Türkiye genelinden daha
iyi bir performans sergilemektedir. Özellikle son 3 yılda yapılan yoğun tanıtım faaliyetleri yıllık yaklaşık
500.000 ziyaretçi rakamına ulaşılmasındaki en önemli etken olarak gözükmektedir.
GRAFİK 7 ORDU’YU ZİYARET EDEN TURİST SAYISI
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Kaynak: Ordu İl Brifingi, Ordu Valiliği, 2016
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2015

Her yıl artan turist sayısı ile beraber konaklama altyapısında da büyük değişimler yaşanmıştır. Kültür
Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre son 5 yılda toplam yatak kapasitesi 2015 yılı sonu itibariyle %43
artış ile 4668, toplam tesis sayısı da %25 artışla 27 rakamına ulaşmıştır.
Ordu’da Ulugöl Tabiat Parkı ile birlikte 2 tanesi deniz, 6 tanesi de yayla olmak üzere toplam 8 adet
turizm merkezi bulunmaktadır. Bölgedeki 2 adadan birisi olan Hoynat Adası kuş gözlemciliği açısından,
Çambaşı ise kış turizmi konusunda potansiyel taşımakla birlikte ilde başlıca turizm aktiviteleri gezmegörmeye dayalıdır. Deniz turizmi ve eko turizm faaliyetleri yanında Fatsa’da termal işletme de
bulunmaktadır. Turizm yatırımlarında yeme içmeye yönelik faaliyetler önemli yer tutmaktadır.
Perşembe ilçesi ise bölgenin ilk Cittaslow unvanını elde eden kentidir.
Turizm sektörü yapılan analizlerde il genelinde kümelenmenin gerçekleştirilebileceği bir sektör olarak
ortaya çıkmaktadır. Yaylaları birbirine bağlayacak olan yeşil yol projesi ile erişim artacak olup bu
durumun kültürel yanı da olan yaylacılık faaliyetlerini katma değere dönüştüreceği öngörülmektedir.
1.1.3.4.

Lojistik

Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu ve 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı
ekonomik faaliyetler açısından büyük öneme sahip olan erişilebilirliği artırmıştır. Çevre Yolu, KaradenizAkdeniz Yolu ve Ünye ilçesine inşa edilecek olan Ünye Port Konteyner Limanı’nın tamamlanması ile
kara yolu ulaşımındaki sorunlar ve kombine taşımacılık için gereken altyapı sorunları büyük ölçüde
giderilmiş olacaktır. Hâlihazırda çalışmaları devam eden Yeşil Yol Projesi ise özellikle turizm kapsamında
erişilebilirliği sağlayacak, hem de doğu-batı yönlü bir alternatif aks oluşmasını sağlayacaktır.

1.1.4. Rekabetçi Sektörler ve Potansiyel Yatırım Alanları
1.1.4.1.

Açıklanmış Rekabetçilik - Revealed Competitiveness (RC)

RC göstergesi, rekabet gücü hesabına ithalat boyutunu da katan ve biri ihracat diğeri ithalat verisi ile
hesaplanan iki göstergenin farkı şeklindedir. RC değerinin 0’dan büyük olması, ilin o sektörde rekabet
gücüne sahip olduğunu göstermektedir.
Tablo 9’da Ordu ilindeki sektörlerin son 5 yılda gerçekleştirdikleri ithalat ve ihracat değerleri dikkate
alınarak açıklanmış rekabetçilik değerleri hesaplanmış ve 10 sektörün dış ticaret verilerine göre diğer
sektörlere kıyasla daha rekabetçi olduğu tespit edilmiştir.
TABLO 9 AÇIKLANMIŞ REKABETÇİLİK GÖSTERGELERİ
2011-2015
2011-2015
ISIC adı
İhracat Toplamı İthalat Toplamı
(Dolar)
(Dolar)
Meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat
430.899.143
17.854.254
bitkileri
Kum, kil ve taşocakçılığı
33.135.197
34.329
İşlenmiş sebze ve meyveler
656.162.298
9.718.650
Öğütülmüş tahıl ürünleri
48.900.845
2.209.967
Giyim eşyası (kürk hariç)
3.240.951
314
Tahta plaka; kontrplak, yonga levha, sunta, diğer
25.704.678
1.367.924
pano ve tahtalar
Plastik ürünleri
6.183.420
929.854
10

Açıklanmış
Rekabetçilik (RC)
1,781736955
5,47046557
2,810466142
1,694921792
7,840089076
1,531483435
0,492703909

Cam ve cam ürünleri
Yapı malzemeleri dışındaki, ateşe dayanıklı
olmayan seramik eşya
Çimento, kireç ve alçı

1.693.308

78.898

1,664388111

5.148.484

108.695

2,456016485

25.586.107

3.161

7,597021053

Kaynak: TÜİK

1.1.4.2.

Fındık Ürünleri İmalatı

Fındığın işlenmesi konusunda TOBB verilerine göre ‘10.39 - Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve
sebzelerin işlenmesi ve saklanması’ alanında 37 firma kabuksuz beyazlatılmış fındık, 19 firma kabuksuz
beyazlatılmamış fındık (dilimlenmiş, kıyılmış ve kavrulmuş dâhil) ve 8 firma ise fındık ezmesi imal
etmekte ve bu firmalar toplamda 2519 kişiye istihdam sağlamaktadır.
Fındık ürünleri sektörü, TR90 Bölgesi Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı çalışmasında kümelenmede
öncelikli sektör olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ilde en zayıf halka olan firmalar arası işbirliği kriteri
de başarılı bir şekilde geliştirilerek “Fındık ve Fındık Mamulleri Sektöründe Rekabetçiliğin Artırılması ve
Güç Birliğinin Sağlanması” URGE projesi yürütülmeye başlanmıştır.
ŞEKİL 1 ORDU İLİ SEKTÖR KÜMELENMEDE ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Kaynak: TR90 Bölgesi Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı

Dünyada fındık tüketimine bakıldığında fındığın büyük ölçüde (%80’i) çikolata ve şekerleme sanayinde
ham madde olarak kullanıldığı görülmektedir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren ‘10.82 - Kakao,
çikolata ve şekerleme imalatı’ kapsamındaki 810 firmadan sadece 3 tanesi Ordu ilinde bulunmakta
olup ihracat rakamı 2011 yılından 2015’e kadar oransal olarak artış gösterse de miktarsal olarak
oldukça azdır. 10.39.22.90.02-Fındık ezmesi sektöründe üretim yapan firma sayısı ise sadece 8’dir.
Fındık üretiminde lider olan Ordu’da, mevcut imalatçı firmaların rekabet gücünü artırılması ve katma
değerli ürün üretimine geçişin hızlandırılmasına yönelik tedbirlere odaklanılması en öncelikli
hedeflerdir.
GRAFİK 8 ORDU İLİ KAKAO, ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI(BİN DOLAR)
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Kaynak: TÜİK
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1.1.4.3.

Gıda Makineleri İmalatı

Ordu ili genelinde 11 firma Gıda Makineleri İmalatı alanında faaliyet göstermektedir. Firmaların büyük
bir bölümü fındık kırma-kavurma tesisi için gerekli makinelerin üretimi başta olmak üzere diğer
kuruyemiş tesisleri için de makine üretecek kapasiteye ulaşmıştır.
TR90 Bölgesi Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planında da Ordu ili için kümelenmede öncelikli sektörler
arasında gösterilen gıda makineleri sektörünün son 5 yıldaki toplam ihracat rakamı ise 2 milyon $ olarak
gerçekleşmiştir. İhracat yanında bazı dönemlerde ithalatın da artması, sektörün tüm ihtiyacını
karşılayacak büyüklüğe ulaşamadığını, katma değerli ürünlerin artırılması ve firmaların rekabet
güçlerinin artırılması gerektiğini göstermektedir. Gıda makinaları sektöründe URGE’ye uygunluk,
aktörler arası işbirliği sektörel know-how ve işbirliği kuruluşu varlığı kriterleri güçlü olmasına rağmen
kümelenme gerçekleşememiş olup küme oluşturmak için lobicilik faaliyetleri devam etmektedir.
TABLO 10 GIDA MAKİNALARI İMALATI DIŞ TİCARET VERİLERİ
İhracat Dolar
İthalat Dolar
191.780
38.079
464.040
572.499
341.958
52.915
668.548
40.868
333.692
541.265
2.000.018
1.245.626

Yıl
2011
2012
2013
2014
2015
Toplam

Kaynak: TÜİK

1.1.4.4.

Hazır Giyim İmalatı

2012 yılında değişen yatırım teşvik sisteminden sonra hazır giyim sektörü özellikle istihdam açısından
fındık ve fındık ürünleri sektöründen sonra Ordu ilinin (özellikle de Fatsa İlçesi) en önemli imalat
sektörü alanlarından biri haline gelmiştir ve Ordu ili hazır giyim yatırımlarında bir cazibe merkezi
olmuştur. 2012 yılından bugüne 21 firmanın yatırım teşvik belgesi aldığı ve ihracatın yaklaşık 5 kat
artarak 2015 yılında 1.2 milyon dolara ulaştığı ‘14 - Giyim eşyalarının imalatı’ sektöründe TOBB
verilerine göre Ordu ilinde ise 10’u Fatsa ilçesinde olmak üzere, toplam 26 firma faaliyet göstermekte
ve 4197 kişi istihdam edilmektedir.
Sektördeki firmalar çoğunlukla fason üretim yapan firmalardır. Bu nedenle sektörün kalıcı olması ve
katma değerli ürünler üretebilmesi için odaklanılmasa gereken en önemli nokta; teknik ve finansal
altyapısı uygun olan firmaların, fason üretimden kendi markasını üreten firmaya dönüşebilmesinin
sağlanmasıdır. Markalaşmanın sağlanabilmesi için en önemli etkenlerden birisi ise nitelikli iş gücüdür.
İŞKUR Ordu İş Gücü Piyasası Araştırma Raporu’nda da belirtildiği üzere açık işlerin mesleklere dağılımı
oranında hazır giyim sektörü ile alakalı meslek kollarına talebin toplam talep içerisindeki oranının %29
olması sektördeki yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını göstermektedir. Ciro, katma değer ihracat ve
tedarik zinciri varlığı açısından sahip olduğu dezavantajları bertaraf etmek adına kümelenme uygun bir
araçtır. TR90 Bölgesi Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı’nda hazır giyim sektörü öncelikli sektörler
arasında yer almakta olup çalışmalar devam etmektedir.
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ŞEKİL 2 ORDU İLİ SEKTÖR KÜMELENMEDE ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Kaynak: TR90 Bölgesi Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı

1.1.4.5.

Turizm

Lojistik gelişmeler, özgün coğrafi yapı ve son yıllarda Arap turistlerin bölgeye olan ilgisi, etkin tanıtım
faaliyetleri ve altyapının güçlendirilmesi neticesinde Ordu ilinde turizm sektörü gelişmeye başlamıştır.
2015 yılı sonu itibari ile 27’si Kültür Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli ve 59’u mahalli idarelerce belgeli
olmak üzere toplam 86 tesis ve 4668 yatak kapasitesine ulaşılmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle ise yatırım
belgeli tesis sayısı 8 ve öngörülen yatak kapasitesi ise 1004’tür. Buna rağmen, kaliteli konaklama
tesisinin az oluşu, nitelikli insan kaynağı eksikliği ve ilin geçiş güzergâhı olarak kullanılması ise sektörün
önündeki en önemli sorunlardır.

2011
2012
2013
2014
2015

TABLO 11 TURİZM YATIRIM VE İŞLETME BELGELİ TESİSLERİN DAĞILIMI
Turizm Bakanlığı
Turizm Bakanlığı
Yatırım Belgeli
İşletme Belgeli
Tesis
Oda
Yatak
Tesis
Oda
8
535
1 021
17
705
9
453
867
20
923
10
619
1 188
23
1 018
8
491
974
25
1 078
8
514
1 004
27
1 162

Yatak
1 419
1 847
2 020
2 165
2 331

Kaynak: Kültür Turizm Bakanlığı

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesine göre, ana hedef 2023 yılında dünyanın en çok turist çeken ve
en fazla turizm geliri elde eden ilk 5 ülkesinden biri olmaktır. Ordu ilinde ise ilk hedef 1 milyon ziyaretçi
rakamına ulaşmaktır. Bu kapsamda hem turizm yatırımlarını çekmek hem de gelen turist sayısını
artırmak için ilin turizm merkezlerinde Kültür Turizm Bakanlığı tarafından ihaleye çıkılmış olup 2016 yılı
içinde 2 firma için kesin tahsisler yapılmıştır. Turizm yatırımlarını Ordu iline çekebilmek için Kültür
Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tahsislerin yanı ısıra mahalli idarelere ait olan ve turizm
yatırımları için uygun arazilerin tespit edilerek bir envanter çıkarılması ve potansiyel yatırımcılara
sunulması da diğer önemli husustur.
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1.1.4.6.

Rüzgâr Enerjisi

Ordu ili de rüzgâr enerjisi bakımından TR90 Bölgesi’ndeki en avantajlı ildir. Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü verilerine göre 455,15 km2 kullanılabilecek alan ve 2.275,8 MW kullanılabilecek kurulu güç
potansiyeline sahip olan Ordu’da; Mesudiye, Akkuş, Gölköy ve Korgan ilçeleri RES yatırımları için en
ideal alanlardır. İlde henüz faaliyete geçmemekle birlikte, sadece Akkuş ilçesinde 10 MW’lık RES
yatırımı devam etmektedir. Ordu ili için değerlendirmede olan RES bilgilerine bakıldığında RES
yatırımlarının önümüzdeki dönemde Ordu ilindeki önemli potansiyel yatırım alanlarından biri olacağı
söylenebilir.
GRAFİK 9 DEĞERLENDİRMEDE OLAN RES BİLGİLERİ
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1.1.4.7.

Bentonit

2016 yılında yayınlanan ‘World Mining Data’ verilerine göre 2014 yılında Türkiye dünya bentonit
üretimindeki payı %6,1 ile dünyada 4. büyük üreticisi konumundadır. Dünya rezervlerinin yaklaşık %
15’ine sahip olmamıza rağmen ekonomik açıdan aldığımız pay bu oranın oldukça altındadır. Bunun en
temel sebebi bentonitin çoğu yabancı menşeli firmalar aracılığıyla olmak üzere, ülkemizde hiçbir işlem
görmeden (daha fazla bentonitin taşınabilmesi için yapılan kurutma işlemi hariç) veya yarı mamul ürün
haline getirildikten sonra düşük maliyetlerle yurt dışına çıkarılması ve yurt dışında zenginleştirme
işleminin ardından, yüksek fiyatlarla dünya pazarlarına sunulmasıdır.
Ordudaki 3’ü yabancı menşeli toplam 4 firma tarafından Türkiye ca-bentonit üretiminin 390 bin ton ile
yaklaşık % 60’ı karşılanmaktadır. Türkiye’deki diğer üretici iller Balıkesir, Çanakkale, Çankırı ve Tokat’tır.
Türkiye bentonit ihracatı 2015 yılında tonajda %11,5 artış kaydederken değerde %3,1 oranında azalış ile yılı
416 bin ton ve 47 milyon dolar seviyesinde tamamlamıştır. Ordu’da tamamına yakını bentonit alt
sektöründen olmak üzere; kum, kil ve taş ocakçılığı sektörünün 2015 yılı ihracat rakamı 2011 yılına göre %
49 artışla 9,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Onuncu Kalkınma Planı (2014- 2018) Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporunda ise bentonit
ile ilgili olarak üretim potansiyelinin büyüklüğü dikkate alındığında ihracatımızın artacağı ve bu nedenle de
mevcut potansiyelimizin iyi değerlendirilmesi amacıyla aktivasyon tesislerinin ivedilikle kurulması gerektiği
belirtilmiştir.
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1.2. SORUN ALANLARI
1.2.1.Hâlihazırda Yaşanılan Sorunlar
Sorun Alanı 1. Sanayide Düşük Katma Değer ve Rekabet Gücü
Sorun Alanı 1.1. Zayıf Ar-Ge Altyapısı
Ordu’da imalat sanayi firmalarının Ar-Ge çalışmalarına ayırdıkları payın çok düşük olması, bu payın da
önemli bir kısmı veya tamamının sadece personel gideri olarak beyan edilmesi firmaların Ar-Ge kültürü
açısından oldukça zayıf bir seviyede olduğunu göstermektedir. Ar-Ge birimi olan firma sayısının az
olması ve firmaların önemli bir kısmında ürün geliştirmeyi firma sahibinin yapması veya bu konuda söz
hakkı olması imalat sanayi firmaları tarafından yenilikçi ürün geliştirilememesine ve rekabet
edebilirliğin düşük kalmasına neden olmaktadır. Üretim veya tasarımın kişilere bağlı olması ve kişilerin
herhangi bir nedenle firmadan ayrılması durumu firmaların ürün geliştirme açısından ulusal veya
küresel ölçekte yenilikleri takip etmesinde aksaklıklara yol açmaktadır. Bu duruma üniversite ve sanayi
sektör temsilcileri arasındaki iletişim eksiklikleri de neden olmaktadır. İldeki üniversitede yapılan
araştırmalar sanayi sektörüne uygulanamamakta ve sektörün ihtiyaçları da üniversiteye etkin bir
şekilde iletilememektedir. Kamu ise yönlendirici destekleyici işlevini tam olarak yerine
getirememektedir. Zayıf Ar-Ge altyapısına, 1995-2015 yılları arasında Türkiye’ de 8549 toplam patent
tescil edilirken, Ordu ili için sadece 6 patent tescil edilmesi örnek olarak gösterilebilir.
Sorun Alanı 1.2. Ordu’daki Firmalarda Yetersiz Kümelenme Bilinci
Kümelenme sektördeki firmaların yenilikçi yaklaşımları yakalayabilmelerini, ortak çözümler geliştirerek
maliyetlerini azaltabilmelerini ve kümelenen sektörün destekleyici sektörleri ile talepçi sektörlerinin de
gelişimini sağlaması açısından önemli bir oluşumdur. Diğer taraftan, bölgede kümelenmenin temel
dinamiği olan işbirliği konusunda firmalar yeterince istekli değildir. Kümelenme konusunda destek
veren Ekonomi Bakanlığı URGE destekleri kapsamında 1 proje ve KOSGEB İş Birliği-Güç Birliği
kapsamında ise sadece 2 proje uygulanmıştır.
Sorun Alanı 2. Zayıf Dış Ticaret Kapasitesi
Sorun Alanı 2.1. Uluslararası Pazara Giriş İçin Firmalarda Kurumsal Ve Teknik Kapasite Eksikliği
Ordu ilindeki firmaların çoğunlukla gelişen teknolojiden yeterince yararlanamadıkları ve bu sebeple
rekabet düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda dış ticaret yapısında sektör ve
ülke bağımlılığı ortaya çıkmaktadır. Firmaların uzmanlaşmış yabancı dil bilen personel ve dış ticaret
mevzuat bilgisi eksiklikleri ise dış ticaretin gelişmesindeki önemli kurumsal kapasite sorunlarıdır.
Sorun Alanı 3. Yatırım ve İşletmeye Yönelik Sorunlar
Sorun Alanı 3.1. Yeni Yatırım Arazilerinin Oluşturulamaması
Ordu’nun coğrafi yapısı gereği diğer bazı sektörlerde olduğu gibi sanayi alanında da uygun yatırım
arazisi kısıtı mevcuttur. Yatırım arazilerinin bulunmasında yaşanan problemler firmaların maliyetlerini
yükseltmekte ve yatırımların Ordu’ya çekilmesine engel olmaktadır.
Sorun Alanı 3.2. Ordu’da Faaliyet Gösteren ya da Gelişme Potansiyeli Bulunan Sektörlere İlişkin
Veri Eksikliği
Ordu’da faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan imalat sanayi dalları veya sanayi sektörlerinin
mevcut durumunu ortaya koyarak gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak sektörel veri,
analiz, rapor, plan ve strateji belgeleri yetersiz düzeydedir.
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Sorun Alanı 3.3. Finansmana Erişim Sorunları
Finansal açıdan firmaların çok ciddi riskler taşıdığı ve küçük ve orta ölçekli firmalarının kaynak
yetersizlikleri yüzünden sürekli iflas riskiyle karşılaştıkları görülmektedir. Firmaların büyük bir kısmının
kısa vadeli banka kaynağı kullandığı ve alacaklarını ise daha uzun vadede tahsil ettiği, kur noktasında
ise herhangi bir önlem alınmadığı ve çeşitli finansal enstrümanların kullanılmadığı dikkat çekmektedir.
Ayrıca, ihracatçı firmaların bir kısmının peşin satış usulü satış yaptıkları ve bununla ilgili herhangi bir
önlem almadıkları gözlenmektedir.
Sorun Alanı 3.4. Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde Koordinasyon Eksikliği
Ordu iline yatırım çekme amacıyla tanıtımına yönelik bir markalaşma çalışması yapılmadığından tanıtım
materyallerinde standartlar geliştirilememekte, sosyal medya aktif kullanılamamakta, teknolojik
gelişmeler ışığında yenilikçi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilememekte ve farklı kurumların tanıtım
yaklaşımlarında ortak bir Ordu imajı algısı sağlanamamaktadır. İlin yurt içi ve yurtdışı tanıtım
faaliyetlerinde kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği eksikliğinden kaynaklı olarak etkin tanıtım
yapılamamaktadır.
Sorun Alanı 4. Turizm Sektörü Gelişimindeki Sorunlar
Sorun Alanı 4.1. Ordu’da Turizm Gelişim Alanları Olarak Öngörülen Yerlerde Mevzuattan
Kaynaklanan Yasal Sorunlar
Ordu’da bulunan bazı özel kanunlara tabi alanların birden fazla kurumun yetkisi içerisinde bulunması,
bu alanlarda yapılacak turizm faaliyet ve altyapı çalışmalarını sekteye uğratmaktadır. Herhangi bir
yatırım için birçok kurumdan ayrıca onay alınması bürokratik işlemleri çoğunlukla çözülemez noktaya
getirmekte olup bu durum çoğunlukla yatırım kararlarından vazgeçilmesine neden olmaktadır. Bu özel
alanları koruma amacıyla geliştirilen mevzuat düzenlemeleri bazı durumlarda özel tesislerin kaçak
yapılması gibi sonuçlar da doğurabildiğinden plansız yapılaşmanın yaygınlaşmasına da neden
olmaktadır. Bunun yanı sıra, Ordu’daki öncelikli turizm yatırımlarını çekecek Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) ve turizm merkezlerindeki (TM) imar planlarının yapılmamış olması Ordu
ilindeki turizm gelişimi önündeki önemli engellerden bir tanesini oluşturmaktadır. Özellikle Aybastı
Perşembe Yaylası TM ve Çambaşı Yaylası TM başta olmak üzere toplam 8 adet olan KKTGB ve TM turizm
imar planlarının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir.
Sorun Alanı 4.2. Ordu’da Mevcut Turizm Faaliyetlerinde Kısıtlı Çeşitlilik
Ordu alternatif turizm faaliyetleri açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Mevcut altyapıların
ve turizm sektöründeki hizmet sunumlarının yeterli olmaması nedeniyle bu potansiyel yeterince
kullanılamadığından turizm servislerinde çeşitlilik sağlanamamaktadır. Bu durum Ordu’da turizm
faaliyetlerinin mevsimsellik etkisine bağlı olarak yıl içerisinde kısıtlı bir zaman aralığında
gerçekleştirilmesine ve şehri ziyarete gelen turistlerin ortalama kalış sürelerinin nispeten düşük
olmasına neden olmaktadır. 2015 yılında ortalama kalış süresi Türkiye ortalaması 3.1 gün iken, Ordu
için bu süre 1,3 gün olarak gerçekleşmiştir.
Sorun Alanı 4.3. Turizm Faaliyetlerinde Müşteri Odaklı Yaklaşım Eksikliği
Ordu’ya gelen turist profili ve beklentilerine ilişkin herhangi bir veri mevcut değildir. Bölge’de*ortalama
kalış süresinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılması için hedef gruplar üzerinde tanıtım ve
pazarlama mekanizmalarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
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Sorun Alanı 4.4. Yaylalara Erişimin Zorluğu
Ordu ilinde en yoğun turist çeken alan Çambaşı ve Perşembe yaylalarıdır. Turizm açısından önemli
potansiyeli sahip birçok yayla ulaşım altyapısı nedeniyle fazla ziyaret edilmemektedir. Bu durum turizm
gelirlerinin homojen dağılımını engellediği gibi belirli bir alana odaklanılması araç ve insan
yoğunluğunun artmasına bağlı olarak doğal alanların taşıma kapasitesinin zorlanmasına da neden
olmaktadır.
Sorun Alanı 4.5. Konaklama Kapasitesi Ve Kalitesinde Yaşanan Eksiklikler
Turizm sezonunun kısa olması sebebiyle (Mayıs-Eylül) sezonda konaklama talebi karşılanamamakta ve bu
sebeple birçok turist konaklama programından Ordu ilini çıkarmaktadır. Bu nedenle özellikle Kültür Turizm
Bakanlığı İşletme Belgeli tesis yatırımlarının Ordu’ya çekilmesi ve kaliteli konaklama kapasitesinin artırılması
turizm sektörünün gelişmesine önemli katkılar sunacaktır.
Sorun Alanı 4.6. Yöresel Ürünlerde Markalaşma Sorunu
Ordu ilinde 'fındık' hariç diğer yöresel ürünlerin bilinirlik düzeyleri sadece yerel düzeydedir. Genel olarak
bakıldığında ise, ilin yöresel ürünlerinin önemli bir kısmının dış pazarlamaya uygun olmasına rağmen,
ticarileştirilmesine yönelik olarak koruma, taklitle mücadele, ortak marka, ortak tanıtım gibi konularda
yapılan çalışmaların istenilen seviyede olmadığı gözlemlenmiştir. Günümüzde yükselen değer olarak ortaya
çıkan yöresel ürünlerin kayıt altına alınmaması, ortak bir bilinç oluşturulmaması ve bu ürünlere yönelik
ortak satış alanlarının oluşturmamış olması bu ürünlerin markalaşması ve ticarileşmesinin önündeki en
önemli sorunlardır.
Sorun Alanı 5. Nitelikli İnsan Gücü Bulmada Yaşanan Sorunlar
Sorun Alanı 5.1. Turizm Ve Diğer Sektörlerde Nitelikli İnsan Kaynağı Eksikliği
Genel olarak, nitelikli insan kaynağı bulunamaması tüm sektörlerin ortak sorunudur. Turizmde
açısından bakıldığında mevsimsellikten kaynaklanan nedenler tam zamanlı çalışacak turizm çalışanı
bulunmasını daha da zorlaştırmaktadır.
Sorun Alanı 5.2. Açık İşler İle İş Arayanların Nitelikleri Arasındaki Uyumsuzluk
Ordu ilindeki açık işlerin sektörel dağılımı ile iş arayanların talepleri arasında çok fazla farklılık
bulunmaktadır. Bu sorunun giderilmesi amacıyla açık işler için gereken asgari beklentileri karşılayacak
eğitim programları tasarlanmalı ve iş arayanlar arasından bu açık iş kolları ve eğitim programlarına en
uygun olanlar seçilerek, istihdam edilebilirlikleri artırılmalıdır.
Sorun Alanı 6. Lojistik Sorunlar
Sorun Alanı 6.1. Lojistik Hizmetlerinde Kalite Eksikliği
Ordu ilinin coğrafi konumundan kaynaklanan bir takım dezavantajların etkilerinin azaltılması açısından
lojistik hizmetlerin kalitesi son derece önemlidir. Lojistik hizmet kalitesi açısından uygun maliyetle
doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda doğru ürünün ulaştırılması önem ifade etmektedir.
Ordu’daki lojistik hizmetlerin kalitesine ilişkin herhangi bir analiz çalışması bulunmamakla birlikte
özellikle istihdam açısından ilk sırada olan hazır giyim sektöründe ürün ve hammadde taşıma ile ürün
depolama hizmetlerinin kalitesinde birtakım eksiklikler yaşandığı gözlemlenmektedir.
Sorun Alanı 6.2. Lojistik Ve Kombine Taşımacılık Altyapısındaki Eksiklikler
Kuzey-Güney aksında taşımacılık koridorları güçlü değildir. Karadeniz-Akdeniz Yolu vb. ulaşım
projelerinin oluşturacağı potansiyelin kullanılmasını sağlayacak yük taşıma kapasitesi mevcut değildir.
17

Liman hizmetleri de, özellikle Altınordu ilçesinde faaliyette olan bir liman olmaması nedeniyle,
beklenen seviyede değildir. Diğer taraftan, Karadeniz kıyılarında alternatif hatların (Romanya,
Bulgaristan) tespitine yönelik çalışma bulunmamaktadır. Tüm bunlarla birlikte Ordu ilinde taşıma
modlarının kombine edildiği bir lojistik merkez de bulunmamaktadır. Kent merkezlerinde dağınık halde
bulunan lojistik işletmeler altyapı eksikliğine bağlı olarak hizmet kalitesinde sorunlar yaşadıkları gibi
şehir içi trafiği üzerinde de olumsuz etkilere neden olmaktadırlar.
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1.2.2.Tablo
TABLO 12 HÂLİHAZIRDA YAŞANILAN SORUNLAR
No Sorun Alanı
1 Sanayide Düşük Katma Değer ve Rekabet Gücü
1.1 Zayıf Ar-Ge Altyapısı
1.2 Ordu’daki Firmalarda Yetersiz Kümelenme Bilinci
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2

Zayıf Dış Ticaret Kapasitesi
Uluslararası Pazara Giriş İçin Firmalarda Kurumsal Ve Teknik Kapasite
Eksikliği
Yatırım ve İşletmeye Yönelik Sorunlar
Yeni Yatırım Arazilerinin Oluşturulamaması
Ordu’da Faaliyet Gösteren ya da Gelişme Potansiyeli Bulunan
Sektörlere İlişkin Veri Eksikliği
Finansmana Erişim Sorunları
Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde Koordinasyon Eksikliği
Turizm Sektörü Gelişimindeki Sorunlar
Ordu’da Turizm Gelişim Alanları Olarak Öngörülen Yerlerde
Mevzuattan Kaynaklanan Yasal Sorunlar
Ordu’da Mevcut Turizm Faaliyetlerinde Kısıtlı Çeşitlilik
Turizm Faaliyetlerinde Müşteri Odaklı Yaklaşım Eksikliği
Yaylalara Erişimin Zorluğu
Konaklama Kapasitesi Ve Kalitesinde Yaşanan Eksiklikler
Yöresel Ürünlerde Markalaşma Sorunu
Nitelikli İnsan Gücü Bulmada Yaşanan Sorunlar
Turizm Ve Diğer Sektörlerde Nitelikli İnsan Kaynağı Eksikliği
Açık İşler İle İş Arayanların Nitelikleri Arasındaki Uyumsuzluk
Lojistik Sorunlar
Lojistik Hizmetlerinde Kalite Eksikliği
Lojistik Ve Kombine Taşımacılık Altyapısındaki Eksiklikler
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Yaşandığı Sektörler
Tüm İmalat
Gıda Makinaları, Hazır
Giyim İmalatı
Tüm İmalat
Turizm, Tüm İmalat
Tüm Sektörler
Tüm Sektörler
Tüm Sektörler
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm, Gıda İmalatı
Turizm
Ticaret, Tüm İmalat
Tüm Sektörler
Lojistik

1.2.3.Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Riskler
Sorun Alanı 7. Yatırım Teşvik Uygulamalarının Değişmesi
Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen yatırımlarda devlet yardımları uygulamaları açısından Ordu
mevcut haliyle 5. bölgede yer almaktadır. Gelecekteki uygulamalarda Ordu’nun bir büyükşehir olması
nedeniyle daha düşük desteklerin olduğu bölgelerde yer alması riski de mevcuttur.
1.2.4.Tablo

No
7

TABLO 13 STRATEJİ DÖNEMİNDE YAŞANMASI MUHTEMEL RİSKLER
Yaşanması Muhtemel
Sorun Alanı
Sektörler
Yatırım Teşvik Uygulamalarının Değişmesi
Tüm Sektörler
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1.3. HEDEFLER
1.3.1.Açıklamalar
Hedef 1. Firmaların Rekabet Gücünü Artırmak ve Katma Değerli Ürün Üretmek
Hedef 1.1. Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi ve teknoloji kullanım düzeyinin artırılması yoluyla
pazara yönelik yenilikçi ürünlerin üretilmesi
Ordu’da üniversite, kamu kesimi, özel sektör arasındaki iletişim çeşitli projeler ve işbirlikleri ile
güçlendirilmeli, Ar-Ge birimleri olan mevcut sanayi işletmelerinde etkili ve etkin Ar-Ge çalışmalarının
yapılması sağlanmalıdır. Özellikle, Ordu’da ön planda olan fındık sanayi gibi sektörlerde yapılacak ArGe çalışmaları ile pazara yenilikçi ürün sunumlarının artması sağlanarak katma değer artışı sağlanabilir.
Hedef 1.2. Ordu’daki firmalarda kümelenme oluşumlarının desteklenmesi
Kümelenme çalışmaları sayesinde düşük maliyetli, lojistik ağı güçlü, Ar-Ge kapasitesi yüksek, tedarik
süreçlerini iyi yönetilebilecek ve daha yüksek hacimli sektörlere dönüşebilecek olan hâlihazırda bir
altyapısı ve temeli bulunan mevcut imalat sanayi firmalarının kurumsal kapasitelerini artırmaları ve
kümelenmek için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Ordu ilindeki sektörlerin kümelenme öncesi
adaptasyonu için KOSGEB işbirliği programlarının etkili tanıtımının yapılması daha sonra ise Ekonomi
Bakanlığı URGE destekleri için çalışmalar yürütülmesi İlde birçok kümelenmenin oluşmasına katkı
sağlayacaktır.
Hedef 2. Firmaların Dış Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef 2.1. Firmaların uluslararası pazara girişleri için kurumsal ve teknik kapasitelerinin
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 Ordu’da kamu, özel sektör ve üniversite
işbirliğinde uluslararası standartlar, uygulamalar ve dış ticaret konularında danışmanlık hizmetleri
sunulan projelerin gerçekleştirilmesi önemlidir.
Hedef 3. Yatırım Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Tanıtımı
Hedef 3.1. Yeni yatırım arazilerinin oluşturulması ve mevcutlarının iyileştirilmesi
Devam eden OSB altyapı yatırımlarının en kısa sürede tamamlanması ve KSS’lerde görülen altyapı ve
üstyapı sıkıntılarının çözüme ulaştırılması ve uygun yeni alanların belirlenmesi gerekmektedir.
Geleneksel yöntemlerle çözülemeyen yatırım arazisi probleminin dünyada da uygulanan deniz
doldurma gibi yeni yöntemlerle çözülmesi için gerekli adımların atılması ve mevcut hazine arazilerine
ilişkin envanterin oluşturulması ve potansiyel görülen alanlara ilişkin plan ve tanıtıcı dokümanların
hazırlanması sağlanmalıdır. Özellikle, mahalli idarelere ait olan ve turizme yatırımlarına tahsis
edilebilecek arazilerin belirlenmesi önem arz etmektedir.
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Hedef 3.2. Ordu’da faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan/fırsat oluşturabilecek sektörlerde
üretim planlamalarının yapılması
Ordu’daki sanayi kollarının ayakta kalabilmesi veya gelişebilmesi için kısa vadede güncel veriler ve
pazar araştırmaları ışığında sektörel üretim planları hazırlanıp, gerekli stratejiler uygulamaya geçirilerek
firmaların pazara adaptasyonu sağlanmalı ve sektörler arasındaki ileri geri bağlantılar ile Ordu’nun
mevcut potansiyelleri ortaya çıkarılmalıdır. İl çapında üretim planlaması ile birlikte imalat sanayi
firmalarının küresel piyasalara açılma hususunda bilgilendirilmesi ve yurtdışında sektörel anlaşma
zeminlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu yolla Ordu’da ihracata konu olabilecek katma değeri
yüksek ürün çeşitliliği sağlanarak Ordu ihracatındaki en büyük yapısal problem olan tek ülke veya tek
sektör bağımlılığının azaltılması sağlanabilir.
Hedef 3.3. Finansmana erişim imkânlarının geliştirilmesi
Finansal açıdan öz kaynak yetersizlikleri çözülmeli, yabancı kaynaklara erişim kolaylaştırılmalı,
kredilerden faydalanmak isteyen firmalara hafifletilmiş teminat şartları uygulamaları getirilmelidir.
Bununla birlikte firmaların çeşitli kurum ve kuruluşların destekleri hakkında bilgilendirilmeleri ve teşvik
edilmeleri önem arz etmektedir.
Hedef 3.4. Tanıtım Faaliyetlerinin Paydaşlarla Koordinasyon İçinde Gerçekleştirilmesi
Ordu ilinin stratejik sektörlerin iş hacimlerinin gelişimine katkıda bulunulması ve yeni yatırımlar
çekilmesi için tanıtım faaliyetleri paydaşlarla koordinasyon içerisinde ve ortak bir imaj sunumu ile
gerçekleştirilecektir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı çalışma programlarına uygun olarak ulusal ve
uluslararası fuarlara katılım, hedef pazarlara yönelik tanıtım etkinlikleri ve tanıtım materyallerinin
hazırlanması için bölge paydaşları ile koordinasyon içinde çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yurtdışı ve
yurtiçinde öne çıkan fuar, toplantı, organizasyon, etkinliklere katılım sağlanacak ve imkânlar dâhilinde
bu gibi organizasyonlar tertip edilecektir.
Hedef 4. Turizm Sektörünün Hizmet Odaklı Gelişiminin ve Tanıtımının Planlanması
Hedef 4.1. Ordu’da turizm gelişim alanları olarak öngörülen yerlerde mevzuattan kaynaklanan yasal
sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması
Ordu ilinde turizm cazibe merkezi haline gelmiş özel alanlara yönelik altyapı ve tesis yatırımlarına ilişkin
konularda karar yetkisinin, yatırımcıların izin süreçlerini kolaylaştıracak bir yapıda birleştirilmesi ya da
bu alanlardaki düzenlemelerin birbirleri ile uyumlu hale getirilmesi ve ilgili kurumların işbirliklerinin
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, ivedilikle Ordu’daki öncelikli geliştirilmesi planlanan Turizm
Merkezi (TM) ve KTKGB’lerin imar planlarının yapılması ve/veya revizyon işlemlerinin ilgili kurumlarca
tamamlanması gerekmektedir.
Hedef 4.2. Ordu’da alternatif turizm faaliyetlerinin bütünleşik bir şekilde geliştirilmesi
2015 yılı Kültür Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de ortalama kişi başı turist harcaması 756 $
iken, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesinde bu rakamın 1000 $ olması hedeflenmektedir. Bu
bağlamda, Ordu’da alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi; turizm gelirlerinin
artırılması ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine katkı sunması bakımından önem taşımaktadır. Alternatif
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turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ile mevsimsellikten kaynaklanan sorunların azaltılması ve ortalama
kalış süresinin arttırılmasına da katkı sağlanacaktır. Bu doğrultuda, Ordu’da yayla turizmi, agro turizm,
kış turizmi, macera turizmi, kamp ve karavan turizmi, eko turizm, su sporları, sağlık turizmi, av turizmi
gibi alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi DOKA 2014-2023 Bölge Planı’nda öngörülmektedir.
Alternatif turizm faaliyetlerinin her birinin yöresel kültür ile birleştiği nirengi noktalarının keşfedilmesi
ve bu noktalardan hareketle Ordu’da uygulanacak alternatif turizm faaliyetleri konusunda farklılık
ortaya konulmasının yanı sıra bu faaliyetlerin birbirlerini tamamlayacak şekilde yapılandırılması ve
planlanması, turizm gelirlerinin arttırılması bakımından önem taşımaktadır. Bu yaklaşımla Ordu ilinin
turizm potansiyeli açısından rekabet gücünün artmasına olumlu katkılar sağlanarak tanıtım etkinliği de
artırılabilecektir.
Hedef 4.3. Müşteri odaklı tanıtım ve pazarlama mekanizmasının geliştirilmesi
Turizm faaliyetlerinin müşteri odaklı bir şekilde planlanması için öncelikli olarak Ordu’ya gelen
ziyaretçilerin hedef gruplar şeklinde yapılandırılması ve yapılandırılan her grup için beklenti
analizlerinin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla internet bazlı programlar ve sosyal
paylaşım siteleri üzerinden ziyaretçilerin Ordu’daki deneyimlerini paylaşacakları platformların
oluşturulması faydalı olacaktır. Böylece müşteri beklenti ve isteklerine göre planlamalar yapılması ve
odak grup bazlı tanıtım ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi sağlanabilecektir.
Turizm tanıtımında ildeki turizm yatırım ve tanıtımını tek elde koordine edecek, paydaşları bir araya
getirebilecek ve üstel kararlar alıp uygulanmasını takip edecek bir kurul ile en etkin tanıtım ve
koordinasyonu sağlanması da hedeflenmektedir.
Hedef 4.4. Yaylalara erişimin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar
Doğu Karadeniz Turizm Master Planında TR90 Bölgesi’nin en yoğun turist çeken üç alanı (Sümela,
Uzungöl, Ayder ) dışında turizm potansiyeli bulunan yaylaları birbirine bağlayacak kuzey-güney yönlü
bağlantıları da olan doğu-batı yönlü bir ana ulaşım aksının devreye sokulması önerilmektedir. Önerilen
aks ‘yayla koridoru’ şeklinde tanımlanmaktadır. ‘Yayla koridorunun’ devreye sokulmasıyla iç bölgelerde
kalan turizm alanlarının farklı turizm türleri ile bütünleştirilmesi öngörülmektedir. Doğu Karadeniz
Turizm Master Planı ile temel olarak Ordu ilinde turizm gelirlerinin yükseltilerek mekâna daha homojen
dağılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda iç bölgelere erişimi artıracak ‘Yeşil Yol Projesi’
çevresinde çeşitli alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi düşünülmektedir. Yeşil Yol Projesi’nin
oluşturacağı turizm aksının altyapı açısından bölgenin doğal değerlerine zarar vermeyecek şekilde
planlı bir şekilde yapılandırılması önem taşımaktadır.
Hedef 4.5. Kaliteli ve yeterli konaklama kapasitesine ulaşılması
İldeki turizm işletme belgeli tesis sayısının artırılması ve buna paralel olarak da hâlihazırda faaliyet
gösteren tüm turizm işletmelerinin konaklama hizmetlerinde kaliteyi artırması hedeflenmektedir.
Hedef 4.6. Yöresel ürünlerin bilinirliğinin artırılması ve pazarlanabilir hale getirilmesi
Yöresel ürünlerin ilk olarak bölgesel bilinirliğinin, daha sonra ise ulusal ve uluslararası bilinirliğinin
artırılması ve yöresel ürün üreticileri ile üretici birliklerinin üretim ve pazarlama konusunda
desteklenmesi sağlanarak ek gelir getirici yeni bir ekonomik alanın oluşturulması planlanmaktadır.
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Hedef 5. Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi
Hedef 5.1. Turizm ve Diğer Sektörlerde Çalışan Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi
Ordu ilinde mevcut olan 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.
Ordu’da turizm konusunda hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitimler verilmesi, turizm meslek
liseleri ya da turizm yüksekokulları aracılığı ile turizm sektöründe nitelikli çalışan sayısının ve turizm
girişimcilik teşviklerinin artırılması gerekmektedir.
Hedef 5.2. İş Arayanlara Nitelik Kazandırılması
Her yıl İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan açık iş kolları ve iş arayanların nitelikleri hakkındaki
verileri dikkate alınarak hazırlanacak eğitim programları ile iş arayanların istihdam edilebilirlikleri
artırılması hedeflenmektedir.
Hedef 6. Lojistik Hizmetlerin Çeşitlendirilmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesi
Hedef 6.1. Ordu’da faaliyet gösteren taşımacılık işletmelerinde hizmet kalitesinin artırılması
Ordu’da bulunan üniversite veya meslek okulları ya da meslek edindirme kursları kanalıyla kalifiye
lojistik elemanı yetiştirilmesi amacıyla lojistik eğitimleri artırılmalıdır. Bununla birlikte, sektörde faaliyet
gösteren işletmelerin mevcut çalışanlarının niteliklerinin artırılması için çalışanlara güncel teorik ve
pratik eğitimler verilmelidir. Söz konusu işletmelerde ihracat vizyonunun güçlendirilmesi için
uluslararası pazarda faaliyet gösteren başarılı benzer işletmelerin iş modelleri örneklemek üzere
yerinde incelenmelidir. Ayrıca, hazır giyim sektörü gibi kümelenme gösteren sektörler için, lojistik
hizmetlerinde sektörü özgü tedbirler alınmalıdır.
Hedef 6.2. Ordu İli Lojistik Ve Kombine Taşımacılık Altyapısının Güçlendirilmesi
Ordu ilinde tüm ulaştırma modlarının kombine edildiği bir lojistik merkezi kurulması veya hâlihazırda
kurulum çalışmaları devam eden Samsun ve Rize’de bulunan lojistik merkezlerle kombine edilmesi
konularında çalışmalar yapılmalı ve İlin tedarik zinciri süreci daha kolay sağlanabilir hale getirilmelidir.
Ordu’nun depolama kapasitesinin artırılması için modern nitelikli, soğuk zincire de hizmet veren
depolar artırılmalıdır. Ordu’nun sahip olduğu taşıma modlarının en etkin şekilde bütünleştirilerek
dünyadaki trende paralel olarak kombine taşımacılığın geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca KuzeyGüney aksında taşımacılık koridorları oluşturulmalı, İran ve art bölgesi transit ticareti derinleştirilmeli
ve canlandırılmalıdır. Bununla birlikte, karayolunun yük taşıma trafiğinin diğer taşıma modları arasında
dengeli dağıtılması yoluyla etkin ve verimli taşımacılık sağlanmalıdır.
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1.3.2.Tablo
TABLO 14 HEDEFLER
No Hedef
Gösterge
1 Firmaların Rekabet Gücünü Artırmak ve Katma Değerli Ürün Üretmek
1.1 Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi ve teknoloji kullanım -İldeki patent tescilin ülke geneline oranı
düzeyinin artırılması yoluyla pazara yönelik yenilikçi
-İldeki faydalı model tescilin ülke
ürünlerin üretilmesi
geneline oranı
1.2 Ordu’daki firmalarda kümelenme oluşumlarının
-KOSGEB işbirliği Güç Birliği Proje Sayısı
desteklenmesi
-URGE Proje Sayısı
2 Firmaların Dış Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi
2.1 Firmaların uluslararası pazara girişleri için kurumsal ve -Dış ticaret yapan firma sayısı
teknik kapasitelerinin geliştirilmesi
-Dış ticaret hacmi
3 Yatırım Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Tanıtımı
3.1 Yeni yatırım arazilerinin oluşturulması ve
-Envanterdeki yatırıma uygun arazi
mevcutlarının iyileştirilmesi
sayısı
3.2 Ordu’da faaliyet gösteren ya da potansiyeli
-Hazırlanan sektörel üretim planı sayısı
bulunan/fırsat oluşturabilecek sektörlerde üretim
planlamalarının yapılması
3.3
-Teşvik belgesi sayısı
-Mali desteklerden yararlanan firma
Finansmana erişim imkânlarının geliştirilmesi
sayısı
-Firma kredi kullanım oranları
3.4 Tanıtım Faaliyetlerinin Paydaşlarla Koordinasyon
-Gerçekleştirilen ortak tanıtım faaliyeti
İçinde Gerçekleştirilmesi
sayısı
4 Turizm Sektörünün Hizmet Odaklı Gelişiminin Planlanması
4.1 Ordu’da turizm gelişim alanları olarak öngörülen
-İmar planı yapılan TM sayısı
yerlerde mevzuattan kaynaklanan yasal sorunların
-İzin başvuruları ortalama işlem süresi
giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması
4.2 Ordu’da alternatif turizm faaliyetlerinin bütünleşik bir -Sunulan alternatif faaliyet sayısı
şekilde geliştirilmesi
4.3 Müşteri odaklı tanıtım ve pazarlama mekanizmasının -Hazırlanan anket sayısı
geliştirilmesi
-Anket uygulanan kişi sayısı
4.4 Yaylalara erişimin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar -Yeşil yol bağlantılı yayla sayısı
4.5 Kaliteli ve yeterli konaklama kapasitesine ulaşılması
-Turizm İşletme Belgeli tesis sayısı
4.6 Yöresel ürünlerin bilinirliğinin artırılması ve
-İl dışına satılan yöresel ürün çeşidi
pazarlanabilir hale getirilmesi
5 Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi
5.1
-Turizm konusunda düzenlenen eğitim
Turizm ve Diğer Sektörlerde Çalışan Nitelikli İnsan
sayısı
Kaynağının Geliştirilmesi
-Eğitimlerden sertifika alan katılımcı
sayısı
5.2
-Düzenlenen eğitim sayısı
İş Arayanlara Nitelik Kazandırılması
-Eğitimler sonunda istihdam edilen işsiz
sayısı
6 Lojistik Hizmetlerin Çeşitlendirilmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesi
6.1 Ordu’da faaliyet gösteren taşımacılık işletmelerinde
-Memnuniyet anketleri
hizmet kalitesinin artırılması
-Kalite belgeli firma sayısı
6.2 Ordu İli Lojistik Ve Kombine Taşımacılık Altyapısının
-Toplam taşınan yük miktarı (ton)
Güçlendirilmesi
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2017 YILI EYLEM PLANI

2.1.

Açıklamalar

1. Kuveyt-İran İnfo Programı Düzenlenmesi
Özellikle son yıllarda Türkiye’ye gelen turist sayılarında oran olarak en çok artış gösteren ülkelerin
başında Kuveyt ve İran gelmektedir. Bu iki ülkenin önde gelen tur operatörleri ve turizm yatırımcıları
için Ordu’da 5 günlük bir tanıtım programı düzenlenecektir.
2. KÜSİ heyetinin 10 işletmeye AR-GE destekleri konusunda bilgilendirme ziyaretleri
gerçekleştirmesi:
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Ordu Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü ve DOKA Ordu YDO temsilcilerinden oluşan KÜSİ heyetince AR-GE
potansiyeline sahip 10 işletmeye ziyaretlerde bulunularak destekler ve işbirliği alanları hakkında
bilgilendirme yapılması planlanmaktadır.
3. Kümelenme ve KOSGEB işbirliği destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı:
Kümelenmenin temel dinamiği olan işbirliği altyapısının tesis edilmesine önemli katkılar sağlayabilecek
KOSGEB işbirliği programları ile kümelenmenin faydaları hakkında firma yetkililerine yönelik
bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
4. E-ticaret ve Pazarlama Eğitimi:
Firmaların dış ticaret konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla e-ticaret ve pazarlama
konularında uygulamalı bir eğitim verilmesi planlanmaktadır.
5. Yatırıma Uygun Alanların Tespiti Ve Sanal Ortama Aktarılması
Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilgili tüm kamu kurumalarından yatırıma uygun kamu arazisi
ve binalarla ilgili bir veri seti talep edilecek ve kurumlardan gelen tüm bilgiler incelendikten sonra
yatırıma uygun olduğu tespit edilen alanlar sanal ortama aktarılarak yatırımcıların kullanımına
sunulacaktır.
6. İl Yatırım Destek ve Tanıtım Koordinasyon Kurulunun oluşturulması
Ordu Valiliği koordinasyonunda, ildeki diğer ilgili kurumların da katılımları ile tüm yatırım ve tanıtım
faaliyetleri ile her yıl hazırlanacak olan yıllık eylem planlarını tek elden yönetecek bir kurul
oluşturulacaktır.
7. Gıda Üretim Makinaları İmalatçılarına Yönelik İtalya Çalışma Ziyareti
Gıda üretim makinaları konusunda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Ordu’da bulunan gıda üretim
makinaları firmaları ile birlikte İtalya’ya bir çalışma ziyareti yapılacaktır.
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2.2.

Tablo
TABLO 15 2017 YILI EYLEM PLANI

No Eylemler
1

Kuveyt-İran İnfo Programı*

Yöneldiği
Sorun
Alanı
3.4
4.3

Sorumlu Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

Kültür ve Turizm İl Md.

DOKA

Tahmini
Maliyet (TL)
60.000

KÜSİ Heyetinin 10 İşletmeye Ar-Ge
Bilim, Sanayi ve
Ordu Üniversitesi, KOSGEB İl Md.,
Destekleri Konusunda Bilgilendirme
1.1
Teknoloji İl Md.
DOKA
Ziyaretleri Gerçekleştirmesi
Kümelenme ve KOSGEB işbirliği destekleri
Ordu Ticaret ve Sanayi KOSGEB, DOKA, İŞKUR, Bilim
3
1.2
konusunda bilgilendirme toplantısı
Odası
Sanayi ve Teknoloji İl Md.
4 E-ticaret ve Pazarlama Eğitimi
2.1
Ordu TSO
DOKA, TSO’lar, Ticaret Borsaları
15.000
Yatırıma Uygun Alanların Tespiti Ve Sanal
Ordu Büyükşehir
Milli Emlak Md., Belediyeler,
5
3.1
Ortama Aktarılması*
Belediyesi
DOKA
80.000
İl Yatırım Destek ve Tanıtım Koordinasyon
3.4
Ordu Büyükşehir Belediye, DOKA,
6
Ordu Valiliği
Kurulunun oluşturulması
4.3
TSO’lar
Gıda Üretim Makinaları İmalatçılarına
7
1.2
Ordu TSO
DOKA, TSO’lar, Ticaret Borsaları
60.000
Yönelik İtalya Çalışma Ziyareti*
 *Bu eylemin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu kuruluş tarafından tahsis edilebilecek herhangi bir mali kaynak bulunmamaktadır.
2
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Planlanan
Gerçekleşme
Zamanı (Ay)
Mayıs
Agustos
Mart
Mayıs
Ekim
Nisan
Eylül

