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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 Rize’yi Anlamak
1.1.1 Sosyo-Ekonomik Veriler
1.1.1.1 Demografik Yapı ve Coğrafya
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre nüfusunun %87,1’i merkez dâhil kıyıdaki 7
ilçede, kalanı ise iç kesimlerdeki 5 ilçede yaşamaktadır. Ayrıca, Rize’de kayıtlı istihdamın %92’sinin kıyı
kesimlerde gerçekleşmesi Doğu Karadeniz’in genelinde hâkim olan kıyı-iç kesimler arası gelişmişlik ve
nüfus farklılığının çarpıcı bir örneğidir. Bu durumun temel nedenini oluşturan kıyıdan itibaren başlayan
engebeli arazi yapısı, iç kesimler ile ulaşımın kuzey güney yönlü olarak sağlanması zorunluluğunu da
ortaya çıkarmaktadır.
Nüfus hareketleri bakımından Rize ili en fazla Trabzon ve Artvin ile etkileşim halindedir. Rize’de çalışan
fakat ailevi ve sosyal nedenlerle Trabzon‘da ikamet ederek günlük geliş gidiş yapan çok sayıda çalışan
bulunmaktadır.
1.1.1.2 İşgücü Göstergeleri
Rize’nin de içinde bulunduğu 1TR90’da istihdam ve işgücüne katılım oranı son yıllarda Türkiye ile
paralellik göstermekle birlikte Türkiye ortalamasından daha iyi bir görünüm sergilemektedir. İşsizlik
oranının TR90 için ülke genelinin oldukça altında oluşu ve ılımlı bir seyir izlemesinin çalışma çağındaki
nüfusun bölge dışına göç etmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. TR90’daki işsizlik oranlarının ülke
genelinin oldukça altında oluşu ve işsizliğin yükseliş ve düşüş trendinin ülke genelinden farklı oluşu
TR90’daki ekonomik yapının ve emek piyasasının da ülke genelinden farklı olduğu anlamına
gelmektedir. 2017 yılında TR90’daki işsizlik %3,8 ile en düşük değerini alırken Türkiye’de işsizlik oranı
%11,1 olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 1. Türkiye ve TR90 için İşgücü Göstergeleri %, 2020
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Kaynak: TÜİK, 2020

Çay tarımının yılın en çok 5 ayı kadar bir süreyi kapsaması nedeniyle 12 aylık istihdam fırsatları
yakalamak için nitelikli iş gücünün büyük şehirlere göç ettiği ve bu genç nüfus azalışının istihdam
verilerine olumlu yansıdığı, yine çay tarımı yüzünden de gizli işsizlik yaşandığı bölgedeki paydaşlar
tarafından ifade edilmektedir. Aynı sebepten ötürü, Tablo1’den anlaşılacağı üzere İŞKUR 2020 yılı
verilerine göre Rize’de işsizlerin daha çok nitelik gerektirmeyen meslek sahipleri olduğu görülmektedir.
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İl bazlı veriler yayımlanmadığı için bölgesel veri kullanılmıştır.
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Tablo 1. Türkiye ve Rize’de Kayıtlı İşsizlerin Meslek Durumu

İŞSİZLER
Rize % Türkiye %
NİTELİK GEREKTİRMEYEN MESLEKLER 66,1%
38,4%
Kaynak: İŞKUR 2020 İstatistik Yıllığı

Rize’de istihdam edilenlerin eğitim seviyesi yoğunluklu olarak (%75,8) ortaöğrenim ve altı eğitim
görmüş kişilerden oluşmaktadır. 2020 yılında kapasite raporlu firmalarda bir önceki yıla göre teknisyen
ve usta istihdamında da artışlar söz konusudur. Mühendis ve idari istihdamında önemli bir değişim
görülmemektedir.
Grafik 2. Türkiye ve Rize’de Kayıtlı İşsizlerin Eğitim Durumu
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Kaynak: İŞKUR 2020 İstatistik Yıllığı
Tablo 2. 2020 yılı Kapasite Raporlu Şirketlerde İstihdam Durumu Değişimi, %

Kapasite
Raporu
4,47

Mühendis

Teknisyen

Usta

İşçi

İdari

Toplam**

-0,21

5,46

10,24

2,59

0,32

2,70

Rapor
Başına
-1,69

Kaynak: TOBB İstatistikleri

Diğer yandan ülke genelinde sektörel istihdam oranlarında yıllar itibariyle çarpıcı bir dalgalanma
görülmezken, TR90’da2 tarımsal istihdamda önemli bir azalmayı hizmetler sektöründe ciddi ve sanayi
sektöründe ılımlı bir artış izlemektedir. Özellikle tarımdan hizmetler sektörüne doğru yaşanan istihdam
kaymasında son yıllarda bölgede giderek güçlenen turizm sektörünün ciddi bir payı olduğu
düşünülmektedir.
1.1.1.3 Yaşam Standardı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yapmış olduğu 2017 yılı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE)
çalışmasına göre 81 il içerisinde Rize 36. sırada yer almaktadır. Yaşam endeksi çalışmasına göre Rize
güvenlik, sağlık, sivil katılım, çalışma hayatı gibi kategorilerde ön sıralarda yer almasına rağmen sosyal
yaşam ve altyapı gibi turizm sektörünü önemli bir şekilde etkileyecek alanlarda ise geri sıralarda yer
almaktadır.
Tablo 3. TÜİK Yaşam Endeksi Rize Sıralaması

2

Genel
endeks

Konut

14

7

Çalışma Gelir ve
hayatı servet

5

27

Sağlık

Eğitim

3

27

Çevre Güvenlik

11
5
Kaynak: TÜİK

İl bazlı veriler yayımlanmadığı için bölgesel veri kullanılmıştır.
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Sivil
Altyapı
Sosyal
Yaşam
katılım hizmetlerine yaşam memnuniyeti
erişim
5
36
48
34

1.1.2 Ekonomik Yapı
TÜİK verilerine göre Rize’de 2004 yılında 4.836 USD olan kişi başına GSYH, 2013 yılında 9.992 USD’ye
kadar yükselmiş ardından 2019 yılına kadar azalarak 7.170 USD olarak gerçekleşmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen teşvik belgeleri verilerine göre 2015 yılından itibaren
İlde gerçekleştirilen yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım bulunmaktadır.
Tablo 4. Rize Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri, 2015-2021

Sermaye Türü

Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam

Yabancı Sermaye
Yerli Sermaye
Genel Toplam

2
99
101

43,6
906,9
950,5

45
2.021
2.066

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstatistikleri, 2021

1.1.2.1 Dış ticaret
Çayeli’nde bulunan Çayeli Bakır İşletmesi ilde en fazla ihraç edilen ürün olan bakır cevherini
üretmektedir. İlin ihracatının %50’den fazlasını sağlayan işletme yeni rezerv bulunamaması halinde
yakın zamanda bakır ve çinko rezervinin bitecek olması nedeniyle faaliyetlerine son verecektir.
Firmadan alınan bilgilere göre, yapılacak olan üretim her yıl % 10’un üzerinde bir oranda azalacaktır.
Bu durumun il ihracatının çok önemli oranda düşmesine neden olması beklenmektedir. Bu nedenle
ilin ihracat kapasitesi önümüzdeki yıllarda önemli oranda düşecektir. İşletme aynı zamanda istihdam
açısından önemli bir kurum olup 400 mavi yakalı ve 50 beyaz yakalı çalışmakta bu rakam taşeronlarla
birlikte yaklaşık 1000 kişiyi bulmaktadır.
Gerçekleştirilen maden dışı ihracat göz önüne alındığında ise gıda, balıkçılık ve kimyevi maddelerin il
ihracatından önemli bir pay aldığı görülmektedir. Bu ihracat, büyük oranda imalatçı olmayan ihracatçı
firmalar tarafından üretimi il dışında yapılan ürünlerin ihracatı şeklinde gerçekleşmekte ve ilde
sanayide yaratılan katma değere önemli bir etkide bulunmamaktadır. İlin imalat sanayiinde son yıllarda
su ürünleri sektörün gelişmesine bağlı olarak balıkçılık ihracatında da artış görülmektedir.
2818 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla çay ithalatında gümrük vergilerinin CIF değerinin üzerine % 7
gümrük vergisi uygulaması ve 100 kilogram başına 300 Avro ile 1.031 Avro arasında maktu vergi
getirilerek yerli üretici ithal ürüne karşı korumaya alınmıştır.
Tablo 5. NACE Rev. 3 Kodlarına Göre Rize İhracatında İlk Beş Ürün

Sıra No
1
2
3
4
5

Sektör
Metal cevherleri
Gıda ürünleri ve içecek
Balıkçılık
Kimyasal madde ve ürünler
Tarım ve hayvancılık

Tutar($)
83.729.669
38.076.949
13.380.402
5.518.049
3.909.903

%
50,62
23,02
8,09
3,34
2,36

Kaynak: TÜİK, 2020

İlde sanayileşmenin yetersiz olması ve imalatçı ihracatçı firma olmayışı sebebiyle Rize ilinde bulunan
serbest bölge yeterince etkin kullanılamamaktadır. Rize Serbest Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2011
yılında 4.565 bin $ olan ticaret hacmi yıllar itibariyle azalarak 2020 yılında 8 bin $ olmuştur.
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1.1.2.2 Finansman
2020 yılı kredilerin illere göre dağılımı incelendiğinde; Rize’de toplam nakdi kredi tutarının 2019 yılına
göre % 26,6; nakdi kredi tutarının %27,6; gayri nakdi kredi miktarının ise %20,7 oranında yükseldiği;
takipteki alacak tutarının %11,9 düştüğü görülmektedir. Takipteki alacakların toplam krediler içindeki
oranının artması ise önem arz etmektedir.
Tablo 6. Yıllara Göre Kredilerin Dağılımı (bin TL)

Toplam Nakdi
Krediler
11.114.045
8.775.820
6.763.937
5.813.939
4.708.655

Yıl
2020
2019
2018
2017
2016

Nakdi Krediler
10.922.535
8.558.350
6.615.575
5.692.797
4.590.096

Takipteki
Alacaklar
191.510
217.470
148.362
121.142
118.559

Gayrinakdi
Krediler
886.096
734.175
550.554
534.444
383.320

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (FİNTURK 2020)

1.1.3 Sektörler
Rize ilinde YDO’ya gerçekleştirilen başvuruların çoğunluğunu hizmet sektöründeki paydaşlardan
gelmektedir. Hizmet sektörü içerisinde ise Turizm ön plana çıkmaktadır. İmalat sektöründe
gerçekleştirilen başvurular incelendiğinde ise gıda imalatı ve mobilya sektörleri ön plana çıkmaktadır.
Grafik 3. Rize YDO’ya Yapılan Başvurular
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1.1.3.1 Tarım
Rize bölgesi, çay ve narenciye gibi farklı ürün çeşitlerinin yetiştirilmesine imkân tanıyan kendine özgü
bir mikro klima alanına sahiptir. İlde tarım arazilerinin azlığı nedeniyle en fazla gelir getiren ürünün
tarımı yapılmakta, neredeyse mono kültür bir ürün deseni oluşmaktadır. TÜİK’in 2020 yılı verilerine
göre Rize ilinin tarım arazilerinin %95,2’sinde çay yetiştirilmektedir. Rize'de çay dışındaki bitkisel
ürünler, genelde aile içi tüketimde kullanılmakta ya da yerel pazarlarda il içi tüketime sunulmaktadır.
Çay, ilin en önemli tarımsal ürünü olup ülke üretiminin %68,6’sı Rize’den karşılanmaktadır. Çay üretimi
devlet politikası gereği iç tüketimi karşılamak ve üreticiyi korumak amacıyla çeşitli yollarla teşvik
edilmektedir.
Çay tarımında bahçelerin yenilenmesi sürdürülebilir bir çay tarımı için bir zorunluluk olup mevcut
durumda uygulanamayan makineli tarıma geçiş için bahçe yenileme önemli bir fırsattır. Çay tarımında
özel sektör Ar-Ge yatırımları kısıtlı olmakla birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde ÇAYKUR baskın bir rol
üstlenmektedir. Yürütülen Ar-Ge çalışmalarının tüm sektöre hizmet etmesi için yapılan çalışmaları
uygulama ve yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
İlde önemli miktarlarda üretilen bir diğer tarım ürünü de kividir. Kivi, çay bahçelerine dikildiği için verim
Türkiye ortalamasına göre az olmakla beraber bu durumdan çay verimi de olumsuz etkilenmektedir.
Buna rağmen, birim alanda elde edilen kazanç tek ürüne göre daha fazla olduğu için üreticiler çay üzeri
kivi yetiştirmektedir. 2020 yılında 5.481 ton ile Türkiye kivi üretiminin %7,4’ü Rize tarafından
karşılanmıştır.
İlde hayvancılıkta su ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. 2020 verilerine göre Türkiye deniz ürünleri
avcılığının yaklaşık %45’i Doğu Karadeniz Bölgesinden karşılanmaktadır. Buna karşın Türkiye genelinde
gerçekleşen balıkçılık faaliyetlerinde kullanılan 14.243 geminin 3.839 tanesi Doğu Karadeniz Bölgesinde
yer almaktadır. Buradan bölgenin diğer bölgelere göre nispeten daha verimli olduğu söylenebilir. İlde
2020 TÜİK verilerine göre iç sularda 1.067 ton, denizde 1.044 ton alabalık yetiştiriciliği yapılmıştır. Doğu
Karadeniz’de en fazla çekek yerine sahip il Rize olup AB uyum sürecinde balık stoklarının izlenmesi
konusunda olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Organik su ürünleri üretimi Türkiye’de ilk defa Rize’de
gerçekleştirilmiştir.
Arıcılık ilde kümelenmenin gerçekleştirilebileceği, ana arı yetiştiriciliği ile yeni istihdam alanı açabilecek,
sağlık turizmine destek olabilecek ve gıda sanayinin ilde gelişmesini sağlayabilecek potansiyel bir
sektördür. İlde yapılan analizlerde, arıcılık kümelenme potansiyeli taşıyan bir sektör olarak öne
çıkmıştır. Ayrıca Rize, Anzer balı gibi uluslararası bilinirliği olan bir bal markasına sahiptir.
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Grafik 4. Rize’de Arıcılığın Kümelenmeye Uygunluk Durumu

UBENİS projesi kapsamında Rize ilinin envanter dökümü tamamlanmış olup ilin endemizm oranı %5
olarak hesaplanmıştır. Odun dışı orman ürünlerinde ilde bulunan bitkilerden 63 taksonun tüm
bitkisinden, 39’unun yaprağından, 27’sinin çiçeğinden ve 21’inin tohumundan faydalanabilmektedir.
Ekonomik değere sahip çayır ve mera bitkileri ile tıp ve bitkisel ilaç alanlarında kullanılabilecek
taksonlar önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomik değerlerin tespit edilebilmesi için emval çalışmalarının
tamamlanması gerekmektedir.
1.1.3.2 Sanayi
Rize’nin imalat sanayiinde Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) verilerine göre 2019 yılında 1.404 girişimci ve
5.613 ücretli çalışsan bulunmaktadır. Bölgenin en önemli imalat sanayi çay fabrikalarıdır. GBS verilerine
göre Rize’de kahve ve çayın işlenmesi sınıfında faaliyet gösteren 169 işyerinde 1.946 ücretli çalışan
istihdam edilmektedir. Çay fabrika ve atölyelerinin dışında bu fabrikaların yedek parçasını üreten,
bakım ve onarımını yapan işletmeler, çay paketleme ve ambalaj fabrikaları da ilin imalat sanayinde
önemli bir yer tutmaktadır.
Çay Sektörü, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan UR-GE Desteğinden faydalanabilecek sektörler
olarak belirlenmiştir. Bölgesel paydaşların katılımı ile düzenlenen önceliklendirme çalıştayı sonucunda
da çay sektörü küme için uygun sektör olarak ortaya çıkmıştır. Çay sektörü olgun küme özelliği gösterse
de aktörler arasındaki işbirliği en fazla geliştirilmesi gereken kriterdir.
Grafik 5. Rize’de Çay ve Çay Makineleri İçin Kümelenmeye Uygunluk Durumu
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Çay ve ilgili diğer fabrikalar dışında mobilya imalathaneleri, un fabrikaları, kereste fabrikaları, döküm
fabrikaları, balık unu ve balık yağı fabrikası gibi sanayi kuruluşları da il ekonomisinin temel taşlarıdır.
OSB parsellerinin orman ürünleri, gıda ve içecek, tekstil ve makine imalat sanayi firmalarına tahsis
edildiği görülmektedir.
Kapasite raporu başvurularında ilde en fazla kodlanan 5 üründen ilk ikisi siyah çay, diğer ikisi inşaat
malzemeleri ve 5.’si de gıda maddelerinin ambalajlanması ve dolumudur.
Tablo 7. Kapasite Raporlarında İllerde En Çok Kodlanan Ürünler

Sıra Açıklama
Rapor Sayısı
1
Siyah çay - 3 kg dan büyük paketlerde hazırlanmış olanlar - dökme
88
2
Siyah çay (3 kg veya daha az miktarlarda, hemen tüketilmeye hazır
40
paketler halinde)
3
Mıcır
15
4
Hazır beton
14
5
Gıda maddelerinin ambalajlanması ve dolumu
10
Kaynak: TOBB İstatistikleri

Balık yeminin hammaddeleri olan balık unu ve yağı üretimi yapan bir firma bulunmasına ve bölge deniz
ve karasularında yetiştiricilik yapılmasına rağmen, ilde balık yemi üretimi gerçekleştirilmemektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre Rize ili özellikle patent konusunda en az başvuru yapan iller

arasında yer almaktadır. Bu patentlerin tescil edilme oranları değerlendirildiğinde Rize’nin düşük
performansı daha iyi gözlemlenmektedir.
Tablo 8. Fikri-Sınai Haklara İlişkin Göstergeler
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 İl Sıralaması
Patent Başvuru
18
26
42
12
27
25
28
Patent Tescil
0
4
4
4
10
5
17
Faydalı Model Tescil
2
4
9
0
5
7
18
Faydalı Model Başvuru
7
14
7
6
5
2
36
Marka Başvuru
205 210 254 299 301 408
34
Marka Tescil
169 181 160 191 183 192
36
Tasarım Başvuru
3
11
8
2
6
5
56
Tasarım Tescil
5
11
7
2
6
4
55
Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020

Patentler, tekniğin bilinen durumunun üzerine çıkmış buluşlar olduğundan, patent sayısı, bölgede
gerek özel gerek kamu ya da üniversite kaynakları tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının
ortaya koyduğu (ve ticari değeri nedeniyle de korumaya değer görülen) yeniliklerin oldukça düşük
olduğunu göstermektedir. Bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları, işletmelerin yürüttüğü kısıtlı
iyileştirmelerdir. Ar-Ge harcamalarında ise TR90 en az değere sahip bölgeler arasındadır.
Tablo 9. Türkiye ve Doğu Karadeniz Ar-Ge Harcaması ve Ar-Ge İşgücü

BÖLGE ADI
AR-GE Harcaması (1000 TL) AR-GE İnsan gücü (Kişi)
Türkiye
45.953.691.096
305.811
Doğu Karadeniz
429.460.052
6.719
%
0,9%
2,2%
Kaynak: TÜİK Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2019
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1.1.3.3 Turizm
Rize’de Anzer, Ayder, Kuspa, Ovit Daği ve Handüzü Yaylası olmak üzere toplam 5 turizm bölgesi
bulunmaktadır. Bunlar dışında kış turizmi konusunda önemli bir yer tutan Kaçkar Milli Parkı da il sınırları
içerisindedir. İlde başlıca turizm aktiviteleri gezme-görmeye dayalı trekking, , foto safari, kuş
gözlemciliği (özellikle dağ horozu) ile macera ve spor turizmine yönelik heliski, dağcılık, jeep safari,
camping, kanoing ve raftingtir. Bununla birlikte, TR90’da bulunan 3 termal işletmeden ikisi Rize’de
faaliyet göstermektedir. Turizm yatırımlarında yeme içmeye yönelik faaliyetler önemli yer almaktadır.
Rize ili turistlere atmaca ile avcılık, yayla şenlikleri, yöresel oyunlar, kemençe, yöresel kıyafetler, yöresel
mimariye sahip evler gibi kültürel açıdan oldukça zengin bir içerik sunmaktadır. Çay bahçeleri, çay
hasatı ve çay ile ilgili çeşitli aktiviteler de turistlerin ilgisini çekmektedir. Yöresel ürünler arasında Rize
bezi teknik bilgi paketinin varlığı ve işbirliği, denetim ve ortak marka potansiyeli barındırması açısından
ön plana çıkmakta olup hediyelik eşya olarak satışı yapılmaktadır.
Yaylacılık faaliyetleri hem kültürel hem de gezme görmeye dayalı faaliyetler açsısından büyük bir
potansiyel taşımaktadır. Bununla birlikte Rize, ulusal çapta marka değeri taşıyan yaylalara da sahiptir.
Bu kapsamda, yaylaları birbirine bağlayacak olan yeşil yol projesinin bu potansiyeli katma değere
dönüştüreceği öngörülmektedir.
Turizm, son yıllarda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri neticesinde Rize’nin ekonomik faaliyetleri
arasında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bununla birlikte, turizm sektörü yapılan analizlerde il
genelinde kümelenmenin gerçekleştirilebileceği bir sektör olarak ortaya çıkmaktadır.
Grafik 6. Rize’de Turizm İçin Kümelenmeye Uygunluk Durumu

Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde konaklama ve tesise geliş sayıları yıllara göre artış eğiliminde
iken Rize’de 2011 yılına göre tesise geliş sayısında azalış, geceleme sayısında ise artış söz konusudur.
2020 yılında ise Covid-19 salgını konaklama ve geliş sayılarının çok hızlı düşmesine neden olmuştur.
TR90 Bölgesinde 2020 yılına kadar özellikle yabancı turist sayısındaki artış ülke geneline göre çok daha
fazladır. Rize’de yıllara göre azalış olmasına rağmen, özellikle yabancı turistlere ait verilerde, Rize iline
çok yakın bir mesafede bulunan ve sosyal yaşam koşulları Rize’den daha iyi olan, havayolu ve kurvaziyer
ile ulaşımın sağlanabildiği Trabzon turizm göstergelerinde bölge ortalamasından bile daha olumlu bir
tablo çizmektedir. Bu durum, aradaki mesafe azlığına rağmen Trabzon’a gelen turistlerin Rize’yi ziyaret
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etmediklerini, ilin turizm imkânlarını yeterince kullanamadığını göstermektedir. 2021 yılı yaz aylarıyla
birlikte normalleşmenin ve kısıtlamaların kaldırılmasının 2021 yılı konaklama ve geliş sayılarına olumlu
etki etmesi beklenmektedir.
Grafik 7. Konaklama Tesislerine* Geliş Sayılarının Yıllara Göre Değişimi**
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Kaynak: TÜİK, 2020
Grafik 8. Konaklama *Geceleme Sayılarının Yıllara Göre Değişimi**
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Kaynak: TÜİK, 2020

1.1.3.4 Lojistik
Rize limanında antrepo ve geçici depolama alanlarının olduğu ve kapasitesinin altında faaliyet
gösterdiği tespit edilmiştir. Taşımacılıkta modern eğilim olan yüklerin konteynerler aracılığı ile transfer
edilmesi faaliyeti, Bölge’de yalnızca Rize’de ve Trabzon limanlarında gerçekleştirilmektedir. UDHB Ana
Plan Stratejisi’nde (2005) de belirtildiği üzere deniz taşımacılığının aktif hale getirilebilmesi açısından
kuzey-güney karayolu koridorlarının iyileştirilmesi hedefi doğrultusunda Karadeniz Bölgesi’ni İç ve
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Doğu Anadolu’nun çıkış kapısı haline getirecek olan ve en önemli noktası Ovit tüneli olan Rize-İspirErzurum-GAP hattında bölünmüş yol çalışmaları devam etmektedir.
“Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023” belgesine göre Doğu Karadeniz Bölgesi ile ilintili olan
Kuzey Demiryolu Koridoru ve Trans-Anadolu Demiryolu Koridoru olmak üzere iki farklı ağ
bulunmaktadır. Kuzey Demiryolu Koridoru’nun amacı, Çin’e yönelik bağlantıda Hazar Denizi’ni saf dışı
bırakmak ve Erzincan-Trabzon-Hopa arasında bir hat oluşturmaktır. Kombine taşımacılık açısından da
bu demiryolu ağının oluşturulması önem arz etmektedir.
Rize’de havalimanı bulunmadığı için Rize halkı Trabzon’u ve Rize'ye yaklaşık 120 km uzaklıkta bulunan
Gürcistan'ın Batum kentindeki havalimanını kullanmaktadır. Rize’de denize dolgu yöntemi kullanılarak
Artvin’e de hizmet vermesi beklenen Rize-Artvin Havaalanının 2021 yılı sonunda hizmete açılması
beklenmektedir. Bununla birlikte, ilde Doğu Karadeniz’in ilk lojistik merkezinin kurulması için de
çalışmalar yürütülmektedir.

1.1.4 Yeni Oluşumlar Ve Fırsatlar (Rekabetçi ve Potansiyel Sektörler)
Hidroelektrik santralleri bölgede yaygın olup bakım ve yedek parça açısından potansiyel mevcuttur.
Rize’de lojistik merkez kurulması planlanmaktadır. Yeni yapılacak olan karayolu koridorları ile iç
bölgeler ile olan ulaşım imkânı artacaktır. Yeni havalimanı sayesinde ilin erişilebilirliği artacak olup bu
durum ilde kombine taşımacılık ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle Arap
coğrafyasından direkt seferlerin başlatılması ile ilin turizmde hak ettiği potansiyele kavuşabilecektir.
Ovit tüneli ve Doğu Karadeniz Lojistik Merkezi projesinin tamamlanması ile birlikte Doğu Karadeniz’in
ve Doğu Anadolu’nun kara, deniz, demir ve hava yolu ile diğer coğrafyalara açılan kapısı konumuna
gelecektir.
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1.2 SORUN ALANLARI
1.2.1 Hâlihazırda Yaşanılan Sorunlar
1.2.1.1 Açıklamalar
Sorun Alanı 1: Turizm Sektörü Gelişimindeki Sorunlar
Sorun Alanı 1.1: Rize’de turizm gelişim alanları olarak öngörülen yerlerde mevzuattan
kaynaklanan yasal sorunlar
Rize’de 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, Rize’deki öncelikli turizm yatırımlarını çekecek Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) ve turizm merkezlerindeki imar planlarının yapılmamış olması Rize ilindeki
turizm gelişimi önündeki önemli engellerden bir tanesini oluşturmaktadır.
Sorun Alanı 1.2: Rize’de mevcut turizm faaliyetlerinde çeşitliliğin kısıtlı olması
Rize 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 Rize’de 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.
Sorun Alanı 1.3: Turizm faaliyetlerinde müşteri odaklılık eksikliği
Rize’ye 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.
Sorun Alanı 1.4: Turizm kümesi geliştirilmesi ihtiyacı
Rize turizm potansiyelini yeterince değerlendirememekte ve turizmden elde edilen gelirini
artıramamaktadır. Bu durumun temel sebeplerinden birisi Rize’de turizmde kümelenme mantığının
yerleşmemiş olmasıdır. Turizm sektörünün diğer sektörlerle ilişkisi kurulmadığından turizmin ekonomik
gelişime katkısı çoğunlukla tek boyutta gerçekleşmektedir.
Sorun Alanı 1.5: Yaylalara erişimin geliştirilmesi ihtiyacı
Rize ilinde en yoğun turist çeken alanı Ayder yaylasıdır. 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.
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Sorun Alanı 1.6: Covid-19 salgınının turizme olumsuz etkisi
2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm Dünya’da etkili olan Covid-19 salgını Türkiye’de de
ilk vakanın Mart 2020’de görülmesinin ardından hızla yayılmış ve ülkeyi etkisi altına almıştır. Salgından
en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm olmuştur. İnsanların hareketine dayalı olarak gerçekleşsen
bir sektör olması nedeniyle kısıtlamaların yaşandığı dönemlerde şüphesiz ki turizm de bu durumdan
oldukça fazla etkilenmiştir. Doğu Karadeniz ve Rize’nin en büyük ekonomik faaliyetlerinden biri olan
turizmin salgın nedeniyle birdenbire duracak seviyeye gerilemesi bölge ekonomisine darbe vurmuştur.
Sorun Alanı 2: Sanayide Düşük Katma Değer ve Rekabet Gücü
Sorun Alanı 2.1: Zayıf Ar-Ge altyapısı
Rize’de 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.
Sorun Alanı 2.2: Rize’deki firmalarda zayıf 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. Rize’de çay sektöründe olgun küme özelliği
görülmektedir. Diğer taraftan, bölgede kümelenmenin temel dinamiği olan işbirliği konusunda firmalar
yeterince istekli değildir. Ayrıca, çay sektörünün kapsayıcı şekilde düzenlenmesine yönelik yasal
mevzuatın henüz mevcut olmaması kümelenme odaklı çalışmaların sonuçsuz kalmasına neden
olmaktadır.
Sorun Alanı 2.3: Tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği
Rize’de tarıma dayalı sanayi büyük oranda çaya dayalıdır. Bu nedenle çay üretiminde karşılaşılan kalite
problemi önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çay bahçelerinin yaşlanması ve yanlış tarım
uygulamaları nihai ürün kalitesinde düşüşlere neden olmaktadır. Rize’ye uygun çay fidanı türlerinin
belirlenmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine son yıllarda giderek daha fazla önem verilmektedir. Diğer
taraftan, Rize tıbbi aromatik ve endemik bitki türleri açısından zengin bir floraya sahip olmakla birlikte
bu konuda yeterli seviyede tarımsal Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirilmediğinden buradaki potansiyel
konusunda pek fazla bilgi bulunmamaktadır.
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Sorun Alanı 3: Yatırım Ortamı, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeline Yönelik Sorunlar
Sorun Alanı 3.1: Yeni yatırım arazilerinin oluşturulmasındaki sorunlar
Rize’nin 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 yeni yatırımların Rize’ye çekilmesinde engel teşkil etmektedir.
Sorun Alanı 3.2: Rize’de faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan sektörlere ilişkin veri
eksikliği
Rize’de 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.
Sorun Alanı 3.3: Finansa 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: Tanıtım Faaliyetlerinde Koordinasyon Eksikliği
Rize ilinin tanıtımına yönelik bir markalaşma çalışması yapılmadığından tanıtım materyallerinde
standartlar geliştirilememekte ve farklı kurumların tanıtım yaklaşımlarında ortak bir Rize imajı algısı
sağlanamamaktadır. Diğer taraftan, yatırımcılarla görüşmelerde kurumların koordinasyonu tam olarak
sağlanamadığından yatırımcı sorularına aynı çerçevede görüş bildirilmesinde aksaklıklar meydana
gelebilmektedir.
Sorun Alanı 3.5: Firmaların uluslararası pazara girişleri için kurumsal ve teknik kapasitelerinin
geliştirilmesi ihtiyacı
Rize 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 3.6: Yakın coğrafyadaki ülkelerin dış ticaret uygulamalarından kaynaklanan
sorunlar
Rize hinterlandında bulunan komşu ülkelerle teknik ve tarife dışı engellerin varlığı, önemli merkez
limanların kapatılmış olması ve bürokratik engeller sebebiyle yeni merkez limanların kullanılamaması
Rize’nin diğer iller ile ekonomik olarak rekabet edebilirliğini azaltmaktadır.
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Sorun Alanı 4: Yatırımların Çevresel Sürdürülebilirliğe Etkileri
Sorun Alanı 4.1: Enerji üretimi yatırımlarının çevresel sürdürülebilirliğe etkileri
Rize vadileri jeolojik ve hidrolojik yapısı ile zengin hidroelektrik enerjisi kaynaklarına sahip olmasına
rağmen bütüncül havza planları yapılmadan lisanslama ve işletme aşamalarına geçilmesi enerji
yatırımlarını çevresel değerlerin korunması açısından kırılgan hale getirmektedir. Ayrıca, enerji yatırım
alanlarında sosyal hazırlık ve katılımcılık açısından tedbirler alınmadığından yerel halk, sivil toplum,
devlet ve yatırımcı firma arasında çatışmalar oluşabilmektedir. Diğer taraftan, Rize’nin en önemli
gelişen sektörü olan turizm açısından önemli bir kaynak olan doğanın tahrip edilmeden bu yatırımların
planlanması ve uygulanması son derece önemlidir.
Sorun Alanı 4.2: Turizm yatırımlarının çevreye etkilerinin azaltılması
Rize ili genelindeki turizm alanlarında gelişim planlarının uygulanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle
kaçak yapılaşma önemli bir sorun haline gelmiştir. Diğer taraftan, “Yeşil Yol” projesi ile birlikte cazibesi
artacak olan “Yayla Koridoru” kapsamındaki turizm alanlarında hâlihazırda herhangi bir planın
olmaması çevresel açıdan önemli bir risk taşımaktadır. Ek olarak, inşa edilen turistik tesislerin atık
yönetimi konusunda herhangi bir tedbir geliştirmemeleri çevre üzerinde olumsuz etkilere neden
olmaktadır.
Sorun Alanı 5: İşbirliği Ağlarının Zayıflığı
Sorun Alanı 5.1: Rize ilinin Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler ile ilişkilerinin geliştirilmesi
ihtiyacı
Rize ilindeki firmaların Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere ihracat yapmasını destekleyecek işbirliği altyapısı
yeterli seviyede değildir. Bu nedenle firmalar bu ülkede yaşanan sorunlarla mücadelede yalnız
kalmaktadırlar. Özellikle, Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan bazı limanlarını kapatması gibi
durumlar lojistik açıdan da sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.
Sorun Alanı 5.2: Rize ilinin bölge içindeki illerle ve yakın bölgelerle ilişkilerinin geliştirilmesi
ihtiyacı
Rize ilinin coğrafi koşulların etkisi ile diğer bölgeler ile bağlantılarının çok güçlü olmaması tarihsel
süreçte ticari ilişkilerin gelişiminin de kısıtlı kalmasına neden olmuştur. Diğer taraftan, günümüzde
başta turizm olmak üzere Rize ilindeki sektörlerin gelişmesi ve sorunlarına çözüm getirilmesi açısından
ortak akıl ve işbirliği ile projelerin geliştirilmesi ve sektörlerin rekabetçiliğine katkı sağlanması
önemlidir.
Sorun Alanı 6: Rize İlinin Lojistik Sorunları
Sorun Alanı 6.1: Rize ilindeki lojistik hizmetlerin kalite sorunları
Rize ilinin coğrafi konumundan kaynaklanan bir takım dezavantajların etkilerinin azaltılması açısından
lojistik hizmetlerin kalitesi son derce önemlidir. Lojistik hizmet kalitesi açısından uygun maliyetle doğru
zamanda, doğru yerde, doğru miktarda doğru ürünün ulaştırılması önem ifade etmektedir. Rize’deki
lojistik hizmetlerin kalitesine ilişkin analiz çalışması bulunmasa da zaman zaman firmaların bu konudaki
şikâyetleri gündeme gelmektedir.
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Sorun Alanı 6.2: Rize ilinin zayıf yük taşıma ağı
Kuzey-Güney aksında taşımacılık koridorları güçlü değildir. Ovit tüneli, Rize-Mardin otoyolu vb. ulaşım
projelerinin oluşturacağı potansiyelin kullanılmasını sağlayacak yük taşıma kapasitesi mevcut değildir.
Rize limanı Karadeniz kuzey kıyıları ile gerçekleştirilen transit ticarette yeterince kullanılamamaktadır.
Diğer taraftan, Karadeniz kıyılarında alternatif hatların (Romanya, Bulgaristan) tespitine yönelik çalışma
bulunmamaktadır.
Sorun Alanı 6.3: Lojistik ve kombine taşımacılık altyapısındaki eksiklikler
Rize ilinde tüm taşıma modlarının kombine edildiği bir lojistik merkez bulunmamaktadır. Kent
merkezlerinde dağınık halde bulunan lojistik işletmeler altyapı eksikliğine bağlı olarak hizmet
kalitesinde bir tam sorunlar yaşadıkları gibi şehir içi trafiği üzerinde de olumsuz etkilere neden
olmaktadırlar. Diğer taratan, Rize ilinde havayolu yatırımının henüz planlama aşamasında olması ve
demiryolu ağları üzerinde bulunmaması lojistik faaliyetlerinin sadece karayolu ve denizyolu ile
yapılması kısıtına neden olmaktadır.
Sorun Alanı 6.4: Rize ilinde havalimanı bulunmaması
Bir şehrin sınırları içinde havalimanı olması yatırımcı açısından olumlu bir gösterge olarak işaret
edilmektedir. Her ne kadar hâlihazırda Trabzon havalimanı Rize’ye havayolu ulaşımı için belirli ölçekte
hizmet sunsa da Rize ilinde havayolu bulunmaması başta turizm ve lojistik olmak üzere sektörel gelişimi
kısıtlamaktadır.
Sorun Alanı 6.5: Rize’de demiryolu ulaşımı altyapısı bulunmaması
Rize’de ekonomik taşıma adına demiryolunun eksikliği görülmektedir. Transit taşımacılıkta cazibe
merkezi olma hedefi olan Rize’nin demiryoluna sahip olmayışı bu özelliği kazanmak adına önemli bir
eksikliktir.
Sorun Alanı 7: Nitelikli İnsan Gücü Bulmada Yaşanan Sorunlar
Sorun Alanı 7.1: Turizm ve diğer sektörlerde nitelikli insan 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 7.2: Yükseköğrenim mezunu nüfusun il dışına göçmesi
Rize ilindeki iş imkânlarının ve çalışma şartlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle yükseköğrenim
gören nüfusun il dışına göç olarak verildiği veya yükseköğrenim için il dışına giden gençlerin sonrasında
ile çalışmak için geri dönmediği görülmektedir. Bu durum, Rize ilinde nitelikli insan kaynağı varlığının
ve sonuç olarak firmaların gelişmesine engel oluşturmaktadır.
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1.2.1.2 Tablo
Tablo 10 Rize İlinde Hâlihazırda Yaşanılan Sorunlar

No

Sorun Alanı

1
1.1

Turizm Sektörü Gelişimindeki Sorunlar
Rize’de turizm gelişim alanları olarak öngörülen yerlerde
mevzuattan kaynaklanan yasal sorunlar

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

Rize’de mevcut turizm faaliyetlerinde çeşitliliğin kısıtlı olması
Turizm faaliyetlerinde müşteri odaklılık eksikliği
Turizm kümesi geliştirilmesi ihtiyacı
Yaylalara erişimin geliştirilmesi ihtiyacı
Covid-19 salgınının turizme olumsuz etkisi
Sanayide Düşük Katma Değer ve Rekabet Gücü
Zayıf Ar-Ge altyapısı
Rize’deki firmalarda zayıf kümelenme bilinci
Tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği
Yatırım ve İşletmeye Yönelik Sorunlar
Yeni yatırım arazilerinin oluşturulmasındaki sorunlar
Rize’de faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan sektörlere
ilişkin veri eksikliği

Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm

3.3
3.4
3.5

Finansa erişim sorunları
Tanıtım faaliyetlerinde koordinasyon eksikliği
Firmaların uluslararası pazara girişleri için kurumsal ve teknik
kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacı

Tüm sektörler
Tüm sektörler
Çay, Tüm imalat

3.6

Yakın coğrafyadaki ülkelerin dış ticaret uygulamalarından
kaynaklanan sorunlar

Dış ticaret

4
4.1
4.2
5
5.1

Yatırımların Çevresel Sürdürülebilirliğe Etkileri
Enerji üretimi yatırımlarının çevresel sürdürülebilirliğe etkileri
Turizm yatırımlarının çevreye etkilerinin azaltılması
İşbirliği Ağlarının Zayıflığı
Rize ilinin Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler ile ilişkilerinin
geliştirilmesi ihtiyacı
Rize ilinin bölge içindeki illerle ve yakın bölgelerle ilişkilerinin
geliştirilmesi ihtiyacı

Tüm imalat
Enerji
Turizm

5.2

Yaşandığı Sektörler

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Rize İlinin Lojistik Sorunları
Rize ilindeki lojistik hizmetlerin kalite sorunları
Rize ilinin zayıf yük taşıma ağı
Lojistik ve kombine taşımacılık altyapısındaki eksiklikler
Rize ilinde havalimanı bulunmaması

6.5

Rize’de demiryolu ulaşımı altyapısı bulunmaması

7
7.1
7.2

Nitelikli İnsan Gücü Bulmada Yaşanan Sorunlar
Turizm ve diğer sektörlerde nitelikli insan kaynağı eksikliği
Yükseköğrenim mezunu nüfusun il dışına göçmesi
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Turizm

Çay, Mobilya, Tüm imalat
Çay, Mobilya, Tüm imalat
Çay
Turizm, Tüm imalat
Tüm sektörler

Tüm sektörler
Tüm sektörler

Tüm sektörler
Lojistik
Lojistik
Turizm, Ticaret, Tüm
imalat
Turizm, Ticaret, Tüm
imalat
Turizm
Ticaret, Tüm imalat

1.2.2 Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar (Riskler)
1.2.2.1 Açıklamalar
Sorun Alanı 8: Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar
Sorun Alanı 8.1: Yatırımlarda devlet yardımları düzenlemelerine bağlı riskler
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yatırımlarda devlet yardımları uygulamaları
açısından Rize mevcut haliyle 3F. Bölge’de yer almaktadır. Rize’nin ekonomik yapısı
değerlendirildiğinde esasen 5. Bölge olarak sınıflandırılmasının daha uygun olacağı önerilse de
gelecekteki uygulamalarda daha düşük desteklerin olduğu bölgelerde yer alması riski de mevcuttur.
Sorun Alanı 8.2: Büyük ölçekli yatırımların gerçekleşmemesi ihtimali
Rize için kritik öneme sahip Rize-Artvin havaalanı ve İyidere-Of Endüstriyel Gelişim Bölgesi, Rize-Mardin
otoyolu vb. büyük ölçekli projelere ilişkin yatırım planlarının küresel ve ulusal ekonomik ortama ve
siyasal gelişmelere bağlı olarak iptal edilmesi ya da duraklatılması Rize’nin yatırım ortamının gelişimi
açısından son derece kritik öneme sahiptir.
Sorun Alanı 8.3: Covid-19 salgınının etkisiyle küresel iş ortamının bozulması
2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgının tüm Dünya’yı etkisi altına almasıyla birlikte küresel iş
ortamında bozulmalar meydana gelmiştir. Ülkeler kapılarını kapatmış dış dünyayla ilişkilerini bir
süreliğine durdurmuştur. Böyle bir ortamda Dünya’da birçok ülkede ihtiyaç ürünlerine ulaşmada
zorluklar yaşanmış ve enflasyonun artması söz konusu olmuştur. Ülkemizde de benzer durumlar ortaya
çıkmış ve enflasyon oranlarında artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca oluşan belirsizlik ortamı nedeniyle
döviz kurlarında TL karşısında yükselmeler meydana gelmiştir. Bu durum yatırım yapmada veya devam
eden yatırımların tamamlanması konusunda riskler oluşturmaktadır.
1.2.2.2 Tablo
Tablo 11 Rize İlinde Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar

Yaşanması Muhtemel
Sektörler

No

Sorun Alanı

8
8.1
8.2
8.3

Strateji Döneminde Yaşanması Muhtemel Sorunlar
Yatırımlarda devlet yardımları düzenlemelerine bağlı riskler
Büyük ölçekli yatırımların gerçekleşmemesi ihtimali
Covid-19 salgınının etkisiyle küresel iş ortamının bozulması
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Tüm sektörler
Turizm, Lojistik
Tüm sektörler

1.3 HEDEFLER
1.3.1 Açıklamalar
Hedef 1. Turizm Sektörü Gelişiminin ve Tanıtımının Planlanması
Hedef 1.1. Rize’de turizm gelişim alanları olarak öngörülen yerlerde mevzuattan kaynaklanan
yasal sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması
Rize 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 Rize’deki öncelikli geliştirilmesi planlanan Turizm
Merkezi (TM) ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin (KTKGB) imar planlarının yapılması
ve/veya revizyon işlemlerinin ilgili kurumlarca tamamlanması gerekmektedir.
Hedef 1.2. Rize’de alternatif turizm faaliyetlerinin bütünleşik bir şekilde geliştirilmesi
Rize’de alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi turizm gelirlerinin artırılması
bakımından önem taşımaktadır. Bu sayede mevsimsellikten kaynaklanan sorunların azaltılması ve
ortalama kalış süresinin arttırılmasına da katkı sağlanacaktır. Bu doğrultuda, Rize’de 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 Rize’de 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 Rize ilinin turizm potansiyeli açısından rekabet gücünün artmasına olumlu katkılar
sağlanarak tanıtım etkinliği de artırılabilecektir.
Hedef 1.3. Müşteri odaklı tanıtım ve pazarlama mekanizmasının geliştirilmesi
Turizm faaliyetlerinin müşteri odaklı bir şekilde planlanması için öncelikli olarak Rize’ye gelen
ziyaretçilerin hedef gruplar şeklinde yapılandırılması ve yapılandırılan her grup için beklenti
analizlerinin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla, çevrimiçi programlar ve sosyal paylaşım
siteleri üzerinden ziyaretçilerin Rize’deki deneyimlerini paylaşacakları platformların oluşturulması
faydalı olacaktır. Böylece, müşteri beklenti ve isteklerine göre planlamalar yapılması ve odak gruba
yönelik pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi sağlanabilecektir.
Hedef 1.4. Turizmin kümelenme şeklinde gelişiminin sağlanması
Turizmde yaratılan katma değerin turizme destek sağlayacak sektörlerde yenilikçi politikaların
desteklenmesiyle artırılması önem taşımaktadır. Rize’de turizmin kümelenme şeklinde gelişimini
sağlamak için sektör içi ve sektörler arası kümelenme mantığı ve işleyişi ile ilgili çeşitli bilgilendirme
çalışmaları düzenlenmesi gerekmektedir. Bu noktada, yöresel ürünler ile ilgili standart belirleme ve
tescil işlemleri çalışmalarının yapılması ve markalaşmaya yönelik tedbirlerin uygulanması gerekli
görülmektedir. Bunun yanı sıra, kümelenme için gerekli olan sosyal ağ analizinin yapılması ve küme
değer zincirinin oluşturulması önem taşımaktadır. Değer zinciri içerisinde yer alan, sosyal ağlar ile
birbirlerine bağlanmış elemanlar arasındaki iletişim ve diyalog altyapısının iyileştirilmesi yönünde
organizasyonların düzenlenmesi, Rize’de turizmin kümelenme mantığıyla işleyişini sağlamak açısından
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önemlidir. Diğer taraftan, Rize’nin kümelenme mantığı ile TR90 Bölgesi’nin diğer illeri ile işbirlikleri
geliştirerek turizm potansiyelini artırması mümkündür.
Hedef 1.5. 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 Rize İl’inde turizm gelirlerinin yükseltilerek mekâna daha homojen
dağılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda iç bölgelere erişimi artıracak ‘Yeşil Yol Projesi’
çevresinde çeşitli alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi düşünülmektedir. Yeşil Yol Projesi’nin
oluşturacağı turizm aksının altyapı açısından bölgenin doğal değerlerine zarar vermeyecek şekilde
planlı bir şekilde yapılandırılması önem taşımaktadır.
Hedef 1.6. Covid-19 salgınının turizme olumsuz etkilerinin telafisi için çalışmalar yapılması
2019 yılında Rize’yi ziyaret eden turist sayısı 1 milyonun üzerinde olmuştur. 2020 yılında ise salgının
etkisiyle turizm durma noktasına gelmiştir. 2021 yaz aylarından itibaren ülkemizde salgına karşı
korunma tedbirleri devam ederken tüm kısıtlamalar kaldırılmış ve turizm faaliyetleri yeniden hareket
kazanmıştır. Turizmin salgın öncesi dönemi yakalaması ve üzerine çıkabilmesi için bazı çalışmalar
yapılması gerekmektedir. Bu anlamda insanların taviz vermeden salgın tedbirlerine uyması ve aşı
imkânlarından faydalanması için ilgili kurum ve kuruluşlarca bilgilendirmelerin sürekli yapılması önem
arz etmektedir. Bölge turizminin tekrar ayağa kalkması için öncelikle bölgenin turistler için güvenli
olması gerekmektedir. Turistik tesislerde sağlık ve hijyen kurallarına uyulması için gerekli tedbirler
alınmalı ve denetimleri yapılmalıdır. Ayrıca turistlere güven verecek şekilde tanıtım ve reklam
çalışmalarıyla iç ve dış pazarlarda Rize’nin turizm imkânlarının insanlara aktarılması ile turizm
istatistiklerinin olumlu yönde ilerleyeceği öngörülmektedir.
Hedef 2. Sanayide Katma Değer ve Rekabet Edebilirlik Artışı
Hedef 2.1. Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi ve teknoloji kullanım düzeyinin artırılması yoluyla
pazara yönelik yenilikçi ürünlerin üretilmesi
Rize’de 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, Rize’de ön planda olan çay sanayi gibi sektörlerde yapılacak Ar-Ge
çalışmaları ile pazara yenilikçi ürün sunumlarının artması sağlanarak katma değer artışı sağlanabilir.
Avrupa Birliği finansmanı ile Rize Ticaret Odası, Rize Ticaret Borsası ve Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi işbirliğinde yürütülen Çay Araştırma Merkezi projesinin tamamlanması ile çay sektörüne
yönelik ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütülecektir.
Hedef 2.2. Rize’deki 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. Rize ilindeki sektörlerin kümelenme öncesi
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adaptasyonu için KOSGEB işbirliği programlarının etkili tanıtımının yapılması katkı sağlayacaktır. Çay
sektörü açısından değerlendirildiğinde Rize Ticaret Borsası bünyesinde oluşturulan “Çay Borsası” çay
alım-satımında kalite odaklı bir fiyat değerlemesini ortaya koyarak kalitenin teşvik edilmesini
sağlayacaktır. Aynı zamanda, Çay Çarşısı projesinin hayata geçmesi ile çeşitli üreticilerin çaylarının ortak
bir pazar yerinde sunulması ile kümelenme için önemli bir adım daha atılmış olacak ve çay-turizm
sektörleri arasında köprü kurularak sinerji sağlanacaktır.
Hedef 2.3. Tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmalarının yapılarak ürün kalitesinin artırılması
Ülke üretiminin yaklaşık %70’inin Rize’den sağlandığı çay yetiştiriciliğinde yaşlanan çaylık alanların
yenilenmesi ile üretimde kalite artışını ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde iyileştirme
gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte benzer çalışmaların Rize’de yetişen ancak sanayisi henüz
gelişmemiş ürünler için de yapılması, bu ürünlerin sanayileşmesine katkıda bulunacaktır.
Hedef 3. Yatırım ve İş Ortamının Geliştirilmesi ve Tanıtımı
Hedef 3.1. Yeni yatırım arazilerinin oluşturulması ve mevcutlarının iyileştirilmesi
Rize OSB’nin genişletilmesi yönünde süreçlerin 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, planlanan İyidere-Of Endüstriye Gelişim Bölgesi hinterlandında
yeni yatırım arazilerinin oluşturulması için planlamaların yapılması önemli görülmektedir.
Hedef 3.2. Rize’de faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan/fırsat oluşturabilecek
sektörlerde üretim planlamalarının yapılması
Rize’deki 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 Rize’nin
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 Rize’de ihracata konu olabilecek katma değeri
yüksek ürün çeşitliliği sağlanarak Rize ihracatındaki en büyük yapısal problem olan tek ülke ve tek
sektör bağımlılığının azaltılması sağlanabilir.
Hedef 3.3. Finansa 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 içinde gerçekleştirilmesi
Rize 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
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uluslararası fuarlara katılım, hedef pazarlara yönelik tanıtım etkinlikleri ve tanıtım materyallerinin
hazırlanması için bölge paydaşları ile koordinasyon içinde çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yurtdışı ve
yurtiçinde öne çıkan fuar, toplantı, organizasyon, famtrip, road show vb. etkinliklere katılım sağlanacak
ve imkânlar dâhilinde bu gibi organizasyonlar tertip edilecektir.
Hedef 3.5. 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 Rize’de kamu, özel sektör ve üniversite
işbirliğinde uluslararası standartlar, uygulamalar ve dış ticaret konularında danışmanlık hizmetleri
sunulan projelerin gerçekleştirilmesi önemlidir.
Hedef 3.6. Yabancı ülkelerle yapılmış mevcut ticaret anlaşmalarının yeniden değerlendirilerek,
Rize’nin ticaret potansiyeline uygun olabilecek değişikliklerin ve yeni ticaret anlaşmalarının
gündeme alınması
Düşük gümrük vergilerinin Bölge’deki tüm ülkeler ile de sağlanıp, tarife dışı engellerin kaldırılması gibi
uygulamalarla mevcut ticaret anlaşmaları yeniden değerlendirilerek, Rize’nin ticaret potansiyeline
uygun olabilecek değişikliklerin ve yeni ticaret anlaşmalarının gündeme alınması ve merkez liman olma
kapasitesine sahip limanların kullanıma açılması gerekmektedir.
Hedef 4. Yatırımların Çevresel Sürdürülebilirlikle Uyumunun İyileştirilmesi
Hedef 4.1. Enerji üretimi yatırımlarının çevresel sürdürülebilirlik tedbirlerinin alınması ve
uygulanması
Rize’de enerji yatırımları düşünülen vadilerde katılımcılık esası ile bütüncül havza planlarının
yapılmasına ve belirlenen tedbirlerin uygulamasının takibine özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra,
Rize’de vahşi depolama yerine düzenli depolamaya geçilmeli ve geri dönüşüm ile enerji üretimine
ağırlık verilmelidir.
Hedef 4.2. Turizm yatırımlarının gelişim planlarına bağlı olarak denetimi
Rize ili genelinde yapılandırılacak konaklama ve turistik hizmet alanlarının çevresel duyarlılığı göz ardı
etmeden yerel ekonomiye maksimum katkıyı sağlayacak biçimde tasarlanması ve tasarım aşamasında
ilin yöresel mimarisini ve kültürel değerlerini yansıtacak öğelerin kullanımına öncelik verilmesi, Rize
turizm sektöründe pozitif bir etki ortaya koyacaktır. Bu amaçla, Rize ilinde yayla koridorunda
gerçekleştirilecek yatırımların planlanmasında “Kentsel Tasarım Rehberi” esas alınmalıdır. Diğer
taraftan, Yayla Koridorunda turizmin gelişimi için altyapısı tamamlanmış cazibe alanları oluşturularak
imara açılması ve yatırımcılara sunulması kaçak yapılaşma sorununa büyük oranda çözüm
sağlayacaktır.
Ayrıca, atık su, kanalizasyon, katı atık bertaraf ve geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması ve
kullanımının teşvik edilmesi önem taşımaktadır. Yayla Koridoru kapsamında çevre düzenleme ve peyzaj
projelerine öncelik verilmesi, turizm aksının cazibesini artıracaktır.
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Hedef 5. İşbirliği Ağları Oluşturulması
Hedef 5.1. Rize ili ile Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler arasında dış ticaret ve turizm alanında
ilin iktisadi kalkınmasına katkı sağlayacak uygulamaların/projelerin geliştirilmesi
Rize firmalarının Rusya ve Ukrayna pazarlarının en önemli ihraç kalemleri olan tüketim mallarına
yönelik pazar girişlerini kolaylaştıracak kümelenme veya benzeri oluşumlar üzerinden satış ve ihracat
kanalları oluşturulması, bu pazarlara girişte karşılaşılan zorlukları azaltacaktır. Rusya’nın çay ihtiyacının
tamamını ithalat kanalları ile karşılaması, Rize çayının bu ülkede pazarlanması konusunda önemli bir
potansiyel olacağına işaret etmektedir. Bu kapsamda Rize ilindeki firmaların TR90’ın diğer illeri ile
işbirliğinde ürünlerinin satış/ihracatını kolaylaştıracak ortak satış merkezleri/noktalarını Sochi ve
Rostov gibi Karadeniz kıyısındaki önemli şehirlerde kurmalarına yönelik faaliyet ve projeler
desteklenmelidir.
Hedef 5.2. Rize ilinin bölge içindeki illerle ve komşu bölgelerle ilişkilerinin geliştirilmesine
yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
Rize ilinin TR90 Bölgesinin diğer illeri ile birlikte yayla koridoru inisiyatifi kapsamında çalışmalar
yapması ve koridor üzerinde bütünleştirici ve tamamlayıcı turizm projelerinin desteklenmesi, turizm
sektörünün bölge genelinde dinamizmini artırıcı bir etki oluşturacaktır. Bunun yanı sıra, TRA1 (Erzurum,
Erzincan, Bayburt), TRA2 (Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır) ve TR90 bölgelerinin ortaklığında kış turizmi, doğa
ve macera turizmi koridorunun geliştirilmesi de turizmde ortalama kalış süresini uzatmak adına faydalı
olacaktır.
Rize ilinde önemli bir potansiyel teşkil eden tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değerli ürünlere
dönüştürülmesi için TRA1, TRA2 ve TR90 işbirliklerinin geliştirilmesi ilin yatırım potansiyelinin
geliştirilmesi bakımından önemlidir.
Rize ilinin TR90’ın diğer illeri, TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) bölgeleri ile özellikle odun dışı orman ürünlerinin üretiminin
geliştirilmesi ve marka değeri oluşturularak Pazar potansiyelinin geliştirilmesi konusunda işbirlikleri
yapması önemlidir. Bu bölgeler ile fonksiyonel ilişkileri artıracak Karadeniz sahil yolu yatırımı
tamamlanmalı, denizyolları yük ve yolcu taşımacılığında daha fazla kullanılmalı ve Bölgelerdeki önemli
merkezler arasında çapraz uçuşlar gerçekleştirilmelidir.
Rize ili ve komşularında öne çıkan ortak sektörler bağlamında üniversiteler ortak çalışmalar yürütmeli
ve rekabetçi sektörde ilgili üniversiteler uzmanlaşmalıdır. Ayrıca, ortak sektörlerde Ticaret ve Sanayi
Odaları, İş Adamları Dernekleri, Ticaret Borsaları ve ilgili diğer kuruluşlar güçlü platformlar oluşturarak
ilgili sektörlerin tanıtımını gerçekleştirmelidir.
Planlana İyidere-Of Endüstriyel Gelişim Bölgesi Ovit tünelinin de içinde bulunduğu Rize-Mardin otoyolu
projesinin de hayata geçmesi ile Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki firmaların ve
komşu ülkelerin Rusya ile lojistik bağlantılarının geliştirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu doğrultuda, planlanan projelerin bu bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde tanıtımlarının
yapılması ve ulusal ve uluslararası farkındalık oluşturulması açısından çalışmalar yürütülmesi önemlidir.
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Hedef 6. Lojistik Hizmetlerin Çeşitlendirilmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesi
Hedef 6.1. Rize’de faaliyet gösteren taşımacılık işletmelerinde hizmet kalitesinin artırılması
Rize’de bulunan üniversite veya meslek okulları ya da meslek edindirme kursları kanalıyla kalifiye
lojistik elemanı yetiştirilmesi amacıyla lojistik eğitimleri artırılmalıdır. Bununla birlikte, sektörde faaliyet
gösteren işletmelerin mevcut çalışanlarının niteliklerinin artırılması için çalışanlara güncel teorik ve
pratik eğitimler verilmelidir. Söz konusu işletmelerde ihracat vizyonunun güçlendirilmesi için
uluslararası pazarda faaliyet gösteren başarılı benzer işletmelerin iş modelleri örneklemek üzere
yerinde incelenmelidir. Ayrıca, karayolu taşımacılığında dış pazara yönelik faaliyet gösteren
işletmelerin rekabetçi üstünlük kazanmaları amacıyla birlik ya da benzeri üst yapı ile faaliyet
göstermeleri gerekmektedir.
Hedef 6.2. Rize’nin yük taşıma ağının geliştirilmesi
Kuzey-Güney aksında taşımacılık koridorları oluşturulmalı, İran ve art bölgesi transit ticareti
derinleştirilmeli ve canlandırılmalıdır. Bununla birlikte, karayolunun yük taşıma trafiğinin diğer taşıma
modları arasında dengeli dağıtılması yoluyla etkin ve verimli taşımacılık sağlanmalıdır. Rize Limanı
üzerinden yapılan Ro-Ro taşımalarında mevcut hattın geliştirilmesi ve Karadeniz kıyılarında alternatif
hatların (Romanya, Bulgaristan) tespiti ve fizibilite çalışmaları yapılmalıdır.
Hedef 6.3. Rize ili lojistik ve kombine taşımacılık altyapısının güçlendirilmesi
Rize ilinde tüm ulaştırma modlarının kombine edildiği bir lojistik merkezi inşa edilmeli, bu merkezin
katkısı ile Rize ulusal ve uluslararası bir lojistik ve ticaret üssüne dönüştürülmelidir. Ayrıca, kent
merkezlerindeki lojistik unsurların kurulacak lojistik merkeze yönlendirilmesi gerçekleştirilmelidir.
Lojistik Merkez oluşturulmasıyla TR90 Bölgesi genelinde kümelenme gerçekleştirilmeli; tedarik zinciri
süreci daha kolay sağlanabilir hale getirilmelidir. Oluşturulacak kümelenme aracılığı ile lojistik
sektöründe faaliyet gösteren her işletme arasında iş birliği kanalları kurulmalıdır. Rize’nin depolama
kapasitesinin artırılması için modern nitelikli, soğuk zincire de hizmet veren depolar artırılmalıdır.
Rize’nin sahip olduğu taşıma modlarının en etkin şekilde bütünleştirilerek dünyadaki trende paralel
olarak kombine taşımacılığın geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda lojistik merkezde öncelikle
karayolu-denizyolu ile kombine edilerek gelecekte demiryolu dâhil edilerek lojistik etkinliğin artırılması
sağlanacaktır. Planlanan lojistik projeler, ilin yatırım ortamının gelişmesine de önemli katkılar
sağlayacaktır.
Hedef 6.4. Havayolu ağının geliştirilmesi yoluyla erişilebilirliğin artırılması ve hızlandırılması
Rize ilinde havayolu ulaşımına yönelik altyapı yatırımının hayata geçmesi ile turizm, lojistik, ticaret,
eğitim ve sağlık gibi alanlarda erişilebilirliği hızlandırılmalı, dış dünya ile bütünleşme artırılmalıdır.
Havayolu ulaştırmasının büyümeye açık, sürdürülebilir, insan odaklı ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla
gelişimi sağlanmalıdır. Bununla birlikte, yatırım sonrasında hava ulaştırma altyapısının geliştirilerek
Rize’nin havayolu yük taşımacılığı geliştirilmeli ve turist potansiyelleri incelenerek, Rize’ye söz konusu
ülkelerden doğrudan uçuşlar başlatılmalıdır.
Hedef 6.5. Demiryolu ulaşımının Rize’ye kazandırılması
Taşımacılıkta modern teknikleri kullanan ülkeler karayolu ağırlıklı olan yük taşıma sistemlerini
demiryoluna kaydırmaktadırlar. Rize’de yıllar öncesinde uygunluğu yönünde çalışmalar bulunan
demiryolunun orta vadede kurulması gerekmektedir. Kurulması planlanan lojistik merkezin transit
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taşımacılıkta cazibe merkezi olma hedefini yerine getirecek verimlilikte çalışabilmesi için demiryolu
bağlantısı sağlanmalıdır.
Hedef 7. Nitelikli İnsan Gücü Varlığının Geliştirilmesi
Hedef 7.1. Turizm ve Diğer Sektörlerde Çalışan Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi
Rize ilinde mevcut olan ve yeni yatırımlarla gelişme potansiyeli bulunan lojistik, havalimanı işletmeciliği
gibi 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.
Rize’de 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 7.2. Yükseköğrenim mezunları için çalışma ortamının geliştirilmesi
“Kendi işini kurmak, iş bulmaktan daha kolaydır” yaklaşımından hareketle yükseköğrenim mezunlarının
Rize ilindeki nitelikli girişimcilik faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi amacıyla Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi kapsamında girişimcilik okulu ve kuluçka
merkezi kurulması sağlanabilir. Ayrıca, üniversite bünyesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi tesis edilerek
yenilikçi işletmelerin kurulmasının desteklenmesi konusunda önemli bir altyapı sağlanmış olacaktır.

1.3.2 Tablo
Tablo 12 Rize İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Hedefleri

No

Hedef

1
1.1

Turizm Sektörü Gelişiminin ve Tanıtımının Planlanması
Rize’de turizm gelişim alanları olarak öngörülen yerlerde
mevzuattan kaynaklanan yasal sorunların giderilmesi yönünde
çalışmalar yapılması
Rize’de alternatif turizm faaliyetlerinin bütünleşik bir şekilde
geliştirilmesi

1.2

Gösterge
-İzin başvuruları ortalama
işlem süresi
-Sunulan alternatif faaliyet
sayısı

1.3

Müşteri odaklı tanıtım ve pazarlama mekanizmasının
geliştirilmesi

-Turist memnuniyet anketi
sonuçları

1.4

Turizmin kümelenme şeklinde gelişiminin sağlanması

-Turizm kümesi bağlantılı
sektör sayısı

1.5

Yaylalara erişimin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar

-Yeşil yol bağlantılı yayla
sayısı

1.6
2
2.1

Covid-19 salgınının turizme olumsuz etkilerinin telafisi için
çalışmalar yapılması
Sanayide Katma Değer ve Rekabet Edebilirlik Artışı
Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi ve teknoloji kullanım
düzeyinin artırılması yoluyla pazara yönelik yenilikçi ürünlerin
üretilmesi

2.2

Rize’deki firmalarda kümelenme oluşumlarının desteklenmesi
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-Ziyaretçi sayısındaki artış
-Ülke genelinde patent
tescil oranı
-Ülke genelinde faydalı
model tescil oranı
-KOSGEB işbirliği desteği
proje sayısı

No

Hedef

Gösterge

2.3

Tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmalarının yapılarak ürün
kalitesinin artırılması

-Ürün çeşitliliği
-Çay rekoltesi ortalama
değerleri

3
3.1

Yatırım ve İş Ortamının Geliştirilmesi ve Tanıtımı
Yeni yatırım arazilerinin oluşturulması ve mevcutlarının
iyileştirilmesi

3.2

Rize’de faaliyet gösteren ya da potansiyeli bulunan/fırsat
oluşturabilecek sektörlerde üretim planlamalarının yapılması

3.3

Finansa erişim imkânlarının geliştirilmesi

3.4

Tanıtım Faaliyetlerinin Paydaşlarla Koordinasyon İçinde
Gerçekleştirilmesi

3.5

Firmaların uluslararası pazara girişleri için kurumsal ve teknik
kapasitelerinin geliştirilmesi

3.6

Yabancı ülkelerle yapılmış mevcut ticaret anlaşmalarının
yeniden değerlendirilerek, Rize’nin ticaret potansiyeline uygun
olabilecek değişikliklerin ve yeni ticaret anlaşmalarının
gündeme alınması
Yatırımların Çevresel Sürdürülebilirlikle Uyumunun
İyileştirilmesi
Enerji üretimi yatırımlarının çevresel sürdürülebilirlik
tedbirlerinin alınması ve uygulanması

4
4.1

-Envanterdeki yatırıma
uygun arazi sayısı
-Sektörel işbirliğinde
gerçekleştirilen üretim
değeri
-Teşvik belgesi sayısı
-Mali desteklerden
yararlanan firma sayısı
-Firma kredi kullanım
oranları
-Gerçekleştirilen ortak
tanıtım faaliyeti sayısı
-Dış ticaret yapan firma
sayısı
-Dış ticaret hacmi
-İhracat yapılan ülke sayısı
-İhraç edilen ürün kalem
sayısı

-İşletme denetim raporları

4.2

Turizm yatırımlarının gelişim planlarına bağlı olarak denetimi

5
5.1

İşbirliği Ağları Oluşturulması
Rize ili ile Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler arasında dış ticaret -Yabancı kurumlarla yapılan
ve turizm alanında ilin iktisadi kalkınmasına katkı sağlayacak
işbirliği sözleşmesi sayısı
uygulamaların/projelerin geliştirilmesi

5.2

Rize ilinin bölge içindeki illerle ve komşu bölgelerle ilişkilerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

6

Lojistik Hizmetlerin Çeşitlendirilmesi ve Kalitesinin
İyileştirilmesi
Rize’de faaliyet gösteren taşımacılık işletmelerinde hizmet
kalitesinin artırılması

6.1
6.2

Rize’nin yük taşıma ağının geliştirilmesi

6.3

Rize ili lojistik ve kombine taşımacılık altyapısının
güçlendirilmesi
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-Ruhsatsız turistik tesis
sayısı

-Bölge içindeki veya diğer
bölgelerden paydaşlarla
yürütülen ortak faaliyet
sayısı

-Memnuniyet anketleri
-Kalite belgeli firma sayısı
-Toplam taşınan yük miktarı
(ton)
-Lojistik merkez sayısı

No

Hedef

Gösterge

6.4

Havayolu ağının geliştirilmesi yoluyla erişilebilirliğin artırılması
ve hızlandırılması

-Havalimanı sayısı
-Havayolu şirket sayısı
-Havalimanı gelen ve giden
sefer sayısı

6.5
7
7.1

Demiryolu ulaşımının Rize’ye kazandırılması
Nitelikli İnsan Gücü Bulunmada Yaşanan Sorunlar
Turizm sektöründe çalışan nitelikli insan kaynağının
geliştirilmesi

-Demiryolu istasyon sayısı

7.2

Yükseköğrenim mezunları için çalışma ortamının geliştirilmesi

-Üniversitede Kuluçka
merkezi ve Teknoloji
Geliştirme Bölgesi (TGB)
kurulması
-Kuluçka merkezinde hizmet
sunulan girişimci sayısı
-TGB'deki faal işletme sayısı
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-Turizm konusunda
düzenlenen eğitim sayısı
-Eğitimlerden sertifika alan
katılımcı sayısı

2 2022 YILI EYLEM PLANI
2.1 2022 Yılı Eylemlerine İlişkin Açıklamalar
1. İlde turizm master planları yapılan alanların yatırımcılara tanıtılması için
etkinliklerinin yapılması:
Rize’de dört farklı alan için yapılmakta olan turizm master planlarının tanıtılması için turizm fuarlarına
katılım sağlanması, çeşitli roadshow etkinliklerinin yapılması ve bu etkinliklerinde yatırımcılara
sunulmak üzere görsel ve basılı materyaller hazırlanması planlanmaktadır.

2. 1 (Bir) ilçe için pilot olarak proje envanteri raporu hazırlanması:
Proje envanteri raporu kapsamında ilgili paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirilerek proje fikirleri
derlenecektir. Böylece kurumların gündemindeki proje fikirleri bütüncül bir bakış açısı ile ortaya
konulacak ve uygun kaynak bulunması ve kaynakların öncelikli projelere tahsisi konusunda referans bir
doküman elde edilecektir. Rize’nin coğrafi koşulları göz önünde bulundurulduğunda projelerin vadi
bazında (Fırtına Vadisi, İkizdere Vadisi vb.) yapılması gereği ortaya çıktığından bu çalışma seçilen vadiye
göre birden fazla ilçenin sınırları içinde bulunan alanları kapsayabilecektir. Bu doğrultuda, 2022 yılı
içerisinde Rize ilinde 1 (bir) ilçe/vadi için pilot çalışma yapılması planlanmaktadır.

3. Kümelenme ve KOSGEB işbirliği destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı:
Kümelenmenin temel dinamiği olan işbirliği altyapısının tesis edilmesinde önemli katkı potansiyeli
bulunan KOSGEB işbirliği programları hakkında ve kümelenme kavramı hakkında firma yetkililerine
yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

4. Çay sektöründe kümelenme bilincinin artırılması için çalışmaların yapılması:
Güdümlü Proje Desteği kapsamında Rize Ticaret Borsası tarafından yürütülen Çay Çarşısı Projesinin
tamamlanmasıyla Çay Çarşısı’nın birleştirici yanı değerlendirilerek çay sektöründe kümelenmenin
artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

5. Fuarlara Katılım Sağlanması:
Uygun ulusal ve uluslararası fuarlar araştırılıp belirlenecek olan fuarları ajans çalışma programına
ekleterek bu fuarlara katılım sağlanması planlanmaktadır.

6. Çay sektöründe faaliyet gösteren firmaların UR-GE çalışmalarının desteklenmesi
için etkinliklerin düzenlenmesi:
Çay Çarşısı’nın açılmasıyla birlikte burada faaliyet gösterecek çay firmalarının ihracat potansiyellerinin
ve UR-GE çalışmalarının artırılması amacıyla çeşitli etkinlik ve bilgilendirme toplantılarının yapılması
planlanmaktadır.

7. Dış ticareti geliştirmeye yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi:
Firmaların dış ticaret konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi, dış ticarete yönlendirilmeleri amacıyla
hazırlanan Rize Dış Ticaret ve Hedef Pazar Analizi çalışmasının paydaşlarla düzenlenecek toplantılarla
sunumunun yapılması planlanmaktadır.
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2.2 Plan Yılı (2022) Eylemleri Tablosu
Tablo 13 Plan Yılı (2022) Eylem Planı

No Eylemler
1

2

3
4
5
6

7

İlde turizm master planları yapılan
alanların yatırımcılara tanıtılması için
etkinliklerinin yapılması
1 ilçe için proje envanteri raporu
hazırlanması
Kümelenme ve KOSGEB işbirliği destekleri
konusunda bilgilendirme toplantısı
Çay sektöründe kümelenme bilincinin
artırılması için çalışmaların yapılması
Fuarlara Katılım Sağlanması
Çay sektöründe faaliyet gösteren
firmaların UR-GE çalışmalarının
desteklenmesi için etkinliklerin
düzenlenmesi
Dış ticaret ve hedef pazar analizi
çalışmasının toplantılarla paydaşlara
anlatılması

Yöneldiği Sorun Alanı

Sorumlu Kuruluş

İlgili Kuruluşlar

1.1 Rize’de turizm gelişim alanları olarak
DOKA
öngörülen
yerlerde
mevzuattan
kaynaklanan yasal sorunlar
1.1 Rize’de turizm gelişim alanları olarak
DOKA
öngörülen
yerlerde
mevzuattan
kaynaklanan yasal sorunlar
2.2 Rize’deki firmalarda zayıf kümelenme
Rize Ticaret ve
bilinci
Sanayi Odası
2.2 Rize’deki firmalarda zayıf kümelenme Rize Ticaret Borsası,
bilinci
DOKA
3.4 Tanıtım faaliyetlerinde koordinasyon
DOKA
eksikliği
3.5 Firmaların uluslararası pazara girişleri
DOKA
için kurumsal ve teknik kapasitelerinin
geliştirilmesi ihtiyacı

Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü

KOSGEB İl Müdürlüğü,
DOKA
Rize Ticaret ve Sanayi
Odası

Rize Ticaret ve Sanayi
Odası, Rize Ticaret
Borsası

3.5 Firmaların uluslararası pazara girişleri
için kurumsal ve teknik kapasitelerinin
geliştirilmesi ihtiyacı

Rize Ticaret ve Sanayi
Odası, Rize Ticaret
Borsası
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DOKA

Tahmini
Maliyet (TL)

Planlanan
Gerçekleşme
Zamanı (Ay)

0,00

Temmuz 2022

0,00

Haziran 2022

0,00

Mart 2022

0,00

Aralık 2022

150.000,00
0,00

Şubat-Eylül
2022
Nisan 2022

0,00

Mayıs 2022

