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GİRİŞ 

Türkiye Cumhutiyetİ Hükümeti'nin talebi üzerine Japon 'Hükümeti Doğu Karadeniz Bölgesi 
için bir Bölgesel Kalkõnma Planõ hazõrlanmasõnõ üstlendi. Japon Hükümeti bu görevin yerine 
getirilmesi işi İçin Japonya Uluslararasõ Kalkõnma Ajansõ'nõ (JICA) görevlendirdi. 

J1CA bu görev için Nippon Koei Co. Ltd. ile RECS Intenõational fõnnalarõnõn personelinden 
oluşan ve başkanlõğõnõ Osamu Takalõashİ'õõin yaptõğõ bir ekibi görevlendirdi. Bu çalõşma ekibi 
Türkiye'y£ Mart i 999 ve Mart 2000 tarihleri arasõnda üç ayrõ ziyarette bulunarak görevini 
yerine getirdi. JICA Çalõşma ekibinden ayrõ olarak başkanlõğõnõ JICA- Uluslararasõ İşbirliği 
Enstitüsü'nden Sn. Yoshio Koyama'nõn yaptõğõ bir Danõşma Grubu oluşturuldu. Bu danõşma 
grubu çalõşmaya teknik destek sağladõ. 

JICA Çalõşma Grubu Türkiye Hükümeti yetkilileri ile beraber çalõşarak ve gerekli görülen 
saha çalõşmalarõnõ yaparak Ana Planõ hazõrladõ. Çalõşma Grubu Japonya'da yaptõğõ ek 
çalõşmalarla sunulan Nihai Raporu hazõrladõ. 

Sunulan raporun bu Bölgenin kalkõnmasõna katkõda bulunmasõnõ ve ülkelerimiz arasõndaki 
dostane ilişkilerin ilerlemesine katkõda bulunmasõnõ diliyorum. 

Son olarak, Çalõşma Grubu ile yaptõklarõ yakõn işbirliği için Türkiye Hükümeti yetkililerine 
teşekkürlerimi sunarõm. 

Ağustos 2000 

Kimio Fujita 

  Başkan  
Japonya Uluslararasõ Kalkõnma Ajansõ 
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Sn Kimio Fujita 
Başkan 
Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ 
Tokyo,Japonya 

Teslim Mektubu 
Sn. Bay Fujita 

Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkõnma Planõ'nõn Nihai Raporunu size sunmaktan büyük 
mutluluk duymaktayõz. Bu raporu hazõrlayan çalõşma grubumuz Nippon Koeİ Co. 
Lld. ile RECS International Inc. firmalarõnõn elemanlarõndan oluşmuştur. 
Başbakanlõk, Devlet Planlama Teşkilatõ ve ilgili diğer kamu kurumlan ile işbirliği 
içinde bu çalõşma yapõlmõştõr. Sunulan çalõşma; Yönetici Özeti, Ana Plan, beş ciltlik 
Sektör Raporlarõ ve bir Proje raporundan oluşmaktadõr. 

Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin görece az gelişmiş bir bölgesidir. Oluşmakta 
olan bir dizi etmenin etkisi ile bölgenin kalkõnmasõnõ hõzlandõrmak olanaklõ duruma 
gelmiştir. Bu bölgenin kalkõnmasõ sadece bölgede iş olanaklarõ yaratmakla 
kalmayacak aynõ zamanda Türkiye'nin ulusa! kalkõnmasõna da katkõda bulunacaktõr. 
Çalõşma Ekibimiz önerilen Ana Planõn Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (2001-
2005); 9.uncu ve lO.cu Kalkõnma planlarõnõn uygulanmasõna da katkõda bulunmasõnõ 
ummaktadõr. Ana Plan Doğu Karadeniz Bölgcsi'nde hazõrlanacak il ve köy kalkõnma 
planlan için de yararlõ olacaktõr. 

Çalõşma Grubumuz bu çalõşmanõn hazõrlanmasõ sõrasõnda Türkiye'de Mart 1999 ve 
Mart 2000 tarihleri arasõnda Yönlendirme Komiteleri ve DPT Danõşma Grubunun 
sağladõğõ destek ve işbirliği için şükran borçludur. Hazõrlanan Nihai Rapor emeği 
geçen bütün gruplarõn sağladõğõ işbirliğinin ürünüdür. 

En Derin Saygõlarõmla 

 
Osamõõ Takahashi 
Proje Yöneticisi 

Türkiye Cumhuriyeti, 
Doğu Karadeniz Bölgesi, 
Bölgesel Kalkõnma Planõ 
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TODAIE: Türkiye-Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 

TPE: Ton Petrol Eşdeğeri 

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu 

TÜSİAD: Türkiye Sanayiciler ve İşadamlarõ Derneği 

UÇEP: Ulusal Çevre Eylem Planõ 

WTO: Dünya Çevre Örgütü 

YİD: Yap İşlet Devret. 
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1. BÖLÜM    GİRİŞ 

1.1 Giriş 

(1) Çalõşma Hakkõnda Ön Bilgi  

Türkiye�de bölgesel kalkõnma programlarõ, 1950�lerde Hükümet�in öncülüğünde başlamõştõr. 
Uygulanan tüm 5 yõllõk Kalkõnma Planlarõ bölgesel kalkõnma ile ilgili hükümler içermiştir. 
Uygulamaya konan bu programlarõn ilk örneği Marmara Bölgesi Kalkõnma Projesi�dir. Hõzlõ 
kalkõnma sonucunda oluşan sosyo-ekonomik problemlerin  çözümünü  amaçlayan  Marmara  
Bölgesi  Kalkõnma  Projesi  İlk    5 Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde uygulanmõştõr. Bir diğer 
örnek olan Zonguldak Bölgesel Kalkõnma Projesi ise büyük sanayi kuruluşlarõnõn 
özelleştirilmesini desteklemek üzere bölgeye yapõlacak altyapõ yatõrõmlarõnõ geliştirmeyi 
amaçlamõştõr.  

Türkiye ekonomisi geliştikçe, Hükümetlerin kalkõnma politikasõ, ülkenin görece az gelişmiş 
bölgelerini kalkõndõrmaya odaklanmõştõr. Güneydoğu Anadolu Projesi veya GAP bu yeni 
yaklaşõmõ temsil eden ilk bölgesel kalkõnma projesidir. GAP ile birlikte, bölgesel kalkõnma 
politikalarõ gittikçe artan bir önem kazanmaya başlamõştõr. 

Halen uygulanmakta olan  Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ bölgelerarasõ gelir farklarõnõ 
azaltmayõ hedefleyen bir politikayõ daha açõk ve net bir şekilde ifade etmektedir. Bu politikanõn 
amacõ sosyal, ekonomik, kültürel ve politik açõlardan ulusal bütünlüğü güçlendirmektir. Bu amaca 
erişilmesi ulusal büyümeye katkõda bulunabilecek olan bölgelerin kalkõnma potansiyellerinin 
değerlendirilmesi ile mümkündür.  Bu  kalkõnma yaklaşõmõ TBMM�nin Haziran 2000�de 
onayladõğõ 8. 5 Yõllõk Kalkõnma Planõnda da benimsenmiştir. Bölgesel kalkõnmamõm temel 
ilkeleri sürdürülebilirlik, bölgesel entegrasyon, sosyal ve ekonomik dengelerin kurulmasõ, yaşam 
koşullarõnõn iyileştirilmesi ve katõlõmcõ gelişmedir. İl planlarõnõn hazõrlanmasõna öncelik verilecek 
ve yerel halkõn katõlõmõ teşvik edilecektir. Az gelişmiş yörelerin kalkõnmasõ için kullanõlacak 
temel araçlar altyapõ sağlanmasõ, işgücü eğitimi ve Ar&Ge�ye destektir. 

Türkiye�nin az gelişmiş bölgelerinden biri olan Doğu Karadeniz için şimdiye kadar kalkõnma 
planõ hazõrlanmamõştõr. Geçmiş konumu ve potansiyeli gözönüne alõndõğõnda, bir kalkõnma planõ 
ile bu bölge daha üretken ve ulusal ekonomiye daha büyük katkõlar yapan bir bölge haline 
dönüşecektir. Bu bölge Doğu ve Batõ arasõndaki ticareti gerçekleştiren Erzurum ve Bayburt�tan 
geçip Trabzon�a ulaşan, tarihi İpek Yolu üzerinde yer almõştõr. Bu dönemin sağladõğõ refah soğuk 
savaş dönemine girilmesi ile yitirilmiştir. Ancak bölge günümüzde soğuk savaş döneminin sona 
ermesi ve bunun sonucunda uluslararasõ ticaretin yeniden canlanmasõ sonucu bu konumunu tekrar 
kazanabilir. Bu çerçevede, sõnõr ticaretinin ve uluslararasõ işbirliğinin artmakta olan önemini 
gören Türk Hükümeti, Karadeniz Ekonomik İşbirliği�nin (BSEC) kurulmasõna önderlik etmiştir. 
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Doğu Karadeniz Bölgesi�nin kalkõnmasõ, Türk ekonomisindeki büyümenin hõzlanmasõna katkõda 
bulunacak ve ulusal bütünleşmeyi güçlendirecektir. Bunun yanõ sõra, Doğu Karadeniz Bölgesi, 
Türkiye�nin komşu ülkelerle daha ileri düzeyde ilişkiler kurmasõ ve uluslararasõ platformda 
konumunu güçlendirmesi bakõmõndan da anahtar bir rol oynayabilir. Yapõlmasõ gereken ilk şey 
bölgedeki potansiyeli ortaya koyacak bir bölgesel kalkõnma planõnõn hazõrlanmasõdõr. 

Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Doğu Karadeniz Bölgesi için çok sektörlü  bölgesel 
bir kalkõnma planõ hazõrlamak üzere Japon Hükümeti�nden teknik işbirliği talebinde bulunmuştur. 
Bu talep karşõsõnda, Japon Hükümeti bu desteğin sağlanmasõna karar vermiş ve Japonya�nõn bu 
tür işbirliği program uygulamalarõndan sorumlu resmi kurumu olan Japonya Uluslararasõ İşbirliği 
Ajansõ�nõ (JICA) görevlendirmiştir. Teknik işbirliğinin içereceği konular Türk Hükümeti adõna 
Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT) ve JICA tarafõndan belirlenmiştir. İş tanõmõ belgesi 17 Aralõk 
1998 tarihinde ilgili kurum temsilcileri tarafõndan imzalanmõştõr. 

Çalõşma Alanõ ve Amaçlar  

Çalõşma Alanõ  

Bu proje Doğu Karadeniz Bölgesi�nde yedi ili kapsamaktadõr. Bu iller; Artvin, Bayburt, Giresun, 
Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon�dur. Proje, bölgenin Türkçe isminin kõsaltmasõ olan DOKAP 
olarak adlandõrõlmõştõr. Çalõşma alanõ 39.361 km2 olup toplam bölge nüfusu 1997 yõlõnda 2,91 
milyondur.  

(2) Çalõşma Amaçlarõ  

DPT ve JICA, çalõşmanõn amaçlarõnõ şöyle belirlemişlerdir:  

(1) Çalõşma alanõyla Türkiye�nin diğer bölgeleri arasõnda var olan bölgesel  eşitsizlikleri ortadan 
kaldõrmak için Doğu Karadeniz Bölgesi�nin kõsa ve uzun dönemde gelişmesini sağlayacak 
entegre bir kalkõnma planõnõn hazõrlanmasõ; 

(2) Bu plan çerçevesinde öncelikli sektörlerin ve olasõ yatõrõm projelerinin belirlenmesi; ve 

(3) Çalõşma süresince Türk personel ile işbirliği yaparak bu personelin planlama kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi.  

Çalõşmanõn Çerçevesi 

(1) Organizasyon yapõsõ 

Çalõşma, JICA�nõn görevlendirdiği bir çalõşma ekibi ve DPT�nin belirlediği ekiple sõkõ bir işbirliği 
içerisinde yürütülmüştür. JICA Çalõşma Ekibi�nde yabancõ uzmanlarõn yanõsõra iki tane de Türk 
uzman görev almõştõr. Çalõşma Ekibini desteklemek ve yerel katkõyõ artõrmak amacõyla plan 
hazõrlama çalõşmalarõna Türk uzman ve uzman yardõmcõlarõnõn da katõlmasõ sağlanmõştõr. 

DPT içinde oluşturulan bir danõşma grubunda ise bu kurumun çeşitli bölümlerinin temsilcileri yer 
almõştõr. Bu grup, belli dönemlerle toplanarak kalkõnma planõnõn içerdiği farklõ konularõ ve 
hazõrlanan raporlarõn içeriğini tartõşmõştõr. JICA Çalõşma Ekibi ve DPT Danõşma Grubu, çalõşma 
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boyunca düzenli toplantõlar yaparak  hazõrlõk çalõşmalarõnõ izlemiştir.  

Plan hazõrlõk çalõşmalarõ çerçevesinde, Ulusal ve Bölgesel Yönlendirme Komiteleri 
oluşturulmuştur. Bu iki komitenin amacõ,  planõn içerdiği sektörel çalõşmalarda ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile sektör temsilcilerinin görüşlerini yansõtmak ve önemli görülen konularõ planda 
içermektir. Çalõşma ekibinin zaman zaman ürettiği raporlar bu komitelerde tartõşmaya açõlmõş ve 
ilgililerin görüşleri alõnmõştõr. Komite üyelerinin listesi EK I�de verilmiştir. 

(2)  Çalõşma Yöntemi 

Çalõşma, büyük ölçüde hazõr veri ve raporlar kullanõlarak uzman görüşlerine ve saha gözlemlerine 
dayandõrõlarak yürütülmüştür. Çalõşma için gerekli olan bazõ verileri elde edebilmek için ayrõca 
sõnõrlõ sayõda saha çalõşmasõ da yapõlmõştõr. Bu çalõşmalar Türk uzman ve yardõmcõlar ile JICA 
ekibi tarafõndan yürütülmüştür. DPT/JICA ortak ekibi ile çeşitli kuruluşlar tarafõndan ortaklaşa 
yapõlan  anketlerin ve diğer çalõşmalarõn belli başlõlarõ Tablo 1.1�de özetlenmiştir.  

 

Tablo 1.1     DOKAP Ana Plan Çalõşmasõ için Çeşitli Kuruluşlar Tarafõndan Yürütülen Anketler 
ve Diğer Çalõşmalar  

Sosyal Yapõyla İlgili Çalõşmalar 
ve Diğer Çalõşmalar  

İşbirliği Yapõlan Kuruluş Süre 

1. Doğal Yapõ Araştõrmasõ Yerel danõşmanlar Nisan�Temmuz, 1999 

2. Sosyal Araştõrma � Bölüm 1      DİE, KTÜ, ODTÜ Mayõs-Temmuz, 1999 

         Bölüm 2 DİE, KTÜ, ODTÜ, Yerel 
danõşmanlar 

Kasõm 1999-Ocak 2000  

3. Kentsel Kademelenme Analizi KTÜ Mayõs1999-Ocak 2000 

4. Kurumsal Araştõrma ODTÜ Nisan-Mayõs, 1999 

5. Sanayi  Araştõrmasõ KOSGEB Nisan-Ağustos, 1999 

6. CBS Çalõşmalarõ Yerel danõşmanlar Mayõs 1999-Ocak 2000 

7. DOKAP Tanõtõm Programõ Sağlõk Bakanlõğõ 

İletişim Merkezi 

Ocak-Şubat, 2000 

 

Çalõşmanõn Aşamalarõ 

1.3.1 I. Aşama 

(1) Başlangõç çalõşmalarõ  

Çalõşma, Japonya�da 1999 yõlõ Mart ayõ ortasõnda başlatõlmõştõr. JICA Çalõşma Ekibi ilk alan 
çalõşmasõ için 30 Mart�ta Ankara�ya gelmiştir. DPT ve JICA Çalõşma Ekibi, Japonya�da 
hazõrlanmõş olan Başlangõç Raporu üzerinde 5 ve 6 Nisan tarihlerinde görüşmeler yapmõş ve bu 
toplantõnõn tutanağõ hazõrlanarak her iki tarafõn temsilcileri tarafõndan imzalanmõştõr.  
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7 Nisan�da, DOKAP Ulusal Yönlendirme Komitesi�nin ilk toplantõsõ DPT�de yapõlmõş ve 
Başlangõç Raporu daha ayrõntõlõ bir şekilde tartõşõlarak DOKAP Bölgesel Kalkõnma Projesi 
konusunda görüş alõşverişinde bulunulmuştur. Bu toplantõda yaklaşõk 30 ayrõ resmi kurum, 
kuruluş ve sivil toplum örgütünün yorum ve görüşleri alõnmõştõr.  

Teknoloji transferi kapsamõnda düzenlenmesi kararlaştõrõlan seminerler dizisinin ilki 16 Nisan�da 
yapõlmõştõr. JICA Çalõşma Ekibi �Japonya�da Ulusal Toprak Kullanma Planõ� konulu bir seminer 
vermiş ve bunu DPT uzmanlarõ ve JICA Çalõşma Ekibi arasõndaki tartõşma izlemiştir.  

JICA Çalõşma Ekibi 20 ve 27 Nisan tarihleri arasõnda bölgeyi oluşturan yedi ile ilk resmi 
ziyaretlerini yapmõştõr. 20 Nisan�da Trabzon ve Rize, 21�inde Gümüşhane ve Bayburt, 26�sõnda 
Giresun ve Ordu, 27�sinde ise Artvin ziyaret edilmiştir. Bu  ziyaretlerin amacõ, çalõşma ile ilgili 
açõklamalar yapõp destek istemek, mevcut durum ve beklentiler hakkõnda bilgi almak ve 
uygulanmakta olan projeleri ziyaret etmektir.  

Bölgesel Yönlendirme Komitesi�nin ilk toplantõsõ 22 Nisan�da Trabzon�da yapõlmõştõr. DPT ve 
JICA temsilcilerinin yanõsõra yedi ilden ve Karadeniz Teknik Üniversitesi�nden temsilciler de 
sunuşlar yapmõş, bunlarõ konu üzerindeki tartõşmalar izlemiştir.  

Çalõşmanõn başlangõcõnda elde edilen geçici sonuçlar �İllere göre Kalkõnma Saptamalarõ� başlõğõ 
altõnda toplanmõş ve gayri resmi olarak DPT�ye sunulmuştur. Bu rapor, her ildeki mevcut durum, 
gelişmeyi kõsõtlayan etmenler ve beklentiler konularõndaki ilk bulgularõ içermektedir.  

(2) Sektör çalõşmalarõ ve anketler  

Sektör çalõşmalarõ,  Hükümetin ilgili kuruluşlarõ, bunlarõn bölge ve il teşkilatlarõ ve yerel 
yönetimlerle ortaklaşa yapõlmõştõr. Bu işbirliğinin koordinasyonu DPT içindeki ilgili personel 
tarafõndan sağlanmõştõr.  

Bu sektör etütlerinden önemli olanlarõ; doğal yapõ araştõrmasõ, sosyal araştõrma, kentsel 
kademelenme çalõşmalarõ, sanayi ve kurumsal araştõrma ve coğrafi bilgi sisteminin (CBS) 
kullanõmõdõr. Bu çalõşmalar büyük oranda Türk uzmanlar tarafõndan yapõlmõştõr. Ayrõca JICA 
Çalõşma Ekibi bünyesinde, kapasiteyi ve yerel katkõlarõ artõrmak amacõyla, Türk uzman ve 
yardõmcõlar yarõ zamanlõ ya da tam zamanlõ olarak istihdam edilmiştir.  

DOKAP bölgesinde halk fikir önderi konumundaki bazõ kişilerle fikir alõş verişinde bulunmak 
üzere bazõ özel toplantõlar ve görüşmeler düzenlenmiştir. 29 Haziran�da bir toplantõ düzenlenerek 
valilere, vali yardõmcõlarõna, İçişleri Bakanlõğõ ve DPT uzmanlarõna, çalõşmanõn durumu ve 
ulaşõlan bazõ ön bulgular hakkõnda bilgi verilmiştir. Karadenizin Özelliklerini Koruma Klübü 
Derneği ile 30 Haziran�da gerçekleştirilen toplantõda ise DOKAP bölgesel kalkõnma sürecinin 
çevre üzerindeki etkileri ve ilgili diğer konular tartõşõlmõştõr.  
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(3) Gelişme Raporu ve Ara Rapor  

İlk alan çalõşmasõ için ayrõlan sürenin sonlarõna doğru bir Gelişme Raporu hazõrlanmõş ve 23 
Temmuz günü DPT�ye sunulmuştur. Bu raporda ilk alan çalõşmasõna ait önemli bulgular, 
kalkõnma amaç ve stratejileri, kalkõnmanõn çerçevesi ve ana hatlarõ, öncelikli sektörler/faaliyetler 
ve bazõ ön proje fikirleri yeralmaktadõr. DPT Danõşma Grubu ve JICA Çalõşma Ekibi, 27 Temmuz 
tarihinde bu rapor üzerinde görüşlerini bildirmiş ve Çalõşma�nõn bir sonraki aşamasõ için önemli 
görülen noktalarõ da dahil ederek bu toplantõnõn tutanağõnõ hazõrlamõştõr. 

Gelişme Raporu, JICA Çalõşma Ekibi�nin Japonya�ya dönmesinin ardõndan JICA tarafõndan 
tekrar gözden geçirilmiştir. DPT raporla ilgili ek görüşlerini, Tokyo�da çalõşan JICA Çalõşma 
Ekibi�ne ayrõca iletmiştir. İletilen yorumlar doğrultusunda, kalkõnma amaç ve stratejileri, 
kalkõnma çerçevesi ve senaryolarõ, ve projenin ana hatlarõ üzerinde bazõ değişiklikler yapõlmõştõr. 
Ayrõca, bazõ yeni proje fikirleri geliştirilmiş ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu 
değişiklikleri kapsayan bir Ara Rapor hazõrlanmõş ve Ağustos sonunda JICA�ya sunulmuştur.  

 

1.3.2 II. Aşama 

Ara Raporla İlgili Tartõşmalar  

JICA  Çalõşma  Ekibi 6 Ekim�de ikinci saha çalõşmasõ için Ankara�ya gelmiştir. Öncelikle, Ara 
Rapor�da yer alan taslak halindeki DOKAP Ana Plan�õ ayrõntõlõ bir şekilde tartõşõlmõştõr. DPT 
Danõşma Grubu JICA merkezinden gönderilen danõşmanõn da katõlõmõyla 13 Ekim�de, Ulusal 
Yönlendirme Komitesi ise 20 Ekim�de toplanmõştõr. Her iki toplantõda da Ara Rapor�la ilgili 
kapsamlõ yorumlar yapõlmõş, toplantõ tutanaklarõ hazõrlanmõştõr. Bu tutanaklar, JICA ve DPT 
temsilcileri tarafõndan imzalanmõştõr.  

Ekim ortasõ itibariyle Ara Rapor�un Türkçe�si hazõrlanmõş ve ilgili kurumlara iletilmiştir. 17 
Kasõm�da ise Trabzon�da Bölgesel Yönlendirme Komitesi toplanarak taslak halindeki DOKAP 
Ana Planõ�nõ tartõşmõştõr.  

Taslak DOKAP Ana Planõ, 22-23 Ekim tarihleri arasõnda Trabzon�da, Karadenizin Özelliklerini 
Koruma Klübü Derneği tarafõndan düzenlenen İkinci Karadeniz Çevre Kurultayõ�na da 
sunulmuştur. Bu sunum sonrasõnda hükümeti, iş çevrelerini, üniversiteyi ve sivil toplum 
kuruluşlarõnõ temsil eden katõlõmcõlarõn görüşleri alõnmõştõr. 

Sektör çalõşmalarõ ve anketler  

Sektör çalõşmalarõ, Hükümetin ilgili kuruluşlarõnõn, bu kuruluşlarõn bölge ve il teşkilatlarõ ve yerel 
yönetimlerle işbirliği içinde devam etmiştir. Önerilen projeler ve programlar ayrõntõlõ bir şekilde 
ortaya konmuş ve seçilen projeler için ayrõntõlõ incelemeler yapõlmõştõr. 

Sosyal araştõrmanõn ikinci bölümü, ağõrlõklõ olarak Çoruh Nehri üzerinde yapõlmasõ  planlanan 
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baraj projelerinden etkilenecek alanlar üzerinde yoğunlaşmõştõr. Kentsel Kademelenme Çalõşmasõ 
ise Aralõk 1999�da tamamlanmõştõr.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile ilgili çalõşmalar ikinci aşama boyunca da sürdürülmüştür. İlk 
aşamada oluşturulan  CBS veri tabanõna dayanarak, arazi kabiliyeti incelenmiş ve mevcut arazi 
kullanõm haritasõnda değişiklikler yapõlmõştõr. CBS çalõşmalarõ, su dengesi analizlerini ve bazõ 
sosyal analizleri de içerecek şekilde genişletilmiştir.  

(3) Taslak Nihai Rapor  

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarõ, sivil toplum örgütleri ve DPT�den alõnan yorumlar ile yapõlan 
anketlerin ve diğer çalõşmalarõn sonuçlarõ Ara Rapor ile verilen taslak DOKAP Ana Planõ�na 
yansõtõlmõştõr. Revize edilen DOKAP Ana Planõ, Taslak Nihai Rapor�un ana planõnõ 
oluşturmaktadõr. Bu rapor ile beraber bir de yönetici özeti hazõrlanmõştõr.  

Tüm sektör çalõşmalarõ, kendi içlerinde tutarlõlõkla ve hazõrlanan Ana Plan çalõşmalarõnõ 
destekleyecek şekilde hazõrlanmõştõr. Bu raporlar; Ekonomik Sektörler, Sosyal Sektörler, Çevre, 
Mekansal Çalõşma ve Altyapõ ile Kurumsal Gelişme başlõklarõ altõnda beş ciltte toplanmõştõr. 
Ayrõntõlõ çalõşmalarõn sonuçlarõ ve proje profilleri ise Proje Raporu adõ altõnda ayrõ bir ciltte 
derlenmiştir. 

Sektör raporlarõ çalõşmalar sonuçlanmadan değerlendirilmek üzere DPT�ye sunulmuştur. Revize 
edilen DOKAP Ana Planõ ise 27 Ocak 2000 tarihinde DPT Danõşma Grubu�na sunulmuştur.  

1.3.3. III. Aşama 

Taslak Nihai Raporun Değerlendirilmesi 

DPT, Taslak Nihai Raporu ayrõca görüşleri alõnmak üzere tüm ilgili kurumlara dağõtmõştõr. Bu 
ilgili kurumlarla 25 Şubat�ta Ankara�da, 28 Şubat�ta Trabzon�da ve 1 Mart�ta İstanbul�da olmak 
üzere üç ayrõ toplantõ yapõlarak Ana Planõn önerdiği proje ve programlar tanõtõlmõştõr. 

Nihai Rapor 

Dağõtõlan Taslak Rapor ve toplantõlar kurumlardan yoğun ilgi görmüş ve bunlar ayrõntõlõ görüş 
yazõlarõ şeklinde DPT tarafõndan JICA Çalõşma Ekibine iletilmiştir. Nihai Rapor bu görüşler de 
göz önünde bulundurularak Ağustos 2000�de Tokyo�da İngilizce olarak hazõrlanmõştõr. Raporun 
Türkçesi Türkiye�de Eylül 2000�de hazõrlanmõştõr. 

Sonuç olarak, Nihai Rapor aşağõda sõralanan sekiz ciltten oluşmaktadõr:  

Yönetici Özeti 

Ana Plan Raporu 

Sektör Raporu 1: Ekonomik Sektörler 

Sektör Raporu 2: Sosyal Sektörler 

Sektör Raporu 3: Çevre 
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Sektör Raporu 4: Mekansal Gelişme ve Altyapõ  

Sektör Raporu 5: Kurumsal Gelişme 

Proje Raporu  

1.4 Ana Plan Raporu�nun İçeriği  

Bu cilt, Nihai Rapor�un Ana Plan Raporunu oluşturmaktadõr. Rapor�un geri kalan bölümü şu 
şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2�de, DOKAP bölgesindeki mevcut sosyo-ekonomik ve mekansal 
yapõ ile kaynak kapasitesi  tanõmlanmõştõr. Bölge�nin özellikleri ve bazõ önemli nitelikleri 
vurgulanmõştõr. Bölüm 3�de, DOKAP bölgesinde yaşanan sorunlarõn yapõsõ incelenmiş ve buna 
dayanarak DOKAP bölgesel kalkõnmasõnõn amaçlarõ ve temel stratejisi belirlenmiştir. 

4. Bölüm�de, DOKAP bölgesel kalkõnmasõ için, kalkõnma alternatifleri sunulmuş, en iyi ve en 
gerçekçi olan alternatif belirlenmiştir. Bu alternatifin sosyo-ekonomik çerçevesi üzerinde 
çalõşõlmõş ve mekansal gelişme çerçevesi oluşturulmuştur. DOKAP bölgesinin gelecekte 
izleyeceği gelişme yönünü ortaya koymak amacõyla bir gelişme senaryosu tanõmlanmõştõr. 
Ekonomik ve sosyal sektörler ile çevre, mekansal gelişme ve altyapõ sektörleri ile ilgili özel  
stratejiler ise  Bölüm 5�de yer almaktadõr. 

Bölüm 6�da, DOKAP Ana Planõ için ilk taslak sunulmuştur. DOKAP Ana Planõ�nõn yapõsõ 
açõklanmõş, kalkõnma projeleri ve programlarõ tanõmlanmõştõr. Proje/program uygulamalarõnõ 
tamamlayacak kurumsal düzenlemeler için öneriler geliştirilmiştir. 

Son olarak Bölüm 7�de, DOKAP Uygulama Planõ hazõrlanmõştõr. DOKAP uygulamalarõ için 
alternatif kurumsal düzenlemeler ortaya konmuş ve önerilen bir uygulama modeli tarif edilmiştir. 
DOKAP Ana Plan Çalõşmasõ�nõn tamamlanmasõnõn hemen sonrasõ alõnmasõ gereken önlemler 
belirlenmiştir.  
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2. BÖLÜM   DOKAP BÖLGESİ   

DOKAP  bölgesindeki  mevcut  durum Tablo 2.1�de özetlenmiştir. Sektörlerle ilgili  
ayrõntõlõ bilgiler sektör raporlarõnda yer almaktadõr. Bu bölümde, DOKAP bölgesindeki 
mevcut sosyal, ekonomik ve mekansal yapõ beş ana başlõk altõnda toplanmõştõr. Bununla 
birlikte bölgesel özellikleri daha iyi ortaya koyabilmek için Türkiye�nin diğer bölgeleriyle 
karşõlaştõrmalar yapõlmõştõr. Bölgenin toprak, su, insan ve diğer konulara ilişkin kaynak 
kapasitesi  incelenmiştir.  DOKAP bölgesel kalkõnmasõnõ sağlayacak kurumsal 
düzenlemeye yönelik olarak, kalkõnma idaresinin mevcut yapõsõ ve sorunlarõ öneri Bölge 
Kalkõnma İdaresi�nin özelliklerini belirlemek üzere tartõşõlmõştõr.   

2.1 DOKAP Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapõsõ  

Sektörler itibariyle ele alõnan mevcut durum analizleri  õşõğõnda, DOKAP bölgesindeki 
sosyo-ekonomik yapõnõn en önemli özellikleri beş başlõk altõnda toplanmõştõr. 

(1) Türkiye�nin az gelişmiş bölgelerinden birisi olmasõ 

DOKAP bölgesi GAP ve Zonguldak�tan sonra yakõn yõllarda özel bir kalkõnma planõ 
hazõrlanmasõna konu olan üçüncü bölgedir. DOKAP bölgesinde kişi başõna düşen Gayri 
Safi Bölgesel Hasõla (GSBH), 1996 yõlõnda Türkiye ortalamasõnõn sadece yüzde 66�sõ 
kadardõr (Tablo 2.2). Bu düzey azgelişmiş bir bölge olan GAP bölgesinden biraz 
yüksektir. DOKAP  bölgesinde  GSBH�de  tarõmõn payõ  büyük olup (1994�te  yüzde 
30,3), Türkiye genelinde GSYİH�deki tarõm payõnõn yaklaşõk iki katõdõr. GAP bölgesi ise 
daha gelişmiş bir yapõ sergilemektedir. Bunun nedeni GSBH�de tarõm sektörünün daha 
küçük, sanayinin ise daha büyük bir  paya sahip olmasõdõr. 

Tablo 2.2  Ekonomik Yapõ ve Kişi Başõna Düşen GSBH Karşõlaştõrmasõ    

Gösterge DOKAP GAP Zonguldak Türkiye 

Ekonomik Yapõ, 1994 (%) 

 Tarõm 

 Sanayi  

 Hizmetler  

 

30,3 

13,7 

56,0 

 

27,9 

20,4 

51,9 

 

10,1 

44,1 

45,8 

 

15,5 

26,4 

58,1 

 Kişi başõna düşen GSBH/GSYİH, 
1996 

 (1987 değerleriyle TL) 

 Türkiye ortalamasõna oranõ 
(%) 

 

1.107.381 

66,3 

 

848.350 

50,8 

 

1.634.553 

97,8 

 

1.670.65
6 

100 

Kaynaklar : DİE, İllere Göre Gayri Safi Yurt İçi Hasõla 1987 � 94, Türkiye İstatistik  
Yõllõğõ.  
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Tablo 2.1  DOKAP Bölgesinin Seçilmiş Göstergelere Göre Mevcut Durumu 
   Birim Artvin Giresun G.hane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP DOKAP�õn 

payõ % 
Türkiye 

Alan  (km2) 7.436 6.965 6.748 6.142 3.920 4.498 3.652 39.361 5,0% 779.452 
   % 19,0 17,7 16,8 15,3 10,0 12,0 9,3 100,0   

Nüfus (1997)  184.070 460.805 153.990 840.148 325.581 846.876 99.638 2.911.108 4,6% 62.865.574 
   % 6,3 15,8 5,3 28,9 11,2 29,1 3,4 100,0   

Kentsel nüfus (1997)  80.286 239.006 63.169 393.963 172.662 419.867 47.007 1.415.960 3,5% 40.882.375 
   % 43,6 51,9 41,0 46,9 53,0 49,6 47,2 48,6  65,0 

Kõrsal nüfus (1997)  103.784 221.799 90.821 446.185 152.919 427.009 52.631 1.495.148 6,8% 21.983.217 
   % 56,4 48,1 59,0 53,1 47,0 50,4 52,8 51,4  35,0 

Nüfus yoğunluğu (1997) kişi/km2 24,8 66,5 22,8 136,8 83,1 188,3 27,3 74,3  81 
Nüfus artõş oranõ  (1990-1997)  2,1  1,1  1,4 0,2  1,0 0,9  1,1  0,3  1,7 
Nüfus artõş oranõ (kentsel) (1990-1997) 2,8 1,2 1,0 2,3 3,8 4,7 1,9 2,9  3,0 
Nüfus artõş oranõ (kõrsal) (1990-1997)  4,8  3,3  2,7  1,4         4,8  2,0  3,2  2,6  0,7 
Arazi kullanõmõ %           
Tarõm   5,6 26,0 7,4 53,1 17,4 21,8 12,1 23,6  29,9 
Nadas  0,6 2,0 3,0 0,4 - - 5,8 1,6  5,5 
Tarõm (Kullanõm dõşõ)  3,4 4,1 4,8 1,3 0,6 0,5 7,7    
Çayõr ve mera  11,0 19,1 21,5 12,1 29,2 31,5 40,5 21,7  18,7 
Orman  57,8 41,7 32,5 24,2 45,5 41,2 6,9 37,4  29,1 
Diğer  21,6 7,1 30,8 8,9 7,3 5,0 27,0 15,7  16,8 
Toplam  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10,0 100,0 100,0  100 
Ekonomik yapõ  (1994)  *1 %           
Tarõm, ormancõlõk, 
balõkçõlõk 

 25,1 33,0 29,7 36,3 28,5 28,1 28,4 30,3  15,5 

Tarõm    26,6 25,0 27,5 31,2 18,5 13,1 28,2 20,8  14,3 
Ormancõlõk    4,3 1,7 2,1 0,9 0,3 0,5 0,0 1,1  0,5 

Balõkçõlõk    0,2 6,3 0,0 4,2 9,7 14,5 0,1 8,3  0,7 
Sanayi, madencilik  19,6 13,6 5,3 10,0 18,1 13,6 6,5 13,7  26,4 

Madencilik    7,7 0,6 0,6 0,1 0,0 0,2 0,0 1,0  1,4 
İmalat    10,5 10,7 0,8 9,1 16,3 12,2 2,5 11,2  22,1 

Elektrik, gaz, su    1,4 2,3 3,8 0,9 1,8 1,2 3,9 1,5  2,9 
İnşaat  3,3 9,2 3,4 7,1 7,5 7,8 5,2 7,1  6,8 
Hizmetler  39,3 28,5 41,5 33,8 34,6 37,2 39,0 35,4  38,7 

Ticaret    16,3 16,6 9,9 13,5 15,7 18,1 13,9 16,0  19,7 
Ulaşõm ve iletişim    21,1 18,7 28,1 14,3 19,4 14,9 19,8 17,1  13,3 

Mali kurumlar    1,3 20,1 1,3 1,6 3,0 1,7 2,0 4,3  3,0 
Konut sahipliği    1,1 3,6 3,2 3,0 2,4 1,9 3,7 2,4  3,3 
Ticari ve kişisel 

hizmet 
   1,1 2,4 0,7 2,4 1,3 2,5 0,8 2,1  3,7 

Banka hizmetleri    -1,6 -32,8 -1,7 -0,9 -7,1 -1,9 -1,2 -6,6  -4,2 
Kamu hizmetleri  12,0 13,7 19,5 11,0 8,5 12,5 21,0 12,1  8,9 
Özel kar amacõ gütmeyen  
kuruluşlar 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,2 

İthalat gümrük harçlarõ  0,7 2,0 0,6 1,7 2,8 0,8 0,0 1,4  3,5 
Toplam-  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
GSBH (1987 fiyatõyla-) *4 milyon TL 411.055 436.695 105.669 732.541 469.456 818.767 51.728 3.025.911 2,9% 104.745.16

1 
1996 kişi başõna düşen 
GSMH- (1987 fiyatõ) *4 

 TL 2.205.76
3 

907.758 692.798 824.020 1.561.05
0 
1.047.417 512.859 1.107.381  1.670.656 

Sosyal altyapõ            
Ulusal Yollar (1996)  *3 km 324 319 333 304 174 234 213 1.901 5,8% 32.848 

İl Yollarõ (1996) *3   km 236 104 129 337 150 248 72 1.276 3,6% 35.516 
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Ulusal ve il yol, yoğ. km/km2 0,075 0,061 0,070 0,107 0,083 0,103 0,078 0,081  0,088 

Döşenmiş kõrsal       yollarõn 
oranõ (km bazõnda 1996) *4 

% 9,9 7,9 11,0 11,2 8,7 5,7 11,9 9,4  25,1 

Araçlarõn sayõsõ (1996) *3  11.233 19.107 5.764 28.032 19.507 42.450 3.376 129.469 2,6% 4.985.331 

10.000 kişiye düşen 
araç sayõsõ (1997) 

   350 251 208 238 348 311 217   580 

İletim hatlarõ (1998)   hatlar 63.885 119.111 29.081 155.811 18.440 248.376 18.440 742.556   

Elektrik tüket. (1993)  *2 MWh 176.182 233.616 43.321 290.549 196.533 350.024 23.965 1.314.190 2,2% 59.237.000 

    Kişi başõ. düşen.  
    elek. tü., 1997 

kWh 873 547 297 490 854 479 277   1.282 

Kõrsal alanlarda su oranõ 
     temin hizmet (1996)*4  

% 66,0 71,0 81,0 66,0 74,0 87,0 94,0 75,0  78 

Okur-yazar oranõ (1990) % 80,9 75,4 78,5 75,6 80,0 81,1 78,0 78,5  80,5 
Okur-yazar oranõ (kadõn, 
1990) 

% 73,0 63,7 69,3 65,8 69,3 71,6 68,5 68,7  72,0 

Eğitim göstergeleri  (1992-
93) *2 

           

İlkokul            
      Okul başõna  
öğrenci sayõsõ 

 49.6 68.8 53.5 81.6 72.8 110.7 61.5 71.2  134.2 

    Öğretmen başõna  
öğrenci sa. 

 20.2 20.0 19.8 30.9 21.9 24.1 31.4 24.0  28.5 

Ortaokul            
Okul başõna düşen 

öğrenci sayõsõ 
 177.8 184.3 195.4 232.9 267.7 224.7 168.2 207.3  338.9 

    Öğretmen başõna  
öğrenci sa. 

 36.5 48.5 34.3 57.7 69.9 43.1 37.6 46.8  47.5 

Lise            
Okul başõna düşen 

öğrenci sayõsõ 
 279.9 274.5 199.7 382.4 272.7 374.9 190.2 282.0  411.3 

    Öğretmen başõna  
öğrenci sa. 

 16.9 19.5 11.8 17.5 18.9 16.9 10.3 16.0  14.0 

Sağlõk Hizmetleri (1993) 
Sağlõk personeline düşen 
kişi sayõsõ *2 

        

Uzman    9.359 8.290 11.033 9.043 7.995 9.208 8.177 9.015  5.481 
Pratisyen    1.702 2.718 1.902 2.913 2.506 2.238 1.772 2.250  2.273 

Dişçi    20.590 33.160 23.643 48.228 23.986 24.276 17.717 27.371  26.092 
Hemşire    990 1.086 1.672 1.479 1.492 1.311 1.541 1.367  1.496 

Sağlõk Memuru    1.440 1.480 2.095 3.418 3.229 1.749 2.658 2.296  2.333 
Ebe    618 1.009 1.217 1.520 1.466 1.264 1661 1.251  1.556 

Kaynak             
  *1 İllere Göre Gayri Safi Milli Hasõla. 1987-1994         
  *2 İl ve Bölge İstatistikleri. 1994          
  *3 Otoyol Yõllõk İstatistikleri. 1995-1999         
  *4 Türkiye�deki iller ve bölgelerle ilgili çeşitli göstergeler        
  *5 Türkiye İstatistik Yõllõğõ. 1997          

 

Önemli  göstergelerden birisi olan kişi başõna elektrik tüketimi, 1997 yõlõ için  DOKAP 
bölgesinde  sadece  543 kWs�tõr. Bu değer aynõ yõlõn 1.282 kWs olan ülke ortalamasõndan 
oldukça düşüktür. Gelişmemiş bir bölge olan GAP bölgesi ortalamasõndan da küçüktür. 
Bazõ altyapõ faaliyetleri açõsõndan DOKAP bölgesi gelişmiş  görünmesine  karşõn,  genel 
olarak  ülke  ortalamalarõnõn  altõndadõr  (Tablo 2.3).  
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Tablo  2.3   Çeşitli Altyapõ Olanaklarõnõn Karşõlaştõrõlmasõ   

Gösterge Birim DOKAP GAP Zonguldak Türkiye 

Ulusal Karayollarõnõn Yoğunluğu. 
1996 

km/km² 0.081 0.059 0.124 0.088 

Döşenmiş Kõrsal Yollarõn Oranõ. 
1996 

% 9,4 23,8 20,9 26,5 

Her 100 Kişi İçin Telefon Hattõ, 1998  Sayõ 23,0   27,4 

Kişi Başõna Elektrik Tüketimi, 1997  kWh 543 506 (�93) 1.824 (�93) 1.282 

Kõrsal Bölgelerde Su Temin Hizmeti 
Oranõ. 1998 

% 75 69 49 78 

Kaynaklar:  Türk Karayollarõ Ulusal İstatistikleri  1995 � 96 
 Türkiye�deki İl ve Bölgelerle İlgili Çeşitli Göstergeler, TEAŞ 

(2) Dõşarõya net göç veren bir bölge olmasõ 

DOKAP bölgesinde 1990-97 yõllarõ arasõnda nüfusta yõllõk yüzde 0,3�lük bir oranla 
50.000 kişiden fazla bir nüfus kaybõ olmuştur. Nüfusun doğal artõşõ da göz önüne 
alõndõğõnda, nüfus kayõplarõnõn veya dõşarõya net göçün, yukarõdaki rakamlarõn 
gösterdiğinden çok daha büyük olduğu söylenebilir. 1990 nüfus sayõmõna göre, 1985-90 
arasõndaki dönemde, DOKAP bölgesindeki tüm illerden dõşarõya göç olduğu belirlenmiş 
ve yõllõk ortalama net dõş göç oranlarõnõn yüzde 1,10 (Ordu) ile yüzde 2,41 (Bayburt) 
arasõnda değiştiği tespit edilmiştir (Tablo 2.4). Bu dönemde, DOKAP nüfusu yõlda sadece 
yüzde 0,17 oranõnda artmõştõr. Bu da yõllõk dõş göç oranõnõn yaklaşõk yüzde 1,5 olduğunu 
göstermektedir. 

Tablo 2.4    DOKAP Bölgesinde İllere Göre Nüfus ve Göç 

İl 

1985 
Nüfusu 

Dõş Göç* 
1985-90 

İç Göç* 
1985-90 

Net Göç* 
1985-90 

Net Göç 
Oranõ. 1985-

90 
(%p.a) 

1990 
Nüfusu 

Nüfus Artõş 
Oranõ 

1985-90 
(%p.a) 

Artvin 226.338 32.713 12.341 -20.372 -1.74 212.833 -1.22 

Giresun 499.809 58.136 23.308 -34.828 -1.36 499.087 -0.03 

Gümüşhane 176.835 32.831 10.526 -22.305 -2.40 169.375 -0.86 

Ordu 766.348 71.034 28.124 -42.910 -1.10 830.105 1.61 

Rize  374.206 48.885 20.159 -28.726 -1.49 348.776 -1.40 

Trabzon 786.194 81.494 29.999 -51.495 -1.28 795.849 0.24 

Bayburt 109.260 20.288 6.480 -13.808 -2.41 107.330 -0.36 

DOKAP 2.938.990     2.963.355 0.17 
* İller arasõ göç. 
Kaynak: Türkiye İstatistik Yõllõğõ. 1997 

 

(3) Hizmet sektörünün görece büyük olmasõ  

1994 yõlõnda  DOKAP bölgesindeki hizmet sektörünün  GSBH�deki payõ yüzde 56,0�dõr. 
Bu oran, Türkiye genelindeki ortalamanõn (yüzde 58,1) biraz altõnda kalmasõna rağmen,  
GAP bölgesi ortalamasõndan (yüzde 51,9) ve daha gelişmiş bir bölge olan Zonguldak 
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ortalamasõndan (yüzde 45,8) yüksektir. Bu durum, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt 
illlerinin tarihi İpek Yolu üzerinde yer almasõnõn bir sonucu olarak bölgede yüzyõllar 
içinde gelişen ticaret ve taşõmacõlõk faaliyetlerinin bir sonucudur. Hizmet sektörü 
bünyesinde ticaret, taşõmacõlõk ve iletişim ile mali hizmet alt sektörleri bu sektörün 
bölgede ağõrlõklõ olan alt kollarõdõr. Özel iş ve hizmetler ile konut sahipliğinin ise sektör 
paylarõ düşüktür. Bu yapõ, özel sektörün gelişmediğini göstermektedir. Kamu hizmetleri 
ise özellikle Bayburt ve Gümüşhane�de göreli olarak  gelişmiştir.  

 

(4) Tek ürüne bağõmlõ tarõmsal yapõ 

DOKAP bölgesi ekonomisi ve özellikle tarõm sektörü büyük ölçüde iki önemli ürüne; çay 
ve fõndõğa dayanõr. Bölge, 1996 verilerine göre 76.743 hektar büyüklüğündeki çay arazisi 
ile  Türkiye�nin tek çay üreticisi konumundadõr. Yine aynõ yõlõn  verilerine göre; 400.136 
hektar büyüklüğünde bir  alana yayõlan 162,8 milyon adet fõndõk ağacõ, bölgedeki toplam 
167,9 milyon adet meyve ağacõnõn yüzde 97�sini oluşturur. 1996 yõlõnda toplam 762.564 
hektar olan tarõm arazisi içinde bu iki ürünün payõ yaklaşõk yüzde 60�dõr. Geri kalanõnõ ise 
tahõllar (yaklaşõk yüzde 30), baklagiller, yem bitkileri, yumru bitkiler, bazõ endüstri 
bitkileri ve sebzeler oluşturmaktadõr.  

Bu iki yöresel ürünün ve bunlarõn yan ürünlerinin üretim, işleme ve pazarlamasõ devlet 
girişimleri tarafõndan yapõlmaktadõr. Bu durum tarõma dayalõ sanayilerin ve tarõmla 
bağlantõlõ faaliyetlerin gelişmesini büyük ölçüde sõnõrlamaktadõr. Bölgede yetiştirilen 
diğer ürünler ise, genelde doğrudan tüketilen ve işlemeye uygun olmayan ürünlerdir. 

 

(5) Bölge içinde gözlenen büyük eşitsizlikler  

DOKAP bölgesi içinde büyük eşitsizlikler söz konusudur. Bu durumun temel nedeni, zor 
coğrafi koşullar ile birlikte; su, temel tarõm arazisi ve maden yataklarõ gibi doğal 
kaynaklarõn homojen olmayan bir şekilde dağõlmõş olmasõdõr. 

DOKAP illeri arasõndaki eşitsizlikler Tablo 2.5�de karşõlaştõrmalõ olarak verilmiştir.  

DOKAP bölgesi, ilkokullarda bir öğretmene düşen öğrenci sayõsõ bakõmõndan Türkiye 
ortalamasõnõn üstündedir. Ulusal karayollarõnõn yoğunluğu, kõrsal bölgelerdeki içme suyu 
hizmetleri ve her 10.000 kişiye düşen hastane yatağõ göstergeleri açõsõndan ise Türkiye 
ortalamalarõna yakõn seviyelerdedir. Ancak, kişi başõna düşen GSBH, kişi başõna elektrik 
tüketimi, her 10.000 kişiye düşen doktor sayõsõ ve orta öğrenimden sonra okullara kayõt 
oranõ gibi, bölgenin Türkiye ortalamasõnõn altõnda kaldõğõ göstergelerde bazõ illerde 
ortalamalarõn özellikle çok düşük olduğu  görülmektedir. 

Bazõ illerde, ilin kendi içinde de büyük eşitsizlikler gözlenmektedir. Örneğin, Artvin ili, 
büyük ölçekli bakõr madenciliği ve işleme faaliyetleri sayesinde bölgedeki en yüksek 
GSBH�ye sahiptir. Ayrõca kişi başõna düşen özel otomobil sayõsõ en yüksek olan ildir. 
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Artvin ili genelinin bu özelliklerine karşõlõk köyler için bunlarõ söylemek mümkün 
değildir. Kõrsal alanlarõnõn çoğunda tarõm faaliyetlerinin verimliliği düşüktür. Kõrsal 
yollarõn yoğunluğu bakõmõndan DOKAP bölgesinde sondan ikinci sõrada yer almaktadõr. 
Kõrsal bölgelerdeki su hizmetlerinden yararlanan nüfus ortalamasõ bu ilde en düşüktür.   

Tablo 2.5    Seçilmiş Göstergelere göre DOKAP İlleri Arasõndaki Eşitsizlikler 

Gösterge Birim En iyi  En kötü Türkiye 
ortalamasõ 

İl bazõnda kişi başõna düşen GSBH, 
1996 

% 92  (Artvin) 36 (Bayburt) 100 

Kişi başõna elektrik tüketimi, 1997 kWs 873 (Artvin) 

854 (Rize) 

277 (Bayburt) 

297 (Gümüşhane) 

1,282 

Devlet karayollarõ ve il yollarõnõn  
yoğunluğu, 1996 

Km/km² 0,107 (Ordu) 0,061 (Giresun) 0,088 

Kõrsal bölgelerde içme suyu 
hizmetinden yararlanma oranõ, 1998 

% 95 (Bayburt) 66 (Artvin) 78 

İlkokullarda bir öğretmene düşen 
öğrenci sayõsõ, 1992/93 

Sayõ 19,8  

(Gümüşhane) 

31,4 (Bayburt) 28,5 

Her  10.000 kişiye düşen hastane 
yatağõ sayõsõ, 1994 

Sayõ 30,9 (Trabzon) 4,7 (Bayburt) 21,9 

Her 10.000 kişiye düşen doktor 
sayõsõ, 1996 

Sayõ 12,8 (Trabzon) 4,5 (Ordu) 11,0 

Orta öğrenimden sonra okullara kayõt 
oranõ, 1994/95 

% 50,2 (Artvin) 20,3 (Giresun) 46,5 

  Kaynak: Tablo 2.1 

 

Giresun ilinde kentsel ve kõrsal alanlar arasõndaki eşitsizlikler, komşu  iller olan Trabzon 
ve Ordu�ya göre daha fazladõr. İl, Giresun dağlarõ tarafõndan kuzey ve güney olarak ikiye 
ayrõlmõştõr. Önemli kent merkezleri kõyõ boyunda görülür ve iç bölgeler göreli olarak daha 
az gelişmiştir. 

 

2.2 DOKAP Bölgesindeki Mekansal Yapõ  

Bir bölgenin mekansal yapõsõ, başta ulaşõm olmak üzere, yerleşmelerin dağõlõmõ, arazi 
kullanõm deseni ve  çeşitli altyapõ olanaklarõnõn dağõlõmõ ile belirlenir. DOKAP bölgesinin 
gelişimini engelleyen mekansal yapõsõnõn en önemli özellikleri  sert topoğrafik koşullar ve 
gelişmemiş ana ulaşõm ağõdõr. Bunun nedeni sert topoğrafik yapõnõn  toprağõn tarõmsal 
amaçlõ kullanõmõnõ sõnõrlamasõ, bu doğrultuda şekillenen arazi kullanõmõnõn ve yerleşme 
yapõsõnõn ise ulaşõm ağõnõn gelişmesine engel olmasõdõr. Mekansal yapõyõ oluşturan 
etkenler bu iki etkenle birlikte aşağõda beş başlõk altõnda betimlenmiştir. Arazi kullanõmõ 
ve kabiliyeti ise bir sonraki bölümde irdelenmektedir. 

(1) Sert Topoğrafya  

DOKAP bölgesinin topoğrafik yapõsõ, yer yer 3.000 m�yi aşan dağlõk alanlar ile yüksek 
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tarõm potansiyeline sahip sõnõrlõ ölçüdeki düzlük arazilerle şekillenmiştir. Genellikle 
dağlarõn kuzey eteklerinden akan pek çok nehrin boylarõ kõsadõr ve yataklarõ çok 
meyillidir. Alüvyonlu ova oluşumlarõnõn sayõsõ oldukça azdõr. 

(2) Gelişmemiş anayol ağõ  

DOKAP bölgesinin tek ulaşõm hattõ doğu-batõ doğrultusunda kõyõ boyunca uzanan 
anayoldur. Kuzey-güney istikametinde geçiş kapasitesi ise çok sõnõrlõdõr. Bu durum, doğu-
batõ yönündeki yüksek dağ sõralarõnõn şekillendirdiği sert topoğrafyanõn bir sonucudur. 
DOKAP bölgesindeki karayollarõ ağõ, ana yollardaki trafik dağõlõmõyla beraber Şekil 
2.1�de verilmiştir. 

DOKAP bölgesinde sadece Trabzon�da bir havaalanõ vardõr. Komşu bölgelerde 
havaalanlarõ bulunmasõna rağmen yerel hava ulaşõm hizmet ağõ gelişmemiştir. Bölgenin 
komşu bölgelerle demiryolu bağlantõsõ da bulunmamaktadõr. Bölgedeki ana limanlar ise 
etkin bir şekilde kullanõlamamaktadõr.  

(3) Kentsel merkezlerin dengesiz dağõlõmõ  

DOKAP bölgesindeki şehir merkezlerinin çoğu kõyõ şeridinde yer almaktadõr. 1997 yõlõ 
rakamlarõyla kent nüfusu 10.000�in üzerinde olan yerleşim birimlerinin dağõlõmõ Şekil 
2.2�de gösterilmiştir. Yalnõzca Ordu�da, il sõnõrlarõ içinde yayõlmõş büyükçe şehir 
merkezleri vardõr. İç bölgede ise, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt il merkezleri dõşõnda, 
sadece Kelkit Çayõ boyunda kentsel yerleşmeler görülür.  

(4) Büyük kentsel merkezlerin olmamasõ  

 DOKAP bölgesinde, 1997 verilerine göre 182.552 kişilik nüfusa sahip olan Trabzon 
dõşõnda büyük bir şehir merkezi yoktur. Trabzon, Türkiye�nin doğusundaki en büyük on 
kent merkezi arasõnda yer almaktadõr. Ancak Türkiye�nin kentsel kademelenmesinde 
üçüncü derece merkez olarak görünmektedir. Trabzon�un kentsel yapõ üzerinde 
hakimiyeti sõnõrlõ olup nüfusu DOKAP bölgesi toplamõnõn sadece yüzde 13�ünü 
oluşturmaktadõr. 

(5) Dağõnõk kõrsal yerleşme deseni 

DOKAP bölgesindeki kõrsal yerleşmeler büyük bir alana dağõlmõşlardõr. 1997 verilerine 
göre bölgede 2.714 adet köy bulunmaktadõr. Aynõ yõl için 1.495.148 olan kõrsal nüfus köy 
sayõsõna bölünecek olursa, ortalama köy nüfusu sadece 551 olarak tespit edilir. Bu 
ortalama nüfus, Ordu ve Trabzon�da görece yüksek (883 ve 863), Gümüşhane (275) ve 
Bayburt�ta (308) ise daha düşüktür. 

Bu dağõnõk yerleşim yapõsõ, sosyal hizmetlerin ulaştõrõlmasõnõn pahalõ olmasõna ve 
yetersiz kalmasõna neden olmaktadõr. Bu durum,  ilkokullara kayõt oranlarõnõn düşük 
olmasõnda ve kõrsal alandaki su temini hizmetlerinin yetersizliğinde daha da 
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ön plana çõkmaktadõr. Bu yapõnõn neden olduğu kõrdan kente göç sorunlarõ daha da 
artõrmaktadõr.  

2.3 DOKAP Bölgesi Kaynak Kapasitesi  

2.3.1 Toprak kaynaklarõ  

(1) Mevcut arazi kullanõmõ  

DOKAP bölgesinde illere göre mevcut arazi kullanõmõ Tablo 2.6�da verilmiştir. Farklõ 
kaynaklardan alõnan verilerde küçük farklõlõklar olmasõna karşõn Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü�nden elde edilen bilgilere göre tarõm arazileri toplam DOKAP alanõnõn yüzde 
28�ini oluşturmaktadõr. Tarõm arazisinin yüzde 44�ünde özel ürünler olan çay ve fõndõk 
yetiştirilirken, sulu tarõm yapõlan alanlarõn payõ sadece yüzde 8�dir.  

DOKAP bölgesindeki ormanlõk araziler, tüm bölgenin yüzde 42�sini kaplar. Bu açõdan en 
zengin il Artvin�dir. Artvin toplam orman alanõnõn yaklaşõk yüzde 30�unu oluşturan 
480.000 hektar büyüklüğünde ormanlõk araziye sahiptir. Bayburt�ta ise sadece 14.000 
hektar ormanlõk arazi vardõr. Bu değer DOKAP bölgesindeki  orman alanõnõn  yüzde 
1�inden de düşüktür.  Yerleşme alanlarõ ise  DOKAP  bölgesinin  yalnõzca  yüzde 0,5�ini 
kaplamaktadõr. 

Tablo 2.6    İllere Göre DOKAP  Bölgesindeki Genel  Toprak  Kullanõmõ  
Birim:hektar 

Toprak kullanõmõ Artvin Giresun Gümüşhan
e 

Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP Oran (%) 

Tarõm arazisi  89,659 235,117 123,515 268,528 81,131 159,230 129,397 1,086,577 27,7% 
 Özel ürünler  19,946 122,652 0 179,407 68,698 89,161  479,864 12,2% 
 Bağ ve bahçeler  8,852 9 1,260     10,121 0,3% 
 Sulanan arazi 16,375 9,315 21,127 1,782  1,599 38,163 88,361 2,3% 
 Sulanmayan arazi 44,486 103,141 101,128 87,339 12,433 68,470 91,234 508,231 13,0% 
Orman arazisi 480,250 266,006 219,782 267,993 204,952 176,040 14,385 1,629,408 41,6% 
 Orman 439,803 216,078 170,404 263,342 172,316 154,495 4,889 1,421,327 36,3% 
 Fundalõk 40,447 49,928 49,378 4,651 32,636 21,545 9,496 208,081 5,3% 
Çayõr ve meralar 102,393 153,173 282,026 58,020 57,151 120,672 217,757 991,192 25,3% 
Kullanõlmayan 
alan 

68,871 36,127 25,112 2,994 46,221 8,074 6,557 193,956 4,9% 

Yerleşmeler 2,376 2,935 2,360 2,356 2,363 4,437 1,649 18,476 0,5% 
Suyla kaplõ alan 95 51 36 161 206 40 128 717 0,0% 
Toplam 743,644 693,409 652,831 600,052 392,024 468,493 369,873 3,920,326 100,0% 

Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü  
 

(2) Toprak özellikleri  

DOKAP bölgesinde,  14 ayrõ toprak grubu yer almaktadõr. Ancak bölgede kõrmõzõ-sarõ 
podzolik toprak, gri-kahverengi podzolik toprak, kahverengi orman toprağõ, kireçsiz 
kahverengi orman toprağõ, kahverengi toprak ve yüksek dağ toprağõ baskõndõr. Bu toprak 
gruplarõnõn bazõ özellikleri ve dağõlõmõ aşağõda açõklanmõştõr. 

Kõrmõzõ-sarõ podzolik toprak tipi, gelişimi ve drenajõ iyi olan bir cinstir. Genellikle nemli 
iklimin hakim olduğu bölgelerdeki orman alanlarõnda bulunur. Bol yağmur ve organik 
asitler sebebiyle kalsiyum gibi bazlarõn süzülmesi sonucu toprak genellikle asidiktir. 
Bunun sonucunda kimyasal özellikler bakõmõndan zayõftõr. Bu toprak, daha çok yağõş 
alan, dağlarõn kuzey eteklerinin alt kõsõmlarõnda yer alõr. Bölgede kapladõğõ alan 7.525 



Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (DOKAP)                                                                                          Nihai Rapor, Cilt II: Ana Plan 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dokap/c2.pdf 2-11 

km² olup toplam DOKAP alanõnõn yüzde 19�unu oluşturur. Rize 2.434 km² ile bu toprak  
grubunun  en çok  olduğu  ildir. Bu ili sõrasõyla Giresun (1.855 km²), Trabzon (1.379 km²) 
ve Artvin (1.303 km²) izler.  

Gri-kahverengi podzolik toprak, kõrmõzõ-sarõ podzolik topraktan daha serin iklimlerde ve 
çamlõk orman arazisinde yer alõr. Yüzey toprağõ sõğ veya çok sõğ ve verimliliği düşüktür. 
Bu toprak grubunun bölgede kapladõğõ toplam alan yüzde 19�lõk bir payla 7.386 km²�dir. 
En çok bulunduğu il 3.924 km² ile Ordu�dur. Bu ili  sõrasõyla Trabzon  (1.948 km²) ve 
Giresun (1.453 km²) izler.  

Kahverengi orman toprağõ genellikle geniş yapraklõ ağaçlar, fundalõklar ve çayõrlarla kaplõ 
olan alanlarda bulunur. Bu toprağõ nötrden alkaliye dönüştüren ana madde kireçtir. 
Tanecikli yapõsõ sebebiyle drenajõ ve kimyasal özellikleri iyidir. Dik meyile sahip 
alanlarda bulunmasõndan dolayõ ortaya çõkan erozyon tehlikesi, bu tip toprak açõsõndan 
önemli bir sõnõrlayõcõ etkendir. DOKAP bölgesinde bu grubun kapladõğõ alan 5.286 km² 
olup toplam arazinin yüzde 13�ünü oluşturur. En çok bulunduğu il 2.022 km² ile 
Gümüşhane�dir. Bu ili 1.313 km² ile Artvin izler.  

Kireçsiz kahverengi orman toprağõ genel olarak geniş yapraklõ ağaçlarla kaplõ dik 
yamaçlarda bulunur. Toprak genellikle sõğ ya da çok sõğdõr. Bu grup, DOKAP bölgesinin  
yüzde  15�i olan  5.885 km²�lik  alanõ  kaplamakta  ve  bu toplamõn 3.170 km²�si Artvin 
ilinde yer almaktadõr.  

Kahverengi toprak kuraktan yarõ-kurağa, õlõmandan soğuğa kadar çeşitli iklimlerde 
görülebilir. Bu cins nötrden alkaliye dönüktür ve tipik olarak çalõ ve fundalõk 
oluşumlarõyla beraber ortaya çõkar. Ana maddesi bol miktarda kireç ihtiva eder ve drenaj 
açõsõndan iyi bir toprak tipidir. Bu toprak genellikle dik yamaçlarda, bazen taşlaşmõş bir  
şekilde  bulunur.  Toplam  DOKAP bölgesinin yüzde 9�unu yani 3.582 km²�lik bir alanõ 
kaplar. Toplamõn yüzde 59�una karşõlõk gelen 2.117 km²�lik bölümü Bayburt ilinde 
bulunmaktadõr.  

Yüksek dağ, çayõr toprağõ soğuk iklimlerde ve kutup iklimlerinde, yüksek rakõmlõ ve 
kutuplara yakõn bölgelerde, genellikle de orman sõnõrõnõn üst kesimlerinde bulunur. Drenaj 
açõsõndan pek iyi değildir, bitki örtüsü ise ağõrlõklõ olarak çalõlõk ve çayõrlardan oluşur. 
Soğuk iklim sebebiyle verimlilik düşüktür. Bu toprak cinsi toplam 4.444 km²�lik bir alanla 
DOKAP bölgesinin yüzde 11�ini kaplar. En çok bulunduğu  yer  1.328 km² ile  
Gümüşhane�dir. Bu ili  1.024 km² ile  Giresun ve 925 km² ile Trabzon izler.  

(3) Arazi Kabiliyeti 

DOKAP bölgesindeki araziler, tarõmõn yapõlabilirlik derecesine göre yedi verimlilik 
sõnõfõna ayrõlmõştõr. Bu kabiliyet sõnõflarõ erozyon tehlikesi, toprağõn nemliliği ve fizyo-
kimyasal özelliklerine göre belirlenmiştir. I - IV. verimlilik sõnõfõ arasõnda yer alan 
topraklar iyi işlendikleri takdirde tarla ürünleri, meyve bahçeleri ve meralar için 
kullanõlabilirler. V�VII. sõnõfa dahil olanlar ise, toprağõn kõsõtlayõcõ özelliklerinden dolayõ, 
genelde ürün yetiştirmeye uygun değildir. Ancak, çok titiz bir işleme ve koruma çalõşmasõ 
ile ağaçlandõrma ve mera olarak kullanõma uygun hale getirilebilir.  
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DOKAP bölgesindeki arazinin iller bazõnda verimlilik sõnõflarõna göre dağõlõmõ Tablo 
2.7�de verilmiştir. Topraklarõn büyük bir kõsmõ ekime elverişli olmayan VI. ve VII. 
sõnõflara girer. Bu kategorideki araziler 33.295 km²�lik bir alanla bölge toplamõnõn yüzde 
85�ini oluşturur. Bölgede V. sõnõfa ait özellikleri taşõyan arazi yoktur. Hiçbir tarõmsal 
faaliyet için uygun olmayan VIII. sõnõf topraklarõn büyüklüğü 1.940 km² olup bu gruptaki 
topraklarõn önemli bir bölümü Artvin�de bulunur. Artvin�de bulunan bu topraklar 689 km² 
ile bu toprak sõnõfõnõn yüzde 36�sõdõr.  

 

Tablo 2.7   DOKAP Bölgesindeki  Toprak  Sõnõflarõnõn  İllere  Göre  Dağõlõmõ  
Birim: km2 

Verimlilik 
sõnõfõ 

Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP 

I 1 2 23 13 5 0 107 151 
II 21 29 190 76 14 17 299 646 
III 48 78 224 232 15 39 209 845 
IV 272 379 286 675 85 215 270           2.182 
V 0 0 0 0 0 0 0 0 
VI         1.551         1.979        1.692         1.026        1.054         1.382 748           9.432 
VII         4.832         4.078        3.838         3.942        2.265         2.927         1.981         23.863 
VIII 711 361 280 30 462 59 37           1.940 

Bilinmeyen 0 30 42 6 20 44 0 144 
Toplam 7.436 6.936 6.575 6.000 3.920 4.683 3.653 39.203 

Not: Bilinmeyen sõnõfõndaki topraklara yerleşme alanlarõ da dahildir.  
Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü�nün toprak raporlarõ baz alõnarak. JICA Çalõşma 

Ekibi  
 
 

I-IV. sõnõfa  giren  topraklar  toplam  2.182 689 km²  ile  DOKAP  bölgesinin  yüzde 
5.6�sõnõ oluşturur. Tarõma elverişli en büyük araziye sahip il 996 km² ve toplam  il  
yüzölçümünün  yüzde  17�si   ile Ordu�dur. Ordu�yu  sõrasõyla  Bayburt (816 km², il 
yüzölçümünün yüzde 22�si) ve Gümüşhane (724 km², il yüzölçümünün yüzde 11�i) 
izlemektedir. 

I-IV. sõnõf topraklarõn tarõmsal amaçlarla kullanõlmasõnõ etkileyen en önemli sõnõrlayõcõ 
etkenler erozyon ve toprak özellikleridir. VII. sõnõf topraklar için erozyon tehlikesi ve 
toprak özellikleri, VI. sõnõf topraklar için ise toprak özellikleri ve nemlilik sõnõrlayõcõ 
etkenlerdir. Erozyon tehlikesi ise toprağõn eğimiyle bağlantõlõdõr. Bu çerçevede, DOKAP 
bölgesindeki sert topoğrafik koşullar toprak kabiliyeti sõnõflarõna da yansõmaktadõr.  

(4)   Tarõmsal işletmeler  

Tarõm arazilerinin mülkiyeti konusundaki en son verileri içeren 1991 tarõm sayõmõna göre 
DOKAP bölgesinde 380.826 adet tarõmsal işletme vardõr. Bu sayõ Türkiye�deki toplam 
işletme sayõsõnõn yüzde 9�udur. Türkiye ortalamasõyla karşõlaştõrõldõğõnda, bölge içindeki 
tarõm işletmelerinin büyük bir bölümünün küçük ölçekli araziler şeklinde olduğu görülür. 
Bölgedeki işletmelerin yüzde 25�inden fazlasõ   1  hektardan   küçüktür.   Türkiye   
genelinde  bu  rakam  yüzde  16�dõr. 5,0  hektardan küçük olanlarõn oranõ ise  yaklaşõk  
yüzde  90�dõr.  Türkiye  genelinde ise yüzde 67�dir. Trabzon ve Artvin�deki   arazi  
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mülkiyetinin  yüzde   35�i 1 hektardan, yüzde  90�õndan fazlasõ da  9  hektardan küçüktür. 
Rize�dekilerin ise yüzde 95�den fazlasõ  5 hektardan küçüktür. Rize�de 20 hektar�dan 
büyük arazisi olan tarõmsal işletme yoktur. 

DOKAP bölgesinde tarõm işletmelerinin ortalama büyüklüğü 2,5 hektar olup, bu değer 
ülke ortalamasõ olan 5,9 hektar�dan oldukça küçüktür. Ortalama tarõm arazisi büyüklüğü 
en küçük olan il 1,7 hektar ile  Artvin�dir. Bu ili 1,8 hektar ile Rize ve 2,1 hektar ile 
Trabzon izler. Sadece Bayburt ili, 7,4 hektarlõk bir ortalama ile Türkiye genelini 
geçmektedir. 

2.3.2 Su kaynaklarõ  

(1) Nehir havzalarõ  

Türkiye sõnõrlarõ içindeki 26 nehir havzasõnõn yalnõzca üçünün DOKAP bölgesiyle 
bağlantõsõ vardõr. Bu havzalar Çoruh nehri havzasõ, Doğu Karadeniz havzasõ ve 
Yeşilõrmak havzasõdõr. Çoruh Nehri; Bayburt ilinden doğar. Artvin�e girmeden önce doğu 
yönünde aşağõya doğru akarak Erzurum�un içinden geçer, en büyük kolu olan Tortum 
Çayõ ile birleşip kuzeye doğru yönelir ve Gürcistan sõnõrõnõ aşarak Karadeniz�e dökülür.  

Çoruh ve Yeşilõrmak havzalarõnõn kuzey kõsmõnda birçok irili ufaklõ çay ve dere 
Karadeniz�e dökülür. Bu akarsular hep birlikte Doğu Karadeniz havzasõnõ oluştururlar. 
Genel özellikleri dik dağ yamaçlarõndan aşağõ, hõzlõ akan dereler olmalarõdõr.  

Yeşilõrmak Nehri�nin en büyük kolu Kelkit Çayõ�dõr. Kelkit Çayõ Gümüşhane ilinin 
güneyinden doğar. Batõ yönünde aşağõya doğru akarak Sivas ve Ordu illerinden geçer. 
Samsun iline girerek Yeşilõrmak ile birleşir ve yine Samsun yakõnlarõnda Karadeniz�e 
dökülür. 

(2) Yağõş  

DOKAP bölgesinin en önemli özelliklerinden biri çok yağõş almasõdõr. Ortalama yõllõk 
yağõş miktarõ, kõyõ şeridinde 900 mm�den başlayarak 2.000 mm�nin üzerine çõkar. Fakat iç 
kesimlerde bu miktar 400-500 mm civarõndadõr. Yağõş, mevsimlere göre değişiklikler 
göstererek tüm yõl boyunca devam eder. Kõşa doğru fazlalaşõr, yaza doğru ise azalõr. İl 
merkezlerindeki aylõk ortalama yağõş miktarõ Tablo 2.8�de verilmiştir.  

Kar yağõşõ Kasõm ve Nisan aylarõ arasõnda görülür. Fakat kõyõ şeridinde karlõ gün sayõsõ 
pek fazla değildir. Yõllõk ortalama kar yağõşlõ gün sayõsõ Trabzon�da 7, Rize�de ise 13 
gündür.  

 



Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (DOKAP)                                                                                          Nihai Rapor, Cilt II: Ana Plan 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dokap/c2.pdf 2-14 

Tablo 2.8   DOKAP Bölgesinde  İl Merkezlerine Düşen Aylõk Ortalama Yağmur Miktarõ 
Birim: mm 

 Artvin Giresun Gümüşha
ne 

Ordu Rize Trabzon Bayburt 

Ocak 85,1 131,2 34,0 118,6 230,7 85,2 24,8 
Şubat 71,4 110,4 29,1 102,3 196,9 65,2 27,1 
Mart 55,6 100,1 38,5 103,4 165,8 58,1 36,6 
Nisan 53,1 81,4 56,8 76,4 101,6 58,4 57,8 
Mayõs 50,3 65,8 72,2 55,08 96,5 53,8 67,6 
Haziran 46,8 77,0 46,4 73,3 130,3 53,1 53,4 
Temmuz 27,0 85,4 11,9 80,2 148,1 37,0 21,2 
Ağustos 25,8 96,6 12,6 75,6 195,0 47,7 14,6 
Eylül 35,1 131,3 20,7 102,0 253,1 78,3 20,9 
Ekim 55,6 159,9 40,4 123,6 279,5 113,2 39,7 
Kasõm 70,0 158,8 43,0 135,7 261,1 99,0 35,0 
Aralõk 87,1 126,6 38,1 129,7 241,7 84,8 27,5 
Yõllõk toplam 662,9 1,324,5 443,7 1.176,6 2.300,3 833,8 426,2 

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri  

 

 (3) Su kaynaklarõ potansiyeli  

Çoruh Nehri, Doğu Karadeniz ve Yeşilõrmak havzalarõna ait yõllõk ortalama yağõş ve 
yüzey suyu verilerinden yola çõkarak, illere göre yüzey suyu katsayõlarõ yaklaşõk olarak 
saptanmõş ve bu doğrultuda yüzey suyu miktarlarõ hesaplanmõştõr. Yüzey suyu katsayõsõ 
Çoruh Havzasõ için 0,50, Doğu Karadeniz Havzasõ için 0,48, Yeşilõrmak Havzasõ için ise 
0,32 olarak hesaplanmõştõr. Aşağõda illere göre DSİ tarafõndan öngörülen yüzey suyu 
potansiyeli verilmiştir. (Tablo 2.9)  

Tablo 2.9    İllere Göre Su Kaynaklarõ Potansiyeli  
Gösterge Artvin Giresu

n 
G.Hane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP 

Yüzölçümü  (km²) 7.436 6.934 6.528 6.000 3.920 4.684 3.699 39.201 
Yõllõk ortalama yağõş  
(mm) 700 926 465 968 1.264 900 450 810 

Yüzey Akõş Katsayõsõ  0,50 0,35 0,40 0,50 0,60 0,60 0,45 (0,47) 

Yõllõk ortalama akõş   

(106m3) 

2.603 2.247 1.214 2.904 2.745 2.529 749 14.991 

Yeraltõ suyu potansiyeli 

(106m3) 

25 135 15 59 100 130 20 484 

Toplam su potansiyeli 

(106m3) 

2.628 2.382 1.229 2.963 2.845 2.659 769 15.475 

Kaynaklar:  JICA Çalõşma Ekibi, ve DSİ (yõllõk ortalama yağõş, akõş potansiyeli) 

 

DOKAP bölgesindeki yõllõk ortalama yüzey suyu miktarõ yaklaşõk 15 milyar m3 olarak 
tahmin edilmektedir. Bu değer, DSİ�nin tahmin ettiği 26,6 milyar m3�lük tahminin çok 
altõndadõr. Ancak yine de belirlenen toplam tahmini yüzey suyu miktarõ, Türkiye geneli 
için DSİ tarafõndan tahmin edilen yüzey suyu potansiyelinin yüzde 7,9�unu 
oluşturmaktadõr. Bu oran, DOKAP bölgesinin, ülkenin toplam yüzölçümü içinde aldõğõ 
paydan (yüzde 5,1) yüksektir. Yukarõdaki veriler doğrultusunda, DOKAP bölgesinin 
yüzey suyu kaynaklarõ bakõmõndan oldukça zengin olduğu söylenebilir. 
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Doğal yapõnõn bir sonucu olarak, kõyõ şeridinde bulunan illerdeki yõllõk ortalama yüzey 
suyu miktarõ, iç kesimlerdeki illere oranla daha fazladõr. Buna karşõn, akarsularõn 
kullanõlabilirliği taşkõn  akõş biçimleri nedeniyle sõnõrlõdõr. Giresun ilinin yüzey sularõ 
kuzey ve güney kesimlerde farklõlõklar göstermektedir. Doğu Karadeniz Havzasõ içinde 
yer alan kuzey kesimi, il yüzölçümünün yüzde 60�õnõ oluşturur. Buna karşõlõk, ildeki 
toplam yüzey suyu miktarõnõn yüzde 80�ini sağlar.  

Yõllõk 484 milyon m3 olarak tahmin edilen DOKAP bölgesindeki yeraltõ suyu potansiyeli 
oldukça düşüktür. Bu değer, toplam su potansiyelinin sadece yüzde 3�ünü 
oluşturmaktadõr. Bölgede, yüzey suyu emilişini bir hidrolik yõl veya daha uzun bir süre 
geciktirebilecek nitelikteki kum ve çakõllardan oluşmuş önemli bir akifer potansiyeli 
yoktur. Bu durum akarsularõn çoğunlukla küçük olmasõ ve bunun sonucunda büyük 
sayõdaki alüvyonlu düzlüklerin  olmayõşõnõn bir sonucudur. 

2.3.3 İnsan kaynaklarõ  

DOKAP bölgesinin en önemli özelliklerinden biri eğitilmiş insan gücüdür. Bölge  insanõ  
girişimci bir ruha sahiptir. Birçok iş alanõnda başarõya ulaşmõştõr. İnsan kaynaklarõnõn 
yapõsõnõ, okur-yazarlõk oranõ, eğitim düzeyi, demografik yapõ ve diğer sosyal faktörlere 
bakarak anlamak mümkündür. Bu göstergelerden bazõlarõ Tablo 2.10�da özetlenmektedir. 

(1) Okur-yazarlõk oranõ 

1996 yõlõ verilerine göre, DOKAP bölgesi okur-yazar nüfus oranõ yüzde 78,2�dir. Bu 
değer, yüzde 80,5�lik Türkiye ortalamasõndan biraz düşüktür. Erkek okur-yazar oranõ, 
ülke ortalamasõnõn üstündeyken, kadõn okur-yazar oranõ yüzde 63,5�lik bir değerle bu 
ortalamanõn oldukça altõndadõr. Özellikle, GSBH içinde tarõm sektörünün en yüksek paya 
sahip olduğu iller olan Giresun ve Ordu�da kadõnlarõn okur-yazarlõk oranõ çok düşüktür. 
Cinsiyetten kaynaklanan bu ayrõm, kõrsal alanlardaki yüzde 72,9�luk düşük okur-yazarlõk 
oranõ ile iyice kendini göstermektedir.  

(2) Eğitim düzeyi 

DOKAP bölgesindeki okullaşma oranõ genel olarak Türkiye ortalamalarõna yakõndõr. 
Ancak bölgedeki iller arasõnda eğitim düzeyi açõsõndan farklõlõklar gözlenmektedir. 

Türkiye ortalamasõ yüzde 97,1 olan ilkokula devam etme oranõ Trabzon�da  yüzde 98,4�le 
bölgedeki en yüksek orandõr. Bu oran Giresun�da yüzde 93,0�le bölgedeki en düşük 
rakamdõr. Ortaokula devam etme oranõna gelince, Türkiye ortalamasõ yüzde 68,7 iken, 
Rize yüzde 77 ile en yüksek, Gümüşhane yüzde 46,3�le en düşük oranlara sahiptir. Liseye 
devam etme oranõnda ise Artvin yüzde 50,2 ile ilk sõrada, Giresun yüzde 20,3�le son 
sõradadõr.  
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Tablo 2.10 Okur-Yazarlõk Oranõ ve Eğitim Düzeyi 
Birim: % 

Gösterge Artvin Giresun G.hane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP Türkiye 
Okur yazarlõk oranõ*  80,9 75,4 78,5 75,6 80,0 81,1 78,0 78,2 80,5 

Okur yazarlõk oranõ 
(erkek)* 

89,4 87,5 88,6 85,7 92,0 91,3 88,0 88,8 88,2 

Okur yazarlõk oranõ 
(kadõn)* 

73,0 63,8 69,4 65,8 69,3 71,6 68,5 68,3 72,0 

Okur yazarlõk oranõ 
(kõrsal)* 

76,9 67,7 72,9 69,3 76,8 76,5 73,4 72,9 72,6 

Okula devam etme 
oranõ (ilkokul)*** 

96,6 93,0 88,7 98,4 93,4 97,0 94,7 - 97,1 

Başarõ oranõ 
(ilkokul)** 

97,2 94,8 96,9 96,9 96,9 96,6 95,6 96,5 94,5 

Okula devam etme 
oranõ 
(ortaokul,kõrsal)*** 

83,4 62,8 46,3 51,3 77,0 68,9 47,6 - 68,7 

Başarõ oranõ 
(ortaokul)** 

95,5 93,7 94,0 93,8 90,3 94,4 86,1 93,5 90,7 

Okula devam etme 
oranõ (lise)*** 

50,2 20,3 35,4 34,3 46,4 48,8 31,5 - 46,5 

Kadõnlarõn okula kayõt 
oranõ (genel lise)** 

44,8 44,4 24,8 45,0 43,3 44,5 19,8 43,0 44,8 

Kadõnlarõn okula kayõt 
oranõ (teknik liseler ve 
meslek liseleri)** 

36,5 34,1 28,5 35,0 35,7 36,3 22,4 34,8 37,7 

Kaynak: * DİE, ** Ulusal Eğitim İstatistikleri 1995-1996, *** DPT 

 

 

İlköğretim ve lisenin başarõyla tamamlanmasõ oranõ, DOKAP bölgesinde Türkiye 
genelinden daha yüksektir. Bunun yanõ sõra, DOKAP bölgesinde kadõnlarõn genel liseler 
ile teknik ve meslek liselerine devam etme oranlarõ Türkiye ortalamalarõnõn altõndadõr. 

(3) Demografi 

1990 nüfus sayõmõna göre, DOKAP bölgesindeki erkek nüfus oranõ yüzde 48,8�dir ve bu 
değer yüzde 50,7 olan ülke ortalamasõnõn altõndadõr (Tablo 2.11). Yine DOKAP bölgesi 
için yüzde 56,3 olan 15-59 yaş gruplarõ arasõndaki nüfusun oranõ, Türkiye ortalamasõ olan 
yüzde 57,8�lik değerin altõnda kalmaktadõr. Bu veriler, genellikle 15-59 yaş gruplarõnõn ve 
erkeklerin bölgeden göç ettiklerini göstermektedir. 

(4)  Sosyal Faktörler 

Bölge insanõ kültür ve geleneklerine bağlõdõr. Tipik çalõşma yapõsõ, kadõnlarõn tarladaki 
işlerde, erkeklerinse daha çok kentsel alanlardaki sanayi ve hizmet işyerlerinde 
çalõşmasõdõr. 

Bu yapõ işgücüne katõlõm oranlarõnda da kendini göstermektedir. Köylerde çalõşma 
yaşõndaki kadõnlarõn yüzde 84,4�ü işgücüne katõlmaktadõr. Bu oran erkekler için yüzde 
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70,5�tir. Kentlerde ise işgücüne katõlan kadõnlarõn oranõ yüzde 22�ye düşer, erkeklerin 
oranõ ise yüzde 73,8�e yükselir. 

 

Tablo 2.11 Yaş Gruplarõna Göre Nüfus 
Birim:% 

Nüfus 
Grubu 

Artvi
n 

Giresu
n 

G.han
e Ordu Rize Trabz

on 
Baybu

rt 
DOKA

P 
Türkiy

e 
Erkek 48,9     49,4 48,2 49,2 47,7 48,6 49,0 48,8 50,7 
Kadõn 51,1 50,6 51,8 50,8 52,3 51,4 51,0 51,2 49,3 

0~14 30,8 33,7 37,2 36,9 32,8 34,2 37,6 34,8 35,0 
15~59 57,6 56,1 53,9 55,4 57,8 57,1 54,3 56,3 57,8 

60~ 11,6 10,2 9,0 7,7 9,3 8,7 8,1 8,9 7,2 

Kaynak: DİE, 1990 Nüfus Sayõmõ. 

 

2.3.4 Diğer kaynaklar  

(1) Orman kaynaklarõ  

Türkiye topraklarõnõn yüzde 27�lik bölümü ormanlarla kaplõdõr. Arazi örtüsü tümüyle 
ağaçlardan oluşan alanõn oranõ yüzde 12�dir. Buna rağmen Türkiye son derece zengin ve 
çeşitli bir flora ve faunaya sahiptir. Bu durum  buzul çağõndan bu yana, değişik iklim 
kuşaklarõnõn bir arada bulunduğu değişken topoğrafik koşullarõn bölgenin habitatõnõ 
etkilemesinin  ve Anadolu�nun Avrupa, Asya ve Afrika arasõnda bir geçiş bölgesi 
olmasõnõn bir sonucudur. Türkiye�de bulunan familya, tür ve cinsler Avrupa kõtasõnõn 
toplamõyla karşõlaştõrõlabilecek kadar fazladõr. Toplam 9.000 çiçekli bitkiden 3.000 kadarõ 
sadece Türkiye�de yetişmektedir. Avrupa geneli için bu rakam 2.500�dür. Türkiye�de 
bulunan hayvan cinslerinin sayõsõ Avrupa kõtasõndakilerin yaklaşõk 1,5 katõdõr. Kuşlarõn bu 
üç kõta arasõndaki ana göç yollarõ Türkiye üzerinden geçmektedir.  

1995 yõlõnda yapõlan bir çalõşmaya göre, Trabzon ve Artvin�de ki  ormanlõk alanlarõn 
sadece yüzde 12�si olan 913.000 hektarlõk bir bölümü �Doğal Yaşlõ Orman� olarak 
sõnõflandõrõlmõştõr. Buna rağmen Türkiye�nin önemli orman alanlarõndan biri  DOKAP 
bölgesinde yer almaktadõr. Orman Bakanlõğõ�ndan alõnan en son verilere göre, DOKAP 
bölgesinde yer alan toplam 1.344.786 hektar orman alanõnõn, 647.243 hektarõ verimli, 
697.543 hektarõ verimsiz ormanlardan oluşmaktadõr. Bölgenin önemli iki sõradağõ olan 
Doğu Karadeniz ve Giresun dağlarõ, canlõ türlerinin coğrafi dağõlõmõ açõsõndan etkili bir 
bariyer oluşturmuş, flora ve faunanõn biyolojik çeşitliliğinin artmasõna katkõda 
bulunmuştur.  

DOKAP  bölgesindeki   ormanlõk  alanlar, kõyõ  bölgesinin  ardõnda  başlar  ve 2.400-
2.500 m. yüksekliğine kadar uzanõr. 800m. yüksekliğe kadar kõzõlağaç, fõndõk veya 
kestane ağacõ ile gürgen ağaçlarõ baskõndõr. 800 ile 1.400 m. arasõnda saf kayõn ormanlarõ 
görülmektedir. 1.000 m.�ye kadar olan bölgelerde kayõn ile diğer ağaçlar karõşõk bir 
şekilde bulunmaktadõr. 1.000 m.�nin üzerindeki alanlarda ise kayõn, ladin ve diğer iğne 
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yapraklõ ağaçlar vardõr. İğne yapraklõlarõn, genellikle ladin, bulunduğu en yüksek orman 
seviyesi yaklaşõk 1500 m.�dir.   

Bölgede, dağõlõm alanlarõ dõşõnda yetişen bazõ ağaç türlerine de rastlamak mümkündür. 
Örneğin, Akdeniz kõyõlarõnõn tipik türü olan çam ormanlarõ, Karadeniz kõyõsõndaki bazõ 
koy ve vadilerde görülmektedir. Bölgedeki yaygõn ağaç türleri ve  dağõlõmõ aşağõda 
verilmiştir.  

Kestane-gürgen karõşõk ormanlarõ, kuzey veya doğu yönüne bakan meyilli arazilerin 300-
400 m yükseklikteki kesimlerinde görülür. Flora Akdeniz�e özgü pek çok türü de 
içermektedir. Kestane ormanlarõ, 100-1.000 m yükseklikte, özellikle nüfusun seyrek 
olduğu alanlarda bulunmaktadõr. Kestane ağaçlarõ, içinde başka türlerin bulunmadõğõ  
topluluklar halindedir. Yer florasõ çok zengindir. Çam ormanlarõ, Of yakõnlarõndaki küçük 
bir bölgede, rakõmõ 400 m den az olan alanlarda yer almaktadõr.  

Kõzõlağaç ormanlarõ, kestane ormanlarõyla aynõ kuşakta, 300-1.300 m yükseklikteki nemli 
topraklarda bulunur. Kayõn ormanlarõ, 1.300 m�nin üzerinde, özellikle Ünye ile Erbaa 
arasõnda (Kelkit Çayõ havzasõnda) bulunmaktadõr. Boyu 30 m veya daha uzun olan kayõn 
ağaçlarõ saf veya az karõşõk, sõk gruplar halinde toplanmõştõr. Kayõn/Göknar karõşõk 
ormanlar, Giresun�un güneyindeki kestane kuşağõnõn üst tarafõnda yer almaktadõr.  

Ladin ormanlarõ, kayõn/ladin karõşõk orman kuşağõndan sonra, 1.500 m�nin üzerinde 
görülür. Melet  õrmağõnõn  doğusunda,  Gürcistan  sõnõrõna  kadar  olan  bölgede geniş 
ladin ormanlarõ vardõr. Bu ormanlar cinsi tükenmekte olan birçok bitki ve hayvan türünü 
barõndõrõr. Dağlõk çam ormanlarõ ise 1.700-2.000 m yüksekliğin üzerinde görülür. 
Kalenema çayõ yakõnlarõndaki vadilerde fõstõk çamõ vardõr. Sürmene-Çamburnu ile 
Dernekpazarõ arasõnda ve İkizdere ve Zigana Dağlarõ�nda ise sarõçam bulunur. 

Soğanlõ, Kaçkar ve Karçal sõra dağlarõ, Çoruh havzasõndaki bir çok vadi ve diğer 
akarsular, Avrasya yüksek dağ habitatõnõ temsil eden geniş ormanlõk alanlar ve Alpin 
kesimlere ait habitatlar açõsõndan önemlidir. Sõra dağlarõn bir bariyer oluşturduğu bu 
bölgede, göçmen kuşlar, vadileri göç yollarõ olarak kullanõrlar. Araklõ-Soğanlõ dağlarõnõn 
doğusundaki merkezi Kaçkar dağlarõ olan bölge, Önemli Kuş Sahasõ (IBA) ilan edilmiştir. 
Bu alan Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum illerine doğru uzanõr ve 
toplam büyüklüğü 1,23 milyon hektar�dõr. 

Çoruh Nehri vadisi, içerisinde sadece bu alanda yetişen bir çok türün (endemik bitkinin) 
bulunduğu, zengin bir floraya sahip olduğu için önemlidir. Bölgede yaklaşõk 2.500 çeşit 
damarlõ bitki bulunmaktadõr. Bunlardan 160 tanesi sadece burada yetişmektedir. Bölge, 
aynõ zamanda, içlerinde kahverengi ayõ, yabandomuzu, çakal, karaca, vahşi keçi, kurt, 
yaban kedisi, samur ve vaşak cinslerinin de bulunduğu büyük memeli türleri açõsõndan 
zengindir. Bunlarõn yanõsõra, vadi; suda ve karada yaşayabilen hayvan ve sürüngen türleri 
açõsõndan önemlidir. Bölgede bir tanesi yöreye özgü olmak üzere, en az üç tane engerek 
yõlanõ türü kaydedilmiştir. Bölgede bulunan türlerden kahverengi ayõ, kurt, Türkistan 
kurdu, boynuzlu dağ keçisi, yaban kedisi, samur, vahşi horoz, Artvin kertenkelesi ve 
Kafkasya engerek yõlanõ korunmasõ gereken hayvanlardõr.   

(2) Turizm kaynaklarõ  
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DOKAP bölgesindeki turizm kaynaklarõ; arkeolojik/tarihi ögeler/sit alanlarõ, yörenin 
kültür/folklor yapõsõ, doğa sporlarõ ve flora ve faunayla ilgili doğal kaynaklardõr. Bunlarõn 
önemli olanlarõ, Turizm Bakanlõğõ�nõn 1998�de yayõnladõğõ �Karadeniz Bölgesi� isimli bir 
broşürden seçilmiştir. Bu veriler, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Koruma Genel 
Müdürlüğü ve Kültür Bakanlõğõ envanterlerinde birinci derecede turistik alan olarak 
belirlenen kaynaklarla beraber değerlendirilmiştir. Elde edilen envanter illere göre 
özetlenmiştir (Tablo 2.12).  

DOKAP bölgesi içinde dört milli park, bir tabiat parkõ ve dört adet tabiatõ koruma alanõ 
vardõr. Bu alanlarõn özellikleri şunlardõr: 

1994 yõlõnda milli park ilan edilen Kaçkar Dağõ Milli Parkõ 51.550 hektar alana sahiptir. 
Nadir bulunan jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar ile zengin biyolojik çeşitlilik parkõn en 
önemli özellikleridir. 1987 yõlõnda ilan edilen Altõndere Milli Parkõ ise 4.800 hektar alana 
yayõlmõştõr. En önemli özellikleri, zengin florasõ ve tarihi  Sümela Manastõrõ�nõ sõnõrlarõ 
içinde barõndõrmasõdõr. Artvin�deki Hatila Vadisi Milli Parkõ 1994�te milli park statüsüne 
kavuşmuştur. Farklõ bir jeolojik ve jeomorfolojik yapõya ve toplam 16.988 hektar içinde 
zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Şavşat yakõnlarõndaki 3.766 hektar alana sahip Karagöl-
Sahara Milli Parkõ ise 1994 yõlõnda milli park olmuştur. Zengin bitki örtüsü ve farklõ 
hidro-coğrafya özellikleri açõsõndan önemlidir.  

1998�de ilan edilmiş olan Uzungöl Tabiat Parkõ, Trabzon�un Çaykara ilçesi yakõnlarõnda 
yer almaktadõr. Park, doğal güzellikler ile doğal yaşamõn gözlenebildiği 1.625 hektarlõk 
bir alana sahiptir. Çamburnu Tabiatõ Koruma Alanõ, Trabzon�un Sürmene ilçesi 
yakõnlarõnda, 180 hektarlõk bir arazi üzerindedir. Bu alan zengin bitki örtüsü (sarõçam) ve 
deniz kuşlarõnõn mevsimlik konaklama yeri olmasõ açõsõndan önemlidir. Örümcek Ormanõ 
Tabiatõ Koruma Alanõ ise Gümüşhane-Kürtün yakõnlarõnda 263 hektarlõk bir araziyi 
kaplamaktadõr. Özelliği, bütün Avrupa ve Kafkasya�daki en büyük Kafkasya göknarõnõ ve 
Şark ladin ağaçlarõnõ barõndõrmasõdõr. Camili Gorgit Tabiatõ Koruma Alanõ Artvin İli 
Borçka İlçesi Efeler Köyü, Heba-Gorgit yaylalarõnda bulunup 490,50 hektar 
büyüklüğündedir.Henüz işletmeye açõlmamõş, doğal, yaşlõ, ibreli-yapraklõ karõşõk orman 
ekosisteminin varlõğõ nedeniyle Tabiatõ Koruma Alanõ statüsü kazandõrõlmõştõr.  

Camili-Efeler Tabiatõ Koruma Alanõ ise Artvin�in Borçka İlçesi Efeler köyü Fõndõk 
yaylasõnda olup 1453 hektar büyüklüğündedir. Henüz işletmeye açõlmamõş doğal, yaşlõ ve 
karõşõk yağmur ormanlarõ özelliklerine sahip orman ekosistemlerinin varlõğõ ve tür 
çeşitliliği düzeyinin zenginliği göz önünde bulundurularak Tabiatõ Koruma Alanõ olarak 
ayrõlmõştõr. 

 

 

(3) Maden kaynaklarõ  

DOKAP bölgesinde pek çok metal ve metal dõşõ maden kaynaklarõ bulunmaktadõr. Ancak 
bunlarõn bir çoğunda bilinen rezerv miktarõ oldukça küçüktür. Kaynaklarõn işletilmesi 
çevreyi koruma kaygõlarõ nedeniyle engellenmektedir. Murgul-Artvin�de bulunan en 
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büyük maden işletmesinde bakõr konsantrasyonu (yõllõk 110.000 ton yüzde 23 Cu) ve pirit 
( 90.000 ton/yõl) üretimi yapõlmaktadõr. Geri kalan kaynağõn da yaklaşõk 18-20 milyon ton 
olduğu belirlenmiştir. 1992 yõlõnda Rize�de işletmeye açõlan başka bir bakõr madeninde 
ise ihraç edilmek üzere bakõr konsantresi (600.000 ton/yõl) üretilmektedir. Giresun�da 
kurşun ve çinko, Bayburt�ta ise krom çõkarõlmaktadõr. 

Artvin�de bunlardan başka bakõr ve altõn rezervlerinin olduğu da belirlenmiş fakat 
işletmeleri çevresel kaygõlarla durdurulmuştur. Gümüşhane ilinde de altõn rezervi tespit 
edilmiştir. DOKAP bölgesindeki toplam bakõr-kurşun-çinko rezervinin 700 milyon ton 
olduğu belirlenmiştir. Diğer rezervler ise 10 milyon ton demir, 250.000 ton manganez, 
1.400 ton metalik gümüş ve 36 ton metalik altõndõr.  

Başta inşaat malzemeleri ve çimento hammaddeleri olmak üzere, DOKAP bölgesi  
mineral kaynaklar bakõmõndan da oldukça zengindir. Giresun ve Gümüşhane�de kireçtaşõ 
bulunur. Giresun�da halen çõkarõlmakta olan kaolin ve baritin yanõ sõra, granit levha ve 
fayans üretimi için gerekli hammadde de mevcuttur. Bayburt�ta henüz madencilik 
işletmesi bulunmamasõna karşõn, mermer ve granit yataklarõnõn il açõsõndan önemli 
olduğu düşünülmektedir. Bayburt�ta ayrõca linyit rezervi vardõr. Ancak ekonomik açõdan 
düşük kaliteli olduğu için işlenmemektedir. Bunlara ek olarak Artvin�de kaolin kaynağõ 
bulunmaktadõr. 

(4) Hidro-elektrik potansiyeli  

Çoruh Nehri ve Doğu Karadeniz havzalarõnda birçok hidro-elektrik baraj projesi 
planlanmõştõr. Bu projelerin gerçekleşmesi ile birlikte 5.695 MW�lõk bir kurulu güç 
kapasitesiyle, yõlda 19.393 GWh enerji üretilecektir. Bu değer Türkiye�nin mevcut enerji 
tüketiminin (1995 için 86.247 GWh) yaklaşõk yüzde 20�si kadardõr. İllere göre hidro-
elektrik potansiyeli aşağõda özetlenmiştir (Tablo 2.13). 

Çoruh Nehri havzasõnõn DOKAP bölgesi içinde kalan kõsmõnda 19 hidro-elektrik üretim 
projesi vardõr. Bunlarõn biri işletmeye açõlmõş, 18�i ise planlama, tasarõm veya inşaat 
aşamasõndadõr. Havzanõn gelişme potansiyeli 2.481 MW; kurulu güç kapasitesi yõllõk 
8.161 GWh�tir.  

Tamamõ DOKAP bölgesi içinde bulunan Doğu Karadeniz havzasõndaki hidro-elektrik 
projelerinden üçü işletmeye açõlmõş, ikisi inşaat aşamasõnda, 64�ü ise planlama veya 
tasarõm aşamasõndadõr. Toplam gelişme potansiyeli 3.212 MW; kurulu güç kapasitesi 
yõllõk 11.232 GWh�tir. 
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Tablo 2.12   DOKAP  Bölgesindeki Önemli Turizm Kaynaklarõ  
 Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt 

Arkeoloji/ 
Tarih 

• İshan/Barhal, 
Yusufeli 

• Giresun 
Kalesi 

• Giresun Is 
(Amazones) 

• Tirebolu 
Kalesi 

• Andoz Kalesi 
• Espiye Kalesi 

• Imerd 
Manastõrõ 

• Fatsa 
Kalesi 

• Yeşil geçit 
Kalesi 

• Faldaca 
Kalesi 

• Arikmusa  
Yer l 

• Ericök 
Tepe 

• Kaleköy 
Kalesi 

• İkizce Kale 

• Zil Kalesi 
• Bala Kalesi 
• Rize Kalesi 
 

• Sümela* 
• Aya Sofya* 
• Boztepe* 
• Atatürk�ün 

Evi * 
• Ortahisar* 

• Bayburt 
Kalesi 

• Aksar 
Tepesi 

• Aydõn Tepe 
(Yeraltõ 
şehri) 

• Şehit 
Osman 
Tepesi 

Kültür/ 
Folklor 

• Kalfasör 
Festivali 
(Boğa 
güreşleri) 

• Aksu Sanat  
Festivali 

• Kuşburnu  
Şerbeti  

• Kadõrga 
Festivalõ 

• Fõndõk 
Festivali 

• Fõndõk 
Fabrikasõ 

• Çay ekimi* 
• Anzer (bal) 

• Akçaabat 
• Uzungöl* 

• Ehran 
dokumasõ 

• Dede 
Korkut 
Şenlikleri 

Yayla turizmi  • Kocabey 
• Veliköy 
• Şavşat 

• Bektaş 
• Kümbet 

• Zigana • Çambaşõ 
• Keyfalan 

• Ayder* 
• Ayder 

(kaplõca)* 

• Hamsiköy 
• Hõdõrnebi 
• Sultan 

Murat 

 

Doğa/ 
Manzara/ 
Flora & Fauna 
 

• Hatilla Milli 
Parkõ 

• Karagöl-
Sahara Milli 
Parkõ 

• Camili, 
Görgit ve 
Efeler�deki 
koruma 
alanlarõ 

 • Karaca 
Mağarasõ 

• Artabel 
Gölleri, 
Torul 

• Tomara 
Şelalesi  

• Uluköy, 
Kurtun 

• Kirani, 
Evliya 
ardõcõ 

• Ali Ağanõn 
kavağõ 

• Kurul 
Kayasõ 

• Kaçkar 
Dağlarõ* 

• Çamlõhemşin 

• Altõndere 
Milli Parkõ* 

• Uzungöl* 
• Akçaabat 
• Araklõ 
• Örümcek 

Ormanõ 
Ladin ve 
Göknar 
doğal 
anõtlarõ 

• Çamburnu 

• Ammonikit
o Rosso       
Fosilleri 

 
• Sõrakayala

r                    
Şelaleleri 
 
 

 
 
 
 

Spor/ 
Macera 

• Çoruh Nehri* 
(Rafting) 

 • Zigana 
(kayak) 

 • Kackar 
Dağlarõ* 
(dağcõlõk/  
   treking) 

• Fõrtõna 
(kano) 

• İkizdere 
(hand-
gliding) 

  

Not:  *  Yabancõ turistlerin gezi programlarõnda yer alanlar, 
Kaynak:  Turizm Bakanlõğõ �Karadeniz Bölgesi� Broşürü, 1998 baskõsõ  
 Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Genel Müdürlüğü, �DOKAP Bölgesindeki Milli Parklar ve Koruma Altõndaki Alanlar�  
 Kültür Bakanlõğõ �Kültürel ve Doğal Değerler Envanteri�, 1999 
 

Tablo 2.13    İllere Göre Hidro- Elektrik Potansiyeli  

 Artvin Giresun G.Hane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP 

Kurulu Kapasite   
(MW) 

2.591 959 293 557 966 329 0 5.695 

Yõllõk Enerji  
(GWh/Yõl) 

8.537 3.262 814 1.887 3.759 1.134 0 19.393 

Santral sayõsõ  20 16 6 17 19 10 0 88 

Kaynak: DSİ 
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(5) Sulama Potansiyeli 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü�nce belirlendiği üzere, DOKAP bölgesindeki toplam 
sulanabilir alan 635.434 hektardõr. Bu alan toplam alanõn yüzde 16,2�sini oluşturmaktadõr. 
Ancak, yapõmõ devam eden veya planlanan sulama projeleri kapsamõnda sadece 120.685 
hektarlõk bir alanda sulama yapõlabilecektir. Bu rakamlarõn, iller bazõnda dağõlõmõ Tablo 
2.14�de verilmiştir. 

(6)  Karadeniz  

Karadeniz, DOKAP bölgesinin  önemli  bir başka kaynağõdõr. 436.400 km²�lik bir alan 
kaplayan Karadeniz�in maksimum derinliği 2.135m�dir. Özellikle kõş mevsimi boyunca, 
sõk sõk, kuzeyden esen fõrtõnalar meydana gelmektedir.  

Tablo 2.14  İller Bazõnda Planlanan Potansiyel Sulama Alanlarõ 
 (Birim: hektar) 

 Artvin Giresun Gumushane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP 
Planlanan/mevcut 
sulama alanõ 17.383 9.933 44.792 2.200 0 3.044 43.333 120.685 
Potansiyel sulama 
alanõ 60.285 110.950 49.691 117.298 50.292 56.729 69.504 514.749 
Toplam sulanabilir 
alan 77.668 120.883 94.483 119.498 50.292 59.773 112.837 635.434 

Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Karadeniz�de 33 ayrõ balõk cinsi tespit edilmiştir. Ancak avlanan toplam balõk miktarõnõn 
yüzde 80�i sadece dört cinsten oluşmaktadõr. Bu durumun fazla avlanma ve deniz 
kirliliğinden kaynaklandõğõ belirtilmektedir. DOKAP bölgesinde deniz kirliliğine yol açan 
başlõca kaynaklar Trabzon, Giresun ve Ordu illerine ait evsel nitelikli atõk sular ve 
Artvin�deki Murgul bakõr işletme tesislerinin atõk sularõdõr. 

Karadeniz�in en önemli limanlarõ Ukrayna�daki Odessa, Kersan ve Sivastopol Limanlarõ; 
Rusya�daki Novorossiysk Limanõ; Romanya�daki Konstanza Limanõ; Bulgaristan�da 
Burgas ve Varna Limanlarõ ve Türkiye�deki Ereğli, Samsun, Sinop ve Trabzon 
Limanlarõ�dõr. Karadeniz sahip olduğu bu limanlarla hem uluslararasõ hem de bölge içi 
ticarette önemli bir yere sahiptir.   

2.4 Kurumsal Yapõ 

DOKAP kalkõnma projesi  esas olarak mevcut kurumsal yapõ içinde uygulanacaktõr. 
Ancak, DOKAP Kalkõnma Planõnõn başarõ ile uygulanmasõ için, özellikle yerel ölçekte, 
planlama, finans ve yönetim kapasitesinin önemli oranda geliştirilmesi gerekecektir. 
Kapasite gelişiminin nitelik ve niceliği ise DOKAP için yapõlacak olan kurumsal 
düzenlemeye bağlõdõr. Bu bölüm, DOKAP bölgesiyle bağlantõlõ olarak Türkiye�deki 
mevcut idari yapõyõ özetlemekte ve amaçlanan yapõ için geliştirilen önerileri sunmaktadõr. 
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2.4.1 Türkiye�de Kalkõnma Yönetimi 

(1) Kalkõnma yönetiminin yapõsõ 

Son yõllarda yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik yapõlan çalõşmalara karşõn, 
Türkiye�nin planlama ve yönetim sistemleri hala büyük ölçüde merkeziyetçidir. 
Türkiye�de yerel yönetimlere yetki verilmesi yerinden yönetim olarak değil,  hükümetin 
Ankara�da toplanan yetkilerinin bir bölümünü kendi il ve bölge teşkilatlarõna dağõtmasõ 
olarak algõlanmaktadõr. 

Türkiye�nin genel idari yapõlanmasõ; coğrafi şartlarõ, ekonomik durumu ve kamu yönetimi 
gereklerini göz önünde bulunduran il yapõsõ üzerine kurulmuştur (Anayasa Madde 126). 
İller kendi içlerinde ilçelere bölünmüştür. Çoğu bakanlõğõn ve bakanlõklara bağlõ 
kurumlarõn illerde taşra teşkilatõ veya birimleri bulunmaktadõr. Bazõ kurumlarõn birkaç 
ilden sorumlu olan bölge teşkilatlarõ da bulunmaktadõr. 

Yerel idari birimler; kendi yasal varlõklarõ olan ve yerel halkõn ortak ihtiyaçlarõnõ 
karşõlamak için kurulmuş olan il, belde ve köy teşkilatlarõndan oluşan ve seçilmiş organlar 
tarafõndan yönetilen birimlerdir (Madde 127). Dört ayrõ yerel yönetim birimi vardõr. 
Bunlar: 1) İl Özel İdareleri; 2) Belediyeler; 3) Büyük Şehir Belediyeleri; ve 4) Köylerdir.  

Bu birimler arasõndaki görev dağõlõmõ aşağõda özetlenmiştir (Tablo 2.15). Belediye yasasõ, 
kendi görev alanlarõna giren hizmetleri sağlamak için yerel yönetimlerin birlikler 
kurmasõna izin vermektedir. Birlikler şu amaçlar için kurulabilir:  

1) ticari amaçlarla;  

2)  sosyal ve kültürel amaçlarla;   

3)  fiziki altyapõ sağlamak için. 

(2) Yerel yönetimle ilgili genel konular 

Yerel yönetimlerin zayõf olmasõ 

Merkeziyetçi yapõ nedeni ile Türkiye�de yerel yönetimler çok zayõftõr. İl yönetiminin ikili 
bir yapõsõ vardõr. İller merkezi yönetimin bir uzantõsõ ve aynõ zamanda birer yerel yönetim 
örgütüdür. Ancak yerel yönetim olarak etkinlikleri, idari görevlerle sõnõrlõdõr. İl Genel 
Meclisi yasama tipli bir kurum olup üyeleri beş yõllõk bir dönem için seçilmektedir. 
Meclisin başkanõ Hükümet tarafõndan atanan validir. Ortalama olarak, İl özel idarelerinin 
yaptõğõ harcamalar, o ildeki  hükümet harcamalarõnõn onda birlik bir bölümünü 
oluşturmaktadõr. İl özel idaresinin en büyük gelir kaynağõ Hükümetin sağladõğõ 
yardõmlardõr. 

Yerel yönetimin en önemli birimi belediyelerdir. Belediye harcamalarõ 1996 yõlõ verilerine 
göre, il özel idaresi harcamalarõnõn yaklaşõk 20 katõdõr. Belediye organlarõ, beş yõlda bir 
seçimle belirlenen Belediye Meclisi ve Belediye Başkanõ ile Belediye Encümeninden 
oluşur. Belediye Meclisi yõllõk bütçeyi, imar planõ ve projelerini onaylar ve bu projelerin 
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finansmanõ konusunda karar almaya yetkilidir. Belediye meclisince onaylanan bütçeler 
ancak  hükümetin o kademedeki mülki amirin onayõndan sonra kesinleşir. 

 
Tablo 2.15    İdari Görev Dağõlõmõ 

Görev Güvenlik Sosyal Alt Yapõ Eğitim Sosyal Yardõm ve 
Sağlõk 

Ekonomi 

Merkezi 
yönetim 

Dõş politika 
Ulusal savunma 
Yargõ 
Suçlularõn 
cezalandõrõlmasõ 
Emniyet hizmetleri 
Nüfus-Tapu kayõtlarõ 

Otoyollar 
Ulusal yollar 
Limanlar 

Yüksek öğrenim 
Orta öğretim 
İlk öğretim 

Sosyal güvenlik 
Doktor ruhsatlarõ 
İlaç ruhsatlarõ 
Ulusal sağlõk  
sigortasõ 

Para basõmõ 
Dõş ticaret 
Posta hizmetleri 
Ekonomi 
politikalarõ 

İl Özel  
İdaresi 

-- İl yollarõ 
(genellikle onarõm) 

İlk öğretim 
(bakõm/onarõm) 

Hastahaneler 
Yetimhaneler 
(isteğe bağlõ) 

Sergiler 
Fuarlar 

Belediyeler Kamuya açõk yerlerin 
denetimi 

Kent planlama 
Yerel yollar 
İmar denetimi 
Mesken sağlanmasõ 
Su/kanalizasyon 
(diğer isteğe bağlõ  
görevler) 

Okul öncesi 
Eğitim 
Kütüphaneler 

Hastahaneler 
Kimsesizler yurdu  
Okul öncesi  
eğitim 
(isteğe bağlõ) 
Su hizmeti 
Çöp 
Yerel ulaşõm 

Fiyat ve kalite  
denetimi 

 

Yerel yönetimlerin en küçük birimi köylerdir. Köy yönetiminin yerine getirmek zorunda 
olduğu uzun bir görev listesi vardõr. Bunlardan bazõlarõ şunlardõr: Salgõn hastalõklarla 
mücadele, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi, güvenlik ve düzenin sağlanmasõ, temizlik ve 
köy imarõnõn sağlanmasõ. Köy yönetimi beş yõlda bir seçilen bir köy ihtiyar heyeti ile 
muhtardan oluşur. Köy muhtarõ aynõ zamanda hükümetin yerel temsilcisi sayõlõr ve  
hükümetten maaş alõr. Köy tüzel kişiliğinin ana gelir kaynağõ günümüzde önemini büyük 
ölçüde yitirmiş olan ve her haneden alõnan salmadõr. Bunun dõşõnda köydeki çalõşmalar 
köylülerin ortak çabalarõ (imece) ile yürütülür. 

Türkiye�de tüm yerel yönetimlerin  harcamalarõ kamu kesimi harcamalarõnõn yüzde 
10�undan azdõr. Aynõ şekilde, yerel yönetim çalõşanlarõ, toplam kamu kesimi çalõşanlarõ 
içinde yüzde 10�dan daha küçük bir paya sahiptir. 

Eşgüdüm eksikliği 

İl Özel İdaresi Yasasõ  mülki amir olan valinin görev alanlarõnõ şöyle belirlemektedir: 1) 
ildeki programlarõn yürütülmesi; 2) bakanlõklarõn il teşkilatlarõnõn teftişi ve hesaplarõnõn 
denetlenmesi; 3) il içinde görev yapan merkezi idareye bağlõ kuruluşlarõnõn çalõşmalarõnõn 
planlanmasõ ve eşgüdümü; 4) kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasõ; ve 5) devletin ve 
hükümetin ilde temsil edilmesi. İlde görev yapan bütün kamu kurumlarõnõn kendi 
bakanlõklarõ ile doğrudan ilişkisi olmakla birlikte, bütçe, teknik konular, ve muhasebe ile 
ilgili tüm isteklerin vali aracõlõğõyla bildirilmesi gerekmektedir. 

Ancak uygulamada, il ve bölge teşkilatlarõnõn eşgüdümünde sorunlar yaşanmaktadõr. 
Bakanlõklarõn il teşkilatlarõ doğrudan valiye bağlõdõr ve onun  denetimi ve yetkisi 
altõndadõr. Bölge teşkilatlarõ ise doğrudan kendi bakanlõklarõna veya merkezi kuruluşlarõna 
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karşõ sorumludur. Eşgüdümü sağlamak amacõyla kurulan İl Koordinasyon Kurullarõ ise, 
valiliklerin bölge temsilcilerinin Kurul toplantõlarõna katõlmalarõnõ sağlamakta 
karşõlaştõklarõ sorunlar nedeniyle,  başarõsõz olmuşlardõr. Bölge teşkilatlarõnõn konumu il 
düzeyinde koordinasyonu zorlaştõrmaktadõr. 

 

Küçük ölçekli belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin sayõsõnõn çok olmasõ  

Belediyeler, nüfusu 2000�den fazla olan yerleşim alanlarõnda yerel hizmetleri sağlayan 
kurumlardõr. Türkiye�de farklõ büyüklüklerde 3000�in üzerinde belediye bulunmaktadõr. 
Bu belediyelerin üçte ikisinin nüfusu 5000�in altõndadõr. Belediye Yasasõ uyarõnca, bütün 
belediyeler büyüklüklerine, mali ve idari güçlerine bakõlmaksõzõn, pek çok konuda hizmet 
vermekle sorumludurlar. 

Büyükşehir Belediyesi uygulamasõ 1983�te getirilen yeni bir yerel örgüt biçimidir. Bu 
uygulamanõn amacõ metropolitan alanlar içinde sunulan belediye hizmetlerinin daha iyi 
yürütülebilmesi için eşgüdümün sağlanmasõdõr. Büyükşehir Belediyesi Yasasõ; bu 
idarelerin, normal belediye gelirlerine ek olarak, o yörede toplanan vergilerden yüzde 5 
pay almasõnõ öngörmektedir. Bu durum Büyükşehir Belediyesi kurmak için teşvik edici 
olmuştur. Şu anda  büyüklükleri ve güçleri  çok  farklõ  olan 15 Büyükşehir Belediyesi 
bulunmaktadõr. Bu belediyelerden bazõlarõnõn görev alanlarõ metropolitan yerleşme 
özelliği göstermese de, bütün Büyükşehir Belediyeleri aynõ yasal yükümlülüklere tabidir. 

 

Belediye İktisadi İşletmelerinin kötü yönetilmesi 

Türkiye�de yerel yönetimler sadece kamu hizmetleri vermezler. Ayrõca, Belediye İktisadi 
Teşebbüsleri (BİT) adõ verilen kâr amaçlõ kuruluşlar kurma yetkisine  sahiptirler. Bu 
kuruluşlarõn gelir ve giderleri, belediyenin toplam gelir ve giderleri içinde önemli bir yer 
tutar. Vergi dõşõ gelirler 1983-1995 döneminde toplam belediye gelirlerinin üçte birini 
sağlarken, 1996 yõlõnda bu oran yüzde 43�e yükselmiştir. Belediyeler tarafõndan yönetilen 
bu teşebbüslerin gelirleri ve belediyenin sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerden elde 
edilen karlar ve kiralar, bu kategorideki toplam kazançlarõnõn 1993�de yüzde 30�unu, 
1995�de ise yüzde 49�unu oluşturmaktadõr.  

Bu kuruluşlarõn belediyenin mali yapõsõ içerisinde önemli bir yere sahip olmalarõna 
karşõn, belediye hizmetleri ile BİT�lerin gelir ve gider hesaplarõnõn ayrõlmasõ mümkün 
değildir. Bu nedenle, her faaliyetin karõ ve zararõ ayrõ ayrõ değerlendirilemese de, bazõ 
BİT�lerin büyük zararlarla çalõştõğõ bilinmektedir. 

Büyükşehir belediyelerinden ve büyük ölçekli belediyelerden bazõlarõ, 1984 yõlõndan bu 
yana BİT�leri ticari şirket statüsünde kurmaya başlamõşlardõr. Böylece, bu kuruluşlarõn 
daha etkin çalõşmalarõ sağlanmõştõr. BİT�ler özel sektör şirketleri ile aynõ yasal çerçevede 
faaliyet göstermektedir. Bu yolla belediyeler, merkezi hükümetin yerel yönetimler üzerine 
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getirdiği kõsõtlamalardan kaçmaktadõr. Aynõ zamanda, bu şirketler, kuruluş aşamasõ 
dõşõnda, belediye meclislerinin de denetimine tabi değildir. Ancak yine de yaygõn kanõ bu 
kuruluşlarõn  hizmet ve mal sunumunda özel şirketler kadar etkin olmadõklarõdõr. 

2.4.2 DOKAP Bölgesinde Kalkõnma Yönetimi ve Finansmanõ 

(1) Yerel kalkõnma yönetimi 

DOKAP bölgesinde 1997 yõlõ itibari ile 240 belediye, 2788 köy ve 7 il özel idaresi 
bulunmaktadõr. Bunlarõn illere dağõlõmõ aşağõda verilmiştir. DOKAP bölgesinde 
Büyükşehir Belediyesi bulunmamaktadõr (Tablo 2.16). 

Tablo 2.16    Köy ve Belediye Sayõlarõ 

İl Belediye sayõsõ Köy sayõsõ 
 

Artvin 
Giresun 
Gümüşhane 
Ordu 
Rize 
Trabzon 
Bayburt 

12 
31 
18 
72 
21 
77 
9 
 

308 
557 
330 
505 
548 
171 

DOKAP 240 2.714 

  Kaynak: DİE, Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 1999. 

 

Karadeniz Bölgesindeki 17 ilde 1999 yõlõ itibariyle 182 adet Yerel Yönetim Birliği 
bulunmaktadõr. Bunlarõn 133�ü köylerin; ikisi ise belediyelerin kurduğu birliklerdir. 
Birden fazla ili kapsayan birlik bulunmamaktadõr. Birliklerin 149�u hizmet amaçlõdõr. 
Genellikle altyapõ himeti verirler. 10�u ise sulama birliğidir. Bu birliklerin üçte birinin 
devamlõ gelir kaynağõ yoktur. 

DOKAP bölgesindeki belediyelerin 1996 yõlõ gelir yapõsõ Türkiye ile karşõlaştõrmalõ 
olarak aşağõda verilmiştir (Tablo 2.17). Yine aynõ yõl için DOKAP bölgesindeki ve 
Türkiye�deki İl Özel İdarelerinin gelir dağõlõmõ, Tablo 2.18�de verilmiştir. 

(2) DOKAP bölgesine özgü yerel yönetim konularõ 

Kişi başõna düşen kamu harcamalarõnõn azlõğõ 

1990-1997 döneminde yapõlan kişi başõna kamu giderleri karşõlaştõrõldõğõnda, en düşük 
giderin Karadeniz Bölgesinde olduğu görülmektedir. Bu değerler Türkiye genelindeki 
ortalamanõn sadece üçte ikisi kadardõr. Bunun yanõsõra, DOKAP bölgesinde kişi başõna 
düşen harcama, Türkiye genelindeki ortalamanõn yarõsõnõn altõnda kalmaktadõr. DOKAP 
bölgesindeki iller arasõnda, aşağõda görüldüğü gibi, büyük farklõlõklar vardõr (Tablo 2.19). 
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Tablo 2.17     DOKAP Bölgesindeki ve Türkiye�deki  Belediyelerin Gelir Yapõsõ (1996) 

Birim:% 

Gelir kaynağõ            DOKAP                      Türkiye      

Genel bütçe gelirlerinden alõnan belediye paylarõ 
Belediye vergi gelirleri 
Kullanõcõlardan alõnan ücretler 
Belediye kurum ve şirketleri gelir paylarõ 
Şirket karlarõ 
Belediye mülkleri gelirleri 
Özel yardõmlar ve transferler 
Diğerleri 

48 
6 
3 
13 
5 
7 
11 
8 

50 
8 
3 
5 
1 
10 
5 
19 

Kaynak: DİE. Kesin Hesaplar, Belediyeler ve İl Özel İdareleri  
 

Tablo 2.18  DOKAP Bölgesindeki ve Türkiye�deki  İl Özel İdarelerinin Gelir Yapõsõ (1996) 
        Birim: % 

Gelir kaynağõ DOKAP Türkiye 
Gelir ve servet vergileri 18 19 
Gider vergileri 0 2 
Diğer vergiler 0 0 
İl idareleri tarafõndan yönetilen şirket gelirleri 0 0 
İl idarelerinin mülklerinin gelirleri 22 16 
Diğer gelirler ve para cezalarõ 37 35 
Özel gelirler ve fonlar 23 27 

 

Kişi başõna düşen gelirin azlõğõ 

DOKAP bölgesindeki belediyelerde kişi başõna düşen gelir çok düşüktür. Bu 
belediyelerin 1996 yõlõ toplam geliri 10.779 milyar TL olup, kişi başõna düşen gelir 3.73 
milyon TL�dir. Türkiye  için  bu  rakamlar  sõrasõ  ile 398.725 milyar TL ve 6.36 milyon 
TL�dir. 

Bazõ kamu kurumlarõnõn kötü yönetimi ve zararlarõ 

DOKAP bölgesindeki bazõ belediyelerde kötü yönetim örnekleri görülmektedir. Örneğin, 
belediye su idarelerinin çok zarar ettiği belirtilmekte ve bu zararlar kõsmen satõş 
fiyatlarõnõn düşük tutulmasõna bağlanmaktadõr. 

Personel giderleri payõnõn yüksek oluşu 

Belediye giderleri içerisinde personel harcamalarõnõn payõ DOKAP bölgesinde yüzde 
31�dir. Bu oran Türkiye ortalamasõ olan yüzde 25�in üzerindedir. Personel giderlerini de 
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içeren cari giderlerin DOKAP�taki oranõ yüzde 48 olup, Türkiye genel oranõnõn (yüzde 
38) oldukça üzerindedir. Cari giderleri ve borç geri ödemelerini de içeren zorunlu 
giderlerin DOKAP�taki oranõ yüzde 80�dir. Bu rakam da Türkiye ortalamasõ olan yüzde 
71�den yüksektir. Bu oranlar, DOKAP bölgesindeki belediyelerin ekonomik durumlarõnõn 
iyi olmadõğõnõ göstermektedir. 

 
Tablo 2.19    Kişi Başõna Kamu Harcamalarõ: 1990 � 1997 

Bölge/İl 
Ortalama nüfus 

1990-97 
(bin kişi) 

Kamu yatõrõm  
Harcamalarõ: 1990 � 97 

(1998 fiyatlarõyla 
Milyar TL) 

Kişi başõna kamu 
yatõrõm harcamasõ: 

1990 � 97 
(Milyon TL) 

DOKAP 2.940 132.482 45 
  Artvin 199 15.314 77 
  Giresun 481 6.353 13 
  Gümüşhane 162 18.969 117 
  Ordu 834 17.525 21 
  Rize 338 13.601 40 
  Trabzon 822 51.434 63 
  Bayburt 104 9.286 89 
Karadeniz 7.991 526.452 66 
Akdeniz 7.542 556.665 74 
Doğu Anadolu 5.481 571.021 104 
Ege 8.024 952.817 119 
Güneydoğu 
Anadolu  

5.645 543.771 96 

İç Anadolu 10.247 1.217.410 119 
Marmara 14.742 1.354.960 92 
Türkiye 59.672 5.723.096 96 
Notlar:  1) Yerel yönetim yatõrõmlarõ ve fonlar hariçtir. 
 2) Birden fazla ili kapsayan ve illere dağõtõlamayan yatõrõmlar dahil değildir 
Kaynak: İller ve Bölgelerle İlgili Çeşitli Göstergeler, DPT, 1999. 
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3. BÖLÜM    DOKAP BÖLGESEL KALKINMA HEDEFLERİ VE STRATEJİSİ 

3.1 DOKAP Bölgesi  Sorunlarõnõn Yapõsal Analizi 

Önceki bölümde, her sektör için bölgenin mevcut durumu incelenmiş ve ulaşõlan 
sonuçlar genel özellikleriyle ortaya konulmuştur. Bunun yanõ sõra, DOKAP 
bölgesinin önemli özellikleri ve olumlu nitelikleri de belirtilmiştir. Buna rağmen, 
DOKAP bölgesinde pek çok sorun bulunmaktadõr ve bunlarõn etkileşimi ile bölgenin 
gelişimini kõsõtlayan faktörler ortaya çõkmaktadõr. 

Sorunlarõn yapõsal analizi bu bölgede gözlenen olumsuzluklarõ kuşbakõşõ görmeyi 
mümkün kõlan bir yöntemdir. Bu yöntem genellikle çok-sektörlü planlama 
çalõşmalarõnõn başlangõç aşamasõnda kullanõlõr. Popüler bir analiz yöntemi olarak 
bilinen problem ağacõ analizi ise, daha çok tek sektör için geliştirilen proje 
formülasyonlarõnda, daha basit problem çözümlemelerinde uygulanmaktadõr. 
Sorunlarõn yapõsal analizi yönteminin avantajõ, ayrõntõlarda kaybolmadan geniş bir 
perspektif ile önemli konularõn belirlenmesini ve planlama müdahaleleri ile 
giderilecek temel sorunlarõn ortaya konmasõnõ sağlamaktõr. Yöntem, bu çalõşmada, 
DOKAP bölgesindeki kalkõnma hedeflerinin ve stratejilerinin belirlenmesi için 
kullanõlmaktadõr.  

DOKAP bölgesel kalkõnma hedeflerinin ve gelişme stratejisinin belirlenmesine 
yönelik  uygulanan yöntemin sonuçlarõ Şekil 3.1�de verilmiştir. Şekilde, önemli 
etmenler ve olaylar pek çok ayrõntõyõ içeren genellemelerle belirtilmiştir. Şekil, farklõ 
ögeler arasõndaki ilişkileri de göstermektedir.  

(1) Önemli Sorunlar 

DOKAP bölgesinin önemli sorunlarõ, Şekil 3.1�de gösterildiği gibi, ekonomik, sosyal 
ve çevresel sektörler için ayrõ ayrõ belirlenmiştir. Bu sorunlar aşağõda anlatõlmaktadõr. 

Ekonomik sorunlar 

DOKAP bölgesinin en önemli sorunu olarak belirlenen ekonomik yapõnõn zayõf 
olmasõnõn nedenleri şunlardõr: 

• Bölgenin ulaşõm altyapõsõnõn gelişmemiş olmasõ ve uzaklõk nedeni ile bölge dõşõ 
pazarlara erişimde karşõlaşõlan sorunlar, 

• Kentleşme düzeyinin düşük olmasõ ve büyük kentsel merkezlerin bulunmayõşõ, 
• Turizm kaynaklarõnõn kullanõlmõyor olmasõ,  
• Arazi kullanõmõnõn ve tarõmsal işletme yönetiminin etkin olmamasõ, 
• Üretimin tamamiyle çay ve fõndõğa veya tahõl gibi ürün üretimine bağõmlõ olmasõ,  
• Geleneksel kõrsal faaliyetlerdeki durgunluk ve 
• Bölge içi büyük farklõlõklar 
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Bölgede tarõma dayalõ sanayi dahil çeşitlenmiş bir sõnai yapõ yoktur. Hizmet sektörü 
içinde ise ihtisaslaşmõş hizmetlerin payõ çok küçüktür. Bu durumun sonucu olarak 
gelir düzeyinin düşük, sermaye birikiminin yetersiz ve istihdam olanaklarõnõn sõnõrlõ 
olduğu bir yapõ ortaya çõkmaktadõr. Bu nedenle Şekil 3.1�de de görüldüğü gibi, bölge 
dõşõna göç süregitmektedir. 

Sosyal sorunlar 

Sosyal açõdan DOKAP bölgesindeki en önemli sorunlar, kentli değerlere uyum 
güçlüğü ve sosyal dayanõşmanõn yetersiz olmasõdõr. Şekil 3.1�de gösterilen temel 
sorunlar, sosyal ve aile bağlarõnõ zedeleyen bölge dõşõna göçün fazla olmasõ; yerel 
halkõn yaşamõnõ zorlaştõran istihdam olanaklarõnõn yetersizliği ve bölge içinde sosyal 
hizmetlere erişimde gözlenen büyük farklõlõklardõr. Bu sorunlarõn ana kaynağõ ise 
geleneksel kõrsal ekonomilerde ki durağanlõk ve  çeşitli ekonomik problemlerdir. 

Çevre sorunlarõ 

DOKAP bölgesinin temel çevre sorunu doğal kaynak kapasitesinin azalmasõdõr. Bu 
durum su ve toprak kullanõmõnda ve kõrsal ve kentsel yerleşmelerde yaşanan 
olumsuzluklarõn sonucudur. Makro çerçevede,     Şekil 3.1�de görüldüğü gibi, ortaya 
çõkan sorunlar; kõrsal çevrenin ihmal edilmesi, kentsel çevre koşullarõnõn giderek 
kötüleşmesi, Karadeniz�de kirlenmenin artmasõ ve doğal kaynak kapasitesinin zarar 
görmesidir. 

Kõrsal alanlarda karşõlaşõlan sorunlar ise; orman kaynaklarõnõn azalmasõ, ve bunun 
sonucu olarak bio-çeşitlilikteki azalma, nüfus azalmasõ, hizmet altyapõsõnda gözlenen 
fiziki yõpranma, buna bağlõ olarak sosyal servislerin kalitesinin düşmesi ve 
dolayõsõyla yaşam çevrelerinin bozulmasõdõr. Kentsel alanlarda gözlenen önemli 
çevre sorunlarõ ise katõ atõklarõn uygun bir şekilde bertaraf edilmemesi, trafik 
sõkõşõklõğõ ve düzensiz kentleşmedir. Kentsel ve kõrsal alanlarda gözlenen bu 
olumsuzluklar, taşkõnlar ve toprak kaymalarõ gibi doğal felaketlerin artmasõna da 
neden olmakta, bu felaketler ise Karadeniz ve kõyõ boyunca yaşanan problemlerin 
daha da şiddetlenmesine yolaçmaktadõr.  

(2) Temel sorunlar 

Şekil 3.1�de görüldüğü gibi dört temel sorun belirlenmiştir. Bunlarõn ikisi bölgeye 
özgü etmenlerdir: gelişmiş bölgelere uzaklõk ve erişim sorunlarõ; ve düz alanlarõn çok 
sõnõrlõ olduğu sert topoğrafik yapõ. Diğer iki etmen ise kurumsal yapõnõn bir 
sonucudur: kalkõnma planlamasõ ve idari sistemin yetersiz olmasõ ve yerel 
yönetimlerin zayõf olmasõ. Bölgeye özgü olan sorunlar, fiziksel ve kurumsal 
altyapõnõn geliştirilmesi ve doğal kaynaklarõnõn daha uygun bir şekilde yönetilmesi 
ile büyük oranda azaltõlabilir. Bu nedenle ilk iki etmen, kurumsal problemlerin 
içerisinde ele alõnmalõdõr.  Kurumsal sorunlar, Şekil 3.1�de gösterildiği üzere, altyapõ 
ve kaynak kullanõmõ ile ilgili bir dizi problemin ortaya çõkmasõna neden olmaktadõr. 
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Şekil 3.1      DOKAP Bölgesi Problem Şemasõ 
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Bunlar:  

• Ulaşõm altyapõsõnõn geliştirilmesindeki gecikmeler,  
• Toprak mülkiyeti ve kullanõmõnda gözlenen karmaşanõn neden olduğu etkin 

olmayan kullanõm, 
• Su kaynaklarõ gelişimi ve yönetiminin yetersiz olmasõ, 
• Kõrsal altyapõnõn yetersiz olmasõ ve 
• Sosyal hizmetlerin dağõlõmõndaki dengesizliktir. 

Bu etmenler, ana sorunlarõn doğmasõna neden olmaktadõr. 

3.2 DOKAP Bölgesel Kalkõnma Hedefleri 

DOKAP kalkõnma hedefleri yukarõda sõralanan ekonomik, sosyal ve çevre 
konusundaki başlõca sorunlardan yola çõkõlarak belirlenmiştir. Her üç konu için ayrõ 
ayrõ belirlenen hedefler şunlardõr: 

Hedef 1 (Ekonomik) 

Bölgede sermaye birikimini artõrmak için bölgenin ekonomik yapõsõnõ 
güçlendirmek. Bu amaçla, ortaya yeni çõkan fõrsatlarõ  değerlendirerek, yeni 
istihdam olanaklarõ yaratmak ve gelir düzeyini yükseltmek.  

Hedef 2 (Sosyal) 

Bölgeden dõşarõya göçü ve bölge içi farklõlõklarõ azaltarak sosyal entegrasyonu ve 
dayanõşmayõ teşvik etmek. 

Hedef 3 (Çevresel) 

Sosyal ve ekonomik faaliyetlerde çeşitliliği sağlamak için, bölgenin çevre ve 
kaynak kapasitesini güçlendirmek ve bunu sürdürülebilir kõlmak. 

3.3         DOKAP Bölgesel Gelişme Stratejisi 

DOKAP bölgesel gelişme stratejisi, önemli sorunlarõ yaratan etmenleri ortadan 
kaldõracak şekilde oluşturulmalõdõr. Yukarõda belirtilen etmenlerden ilk ikisi doğal 
koşullarla ilgili olduğu için planlama kararlarõ ile doğrudan ortadan kaldõrõlamaz. 
Diğer kurumsal ve altyapõ/kaynak kullanõmõ ile ilgili sorunlar ise stratejinin 
belirlenmesinde kullanõlacak temel ögelerdir. 

DOKAP temel kalkõnma stratejisi aşağõda sõralanan dört ögeden oluşmaktadõr. 

Ulaşõm ve iletişim altyapõsõnõn güçlendirilmesi 

Sert topoğrafya, gelişmiş bölgelere olan uzaklõk ve erişim güçlüğü ile ilgili 
problemlerin çözümü için DOKAP bölgesindeki ulaştõrma ve iletişim altyapõsõnõn 
kapsamlõ bir şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu strateji aşağõdaki ögelerle 
desteklenebilir.  

• Entegre bir liman ağõnõn geliştirilmesi ve yeni tip deniz ulaşõm araçlarõnõn 
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getirilmesi ile Karadeniz�deki deniz yolu taşõmacõlõğõnõn daha yoğun bir biçimde 
kullanõmõ;  

• Kullanõm etkinliğinin aşamalõ olarak artõrõlmasõ için büyük şehir merkezlerinde, 
viyadüklü üst geçitleri de içeren çözümlerin hayata geçirilmesi; 

• Karadeniz sahil yolunun aşamalõ olarak iyileştirilmesi; 
• Kuzey-Güney bağlantõlarõnõ güçlendirmek için alternatif karayollarõnõn 

yapõlmasõ ve  
• Kalitesi yüksek, çok amaçlõ bir multi-medya iletişim ağõnõn geliştirilmesi.  

Komşu bölgelerle hava ulaşõm ağõnõn ve demiryolu bağlantõlarõnõn kurulmasõ da bu 
stratejinin bir ögesi haline gelebilir.  

Çok amaçlõ su kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve yönetimi  

DOKAP Bölgesi etkin olarak değerlendirilemeyen büyük su kaynaklarõna sahiptir. 
Bu su kaynaklarõnõn, çeşitli amaçlar için doğru bir şekilde geliştirilip yönetilmesi, 
DOKAP bölgesel kalkõnmasõnda anahtar bir rol oynayacaktõr. Bu stratejinin 
anahatlarõ aşağõda verilmiştir: 

• Sulama, hidro-elektrik enerji üretimi, şehir suyu temini, turizm ve taşkõn 
önleme gibi amaçlara hizmet eden çok amaçlõ barajlarõn kurulmasõ;  

• Kõsõtlõ tarõm arazilerinde ürün çeşitliliği sağlamak ve verimliliği artõrmak için 
sulama yapõlmasõ;  

• Yerel Yönetim Birlikleri aracõlõğõyla veya bu birliklerin üyeleri için  ortak su 
temini projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi;  

• Kõrsal ekonomiyi canlandõrmak amacõyla, çeşitli toplumsal ve turistik 
faaliyetleri baraj projeleri ile birleştirmek;  

• Baraj projelerinin bir parçasõ olan su havzasõ yönetimine halkõn katõlõmõnõ 
sağlamak. 

DOKAP Bölgesi�nin önemli başka bir kaynağõ ormanlardõr. Bu kaynak  bölgede 
geliri artõrmak, çiftçi-orman çatõşmasõnõ azaltmak ve çevre koşullarõnõ iyileştirmek 
için daha etkili bir şekilde kullanõlmalõdõr. 

Toprak tasarrufunda iyileştirme  

DOKAP bölgesindeki arazi kullanõmõ daha rasyonel bir hale getirilmelidir. 
Korunmasõ gereken alanlar, tarõmsal amaçla kullanõlacak araziler ve kentleşmeye 
açõlacak olan alanlar göz önünde bulundurulmalõdõr. Toprak mülkiyeti ve kullanõm 
haklarõnõn geliştirilmesi önemlidir. Aşağõda, çevreye zarar vermeden, köylülerin 
gelir düzeyini ve ekonomik koşullarõnõ iyileştirmeye yönelik önlemler sõralanmõştõr. 

• Orman köylerinin yerleştiği ormanlõk arazilerde toprak kullanõm haklarõnõn, 
toprağõn taşõma kapasitesine bağlõ olarak net bir şekilde belirlenmesi;  
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• Ağaç dõşõ orman ürünlerinin işletilmesi için kullanõm haklarõnõn düzenlenmesi;  
• Orman koruma alanlarõnõn yeniden belirlenmesi ve bu alanlarda korumanõn 

fiilen sağlanmasõ;  
• Meralarõn daha verimli ve sürekli bir şekilde kullanõlabilmesi için bu alanlarda 

yerel ortak mülkiyetin tesisi;  
• Birinci sõnõf tarõm topraklarõnda mülkiyet ve kullanõm ilkeleri açõk bir şekilde 

belirlenmelidir. Böylece bu alanlarõn gelişigüzel bir şekilde kentsel kullanõmlar 
veya sanayi kullanõmlarõna açõlmasõ engellenecektir.  

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi  

Kalkõnma planlamasõ ve idaresinin adem-i merkeziyetçi bir yapõya kavuşabilmesi 
için yerel yönetimlerin güçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu stratejinin 
uygulanabilmesi için gerekli koşullar aşağõda sõralanmõştõr:  

• Yerel hizmetlerde etkinliği artõrarak, ölçek ekonomileri doğrultusunda büyük 
olan yerel yönetimlerden küçüklere doğru etkili bir yardõmlaşma zincirinin 
oluşturulmasõ. Yerel yönetim birlikleri aracõlõğõyla, yer seçimi kararlarõnõn daha 
iyi verilebilmesi, sõnõrlõ insan gücü ve maddi kaynaklarõn ortaklaşa kullanõlmasõ; 

• Yerel vergi sisteminin ve yerel yönetimlerin mali yapõlarõnõn geliştirilmesi;  
• Özellikle planlama, çevre yönetimi ve sosyal hizmetlerin sağlanmasõ 

konularõnda insan kaynaklarõnõn geliştirilmesi; 
• Yerel yönetimlerin etkinliğini  değerlendiren bir sistemin kurulmasõ; ve  
• Ortak hizmet olanaklarõnõn sağlanmasõ ve ulaşõmõn geliştirilmesi yoluyla kõrsal 

yerleşmelerde  dağõnõk yerleşme olgusunun azaltõlmasõ. 
      Yerleşim birimlerinde yaşam koşullarõnõn iyileştirilmesi gerekmektedir. Böylece, 

yerel insan gücü ve sermayenin bölge dõşõna kaçõşõ engellenmiş olacaktõr. Bunun 
sonucunda, bölge kalkõnmasõ sürekli kõlõnabilecektir. 
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4. BÖLÜM    DOKAP KALKINMA ÇERÇEVESİ VE GELECEKTE OLUŞMASI 
ÖNGÖRÜLEN TAHMİNİ DURUM 

4.1 Kalkõnma Alternatifleri 

4.1.1 Kalkõnma alternatiflerini belirleyen koşullar 

DOKAP bölgesinin iki temel sorunu kişi başõna düşen gelirin düşük olmasõ ve dõş 
göçtür. Ana Plan�õn ilk amacõ, planlama dönemi sonunda bölgedeki gelir düzeyi ile ülke 
ortalama gelir düzeyi arasõndaki farkõ ortadan kaldõrmak ya da büyük ölçüde 
azaltmaktõr. DPT�nin 1992 sabit fiyatlarõ ile yaptõğõ projeksiyona göre kişi başõna düşen 
GSMH, 2020 yõlõ itibariyle 6300 dolara yükselecektir. Bu durumda, DOKAP ile ülkenin 
geri kalan kõsmõ arasõndaki farkõn azaltõlmasõ için kişi başõna düşen gelirin bölgede 4000 
dolarõn üzerine çõkmasõ hedeflenmelidir. 

Kalkõnma alternatiflerinin belirlenmesinde ikinci önemli parametre nüfusun 
büyüklüğüdür. Bölgede son yõllarda yaşanan dõş göç nedeniyle nüfus azalmaktadõr. 
1990-1997 yõllarõ arasõnda, nüfusun mutlak büyüklüğünde bile bir düşüş gözlenmiştir. 
Bu dõş göç baskõsõnõ azaltmaya yönelik olarak, bölgesel kalkõnma hedeflerinden bir 
tanesi de, bölgede yeterli gelir sağlayan iş olanaklarõnõn sayõsõnõ artõrmaktõr.  

Bölgedeki mevcut nüfus eğilimleri devam eder ve bu konuda önlem alõnmazsa, 
projeksiyonlara göre, bölge nüfusu 2020 yõlõnda 2,7 milyona düşecektir. Buna karşõn, 
eğer doğal nüfus artõşõnõn hepsi bölgede kalõr, bölge iç göç alõr ve bölgeye sõnõrlõ ölçüde 
de olsa geri dönüş göçü olursa, o zaman nüfusun 2020 yõlõnda 4,3 milyona 
yükselebileceği tahmin edilmektedir. Bu iki uç durum arasõnda bir kalkõnma çerçevesi  
geliştirilmiş ve 2020 yõlõ nüfusunun 3,44 milyon olmasõ hedeflenmiştir.  

Bu temel nüfus hedefi, Ana Plan tarafõndan önerilen projeler uygulamaya konduktan 
sonra bölgenin nüfusundaki azalmanõn duracağõ varsayõmõna dayandõrõlmõştõr. 
Uygulama, 2001 yõlõnda başlayacak ve nüfus eğilimleri üzerinde etkisini hemen 
gösterecektir. Nüfusun mutlak büyüklüğünün 2005 yõlõndan itibaren artmaya başlamasõ 
hedeflenmektedir. Bu tarihten sonra, doğal nüfus artõşõnõn tümü bölge içinde kalacaktõr. 
Ana Plan döneminin sonuna doğru bölgenin doğal nüfus artõşõna ek olarak bir miktar iç 
göç alabileceği tahmin edilmektedir. 

Nüfus ve gelir seviyesi ile ilgili bu iki koşul, kalkõnma alternatiflerinin geliştirilmesinin 
ve incelenmesinin temelini oluşturmaktadõr. Aşağõda sunulan her üç gelişme alternatifi 
için aynõ nüfus büyüklüğü temel alõnmõştõr. Bölgenin kişi başõna düşen gelirindeki artõş 
oranõ ulusal ortalamanõn üstünde hedeflenmiştir. Ana Plan döneminin sonu için tahmin 
edilen istihdamõn sektörel dağõlõmõ, verimlilik düzeyleri ve nüfusun kent/kõr dağõlõmõ 
gelir, ve nüfus varsayõmlarõndan hareketle  belirlenmiştir.  
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4.1.2  Kalkõnma alternatiflerinin tanõmõ 

2020 yõlõna kadar DOKAP bölgesel kalkõnmasõ için üç olasõ kalkõnma alternatifi 
tasarlanmõştõr. Bunlar:  

I.   Sürdürülebilir entegre  kalkõnma 

II.  Hõzlandõrõlmõş tarõma dayalõ sanayi öncülüğünde kalkõnma   

III. Dõşa yönelik, hizmetler sektörü öncülüğünde kalkõnma 

Alternatif I, varolan eğilimlerden hareketle oluşturulmuştur. Bu alternatifte, 
DOKAP bölgesinin farklõ alanlarõ arasõnda tamamlayõcõlõk sağlanacak ve bölgenin 
başlõca kaynaklarõ kullanõlarak ekonomik tabanõn çeşitlendirilmesi ve büyümenin 
sağlanmasõ öngörülmektedir. Üretim ve hizmetler, büyük ölçüde yerel ve bölgesel 
pazarlara yönelik olarak gelişecektir. 

Alternatif II, kõsa sürede uygulanacak tarõma dayalõ sanayi öncülüğünde kalkõnmayõ 
hõzlandõrmayõ hedeflemektedir. Kalkõnma, büyük ölçüde bölgede yapõlan veya 
yapõlabilecek tarõmsal üretim ve bunun işlenmesine dayanacaktõr. Bunlarõn yanõsõra 
bölgesel ve ulusal pazarlara yönelik çeşitli tarõmsal ürünleri işleyen tarõma dayalõ sanayi 
işletmeleri sayõsõ, gerekirse hammaddeler diğer bölgelerden ithal edilerek artõrõlacaktõr. 
Bölgenin kaynak tabanõnõ geliştirmek ve ihraç pazarlarõna yönelik üretim yapabilmek 
için, ihracatla ilgili bir takõm önlemler de alõnacaktõr. 

En yüksek gelişme düzeyini Alternatif III hedeflemektedir. Bu hedef dõşa yönelik bir 
kalkõnma programõ uygulayarak bölgeye önemli oranda yatõrõm çekerek mümkün 
olacaktõr. İhracata yönelik imalat sanayi desteklenecektir. Ancak, gelişme daha çok 
hizmetler sektörü öncülüğünde gerçekleşecektir. Bu çerçevede önemli olan hizmetler; 
uluslararasõ ticaret, ihtisaslaşmõş ticari ve kişisel hizmetler, yabancõ turizm ve bunlara 
bağlõ servislerdir. İhtisaslaşmõş sağlõk, eğitim ve turizm hizmetleri yöre halkõnõn yanõ 
sõra komşu bölgelere ve ülkelere de hizmet sunacak şekilde geliştirilecektir.  

Yukarõda sõralanan bu üç alternatif, kavramsal açõdan tamamen farklõ olmakla birlikte, 
alternatifler arasõnda bir çok ortak ögenin bulunmasõ mümkündür. Kalkõnma 
alternatifleri, DOKAP bölgesinin gelişme olasõlõklarõnõ ve alternatif gelişme yollarõnõn 
etkilerini  incelemek amacõyla burada sunulmuştur. 

4.1.3 Her alternatif için tahmin edilen gelişme 

Her üç alternatif için de orta düzeydeki nüfus artõşõnõn geçerli olacağõ ve 2020 
nüfusunun 3,44 milyon olacağõ varsayõlmõştõr. Ancak, her alternatifte kentleşme düzeyi, 
toplam işgücü ve bunun sektörel dağõlõmõ ve işgücü verimliliği farklõ olacaktõr.  

Üç alternatifte de GSMH düzeyinin hesaplanmasõna, öncelikle işgücünün sektörel 
dağõlõmõnõn projeksiyonlarõ yapõlarak başlanmõştõr. Daha sonra, toplam bölgesel gelire 
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ulaşabilmek için bu rakamlar, çalõşan başõna sektörel katma değer düzeyleri ile 
birleştirilmiştir. Dolayõsõyla, bu metodoloji  etkinliği az olan sektörlerden (tarõm), katma 
değeri yüksek olan sektörlere (sanayi ve hizmetler) doğru gerçekleşen kaymanõn 
etkisini, ve her sektörün kendi içindeki verimlilik değişimlerini içermektedir. 

(1) Nüfus 

Bölüm 4.1.1�de incelenen projeksiyonlar içerisinde, DOKAP bölgesi için uygun olan 
nüfus gelişiminin, planlõ kalkõnmanõn sonuçlarõnõ yansõtan orta düzeydeki nüfus olduğu 
öngörülmüştür. DOKAP nüfusundaki azalma, Ana Plan tarafõndan öngörülen kalkõnma 
programlarõnõn 2001 yõlõndan itibaren uygulanmaya başlamasõyla kademeli bir şekilde 
kontrol altõna alõnacaktõr. Bölge, 2010 yõlõna kadar doğal nüfus gelişiminin tümünü 
kendi içinde tutacak, 2011 yõlõndan itibaren de kontrol edilebilir büyüklükte bölgeye bir 
iç göç başlayacaktõr.  

Bölge nüfusundaki doğal artõş, Türkiye ve DOKAP�daki doğurganlõk oranlarõndan yola 
çõkõlarak hesaplanmõştõr. DİE tarafõndan yapõlan projeksiyonlara göre, Türkiye ve 
DOKAP Bölgesi toplam doğurganlõk oranõnõn 2010 yõlõnda eşitlenmesi beklenmektedir.  

Tablo 4.1  Türkiye ve DOKAP Bölgesinde Toplam Doğurganlõk Oranlarõ 

Yõl  

1998 2000 2005 2010 2020 

Türkiye 2,31 2,2 2,1 2,1 2,1 

DOKAP 2,68 2,5 2,2 2,1 2,1 

            Kaynak: DİE 

 

Beklenen nüfus artõşõnõn kõr-kent dağõlõmõ için öncelikle kõrsal nüfus tahmin edilmiştir. 

Bölgedeki kõrsal nüfus, 1980 yõlõndan itibaren yõllõk yüzde 2,05�lik bir oranla devamlõ 
olarak azalmaktadõr. Alternatif I�de bu düşüşün devam edeceği ve 2020 yõlõnda kõrsal 
nüfusun 937,000�e kadar düşmesi beklenmektedir. Alternatif II ve III�de ise kõrsal 
nüfusun 2020 yõlõnda 250,000�lik bir ek düşüş daha göstererek 687,000 olacağõ 
düşünülmektedir. Bu durumda bile kõrsal nüfus oranõ, görece yüksek bir oran olan yüzde 
20 civarõndadõr. 

(2) İşgücü ve sektörel dağõlõmõ  

Tahmin edilen işgücü büyüklüğü, nüfus projeksiyonlarõna ve daha da önemlisi bu 
nüfusun kent-kõr dağõlõmõnõn projeksiyonlarõna bağlõdõr. Türkiye�de istatistikler kõrsal 
alanlarda yetişkin kadõnlarõn  tümünün tarõmda tam zamanlõ olarak çalõştõğõnõ 
varsaymaktadõr. Bunun sonucunda kadõnlarõn işgücüne katõlõm oranlarõ yüksektir (Tablo 
4.3). 
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Tablo 4.2    DOKAP Bölgesinin Mevcut ve Tahmin Edilen Nüfusu 

 1990 1997 2000 2005 2010 2020 

Toplam nüfus 2,963,335 2,911,08 2,911,633 2,952,424 3,125,879 3,447,889

Kõrsal 1,804,05 1,495,14 1,406,000 1,270,000 1,148,000 937,00

Kentsel 1,159,304 1,415,94 1,505,673 1,682,424 1,977,879 2,510,889

Kaynak: JICA Çalõşma Grubu 

Dolayõsõyla, nüfusun köylerden kentlere kaymasõ ile, işgücü büyüklüğünde önemli 
azalmalarõn ortaya çõkmasõ beklenmektedir.  

       Tablo 4.3  DOKAP Bölgesinde İş Gücü ve İstihdama Yönelik Parametreler 
 (A)  İş gücü     

katsayõsõ* 
  Kõrsal          Kentsel 

(B)  İş gücü katõlõm 
oranõ** 
Kõrsal               Kentsel 

(C)   Bileşik iş gücü 
katsayõsõ*** 

  Kõrsal           Kentsel 

1990 64,3 66,5 0,86 0,41 55,3 27,3 
1997 70,2 72,7 0,85 0,41 60,0 30,0 
2010 73,8 76,3 0,84 0,42 62,0 32,1 
2020 76,1 78,7 0,82 0,43 62,4 33,9 
Notlar:   *  15 ve daha yukarõ yaşlardaki nüfus oranõ 

 **  Çalõşma yaşõndaki nüfusun çalõşan oranõ  

***  (A) ve (B) nin bileşimi 

Çalõşan kõrsal nüfusun oranõ, 1990 yõlõnda yüzde 55,3 olarak hesaplanmõştõr. Nüfusun yaş 
bileşiminde oluşacak değişikliklerin de etkisiyle, 2020 yõlõnda bu oranõn yüzde 62,4�e çõkmasõ 
beklenmektedir. Kentsel alanlarda, tahmin edilen oran daha küçüktür. Çalõşan kentsel nüfusun 
oranõ, 1990 yõlõnda yüzde 27,3�tür. 2020 yõlõnda bu oranõn yalnõzca yüzde 33,9 olmasõ 
beklenmektedir. Dolayõsõyla, kõrsal kesimden kentsel kesime kaymasõ beklenen nüfus, genel 
nüfus büyüklüğünde bir değişiklik olmasa bile, işgücü arzõnda büyük bir azalmaya neden 
olacaktõr.  

Alternatif I�de, kõrsal nüfus mevcut oranlarla azalmaya devam edecektir. Bu durumda, 1997 
yõlõnda 1,5 milyonun biraz altõnda olan kõrsal nüfus, 2020 yõlõnda 937,000�e düşecektir. Bölge 
nüfusunda, doğal artõşla veya göçle meydana gelen tüm artõş kentsel nüfusa eklenmiştir. 
Kõrsal nüfustaki bu değişim, doğrudan tarõmsal istihdam değerlerini etkileyecektir.  

Tarõmsal istihdamõn büyüklüğü, kõrsal nüfusa göre hesaplanmaktadõr. Köylülerin bir 
bölümünün tarõm dõşõ işlerde çalõştõğõ, kentlilerin bir bölümünün ise tarõm sektöründe 
çalõştõklarõ bilinmektedir. Gelecekte kentlerde oluşacak ek istihdamõn tamamõnõn, tarõm dõşõ 
sektörlerde olacağõ varsayõlmaktadõr. Kentte yaşayanlar için, bunun tersi de doğrudur. Eldeki 
veriler bu varsayõmõn gerçeği oldukça iyi yansõttõğõnõ göstermektedir: Mevcut durumda, 
kentsel işgücünün yüzde 25�i tarõm sektöründe çalõşmaktadõr. Benzer şekilde, kõrsal 
işgücünün de yüzde 14�ü tarõm dõşõ işlerle uğraşmaktadõr. Bu iki olgunun mutlak büyüklükleri 
birbirine yakõndõr. Zaman içerisinde  birbirlerini dengeleyecekleri düşünülmektedir.  
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Alternatif I�de elde edilen sonuçlar ön bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, kent-kõr 
nüfus dağõlõmõnda bir takõm düzenlemeler yapõlmõştõr. Alternatif I�e göre, bölgedeki 
işgücünün yüzde 40�õndan fazlasõ tarõm sektöründe çalõşmaya devam edecektir. Böylece, 
bölgenin tarõmsal karakteri değişmeyecektir. GSBH�deki artõş, bölge ile ülkenin geri kalan 
kõsmõ arasõndaki farkõ kapatacak kadar yükselmeyecektir. Bu nedenle Alternatif I 
önerilmemiştir. Alternatif II ve III için bir takõm değişiklikler yapõlmõştõr.  

Alternatif I�de kõrsal nüfusun, Ana Plan dönemi boyunca yaklaşõk beşyüzbin kişi azalmasõ 
beklenmektedir. Alternatif II ve III�de ise, buna ek olarak 250,000 kişilik bir düşüşün daha 
yaşanmasõ önerilmiştir. Kentsel işgücündeki bu ek artõş, Alternatif II�de sanayi, Alternatif 
III�de ise servis sektöründe istihdam edilecektir. 

(3) İşgücü verimliliği 

DOKAP bölgesinde işgücü verimliliği, her üç sektörde de ülke ortalamalarõnõn altõndadõr.  Bu 
fark, özellikle tarõm ve sanayi sektörlerinde oldukça büyüktür (Tablo 4.4). Bölgede genellikle 
çay ve fõndõk üretiminin yaygõn olmasõ ve özellikle çay üretiminde işgücü verimliliğinin 
düşük olmasõ bu farkõ yaratmaktadõr. Çay üretiminde istihdamõn büyük bir kõsmõ, gizli işsizlik 
olarak değerlendirilebilir. Türkiye�nin iç pazarõndaki çay fiyatlarõ genellikle dünya 
pazarlarõndaki fiyatlarõn çok üstündedir. Fiyatlarõn dünya fiyatlarõ ile aynõ seviyeye 
getirilmesi durumunda işçi başõna düşen katma değer miktarõ daha da düşecektir. 

Tablo 4.4  Çalõşan Başõna Düşen GSBH/GSYİH * 
                                                                                                  (Birim: cari dolar fiyatlarõyla) 

 Tarõm Sanayi Hizmetler 

DOKAP 1,314 6,517 10,612 

Türkiye 2,922 15,532 11,236 

                             *  1990, 1995 ve 1997�nin basit ortalamalarõ 

Tarõmdaki tek ürüne bağõmlõ üretim, sanayi istihdamõnõn da gelişimini engellemektedir. 
İmalat sanayi içinde, tarõma dayalõ sanayiler hakim durumdadõr. Bölgenin iki önemli ürünü 
çay ve fõndõk mevsimsel olarak işlenir. Üretim tesislerinin çoğu kamu sektörüne aittir ve 
oldukça verimsiz bir işletim söz konusudur. Bu nedenlerle, tarõma dayalõ sanayilerde 
çalõşanlarõn yarattõğõ katma değer Türkiye ortalamasõnõn üçte biri kadardõr. İmalat sanayisinin 
diğer alt-sektörleri, işgücü kullanma etkinliği açõsõndan ulusal ortalamalara yakõn 
seviyelerdedir.  

1999 yõlõ verilerine göre servis sektöründe çalõşan kişi sayõsõ 130.000�dir. Bu istihdamõn 
yarõsõndan fazlasõ kamu çalõşanlarõdõr. Kamu sektöründe alõnan ücretler, genellikle kamu dõşõ 
servis işlerinde alõnanlardan daha yüksek olduğundan, DOKAP bölgesinde servis sektörünün 
katma değeri göreli olarak yüksektir.  

 



Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (DOKAP)                                                                            Nihai Rapor, Cilt II: Ana Plan 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dokap/c2.pdf 4-6 

Tarõm sektöründeki işgücü verimliliği değişiklikleri, ürün ve istihdam değerlerinden yola 
çõkõlarak belirlenmiştir. Kõrsal işgücünde bir düşüş beklenmesine karşõn, tarõm sektörü 
GSBH�nin yõlda yüzde 1 oranõnda artacağõ varsayõlmõştõr. Bu varsayõmlardan yola çõkarak, 
işgücü verimliliğinde oldukça yüksek bir artõş elde edileceği hesaplanmõştõr. 

Tarõm sektörü işgücü verimliliğinde oluşacak yapõsal değişimin etkisi, ülke geneliyle ilgili 
tahminlere de yansõyacaktõr. DPT, 1999-2020 dönemi için tüm ülke genelini kapsayan 
verimlilik hedefleri belirlemiştir. Hedeflenen işgücü verimliliği artõşõ oranõ, sanayide yüzde 
1,2, servis sektöründe yüzde 2,0 ve tarõmda yüzde 2,9�dur.  

DOKAP bölgesinde bu kapsamda oluşacak  değişiklikler  Tablo 4.5�de özetlenmiştir.  Hizmet 
ve sanayi sektörüne yeni eklenen çalõşanlarõn verimliliği mevcut verimlilik değerlerine göre 
oldukça fazla olacaktõr. Ancak projeksiyonlar  toplam istihdamdaki ortalama değişikliği 
yansõtmaktadõr. Bu nedenle değişikliğin boyutu çok büyük görünmemektedir.  

             Tablo 4.5 DOKAP Kalkõnma Alternatiflerinde Olmasõ Beklenen İş Gücü Verimliliği 
Değişiklikleri 

 Alternatif I Alternatif II Alternatif III 

a)  İş gücü verimliliğindeki değişim    

 Tarõm  2,9 4,3 4,3 

Sanayi  2,0 3,0 3,0 

Hizmetler 1,5 2,5 3,0 

b)  GSBH�daki değişim 4,2  5,5 5,8 

 

Son iki alternatifteki büyümenin gerçekleşmesi halinde, aşağõdaki tabloda da gösterildiği 
üzere, 2020 yõlõ itibariyle bölge ile ülkenin geri kalan kõsmõ arasõndaki verimlilik farkõ büyük 
ölçüde azalacaktõr. Verimlilik hedefleri, DOKAP Ana Planõ�nõn tamamlanacağõ yõl için 
hesaplanmõştõr. Aynõ yõl için tahmin edilen ülke parametreleriyle karşõlaştõrõlmõştõr. (Tablo 
4.6) 

Tablo 4.6    İşçi Başõna Düşen GSBH/GSYİH : 1996 dolar fiyatlarõyla 

 Tarõm Sanayi Hizmetler 

DOKAP - 1996          1,546,4               6,395,5               9,203,5 

       2020*          3,437,0             12,865,0 20,948

Türkiye - 1995          2,470,0             15,142,0 13,096

  2005          3,383,0             16,870,0 14,069

  2020          5,007,0             20,184,0 21,752

(*) Alternatif III�de oluşacak değişim (hizmetler sektörü öncülüğünde kalkõnma) 
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4.1.4 Kalkõnma Alternatiflerinin Değerlendirilmesi 

Kalkõnma alternatifleri, ekonomik, sosyal, çevresel ve mekansal özellikleri içeren çeşitli 
açõlardan birbirleriyle karşõlaştõrõlmõş ve değerlendirilmiştir. Her alternatifin içerdiği kamu 
sektörü desteği ve katõlõmõ ayrõca belirtilmiştir. 

(1) GSBH�nin düzeyi ve bileşimi 

Alternatiflerin ana kalkõnma göstergelerinin detaylarõ bu bölümün ekinde    sunulmuştur. Bu 
göstergeler, aşağõda en önemli parametreler açõsõndan özetlenmiştir. 

                       Tablo 4.7  Üç Alternatif için Tahmin Edilen Kalkõnma 
 Alternatif I Alternatif II Alternative III 
Yõllõk GSBH artõşõ (%) 
(2000-2020 yõllarõ dönemi ortalamasõ)  

4,16 5,54 5,77 

GSBH�nõn sektörlerel dağõlõmõ (%)  
(2020 yõlõ için)    

Tarõm 12,4 9,0 8,1 
Sanayi 25,1 27,2 24,3  

Hizmetler 62,5 63,8 67,6 

2020 yõlõnda istihdamõn sektörler bazõnda 
bileşimi (%) 

   

Tarõm 42,3 32,3 31,0 

Sanayi 21,2 26,0 20,0 

Hizmetler 36,5 41,7 49,0 

2020 yõlõnda kentsel nüfus oranõ (%)  72,8 80,0 80,0 

2020 yõlõnda kişi başõna düşen GSBH 
(sabit 1996 dolar fiyatlarõyla) 

3,856 4,729 5,296 

 

Alternatif I�de anahtar göstergelere göre kalkõnma düzeyinin yeterli olmadõğõ ortaya 
çõkmaktadõr. 2000-2020 yõlõ arasõndaki dönemde kişi başõna GSBH�õn artõş oranõ, yüzde 4,16 
gibi düşük bir değer göstermektedir. 1997 yõlõnda yüzde 74 olan istihdamdaki tarõm 
sektörünün payõ, 2020 yõlõnda yüzde 42�ye düşmektedir. Ancak bu oran da oldukça yüksek 
bir değerdir ve bölgenin tarõm ağõrlõklõ yapõsõnõn değişmeyeceğine işaret etmektedir. 

Alternatif II ve III, Alternatif I�den daha yüksek bir kalkõnma düzeyi getirmektedir. Alternatif 
II, sanayi gelişiminin göreli olarak daha hõzlõ bir şekilde gerçekleşeceği varsayõmõna 
dayanmaktadõr. Teşvik edilecek olan sanayilerin, çevre dostu ve yoğun bir şekilde eğitilmiş 
insan gücü kullanan sanayiler olmasõ öngörülmektedir. 

Bu alternatif doğrultusunda gelişecek olan üretim tesisleri hem ulusal pazara hem de 
Karadeniz�i çevreleyen ülkelere hizmet edecektir. Hammadde ithalatõ yapõlabilecek ülkelere 
yakõnlõk kurulacak sanayiler için bir avantaj sağlayacaktõr. Yeni sõnai işletmelerin 
gerektireceği büyük yatõrõmlar bölge dõşõndan çekilebilir. Bunun yanõ sõra, bölgesel pazara 
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yönelik ürünlerde  de belirli düzeyde  büyüme sağlanabilir. Bu artõş ile BDT ülkelerine 
yönelik olarak seçilen birkaç ürünün üretiminde kaydedilen önemli büyümeler birleştirilerek 
hedeflenen sanayi gelişimi gerçekleştirilebilir. 

En yüksek gelişme düzeyine Alternatif III�de ulaşõlmaktadõr. Bu alternatif; ticaretin, özellikle 
uluslararasõ ticaretin, ve ihtisaslaşmõş ticari ve kişisel hizmetlerin teşvik edilmesine 
dayanmaktadõr. Bu çerçevede, turizm ve ihtisaslaşmõş sağlõk, eğitim ve kültür hizmetleri ön 
plana çõkarõlmalõdõr. Hizmetlerdeki gelişme, sanayinin de gelişmesine katkõda bulunacaktõr. 

(2) Sosyal yapõ 

Alternatif I, sosyal açõdan da istenen sonuçlarõ vermemektedir. 2020 yõlõna kadar yõllõk GSBH 
artõş oranõ yüzde 4,16�dõr. Ayrõca, bölgedeki nüfus artõşõ, doğal artõşõn altõnda kalmaktadõr. Bu 
durum dõş göçün, hõzõ azalsa bile, devam edeceğini göstermektedir.  Tarõm sektörünün 
istihdam içindeki payõ 1996 yõlõnda yüzde 73 iken 2020 yõlõnda yüzde 42,3�e düşecektir.  
Fakat DOKAP bölgesinin tarõm ağõrlõklõ yapõsõ değişmeyecektir. Bu sonuçlar   Alternatif I� 
deki büyümenin yavaş ve yapõsal değişimin sõnõrlõ olduğunu göstermektedir. Dolayõsõyla, 
bölge ile Türkiye geneli arasõndaki ve bölge içinde kõrsal-kentsel alanlar arasõndaki farklarõn 
devam edeceği görülmektedir.  

Alternatif II, DOKAP bölgesinde eğitilmiş insan gücünün artõrõlmasõnõ öngörmektedir. Bu 
alternatif BDT ülkelerine yakõnlõk ve bu ülkelerden hammadde alma avantajõnõ kullanacaktõr. 
Bölgedeki üretim faaliyetlerinin gelişimi, BDT ülkeleri ile kurulacak güçlü bağlarla daha da 
kolaylaşacaktõr.  

Alternatif III, sadece komşu ülkelerle değil diğer ülkelerle de uluslararasõ ticaret bağlarõnõn 
geliştirilmesiyle açõk bir toplum yapõsõnõn oluşmasõnõ hedeflemektedir. Bunun yanõ sõra, 
gelişmiş sağlõk hizmetleri ile  yerel halka ve komşu ülkelere hitap eden eğitim olanaklarõ gibi 
yüksek düzeyli sosyal hizmetler, bu alternatifi destekleyecektir. Bu çerçevede, turizm diğer 
bir kilit sektördür. Kõrsal turizm, kõrsal sosyo-ekonomik yapõnõn canlandõrõlmasõnda ve yerel 
kültürün bir sermaye haline getirilmesinde araç olacaktõr.  

(3) Çevre 

Alternatif I�de, DOKAP bölgesinin kõrsal alanlarõnda ekonomik yapõnõn zayõflõğõ devam 
edecek ve bunun sonucunda köylerden bölge dõşõna göç devam edecektir. Bu alternatifte, 
yerel ve bölgesel pazara yönelik üretim ve hizmetler, kentlerden sağlanacak yüksek düzeyli 
hizmet sunumunu gerektirmemektedir. Sõnõrlõ kentsel gelişme sonucu, bu alanlarda doğal 
çevre üzerindeki baskõ ve bunun getireceği kirlenme riski azalacaktõr.  

Alternatif II�de önerilen gelişmenin sağlanmasõ kentlerde yaşam koşullarõnõn yatõrõmcõlarõ 
çekecek şekilde iyileştirilmesini gerektirecektir. Bu durum, büyük olasõlõkla kõrsal çevrenin 
ihmalinin devam etmesini de beraberinde getirecektir. Aslõnda, bu alternatifte de kõrsal nüfus 
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azalacaktõr. Alternatif II�nin bazõ sanayilerin genişlemesini veya yeni sanayiler kurulmasõnõ 
örgördüğü düşünülecek olursa, sanayi kirliliği riski artabilir. 

Alternatif III�de, dõşarõdan yatõrõmcõ çekebilmek amacõyla kentsel hizmetlerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Geliştirilecek yüksek kaliteli sosyal servisler, kentin sunduğu kentsel çevre 
zenginliklerini artõracaktõr. Bu durum dõşarõdan daha fazla ziyaretçi ve yatõrõmcõ gelmesini 
sağlayacaktõr. Bu alternatifte, kõrsal turizmin gelişmesinin bir ön koşulu olarak kõrsal çevrenin 
de iyileştirilmesi beklenmektedir. 

(4) Kamu sektörü-özel sektör ilişkisi 

İlk alternatifte, kamu sektörünün yapacağõ katkõnõn göreli olarak az olacağõ düşünülmektedir. 
Kamunun faaliyet göstereceği temel nokta, bölge içindeki yollarõn iyileştirilmesidir. Böylece 
DOKAP bölgesi içinde farklõ alanlar arasõndaki bağlar güçlendirilecektir. Su, elektrik ve 
telekomünikasyon gibi diğer kentsel altyapõ hizmetlerinde de  iyileştirmeler devam edecektir.  

Alternatif II�deki tarõma dayalõ sanayi gelişimini teşvik edebilmek için kamu kesiminin 
önemli katkõlar yapmasõ gerekecektir: Temel ulaşõm ve telekomünikasyon altyapõsõ, büyük 
barajlar ve sulama faaliyetleri gibi hizmetleri içeren fiziksel altyapõ geliştirilmelidir. İnsan 
gücü eğitimi ve teknolojinin uyarlanmasõ konularõnõn büyük ölçüde özel sektörün 
inisiyatifinde olmasõ beklenmektedir. Ancak kamu sektörü de bu girişimleri özel krediler ve 
diğer özendirici önlemlerle destekleyecektir. Bunun yanõ sõra, kalite ve ürün standartlarõ kamu 
sektörü tarafõndan sağlanacaktõr. Alternatif III, genel anlamda kalkõnmanõn, kamu ve özel 
sektörün eşgüdümlü bir şekilde yürütülecek ortak çabalarõnõ gerektirecektir. Özel sektörün 
üstleneceği uluslararasõ ticaret faaliyetlerini teşvik etmek için, ihracat garantilerinin, yeni 
finansman modellerinin başta ulaşõm olmak üzere fiziki altyapõnõn sağlanmasõ gerekecektir. 
Ayrõca ikili ticaret hacminin artõrõlmasõ için çaba göstermek gereklidir. Dünya Ticaret 
Örgütü�nün kurallarõ ve Avrupa Birliği ile yapõlan yeni Gümrük Birliği anlaşmasõnõn izin 
verdiği bütün teşvik önlemleri alõnmalõdõr. 

(5) Önerilen DOKAP gelişme alternatifi 

Yukarõda üç ayrõ kalkõnma alternatifi çeşitli açõlardan değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo 
4.8�de özetlenmiştir. Bu değerlendirmeye dayanarak, DOKAP bölgesel kalkõnmasõ için en iyi 
ve aynõ zamanda en gerçekçi olan alternatif aşağõda anlatõlmaktadõr. 

Üç kalkõnma alternatifi, kavramsal açõdan farklõ olmalarõna rağmen, tamamen birbirleriyle 
uzlaşmaz da değildir. Alternatif I�de öngörüldüğü gibi, bölgeye özgü kaynaklarõn maksimum 
düzeyde kullanõlmasõ ile bölge içi ekonomik tamamlayõcõlõğõn sağlanmasõ önemlidir. DOKAP 
bölgesi için yakõn gelecekte böyle bir yol izlenebilir. 
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Tablo 4.8  DOKAP Bölgesi için Üç Kalkõnma Alternatifinin Karşõlaştõrõlmasõ 
 1. Sürdürülebilir entegre 

kalkõnma 
II. Hõzlandõrõlmõş, tarõmsal 

sanayi ağõrlõklõ büyüme 
III. Dõşa yönelik, hizmetler sektörü 

öncülüğünde kalkõnma 

1.  Karakteri   Bölgeye özgü kaynaklara 
dayanan, 

  Tarõma dayalõ sanayi ve ihracata 
yönelik  

 İhraç pazarõna yönelik ticaret, iş ve 
kişisel hizmetler,  

 yerel pazara yönelik   kalkõnma   turizm öncülüğünde 

   Kalkõnma     kalkõnma 

2.  Ekonomi    

     Ekonomik büyüme 4,16 5,54 5,77 

     (yõllõk yüzde, 2000-2020)    

     Ekonomik yapõ (%)    

        Tarõm  12 9 8 

        Sanayi 25 27 24 

        Hizmetler 63 64 68 

2020�de kişi başõna   

düşen GSBH  

  

     (sabit 1996 dolar  
değerleriyle)

3.856 4.729 6.296 

    

3.  Mekansal gelişme    

     2020�de kentleşme (%) 72,8 80,0 80,0 

Yerleşme yapõsõ   Daha yaygõn   Daha büyük ikincil kentsel 
yerleşmeler 

 Bir kaç büyük kent merkezinde 
yoğunlaşma 

    

4.  Sosyal etkiler *  İçe dönük, tarõmsal toplum * Kalkõnmanõn temeli eğitilmiş 
insan gücü 

* Açõk toplum 

 *  Kentsel ve kõrsal alanlar 
arasõnda  

    * Yüksek kaliteli sosyal hizmetler 

     devam eden farklõlõklar * Komşu ülkelerle daha güçlü 
bağlantõlar 

* Canlandõrõlmõş kõrsal sosyo-
ekonomiler  

          

5. Çevresel etkiler 
 

* Kõrsal çevre ihmalinin 
devam etmesi 

*  Bazõ sanayilerden 
kaynaklanmasõ olasõ kirlenme 

*  Kõrsal turizme yönelik olarak 
zenginleştirilmiş kõrsal çevre  

        

 * Çekici olmayan kentsel 
çevre 

*  İyileştirilmiş kentsel çevre * Kentsel çevrede çeşitlilik  
   ve zenginlik  

       

6. Kamu-özel sektör ortaklõğõ * Bölge içi yollarõn 
iyileştirilmesi için kamu

*   Fiziksel altyapõyõ iyileştirmek 
için kamu sektörü yatõrõmlarõ

*  Kamu-özel sektör ortaklõğõyla 
sağlanacak kalkõnma

    
  *  Kamu sektörünün    
    

  

    desteklediği ve özel sektör 
    öncülüğünde gerçekleştirilen 

    eğitim, teknoloji  

    uyarlamalarõ, vs.  

 

Öte yandan bölge, yerel pazarlarla birlikte ulusal ve uluslararasõ pazarlara da 
yönelmelidir. Böylece BDT ülkeleriyle bağlantõlõ olarak sahip olduğu mekansal avantajõ 
kullanabilecektir. Bu da, Alternatif II�de önerildiği gibi, daha fazla tarõma dayalõ sanayi 
tesisi kurulmasõnõ ve mevcutlarõn hõzla büyümesini gerektirecektir. DOKAP bölgesel 
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kalkõnmasõnõn ilk aşamalarõnda, BDT ülkelerinden ithal edilecek hammaddelere ulaşmak 
ve ihraç pazarlarõna dayanan ithalat-ihracat faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak daha 
kolay olacaktõr. Bu üretim faaliyetleri aynõ zamanda, uluslararasõ ticaretin, ihtisaslaşmõş 
ticari ve kişisel hizmetlerin gelişmesini de sağlayacaktõr. 

DOKAP bölgesinde daha gelişmiş ve çeşitlenmiş bir ekonomik taban oluşturabilmek için, 
Alternatif III�e paralel olarak, dõşa yönelik faaliyetlerin de geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bu girişimler, ihracata yönelik üretim yapan sanayileri ve yerel halkõn yanõ sõra komşu 
ülkelerin ihtiyaçlarõna da cevap verecek yüksek düzeyli hizmetleri içerebilir. Ancak bu 
tür hizmetler, büyük ölçüde komşu ülkelerdeki sosyo-politik koşullara bağlõ olduğu için 
değişken ve istikrarsõz olabilir. Bu nedenle, tek pazara fazla bağõmlõ hale gelmekten 
kaçõnõlmalõdõr. Bunun yanõsõra  DOKAP bölgesinde ortaya çõkacak yeni koşullar  ve 
fõrsatlar değerlendirilmeli, bu gelişmelerin izin vereceği yeni faaliyetler orta ve uzun 
vadede geliştirilmelidir.  

Yukarõda anlatõlanlar çerçevesinde, DOKAP bölgesel kalkõnmasõ için en uygun alternatif, 
Alternatif II ile Alternatif III arasõnda bir yerdedir. Bölgeye özgü kaynaklarõn maksimum 
derecede kullanõlmasõ ile iç entegrasyonun sağlanmasõ bu alternatif içine 
yerleştirilecektir. Alternatif II�de öngörüldüğü üzere tarõma dayalõ sanayinin ve buna 
bağlõ hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili ögeler de alternatife dahil edilecektir. Ancak dõşa 
yönelik faaliyetlerde beklenen gelişme, daha gerçekçi olmak için, sõnõrlõ bir düzeyde 
tutulmuştur.  

4.2 Sosyo-Ekonomik Çerçeve  

DOKAP bölgesel kalkõnmasõnõn sosyo-ekonomik çerçevesi, önceki bölümde üç 
alternatifi incelemek amacõyla kullanõlan göstergelere dayalõ olarak ortaya konmuştur. 
2020 yõlõndaki DOKAP sosyo-ekonomisi; GSBH, istihdamõn sektörel dağõlõmõ, kentsel-
kõrsal nüfus ve kişi başõna düşen GSBH parametreleri ile tanõmlanmõştõr. Yukarõda ifade 
edildiği gibi, DOKAP kalkõnma alternatifi Alternatif II ve Alternatif III arasõnda bir orta 
yol takip edecektir. Ancak takdimde karõşõklõklara neden olmamak için bu raporun takip 
eden bölümlerinde verilen sosyo-ekonomik göstergeler Alternatif III çerçevesinde 
belirlenen değerleri ifade etmektedir.  

(1) GSBH ve istihdam 

2020 yõlõ toplam GSBH, çalõşan başõna düşen GSBH ve sektörel istihdamõn dağõlõmõ 
Tablo 4.9�da özetlenmiştir. Tabloda gösterildiği üzere, 2020 yõlõna kadar GSBH yõlda 
yüzde 5,8�lik bir oranla artacaktõr. Sektör paylarõ ise sõrasõyla tarõm yüzde 8,1, sanayi 
yüzde 24,3 ve hizmetler yüzde 67,6 olacaktõr. İstihdamõn dağõlõmõnda hizmet sektörü 
yüzde 49,0 ile başõ çekmekte, bunu yüzde 31,9 ile tarõm ve yüzde 20,0 ile sanayi 
izlemektedir.                                 
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Tablo 4.9   DOKAP Bölgesinde GSBH ve İstihdamõn Sektör Bazõnda Dağõlõmõ, 2020 
                                    GSBH                                 Çalõşan başõna     Çalõşan                           
Sektör                ( dolar *106)       Oran (%)          GSBH               Sayõsõ             Oran(%)   
Dağõlõmõ (%)                                                            ( dolar)                (103) 
Tarõm 
 
Sanayi 
 
Hizmetler 
 
Toplam 

 1.474 
 

  4.428 
 

12.354 
 

18.257 

    8,1 
 

  24,3 
 

  67,6 
 

100,0 

  2.557 
 

12.865 
 

20.948 

429 
 

344 
 

590 
 

    1.363 

 31,4 
 

 25,2 
 

 43,4 
 

100,0 

 

(2) Nüfus 

Önerilen DOKAP kalkõnma alternatifi altõndaki 2020 yõlõ kõrsal-kentsel nüfusu, 
Alternatif II ve Alternatif III için verilen değerlerin aynõsõdõr. Nüfusla ilgili sonuçlar 
Tablo 4.10�da özetlenmiştir. Burada da görüldüğü gibi, bölge nüfusu yõllõk yüzde 
0,74�lük bir artõşla 2020 yõlõnda 3,447,000�e yükselecektir. Bu artõş oranõ, doğal 
artõş oranõna karşõlõk gelmektedir. Bu nüfus büyüklüğüne ulaşmak için kullanõlan 
varsayõmlar şunlardõr: DOKAP nüfusundaki azalma, Ana Plan tarafõndan öngörülen 
kalkõnma programlarõnõn 2001 yõlõndan itibaren uygulanmaya başlamasõyla 
kademeli bir şekilde kontrol altõna alõnacaktõr. Bölge, 2010 yõlõna kadar doğal nüfus 
gelişiminin tümünü kendi içinde tutacak, 2011�den itibaren de kontrol edilebilir 
büyüklükte bir iç göç başlayacaktõr. Kentleşme oranõ, 2020 itibariyle yüzde 80,0�e 
yükselecektir.   

Tablo 4.10   DOKAP  Bölgesi Nüfus Projeksiyonlarõ, 1997 � 2020 
                                               Yõl 

Nüfus                     1997             2000             2010             2020 
 
Kentsel 
 
Kõrsal 
 
Toplam 

 
1,416 

 
1,495 

 
2,911 

 
1,505 

 
1,406 

 
2,911 

 
2,165 

 
963 

 
3,125 

 
2,760 

 
687 

 
3,447 

 

(3) Kişi başõna düşen GSBH   

GSBH ve nüfus projeksiyonlarõna dayanarak, 2020 yõlõnda DOKAP bölgesinde kişi 
başõna düşecek olan GSBH 5296 dolar olarak hesaplanmõştõr. Bu rakam, Türkiye 
için tahmin edilen GSYİH�nõn yüzde 83�üne karşõlõk gelmektedir. Bu oranõn 1996 
yõlõ için sadece yüzde 66 olduğu gözönünde tutulursa, önemli bir iyileşme 
kaydedileceği görülmektedir. 
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4.3 Mekansal Kalkõnma Çerçevesi 

Bir bölgenin mekansal kalkõnmasõ çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler; doğal 
kaynaklarõ içeren doğal yapõ, mevcut altyapõ tesisleri, mevcut nüfus dağõlõmõ, 
ekonomik faaliyetler ve refah, diğer fiziksel ve sosyo-kültürel faktörler ve politikalar 
çerçevesinde yapõlan müdahelelerdir. Planlõ kalkõnmayla doğrudan ilgili olan en 
önemli üç faktör; (1) yerleşmelerin dağõlõmõ, (2) ulaşõm ağõ, ve (3) arazi kullanõmõ ve 
potansiyelidir. DOKAP bölgesel kalkõnmasõnõn mekansal çerçevesi, bu faktörlere bağlõ 
olarak tanõmlanmõştõr. 

4.3.1 Arazi kullanõm çerçevesi 

(1) Mevcut arazi kullanõmõ ve kapasitesi 

DOKAP bölgesindeki mevcut arazi kullanõmõ ve toprağõn tarõma  uygunluğu, 2.3.1 
no.lu alt bölümde incelenmiştir. Bölgedeki mevcut arazi kullanõmõnõn özellikleri şu 
şekilde özetlenebilir: 

1) Tarõmsal alan oldukça kõsõtlõdõr: 762,600  hektarlõk  toplam  arazinin  ancak  
yüzde 19�u tarõma uygundur. Aynõ oran, Türkiye geneli için yüzde 35�tir.  

2) Tarõm alanõ içerisinde, meyve bahçeleri başõ çekmektedir. 1996 yõlõ itibariyle 
bölgede yüzde 52,5; ülke genelinde yüzde 9,2�dir. 

3) Mevcut ve planlanan sulama alanõ oldukça küçüktür. Sulanabilir toplam 
635,400 hektarõn yalnõzca yüzde 19�una karşõlõk gelen 120,700 hektar alan 
sulanmaktadõr. 

4) Koruma alanlarõ sadece milli parklar, tabiat parkõ ve çevre koruma alanlarõ ile 
sõnõrlõdõr. Toplam alanõn 81,100 hektar ile yalnõzca yüzde 2,1�ini oluşturmak-
tadõr. Yine de, bu oran Türkiye genelindeki oran olan yüzde 1,0�den büyüktür. 

5) 1994 yõlõ itibariyle toplam alanõn yüzde 37,4�üne karşõlõk gelen orman alanlarõ 
oldukça geniş bir alan kaplamaktadõr. Ülke geneli için bu oran yüzde 29,1�dir. 

6)   Kentsel gelişme büyük oranda sadece kõyõ şeridinde oluşmuştur.  

DOKAP bölgesinde toprak kabiliyetinin özellikleri aşağõdaki gibi özetlenebilir: 

i) Ürün yetiştirmeye uygun topraklar, 382,400 hektar ile toplam alanõn sadece 
yüzde 9,8�ini oluşturmaktadõr. 

ii) Herhangi bir tarõmsal faaliyet için kullanõlamayacak durumda olan araziler 
194,000 hektar ile toplam alanõn yüzde 4,9�una  karşõlõk gelmektedir. 

iii) Ürünlerin yetiştirilmesini kõsõtlayan başlõca faktörler; eğime bağlõ  erozyon 
riski, toprak derinliği ile bağlantõlõ olarak toprak özelliği,  seller ve drenaj 
eksikliğine bağlõ olarak ortaya çõkan aşõrõ nemdir. 

(2) Arazi kullanõm planlama kriterleri 
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Mevcut arazi kullanõmõ ve toprak uygunluğu verileri  Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 
aracõlõğõyla incelenip gelecekteki arazi kullanõmõ planlanmõştõr. Arazi kullanõmõnõn 
planlanmasõ için kullanõlan kriterler şunlardõr: 

1) Prensip olarak kõsõtlõ toprak  kaynaklarõ tarõmsal amaçlõ olarak kullanõlmalõdõr. 
Ayrõca birinci sõnõf tarõm topraklarõnda yapõlan fõndõk üretimi caydõrõlmalõdõr. 

2) Toprak verimliliğini artõrmak için, bütün sulama olanaklarõ kullanõlmalõ ve 
ekilen ürünler olabildiğince çeşitlendirilmelidir. 

3) Kõsõtlõ orman alanlarõnõn ağaç ürünleri yetiştirme ve ağaç dõşõ orman ürünleri 
elde etme amacõyla kullanõlmasõna, arazinin uygunluğuna göre izin verilmeli ve 
orman koruma alanlarõ yeniden belirlenmelidir. 

4) Bitki örtüsünün yoğun olduğu platolarda ve sel tehtidi altõndaki nehir yataklarõ 
kenarlarõndaki kõsõtlõ alüvyonal düzlüklerde kentleşme kontrol edilmelidir. 

5) Mera olarak kullanõlan alanlar, toprak uygunluğuna göre yeniden 
düzenlenmelidir. Coğrafi Bilgi Sistemi ile hazõrlanan  mevcut arazi kullanõm 
haritasõ Şekil 4.1�de verilmiştir. Bu haritanõn içerdiği kullanõm bilgileri Tablo 
4.11�de verõlmiştir 

Yukarõda verilen kriterlere bağlõ olarak öneri bir arazi kullanõm haritasõ geliştirilmiştir (Şekil 

4.2). İller itibariyle önerilen arazi kullanõmõ Tablo 4.12�de verilmiştir.  

Mevcut durum ile karşõlaştõrõldõğõnda, planlama müdahaleleri sonucu oluşturulacak 
en büyük değişiklik bahçe alanlarõnda önerilen büyük artõştõr. Meralarõn ve kuru 
tarõm alanlarõnõn bir bölümünün meyva bahçelerine dönüştürülmesi önerilmektedir. 
Ancak, meralar üzerindeki kamu mülkiyeti böyle bir dönüşüme izin vermeyecektir. 

Öneri arazi kullanõm deseni ile mevcut durum arasõndaki diğer önemli bir fark çay 
ve fõndõk ekim alanlarõndaki aşõrõ genişlemedir. Mevcut toprak yapõsõ ve coğrafik 
koşullar göz önüne alõndõğõnda her iki ürünün ekim alanlarõnda daralmalar 
yapõlmasõ önerilmektedir. 

4.3.2 Ulaşõm sistemi 

DOKAP�õn öngördüğü temel stratejinin önemli bir unsuru, Bölüm 3.3�de de söz 
edildiği gibi, bölgesel ulaşõm ve iletişim altyapõsõnõn geliştirilmesidir. Özellikle 
ulaşõm sistemi için bir ana ulaşõm ağõnõn geliştirilmesi gerekmektedir (Şekil 4.3). 
Gelecekteki ana ulaşõm ağõnõn ögeleri aşağõda anlatõlmõştõr. 

Karayolu Taşõmacõlõğõ  

1) Doğu-batõ ana aksõ  

Kõyõdaki mevcut doğu-batõ ana karayolu aksõ, ulaşõm ağõnõn belkemiğidir. Bu aks,  
DOKAP bölgesinin farklõ alanlarõnõ, komşu bölgeleri ve ülkeleri  bağlayacak 
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biçimde güçlendirilmelidir. Mevcut sahil yolunun bazõ bölümleri genişletilmeli, 

güzergahõnda yer yer iyileştirmeler yapõlmalõ ve yeniden asfaltlanarak uygun hale 
getirilmelidir. Trabzon-Rize arasõnda kalan bölümünün iyileştirilmesi, bu alanõn 
kalkõnmasõna katkõ sağlayacaktõr. Karadeniz sahil yolu bölümler halinde 
iyileştirilmeli ve büyük kent merkezlerinde kent trafiğinin transit trafik üzerindeki 
olumsuz etkisini en aza indirgemek amacõyla  viyadük şeklinde dikey şehir geçişleri 
yapõlmalõdõr.  

Tablo 4.11: DOKAP Bölgesi Mevcut Arazi Kullanõmõnõn Belirlediği Mekansal Dağõlõm 
       Birim: km2 

 Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP 
Sulu Tarõm 91.2310 91.7276 205.7111 20.5733 0.0000 13.1583 411.9750 834.3763 
Kuru Tarõm 458.1942 773.0440 1021.1600 853.0140 89.8363 288.0510 875.2080 4358.5075 
Bahçeler 226.1858 0.0000 16.9129 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 243.0987 
Mera 1339.5300 1295.1100 2926.8500 668.9930 575.5140 1208.1000 2283.9500 10298.047 
Orman 4779.2270 2500.9110 2204.6274 2569.6554 1826.1448 1413.7130 99.2083 15393.4869 
Fõndõk 114.6100 1735.5000 0.0000 1815.5800 51.6752 1051.8800 0.0000 4769.2452 
Çay 224.3410 166.9020 17.8420 0.0000 853.7790 538.0590 0.0000 1800.923 
Yerleşim Alanlarõ 7.2559 10.0504 12.3045 19.6624 8.9557 26.4567 10.2762 94.9618 
Diğer 739.6321 393.7578 283.6015 39.0566 480.0234 45.5846 75.7179 2057.3739 
TOPLAM 7980.2070 6967.0028 6689.0094 5986.5347 3885.9284 4585.0026 3756.3354 39850.0203 

 

Tablo  4.12   DOKAP Bölgesi Öneri Arazi Kullanõmõ  

Birim: km2 
 Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt DOKAP 

Sulu Tarõm 415.16 118.42 175.44 32.95 6.44 35.51 407.02 1,190.94 

Kuru Tarõm 452.89 639.03 700.45 169.12 168.60 294.31 783.57 3,207.97 

Bahçe 624.01 775.81 605.55 504.47 598.18 725.34 922.68 4,756.04 

Alternatif Ürün Bahçeleri 186.88 484.23 256.24 950.64 345.59 412.09 95.23 2,730.87 

Pasture 948.94 1,455.66 2,499.76 324.23 490.25 982.03 1,374.64 8,075.51 

Orman 4,473.11 1,694.28 2,178.21 2,516.74 1,140.20 970.81 92.35 13,065.70 

Fõndõk 34.80 1,131.02 0.00 1,431.60 39.33 660.63 0.00 3,297.38 

Çay 153.37 163.28 0.00 0.00 677.56 384.63 0.00 1,378.86 

Yerleşim Alanlarõ 7.26 10.05 12.30 19.66 8.96 26.46 10.26 94.96 

Diğer 683.79 495.24 261.07 37.13 410.83 93.20 70.57 2,051.81 

TOPLAM 7,980.21 6,967.00 6,689.01 5,986.53 3,885.94 4,585.00 3,756.33 39,849.10 

 

2) Kuzey-güney bağlantõlarõ 

Kuzey-güney doğrultusundaki erişim kapasitesinin artõrõlmasõ gerekmektedir. Halen 
Trabzon-Torul-Gümüşhane-Bayburt karayolu, kullanõlan tek kuzey-güney karayolu 
bağlantõsõdõr. 

Tirebolu ve Torul arasõndaki yolda, Kürtün Barajõ inşaatõyla birlikte, iyileştirme 
çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. Bu yol tamamlandõğõnda, ikincil bir kuzey-güney bağlantõsõ 
sağlanmõş olacaktõr. Artvin�den geçen Hopa-Erzurum karayolu da diğer bir ikincil hattõr. 
Ancak halen sürmekte olan baraj projeleri nedeniyle güzergahõnõn değiştirilmesi 
gerekmektedir. Kõyõ kesimini Tokat�a bağlayan Ünye-Akkuş yolu ise, DOKAP bölgesinin 
batõsõna hizmet veren başka bir ikincil karayolu bağlantõsõdõr. Ayrõca,  iyileştirilmekte 
olan Giresun-Şebinkarahisar yolu ve 
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Araklõ-Dağbaşõ-Aydõntepe-Bayburt yolu ile bağlantõlõ kuzey-güney ana bağlantõlarõnõn 
incelenmesi gerekir. 

3) İkincil doğu-batõ karayolu ekseni 

DOKAP bölgesinin iç kesimlerine hizmet verecek ikincil bir doğu-batõ karayolu 
ekseninin geliştirilmesi gerekmektedir. Yukarõ Çoruh nehrinin orta kõsmõ boyunca uzanan 
ve Artvin ve Bayburt�u bağlayan yol, Köse�Kelkit-Şiran-Alucra�dan geçerek 
Şebinkarahisar�a çõkmakta ve Kelkit Çayõ boyunca uzanan karayoluna bağlanmaktadõr. 
Yolun Çoruh nehri boyunca uzanan kesimleri, planlanan baraj projeleriyle birlikte 
iyileştirilmelidir. Diğer bölümlerin de geliştirilmeye gereksinimi vardõr. 

4) Yeni demiryolu hatlarõ 

Komşu bölgelerle ve ülkelerle demiryolu bağlantõsõnõn kurulmasõ, orta ve uzun vadede 
yararlõ sonuçlar getirecek bir yatõrõm olabilir. İlk adõm olarak, Doğu Anadolu merkezli, 
bölgelerarasõ ve uluslararasõ ticaret ve ulaşõm faaliyetleri kapsamõnda, geliştirilebilecek 
demiryolu hatlarõ incelenmelidir. Bölgenin demiryoluyla Kafkasya�ya oradan Orta 
Asya�ya bağlantõsõ ile DOKAP-GAP olasõ bağlantõsõ etüt edilmelidir. 

Denizyolu Taşõmacõlõğõ 

Hopa, Rize ve Giresun�daki üç ana liman özelleştirilmiş olup, Trabzon Limanõ�nõn da 
yakõn bir tarihte özelleştirilmesi beklenmektedir. Bir limanõn işleyişinin ve idaresinin 
etkinleşmesi özelleştirilme ile sağlanabilir. Bununla birlikte, DOKAP bölgesinin 
bütünündeki liman sisteminin etkili ve yeterli bir işleyiş ve idareye sahip olmasõ 
sağlanmalõdõr. Bölgedeki limanlar birbirlerini tamamlar nitelikte çalõşmalõdõr. Bu yöntem, 
kõsa vadede, iç ticarete konu olan mal ve yolcu hareketini artõrõr. Orta ve uzun vadede ise, 
bu limanlar, bölgesel bir bakõş açõsõyla, sayõlarõ giderek artacak uluslararasõ ticaret ve 
turizm amaçlõ gemilere, etkin bir yönetimle yeterli rõhtõm alanlarõ sağlayabilecek 
kapasiteye eriştirilmelidir. Gelişmiş haberleşme sistemleriyle limanlarõn birbiriyle 
bağlantõsõnõ sağlamak bir ön koşuldur. Trabzon ve Rize limanlarõnõn, serbest ticaret 
bölgeleri veya organize sanayi bölgeleriyle birlikte ortak bir işletme altõnda yönetilmesi 
de mümkündür.  

Havayolu Taşõmacõlõğõ 

Yolcu ve uçak sayõsõ bakõmõndan Trabzon Havaalanõ Türkiye�nin doğusundaki en büyük 
havaalanõdõr. Trabzon�dan önemli bir iç hat bağlantõ yoğunluğunun  olmadõğõ göz önüne 
alõnõrsa, hava yolculuğu için yerel talebin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum, 
DOKAP bölgesinde başka bir havaalanõna ihtiyaç duyulmasõna yol açabilir. Ordu-
Giresun havaalanõ önerisi bu konuda bir seçenek olarak incelenmelidir. Ayrõca orta 
vadede, özellikle turizm amaçlõ  küçük uçak ve helikopter pistleri de kurulmalõdõr. Bunlar, 
aynõ zamanda doğal afetler ya da sağlõk hizmetleri gibi acil durumlar için de 
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kullanõlabilir. Gürcistan�daki Batum havaalanõnõ da içeren, komşu bölge ve ülkelerle 
bağlantõlõ bir yerel hava hizmetleri ağõ kurulmalõdõr. 

4.3.3 Yerleşme Yapõsõ 

(1) Mevcut yerleşme sistemi  

Bölgenin yerleşim sistemi, DOKAP�daki mekansal yapõnõn bir uzantõsõ olarak Bölüm 
2.2�de incelenmiştir. Mevcut yerleşim sisteminin özellikleri aşağõdaki gibi özetlenebilir: 

1) Ordu ili hariç, bölgedeki kentsel merkezler kõyõ şeridinde yoğunlaşmõştõr ve 
Bölge�nin iç kesimlerinde sadece birkaç tane  orta büyüklükte kent merkezi vardõr;  

2) Trabzon dõşõnda büyük bir kent merkezi yoktur ve Trabzon da çok güçlü bir kent 
merkezi değildir; 

3) Kent merkezlerinin kümeleşmesi yalnõzca Trabzon çevresinde görülür.  

4) Büyük ölçüde topoğrafyaya bağlõ olarak, kõrsal yerleşimler çok dağõnõktõr. Kõrdan 
kente göç nedeniyle nüfus dağõlõm dengesi giderek daha da bozulmaktadõr.  

(2) Yerleşme sistemini iyileştirme şartlarõ 

Belirtilen özellikler göz önüne alõndõğõnda, DOKAP bölgesindeki yerleşme sistemini 
iyileştirmek için şu koşullar yerine getirilmelidir. İlk olarak, kõyõ bölgelerinde şu anda 
mevcut olan lineer gelişme yerine daha düzenli bir kentleşme gerçekleştirilmelidir. Bu 
amaçla, gelişmeye uygun alanlar ve benzeri olumlu özelliklere sahip bölgeler seçilerek, 
belirli kentsel faaliyetlerin bu alanlarda yoğunlaştõrõlmasõ gerekmektedir. Bu durum 
kentleşmeyi hõzlandõrõr.  

İkinci olarak gelişme potansiyeline sahip kent merkezleri oluşturulmalõdõr. Bu 
merkezlerin; iç kesimlerde, ana bağlantõ yollarõ üzerinde bulunmalarõna ve 
planlanan/yapõmõ devam eden su kaynaklarõ geliştirme projelerine yakõn olmalarõna 
dikkat edilmelidir. Bu tip alanlarda, kentleşmenin hõzlandõrõlmasõ için gerekli altyapõ da 
sağlanmalõdõr. 

Üçüncü olarak, işlevsel ayrõmlarla net bir kentsel kademelenme oluşturulmalõdõr. Farklõ 
kentsel merkezler için düşünülen işlevlere paralel olarak, çeşitli kentsel altyapõ olanaklarõ 
geliştirilmelidir. Özellikle iç kõsõmlardaki gelişmemiş kentsel merkezler 
güçlendirilmelidir. Böylece her birinin, kendi etki alanõ içerisindeki kõrsal yerleşmelere 
sunduğu hizmetlerin kalitesi artacaktõr. 

3) Kentsel kademelenme  

DOKAP bölgesinde şu anda, güçlü bir kentsel kademelenme sistemi yoktur. En büyük 
kent merkezi olan Trabzon, ulusal kademelenme içerisinde üçüncü derece bir merkezdir. 
Bölgenin güneyindeki daha küçük kent merkezleri ise, Erzurum, Erzincan ve Tokat gibi 
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bölge dõşõndaki büyük kent merkezleriyle bağlantõlõdõr.  

KTÜ Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi tarafõndan yürütülen çalõşmanõn bir parçasõ 
olarak, bir kentsel kademelenme analizi yapõlmõştõr. Bu analiz, DOKAP bölgesinde 
nüfusu 10,000�in üzerinde olan 40 kentsel yerleşmeyi, merkez olma göstergelerine göre 
sõralamõştõr. Bu göstergeler sekiz kentsel fonksiyonla bağlantõlõdõr. Bu fonksiyonlar; (1) 
perakende ve toptan satõş faaliyetleri ve kişisel hizmetler, (2) yargõ hizmetleri, (3) idari 
fonksiyonlar, (4) sağlõk ve hijyen hizmetleri, (5) kültürel fonksiyonlar, (6) turizm ve 
rekreasyon faaliyetleri, (7) eğitim fonksiyonlarõ, ve (8) ticari hizmetlerdir. Çalõşma 
çerçevesinde, aynõ zamanda genel bir sõralama yapõlmõştõr. 1980�lerin başõnda DPT 
tarafõndan hazõrlanan ulusal kentsel kademelenme analizinde, bugüne kadar meydana 
gelen değişiklikler incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 4.13�de özetlenmiştir.  

DOKAP bölgesindeki kentsel kademelenmenin, planlõ kalkõnma sonucunda değişeceği 
düşünülmektedir. Kalkõnma planõ doğrultusunda değişecek kent kademelenmesi 
sonucunda şu değişikliklerin olmasõ beklenmektedir: 

i) Planlanmõş/devam eden sulama projeleri sonucu verimliliğin artmasõ ile iç 
bölgelerdeki nüfusta artõş meydana gelmesi,  

ii) Trabzon-Rize koridorunun gelişmesi,  

iii) Ordu�da, kentsel kümelenme formunda, alt merkezlerin sayõsõnda artõş yaşanmasõ,   

iv) Bölgenin güney ve kuzey kõsõmlarõ arasõnda bütünleşmenin sağlanmasõ.  

Ayrõ kentsel merkezler arasõndaki fonksiyonel farklõlaşma kesinleştirilmelidir. Bu yolla 
bazõ kent merkezleri belirli alanlarda ihtisaslaşarak,  yerel halka ve ziyaretçilere daha 
etkin  hizmetler sunmalõdõr. Seçilmiş kentsel merkezlerde güçlendirilmesi planlanan 
alanlar, Tablo 4.13�de sõralanmõştõr. Bu alanlar; kent merkezlerinin mevcut ve gelecekteki 
ulaşõm sistemi içindeki, diğer büyük kent merkezlerine ve kentsel faaliyetlere göre 
belirlenmiştir. Bu uygulama sonunda, bir kent merkezi gelecekteki kentsel kademelenme 
içerisinde daha yüksek bir yere sahip olabilir.  

Bu veriler dikkate alõnarak, DOKAP bölgesinin gelecekteki kentsel merkez kademelenme 
yapõsõ üzerinde çalõşõlmõştõr. Bu çalõşma sonucunda, bölgede, ilçe merkezlerine ek olarak 
beş  kademe  kentsel  merkez  tanõmlanmõştõr (Tablo 4.14).  

4.4 Kalkõnma Senaryosu  

DOKAP Bölgesel Gelişme Çalõşmasõ, Bölüm 2�de ele alõnan DOKAP bölgesindeki 
mevcut durum õşõğõnda ve Bölüm 3�de kurgulanan strateji çerçevesinde belirlenen 
kalkõnma hedefleri doğrultusunda yürütülmüştür. Stratejinin temel ögeleri her alt bölge 
için ve zaman içinde ayrõ ayrõ düşünülmüştür. Kaynak kapasitesi genişleyip, aşama aşama 
kurumsal önlemler alõndõkça, DOKAP bölgesel kalkõnmasõ bu süreç içinde 
gerçekleşecektir.  
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Planlama döneminde geliştirilecek faaliyetler dizisi ve olasõ gelişmeler, bir kalkõnma 
senaryosu olarak tanõmlanmõştõr. Planlama dönemi üç bölüme ayrõlmõştõr: Birinci bölüm 
2001-05 yõllarõ arasõ; ikinci bölüm 2006-10 yõllarõ arasõ; üçüncü bölüm ise 2011�den 
sonrasõnõ içermektedir. DOKAP bölgesinin öngörülen  performansõ ve özellikleri Tablo 
4.15�te özetlenmiştir. 

DOKAP bölgesinin karşõ karşõya olduğu en büyük problem bölge dõşõna göç ve 
dolayõsõyla nüfus kaybõdõr. DOKAP bölgesel gelişmesi bu problemin, birinci bölümde 
sõfõr nüfus artõşõ; ikinci bölümde ise doğal nüfus artõşõ sağlanarak aşõlmasõnõ 
öngörmektedir. Son bölüm de ise kõsõtlõ miktarda geri göç beklenmektedir. Bu yolla, 
farklõ bölgelerden ve ülkelerden insanlarõn aktif olarak iletişim kurduğu, karõşõk bir kültür 
yapõsõna sahip, canlõ bir toplum  amaçlanmaktadõr. DOKAP ekonomisinin ortalama yõllõk 
büyüme oranõ, birinci bölümde minimum yüzde 4,  ikinci bölümde  yüzde  6-7 ve üçüncü 
bölümde yüzde 5-6  arasõnda olmalõdõr.  

DOKAP bölgesel kalkõnma projesiyle ekonomide hedeflenen düzelmenin aşamalarõ 
aşağõda verilmiştir.  

  Aşama  1:  Ekonomide yeniden yapõlanma için hazõrlõk, 

  Aşama  2:  Ekonomide yeniden yapõlanma, 

  Aşama  3:  Sürdürülebilir ekonomik büyüme.  

Her aşamada ekonomik büyümeyi destekleyecek bazõ kilit faaliyetler ve bunlarõn temel 
özellikleri  Tablo 4.15�te verilmiştir. Bu listeler fazla kapsamlõ olmayõp, ayrõntõlar sektör 
raporlarõnda yer almaktadõr. 

Sosyal açõdan bakõldõğõnda, ilk aşamada sosyal kalkõnma amaçlõ yerel vakõflar 
kurulmalõdõr. İkinci aşamada ise sunulan sosyal hizmetler geliştirilip tüm DOKAP 
bölgesini kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Bu süreçleri destekleyecek  faaliyetler 
Tablo 4.15�te gösterilmiştir. Son aşamada, DOKAP bölgesindeki sosyal servis ağõ, 
gelişen multi-medya iletişim sistemlerinin desteğiyle uluslararasõ bir nitelik kazanmalõdõr.  

İlk aşamada toplumsal katõlõma dayanan çevre yönetim sistemleri oluşturulmalõ, özellikle 
orman ve su kaynaklarõ yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve Karadeniz 
Çevresi Bilgi Ağõ konularõnda çalõşmalar yapõlmalõdõr. Böyle bir sistem ikinci aşamada  
ölçek ve katõlõm açõsõndan genişletilmelidir. Toplumsal katõlõmõn da sağlanmasõ 
koşuluyla, ÇED çalõşmasõndan geniş bir çevresel izleme/değerlendirme  çalõşmasõ 
yapõlmalõdõr. Böylece, ilgili gruplar  arasõnda çevreye ilişkin çeşitli bilgilerin alõşverişini 
mümkün kõlacak bir eko-toplum ağõnõn kurulmasõ sağlanacaktõr. Bu yolla, Karadeniz 
çevre envanterinin oluşturulmasõ da mümkündür. Bu sistem, son aşamada daha da 
geliştirilecek ve  tüm dünyayla bağlantõsõ sağlanacaktõr.  
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Tablo 4.13   Merkezilik Göstergelerine Göre DOKAP Kentsel Merkezlerinin Sõralanmasõ 

  Perakende,         

  toptan satõş    Sağlõk ve  Turizm,    

Kent merkezi 

İl 

kişisel Yargõ  İdari hijyen Kültürel eğlence Eğitim Ticari  Genel 

  hizmetler Hizm. fonk. fonk. fonk. fonk. fonk. hizm. Sõralama 

Trabzon TR 8 4 6 8 8 7 6 6 8 

Ordu OR 7 3 5 7 6 4 5 5 7 

Giresun GI 6 2 4 6 7 5 5 4 6 

Rize RI 6 2 3 5 6 6 5 4 6 

Ünye OR 5 2 2 6 5 2 4 3 5 

Akçaabat TR 4 1 1 3 4 3 3 2 4 

Fatsa OR 4 1 2 4 5 2 3 3 4 

Bulancak GI 4 1 2 3 4 1 1 2 4 

Görele GI 3 1 1 4 4 1 2 2 4 

Artvin AR 2 2 3 4 4 4 4 3 4 

Çayeli RI 3 1 1 4 3 2 1 2 4 

Bayburt BA 1 2 2 4 1 2 4 1 3 

Pazar RI 2 1 1 4 3 1 1 2 3 

Tirebolu GI 3 2 2 4 2 1 3 1 3 

Gümüşhane GU 2 1 1 4 3 2 4 3 3 

Hopa AR 2 1 1 2 1 3 4 2 3 

Espiye GI 2 1 1 4 1 1 1 1 3 

Beşikdüzü GI 2 1 1 1 1 2 2 1 3 

Aybastõ OR 2 1 1 2 3 1 1 1 2 

Gölköy OR 2 1 1 2 4 1 1 1 2 

Of TR 2 1 1 2 1 1 1 1 2 

Ardeşen RI 1 1 1 4 4 1 1 1 2 

Korgan OR 2 1 1 2 2 1 1 1 2 

Ulubey OR 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

Şebinkarahisar GI 2 1 1 3 3 1 2 1 2 

Arhavi AR 1 1 1 1 2 1 3 1 2 

Kelkit GU 1 1 1 3 1 1 2 1 2 

Vakfõkebir TR 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

Araklõ TR 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

Kumru OR 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

Maçka TR 1 1 1 1 1 5 2 1 2 

Perşembe OR 1 1 1 1 1 2 2 1 2 

Sürmene TR 1 1 1 2 1 2 3 1 2 

Yomra TR 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

Akkuş OR 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Aluçra GI 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Gürgentepe OR 1 1 1 2 3 1 1 1 1 

Tonya TR 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Çamaş OR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Siran GU 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

 Kaynak: :  JICA Çalõşma Ekibi 

*  Koyu yazõlan numaralar, güçlendirilmesi gereken fonksiyonlarõ göstermektedir. 
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Tablo 4.14 DOKAP Bölgesindeki Kentsel Kademelenme  

Kademe  Kent Merkezi Temel Fonksiyonlar 
1. Bölge merkezi Trabzon Yüksek düzeyli kentsel hizmetler ve konfor  

  olanaklarõ için çok fonksiyonlu kent merkezi 
  Bölgesel ticaret merkezi ve turizm faaliyetleri 

için giriş kapõsõ 
2. Alt-bölge merkezleri Ordu Trabzon�la uyumlu çok fonksiyonlu kent 

merkezi 
  Tarõma dayalõ sanayi merkezi ve ticaret alt-

merkezi 
 Rize Trabzon�la uyumlu çok fonksiyonlu kent 

merkezi 
  Sanayi ve ticaret merkezi 

3. Ana kent merkezleri Giresun Ticaret ve finans merkezi 
 Ünye Tarõma dayalõ sanayi alt-merkezi 
 Artvin Sosyal ve kültürel hizmetler merkezi 
  Turizm alt merkezi 
 Bayburt Sosyal hizmetler ve tarõma dayalõ sanayi merkezi 
 Gümüşhane Sosyal hizmetler merkezi 
  Turizm alt-merkezi 

4. İkincil Kent Merkezleri Akçaabat Ticaret ve sosyal hizmetler alt-merkezi 
 Fatsa Ticaret ve kültürel hizmetler alt-merkezi 
 Bulancak Ticaret ve kültürel hizmetler alt-merkezi 
 Görele Sosyal hizmetler alt-merkezi 
 Çayeli Sosyal hizmetler alt-merkezi 
 Pazar Sosyal hizmetler alt-merkezi 
 Tirebolu Sosyal hizmetler ve ticaret alt-merkezi 
 Hopa Ticaret ve kültürel hizmetler alt-merkezi 
 Şebinkarahisar Ticaret, sosyal ve kültürel  hizmetler alt-merkezi  
 Maçka Turizm alt-merkezi 

5.   Hizmete yönelik kent 
merkezleri 

Espiye, 
Beşikdüzü 

 

 Aybastõ, 
Gölköy, Of 

 

 Ardeşen, 
Korgan, 
Arhavi, 

 

 Kelkit, 
Perşembe, 
Sürmene, 

 

 Yomra, Akkuş, 
Gürgentepe, 

 

 Aluçra  
6. İlçe merkezleri 49 kent 

merkezi 
 

   
Kaynak: JICA Çalõşma Ekibi  
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Tablo 4.15    DOKAP Bölgesel Kalkõnma Senaryosu 
 Etap 1 

2001 � 2005 
Etap 2 
2006 � 2010 

Etap 3 
2011 - 

1 Nüfus artõşõ Sõfõr nüfus artõşõ 

 (Nüfus azalmasõnõn durmasõ) 

Doğal nüfus artõşõ 

  (bölgeye gelen ve bölgeden 

çõkan göç arasõnda denge) 

Bölgeye makul seviyede 

dõşarõdan göç  

(farklõ kültürlerden oluşan bir 

toplumun ortaya çõkmasõ) 

2 Ekonomik büyüme Yõllõk ~ %4 Yõllõk ~ % 6-7  Yõllõk ~ %5-6  

3 Ekonomik 

özellikler 

Ekonomide yeniden yapõlanma 
için hazõrlõk Ekonomide yeniden yapõlanma 

Sürdürülebilir ekonomik büyüme 

 • Toprak kullanõm hakkõ 

önceliklerinde iyileştirme 

• Sulanan arazilerde dönüşümlü 

ekim için uygulamalõ araştõrma 

ve teknik/eğitsel yardõm  

• Bağ ve bahçe ürünleri, su kültürü 

ürünleri, ihracata yönelik işleme 

vs. için pazar oluşturulmasõ 

• Tüm bölgede kõrsal turizmin 

geliştirilmesi 

• Uluslararasõ ticaretin 

geliştirilmesi için kurumsal 

düzenlemeler 

• Yapõlabilir ve sürdürülebilir 

ormancõlõk ve hayvancõlõk 

faaliyetlerinin geliştirilmesi 

• Ürün çeşitliliğine sahip, geniş 

çaplõ bir sulama politikasõnõn 

uygulanmasõ 

• Yeni stratejik sanayilerin 

kurulmasõ 

• Ticaret, ticari ve kişisel 

hizmetler ve finansal 

hizmetlerde çeşitlilik 

• Yeni ürün döngülerinin 

kullanõmõyla sulu tarõm 

sisteminin kurulmasõ 

• Çevresi kontrol altõnda tutulan  

seralarla sõnai tarõm  

• Girdi/çõktõ ilişkileri ile birbirini 

tamamlayan, kaynak kullanõmõ 

sağlayan güçlü bir ekonomik 

yapõ 

• Diğer bölge ve ülkelerle  

bağlantõlõ, uluslararasõ turizm 

• KEİ çerçevesinde gelişmiş 

merkezi hizmet fonksiyonlarõ 

4 Sosyal özellikler Sosyal kalkõnma için yerel 

vakõflarõn kurulmasõ 

Tüm DOKAP bölgesinde 

geliştirilmiş sosyal hizmetlerin 

yaygõnlaştõrõlmasõ 

 • Sekiz yõllõk zorunlu eğitim 

sisteminin tamamen uygulanmasõ 

• Sağlõk hizmetlerinin yayõlmasõ 

• Yeni bir meslek eğitim 

enstitüsünün kurulmasõ 

• Her seviyede yaygõn eğitim  

• Yerel yönetimin teşviki ve 

toplumun katõlõmõyla sağlõk 

hizmetlerinin tam olarak 

yayõlmasõ 

• Yeni meslek eğitim 

enstitüsünün alt merkezleriyle 

beraber geliştirilmesi 

Diğer ülkelerle bağlantõyõ 

sağlayan ve multi-medya 

telekomünikasyon sistemiyle 

desteklenen sosyal hizmetler 

ağõnõn güncelleştirilmesi 

5 Çevresel özellikler Toplumsal katõlõma dayalõ çevre 
yönetim sisteminin kurulmasõ 

Çevre yönetim sisteminin 
genişletilmesi 

Dünya ile bağlantõ kurulmasõnõ 
sağlayan çevre yönetim 
sisteminin güncelleştirilmesi 

 
• Toplumsal katõlõm bazlõ orman/su 

kaynaklarõnõn yönetimi 

• Şeffaf bilgi sistemiyle ÇED�in 

tam olarak uygulanmasõ  

• Karadeniz çevresi ile ilgili bilgi 

alõş verişi 

• Toplum ve fert katõlõmõyla 

çevresel izleme/ değerlendirme 

ve ÇED 

• Çevresel bilgi alõş verişi için 

Eko-toplum ağõnõn 

oluşturulmasõ 

• Karadeniz çevresel envanteri 
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Bölüm 4�ün Ekleri 

Nüfus, İşgücü ve GSBH: Alternatif I 

a) Nüfus      

 Kõr Kent Toplam Kent Oranõ (%) 
15 Yaş Üstündeki 
Nüfusun Oranõ 

İşgücüne Katõlma 
Oranlarõ İşgücü Katsayõsõ 

     Kõr Kõr Kõr 

1997 1.495.000 1.418.000 2.913.000 0,49 0,70 0,73 0,85 0,41 0,60 0,30 

2000 1.406.000 1.505.000 2.911.000 0,52 0,71 0,74 0,85 0,41 0,61 0,30 

2010 1.148.000 1.980.000 3.128.000 0,63 0,74 0,76 0,84 0,42 0,62 0,32 

2020 937.000 2.510.000 3.447.000 0,73 0,76 0,79 0,82 0,43 0,62 0,34 

b) İş Gücü: Arz (işsizleri de kapsar) 
 Kõr Kent Toplam    

1997 892.067 422.663 1.314.730    

2000 853.301 456.000 1.309.301    

2010 711.668 634.511 1.346.179    

2020 584.707 849.409 1.434.116    

c) İstihdam1) 
Sektörel İşgücü 

 Tarõm Sanayi Hizmetler Toplam Kentsel İşgücü Tarõm Sanayi Hizmetler 

1997 892.067 143.322 245.528 1.280.917 388.850 0,70 0,11 0,19 

2000 853.301 154.626 264.894 1.272.821 419.520 0,67 0,12 0,21 

2010 711.668 219.835 376.605 1.308.108 596.440 0,54 0,17 0,29 

2020 584.707 294.289 504.155 1.383.151 798.445 0,42 0,21 0,36 

1) İşsizlik 1997�de %8�dir. 2020 yõlõnda sanayi ve hizmetler sektöründe işsizliğin %6�ya düşeceği tahmin edilmiştir. Tarõm sektöründe işsizlik olduğuna 

d) İşçi Başõna Katma Değer: 1996 fiyatlarõyla ABD $ 
       

 Tarõm Sanayi 2) Hizmetler 3)    

19971) 1.314 6.517 10.612    

2000 1.675 6.916 11.097    

2010 2.050 8.433 12.878    

2020 2.557 10.277 14.942    

1)  1990, 1995 ve 1997�nin basit ortalamalarõ. 

c) GSBH � 1996 fiyatlarõyla ABD $ 
 Tarõm Sanayi Hizmetler Toplam Yõllõk Büyüme Oranõ    

1997        1.172.175.381     934.027.826  2.605.547.934   4.711.751.141   

2000      1.429.279.845   1.069.368.415  2.939.520.355    5.438.168.615   

2010       1.458.919.728   1.853.867.271  4.849.795.144    8.162.582.143   

2020 1.495.095.134 3.024.502.481 7.532.933.947 12.052.531.562                  %4,16   

 

Nüfus, İşgücü ve GSBH: Alternatif II 
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a) Nüfus    
 Kõr Kent Toplam Kent Oranõ (%) 

15 Yaş Üstündeki 
Nüfusun Oranõ 

İşgücüne Katõlma 
Oranlarõ İşgücü Katsayõsõ 

     Kõr Kent Kõr Kent Kõr Kent 

1997 1.495.000 1.418.000 2.913.000 0,49 0,70 0,73 0,85 0,41 0,60 0,30 

2000 1.406.000 1.510.000 2.911.000 0,52 0,71 0,74 0,85 0,41 0,61 0,30 

2010 963.000 2.165.000 3.128.000 0,69 0,74 0,76 0,84 0,42 0,62 0,32 

2020 687.000 2.760.000 3.447.000 0,80 0,76 0,79 0,82 0,43 0,62 0,34 

           

b) İş Gücü: Arz (işsizleri de kapsar) 
 Kõr Kent Toplam   

1997 892.067 422.663 1.314.730   

2000 850.267 457.515 1.307.782   

2010 596.983 693.796 1.290.779   

2020 428.702 934.012 1.362.713   

      

c) İstihdam1) 
Sektörel İşgücü 

 Tarõm Sanayi Hizmetler Toplam Kentsel İşgücü Tarõm Sanayi Hizmetler 

1997 892.067 143.322 245.528 1.280.917 388.850 0,70 0,11 0,20 

2000 850.267 157.358 264.894 1.273.399 420,914 0,67 0,12 0,21 

2010 596.983 273.100 376.605 1.281.876 652.168 0,47 0,21 0,26 

2020 428,702 345.738 504.155 1.328.810 877.971 0,32 0,26 0,42 
1) İşsizlik 1997�de %8�dir. 2020 yõlõnda sanayi ve hizmetler sektöründe işsizliğin %6�ya düşeceği tahmin edilmiştir. Tarõm sektöründe işsizlik olduğuna dair 
bir bilgi yoktur. 

      

d) İşçi Başõna Katma Değer: 1996 fiyatlarõyla dolar bazõnda 
 Tarõm Sanayi 2) Hizmetler 3)   

19971) 1.314 6.517 10.612   

2000 1.675 7.123 11.429   

2010 2.050 9.567 14.623   

2020 2.557 12.865 18.730   
1)  1990, 1995 ve 1997�nin basit ortalamalarõ. 
2)  Sanayi sektörü işgücü verimliliği, yõlda %3.0�lik bir hõzla artacaktõr.  
3)  Hizmetlerde verimlilik, yõlda %2.5�lik bir oranla artacaktõr. 

      

c) GSBH � 1996 fiyatlarõyla dolar bazõnda 
 Tarõm Sanayi Hizmetler Toplam Yõllõk Büyüme Oranõ   

1997        1.172.175.381     934.027.826  2.605.547.934   4.711.751.141  

2000      1.207.693.467   1.120.879.426  3.037.558.163    5.366.131.057  

2010       1.334.041.079   2.612.719.807      6.021.774.282    9.968.535.168  

2020 1.473.615.519 4.447.781.075 10.383.347.794 16.304.744.388                  %5.54 

 

Nüfus, İşgücü ve GSBH: Alternatif III 

a) Nüfus     
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 Kõr Kent Toplam Kent Oranõ (%) 
15 Yaş Üstündeki 
Nüfusun Oranõ 

İşgücüne Katõlma 
Oranlarõ 

İşgücü 
Katsayõsõ 

     Kõr Kent Kõr Kent Kõr Kent 

1997 1.495.000 1.418.000 2.913.000 0,49 0,70 0,73 0,85 0,41 0,60 0,30 

2000 1.401.000 1.510.000 2.911.000 0,52 0,71 0,74 0,85 0,41 0,61 0,30 

2010 963.000 2.165.000 3.128.000 0,69 0,74 0,76 0,84 0,42 0,62 0,32 

2020 687.000 2.760.000 3.447.000 0,80 0,76 0,79 0,82 0,43 0,62 0,34 

           
b) İş Gücü: Arz (işsizleri de kapsar) 

 Kõr Kent Toplam   

1997 892.067 422.663 1.314.730   

2000 850.267 457.515 1.307.782   

2010 596.983 693.796 1.290.779   

2020 428.702 934.012 1.362.713   

      

c) İstihdam1) 
Sektörel İşgücü 

 Tarõm Sanayi Hizmetler Toplam Kentsel İşgücü Tarõm Sanayi Hizmetler 

1997 892.067 155.784,51 266.878,75 1.314.730 422.663 0,68 0,12 0,21 

2000 850.267 168.630,07 288.884,83 1.307.782 457.515 0,65 0,12 0,23 

2010 596.983 255.718,12 438.077,78 1.290.779 693.796 0,46 0,15 0,39 

2020 428,702 344.256,41 589.755,19 1.362.713 934.012 0,31 0,20 0,49 
1) İşsizlik 1997�de %8�dir . 2020 yõlõnda sanayi ve hizmetler sektöründe işsizliğin %6�ya düşeceği tahmin edilmektedir. Tarõm 
sektöründe işsizlik olduğuna dair bir bilgi yoktur. 

      
d) İşçi Başõna Katma Değer: 1996 fiyatlarõyla dolar bazõnda 
 Tarõm Sanayi 2) Hizmetler 2)   

19971) 1.314 6.517 10.612   

 2000 1.675 7.671 11.599   

2010 2.050 9.567 15.578   

2020 2.557 12.865 20.948   
1)  1990, 1995 ve 1997�nin basit ortalamalarõ. 

2)  Sanayi sektörü işgücü verimliliği, yõlda %3.0�lik bir oranla artacaktõr.  

      
c) GSBH � 1996 fiyatlarõyla dolar bazõnda 
 Tarõm Sanayi Hizmetler Toplam Yõllõk Büyüme Oranõ   

1997        1.172.175.381    1.015.247.637  2.832.117.319   5.019.540.337  

2000      1.207.693.467   1.293.510.648  3.350.746.300    5.851.950.415  

2010       1.334.041.079   2.446.429.648   6.824.550.944   10.605.021.671  

2020 1.473.615.519 4.428.721.035 12.354.250.658 18.256.587.212                 %5.77 
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5.    BÖLÜM   SEKTÖREL STRATEJİ 

5.1 Ekonomik Kalkõnma Stratejisi 
5.1.1 Tarõm 

(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Ağõrlõklõ olarak bitkisel üretim ve hayvancõlõktan oluşan DOKAP bölgesi tarõm sektörü, kõyõ 
bölgesinde pazarda önemli bir payõ olan fõndõk ve çay, iç kesimlerde ise hayvancõlõk-tahõl ve 
yem bitkileri üzerine kurulmuştur. Son yõllarda sektörde bir durgunluk gözlenmektedir. 
DOKAP bölgesinin kalkõnmasõnõ desteklemek için bu durgunluğa neden olan kõsõtlayõcõ 
etmenlerin ortadan kaldõrõlmasõ gerekir. Kõsõtlayõcõ başlõca etmenler: (1) zorlu doğa 
koşullarõ, (2)  devlet sektörüne bağõmlõlõk, (3)  girişimci yaklaşõmõn eksikliği, (4) uygun 
topraklarõn sõnõrlõ olmasõ ve toprak tasarruf sistemi, (5) altyapõ desteğinin yetersizliği ve 
(6) hayvancõlõk alt sektörünün yapõsal zayõflõğõdõr. 

Zorlu doğa koşullarõ 

Dik ve yüksek dağ sõralarõ ve düz alanlarõn sõnõrlõ olmasõ, tarõmsal faaliyetleri büyük ölçüde 
kõsõtlamaktadõr. Bu doğa koşullarõ makinalaşmayõ zorlaştõrmaktadõr. Bu nedenle tarõm 
faaliyetleri çoğunlukla insan gücüne dayanmaktadõr. Bu da ölçek ekonomisine ulaşmayõ 
güçleştirmektedir. 

Yõllõk yağõş miktarõnõn yalnõzca 400-600 mm olduğu iç bölgelerde, kuru iklim nedeniyle 
ürün verimi düşmektedir. İç bölgelerin yüksek kesimlerinde sõcaklõğõn düşük olmasõ, ürün 
çeşitlenmesini kõsõtlayan bir diğer etmendir. 

Rize ve diğer kõyõ illerinin bazõ kesimlerinde yõllõk yağõş miktarõ 2,000 mm�yi geçmektedir. 
Bu yüksek yağõş miktarõ toprağõn yõkanarak besleyicilerin kaybolmasõna ve yapõsõnõn 
asidikleşmesine neden olmaktadõr. Dolayõsõyla ürün verimliliğinde düşüş görülür. Ürün 
yetiştirilmesinde olumsuz etki yaratan bir başka etmen de güneş õşõğõnõn yetersizliğidir. 
Çayõn bölgede üretilen başat ürün olmasõ, tüm bu iklim ve toprak koşullarõna bağlanabilir.  

Devlet sektörüne aşõrõ bağõmlõlõk 

Kõyõ bölgelerine politik birer ürün olan çay ve fõndõk hakimdir. Bu ürünlerin son 
zamanlardaki aşõrõ üretiminin en büyük nedeni, devletin bu ürünleri satõn alõrken uyguladõğõ 
yüksek sübvansiyondur. Bunlar bir yandan kamu sektörü üzerinde mali baskõ yaratõrken, 
diğer yandan da çiftçilerin girişimciliklerini  kaybetmelerine neden olur. Bunun sonucunda 
çiftçiler de tümüyle bu ürünlere bağlõ kalmaktadõrlar. 

Kamu şirketleri tarafõndan satõn alõnan fõndõk, çay, şeker pancarõ ve tütün dõşõnda, diğer 
tarõm ve hayvancõlõk ürünleri, etkin pazarlama kanallarõna sahip değildir. Çiftçilerin pazar 
geliştirme çabasõ olmadõğõndan, bu problem özellikle bozulabilir sebze, süt ve et ürünleri 
için geçerlidir. 

 

Girişimciliğin ve organize çiftçiliğin eksikliği 
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Etkin üretim sistemlerinin geliştirilebilmesi için ölçek ekonomisine ulaşõlmasõ 
gerekmektedir. Bunun için mümkün olan yerlerde arazi toplulaştõrmasõ yapõlmalõ ve 
buralarda makinalõ tarõm yapõlmalõdõr. Gümüşhane ve Bayburt�ta tarõma uygun büyük düz 
araziler olmasõna karşõn, çiftçiler daha etkin üretim için örgütlenmeden, sadece kendi 
topraklarõnda çeşitli ürünler yetiştirmektedirler. Pazarlamanõn düzensizliği ve girişimci 
yaklaşõmõn eksikliğinden dolayõ pazarlama olanaklarõ da kõsõtlõdõr. 

Uygun topraklarõn  kõsõtlõ olmasõ ve toprak tasarruf sistemi 

Kõyõ bölgelerinde uygun arazilerin kõsõtlõ olmasõ, tarõmsal üretimde büyümeyi 
engellemektedir. Bu yapõsal kõsõt, mevcut topraklardan azami verimi almayõ sağlayacak 
toprak tasarruf sistemlerini zorunlu kõlmaktadõr. 

Kadastro uygulamalarõ; teknik eleman ve donanõm eksikliği, zorlu coğrafi koşullar ve 
yağõşlõ gün sayõsõnõn yüksekliği nedeni ile gecikmekte, bu ise toprak tasarrufunun belirsiz 
olmasõna yol açmaktadõr. Toprak tasarruf haklarõndaki belirsizlik tarõm faaliyetlerinin 
etkinliğini azaltmaktadõr. Orman alanlarõnõn sõnõrlarõ kesin olarak belirlenmemiştir. Bu 
durumdan yararlanan çiftçiler, kendi işletme alanlarõnõ genişletmek ve orman kaynaklarõnõ 
kullanmak için bu alanlarõ da işgal etmektedirler. Sõnõrlarõ belirlenmiş alanlarda bile, kõrsal 
yoksulluk nedeniyle çiftçiler orman alanlarõnõ işgal etmek zorunda kalmaktadõr.  

Destek hizmetlerinin yetersizliği 

Bölgede hem fiziki altyapõ hem de destek hizmetleri yetersizdir. Mevcut 88,400 hektarlõk 
sulu tarõm alanõ, potansiyel sulanabilir alanõn sadece yüzde 14�üdür. Çiftçilere yeni 
teknolojiler ulaştõracak alan yayõm personelinin sayõsõ azdõr. Ayrõca ulaşõmdaki eksiklikler, 
yayõm hizmetlerinin uzak köylere ulaşmasõnõ engellemektedir. Bunun yanõ sõra, mevcut ürün 
deseni ve üretim sistemlerine olan bağõmlõlõk, Ar-Ge faaliyetlerini de büyük ölçüde 
kõsõtlamaktadõr. 

Tarõmsal kredileri sağlayacak gelişmiş bir TCZB ve TKK altyapõsõ vardõr. Ancak, çiftçilerin 
bu kredilerden yararlanmasõ güçtür. Bunun nedeni, tarõm ürünlerinden elde edilmesi 
beklenen kârla karşõlaştõrõlõnca kredi faiz oranlarõnõn çiftçilere yüksek gelmesidir. 

Hayvancõlõk alt sektörünün yapõsal yetersizliği 

Verimi düşük yerli õrklar, yem üretim maliyetlerinin yüksekliği ve kõşõn yeterli kaba yemin 
bulunamamasõ nedeniyle, hayvancõlõk sektörünün rekabet gücü düşüktür. Bölgede kaba yem 
için gerekli makinalar yetersizdir. Örneğin, Gümüşhane ve Bayburt�ta, başta yonca olmak 
üzere, kaba yem hasatõ, kuru ot kesimi ve balyalama makinalarõnõn eksikliğinden dolayõ, 
uzun bir süre tarlada bekletilmekte ve yağan yağmurlar nedeniyle kaba yemler 
çürümektedir. 

Hayvancõlõktaki başka bir sõkõntõ hastalõklardõr. Bölgedeki en yaygõn hastalõk şaptõr. 
Hayvanlar genellikle karanlõk, nemli ve yeterli havalandõrõlmayan ahõrlarda tutulmaktadõr. 
Bu koşullar altõnda hayvanlar sõk sõk hastalanmakta ve  iyileşmeleri daha uzun sürmektedir. 
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(2)   Strateji 

DOKAP bölgesi geliştikçe tarõmõn gayri safi bölgesel hasõladaki payõnõn düşmesi 
beklenmekle birlikte, bu sektör DOKAP bölgesel kalkõnmasõnda bazõ açõlardan önemli 
katkõlarda bulunacaktõr. Tarõm sektörünün, köylerden kentlere olan kõrsal kesimlerdeki dõş 
göçü engellemek için istihdam olanaklarõ sağlamasõ ve verimliliğin artmasõyla gelir 
seviyesini yükseltmesi beklenmektedir. Bunun yanõ sõra sektör, tarõm ürünleri işleme 
sanayileri için hammadde üretmeli ve tarõma yönelik hizmet sektörüne pazar yaratmalõdõr. 
Bu beklentilerin karşõlanabilmesi için DOKAP bölgesi tarõm sektörünün yukarõda açõklanan 
darboğazlarõ aşmasõ gerekmektedir. Tarõm sektörü için geliştirilen temel strateji 5 ana başlõk 
altõnda toplanmõştõr:  

1) çeşitlendirme ve yoğunlaştõrma,  
2) girişimciliğin gelişmesi,  
3) toprak tasarrufu sisteminin iyileştirilmesi,  
4) Ar-Ge faaliyetlerinin artõrõlmasõ,  
5) etkin yayõm faaliyeti. 

Çeşitlendirme ve yoğunlaştõrma 

Belirtildiği gibi, DOKAP bölgesindeki tarõm üretiminde, kõyõ bölgelerde çay ve fõndõk, iç 
bölgelerde ise hayvancõlõğa yönelik tahõl ve yem ürünleri yetiştiriciliği hakimdir. Çay ve 
fõndõk, kõyõ bölgelerindeki doğa koşullarõna iyi uyum sağlamõştõr. Ancak bu ürünlerin aşõrõ 
üretimi önemli sorunlar yaratmaktadõr. İç bölgelerdeki illerde devam etmekte olan sulu 
tarõma yönelik projelerin tamamlanmasõyla, tarõm alanlarõnda önemli bir genişleme 
beklenmektedir. Bu koşullar altõnda, ürün çeşitliliğinin artõrõlmasõ gerekmektedir. 

Ürün çeşitliliği, toprak uygunluğu ve pazarlama olanaklarõ göz önünde bulundurularak 
rekabetçi amaçlar doğrultusunda sağlanmalõdõr. Kõyõ bölgelerinde kivi, çiçek ve sebze gibi 
ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirilirken, iç kesimlerde sulu tarõm olanaklarõnõn 
gelişmesi ile yeni ürün yetiştirme sistemleri devreye sokulabilir. 

Tarõma uygun toprağõn kõsõtlõ olduğu göz önünde tutulursa, kõyõ bölgelerinde yoğun tarõm 
yapõlmasõ gerektiği görülür. Bu alanda sera üretimi, entegre tarõm ve küçük ölçekli 
hayvancõlõk/tavukçuluk faaliyetlerinin geliştirilmesi mümkündür. 

İç bölgeler ise, büyük ölçekli, modern tarõm işletmeleri kurmak ve ilerlemiş hayvancõlõk 
sistemleri kullanmak için makinalaşmõş tarõmla ancak sulu tarõm projeleri tamamlandõktan 
sonra tanõşabilecektir. Mõsõr ve soya fasulyesi gibi yeni ürünlerin üretimi ve silaj yapõmõ 
teşvik edilmelidir. Bunun dõşõnda hastalõklarõ önlemek ve verimliliğin sürekliliğini sağlamak 
için dönüşümlü ürün ekimi yaygõnlaştõrõlacaktõr.  

Girişimciliğin gelişmesi 

Pazarlamanõn daha etkin olarak yapõlabilmesi için, çiftçilerin satõş ve pazarlama 
kooperatifleri çerçevesinde örgütlenmeleri gerekmektedir. Ayrõca, etkin pazar gelişimi için 
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bu tür çabalar, pazar bilişim sistemi ve hasat sonrasõ depolama tesisleri geliştirilerek 
desteklenmelidir.  

Çiftçilerin iş planlamasõ ve finans yönetimi konularõnda eğitilmeleri gerekmektedir. Çiftçiler 
aldõklarõ eğitime dayalõ olarak araç alõmõ ve hasat sonrasõ gerekli tesislerin inşasõ için 
projeler önermelidir. Bu öneriler tarõm kredi kurumlarõna sunulacaktõr. Pazarlama için kredi 
başvurularõ ve kendi tesislerinde iş yönetimi konusunda eğitilecek çiftçiler, girişimcilik 
konusunda kendilerini geliştirecektir. 

Toprak mülkiyeti ve tasaruffunun iyileştirilmesi 

Bu strateji tüm tarõm alanlarõ için geçerlidir. Ancak bu aşamada orman köylerine özel bir 
önem verilmesi gerekmektedir. Yerleşme merkezlerinden uzak olmalarõ ve kõsõtlõ tarõm 
alanlarõ nedeniyle, orman köylüleri geçimlik tarõmsal üretim yapabilmektedir. Toprak 
tasarrufundaki belirsizliklerden ötürü, bu köylüler genellikle çevredeki orman kaynaklarõnõ 
kullanarak enerji ve konut yapõmõ için ağaç, hayvanlarõ için de mera ihtiyaçlarõnõ sağlarlar. 
Bunun dõşõnda tarõm alanlarõnõ genişletmek için ağaç keserler. Tarõmsal faaliyetlerin 
sürekliliği teminat altõnda olmadõğõndan, pek çok orman köylüsü, ardõnda zarar görmüş 
orman alanlarõ bõrakarak kente göçmüştür. Bu bağlamda buralardaki kadastro çalõşmalarõ bir 
an önce tamamlanmalõ ve orman köyleri tarafõndan işgal edilen yerlerde, alanõn 
uygunluğuna bakõlarak, toprak kullanõm haklarõ belirlenmelidir. Bunun dõşõnda ağaç dõşõ 
orman ürünlerinin kullanõm haklarõ da kesinleştirilmelidir.  

Ar-Ge faaliyetlerinin artõrõlmasõ 

Aşağõdaki maddeler göz önünde bulundurularak DOKAP bölgesindeki Ar-Ge faaliyetleri 
artõrõlmalõdõr. 

- pazar kanallarõnõ çeşitlendirmek için çay ihracõ pazarlarõ araştõrmasõ, 
- hayvanlarõn kõş beslemesi için silaj üretim teknolojisinin geliştirilmesi, 
- õrk õslahõ ve iyileştirilmiş yetiştiricilik, daha iyi besleme, hastalõk denetimi ve daha iyi 

koşullarda hayvan barõnaklarõnõ da içeren daha etkin hayvansal ürün üretimi, 
- sulu tarõm, 
- en yüksek katma değeri elde etmek için seracõlõk, 
- orman köylülerine gelir sağlamak için tarõmsal ormancõlõk faaliyetleri,  
- kestane, ceviz ve fõndõğõn işlenmesi, 
- kuşburnu üretimini artõracak yeni teknolojiler, 
- fõndõğa alternatif olarak ahududu, böğürtlen, yaban mersini, turunç ve benzer ürünlerin 

yetiştirilmesi, 
- şifalõ bitki üretiminin geliştirilmesi, 
- yeni arõ türlerinin üretimi, ve 
- etkin veterinerlik hizmetlerinin sunulmasõ. 
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Çiftçi katõlõmõyla yayõm faaliyetlerinde etkinliğin artõrõlmasõ  

Kamu kurumlarõnca verilen yayõm hizmetlerinin etkinliğini artõrmak için, çiftçiler bu 
faaliyetlere etkin olarak katõlmalõdõr. Çeşitli bölgelerde bilgili ve becerikli çiftçiler seçilerek 
yeni üretim teknolojileri konularõnda eğitilmelidir. Çiftçi gruplarõ için yapõlacak eğitim 
çerçevesinde, konusuna göre, eğitilmiş çiftçilerin tarlalarõ deney ve uygulama amacõyla 
kullanõlabilir. 

Alt sektör stratejileri 

Tarõm sektörü için önerilen gelişme stratejileri, alt sektörler itibariyle ayrõntõlõ olarak Tablo 
5.1�de verilmiştir. 

5.1.2 Ormancõlõk 

(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

DOKAP bölgesi, yüksek yağõş oranõ nedeniyle ormanlõk alanlar açõsõndan oldukça 
zengindir. Ormanlõk alanlar, toplam yüzölçümünün yaklaşõk yüzde 30�luk kõsmõnõ kaplar ve 
bu oran Türkiye genelindeki yüzde 27�lik ortalamanõn üzerindedir. Bu zengin kaynaklar, 
bölge halkõ tarafõndan õsõnma ve yemek pişirme için yakacak; konut, çatõ, mobilya ve gemi 
yapõmõnda hammadde olarak ve turizm amacõyla kullanõlmaktadõr. Bunlarõn dõşõnda 
ormanlar, yağmura karşõ bir tampon oluşturarak sel ve toprak kaymasõ tehlikelerini 
önlemektedir. Ancak bu tür kullanõmlar, uygun işletme planlarõ geliştirilmeden sürerse, 
orman kaynaklarõ kõsa sürede tükenecektir. Sağlõklõ bir orman yönetim sisteminin 
kurulmasõnõ güçleştiren temel engeller, aşağõda da anlatõldõğõ üzere şunlardõr:  

1) özel orman girişimlerinin çok kõsõtlõ olmasõ; 

2) ormanlarõn zarar görmesi ve işletim faaliyetlerinin yavaş olmasõ;  

3) zararlõ böceklerin etkileri. 

Sõnõrlõ özel ormancõlõk girişimleri 1945 yõlõnda çõkan 4785 sayõlõ Orman Yasasõ�na göre, tüm 
ormanlar ve ormanlõk alanlar devlete aittir. Ancak faaliyet alanõ 3 hektarõ geçmeyen bir alan 
üzerinde özel sektör tarafõndan orman yetiştirme ve/veya ağaçlandõrma faaliyetleri 
yürütülebilir. 3 hektarõ geçmeyen ormanlõk alanlar, yürürlükte olan 6831 sayõlõ Orman 
Yasasõ�na göre orman olarak kabul edilmemektedir. Halk, yasada yapõlan değişiklikler 
konusunda bilgilendirilemediğinden, hâla kendi mülklerine ağaç dikmekten çekinen mal 
sahipleri vardõr.  
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 Tablo 5.1    Tarõm Sektöründe Alt Sektör Stratejileri (1/2) 
Alt sektörler Durum Stratejiler Öncelik 

Ürünler   
Fõndõk Dünya pazarõnda hakim bir 

konum 
Yüksek kaliteli yağ 

• Üretimin yasal yaptõrõm yoluyla 
denetlenmesi 

• Ürün geliştirilmesi (işlenen 
ürünler) 

• Giresun, Ordu, 
Trabzon 

Çay   Yüksek kalitede çay üretimi (ilk 
hasat çayõ, organik çay, vb.) 

• Ürün geliştirilmesi 
• Pazar araştõrmasõ 

• Rize, Trabzon, 
Artvin 

Tahõllar  
(buğday, arpa, 
mõsõr, çavdar, 
yulaf, vb.) 

Yerel ekonominin 
hareketlenmesine katkõda 
bulunmak üzere 
üretim/verimlilikteki artõş  

• Yerel tüketim, et ve yem 
sanayinin taleplerine dayalõ 
üretim planlamasõ yapõlmasõ  

• Diğer tarla ürünleriyle beraber 
dönüşümlü ekim sisteminin 
kurulmasõ (patates, şeker 
pancarõ, fasulye, vb.) 

• Gümüşhane  
Bayburt ve 
Ordu�da sulu 
tarõm alanlarõ  

  • Büyük ölçekli işletmecilik için 
toprak toplulaştõrmasõ 

• Üretici kooperatiflerinin 
örgütlenmesi 

• Makineleşme 

Yem ürünleri Hayvan yemlerine olan büyük 
talep  

• Silaj olarak kullanmak üzere 
mõsõr ve yonca üretimi 

• Makineleşme 
• Mera geliştirilmesi 

• Gümüşhane 
Bayburt ve 
Ordu�da sulu 
tarõm alanlarõ 

Sebzeler Taze sebzeler için artan talep  
Günlük tüketim için düzenli 
talep  

• Seracõlõğõn teşvik edilmesi 
(domates, salatalõk, marul, yeşil 
biber, çilek, vb.) 

• Tüm DOKAP 
bölgesi 

  • Karõ artõrmak için birden fazla 
ürün ekmek 

• Pazar kanallarõnõn kurulmasõ 
• Ilõman iklim sebzelerinin erken 

ekimi için vinil kullanõlmasõ 
(lahana, marul, õspanak, vb.) 

• Gümüşhane� 
       deki sulu    
       tarõm alanlarõ 

Çiçek ve süs 
bitkileri 

Artan talep  
Yüksek değer 

• Çiftçileri organize etmek 
• Planlõ üretim 
• Sözleşmeli çiftçilik 

• Kõyõdaki iller 

Meyvalar Meyvalar için uygun õlõman 
iklim (elma, kiraz, şeftali, armut, 
kivi, vb.) 
İşlemeye uygun meyvalar (frenk 
üzümü, böğürtlen, ahududu, dut) 

• Ölçek ekonomisine ulaşõlmasõ 
• Üreticilerin organize olmasõ 
• Soğuk depolama 
• Ürün geliştirilmesi 
• Turizmle bağlantõlar 

• Kõyõdaki iller 
 

• Giresun, 
Gümüşhane, Rize, 
Trabzon 

Özel ürünler Bir köy-bir ürün girişimi 
Yüksek değerli ürün 

• Kaliteli kuşburnu üretiminin 
arttõrõlmasõ (kalite kontrol) 

• Şifalõ ot üretimi (envanter, ürün 
geliştirme) 

• Kültür mantarõ(envanter, ürün 
geliştirme) 

• Gümüşhane 
• Kõyõdaki iller 
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Tablo 5.1    Tarõm Sektöründe Alt Sektör Stratejileri (2/2) 
Alt sektörler  Durum  Stratejiler Öncelik  

Hayvancõlõk ve 
tavukçuluk 

   

Hayvancõlõk  (et 
ve süt ürünleri) 

Büyük ölçekli üretim • Üretim sisteminin iyileştirilmesi 
(ahõrlar) ve yeni türlerin geliştirilmesi 

• Veterinerlik hizmetleri(şap hastalõğõnõ 
yok etmek) 

• Yem tabanõnõn artõrõlmasõ (silaj) 
• Çiftçilerin organize olmasõ 
• Et/süt işleme fabrikalarõ 

• Gümüşhane 
ve Bayburt 

Süt ürünleri 
(mandõracõlõk) 

Arka bahçe yetiştiriciliği • Çiftçilerin organize olmasõ 
• Etkin süt sağma sistemi 
• Mera alanlarõnõn iyileştirilmesi 

• Kõyõ illeri 

Tavukçuluk Yerel tavuk • Konsantre yem kullanõmõyla yoğun 
üretim sistemi 

• Trabzon 

Bal İyi kalitede marka bal • Kalite kontrol 
• Marka bal üretimi 
• Arõ yetiştiriciliği 

• Tüm 
DOKAP�ta 

Kaynak: JICA Çalõşma Grubu 

6831 sayõlõ Orman Yasasõ�na göre, 31 Aralõk 1981 tarihinden önce, ormanlõk bir alanõn 
orman olma niteliğini kaybettiği teknik ve bilimsel olarak kanõtlanmõşsa, bu alanõn farklõ 
biçimlerde kullanõlmasõna izin veriliyordu. Ancak, bu alanlarõ belirlemek, kadastro 
çalõşmalarõndaki gecikmelerden dolayõ toprak tasarruf sistemi kesinleşmediğinden oldukça 
zordur. 

Ormanlarõn zarar görmesi ve yeniden ağaçlandõrmanõn yavaş olmasõ 

Bölgede çoğunlukla yemek pişirmek ve õsõnmak için yararlanõlan baltalõk ormanlarõn oranõ 
çok yüksektir (yüzde 94). Bu oran yüzde 74�lük ülke ortalamasõnõn oldukça üstündedir. 

Verimli, yüksek orman alanlarõnda kesimler sürmektedir. Buna karşõn, zarar gören 
alanlarõnõn tekrar ağaçlandõrõlmasõ, doğal ve yapay yeniden canlandõrma, seyreltme gibi 
ormancõlõk faaliyetleri ise askõya alõnmõştõr. Söz konusu durum orman alanlarõnõn daha çok 
zarar görmesine yol açmaktadõr. 

Ormanlarõn uygun bir şekilde işletiminin ve kullanma, yeniden ağaçlandõrma ve 
ağaçlandõrma faaliyetlerinin önemi, orman politikasõnda açõk bir şekilde belirtilmiştir. Bu 
çerçevede, orman işletme faaliyetlerine daha fazla önem verilmelidir. 

Zararlõ böceklerin yayõlmasõ 

DOKAP bölgesinde, özellikle ladin ağaçlarõ, zararlõ kõrkanatlõ böceklerin (Dendroctunus 
micans) istilasõndan büyük zarar görmektedir. Kimyasal mücadele olumlu bir sonuç 
vermemiştir. Bu böceklere karşõ kullanmak üzere Rhizophagus Grandis böcekleri 
laboratuvarda yapay olarak üretilmiştir. Bu böcekler istilaya uğrayan ağaçlara her yõl 
düzenli olarak yerleştirilmektedir. Ancak bu çalõşmadan da henüz olumlu sonuç alõnabilmiş 
değildir.  
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Orman teşkilatõnõn orman ürünleri gelirine bağõmlõlõğõ 

Türkiye�de maalesef orman idaresinin giderleri (özellikle döner sermaye için) satõştan 
alõnan gelirlerle karşõlanmaktadõr. Bu durum, tomruk talebinin azalmasõ sonucu 
fiyatlarõn düşmesi durumunda orman idaresinin aynõ geliri elde etmek için daha fazla 
kesim yapmasõ gibi tuhaf bir sonuç doğurmaktadõr. 

(2) Strateji 

Ormancõlõk, DOKAP bölgesinde yaşayan insanlarõn hayatõnda, ekonomik, sosyal ve 
çevresel açõlardan son derece önemli bir rol oynamaktadõr. Bunun yanõ sõra ormanlar, 
bölge kalkõnmasõnõn sürdürülebilir kõlõnmasõ için de korunmalõdõr. Ormancõlõk 
konusunda geliştirilen strateji, dört aşamadan oluşmaktadõr:  

1. özel ormancõlõk girişimlerinin teşvik edilmesi 
2. orman işletme faaliyetlerinin güçlendirilmesi 
3. Ar-Ge faaliyetlerinin artõrõlmasõ  
4. toprak tasarruf sisteminin iyileştirilmesi 

Özel ormancõlõğõn teşvik edilmesi 

Özel sektörün ormancõlõk faaliyetlerine katõlmasõnõ sağlamak amacõyla, aşağõdaki 
adõmlar atõlmalõdõr: 

• Özel ormancõlõk faaliyetlerine izin veren 6831 sayõlõ Orman Yasasõ hakkõnda halkõ 
daha fazla bilgilendirmek,  

• Özel ormanlõk alanlarõn büyüklüğü üzerindeki kõsõtlamalarõ kaldõrmak için, 6831  
sayõlõ yasada gerekli değişiklikleri yapmak, 

• Hõzlõ büyüyen ağaçlar için fidan sağlamak, 

• Orman yetiştiriciliği konusunda yayõm hizmetlerini güçlendirmek, ve 

• Ormancõlõk kredileri vermek. 

Orman işletme faaliyetlerinin güçlendirilmesi 

Ormanlar konusunda izlenen politika, ormanõn uygun işletiminin, kullanma, 
ağaçlandõrma ve yeniden ağaçlandõrma faaliyetlerinin önemini yeterince vurgulamalõdõr. 
Böyle bir yaklaşõmda, aşağõdaki önlemlere daha fazla önem verilecektir: 

• Yerel halkõn orman yararlarõ konusunda bilgilendirilmesi, 

• Yerel halkõn da katõlõmõyla zarar gören baltalõk ormanlarõn iyileştirilmesi, 

• Orman köylerine komşu baltalõk orman alanlarõnõn ortak orman olarak 
belirlenmesi, bu sayede köy halkõna ormanlarõ kullanma hakkõ ve işletme 
sorumluluğu verilmesi, 
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• Planlama ve bütçe tahsisi yapõlõrken kesim ve işletim faaliyetleri arasõndaki 
dengenin daha iyi korunmasõ, ve  

• Dendroctunus micans istilasõnõn kontrolü için alõnan önlemlerin 
desteklenmesi. 

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi 

DOKAP bölgesindeki Ar-Ge faaliyetleri, aşağõdaki konular dikkate alõnarak 
güçlendirilmelidir: 

• Dendroctunus micans için etkin kontrol yöntemleri, 
• Bölgeye özgü, egzotik ve çabuk büyüyen ağaç türleri bulunmasõ  
• Ekolojik olarak yeniden güçlendirmenin mümkün olmadõğõ alanlarda  Bambu, 

paulownia gibi yeni, egzotik ağaç türlerinin yetiştirilmesi, 
• Yüksek eğimli arazilerde tarõmsal ormancõlõk teknolojilerinin kullanõlmasõ, 
• Ağaç dõşõ orman ürünlerinin kullanõlmasõ ve işletilmesi (mantar, reçine, kök 

boya, vb.) 
• Kestane ve cevizin işlenmesi ve pazarlanmasõ 

Toprak tasarruf sisteminin iyileştirilmesi 

Burada, tarõm sektöründe anlatõlan stratejinin aynõsõ izlenmelidir. 

5.1.3 Balõkçõlõk 

(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Karadeniz�de çevresel bozulma ve kaynaklarõn azalmasõ 

Son yõllarda Doğu Karadeniz balõkçõlõğõ, Türkiye�deki deniz balõkçõlõğõnõn toplam 
üretiminin hemen hemen yarõsõnõ karşõlamaktadõr (1997 yõlõnda 193,696 tonla, Türkiye 
toplamõ olan 404,350 tonun yüzde 48�i). Çõkarõlan balõk miktarõ, 1980�lerin başõndan 
yaklaşõk 300,000 ton seviyesindeyken, 1990 yõlõnda 105,478 tona kadar düşmüş, daha 
sonra tekrar artmaya başlamõştõr. Bu düşüşün sebepleri, balõk yumurta ve larvalarõnõn 
parçalanmasõ ve/veya Karadeniz�de yeni ortaya çõkan deniz anasõ türlerinin, balõklarõn 
besin kaynaklarõna ortak olmasõdõr.  Bunun dõşõnda zengin bentik su katmanõnda 
bulunan hidrojen-sülfit de toplu balõk ölümlerine neden olmaktadõr. Son yõllarda 
gözlenen düşük üretimin diğer nedenleri olarak aşõrõ avlanma, ev ve sanayilere ait atõk 
sularõn ve deniz dolgusuyla diğer inşaat çalõşmalarõnõn yol açtõğõ kirlilik 
gösterilmektedir.  

Tüm bu düşüşe paralel olarak balõk cinsleri ve ürün çeşitliliği de azalmõştõr. 1997 
Karadeniz Çevre Programõ Yõllõk Raporu�na göre, Karadeniz�de 33 balõk çeşidi 
bulunmaktadõr. Bunlarõn sadece dördü avlanan toplam balõğõn yüzde 80.4�ünü 
oluşturmaktadõr. Aşağõda da görüldüğü üzere, Karadeniz�deki deniz balõkçõlõğõna hamsi 
hakimdir. 
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Tablo 5.2     Karadeniz�de Deniz Balõkçõlõğõ Üretimi 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Avlanan toplam deniz 
balõğõ (ton) 

342,017 317,425 404,766 502,031 542,268 582,610 474,243 404,300 

Avlanõlan hamsi 

miktarõ (ton) 

74,035 90,637 174,626 277,130 294,418 387,574 290,680 241,000 

Hamsinin payõ 
(yüzde) 

21.6 28.6 43.2 45.2 54.3 66.5 61.3 59.6 

         

 

Deniz çiftçiliğinde teknoloji ve pazarõn kõsõtlayõcõ etmenleri 

Denizde yüzen kafeslerde alabalõk ve somon yetiştiriciliği 1990 yõlõnda başlamõştõr. Bu 
balõklarõn üretiminde esas olarak dõş pazar hedeflenmiştir. Ancak kullanõlmakta olan 
deniz kafeslerinin tasarõmõ, kõşõn Karadeniz'in dalga frekansõna ve periyoduna uygun 
değildir. Karadeniz�in derinliği ve yüzen kafeslere barõnak sağlayan doğal koy ve 
körfezlerin olmayõşõ, kafeslerin açõk denizde kurulmasõnõ güçleştirmektedir. Bu nedenle 
kafesler, su sõcaklõğõ ve derinliğinin çok da uygun olmadõğõ kõyõya yakõn alanlarda 
kurulmaktadõr. Üstelik bu alanlar, atõk suyun ve kõyõ boyunca sürdürülen inşaat 
faaliyetlerinin yarattõğõ kirliliğe maruz kalmaktadõr. 

Bu bölgelerde, özellikle yaz aylarõnda, yüzey suyu sõcaklõğõ balõklar için tehlikeli 
seviyelere ulaşmaktadõr. Gökkuşaklõ alabalõk, 20 derecenin üstündeki sõcaklõklara uyum 
sağlayamaz ve yaşayamaz. Bu yüzden de balõk çiftlikleri bütün ürünlerini yaz 
mevsiminden önce toplamak zorunda kalmaktadõr. Sonuç olarak, yaz başõna yõğõlan 
hasat nedeniyle fiyatlar düşmekte ancak yaz sonundaki yüksek talep 
karşõlanamamaktadõr. 

Büyük boy gökkuşaklõ alabalõğõn üretimi, Avrupa pazarõna yönelik sezon dõşõ ihracatõ 
hedeflemiştir. Çünkü bu balõklar Kuzey Avrupa�da yaz mevsimi dõşõnda 
pazarlanmaktadõr. Bu nedenle, Türk üreticisinin, Norveç, İskoçya ve Şili�deki gelişmiş 
somon endüstrisiyle rekabet etmesi gerekmektedir. Sonuç olarak; Karadeniz�deki 
alabalõk üreticisi, büyük boy alabalõğõnõ çok iyi tanõmayan iç pazara yönelmek zorunda 
kalmõştõr. 

Teknik kõsõtlamalarõ ortadan kaldõrmaya yönelik çabalarõn bir parçasõ olarak, Tarõm ve 
Köy İşleri Bakanlõğõ ile JICA, Trabzon Balõkçõlõk Enstitüsü�nde bir proje 
uygulamaktadõr. Bu proje, Karadeniz kõyõ bölgelerindeki balõk yetiştiriciliğine katkõda 
bulunabilmek amacõyla, kalkan balõğõ için yavru üretim tekniklerini geliştirmeyi 
hedeflemektedir. 
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İç su balõkçõlõğõnda pazarlamanõn düzensizliği  

1997 yõlõnda DOKAP bölgesinde iç sularda yapõlan balõkçõlõk ve kültür balõğõ üretimi 
toplam 5,009 tondur. Bu rakam ulusal üretimin yüzde 5�ini oluşturmaktadõr. Bunun 4,711 
tonu balõk üretimi (Türkiye toplamõnõn yüzde 10�u), 298 tonu ise iç sularda yakalanan 
balõklardõr. DOKAP bölgesinde, yõllõk kapasitesi toplam 3,490 ton olan 284 alabalõk 
çiftliği bulunmaktadõr. Ancak bu çiftliklerde tam kapasitede üretim yapõlamamaktadõr. İç 
sulardaki alabalõk üretimi, 1997 yõlõnda 2,865 tondur. 

DOKAP bölgesi alabalõk çiftliği kurmak için uygun alanlara sahiptir. Ancak iç sularda 
balõk üretimini artõrmayõ kõsõtlayan çeşitli etmenler vardõr. Bunlardan en önemlisi, ürünün 
bireysel üreticilerce pazarlanmasõdõr. Diğer kõsõtlayõcõ etmenler ise şunlardõr:  

1. Yer seçimi ve üretim konusundaki planlamanõn ve üretimi artõrmak için gerekli balõk 
yavrusu stoğunun yetersizliği, 

2. Pazarlamanõn bireysel olarak yapõlmasõ (üreticiler pazar geliştirme konusunda 
işbirliği yapmak için organize olmamõştõr), 

3. Yüksek yem fiyatlarõ, 
4. Yem kalitesinin düşük olmasõ, 
5. Balõk hastalõklarõnõn teşhisi, kontrolü ve bunlara karşõ alõnacak önlemler konusunda 

yürütülen faaliyetlerin yetersizliği. 

Balõk stoğu ve işleme tesislerinin eksikliği 

DOKAP bölgesinde toplam günlük kapasitesi 1,075 ton olan 4 adet balõk işleme tesisi 
bulunmaktadõr. Ancak, bunlardan sadece ikisi faaliyettedir. Balõk işleme sanayii, hõzla 
küçülmektedir. Yem sanayiinin balõk eti talebi ise büyük oranda ithalatla 
karşõlanmaktadõr. Fatsa ve Ordu�da faaliyet gösteren iki tesisten biri EBK�ya (Et Balõk 
Kurumu) ait olup alabalõk filetosu işlemekte ve hamsi konservesi hazõrlamaktadõr. Diğeri 
ise ihraç etmek üzere hamsileri yağ içinde kavanozlayan bir tesistir. Hamsi çabuk 
bozulan bir ürün olduğundan, soğuk hava zincirinin eksikliği hem ürünü hem de tüketime 
yönelik pazarlama olanaklarõnõ kõsõtlamaktadõr. Balõk işleme tesisleri, balõğõ genellikle 
teknelerdeki balõkçõlardan doğrudan satõn almaktadõr. Bir başka yöntem ise balõğõn 
kõyõda, tekneden taşõma aracõna pompalanmasõ veya dağõtõm için kutulara aktarõlmasõdõr. 

Verilerin güvenilir olmamasõ ve işletme kapasitesinin yetersizliği 

Karadeniz�in varolan balõkçõlõk kaynaklarõ, komşu ülkelerde olduğu gibi, Türkiye�de de 
veri yetersizliğiyle tam olarak bilinmemektedir. Hamsi, yaz aylarõnõ, yumurtlama alanõ 
olan Karadeniz�in kuzey ve orta kesimlerinde geçirir ve kõş başlarõnda güneye, Türkiye 
kõyõsõna göç eder. Bu balõğõ, Kasõm ayõndan Mart başõna kadar Türkiye sularõnda bulmak 
mümkündür. Mevsimsel göç yollarõ sõcaklõk, tuzluluk, yiyecek (plankton) bolluğu gibi, 
tam olarak saptanamamõş deniz şartlarõna göre değişmektedir. 
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Tarõm ve Köy İşleri Bakanlõğõ, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, balõkçõlõkta 
kullanõlan alet ve donanõma ilişkin sõnõrlamalar, avlanma mevsimleri ve avlanmaya 
kapalõ bölgelerle ilgili yasalarõ yürütmekle yükümlüdür. Ancak bu müdürlük, etkin 
takip, gözetim ve kontrol için yeterli insan gücüne, gerekli donanõm ve tesise sahip 
değildir. 

(2) Strateji 

DOKAP bölgesinde yeterli sayõda ve kapasitede balõkçõlõk limanõ ve tesisi mevcuttur. 
Buna karşõlõk soğuk depolama ve işleme tesisleri yeterli değildir. Ancak denizin çevre 
kalitesindeki düşüş ve Karadeniz�de devamlõ azalan avlanma miktarõ göz önüne alõnõrsa, 
avlanan balõk miktarõnõ artõrma olanaklarõnõn kõsõtlõ olduğu görülür. Uzun vadede 
balõkçõlõk sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak için, kõsõtlõ kaynaklarõn korunmasõ 
ve işletilmesinin ilk adõmõ olarak, bir kaynak envanterinin hazõrlanmasõ gerekmektedir. 
Bu arada, Karadeniz�de balõkçõlõk seçeneklerini artõrmak için, çeşitli deniz çiftçiliği 
türleri denenmelidir. İç sulardaki balõkçõlõk ve balõk yetiştiriciliğinde ise daha büyük 
potansiyel vardõr. Bu potansiyelin kullanõmõ, soğuk pazarlama zincirinin geliştirilmesini 
de içeren bir dizi önlemin alõnmasõna bağlõ olacaktõr.  

Kaynak envanteri 

Türkiye�nin balõkçõlõk sektöründeki öneminin bilinmesine karşõn, Karadeniz halen tam 
olarak tanõnmamaktadõr. Bu denizin kendine has bazõ özellikleri vardõr: Karadeniz, 
yalnõzca tek bir dar çõkõşõ (İstanbul Boğazõ) olan bir iç denizdir; su havzasõ içinde 17 
ülke bulunmaktadõr. Avrupa�nõn 2., 3. ve 4. büyük nehirlerinin döküldüğü bir denizdir 
(Tuna, Dinyeper ve Don). Morfolojisi, karmaşõk jeolojik oluşumlar nedeniyle, tam 
olarak anlaşõlamayan bir dizi oşinografik, meteorolojik ve ekolojik olaylar 
yaratmaktadõr. Karadeniz�de kõyõsõ olan ülkeler arasõnda, deniz ve balõkçõlõk 
kaynaklarõnõn denetimi ve kullanõmõ için yapõlacak bir işbirliği için sağlam bir kaynak 
envanteri çõkarõlmalõdõr. Bu çalõşma, 1991�de altõ ülke tarafõndan imzalanan Bükreş 
Anlaşmasõ�nõn ardõndan geliştirilen Karadeniz Stratejik Eylem Planõ ile başlayan 
çabalarõn devamõnõ sağlayacaktõr. 

Deniz çiftçiliği girişimleri 

Yüzen kafeslerle yapõlan deniz çiftçiliği teknik ve pazarlama açõsõndan bazõ zorluklarla 
karşõ karşõyadõr. Karadeniz�deki balõkçõlõk seçeneklerini orta ve uzun vadede 
geliştirebilmek için, yenilikçi deniz kültürü deneyimleri de dahil olmak üzere, değişik 
çiftçilik şekillleri denenmelidir. Yapay kayalõklarõn oluşturulamadõğõ derin deniz 
sularõnda farklõ alternatifler geliştirilmelidir. Yapay deniz yosunlarõyla oluşturulan balõk 
sõğõnaklarõ buna bir örnek olabilir. 
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Balõk yetiştiriciliği ürünleri için pazarõn geliştirilmesi 

DOKAP bölgesinin yer ve su sõkõntõsõ olmadõğõ için, iç sularda alabalõk çiftçiliğinin 
potansiyeli yüksektir. Mevcut alabalõk çiftliklerinde pazarlama, yakõn çevredeki 
restoranlar veya belirli toptancõlarla doğrudan bağlantõ kurarak yapõlmaktadõr. Bu 
bağlantõlar ise bireysel çabalarla yürütülmektedir. Ancak pazarõ geliştirmek için 
üreticilerin ortak çalõşmasõ gerektiği aşikardõr. Daha geniş dağõtõm ve pazarlama için 
soğuk zinciri kurabilecek olan toptancõlar bu konuda öncü olabilirler. Düzenli bir 
pazarlama ağõ, diğer deniz ve iç su balõkçõlõğõ için de yararlõ olacaktõr. Geliştirilecek bu 
sistemle, DOKAP bölgesinin tüm taze balõk ürünleri için bir marka geliştirmek de söz 
konusu olabilir. 

İç sularda balõk yetiştiriciliğinin desteklenmesi 

Alabalõk çiftçiliği ve tatlõ sularda balõk yetiştiriciliği girişimlerinin verimini artõrmak 
için, aşağõdaki noktalar göz önünde bulundurularak, bir dizi önlem alõnmasõ 
gerekmektedir.  

1) Balõk yavrularõnõn düzenli ve kaliteli bir şekilde stoklanmasõ için bir balõk 
üretim istasyonunun kurulmasõ, 

2) Uygun fiyata kaliteli yem için balõk yemi üretim tesisinin kurulmasõ, 
3) Bölgelerin seçimi, havuzlarõn tasarõmõ, ve hastalõklarõn teşhis, önlem ve 

kontrolü için teknik destek, 
4) İşletme ve pazarlamanõn işbirliğiyle yapõlabilmesi için kooperatiflerin teşvik 

edilmesi. 

5.1.4 Sanayi 
  (1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Sanayinin mevcut durumu 

DOKAP bölgesinde sõnai kalkõnma sõnõrlõ olup Türkiye�deki ortalama gelişmenin 
oldukça altõndadõr. Ülke genelinde imalat sanayinin 1996 yõlõ GSYİH içindeki payõ 
yüzde 23,8, istihdam içindeki payõ ise yüzde 11,9�dur. DOKAP bölgesi için bu oranlar 
sõrasõ ile yüzde 11,3 ve yüzde 5,9�dur. 

Bölge içinde Bayburt ve Gümüşhane�de hemen hemen hiçbir sanayi kolu bulunmamak-
tadõr. Bölgede yer alan sõnõrlõ sanayi, Ordu ve Trabzon illerinde toplanmõştõr. Rize�de 
kurulu sanayinin yarattõğõ katma değer, çay fiyatlarõndaki değişmeye bağlõ olarak yõldan 
yõla büyük farklõlõklar göstermektedir. Giresun�da bir kaç sanayi kolu bulunmakla 
birlikte, üretimin temelini fõndõk işleme oluşturmaktadõr. Artvin ise kereste imalatõ 
konusunda uzmanlaşmõştõr.  

DOKAP bölgesi sanayinin iki önemli özelliği vardõr: Bunlardan birincisi, bölgede 
bulunan kõsõtlõ sanayinin, çay ve fõndõk üretimiyle bağlantõlõ olarak, büyük ölçüde gõda 
sanayi üzerinde yoğunlaşmasõ, diğeri ise bölgedeki işletmelerin tamamõna yakõnõnõn 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşmasõdõr. Sadece birkaç işletme 100�ün 
üzerinde işçi çalõştõrmaktadõr.  
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Bölgede üretim yapan sanayi işletmelerinin karşõlaştõklarõ en önemli sorunlar  üretim 
için gereken hammadde ve destek hizmetlerinin yeterli düzeyde olmayõşõdõr. Bunun 
dõşõnda fiziki altyapõdaki eksiklikler, denetleme ve finansman eksikliğiyle ilgili sorunlar 
vardõr. Adõ geçen bu sorunlar, saha çalõşmalarõ sõrasõnda çalõşma grubu tarafõndan da 
gözlenmiştir. Çalõşma grubunun sahada yürüttüğü çalõşmalar, bölge sanayiinin 
teknolojik kapasitesinin ve çalõşanlarõn beceri düzeyinin sõnõrlõ olduğunu 
göstermektedir. Diğer kõsõtlayõcõ etmenler aşağõda özetlenmektedir. 

İşlenecek tarõm ürünleri arzõnõn sõnõrlõ olmasõ  

Bölge tarõmõnõn iki ürüne aşõrõ bağõmlõlõğõ, tarõma dayalõ sanayilerin gelişimini 
sõnõrlamaktadõr. Yukarõda da belirtildiği gibi bölge tarõmõ çay ve fõndõktan oluşmaktadõr. 
Her iki ürünün sunduğu işleme olanaklarõ da son derece sõnõrlõdõr.  

Bölge sanayisinin ihtisaslaşmasõnõ ölçmek için hesaplanan sanayi yoğunlaşma katsayõ-
larõ, farklõ kaynaklardan derlenen veriler doğrultusunda kullanõlmõştõr. Yapõlan bütün 
hesaplamalar, Türkiye ile karşõlaştõrõldõğõnda, DOKAP bölgesindeki sanayinin gõda 
işlemede aşõrõ yoğunlaştõğõnõ göstermektedir. Gõda sanayinde oluşan ve çay ile fõndõktan 
kaynaklanan bu yoğunlaşma, Türkiye genelinin üç ile beş katõ kadardõr. Türkiye çay 
işleme sanayi oldukça modern olup, bu sektörde daha fazla yatõrõma gerek yoktur. Çay 
işleme ile ilgili bir istisna, bölgede kurulacak bir çay paketleme tesisi olabilir.   

Fõndõk işlemeyi sõnõrlayan etmen ise dõş pazarõn talebidir. Fõndõk ihracatõnõn tamamõ 
esasen iç fõndõk olarak yapõlmaktadõr. İhraç edilen iç fõndõğõn önemli bir kõsmõ bütün 
fõndõk olarak çikolata üretiminde kullanõlmaktadõr. Fõndõk ihracatõnõn çok küçük bir 
bölümüyse fõndõk unu, fõndõk püresi veya diğer işlenmiş ürünler olarak yapõlmaktadõr. 
Dõş talebin parlatõlmõş bütün fõndõk isteyen bu özelliği, fõndõk işleme sanayini geliştirme 
olanaklarõnõ sõnõrlamaktadõr.    

Sõnõrlõ Maden ve Cevher Kaynaklarõ  

Artvin�deki bakõr yataklarõ ve Taşbaşõ�ndaki kurşun madeni, DOKAP bölgesinde kârlõ 
bir şekilde işletilebilecek belli başlõ cevher kaynaklarõdõr. Rize, Trabzon ve 
Gümüşhane�de küçük çaplõ bakõr, çinko ve kurşun madenleri işletilmektedir. Ancak 
bilindiği kadarõyla bunlarõn rezervleri sõnõrlõdõr. Bölgede ayrõca, başarõlõ bir şekilde 
işletilen bir kaç mermer ve taş ocağõ bulunmaktadõr. Granit ve mermer ise büyük bir 
işletme potansiyeline sahiptir. Bütün bölgede, özellikle de Ordu ilinde, sağlõk gereçleri 
sanayinin gelişmesini sağlayacak kaolin, kil ve diğer hammaddeler mevcuttur. 

Bölgesel pazarõn küçüklüğü 

Türkiye nüfusunun yüzde 4,6�sõ bu bölgede yaşamaktadõr. Bölge insanõnõn gelir düzeyi 
ulusal ortalamanõn çok altõnda olduğu için, bölge tüketiminin Türkiye içindeki payõ 
nüfus oranõnõn da altõndadõr. Bölgedeki üreticilerin ulusal pazarda mal satmasõ, ulaşõm 
altyapõsõnõn yetersizliği ve mesafeler nedeniyle sõnõrlõdõr.  
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Sanayi tabanõnõn zayõf olmasõ 

Bölgede, sanayi tabanõnõn zayõf olmasõ başlõ başõna en önemli kõsõttõr. Birarada 
toplanmõş sanayi tesislerinin olmamasõ; bilgi alõş verişini, yeniliklerin ortaya çõkmasõnõ, 
yayõlmasõnõ ve dolayõsõyla bir sanayi atmosferinin yaratõlmasõnõ engellemektedir. Bu 
durum, aynõ zamanda, bölgedeki girişimcilerin, üretim araçlarõ ve hammadde değiş 
tokuşu, ortaklaşa hammadde alõmlarõ, pazarlama ve ortak tesislerin kullanõlmasõ gibi 
olanaklardan faydalanmalarõna da imkan vermemektedir.  

(2) Strateji 

Mevcut sanayi işletmelerinin gelişmesi 

Bölgede faaliyette bulunan imalat sanayi işletmelerinin büyümesini sağlayacak 
kapsamlõ bir önlemler paketi hazõrlanacaktõr. Bu önlemler, ilk aşamada seçilmiş bir 
sanayi/üretim hattõ grubu üzerinde uygulanacaktõr.  

Yeni imalat sanayi işletmelerinin kurulmasõ 

Bölgenin gelişmesi için kurulu işletmelerin büyümesi yeterli değildir. Yeni işletmelerin 
de kurulup geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni kurulacak bu işletmeler, hem ulusal pazara 
hem de BDT ülkeleri pazarlarõna yönelik üretim yapacaktõr. Kurulmasõ beklenen iki 
yeni sanayi işletmesi grubu vardõr. İlkinde çok sayõda yetişmiş iş gücü kullanan ve 
kuruluşun yer seçiminde pazar ve hammaddeye yakõnlõğõn çok önemli olmadõğõ 
işletmeler yer almaktadõr. Bu tip işletmelerin başlõca örnekleri elektronik, ölçü aletleri 
ve özellikle deri işlemesini içeren giyim eşyasõ üreticileridir.  

DOKAP bölgesinde yeni kurulacak diğer tip sanayi işletmeleri ise, BDT ülkelerinden 
ithal edilen hammaddeleri kullananlardõr. Bu işletmeler hem ulusal pazara yönelik, hem 
de ihracat amaçlõ üretim yapacaklardõr. Bu grupta yer almasõ beklenen önemli üretimler 
arasõnda ağaç ve kağõt sanayi ürünleri yer almaktadõr.  

Sõnai gelişmeyi destekleyecek kalkõnma araçlarõ ve programlar 

Bölgesel sanayinin gelişmesi özel sektör girişimi ile olacaktõr. Özel sektör imalat 
sanayinin gelişmesi, karşõlaşõlan önemli dar boğazlarõ aşacak tutarlõ bir destekleme 
programõ ile sağlanacaktõr. Hangi konularda destek sağlanacağõ, büyük ölçüde alt sektör 
gelişim hedeflerinden yola çõkarak belirlenecektir. 

Kuruluş yeri seçiminde pazar veya hammaddeye yakõnlõğõn bir zorunluluk olmadõğõ 
ürünler için, eğitilmiş işgücü önemlidir. Farklõ dallarda uzmanlaşmõş çok sayõda işçi, 
sanayiciyi bölgeye çekecek bir unsurdur. Eğitim verilecek konular belirlenirken, bu 
işgücünü kullanmasõ beklenen sanayiciler ile işbirliği yapõlmalõdõr.  

Yeni kurulacak işletmelerin bölge içinde belli yerlerde toplanmasõna çalõşõlmalõdõr. Bu 
şekilde yaratõlacak yoğunlaşma, bilgi paylaşõmõ ve dağõtõmõnõ kolaylaştõracak bir sanayi 
ortamõ yaratacaktõr. Hammadde, üretim araçlarõ ve araç/gereçlerin ortaklaşa kullanõmõ, 
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bu coğrafi yakõnlõk sayesinde kolaylaşacaktõr. İşletmelerin tek başõna altõndan 
kalkamayacağõ büyük siparişler, işbirliği yapõlarak karşõlanabilir. Bu bağlamda yeterince 
büyük bir pazar oluştuğunda, ortak hizmet birimlerinin kurulmasõ da mümkündür. 

Gelecekte, belirli bir sanayi bölgesine altyapõ sağlama çabalarõ yerine bütün bir 
yerleşmenin alt yapõ sorunlarõ çözümlenmeye çalõşõlmalõdõr. Böyle bir yaklaşõm, 
bölgedeki tüm işletmelere yarar sağlayacak ve daha akõlcõ bir sanayi yerleşim deseni 
oluşturacaktõr.  

Mevcut yatõrõm teşvik sistemi KOBİ�lerin yeni teknolojiler kullanmasõnõ sağlayacak 
şekilde basitleştirilerek uygulanmalõdõr. DOKAP bölgesinde teknolojik seçenekleri 
araştõrõrken, bilgiye erişim, bilgi kullanõmõ ve eğitim konularõnda yardõmcõ olacak bir 
Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulmalõdõr.  

Halen yürütülmekte olan kredi programlarõnõn sanayicinin kredi talebini tümüyle karşõ-
lamasõ sağlanmalõdõr. Bunun için yeterli kaynaklar tahsis edilmelidir. Mevcut kredilen-
dirme programlarõ, pazarlama ve diğer destek programlarõ ile ilişkilendirilmelidir. 
İşletmelerin ithal girdilerini dünya fiyatlarõyla kullanmasõ sağlanmalõ ve ihraç pazarla-
rõna erişimde karşõlaşõlan engeller kaldõrõlmalõdõr. Bölgede kurulu bulunan iki serbest 
ticaret bölgesi ve kurulacak yeni bölgeler bu amaca erişmede önemli bir rol oynayacaktõr. 

Bu konuyla ilgili olarak desteklenecek üretim hatlarõ da belirlenmiştir. Bunlar, gõda 
sanayi (un, konsantre gõda, yemeklik yağ, süt ürünleri, şeker, vb.), ağaç ürünleri, tekstil, 
deri ürünleri, inşaat malzemeleri, inorganik kimyasallar (deterjan, gübre, tarõm 
kimyasallarõ, vb.), PVC ürünleri, metal ürünleri, makine üretimi, ulaşõm araçlarõ (gemi 
yapõmõ, araba parçasõ üretimi ve montajõ) ve ölçü aletleridir. Konuyla ilgili ayrõntõlar 
sektör rapolarõnda verilmişir.  

5.1.5 Turizm 
(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Turizm Bakanlõğõ ve belediyelerden alõnan bilgiye göre, 1994 yõlõnda DOKAP 
bölgesindeki lisanslõ konaklama tesislerinde kalan yabancõ turist sayõsõ  287.450�den, 
1997 yõlõnda 162.338�e düşmüştür. Bunun sonucunda bölgenin Türkiye genelindeki payõ 
yüzde 1,3�e gerilemiştir. Bu düşüşün sebebi, bavul ticareti için 1993 yõlõnda BDT 
ülkelerinden gelenlerin, Türkiye�deki diğer rekabetçi bölgelere (örneğin İstanbul) ve 
denizaşõrõ ülkelere kaymasõdõr (örneğin Suriye, Körfez ülkeleri). Son yõllarda bölgeye 
gelen yerli turist sayõsõ sürekli değişmektedir. Bölgeye, 1997 yõlõnda gelen 765.170 kişi 
Türkiye genelinde yüzde 3,8�lik bir payõn karşõtõdõr.  

Turizmin DOKAP bölgesel kalkõnmasõnõ destekleyecek önemli bir unsur olacağõ 
düşünülmektedir. Bölüm 2.3�te de anlatõlmõş olduğu gibi, bölgede çeşitli turizm 
kaynaklarõ bulunmaktadõr. Ancak, DOKAP bölgesinde turizmin gelişimi, hem 
fiziksel/doğal hem de beşeri/kurumsal etmenler nedeniyle kõsõtlõdõr.  
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Kaynaklar açõsõndan kõsõtlayõcõ etmenler 

Önemli tarihi/kültürel varlõklarõna ve güzel manzaralarõna rağmen, DOKAP bölgesinin 
dünya çapõnda tanõnmõş anõtsal turizm kaynaklarõ azdõr. Bu da bölgenin turistik bir imaj 
edinmesini ve dünyaca tanõnmasõnõ engellemektedir. Yabancõ turistler için düzenlenen tur 
paketlerinin çoğu, kõsõtlõ doğa ve etkinlik turizmi unsurlarõnõ içeren kültür turizmi 
paketleridir. Turizm Bakanlõğõ�nõn başlattõğõ �Yayla turizmi� henüz uluslararasõ çapta 
tanõnmõş değildir. Zigana yaylasõndan Karaca Mağarasõ�na uzanan kõsa geziler hariç, 
yerel tur paketleri bile, Gümüşhane ve Bayburt gibi iç kesimlerdeki illere yer 
vermemektedir.  

Doğal ve fiziksel açõdan kõsõtlayõcõ etmenler 

DOKAP bölgesi turizmi, Akdeniz, Ege, Marmara ve Orta Anadolu gibi önemli turizm 
bölgelerine olan uzaklõğõ ve ulaşõm zorluğu nedeniyle çok fazla gelişememiştir. 
Bölgedeki turistik ögelere ulaşõm, Doğu Karadeniz sõradağlarõnõn oluşturduğu 
engellerden dolayõ zordur. Yoğun yağõşlar ve kõsa yaz mevsimi gibi iklim koşullarõ, plaj 
turizminin gelişmesini engellemektedir. Ayrõca, kumsal olmayan deniz kõyõsõ turistler için 
çekici değildir. 

Yetersiz tanõtõm faaliyetleri 

DOKAP bölgesinde, mevcut turizm faaliyetlerine yetecek düzeyde turizm tesis ve 
hizmetleri bulunmaktadõr. Bölgedeki lisanslõ konaklama tesislerinin sayõsõ 1993-1997 
yõllarõ arasõnda 326�dan 386�ya çõkmõştõr. Yatak sayõsõ 1993�de 13.058 iken 1997 yõlõnda 
16.644�e yükselmiştir. Ancak bölgedeki tanõtõm ve turizm hizmetleri, ulusal ortalamanõn 
altõndadõr. Bölgenin tanõnmasõnõ sağlayacak broşür ve materyaller ise yetersizdir.  

İller arasõnda işbirliği ve iletişimin eksikliği 

DOKAP bölgesinde turizme ilişkin bir sorun da, iller arasõnda neredeyse hiç bir iletişim 
ve işbirliğinin olmamasõdõr. Her il kendi turistik tanõtõm ve bilgi materyallerini 
hazõrlamõştõr. Bunlarõn çoğu kullanõşsõz ve eksik olmakla birlikte, diğer önemli turistik 
bölge ve illerin deneyimlerinden de yararlanõlmamaktadõr.  

(2) Strateji 

Yukarõda zorluklarõndan bahsedilmiş olan DOKAP turizminin kalkõnma stratejisi, kaynak 
kalitesinin artõrõlmasõ için ürünlerin geliştirilmesi, işbirliği yoluyla pazarõn genişletilmesi 
ve daha çok tanõtõmõ içermektedir. Bu konuyla ilgili stratejik noktalar aşağõda ayrõntõlõ 
olarak açõklanmõştõr.  

Ürünlerin geliştirilmesi 

Varolan turizm kaynaklarõnõ hem iç hem de dõş pazarda iyi bir şekilde kullanmak için 
ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için uygulanacak iki yoldan ilki, mevcut 
kaynaklarõn sunumunu geliştirmek için düzgün ve doyurucu içerikli bölge tanõtõm 
paketleri hazõrlamaktõr. Buna ek olarak turizm hizmetleriyle desteklenmiş tatmin edici 
geziler düzenlenebilir. Diğeri ise, daha büyük bir pazar zincirinin oluşmasõnõ, yerli ve 
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yabancõ turistler için fõrsatlarõn çoğalmasõnõ sağlayacak bir dizi yeni turizm kaynağõnõn 
tanõtõlmasõdõr. Bu iki strateji ile hem iç hem de dõş pazarda DOKAP bölgesinin turistik 
açõdan tanõnmasõ sağlanabilir.  

Kitle turizmine ek olarak, çeşitli şekillerde alternatif turizm imkanlarõ geliştirilebilir. 
Turizm Bakanlõğõ tarafõndan teşvik edilen yayla turizmine benzer, bir çeşit kõrsal turizm 
geliştirilebilir. Bu tip turizm, yerel kültürün, geleneksel yapõ alõşkanlõklarõnõn ve 
onarõlarak kullanõlacak tesislerin (alt-bölüm 5.3.4) etkin bir şekilde kullanõlmasõnõ 
sağlayacaktõr. 

Pazarõn geliştirilmesi 

DOKAP turizminin iç ve dõş pazarda satõlmasõ için iller arasõnda işbirliği yapõlarak 
pazarlamanõn geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece, farklõ illerin kaynaklarõ 
birleştirilerek bölgesel bütünleşme ve sosyal birliğe de katkõda bulunulmuş olur. 
Turizmin değeri buna bağlõ olarak artar.  

Bölgelerarasõ turizm, diğer önemli turizm bölgeleriyle bağlantõlõ olarak geliştirilmelidir. 
Bu amaç için, bölgedeki büyük kent merkezleri, çevrelerinde önemli turistik faaliyetlerin 
gerçekleştirileceği birer turist dağõtõm merkezi haline getirilebilir. 

DOKAP turizminin işbirliği çabalarõyla, doğrudan uluslararasõ pazara ulaşabilmesi 
gerekmektedir. Bu amaç için, bölge dõşõndan işletmelerle ortaklõklar kurulabilir. Bunun 
dõşõnda  DOKAP bölgesinde yetişip ülkenin diğer bölgelerine göç etmiş kişilerle de 
işbirliğine gidilebilir.  

Tanõtõmõn yaygõnlaştõrõlmasõ 

Pazarõn büyütülmesinin yanõsõra, iç ve dõş turizm için belirli tanõtõm faaliyetleri 
geliştirilmelidir. Bazõ kurumsal önlemlerle, iller arasõ iletişim kolaylaştõrõlmalõdõr. Ayrõca, 
önemli kentsel merkezlerdeki etkili turizm işletmeleri ve havaalanlarõ, turlar, 
konferanslar ve ticari birlikler gibi turistlerin toplandõğõ merkezlerle iş ortaklõğõ 
başlatõlmalõdõr. Bunun, bölgenin dünyaya açõlma ve turizmi geliştirme çabalarõna katkõsõ 
olacaktõr.  

5.1.6 Ticaret ve diğer hizmetler 
(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Hizmet sektörünün mevcut durumu 

Ticaret ve hizmet sektörü, DOKAP bölgesinin kalkõnmasõnda her zaman önemli bir rol 
oynamõştõr. Osmanlõ İmparatorluğu döneminde Trabzon, İpek Yolu üzerinde bölgesel bir 
idari merkezdi. Bu kimliğiyle kent, Karadeniz bölgesi için önemli bir ticaret merkeziydi. 

Tarõm dõşõ faaliyetler içindeki en büyük gelir kaynağõ kamu hizmetlerindeki istihdamdan 
elde  edilir. DOKAP  bölgesindeki  toplam  istihdam, 1990 yõlõnda 1,4 milyondur. Bunun 
383.000�i, tarõm dõşõ mesleklerde çalõşmaktadõr. Bu rakamõn üçte birinden fazlasõ, yani 
131.000 kişi kamu hizmetlerinde çalõşmaktadõr. 
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Türkiye�nin, sõnõr denetimlerini gevşetmesi, yabancõ ticarete verilen önemin artmasõ ve 
komşu ülkelerle siyasi ilişkilerin iyileşmesi, farklõ dõş ticaret biçimleri geliştirmiştir. 
Yeni çõkan üç yeni ticaret şekli şunlardõr:  

1) Sõnõr ticareti 

2) Bavul ticareti  

3) Serbest bölgelerden ticaret  

DOKAP bölgesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği�ne (KEİ) bağlõ komşu ülkelerle yapõlan 
ticarette önemli bir rol oynayabilir. Türkiye�nin KEİ ülkelerine yaptõğõ ihracat ve bunun 
içinde DOKAP illerinin payõ karşõlaştõrõldõğõnda, bu ülkelere yapõlan ihracatõn yüzde 
15�inin bu bölgeden kaynaklandõğõ görülmektedir. 

DOKAP bölgesindeki toptancõ ve perakendeci tüccarlarõn çoğu, küçük aile 
işletmeleridir. Karadeniz Teknik Üniversitesi�nin 1992 yõlõnda yapmõş olduğu bir 
çalõşma, ticaret alt sektöründeki toplam çalõşanlarõn sadece yüzde 22,5�inin ücretli 
olduğunu, gerisinin kendi işlerinde çalõştõğõnõ göstermiştir.  

Kõsõtlayõcõ etmenler 

DOKAP bölgesindeki hizmet faaliyetlerinin gelişmesini engelleyen bazõ etmenler 
vardõr. Bunlar, iç pazarõn özellikleri ve BDT ülkeleri ve İran�la yaşanan sorunlardõr. 
İhraç pazarlarõ son zamanlarda önemli ölçüde daralmõştõr. Ayrõca, bu pazarlardaki 
ticaret, iç örgütlenme sorunlarõnõn yanõ sõra kanun ve düzenlemelerin yetersizliği 
yüzünden de sõkõntõlar yaşamaktadõr. Üstelik, bu ülkelerle ulaşõm da sorunlar arasõnda 
yer almaktadõr. Otoyol ve limanlar, genellikle devletin denetiminde değildir. 

Bölgede ticaret yapan, 1000�e yakõn yabancõ küçük şirket bulunmaktadõr. Bu durumda 
taşõnacak mal miktarõ az olduğundan ucuz deniz taşõmacõlõğõ mümkün olmamaktadõr. 
Ayrõca küçük tacirler, destekleyici kredi, takas ticareti ve bir çok ülkeyi kapsayan çok 
taraflõ ticaret anlaşmalarõ gibi etkin ticaret mekanizmalarõnõ geliştirememektedirler. 

Örgütlenme düzeyinin düşük olmasõ, mali kaynak eksikliği ve dõş ticaret işlemlerinin 
çapõnõn küçüklüğü, ticaretin etkinliğini kõsõtlamaktadõr. Sonuçta ortaya çõkan yüksek 
fiyatlar nedeniyle çoğu yabancõ alõcõ, Avrupa ve Basra Körfezi�ndeki alternatif ticaret 
kaynaklarõna yönelmiştir. İhracat sigortasõ ve diğer ihracatõ geliştirici önlemlerin 
olmayõşõ, BDT ülkelerine yapõlan ihracatõn büyümesini engelleyen diğer etmenlerdir. 

Mevcut finans planlarõnda, ihracat finansmanõ sadece hem imalatçõ hem ihracatçõ olan 
işletmelere sağlanmaktadõr. Bu durum, bölgedeki küçük ihracatçõlarõn mevcut kredi 
olanaklarõndan yararlanmalarõnõ engellemektedir. Çünkü bu ihracatçõlarõn çoğu bölgede 
üretim yapmayan diğer bölgelerde üretilen mallarõ ihraç eden işletmelerdir. 
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Serbest ticaret bölgeleri, aslõnda birer ticaret merkezi ve ihracata yönelik imalatõ 
destekleyici bir unsur olarak düşünülmüştür. Ancak, bölgedeki imalatõn düşük olmasõ ve 
destek faaliyetlerinin yetersizliği sebebiyle, bu serbest bölgelerde ihracata yönelik 
imalat hemen hemen hiç yapõlmamaktadõr. Bunun yanõ sõra, serbest bölgelerin küçük 
olmasõ, çevrelerindeki bağlantõ sanayilerinin büyümesini de engellemektedir. 

(2) Strateji 

DOKAP için geliştirilen bütün gelişme senaryolarõ altõnda da ticaret, turizm, ticari ve 
kişisel hizmetler ile sağlõk ve eğitimdeki özel hizmetlerin, DOKAP bölgesinin gelir ve 
istihdam olanaklarõnõn büyük bir kõsmõnõ sağlamasõ beklenmektedir. Ancak, bunun 
gerçekleşebilmesi için, yukarõda anlatõlan mevcut durum ve kõsõtlayõcõ etmenler göz 
önünde bulundurularak, bazõ destekleyici önlemlerin alõnmasõ gerekmektedir.  

İhracatõn teşvik edilmesi 

Avrupa Birliği�yle yapõlan Gümrük Birliği anlaşmasõndaki ihracatõ desteklemeye 
yönelik önlemlerin tümü sistematik bir şekilde uygulanmalõdõr. Sõnõr ticaretindeki 
mevcut kõsõtlamalarõn çoğu, Gümrük Birliği anlaşmasõnõn şartlarõ ihlal edilmeden 
ortadan kaldõrõlabilir. 

Ödemeler ve dõş ticaret uygulamalarõ konusunda her KEİ ülkesiyle ikili ticaret 
anlaşmalarõ yapõlmalõdõr. Valilere ve diğer yerel yetkililere ticaret anlaşmalarõ için yetki 
verilmesi hususunda detaylõ çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

Yüksek eğitimde uzmanlaşma 

DOKAP bölgesi, yüksek öğretim kurumlarõ açõsõndan iyi bir altyapõya sahiptir. Mevcut 
kurumlarõn, yüksek öğrenim olanaklarõnõ çeşitlendirmek ve BDT ve Türki 
Cumhuriyetlerden gelecek öğrencilere de hizmet verebilmek için daha da geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bölgede gelişmesi beklenen imalat sanayinin yetişmiş işgücü 
gereksinimini karşõlamak için meslek okullarõnõn güçlenmesine önem verilmelidir. 
Teknik ve bilimsel eğitim Trabzon�da yoğunlaşmõştõr. Ancak, mevcut imkanlarla 
bağlantõlõ olarak eğitim kurumlarõnõn Ordu ve diğer il merkezlerine de yaygõnlaşmasõ 
yararlõ olacaktõr. 

Ulaşõm ve ticaret hizmetlerinin güçlenmesi 

Bazõ ihraç mallarõ DOKAP bölgesinde işlenmektedir. Örneğin, Ordu�da, ithal  
tomruktan ağaç ürünleri üretilmekte, Giresun�da ise yine ithal buğday işlenmektedir. Bu 
tür sanayilerin gelişmesi için bölgedeki ulaşõm ve ticaret hizmetlerinin daha fazla 
güçlenmesi gerekmektedir. 

İhraç pazarlarõndaki gelişmeler 

Serbest pazar şartlarõna geçişi tam olarak gerçekleştiremeyen eski planlõ ekonomilerdeki 
küçülme, Türkiye�nin bu ülkelere olan ihracatõnõ olumsuz etkilemektedir. Bu ülkelerin 
ekonomilerinin tekrar büyümeye başlamasõ, ve bu ülkelerin kendi iç düzenlemelerini 
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yaparak ticareti teşvik etmeleri Türkiye�yi olumlu yönde etkileyecektir 

5.2 Sosyal Kalkõnma Stratejisi 

5.2.1 Sosyal çevre 

DOKAP bölgesindeki sosyal yapõnõn en büyük problemi Bölüm 3�te anlatõldõğõ gibi, 
bölgesel bütünleşme veya sosyal dayanõşma eksikliğidir. Bu problemler, sosyal ve aile 
bağlarõnõ koparan dõş göç, yerel halk için bir baskõ unsuru olan istihdam eksikliği ve 
sosyal hizmetlerin sunumunu da içeren çeşitli konulardaki bölge içi eşitsizliklerdir. 
Bölgesel çapta tanõmlanan bu problemlerin, birey ve toplum düzeyinde çeşitli  etkileri 
olmaktadõr. 

Dõş göç, yaş ve cinsiyet açõsõndan seçici olarak ortaya çõkmaktadõr. Özellikle çalõşma 
yaşõndaki erkekler göç etmektedir. Bu durum nüfusun azalmasõnõn yanõ sõra, yaşlõ 
nüfusun payõnõn artmasõna neden olmaktadõr. Nüfusun bu dağõlõmõ ise, ekonomik 
faaliyetlerde durgunluk, sosyo-kültürel aktivitelerin azalmasõ, sosyal altyapõ açõsõndan 
önemli olan müşterek faaliyetlerin eksikliği, kõrsal ve doğal çevrenin ihmal edilmesi, 
sosyal güvenliğin yetersizliği ve kadõnlarõn sorumluluğun artmasõ  gibi sonuçlar 
doğurmaktadõr. 

Yaşlanan nüfus ve kadõnlarõn üzerine binen ağõr yük, DOKAP bölgesindeki yerel halkõn 
kendi sosyal çevrelerini geliştirmek için yeterli dinamizmi gösterememelerine neden 
olmaktadõr. Devlete olan bağõmlõlõğõn uzun yõllardan beri devam ediyor olmasõ durumu 
daha da kötüleştirmiştir. DOKAP uygulamasõnõn, yerel katõlõmõn da yardõmõyla, bu 
durgun durumu kendi kendine yeten ve sürdürülebilir bir kalkõnmaya dönüştürmesi 
beklenmektedir. Bu bölümün ilerleyen kõsõmlarõnda da belirtildiği gibi, böyle toplu bir 
dönüşüm her sektörde uyumlu çabalarõn gelişmesini de sağlayacaktõr. Sosyal sektörde 
yapõlabilecekler aşağõda açõklanmaktadõr. 

5.2.2 Eğitim 

(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Uzun vadede DOKAP bölgesel kalkõnmasõ için gereken temel şartlardan biri, 
ilköğretim, normal lise ve meslek/teknik liselerden oluşan ortaöğretim, yüksek öğretim 
ve yetişkinlerin eğitimini kapsayan eğitim sektörünün geliştirilmesidir. DOKAP 
bölgesindeki eğitim sektörünün,  kalkõnmayõ engelleyebilecek sorunlarõ şunlardõr: 

Yerel idarenin belirsiz rolü 

Türkiye�deki eğitim sektöründe geliştirilecek politikalar ve bu politikalarõn uygulanmasõ 
Hükümet tarafõndan belirlenir. Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõn il ve ilçe teşkilatlarõ illerde 
eğitim hizmetlerini vermekle yükümlüdür. Bazõ yetkiler yerel teşkilatlara devredilmiştir. 
Ancak bu yetkiler sadece hükümet tarafõndan belirlenen planlarõn uygulanmasõnõ içerir. 
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Son on yõlda, GSMH�dan eğitime ayrõlan pay yüzde 2,40 ile yüzde 3,84  arasõnda 
seyretmiştir. (1996�da yüzde 3,69). Ancak bu dönemde hükümetin konsolide bütçesinin 
GSMH�daki payõ düzenli olarak artarken, eğitimin bütçedeki payõ, yüzde 20 
seviyesinden 1999�da yüzde 12,3�e gerilemiştir. Bu durum, eğitim konusunda yerel 
teşkilatlarõn bütçelerinin aynõ oranda artõrõlmadõğõnõ göstermektedir.  

Geçiş sürecindeki problemler 

1997 yõlõnda, 5 yõllõk ilkokul eğitimi ve 3 yõllõk ortaokul eğitimi bileştirilerek 8 yõllõk 
zorunlu eğitim sistemine geçilmiştir. Yeni sistemin etkilerini tam olarak görmek için 
zamana ihtiyaç vardõr. Ancak geçiş döneminde çeşitli problemler yaşanmõştõr. Zorunlu 
eğitimi gerçekleştirebilmek için, kõrsal kesimdeki çoğu ilkokul kapatõlmõş/birleştirilmiş 
ve bir çok öğrenci kent merkezlerindeki okullara kaydedilmiştir. Sonuç olarak, kentsel 
alanlardaki okullar kalabalõklaşmõştõr. Bu durum kõrsal-kentsel eğitim nitelikleri 
arasõndaki farkõ artõrmõştõr. DOKAP bölgesinde kentlerdeki ortalama sõnõf mevcudu 46, 
köylerde ise 21�dir. Bu rakamlar sõrasõyla 59 ve 28 olan ülke ortalamasõndan yüksektir. 
Buna rağmen kentlerdeki eğitim imkanlarõ yetersiz kalmakta, hatta bazõ okullarda iki 
devreli eğitim verilmektedir.  

Küçük yerleşim alanlarõnda oturan öğrencilerin merkezdeki okullarda okumasõ için 
taşõnmalõ eğitim hizmeti sağlanmõştõr. Taşõma sisteminin başarõsõ ilden ile değişmektedir. 
Ancak bazõ bölgelerde sistem, finansal ve fiziksel açõdan kapasitesinin üstünde hizmet 
vermektedir. Servis sisteminden yararlanamayanlar için (özellikle kõz öğrenciler) yatõlõ 
okullar yeterli değildir. Bunun yanõ sõra, bazõ kõrsal bölgelerde, yerleşim alanlarõnõn 
fazla dağõnõk olmasõ nedeniyle okullarõn bileştirilmesi zordur. 

Sekiz yõllõk zorunlu eğitimin, kentsel ve kõrsal alanlardaki seviye farkõnõ azaltacağõ 
beklenmektedir. Ayrõca, kõrsal ve kentsel alanlar arasõndaki iletişimin arttõğõ ve eğitim 
sistemindeki değişikliğin kõrsal kesimdeki insanlarõn hayatõnda yeni ufuklar açtõğõ ileri 
sürülmektedir. 

Öğretmen problemi 

DOKAP bölgesinde, başta ingilizce, matematik ve türkçe öğretmeni olmak üzere genel 
bir öğretmen açõğõ vardõr. İyi eğitim görmüş dil öğretmenleri, programlarõn daha esnek 
olduğu özel okullarda çalõşmayõ tercih etmektedir. Yaşanõlan bu sõkõntõdan dolayõ, 
öğretmenler uzmanlõk alanlarõ dõşõnda, farklõ dersler vermekte veya farklõ sõnõflarõ içeren 
bir eğitim programõ uygulamak zorunda kalmaktadõr. Bu durum, hedeflenen 
programlarõn uygulanmasõnõ zorlaştõrmaktadõr. 

Öğretmenler, DOKAP bölgesinin kentsel faaliyetler açõsõndan yetersiz olmasõ ve 
pahalõlõk nedeniyle bölgeye gelmek istememektedirler. Bölgede bir çok tüketim maddesi 
dõşarõdan getirildiği için  fiyatlar yüksektir. Ayrõca yerleşim alanlarõnõn kõsõtlõ olmasõ 
nedeniyle konut da pahalõdõr. Gümüşhane ilinde, öğretmenlerin ancak yarõsõna lojman 
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sağlanmaktadõr. Kamu okullarõnõn öğretmenleri hükümet tarafõndan atanmakta ve 
bölgeye çoğunlukla genç ve tecrübesiz öğretmenler gönderilmektedir. Bölgesel tercih 
yapma hakkõ kazanan tecrübeli öğretmenler ise çoğunlukla kentlerde çalõşmak 
istemektedir.  

Cinsiyet ayõrõmõ 

Ortaokul seviyesinde okullara kayõt yaptõran kõz ve erkek öğrenciler arasõnda, özellikle 
meslek ve teknik okullarda, büyük fark vardõr. Orta öğrenime kayõt yaptõran kõzlarõn 
oranõ yüzde 43�tür. Bu oran, Bayburt�ta yüzde 20 ve Gümüşhane�de  yüzde 25�tir. 
Meslek ve teknik okullarda bu oran yüzde 35�e düşmekte, ve yüzde 38�lik Türkiye 
ortalamasõnõn altõnda kalmaktadõr. Bu oran Bayburt�ta yüzde 22 ve Gümüşhane�de 
yüzde 38�dir. 

Kõzlarõn eğitime devam oranlarõnõn düşük olmasõ ekonomik ve kültürel sebeplere 
bağlõdõr. Kõrsal kesimlerdeki aileler tutucudur. Kõzlarõnõn genç yaşta evlenmelerini 
isterler. Bu sebeple, eğitimlerine devam etmelerini onaylamazlar. Kõzlar için sõnõrlõ iş 
olanaklarõ, eğitime devam etmemelerinde bir başka etken olmaktadõr. 

Hükümet ilkokullara öncelik tanõyarak, ulaşõm problemini çözmek için servis araçlarõ 
sağlamakta ve yatõlõ okullar açmaktadõr. Kõz çocuklarõnõn kentlerdeki okullara devam 
etmelerini engelleyen diğer bir sebep ise orta öğretim için servis olanaklarõnõn 
olmamasõdõr. 

Mesleki ve yüksek öğrenimle ilgili sorunlar 

DOKAP bölgesindeki mesleki ve yüksek öğrenim yetersizdir. İstatistiklere göre sekiz 
yõllõk zorunlu eğitimden önce, DOKAP bölgesindeki kayõt oranlarõ ilk ve orta 
öğrenimde ülke ortalamasõnõn altõndadõr. Ancak aradaki fark yüksek öğrenimde daha 
fazladõr. 1994/1995 öğrenim yõlõ verilerine göre DOKAP bölgesinde yüzde 38,1 olan 
yüksek öğrenim oranõ  Türkiye genelinde yüzde 46,5� tir. Ortaöğrenim seviyesinde, 
DOKAP bölgesinde mesleki ve teknik okullara, genel liselerden daha çok rağbet vardõr. 
Türkiye�de mesleki ve teknik okullara yüzde 45,6�lik bir oranda kayõt yaptõrõlõrken, bu 
oran DOKAP bölgesi için yüzde 54�tür. Kõz öğrencilerin kayõt oranõ ise, daha önce de 
belirtildiği gibi, Türkiye geneli ile karşõlaştõrõldõğõnda düşüktür.  

Mesleki ve teknik okullarda okutulan dersler, sanayinin değişen ihtiyaçlarõnõ karşõlama 
konusunda yetersiz kalabilirler. Bu okullarda kazanõlan uzmanlõk seviyesi, mezun 
olduktan sonra ilgili sanayi dallarõnda çalõşabilecek kadar yüksek değildir. Rize�de çay 
üretimi ile ilgili bir meslek okulu bulunmaktadõr. Ayrõca deniz mühendisliği konusunda 
uzmanlaşmõş bir okulun daha açõlmasõ planlanmaktadõr. Mesleki eğitimde geliştirilmesi 
gereken diğer uzmanlõk alanlarõ ticaret, turizm ve diğer hizmet sektörleridir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), DOKAP bölgesindeki tek üniversitedir. 
Üniversitenin Trabzon, Gümüşhane, Rize, Giresun ve Ordu illerinde 16 fakültesi ve 12 
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meslek okulu bulunmaktadõr. Rize�de ormancõlõk, madencilik, jeoloji ve diğer 
mühendislik fakültelerini içeren bir üniversitenin açõlmasõ için de öneriler mevcuttur. 
DOKAP bölgesi halkõnõn yüksek öğrenim görmek için yoğun talepleri vardõr. Bu talebi, 
imkanlarõn yetersizliği yüzünden engellememek için gerekli girişimlerde bulunulmalõdõr. 

(2) Strateji 

Eğitim reformlarõ için ilkeler 

Mayõs 1996�da toplanan Milli Eğitim Şurasõ, Türkiye�deki eğitim sistemini, gelecek 
yüzyõlda beklenen sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle uyumlu bir şekilde 
yeniden düzenlemek için aşağõdaki beş husus üzerinde durmayõ kararlaştõrmõştõr: 

1) İlköğretim ve halkõn yönlendirilmesi, 
2) Ortaöğretim sisteminin yeniden yapõlandõrõlmasõ, 
3) Yüksek öğretime geçiş yollarõnõn yeniden düzenlenmesi, 
4) Toplumun eğitim ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ,  
5) Eğitimin finansmanõ. 

Yeni sistem çerçevesinde ilköğretim için aşağõdaki temel ilkeler benimsenmiştir: 

 1) Büyük kentlerin bir kõsmõnda bulunan iki devreli eğitimi kaldõrmak, 
 2) 2000 yõlõna kadar kademeli olarak ortalama sõnõf mevcudunu 30�a düşürmek, 
 3) Küçük yerleşmelerde yaşayan öğrencilerin merkezdeki okullarda kaliteli eğitim 

alabilmeleri için ücretsiz servis hizmeti sağlamak, 
 4) Servis sisteminin yanõ sõra, Yatõlõ İlköğretim Bölge Okullarõ (YİBÖ) ve Pansiyonlu 

İlköğretim Okullarõ (PIO) açarak,  birleştirilmiş sõnõflarõ kademeli olarak ortadan kaldõrmak, 
 5) İhtiyacõ olan çocuklara üniforma, okul çantasõ, kitap ve defter temin etmek, 
 6) Örgün eğitimi yaygõn eğitim yoluyla desteklemek, 
 7) İlköğretim kurumlarõna bilgisayar laboratuvarlarõ kurmak ve her öğrenciye 

bilgisayarlõ eğitim vermek, 
 8) İlköğretim seviyesinde en az bir yabancõ dil eğitimine başlamak,  
 9) Okullarõ modern teknolojik ekipmanla donatmak, 
10) Öğrenme yöntemini bilen; bilimsel ve rasyonel yaklaşõmlarla sorgulayan bireyler 

yetiştirerek �öğrenen toplum� hedefinin en önemli ilkesini yerine getirmek, 
11) Çocuklarõn zeka gelişiminin yanõ sõra fiziksel gelişimlerini de sağlamak için altyapõ 

kurmak ve 
12) Beş yõllõk ilkokuldan mezun olan, ancak yaşlarõ sebebiyle zorunlu eğitim 

kapsamõnõn dõşõnda kalanlara, sekiz yõllõk eğitimlerini açõk öğretim yoluyla 
tamamlamalarõ için fõrsatlar sağlamak. 

DOKAP bölgesel kalkõnmasõ çerçevesinde geliştirilecek eğitim sektörü stratejisi bu 
ilkeler doğrultusunda belirlenmelidir. DOKAP bölgesinde yüksek öğrenim için önemli 
bir talep olmasõna karşõn, mevcut yüksek öğrenim olanaklarõ yeterli boyutlarda değildir. 
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Bu talebin karşõlanabilmesi için bölgede yeni yaklaşõmlar ve önerilerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

DOKAP bölgesindeki eğitim sektörü için üç kollu bir strateji uygulanabilir. Bu strateji, 
kõsa vadede sekiz yõllõk zorunlu eğitime işlerlik kazandõrmak, orta ve uzun vadede 
eğitim hizmetlerinde yetki devrinin sağlanmasõ ve uzun vadede ise yenilikçi eğitim 
sistem ve programlarõnõn geliştirilmesinden oluşmaktadõr. Bu öneriler aşağõda detaylõ 
olarak açõklanmõştõr. 

Sekiz yõllõk zorunlu eğitim 

Sekiz yõllõk zorunlu eğitim sistemine geçiş kõrsal ve kentsel alanlar arasõnda iletişimi 
sağlayan ve eğitim hizmetleri arasõndaki farkõ azaltan bir fõrsat olarak 
değerlendirilmelidir. Bu düşüncelerin gerçekleşmesi için, DOKAP bölgesindeki 
ilköğretim sisteminin, mevcut çabalar daha da geliştirilerek yönlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Sekiz yõllõk zorunlu eğitimin uygulanmasõ için, altyapõlarõ yetersiz  okullarõn 
birleştirilmesi, servis araçlarõnõn sağlanmasõ ve yatõlõ okullarõn yaygõnlaştõrõlmasõ 
girişimleri başlatõlmõştõr. Bu çabalarõn amacõna ulaşabilmesi için, uzak köylere ve sosyal 
ve ekonomik sebeplerden dolayõ yatõlõ okullara gidemeyenlere hizmet vermek üzere 
yaygõn eğitimin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Yaygõn eğitimin diğer eğitim seviyelerinde de geliştirilmesi gerekmektedir. Her alandaki 
ve her eğitim seviyesindeki öğrencinin gerekli eğitimi alabilmesi için ulaşõm ve 
konaklama hizmetleriyle desteklenmiş yoğun kurs programlarõ düzenlenmelidir.  

Eğitim hizmetlerinde yetki devri 

Hükümetin eğitim sektörüne ayõrdõğõ bütçe, son on yõlda önemli ölçüde azalmõştõr. Bu 
eğilimin tersine dönmesi beklenmemektedir. Eğitim hizmetlerini geliştirmenin tek yolu, 
yerel yönetimlerin eğitim konusundaki rollerinin artõrõlmasõdõr. Eğitim hizmetlerinin 
planlanmasõ ve uygulanmasõ, İl Eğitim Müdürlüklerinin gözetiminde yerel yönetimlere 
devredilmelidir. Ancak bunun ön koşulu olarak, yerel yönetimlerin mali yapõsõnõn 
güçlenmesi gerekmektedir. 

Eğitimin kalitesini artõrmak için, nitelikli öğretmenleri çekebilecek çeşitli teşvikler 
sağlanmalõdõr. Yetki devrinin gerçekleşmesi ile, daha az gelişmiş bölgelerde çalõşan 
öğretmenlere de aynõ şartlarõ sağlayan mevcut sistem yerine, yerel yönetimler, rekabeti 
sağlayacak farklõ olanaklar sunarak yetenekli eleman çalõştõrabileceklerdir. Böyle bir 
yetki devri, aynõ zamanda, yerel yönetimler için mali yapõlarõnõ ve işletme kapasitelerini 
geliştirmeleri yönünde  motivasyon sağlayacaktõr. 

Çağdaş eğitim sistemleri ve programõ 

DOKAP bölgesinde eğitim kalitesini yükseltmek için, pilot bölgelerden başlayarak yeni 
ve yaratõcõ eğitim sistemlerinin ve önlemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yukarõda 
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anlatõlan, her eğitim seviyesi için yaygõn eğitim önerisi bunlardan bir tanesidir. Bir 
diğeri ise, bölgede doğan ve bölge dõşõnda kurduklarõ işlerde başarõlõ olan işadamlarõnõ 
harekete geçirerek, belli konularda beceri geliştirme olanaklarõ sağlamak olabilir.  

DOKAP bölgesinde, bölgesel avantajlar kullanõlarak, komşu ülkelere de hizmet 
verebilecek yüksek eğitim ve araştõrma enstitüleri kurulabilir. Bu tür açõk üniversiteler 
bölgenin dõşarõ açõlmasõnõ da sağlayacaktõr. DOKAP bölgesinde açõlacak üniversitelerin 
uzmanlõk alanlarõ; deniz bilimi ve deniz mühendisliği, madencilik ve metalürji, jeoloji, 
afet yönetimi, turizm ve otel işletmeciliği olabilir. 

5.2.3 Beceri geliştirme 

(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 
Eğitim olanaklarõna erişimin yetersiz olmasõ 

Beceri geliştirme olanaklarõ; çõraklõk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik okullar, 
meslek odalarõ (sadece üyelere), KOSGEB (genelde küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
yöneticilerine), İş ve İşçi Bulma Kurumu ve bazõ şirketler (hizmet içi eğitim) tarafõndan 
sunulmaktadõr. Çõraklõk eğitim merkezleri, ilkokul mezunu olanlara, yüze yakõn alanda 
eğitim sağlamaktadõr. Her merkez bu alanlarõn bazõlarõnda eğitim vermektedir. Ancak 
Trabzon�da bile yalnõzca 4 adet çõraklõk eğitim merkezi bulunmaktadõr. Ayrõca, bazõ 
merkezler, organize sanayi bölgelerinin uzağõnda kurulduğu için öğrenciler ulaşõmda 
güçlükler yaşamaktadõr.  

Meslek okullarõnda uygulamalõ eğitimin bir parçasõ olarak öğrenciler, ihalelere girerek 
iş alabilmekte ve bu şekilde üretim süreçlerinde yer alma olanaklarõ bulmaktadõrlar. Bu 
projelerin bir çoğu Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõn masa, sõra gibi okul gereçleri için açtõğõ 
ihalelerdir. Meslek okullarõna bu tür projelere katõlma konusunda öncelik verilmesine 
karşõn, mevcut imkanlar sõnõrlõdõr. Meslek okullarõyla sanayiler arasõndaki işbirliğini 
artõrmak için stajyer programlarõ başlatõlmõştõr. Ancak DOKAP bölgesinde sanayi kõsõtlõ 
olduğu için stajyerlik olanaklarõ da azdõr. 

Meslek okullarõnõn kapasitesi tüm bölgede, ama özellikle Gümüşhane ve Bayburt�ta 
sõnõrlõdõr. Anadolu teknik lisesi, teknik lise ve sanayi meslek lisesi olmak üzere üç tür 
meslek lisesi vardõr ve hepsi aynõ binada eğitim vermektedir. Bütün bunlarõn yanõ sõra, 
çõraklõk eğitim merkezleri ve meslek okullarõnda kullanõlan araç gereçlerin bir kõsmõ çok 
eskidir. 

Arz ve talep arasõndaki uyuşmazlõk 

Deneyimi olmayan ve bir çõraklõk eğitimi almamõş olan ilköğretim mezunlarõ ancak 
basit işlerde çalõşabilmektedir. Her ne kadar bölgedeki iş olanaklarõnõn bir çoğu kalifiye 
işgücü gerektirmese de, yine de teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadõr. Örneğin, 
Trabzon�un Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalarda çalõşanlarõn yüzde 70�i işçi, 
yüzde 28�i mühendis, teknisyen, makineci ve ustabaşõdõr. Halen mevcut istihdamõn çok 
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üzerinde teknik eleman ve bilgisayar kullanabilen elemana ihtiyaç vardõr. 

Bu noktada bir başka sorun da, özellikle pazarlama ve finansal yönetimde yönetim 
becerisi eksikliğidir. DOKAP bölgesinde, yeni teknolojiyi uygulama ve yeni iş olanaklarõ 
yaratma girişimleri de oldukça azdõr. 

Çay ve fõndõğa aşõrõ bağõmlõlõk 

Ordu ve Giresun�da İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvuranlarõn yarõya yakõn kõsmõ, bir yõl 
veya daha uzun süredir iş beklemektedir. Çoğu, fõndõktan gelecek gelirleri garanti altõnda 
olduğu için, kamu sektöründe iş imkanõ çõkmasõnõ beklemektedir. DOKAP bölgesinde, 
özellikle çay ve fõndõk tarlalarõ olan insanlarõn genel tercihi kamu sektöründe çalõşmaktõr. 
Düşük ücretleri kabul etmeyen bu insanlar, yeni beceriler kazanma konusunda da istekli 
değildir. Bu eğilim, beceri kazanmak ve daha iyi iş imkanlarõna kavuşmak için bölge 
dõşõna göç eden insanlarõn yaklaşõmõ ile zõt bir durum sergilemektedir.  

Sosyal problemler 

DOKAP bölgesinde, kadõnlarõn işgücüne olan katõlõmlarõ düşüktür. İşçilerin üçte ikisi 
kayõt dõşõ ekonomide istihdam edilmiştir. Sosyal güvenlik olmaksõzõn, asgari ücretin 
yüzde 30-50�si kadar bir ücretle çalõşmaktadõr.  

(2) Strateji 

DOKAP bölgesinde kalkõnmanõn sağlanabilmesi için, şu an mevcut olandan  yüksek bir 
teknolojiye ve daha gelişmiş bilgi ve beceri birikimine ihtiyaç vardõr. Yukarõda anlatõlan 
kõsõtlayõcõ etmenlerin aşõlabilmesi için değerlerin değişmesi ve mevcut bilginin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrõca becerilerin geliştirilebilmesi için aşağõda detaylõ 
olarak anlatõldõğõ üzere, bir teknik ve mesleki okullar enstitüsü kurulmasõ önerilmektedir. 

Toplumsal Değerlerin Değişimi 

Gelecek nesilleri, yeni çağõn değer sistemine hazõrlayabilmek için, ilköğretim düzeyinden 
itibaren, bu yönde eğitim verilmelidir. Yeni gelişecek üretim ve hizmetlerin gerektirdiği 
eğitim programlarõ özel sektör girişimi ile geliştirilmeli, çiftçiler çağdaş işletme 
planlamasõ ve yönetimi konusunda eğitilmelidir. 

Mesleki ve teknik eğitimin kapasitesinin artõrõlmasõ 

Mevcut faaliyetler ve araç-gereç kapasitesi değerlendirilerek, çõraklõk merkezlerinin ve 
teknik okullarõn genişletilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir.  

Bunun yanõ sõra, bir teknik ve mesleki okullar enstitüsü kurularak, eğitim sistemi, 
sanayinin talep ettiği alanlarda öğrenci yetiştirmeye ve olasõ fõrsatlarõ değerlendirmeye 
yönlendirilmelidir. İşgücü talebi ve arzõ arasõndaki eşleştirmeyi kolaylaştõrmanõn bir 
başka yolu da, İş ve İşçi Bulma Kurumu ile mesleki eğitim ve işveren birlikleri arasõnda 
işlevsel bağlar kurmaktõr. Bu şekilde mezunlarõn işe yerleştirilmesi ve yeni eğitim 
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programlarõna yön verilmesi konusunda işbirliği yapõlacaktõr. 

5.2.4 Sağlõk hizmetleri 

(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Fazla merkezileşme ve kõsõtlõ bütçe 

Türkiye�de sağlõk hizmetlerine ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi ve 
programlarõn uygulanmasõ Hükümetin sorumluluğundadõr. Sağlõk Bakanlõğõ�nõn İl ve İlçe 
Teşkilatlarõ, illerdeki sağlõk hizmetlerinin denetiminden sorumludur. Yerel yönetimler, 
kõsõtlõ bütçe ve insan kaynaklarõyla, sadece  Hükümet tarafõndan belirlenen proje ve 
programlarõ uygularlar. 

Sağlõk sektörüne ayrõlan konsolide bütçe payõ, 1983-97 döneminde yüzde 2,6-4,7 
arasõnda değişmiştir. Bu düzey son yõllarda, harcama bazõnda, tutarlõ bir yapõ 
sergilemektedir. Bu oran 1995-97 yõllarõ arasõnda her yõl için yüzde 3,3�tür. Toplam 
sağlõk bütçesindeki yatõrõm harcamalarõnõn paylarõ, yine 1983-97 döneminde genellikle 
yüzde 3-5 arasõnda değişmiş ve ancak birkaç yõl yüzde 10�un üstüne çõkmõştõr. Bu 
rakamlar, hem cari hem de yatõrõm harcamalarõ için, sağlõk sektörünün, konosolide 
bütçenin küçük bir bölümünü kullanmak durumunda olduğunu gösterir. 

Sağlõk personeli problemleri  

DOKAP bölgesindeki doktor ve eczacõlarõn sayõsõ yetersizdir. Bölgede doktor başõna 
düşen nüfus 1995 yõlõ verilerine göre, 4.364 kişi için bir uzman, 2.012 kişi için bir 
pratisyen, 9.978 kişi için bir dişçi ve 4.818 kişi için bir eczacõdõr. Aynõ yõl için  ulusal 
ortalamalar 1.892 kişi için bir uzman, 1.430 kişi için bir pratisyen, 4.820 kişi için bir 
dişçi ve 2.958 kişi için bir eczacõdõr. Görüldüğü üzere, bölge ortalamalarõ bu alanda 
ulusal ortalamalarõn altõndadõr. 

1996�dan önce, sağlõk okullarõndan lisans veya diplomayla mezun olan öğrenciler, en az 
üç yõl, hükümet tarafõndan belirlenen yerlerde zorunlu hizmet vermekle yükümlüydüler. 
Bu sistem daha sonra değiştirilmiş ve mezunlarõn bir çoğu özel sağlõk sektöründe 
çalõşmayõ tercih etmiştir. Kõrsal alanlarda genelde tecrübesiz sağlõk elemanlarõ 
çalõşmaktadõr. Ancak 2001 yõlõnda mecburi hizmet uygulamasõnõn yeniden başlatõlmasõ 
tartõşõlmaktadõr. 

Yetersiz sağlõk tesisleri 

Türkiye�de hastanelerin yüzde 82�si ve yatak sayõsõnõn yüzde 93�ü kamu kesimindedir. 
DOKAP bölgesinde sağlõk hizmetlerinin sunumu, hükümetin girişimleri ve biraz da dõş 
göç nedeniyle ulusal ortalamalara yaklaşmõştõr. 1996 yõlõnda yatak başõna düşen kişi 
sayõsõ, DOKAP bölgesi için 452, Türkiye geneli için 484�tür. 1990 yõlõnda bölgede 
toplam 172 yataklõ üç özel hastane varken, 1996 yõlõnda bu sayõ sadece bir özel hastaneye 
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ve 67 yatağa düşmüştür. Bölgedeki çoğu hastane yeterli araç ve ekipmana sahip değildir 
ve bakõm-onarõm faaliyetleri yetersizdir. 

Bölge içi büyük farklõlõklar 

DOKAP bölgesi ebe sayõsõnda ulusal ortalamanõn üstünde, kayõtlõ hemşire ve sağlõk 
personeli açõsõndan da ulusal ortalamaya yakõn olmasõna karşõn, Gümüşhane ve Bayburt 
illeri her türlü sağlõk personeli açõsõndan ülke ortalamasõnõn altõndadõr. Bayburt�ta 1996 
yõlõnda sadece 50 yataklõ bir devlet hastanesi vardõr ve yatak başõna 1.993 ile en olumsuz 
il tablosunu sergilemiştir. 1999 yõlõnda 100 yatak kapasiteli yeni bir hastane açõlmõştõr. 
1996 yõlõnda özel hastanelerde yatak başõna düşen kişi sayõsõ Artvin (335) ve Trabzon�da 
(354) daha düşüktür. 1996 yõlõnda DOKAP bölgesinde Sosyal Sigortalar Kurumu�na 
bağlõ yedi hastane vardõr. Ancak Gümüşhane ve Bayburt�ta SSK hastanesi yoktur. 

DOKAP bölgesinde sağlõk merkezlerinin ve sağlõk ocaklarõnõn sayõsõ göreli olarak daha 
fazladõr. 1997 yõlõnda bölgede her sağlõk merkezine ve sağlõk ocağõna düşen kişi sayõsõ 
sõrasõyla 7.621 ve 2.296�dõr.  Artvin�de her sağlõk merkezine 5.113; her sağlõk ocağõna 
1,058 kişi düşmektedir. Aynõ rakamlar Ordu ili için, sõrasõyla, 9.769 ve 3.443�tür. Tüm bu 
değerler sõrasõyla 11.716 ve 5.281 olan ulusal ortalamalarõn altõndadõr. Mevcut baraj 
inşaatlarõ sonucunda Artvin�deki sağlõk hizmetlerine erişim, yeni yollar yapõlmazsa, daha 
da kötü bir hal alabilir. 

(2) Strateji 

Toplum katõlõmõ ve  yerinden yönetim 

Türkiye�de sağlõk sektörüne, cari ve yatõrõm harcamalarõ için tahsis edilen bütçe oldukça 
kõsõtlõdõr. DOKAP bölgesinde, sağlõk tesislerinin fiziki kapasitesi bir çok açõdan ülke 
ortalamasõnõ yakalamõş veya geçmiştir. Bu nedenle sağlõk bütçesi personel, ekipman ve 
mevcut tesislerin işletim ve bakõmõna tahsis edilmelidir. Daha sonra, eleman ve finansal 
kaynak transferiyle beraber, bu hizmetler yerel yönetimlere devredilmelidir. 

Sağlõk hizmetlerinde yetki devri gerçekleşirken, yerel halkõn sağlõk sektörüne katõlõmõnõn 
artõrõlmasõ gerekmektedir. Türkiye�de sağlõk hizmetleri büyük ölçüde kamu sektörü 
tarafõndan sunulmaktadõr. Ancak yetki devriyle beraber, toplumun sağlõk sektörü 
yönetimine doğrudan katõlmasõ sağlanmalõdõr. Bu şekilde kendi kendine yeterli ve 
sürdürülebilir sağlõk hizmetleri sunumu sağlanacaktõr. 

Sağlõk eğitimi 

Toplumun sağlõk sektörüne katõlmasõnõ sağlamanõn ön koşulu, sağlõk eğitimi yoluyla 
toplumun sağlõk ve hijyen hakkõnda bilgilendirilmesidir. Bu yolla, temiz içme suyunun 
yetersiz olduğu ve hayvanlarõ evde beslemek gibi adetlerin yaygõn olduğu kõrsal alanlarda 
sağlõk ve hijyen problemleri çözülebilir. Sağlõk eğitimi, öncelikle, koruyucu sağlõk 
hizmetlerini daha sonra tedaviye yönelik bazõ sağlõk hizmetlerini içermelidir. Yerel halkõn 
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sağlõk konusunda bilinç düzeyini artõrmak için geleneksel tedavi yöntemleri ve şifalõ otlar 
ile ilgili bilgilendirme yararlõ olacaktõr. 

Sağlõk kurumlarõna havale sistemi 

Sağlõk merkezleri ve ocaklarõ genellikle araç, gereç ve sağlõk personeli açõsõndan yetersiz 
kalmaktadõr. Yerel halk, şartlarõ daha iyi olan büyük sağlõk tesislerine gitmeyi tercih 
etmektedir. Bu da, sağlõk danõşma sisteminin iyi yürümediğini göstermektedir. Kõsõtlõ 
personel ve mali kaynaklarõ etkin bir şekilde kullanabilmek için sağlõk kurumlarõ arasõnda 
havale sisteminin, uygun iletişim olanaklarõnõ da kullanarak, yeniden yapõlandõrõlmasõ 
gerekmektedir. Böyle bir girişimle, kaliteli sağlõk hizmetlerinin yalnõzca büyük 
hastanelerde sunulmasõnõn yarattõğõ problemlerin çözülmesi için ilk adõm atõlmõş 
olacaktõr. Bölgede yoğun olarak görülen guatr, raşitizm ve kanser gibi hastalõklar için 
ihtisaslaşmõş tesisler kurulmalõdõr. 

Sağlõk personelinin yerleştirme sistemi 

Sağlõk personelinin yerleştirilmesine ilişkin iyileştirme, gerçekleşmesi beklenen yetki 
devri ile paralel olarak yapõlmalõdõr. Yerel yönetimler, özel şartlar ve teşvikler sunarak 
daha tecrübeli ve bilgili sağlõk personelinin bölgeye gelmesini sağlayabilirler. Ayrõca, 
bölgede eğitim görmüş sağlõk personelinin burada kalmasõ daha iyi olacaktõr. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Sağlõk Bilimi Yüksek Okulu mezunlarõnõn DOKAP bölgesinde 
çalõşmayõ arzu etmeleri durumunda öncelik verilmelidir. 

5.2.5      Yeniden İskan 
(1) Mevcut durum 
Etkilenen aileler 

Çoruh Vadisinde bir dizi hidro-elektrik santral projesi inşaat veya planlama 
aşamasõndadõr. Bu projeler binlerce aileyi değişik şekillerde etkilemektedir: bazõ 
durumlarda ailelerin tüm varlõklarõ su altõnda kaldõğõndan göç etmek zorunda kalacaktõr; 
bazõ ailelerin arazilerinin bir kõsmõ etkilenmektedir; bütün baraj sahasõnõn altyapõlarõ ve 
yol bağlantõlarõ bir derecede etkilenmektedir. 

Bölgede etkilenen ailelerden 200�ü ile yapõlan anket çalõşmalarõ şaşõrtõcõ sonuçlar 
vermiştir. Baraj sahasõndaki köylerde yaşayan ailelerin temel uğraşlarõ içinde çiftçilik 
ancak üçüncü sõrada gelmektedir. Gerek iş, gerek gelir kaynağõ olarak en yaygõn uğraşõ 
devlet memurluğu veya sigortalõ işçiliktir (veya bunlarõn emekliliği). Bunu ticaret 
izlemektedir. 

Etkilenen ailelerin görüşleri 

Bölge halkõnõn büyük kõsmõ yapõlan barajlarõn ülke ve bölge ekonomisi için yararlõ 
olduğunu düşünmektedir. Ancak, kendilerinin istimlak bedellerini zamanõnda 
almayacaklarõnõ ve kişisel zarar göreceklerini düşünmektedirler. Devlet eliyle yeniden 
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iskan veya diğer devlet yardõmõ isteyen hemen hemen hiç aile yoktur. Aileler kendi 
çözümlerini kendileri yaratmak istemektedir. 

(2) Strateji 

Barajlarõn yapõlabilirliği 

Çoruh Vadisinde yapõlan barajlar Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleşmektedir. Mevcut 
modelin ciddi aksaklõklarõ olup acilen düzeltme ihtiyacõ vardõr. Barajlarõ inşa eden 
firmalar mevcut yurtiçi veya ithal fiyatõnõn birkaç misline elektriği satmalarõna rağmen 
barajõn tüm maliyetini ödememektedir. Özellikle DSİ�ye yüklenen kamulaştõrma 
bedelleri bu kuruma sağlanan bütçe imkanlarõnõ çok aşmaktadõr. Dõş kredi ile finanse 
edildiği için çabuk bitmesi beklenen baraj ana yapõlarõnõn aksine, kamulaştõrma 
bedellerinin ödenmesi uzun yõllar alacaktõr. Benzer şekilde barajlardan etkilenen yol, 
içme suyu ve ulaşõm altyapõ ağõnõn bedeli proje maliyeti içinde düşünülmediğinden 
barajlarõn gerçek maliyeti bilinmemektedir.  

Yeniden iskan için kamu desteği 

Yeniden iskan konularõnda kamunun sağladõğõ tüm destek nakti olarak ve doğrudan 
etkilenen ailelere ödenmelidir. Bunu yapabilmek için arazi üzerinde tasarruf hakkõ olup 
tapusu olmayan ve topraksõz köylü ailelerine yapõlacak yardõmõn esaslarõ belirlenmelidir. 

5.3 Çevresel Kalkõnma Stratejisi 

5.3.1 Orman eko-sistemi 

(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Türkiye�nin en geniş orman alanlarõndan biri DOKAP bölgesindedir. Özellikle, Soğanlõ, 
Kaçkar ve Karçal sõradağlarõ ile Çoruh Nehri ve diğer akarsularõn vadileri, geniş orman 
alanlarõ ve alpin habitatlarõ olarak sayõlmaktadõr. Çoruh nehri vadisi, Kaçkar, Zigana ve 
Karçal dağ ekosistemi büyük memeli hayvanlarõn yaşadõğõ ve yöreye özgü bitkilerin çok 
olduğu zengin bitki örtüsüyle tanõnmaktadõr. Bu tür ve benzeri kaynaklara sahip DOKAP 
bölgesi orman eko-sistemi, hükümet politikalarõnõn yetersiz ve belirsiz oluşu, orman 
yönetiminin farklõ bölümleriyle ilgilenen kamu kurumlarõ arasõnda koordinasyon 
eksikliği ve milli park sisteminin etkisiz olmasõ nedeniyle çeşitli sorunlarla karşõ 
karşõyadõr. 

Dünyaca önemli dağ eko-sistemleri için yeterli politikalarõn olmamasõ 

DOKAP bölgesinde iki önemli dağ eko-sistemi vardõr: Kaçkar dağlarõnõn bulunduğu 
Fõrtõna Vadisi ve Karçal Dağlarõ. Bu iki eko-sistem, biyolojik açõdan özel önem 
gerektirdiği belirlenen �Global 200� eko-bölgeleri kapsamõnda yer almaktadõr (Dünya 
Doğa Fonu, İsviçre, Doğa Koruma Uluslararasõ Birliği).  Ancak hükümet henüz bu eko-
sistemlerin korunmasõ için gerekli politikalarõ belirlememiştir. Fõrtõna vadisinde 
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yapõlmasõ planlanan hidroelektrik santral bu eko-sistemi tehdit etmektedir. Bunun yanõ 
sõra, koruma tedbirlerinin yetersiz olmasõndan ve kõrsal alanda yaşanan fakirlikten dolayõ, 
engellenemeyen kontrolsüz ağaç kesimi, Karçal ve diğer dağ eko-sistemleri için ciddi bir 
tehdittir. 

Orman işletmeciliğinde koordinasyon eksikliği 

Yukarõda bahsi geçen dağ eko-sistemleri dõşõnda, yaşlõ ormanlar açõsõndan çok önemli 
olan bir kaç bölge vardõr. Bu bölgeler, genelde, orman kaynaklarõnõn kullanõmõnõn 
sağlanabilmesi için, işletme planlarõnda �verimli ormanlar� olarak sõnõflandõrõlõrlar. 
Kõzõlağaç, akağaç gibi çabuk büyüyen ağaç türlerinin ekilmeye başlanmasõ, bu tür yaşlõ 
ormanlar üzerindeki baskõyõ azaltmõştõr. Ancak kapsamlõ orman işletme planlarõnõn 
olmamasõndan dolayõ, bu ormanlar halen kereste elde etmek için kesim tehdidiyle karşõ 
karşõyadõr. Orman Bakanlõğõ�nõn dört genel müdürlüğünün üretim, koruma, ağaçlandõrma 
ve orman köylerine hizmet konularõnda ayrõ işletme planlarõ vardõr. Ancak bu 
müdürlükler arasõnda hemen hiç koordinasyon yoktur. 

Milli park sisteminin yetersizliği 

Orman Bakanlõğõ, Türkiye�deki milli park sisteminin yönetimi için diğer kamu 
kuruluşlarõ ile işbirliği yapmaktadõr. Türkiye�de milli park sisteminin temel amacõ, 
ormanlarõn dinlenme yerleri olarak kullanõlmasõ ve bu alanlarõn bilimsel, estetik ve 
kültürel değerlerinin korunmasõnõ sağlamaktõr. Ancak, Orman Bakanlõğõ, ormanlarõ, 
büyük bir eko-sistemin parçasõ olarak görmek yerine, olaya sadece ağaç perspektifi ile 
yaklaşmaktadõr. Bunun yanõ sõra, milli park sisteminin yönetimi; Milli Parklar Yasasõ, 
Turizm Teşvik Yasasõ ve İmar Yasasõ arasõndaki tutarsõzlõklardan dolayõ da 
güçleşmektedir.   

Orman Bakanlõğõ bölge teşkilatlarõnõn yetersizliği 

Orman Bakanlõğõ�nõn merkez ve bölge teşkilatlarõndaki yetkililer, genelde, orman 
işletmeciliği ve korumasõ hakkõnda yeterli bilgiye sahip, iyi eğitim görmüş elemanlardõr. 
Ancak, orman eko-sistemi işletmeciliği, kapsadõğõ alan ve uzmanlõk açõsõndan daha çok 
bilgi sahibi olmayõ gerektirir. Orman Bakanlõğõ bölge teşkilatlarõ, kõsõtlõ eleman ve mali 
kapasiteleriyle yönetim konusunda yetersiz kalmaktadõrlar. 

(2) Strateji 

DOKAP bölgesindeki değerli orman eko-sisteminin doğru işletilebilmesi için, orman 
eko-sisteminin değeri bir bütün olarak anlaşõlmalõdõr. İlgili kamu kuruluşlarõyla işbirliği 
halinde kapsamlõ işletme planlarõ hazõrlanmalõdõr. Bu planlarõn etkin olarak 
uygulanabilmesi için insan kaynaklarõ geliştirilmelidir. Koruma bölgesi statüsünde olan 
alanlar için, öncelikli olarak, yasal dayanaklarõn güçlendirilmesi/geliştirilmesi şarttõr. 



Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (DOKAP)                                                                             Nihai Rapor, Cilt II: Ana Plan 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dokap/c2.pdf 5-33 

Orman kaynaklarõ envanterinin güncelleştirilmesi 

Türkiye�nin bütün bölgelerini kapsayan bir orman envanteri mevcuttur. Ancak bu 
envanterin bilimsel metodlar ve ilerlemiş teknolojiyle güncellenmesi gerekmektedir. Bu 
amaç için, ağaç türlerini ve yaşlarõnõ, alan ve tür bazõnda orman kaynaklarõnõn 
yoğunluğunu belirleyen geleneksel yöntem kullanõlabilir. Ayrõca bitki hiyerarşisi ve 
bölgeye özgü türlerin belirlenebilmesi için bitki sosyolojisi yöntemi kullanõlmalõdõr. 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Coğrafi Konuşlandõrma Sistemi�nin (CKS) uygulanmasõ, 
orman kaynaklarõnõn türlere göre  dağõlõmõnõ belirlemede etkin olacaktõr. 

DOKAP bölgesindeki orman eko-sistemi, eczacõlõk, gõda diyeti ve diğer amaçlar için 
kullanõlabilen geniş çaplõ genetik kaynak rezervleri içermektedir. Mantar türleri de dahil 
olmak üzere, bitki türlerinin toplanmasõ ve katalog haline getirilmesi için bio-araştõrma 
yapõlmalõdõr. Orman eko-sisteminin gerçek değerini kavramak için yöreye özgü bitkilerin 
ve bitki kullanõm türlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Kapsamlõ orman işletim planlarõnõn geliştirilmesi 

Dört ayrõ genel müdürlüğün geliştirmiş olduğu mevcut işletme planlarõ, işbirliği içinde, 
bütün ve kapsamlõ bir işletim planõ haline getirilmelidir. Bu plan eko-sistemin bir bütün 
olarak korunmasõnõ da kapsamalõdõr. Planõn etkin bir şekilde uygulanmasõnõ 
sağlayabilmek için, planlama sürecine, orman köylüleri de dahil olmak üzere tüm ilgililer 
katõlmalõdõr.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi�nde yeni fakültelerin açõlmasõ 

Orman eko-sisteminin yönetiminde, insan kaynaklarõ eksikliğini karşõlayabilmek için 
Karadeniz Teknik Üniversitesi�nde yeni programlar açõlabilir. Bu programlar bitki 
biyolojisi, deniz bilimi ve ormancõlõk bölümlerine bağlõ olarak koruma biyolojisi, 
biyokimya, genetik kaynaklar merkezi (gen bankasõ) ve antropoji alanlarõnda 
uzmanlaşabilir. Uzun vadede bu bölümlerin bir kõsmõ  bağõmsõz bölümler haline 
gelebilirler. 

Koruma alanlarõnõn yönetim sisteminin yenilenmesi 

Türkiye�deki mevcut milli park sisteminin iyileştirilebilmesi için, yeni bir koruma 
alanlarõ yönetim sisteminin devreye sokulmasõ gerekmektedir. Bu düzenlemenin önemli 
unsurlarõ aşağõda açõklanmõştõr: 

1. �Park Muhafaza Birimi�nin kurulmasõ: Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Koruma 
Genel Müdürlüğü, �Park Muhafaza Birimi� adõ altõnda, daha çok uzmanlaşmõş 
çalõşmalar yapacak bir birime dönüştürülmelidir. Aslõnda, bu kurumun doğrudan 
Başbakanlõğõn altõnda, bağõmsõz bir yapõda çalõşmasõ ve Orman Bakanlõğõ�nõn milli 
park yönetimi konusundaki sorumluluklarõnõ üstlenmesi  ideal bir çözüm olacaktõr. 
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2. Koruma alanlarõnõn yönetimi için değişik bakanlõklarõn işbirliği: Şu anda milli park 
yönetimi için, Orman Bakanlõğõ Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatõ Koruma Genel 
Müdürlüğü dõşõnda iki bakanlõğõn daha yetkisi bulunmaktadõr:      Kültürel değeri olan 
bölgeler için Kültür Bakanlõğõ ve inşaat izni için Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ. Bu 
kurumlarõn hepsi, önerilen �Park Muhafaza Birimi� altõnda, işbirliği içerisinde 
çalõşmalõdõr. 

3. Arazi kullanõmõnõn etkin kontrolü: Mevcut milli park sisteminde koruma statüsüne 
sahip sadece bir kategori vardõr. Bu konuda mevcut arazi kullanõm yapõsõ, arazinin 
uygunluğu, korunacak orman kaynaklarõ ve yerel halkõn ihtiyaçlarõ göz önünde 
bulundurularak, ek kategoriler geliştirilmeli ve uygulanmalõdõr. 

4. Milli Park Yönetimi Ana Planõ: 1972 yõlõnda, USAID milli park işletim planõnõn 
hazõrlanmasõ için teknik işbirliği imkanõ sağlanmõş ve Türkiye�nin Milli Park Ana 
Planõ hazõrlanmõştõr. Bilimsel metotlarla güncelleştirilmiş ve potansiyel koruma 
alanlarõnõ içeren orman kaynaklarõ envanterine dayanan  yeni bir ana plan 
hazõrlanmalõdõr. Bu ana plana yerel halkõn katõlõmõ da sağlanmalõdõr. 

5.3.2 Deniz eko-sistemi 

(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Karadeniz�in deniz eko-sistemi fazlasõyla ihmal edilmiştir. Deniz, atõk sularõn ve katõ 
atõklarõn boşaltõlacağõ yer olarak görülmektedir. Karadeniz�in kõsõtlõ sõğ sularõ çoğu balõk 
türlerinin üremesi için elverişlidir. Ancak bu alanlar dolma tehlikesiyle karşõ karşõyadõr. 
Karadeniz çevresiyle ilgili güvenilir veri bulunmamasõ ve bu konuda çalõşan yetkili tek 
bir kurumun olmayõşõ yönetimi güçleştirmektedir. 

Deniz eko-sisteminin ihmal edilmesi 

Karadeniz eko-sisteminin korunmasõ, kõyõ bölgesindeki kentleşme nedeniyle öncelikli 
bulunmamaktadõr. Karadeniz kõyõlarõnõn büyük bir kõsmõ  kentsel kullanõm alanlarõ 
yaratmak için doldurulmuştur. Karadeniz�in dolgu yapõlmõş kesimlerinde, kõyõ yolunun 
genişletilmesinin yanõsõra Gülyalõ�da yeni Ordu-Giresun havaalanõ ve Rize�de organize 
sanayi bölgesi yapõlmasõ planlanmaktadõr. 

Belediyelerin sebep olduğu kirlilik 

Kõyõ belediyelerinin çoğunda, evsel nitelikli kanalizasyon arõtõlmadan Karadeniz�e 
boşaltõlmaktadõr. Bazõ il merkezlerinin kanalizasyonu ise 1.000m uzunluğundaki 
kanalizasyon borularõyla, deniz yüzeyinden 30m derinliğe dökülür. Trabzon ili en fazla 
BOD, TSS, ve toplam�azot içeren atõklarõ boşaltmaktadõr. Bu ili sõrayla Giresun, Ordu ve 
Rize illeri takip etmektedir. Toplam kükürt atõğõ üretiminde Ordu belediyesi ilk sõradadõr. 
Bunu Trabzon, Giresun ve Rize kentleri izlemektedir. Kõyõdaki dört il merkezinin tümü 
Karadeniz�i katõ atõk boşaltõm yeri olarak kullanmaktadõr. 



Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planõ (DOKAP)                                                                             Nihai Rapor, Cilt II: Ana Plan 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dokap/c2.pdf 5-35 

Deniz eko-sistemiyle ilgili bilimsel veri eksikliği 

Kendine has özellikleri olan Karadeniz eko-sistemi halen tam olarak tanõnmamaktadõr: 
Morfolojik yapõsõnõn yarattõğõ oluşumlar tam olarak anlaşõlmamaktadõr. Bu konular 
üzerine bilimsel veriler olmamasõ, Karadeniz eko-sisteminin yönetimini 
zorlaştõrmaktadõr. 

Yetki boşluğu 

Kõyõ bölgelerin gelişmesi, yönetimi ve deniz kaynaklarõnõn kullanõmõyla bir çok kamu 
kurumu ilgilidir. Karadeniz eko-sisteminin genel olarak yönetiminden sorumlu yetkili tek 
bir kurum yoktur. Bunun yanõnda, Karadeniz�in su havzasõ 17 ülke tarafõndan 
paylaşõlmaktadõr. Bu ortak kaynağõn kullanõmõ ve yönetimi için gerekli olan işbirliği 
ancak son zamanlarda gündeme gelmiştir. 

(2) Strateji 

Yukarõda belirtilen kõsõtlayõcõ etmenler sebebiyle, Karadeniz eko-sisteminin doğru şekilde 
yönetilmesi ancak uzun vadede mümkün olabilir. Kõsa  sürede, öncelikli önlemler 
alõnmalõ ve bu önlemler uzun vadede geliştirilecek olan eko-sistem yönetim planõyla 
bütünleştirilmelidir. Strateji, öncelikli politikalarõn belirlenmesi, kurumsal mekanizmalar 
yoluyla tüm ilgililerin  bir araya toplanmasõ, uygun veri tabanõnõn oluşturulmasõ ve insan 
kaynaklarõnõn geliştirilmesi başlõklarõndan oluşmaktadõr.  

Kapsamlõ kõyõ yönetim planõ 

Karadeniz için kapsamlõ bir kõyõ yönetim planõnõn hazõrlanmasõ, deniz kaynaklarõnõ 
kullanan tüm ilgililerin bir araya gelmesini ve Karadeniz eko-sistemine ait çeşitli 
konularõ görüşmelerini sağlayacaktõr. Bu çerçevede, öncelikli politikalar belirlenmeli ve 
ilgili hükümet kuruluşlarõnõn yanõ sõra, belediyelerin, araştõrma enstitülerinin, balõkçõ 
gruplarõnõn, yerel iş topluluklarõnõn ve sivil toplum örgütlerinin katõlõmõyla bir yönetim 
planõ hazõrlanmalõdõr. Planda, kõyõ ve deniz kaynaklarõnõn yönetiminin yanõ sõra, deniz 
dolgusu, plajlarõn korunmasõ ve kõyõlarõn güzelleştirilmesi konularõ da ele alõnmalõdõr. 

Bu ortak girişim, merkezi yönetimle işbirliği içerisinde olan yerel kuruluşlarõn desteğiyle, 
Karadeniz eko-sisteminin yönetimi için bir ilk adõm olabilir. Yerel halk, planlama 
sürecine, uygulanacak planõn denetimine ve ilgili diğer faaliyetlere katõlmalõdõr. Bu 
sürecin başarõlõ olmasõ, şeffaf bilgi sistemlerinin oluşturulmasõ ile mümkün olacaktõr. 

Atõk su arõtõlmasõ ve katõ atõk yönetimi için yerel yönetim birlikleri 

Kõyõdaki kentsel merkezler için atõksu arõtma tesislerinin kurulmasõ ve katõ atõk 
yönetimine ilişkin girişimlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin kõsõtlõ 
mali ve personel yapõsõ göz önüne alõndõğõnda, bu hizmetlerin mali açõdan etkin bir 
şekilde sunulabilmesi için yerel yönetim birliklerinin kurulmasõ gerekmektedir. 
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Karadeniz çevre envanteri 

Yönetim planõnõn hazõrlanmasõ, bu konudaki tartõşmalarõn yürütülebilmesi ve planõn 
uygulama sürecinin izlenebilmesi için, Çevre Bakanlõğõ�nõn devam eden girişimi daha da 
genişletilerek, ortak bir veri tabanõnõn oluşturulmasõ gerekmektedir. Bu veri tabanõ 
mevcut bilgileri kapsamalõ; ancak gelişmiş yöntemlerle toplanan daha bilimsel verilerin 
elde edilebilmesi için bir çevre envanteri çalõşmasõ başlatõlmalõdõr. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi�nde yeni fakültelerin açõlmasõ 

Deniz eko-sisteminin yönetimi için, insan kaynaklarõnõn geliştirilmesi de önemli bir 
konudur. Karadeniz Teknik Üniversitesi�ndeki Deniz Bilimi Bölümü yeni programlarla 
genişletilebilir; oşinografi, hidrolik simulasyon, su kalitesi modellemesi gibi konularõ 
kapsayan deniz mühendisliği alanlarõnda uzmanlaşmõş yeni fakülteler açõlabilir.  

5.3.3 Kentsel çevre 

(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Karadeniz�in bir fõrsattan çok bir problem olarak görülmesi 

DOKAP bölgesindeki çoğu kent merkezi Karadeniz kõyõ şeridi üzerindedir. Ancak, 
halkõn ve hükümet yetkililerinin büyük bir kõsmõ, Karadeniz�i kentsel çevrenin önemli bir 
bölümü olarak kabul etmemekte, aksine, kentsel gelişmeyi engelleyen bir faktör olarak 
görmektedir. Karadeniz, katõ atõklarõn ve atõk sularõn boşaltõldõğõ bir çöplük alanõ olarak 
kullanõlmaktadõr. Bu yaklaşõm, kentsel çevrenin geliştirilmesini engelleyen önemli bir 
faktördür. 

Kentsel yaşamõn sunduğu olanaklarõn eksikliği 

DOKAP bölgesinin zorlu coğrafyasõ nedeniyle, kent merkezleri kõyõ bölgelerindeki dar 
şeritlerde, nehir vadilerinde, dağ tepelerinde gelişmiştir. Buna karşõn, bölgedeki kentsel 
çevrenin en önemli özelliklerinden biri, dağ zirvelerinden Karadeniz kõyõlarõna uzanan 
mükemmel peyzajdõr. Artvin�de, sadece dağ manzaralarõnõn kentsel yaşam için yeterli 
olmadõğõ düşünülmekte; kõyõ şehirlerinde ise Karadeniz, yukarõda anlatõldõğõ gibi, bir kõsõt 
olarak görülmektedir. Kentsel alanlarda genelde karõşõk arazi kullanõmõ 
gözlemlenmektedir. 

Etkin imar planlarõnõn eksikliği 

İmar planlarõnõn hazõrlanmasõ yasal bir zorunluluktur. Buna karşõlõk çoğu belediyenin, 
kentsel arazi kullanõmõnõ etkin bir şekilde yönlendirecek ve denetimini sağlayacak imar 
planlarõ yoktur. Ayrõca bölgede, merkez belediyelerinin bile kentsel planlama ve gelişme 
konularõnda çalõşacak yeterli personeli yoktur.  
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Kentsel alanlarda sosyal çevrenin bozulmasõ 

Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle, DOKAP bölgesine komşu ülkelerden göç 
başlamõştõr. Bu insanlarõn çoğu, başta Trabzon ve Artvin olmak üzere büyük merkezlere 
yerleşmiştir. Gelenler, çeşitli yollardan yerel ekonomiye katkõda bulunmuşlardõr. Ancak 
bunun yanõ sõra sosyal çevre üzerinde bazõ olumsuz etkilere yol açan değişiklere de neden 
olmuşlardõr. 

(2) Strateji 

Su kõyõlarõnõ geliştirme planlarõnõn hazõrlanmasõ  

Öncelikle Karadeniz�in kentleşme açõsõndan bir engel teşkil ettiği düşüncesini 
değiştirmek gerekmektedir. Bunun ilk adõmõ olarak, Karadeniz kõyõlarõndaki büyük 
kentler kõyõ düzenleme planlarõ hazõrlanmalõdõr. Bu planlarda, Karadeniz ve kõyõlarõ, kent 
çevresinin önemli elemanlarõ olarak ele alõnmalõdõr. Kentsel altyapõ kapasitesini artõrmak 
için devam eden deniz dolgusu desteklenmeli, ancak planlar, plajlara erişime de önem 
vermelidir. 

Merkezi kentsel alanlarõn/olanaklarõn sağlanmasõ 

Büyük kentsel merkezlerde, kentsel refahõn artõrõlmasõnõn ilk adõmõ olarak, merkezi 
kentsel odaklar yaratõlabilir. Bu süreç, kentlerin eski merkezlerindeki harap binalarõn 
yenilenmesi veya yeniden geliştirme yoluyla hõzlandõrõlabilir. Bu alanlarda kentsel 
faaliyetler, kültürel ve sportif aktiviteler ve alõşveriş merkezleri gibi gelişmiş kentsel 
fonksiyonlarõ içeren girişimlerden oluşmalõdõr. Fabrika ve atölyelerin şehir dõşõna 
kaydõrõlmasõyla da kentsel yenilenme için olanaklar yaratõlabilir ve halen karõşõk 
kullanõmlarõn olduğu bu alanlarda yeni kentsel yapõlanmalar sağlanabilir.  

Belediyeler arasõnda işbirliği yoluyla rekabetin teşvik edilmesi 

Bir önceki bölümde anlatõldõğõ gibi, yerel yönetimler arasõnda, kentsel altyapõ 
hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacõyla �işbirlikçi rekabet� (coopetition) teşvik 
edilmelidir. İşlevsel iş bölümü ve kentsel hiyerarşi doğrultusunda farklõ belediyeler, 
birbirlerini tamamlayan bir yapõ içinde değişik kentsel hizmetler sunabilir. Böylelikle 
büyük kent merkezleri, kentsel faaliyetlerin sunumunda birbirleriyle rekabet içinde 
kendilerine özgü hizmetler geliştirebilir. Her kentin sunduğu farklõ hizmetler ve bunun 
yaratacağõ bölgesel zenginlik DOKAP bölgesi bütününe daha fazla ziyaretçi çekebilir.  

İşbirlikçi rekabeti teşvik etmenin bir başka yolu da hükümetin, yerel yönetimlerin 
gerçekleştirdiği çeşitli çevre düzenlemeleri ve iyileştirmeye bağlõ olarak performansõnõ 
değerlendirmesidir. Hükümet bu değerlendirme sonuçlarõnõ belediyelere ek fon aktarmak 
için bir kriter olarak kullanmalõdõr. Bu sistem, Belediyeler Fonu ve hükümet tarafõndan 
kontrol edilen diğer kaynaklarõn dağõtõmõnda kullanõlabilir.  
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5.3.4 Kõrsal çevre 
(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Kõrsal yerleşimlerin bozulmasõ 

Kõrsal yerleşmeler dõş göç ve nüfus azalmasõ yüzünden ihmal edilmiştir. Bazõ mezra ve 
izmila gibi yerleşim alanlarõ, yaşam tarzõ ve sosyal alõşkanlõklarõn değişimi sebebiyle terk 
edilmiştir. Bu durum kõsmen veya tamamen terkedilmiş yerleşme alanlarõnõn ortaya 
çõkmasõna neden olmuştur. Ancak, kentsel alanlardan göç resmen orman köyü olarak 
orman alanlarõ üzerindeki baskõnõn azalmasõ açõsõndan olumlu bir sonucu da beraberinde 
getirmiştir. 

Orman köyleri 

Yalnõzca Giresun ve Ordu�da, ormanlõk alanlarda kayõtlõ 657 orman köyü vardõr. Bu 
köyler toplam 80.573 haneyi ve 294.096 kişiyi barõndõrmaktadõr. Rakõmlarõ 700-1.600 
metre arasõndaki bu köylerde õtõrlõ ve tõbbi bitki, mantar ve diğer orman ürünlerinden 
gelir sağlanmaktadõr. Köylüler tarõm ve otlatma amacõyla orman alanlarõnõ da işgal 
etmektedir. 

Meralarõn yanlõş kullanõmõ 

Türkiye�de meralar devlete aittir. Bu otlaklardan müştereken yararlanma hakkõ köylülere 
verilmiştir. Köy halkõ otlaklarõ bedelsiz kullanma hakkõna sahip olur. Bireysel 
kullanõcõlardan, otlaklarõn bakõmõ, düzenlenmesi ve korunmasõnda kullanõlmak üzere bir 
ücret alõnmaz. Otlaklar, kötü bir yönetimle kapasitenin çok üzerinde kullanõlmaktadõr.  

Erozyon 

DOKAP bölgesinin ortak sorunu erozyondur. Erozyonun başlõca sebepleri, eğimli 
arazilerde yapõlan düzensiz tarõm faaliyetleri, ağaçlarõn kesilmesi, asfaltsõz kõrsal yollar 
ve baraj, yol ve diğer altyapõ tesisleri inşaatlarõdõr. İklimin yarõ kurak olduğu güney 
bölgelerde, uzun süren kurak dönemin ardõndan gelen yoğun yağmurlar, ince tabakalõ 
kahverengi orman toprağõnõ yok eder. Bölgenin hakim ürünleri olan çay ve fõndõktan 
oluşan kalõcõ bitki örtüsüne rağmen, dağlarõn kuzey yamaçlarõ ani seller yüzünden 
erozyona karşõ korunmasõzdõr.  

(2) Strateji 

Yayla turizminin teşvik edilmesi 

Turizm Bakanlõğõ tarafõndan teşvik edilen yayla turizmi, kõrsal çevrenin korunmasõ ve 
geliştirilmesi için gerekli araçlarõ sağlayacaktõr. Yayla turizmi yerel kaynaklarõn 
kullanõlmasõ ve yerel kültürlerin yeniden canlandõrõlmasõna dayanan düşük etkili bir 
sistemdir. Çoğunlukla ihmal edilen kõrsal evler, restore edilerek turistler için düşük 
ücretli konaklama imkanõ sağlanabilir. Yerel festivaller düzenlenmesi ve yerel 
yiyeceklerin tanõtõlmasõ ile trekking ve benzeri turistik faaliyetler hem sosyo-kültürel 
hem de ekonomik yapõya katkõda bulunacaktõr.  
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Toprak tasarrufunun iyileştirilmesi  

Toprak tasarrufunun düzenlenmesiyle köylülerin, orman alanlarõnõ gelişigüzel sömürmesi 
ve otlaklarõn aşõrõ kullanõmõ engellenir. Böylece köylülerin yaşadõklarõ çevreyi iyi 
yönetmeleri sağlanõr. Bu düzenleme için orman köyleri tarafõndan işgal edilen yerlerde, 
alanõn uygunluğuna bakõlarak, toprak kullanõm haklarõ belirlenmeli ve orman koruma 
alanlarõ yeniden tanõmlanmalõdõr. Ayrõca köylülerin geçimlerini garanti altõna almalarõ 
için bilinçli bir şekilde ağaç dõşõ orman ürünlerini kullanõm haklarõ da kesinleştirilmelidir. 
Mera alanlarõ gibi yerlerin verimli ve devamlõ kullanõmõnõ  sağlamak için  bu alanlar 
üzerinde ortak mülkiyet tescili düşünülmelidir.  

Tarõmsal arazi kullanõmõnõn rasyonelleştirilmesi 

Özellikle eğimli alanlarda erozyonu önleyebilmek için uygun ürün seçimi ve uygun 
tarõmsal uygulamalar teşvik edilmelidir. Sulamanõn yaygõnlaştõğõ alanlarda, ürün seçimi 
ekonomik kriterlerin yanõ sõra, erozyonu önlemeye yönelik olarak da yapõlmalõdõr. 

5.4 Mekansal Gelişme ve Altyapõ Geliştirme Stratejisi 

5.4.1 Ulaşõm sistemi 

DOKAP bölgesinde ulaşõm sisteminin genel görünümü 

DOKAP bölgesi, 4000 yõllõk geçmişi içinde, Uzak Doğu�yu güneyde İran, kuzeyde ise 
Karadeniz üzerinden Avrupa�ya bağlayan yollarõn kavşak noktasõ olmuştur. Bu kapsamda 
Trabzon, İpek Yolu üzerinde kara ulaşõmõnõn deniz ulaşõmõ ile bağlantõsõnõn sağlandõğõ bir 
transfer noktasõdõr. Alternatif ticaret yollarõnõn gelişmesi ile Trabzon bu işlevini 
yitirmiştir. Önemli başka bir olumsuzluk, 1917 ihtilalinden sonra Karadeniz�in 
kuzeyindeki ülkelerle olan Türkiye dõş ticaretinin kesilmesi olmuştur. 

Yakõn zamanda Bağõmsõz Devletler Topluluğu�nun (BDT) ortaya çõkmasõ ile, bu devletler 
ve Türkiye arasõndaki sõnõr ticaretinden kaynaklanan bir canlanma görülmüştür. �Bavul 
ticareti� amacõyla ülkeye gelenler, genellikle Trabzon Limanõnõ ya da Trabzon ile Sarp 
Sõnõr Kapõsõ arasõndaki karayolunu kullanmõşlardõr. 1994 yõlõnda en yüksek seviyeye 
ulaşan sõnõr ticareti, daha sonraki yõllarda AB gümrük birliği çerçevesinde getirilen 
kõsõtlamalar ve sõnõr ticaretinin daha cazip pazarlara yönelmesiyle giderek azalmõştõr. 

Ticaret ve kalkõnma hamlesini geliştirmek amacõyla Türkiye�nin başõnõ çektiği Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği�nin, DOKAP bölgesinin de gelişmesine katkõda bulunmasõ 
beklenmektedir. Coğrafi konumunun sağladõğõ avantajlara rağmen, deniz yoluyla bu 
ülkelere yapõlan ihracatõn sadece yüzde 15�i DOKAP limanlarõndan çõkõş yapmaktadõr. 

İl yollarõ dõşõnda DOKAP bölgesinin yol ağõ, yoğunluk ve nüfus başõna düşen birim 
uzunluk açõsõndan ulusal ortalamalara yakõndõr. Kentsel alanlar dõşõnda kalan kesimlerde, 
yol kapasiteleri mevcut trafik hacmini karşõlamak için yeterlidir.  Ancak birim alan başõna 
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düşen il yollarõ, uzunluğu açõsõndan karşõlaştõrõldõğõnda, Türkiye için 0,046 km/km2 olarak 
hesaplanan ortalama yoğunluk, bölge için 0,033 km/km2�dir. Göreli olarak en yoğun kullanõlan 
sahil yolunda, bölgeyi baştan başa katetmeyen kõsa yolculuklar hakimdir. Yoğun trafik 
hacimleri sadece kentsel kullanõm alanlarõ civarõnda ortaya çõkmaktadõr. 

  (1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

DOKAP yol ağõ mevcut ve yakõn gelecekte ortaya çõkmasõ beklenebilecek trafik hacmi 
açõsõndan yeterlidir. Gerek alansal, gerekse nüfus bazõnda değerlendirildiğinde, genel 
kanõnõn aksine, bölge, Karayollarõ Genel Müdürlüğü (KGM) bütçe harcamalarõndan 
ortalamanõn üstünde bir pay almaktadõr. 1998 yõlõnda, DOKAP ile ilgili projelerin toplam  
maliyetinin, KGM bütçesi  içindeki payõ yüzde 16�dõr. Diğer yandan bölgedeki deniz 
ulaşõmõ çok gelişmemiş olup, ana limanlardaki mevcut faaliyetler oldukça azdõr. Gelen-
giden yolcu sayõlarõ itibariyle Türkiye�nin doğudaki en önemli havaalanõ konumunda 
olan Trabzon Havalimanõ, BDT ülkelerinden gelen yolcularõn maksimum düzeye ulaştõğõ 
1994 yõlõnda dahi kapasitesinin yüzde 40�õnõ kullanmõştõr. 

DOKAP Ana Planõ çerçevesinde ulaştõrma sektörü, bölgesel gelişmeye katkõda bulunabilmesi 
açõsõndan çeşitli kõsõtlayõcõ etmenlerle karşõ karşõyadõr. Bunlar fiziksel ve fiziksel olmayan 
olarak iki başlõk altõnda toplanabilir. Fiziksel olmayanlar, ulaştõrma sektöründe faaliyet gösteren 
kamu kurumlarõnõn yapõsõ ve işletmesi, özellikle karayolu yatõrõmlarõnda gündeme gelen 
olumsuz çevresel etkilerdir. Mevcut limanlarõn işletilmesi ve baraj inşaatlarõ nedeniyle güzergah 
değişikliği gerektiren yollar ve buna bağlõ olarak ortaya çõkacak toplumsal sorunlar ile kurumsal 
ve mali konular diğer sorun alanlarõnõ oluşturmaktadõr. 

Kõsõtlayõcõ fiziki etmenler 

Topoğrafya, jeoloji ve hava koşullarõ, bölgede ulaştõrma sektörünün gelişmesini etkileyen 
en önemli fiziksel faktörlerdir. Sosyo-ekonomik yapõ da bu faktörlerden benzer şekillerde 
etkilendiğinden, sorunun kökeni ulaşõm altyapõsõdõr. DOKAP bölgesinin gelecekteki 
gelişmesi üzerinde bazõ faktörler diğerlerinden daha kritik bir rol oynayacaktõr. Özellikle 
kuzey-güney doğrultusundaki ulaşõm akslarõnõn kapasite sõnõrlamalarõ, bölgenin dengeli 
kalkõnmasõ önünde bir engel oluşturmaktadõr. Trabzon havaalanõnõn önümüzdeki yõllarda 
oluşacak talepleri karşõlayacak kapasitede olmasõna rağmen, bölgenin diğer illerinden bu 
havalimanõna erişimin zor olmasõ önemli bir kõsõtlayõcõ etmendir. DOKAP limanlarõndaki 
mevcut şartlar, BDT ülkeleri ve Rusya Federasyonu ile yapõlacak uluslararasõ ticaret ve 
ulaşõmõ da zorlaştõrmaktadõr. 

Karayollarõnõn geliştirilmesindeki finansman sõkõntõsõ 

Karayolu geliştirme ve iyileştirmesi için gerekli finansal destek, giderek daha büyük 
oranlarda özel sektöre bağlõ hale gelmektedir. 1998�de toplam KGM yatõrõm projelerinin 
yüzde 69,6�sõ bütçe kaynaklarõndan karşõlanõrken, geriye kalan kõsmõ özel sektör 
tarafõndan finanse edilmiştir. Örneğin, DOKAP bölgesindeki Karadeniz Sahil Yolu 
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projesinin 21 bölümünden 11�i (kontrollük hizmetleri bedeli ve KDV hariç), finansmanõ 
özel sektör tarafõndan dõş kredilerle sağlanmak koşuluyla ihale edilmiştir. Ancak krediler 
yõllõk bazda alõnmõş ve kullanõlarak tüketilmiştir. Bu nedenle kõsa zamanda uygun yeni 
kredilerin sağlanmasõ, yüklenici şirketler için bir sorun teşkil etmektedir. 

TCDD�nin mali durumu 

Devlet Demiryollarõ Genel Müdürlüğü, sadece yatõrõmlar değil, işletme sermayesi 
sübvansiyonu için de hükümete bağõmlõdõr. Bu şartlar altõnda, TCDD�nin ulusal ölçekte 
ve DOKAP bölgesi özelinde yeni hatlarõ gündeme getirmesi ve uygulamasõ söz konusu 
değildir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü�nün (KHGM) köy yollarõ uygulamalarõ 

DOKAP kõrsal yerleşme deseni büyük alanlara yayõlmõş konutlardan oluşmaktadõr. 
Ortalama köy büyüklüğü ayrõca küçüktür. Bu durum kõrsal altyapõnõn maliyetlerinde 
büyük artõşlara neden olmaktadõr. 

Köy yollarõnõn yapõm, bakõm ve onarõmõndan sorumlu kuruluş olarak KHGM�nin 
kamulaştõrma yetkisi bulunmamaktadõr. Yolun geçmesi gereken arazi, köylüler tarafõndan 
bedelsiz terkedilmektedir. Ancak, KHGM herhangi bir eyleme girişmeden önce ilgili tüm 
taraflarla anlaşmalõdõr. 

�Grup Köy Yollarõ Ana Planõ� adõ altõnda başlatõlan çalõşma, köy yollarõnõn iyileştirilmesi 
ve bakõmõnõn sağlanmasõnda ortaya çõkan sorunlarõ çözmeye yönelik olarak yeni bir 
sistem getirmektedir. Bu yöntem ile köy yollarõnõ nesnel kriterlere göre değerlendirerek 
öncelik saptanmaktadõr. Böylelikle kaynaklar  akõlcõ kullanõlmakta, siyasi baskõlar da 
azaltõlmaktadõr. Ancak KHGM�nin bütçesinin sadece yüzde 40-45 gibi bir oranõ bu plan 
çerçevesinde kullanõlacak, bütçenin geri kalan kõsmõ ise �mevcut� şekilde kullanõlacaktõr. 

Sahil yolu nedeniyle oluşan çevresel kaygõlar 

Kamuoyunda duble yol olarak adlandõrõlan sahil yolu inşaatõ, giderek büyüyen bir 
toplumsal tepki ile karşõ karşõyadõr. Bunun nedeni, otoyolun çevreye olumsuz etkileri ve 
sebep olduğu diğer olumsuzluklardõr. Bu konudaki başlõca kaygõlar aşağõda 
özetlenmektedir: 

1. Çevre Bakanlõğõ tarafõndan çõkarõlan Çevre Yasasõ�na göre 1992�den önce yatõrõm 
programõna alõnan yatõrõmlar için bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalõşmasõ 
gerekli değildir. Ancak, karayolu yatõrõmlarõ bu uygulamanõn dõşõnda tutulmaktadõr. 
Bu nedenle Karayollarõ Genel Müdürlüğü üzerinde karayolunun bazõ kesimleri için 
ÇED Raporu hazõrlamasõ konusunda yoğun kamuoyu baskõsõ vardõr. 

2. Sahil Yolu�nun yarõsõna yakõn bir bölümü denizin doldurulmasõ ile oluşturulacak kaya 
dolgusu üzerine inşa edilecektir. 
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3. Hõz, kurp, vb. tasarõm kriterlerinin yüksek tutulmasõ, çevreye verilen zararõ artõrmõş ve 
maliyetleri yükseltmiştir. 

4. Bozulan kõyõ yapõsõ denizdeki yaşamõ ve sahil balõkçõlõğõnõ olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

5. Sahil yolu, çok sayõda yerleşme biriminden geçmektedir. Yayalarõn deniz ile 
bağlantõsõnõ sağlayacak altyapõ yoktur. 

6. Yol inşaatõnõn finansmanõnõ da içerecek biçimde ihale edilmesi maliyetleri ve riskleri 
artõrmaktadõr. 

Liman İşletmesi 

Trabzon Limanõ, DOKAP bölgesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) tarafõndan 
işletilen tek limanõdõr. Limanda elleçlenen yük miktarõ, sadece ticaret yollarõnda yaşanan 
değişiklikler ve İran�a uygulanan ambargo nedeniyle değil, aynõ zamanda yasa dõşõ 
işlemler nedeniyle de önemli ölçüde azalmõştõr. Liman trafiğindeki azalma, gümrüksüz 
mağazalar gibi ilgili faaliyetleri de olumsuz yönde etkilemiştir. 

Yol Güzergahõ Değişikliklerinin Sosyal Etkileri 

Çoruh Nehri üzerinde yapõlacak baraj ve hidroelektrik santrallar nedeniyle mevcut yol 
ağõnõn önemli bir bölümünün yeniden inşa edilmesi gerekecektir. Yeni yol şebekesi 
kurulurken mevcut yol ağõ ile ilişkileri kesilecek yerleşmelerin, tarõmsal alanlar, bölgesel 
pazarlar ve kentsel merkezlere erişimin sağlanmasõna da dikkat edilmelidir.  

  (2) Strateji 

Yukarõda açõklanan etmenlere bağlõ olarak, DOKAP bölgesel ulaşõm gelişme stratejisi 
fiziksel ve fiziksel olmayan önlemleri içermektedir. Fiziksel önlemler çerçevesinde, yeni 
yol ve altyapõ geliştirme çalõşmalarõ ilk çözüm olarak görülmemiştir. Bunun yerine 
belirlenen temel strateji, mevcut ulaşõm yapõsõnõ devam ettirmek ve kritik önemi olan 
alanlarda iyileştirme yapmaktõr. İnşasõ sürmekte olan sahil yolu, mali sorunlar da dikkate 
alõnarak, öncelikli kesimler üzerinde yoğunlaştõrõlmalõdõr. Bölgenin iç kõsõmlarla ilişkisini 
kuran ana ulaşõm aksõ olarak işlevini güçlendirerek sürdürecek olan Trabzon-
Gümüşhane-Bayburt-Erzincan yolunun gerekli ve yeterli bakõm ve onarõmõ ile özellikle 
güney doğuda kalan kesimlerinin iyileştirme çalõşmalarõ devam etmelidir. Ulusal enerji 
politikasõ açõsõndan bölgedeki baraj projeleri değerlendirilmelidir.  Bölgedeki barajlar 
nedeniyle su altõnda kalacak yollarõn yeniden yapõmõna ancak barajlarõn yapõmõ 
kesinleştikten sonra öncelik verilmelidir. 

DOKAP Bölgesi liman kapasitesinin artõrõlmasõ gereklidir. Bu özellikler konteyner ve 
Ro-Ro taşõmacõlõğõ için gereklidir. Deniz yollarõ taşõmacõlõk hizmetinin sõklõğõnõ artõrmak 
ve maliyetleri aşağõya çekmek gerekmektedir. 

Fiziksel olmayan önlemler ile ilgili stratejiler şunlardõr: 
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Ulaştõrma sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumlarõnõn yeniden yapõlanmasõ 

Yukarõda tanõmlanan mali ve kurumsal kõsõtlayõcõ etmenler değerlendirildiğinde, kamu 
kurum ve kuruluşlarõnõn yeniden yapõlanmasõ gerektiği ortaya çõkmaktadõr. Bu 
yapõlanma özellikle planlama, projelendirme ve uygulama konularõnda iyi tanõmlanmõş 
ilkelerin belirlenmesi, sõnõrlõ kamu kaynaklarõnõn etkin biçimde kullanõlmasõ ve siyasi 
baskõlarõn etkisini azaltmasõ bakõmõndan kaçõnõlmazdõr. 

KHGM tarafõndan hazõrlanan Grup Köy Yollarõ Ana Planõ, bu konuda kamu tarafõndan 
gerçekleştirilebilecek gelişmelere iyi bir örnek oluşturmaktadõr. Bu çerçevede, Grup 
Köy Yollarõ�nõn planlama, inşaat ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklerinin 
belirlenmesi, açõk bir biçimde tanõmlanmõş kriterlere göre yapõlmalõdõr. KHGM�nin 
bütçesinden bu iş için ayrõlan yüzde 40-45�lik pay yerine, kaynaklarõn tamamõ bu plan 
çerçevesinde ve plana uygun olarak kullanõlmalõdõr. 

Doğal ve sosyal çevre için Çevresel Etki Değerlendirme etüdlerinin hazõrlanmasõ  

ÇED uygulamasõ ile ilgili yasal düzenlemeler karayolu projelerini kapsamamakla 
birlikte, yapõlmakta olan yolun bazõ bölümleri için ön ÇED Raporlarõ  hazõrlanmõştõr. Bu 
adõmõn devamõ olarak, doğal ve sosyal çevre üzerinde önemli etkileri olabilecek tüm 
ulaşõm yatõrõmlarõ için ÇED raporu hazõrlanmasõ bir yasal zorunluluk haline 
getirilmelidir. ÇED, yasal bir belge olmanõn yanõ sõra, bir anlamda çevresel etkileri olan 
önemli yatõrõm ve gelişme konularõnda sosyal uzlaşma sağlayan bir mekanizmanõn 
temeli olarak da algõlanabilir. Herhangi bir kalkõnma faaliyetinin sosyal ve çevresel 
açõlardan �kabul görebilir� olmasõnõn sağlanmasõnda tek araç ÇED analizleridir. 

Liman işletmesi 

Trabzon limanõndaki mevcut işletme, yönetim ve gümrük işlemlerinin yürütülme şekli, 
ticari ve teknik etkinlik sağlamak için uygun değildir. Ancak, işletmenin özelleştirmesi 
de yeterli olmayacaktõr. Bu anlamda gerek kamu, gerekse özel sektörün kararlõ çabalarõ 
gerekecektir. Mevcut aksaklõklarõ gidermek yolcu ve yük taşõmacõlõğõ açõsõndan kõyõ 
taşõmacõlõğõnõn gelişmesi ve desteklenmesi için bir ön koşuldur. 

DOKAP bölgesindeki tüm limanlarõn ortak bir işletme düzenine geçmesi ve bir 
denizyolu ağõnõn oluşturulmasõ, servislerin sõk ve güvenilir olmasõnõ sağlayacaktõr. Bu 
sistem orta ve uzun vadede uluslararasõ ticaret ve turizm amaçlõ gemi-çağrõ şebekesine 
katõlacak iskelelerin dengeli dağõlõmõna da yardõmcõ olacaktõr. Bölgede konteyner 
taşõmacõlõğõnõn gerektirdiği liman yatõrõmlarõna öncelik verilmelidir. 

Çok-türlü (multi-modal) ulaşõm 

Türkiye, yük taşõmalarõnda çok-türlü ulaşõm ve konteynerizasyon ağõrlõklõ bir ulaştõrma 
yapõsõna geçmelidir. Her ne kadar Rusya Federasyonu�nda çok-türlü ulaşõm yeterince 
kullanõlmõyor ve uzun mesafelerde demiryolu yaygõn kullanõlan ulaşõm türü olarak 
ağõrlõğõnõ sürdürüyor olsa da, BDT ülkelerinde nakliyecilerin (kamyon) yeniden 
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örgütlenmesi yönünde gelişmeler izlenmektedir. Avrupa�da ise uzun mesafeli 
taşõmalarõn önemli bölümü çok-türlü ulaşõm işleticileri tarafõndan gerçekleştirilmektedir. 
Mevcut durumda DOKAP bölgesinde demiryolu bulunmamakla birlikte, gelecekte çok-
türlü ulaşõmõn yapõlabilmesi için gerekli girişimler aşamalõ olarak gündeme getirilmelidir. 
Özellikle deniz ve karayolu ilişkisini sağlamak ve iki ulaştõrma türü arasõnda gelecekteki yük 
transferini kolaylaştõrmak üzere gerekli altyapõ ve tesislerin planlanmasõ gerekmektedir. 

5.4.2 Haberleşme 

  (1)   Kõsõtlayõcõ etmenler 

Haberleşme sektöründe yakõn zamandaki gelişmelere ve ihtiyaçlara genel bakõş 

DOKAP bölgesel gelişme stratejileri, haberleşme sektörünün hõzlõ bir biçimde 
büyümesini ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Hat kapasitesinin son yõllarda 
artõrõlmasõ ve dõş göç sonucu, bölgede telefonlaşma oranõ son yõllarda hõzlõ bir artõş 
göstermiştir. 1980-97 yõllarõ arasõnda yüzde 13,3�lük bir yõllõk ortalama artõş hõzõ ile 
dünyada en yüksek değişme oranõna sahip bulunan Türkiye�de 1998 yõlõnda 100 kişiye 
27,4 telefon düşmektedir. Aynõ oran DOKAP bölgesinde 23�tür. 1994-1998 arasõnda 
bölgede telefon abonesi yõllõk ortalama artõş hõzõ yüzde 10 olarak kaydedilmiştir. Bu 
nedenle kalkõnma planõ doğrultusunda DOKAP bölgesi ekonomisinin, yeniden 
büyümesi sonucunda nüfus kaybõ azaldõğõnda, bölgesel haberleşme altyapõsõnõn daha da 
hõzlõ genişletilmesi gerekecektir. 

Temel kõsõtlayõcõ etmenler 

Haberleşme altyapõsõnõn hõzlõ bir biçimde gelişmesini sõnõrlayacak olasõ faktörler, özelleştirme 
ve telefon tarifeleridir. Türk Telekom A.Ş.�nin özelleştirilmesi için gerekli yasal çerçeve 
hazõrlanmõştõr. Bu doğrultuda 1995 yõlõnda 4107 Sayõlõ Yasa�nõn yürürlüğe girmesi ile, 
hisselerin yüzde 49�unun satõlmasõ için gerekli çalõşmalar başlatõlmõştõr. Halen Hükümet özel 
firmalara cep telefonu, paging, veri şebekeleri, kablolu TV, ankesörlü telefon, uydu sistemleri 
ve benzeri servisleri sağlamalarõ ve işletmeleri için lisans vermektedir. 

Türkiye�deki telefon tarifeleri göreceli olarak düşüktür. 1996 yõlõ itibariyle, üç-dakikalõk 
bir yurt-içi görüşme yaklaşõk 0,055 dolardõr. Bu değer, aynõ dönemde Güney Kore ve 
Tayland�da uygulanan tarifelerin yaklaşõk yarõsõdõr. Düşük tarife daha çok kişi ve 
kuruluşu telefon abonesi olmaya ve servisleri daha yaygõn olarak kullanmaya teşvik 
etmektedir. Ancak tarifenin düşüklüğü, özel haberleşme şirketleri üzerinde şebeke ve 
hizmetlerini geliştirme konusunda caydõrõcõ bir etki yapmaktadõr.  

Bölgelerarasõ dengesizlikler 

Haberleşme sektörünün ekonomik aktivitelerinin yanõ sõra çeşitli sosyal hizmetleri de 
desteklemesi beklenmektedir. Örneğin ülke genelinde eğitim kurumlarõnda 
yaygõnlaştõrõlmõş bir internet ağõ oluşturulmuştur. Devam etmekte olan bir proje ile 
uluslararasõ şebekelere erişim kapasitesi artõrõlacak ve çeşitli büyüklükteki kentler, farklõ 
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kapasite protokolleri ile sistemdeki ana düğüm noktalarõna bağlanacaktõr. Bu bağlamda, 
DOKAP bölgesinin il ve kentlerinde gözlenen hizmet düzeylerinin farklõlõğõ ortaya 
çõkmaktadõr. Örnek olarak, bölgede 1998�de 100 kişiye düşen telefonlaşma oranõ 
Bayburt için 16.4, Rize için ise 29,4�tir. 

  (2) Strateji 

Haberleşme sektörünün yapõsal reformlarõ ve özelleştirilmesi Hükümet programõnõn 
öncelikli konularõdõr. Haberleşme sektöründeki tekel, Dünya Telefon Organizasyonu�na 
(WTO) verilen taahhüt gereğince 2003 yõlõna kadar sona erdirilecektir. Çalõşmalar erken 
başlamõş ve daha şimdiden programõn iki yõl önünde gidilmektedir. Bu reformla birlikte 
devletin sektörde oynadõğõ rol tümüyle sona ermeyecektir. Çünkü, haberleşme sektörü 
çeşitli kamu faaliyetlerini ve sosyal işlevleri desteklemektedir. 

DOKAP bölgesel kalkõnmasõ, haberleşme sektöründeki yüksek-kaliteli, çok-amaçlõ ve 
multi-medya sistemleri ile desteklenmelidir. Yaygõn eğitim hizmetlerine, sağlõk 
servislerine, diğer sosyal hizmet ve pazar bilgilerine internet erişimi sağlamak üzere alt-
sistem ağlarõ oluşturulabilir. Bu strateji, özellikle coğrafi şartlarõ nedeniyle insan ve eşya 
nakliyesinin zor olduğu DOKAP bölgesi için ayrõ bir önem taşõmaktadõr. 

DOKAP Bölgesi için izlenebilecek diğer bir strateji bölgede telekominikasyon 
olanaklarõnõ iyileştirmek amacõyla başlatõlacak bazõ ana tesislerin kurulmasõdõr. Bu 
tesisler bütün DOKAP Bölgesi�ne hizmet verecektir. Bu amaçla düşünülecek projeler 
Karadeniz Bilgi Teknolojileri Araştõrma-Geliştirme Merkezi ve Karadeniz Çevre Bilgi 
Merkezi olabilir.  

5.4.3 Kentsel sistem 

(1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

Kentleşme  

Kentleşme, az gelişmiş olmasõna rağmen DOKAP bölgesi için de kaçõnõlmazdõr. 
Bölgedeki kentleşme oranõ, 1985�te yüzde 34�den 1990�da yüzde 39,1�e ve 1997�de 
yüzde 48,6�ya yükselmiştir. Toplam nüfustaki düşüşe rağmen, kentsel nüfus 1990-97 
yõllarõ arasõnda, yõlda yüzde 2,9 artmõştõr. Bu rakam Türkiye�deki genel kent nüfus artõş 
oranõna yakõndõr (yõlda yüzde 3,0).  

1990 sayõmõ sonuçlarõna göre, DOKAP bölgesi, 1985-90 döneminde nüfusunun 
292.325�ini dõş göçle kaybetmiştir. Bölgeye göç edenlerin sayõsõ ise 148.383�tür: Bu 
durumda, 1985-90 yõllarõ net göç 143.942 kişidir. Bu yõllarda kentsel nüfus artõş oranõ 
yüzde 1,3 olup, doğal artõş oranõna çok yakõndõr. Bu oranlar DOKAP bölgesinde, bölge 
içinde köyden kente ve bölge kentlerinden bölge dõşõndaki kentlere, eşit sayõda insanõn 
göç ettiğini gösterir. Muhtemelen 1990-97 yõllarõ arasõnda, DOKAP bölgesinde kentsel 
nüfusun artmasõna neden olan köyden kente göç daha baskõn olarak ortaya çõkmõştõr.  
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DOKAP bölgesindeki kent merkezlerinin büyüme oranlarõ farklõdõr. Örneğin Ordu�da, 
1990-97 yõllarõ arasõnda nüfus artmõştõr. Bölge içindeki 18 ilçe içinden yedisi, hem 
toplam nüfus hem de kent nüfusu açõsõndan, bölge ortalamasõnõn önemli ölçüde üstünde 
artõş kaydetmiştir. En yüksek kentsel nüfus artõşõ, iç kesimlerde yer alan iki ilçede; 
Akkuş (yõlda yüzde 7,8) ve Mesudiye�de (yõlda yüzde 5,1) gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, 
Ordu�daki kentsel gelişmenin, ilin yerleşilebilir alanõnõn büyüklüğü nedeniyle, il 
merkezi dõşõnda gerçekleştiğini göstermektedir. Kentsel ve toplam nüfus artõş oranõ 
açõsõndan DOKAP ortalamalarõnõn üstünde büyüyen diğer ilçeler genelde Trabzon, Rize 
ve Artvin�in kõyõ bölgelerindedir. Trabzon�da kentsel gelişme kõyõ bölgelerinde başlayõp 
iç kesimlerde Salpazar, Düzköy, Köprübaşõ, Çaykaç ve Hayrat�a kadar uzanõr. Toplam 
ve kentsel nüfus artõşõnda yüksek büyüme elde etmiş diğer iki ilçe ise, Giresun�da 
Şebinkarahisar ve Gümüşhane�de Torul�dur.  

DOKAP bölgesinde kentleşmeyi ve kentlerin planlõ gelişimini engelleyen ana etmenler 
şunlardõr:  

Kõsõtlõ alan 

DOKAP bölgesindeki büyük kent merkezleri çoğunlukla Karadeniz kõyõlarõnda yer 
almaktadõr. Kentsel gelişme, özellikle Trabzon�da, kõyõ bölgelerden başlayõp iç 
kesimlere doğru akarsu vadileri boyunca uzanmaktadõr. Kõyõ bölgelerinde nüfus baskõsõ 
arttõkça, uygun alanlarõn tarõm, konut ve sanayi için kullanõmõ konusunda artan bir 
rekabet yaşanmaktadõr. Bunun yanõ sõra dağ eteklerindeki yeşil tepelerin imara açõlmasõ, 
kõyõ bölgelerindeki kasabalar için de ani sel riskini de artõracaktõr.  

Artvin şehri, yüksek bir tepeye kurulmuştur. Kentin bu konumu fiziksel ve sosyal 
altyapõnõn sağlanmasõnõ engellemektedir. Ayrõca bazõ kentsel alanlar, doğal afet riski 
olan bölgelerde bulunmaktadõr. Deniz ve nehir kõyõlarõndaki şerit şeklindeki gelişmeler 
ve dağlõk topoğrafya, kentsel merkezlerin bir bütün olarak gelişmesini engellemektedir.   

Yetersiz kentsel altyapõ 

DOKAP bölgesindeki şehir merkezleri, tüm Türkiye�de olduğu gibi hõzla büyümektedir. 
Ancak kentsel altyapõ aynõ hõzda sağlanamamõştõr. Şehir suyu şebekesini genişletme 
çalõşmalarõ Trabzon ve Ordu gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere pek çok 
yerleşmede devam etmektedir. Bölgede kentsel su hizmetinin sağlanabilmesi için yüzey 
suyu kaynaklarõnõn kullanõlmasõ gerekmektedir. Bu da barajlar, büyük arõtma tesisleri ve 
diğer ilgili tesisler aracõlõğõyla mümkündür. Bu konuda, komşu belediyeler ve ilgili 
kamu kuruluşlarõnõn işbirliği içinde çalõşmasõ bir ön koşuldur. 

Çoğu belediyede henüz kanalizasyon sistemi yoktur. Bölgede bazõ kentlerde hala 
foseptik çukurlar kullanõlmaktadõr. İl merkezlerindeki pek çok haneye kanalizasyon 
hizmeti sağlanmõştõr. Kõyõlardaki yerleşmelerde toplanan kanalizasyon, arõtõlmadan, 
1.000m uzunluğundaki borularla, Karadeniz�in 30m derinliğindeki açõklarõna boşaltõlõr. 
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İç kesimlerdeki yerleşmelerde ise, kanalizasyon, Karadeniz�e dökülen nehirlere 
boşaltõlmaktadõr.  

Yollar ve sokaklar genellikle eski ve dardõr. Yol kenarlarõna park edilen araçlar, 
kullanõm alanõnõn daha da azalmasõna ve trafiğin sõkõşmasõna neden olmaktadõr. Ana 
yollar, çevre yolu olmadan şehir merkezlerinin içinden geçmektedir. Sert topoğrafik 
koşullar ve kõyõ bölgelerindeki kõsõtlõ alan, çevre yollarõnõn inşasõnõ engellemektedir.  

DOKAP bölgesinde oluşan katõ atõk miktarõ genel olarak düşüktür. Bu miktar 
belediyelerde kişi başõna günlük 240-420 gram arasõndadõr. Katõ atõklarõn büyük bir 
kõsmõ, herhangi bir işleme tabi tutulmadan denize atõlmaktadõr. Sadece yedi belediyede 
katõ atõklarõn bir bölümü açõk alanda yakõlmaktadõr. Sadece bir belediyenin katõ atõk 
depolama tesisi vardõr. İl merkezlerinde bulunan ana atõk depolama sahalarõ Tablo 5.3�te 
sõralanmõştõr.  

Tablo 5.3  İl Merkezleri Katõ Atõk Boşaltma Bölgeleri  

 Atõk alanlarõ 

İl Merkezi Toprak 
üstünde açõkta 

depolama  

Nehir Deniz Yeraltõna 
gömme 
metodu 

Artvin  *   

Giresun   *  

Gümüşhan
e 

*    

Ordu   *  

Rize   *  

Trabzon   * * 

Bayburt *    

Kaynak : JICA Çalõşma Grubu anketleri  

Yerel yönetimlerin kapasitesi 

Kentsel altyapõ hizmetlerinin planlanmasõ ve uygulanmasõndan hükümet ve yerel 
yönetimler sorumludur. Yerel yönetimin üç kademesinden ikisi olan il özel idareleri ve 
belediyeler kentsel sektörle ilgilidirler. Ancak yerel yönetimlerin personel ve finansal 
kapasiteleri yetersizdir. Ayrõca çeşitli kentsel altyapõ tesislerinin geliştirilebilmesi için 
teknik ve finansal açõdan İller Bankasõ�na bağõmlõdõrlar.  

İl özel idarelerinin en önemli gelir kaynağõ, hükümet tarafõndan sağlanan kaynaklardõr. 
Ancak bu gelirler hükümetin o ilde gerçekleştirdiği harcamanõn onda biri kadardõr. 

Türkiye�deki belediyelerin gelir yapõsõ aşağõda verilmiştir (1996). 
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Tablo 5.4   Belediyelerin Gelirleri 

Gelir Kaynağõ % Pay 
Genel bütçedeki ulusal vergi gelirlerinden pay 38 
Özel yardõm ve bağõşlar 6 

Belediye vergileri 10 
Kullanõcõ harçlarõ 3 
Belediye mülklerinden, şirket, ücret ve cezalardan 
gelen gelirler  

43 

Kaynak : DİE, Belediye, il özel idaresi ve köy bütçeleri, 1996.  

  

Görüldüğü gibi, hükümetin yaptõğõ transfer, belediyelerin en önemli gelir kaynağõdõr. 
Toplanan ulusal vergi gelirlerinin yüzde 6�sõ nüfusa göre belediyelere dağõtõlmaktadõr. 
Bununla birlikte yüzde 3�ü ise Belediyeler Fonu adõ altõnda İller Bankasõ�na aktarõlarak, 
belediyelerin altyapõ ihtiyaçlarõnõn finansmanõnda kullanõlmaktadõr. Ayrõca, ulusal vergi 
gelirlerinin yüzde 0,25�i, Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ ve İçişleri Bakanlõğõ tarafõndan 
denetlenen Mahalli İdareler Fonu�na transfer edilmektedir. Bakanlõklar tarafõndan 
kontrol edilen ve özel olarak proje bazõnda belediyelere dağõtõlan başka kaynaklar da 
vardõr. Buna ek olarak, belediyeler sabit sermaye yatõrõmlarõ için, proje bazõnda, 
bakanlõklardan veya İller Bankasõ�ndan borç alabilmektedir. 

Türkiye�deki belediyelerin harcama kalemleri, maaş harcamalarõ (yüzde 25), diğer cari  
harcamalar  (yüzde 13), borç  geri  ödemeleri  (yüzde 29)  ve  diğerleri (yüzde 5)�dir. 
Giderlerin dağõlõmõna bakõldõğõnda, cari harcamalar çok büyük bir yer tutmamaktadõr. 
Ancak borç geri ödemelerinin payõ oldukça büyüktür.  

İller Bankasõ, küçük ve orta büyüklükteki belediyelerin altyapõ ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmasõnda önemli rol oynamaktadõr. Banka yerel yönetimlerin özel müteahitlere 
yaptõrdõğõ bayõndõrlõk ve iskan işlerini finanse ederek yatõrõm harcamalarõ için büyük 
destek sağlar. Bunun için hem devletten aktarõlan vergi gelirlerini hem de 
belediyelerden aldõğõ sermaye ve borç ödemeleriyle oluşturduğu kendi kaynaklarõnõ 
kullanõr.  

Belediyelerin önemli bir görevi de kendi sõnõrlarõ içindeki alanlara yönelik imar planlarõ 
hazõrlamaktõr. DOKAP bölgesinde, il merkezlerinin bile şehir planlamasõ ve kalkõnmasõ 
konusunda çalõşacak yeterli elemanlarõ yoktur. Bu görevlerde çalõşacak personel 
sayõsõnõn belediyenin nüfusuna göre belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, örneğin 
Bayburt�ta, planlama bölümünde şehir plancõsõ ya da mühendis çalõşmamaktadõr. Bu 
nedenle belediyelerin imar planlarõ, bazen yeterli yerel bilgi olmaksõzõn, İller Bankasõ 
tarafõndan hazõrlanmaktadõr. 
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Kentsel gelişme standartlarõnõn belirsizliği 

Kontrolsüz kentsel gelişme sonucunda DOKAP bölgesinde yasa dõşõ yapõlaşmalar 
ortaya çõkmõştõr. Yasal mevzuata göre, her türlü bina planõ ve inşaatõ, arazi kullanõm 
haklarõ ve arazi üzerindeki işlemleri belirleyen İmar Yasasõ�na uygun olmak zorundadõr. 
DOKAP bölgesindeki kent arazilerinin büyük bir kõsmõ özel kişilere aittir. Yasaya göre, 
imar planõ yapõlan alanlarda özel mülkiyete konu olan taşõnmazlarõn yüzde 35�i ilgili 
yerel yönetim tarafõndan Düzenleme Ortaklõk Payõ olarak kamu yararõ doğrultusunda 
kullanõlmak üzere bedel ödenmeden alõnabilir. Bazõ durumlarda bu Düzenleme Ortaklõk 
Paylarõ kamusal alanlar için yetersiz kalõr. Yeni alanlarõn bedel karşõlõğõnda kamulaştõrõlmasõ 
ise belediyenin mali kapasitesini aşar. Bu durumda, özel mülkiyet sahipleri arsalarõnõ yasa dõşõ 
yollardan satarlar. Bu arsalar üzerinde yasa dõşõ yapõlaşmalar oluşur. 

İnşaat izni ve ruhsatõnõn verilmesinden belediyeler sorumludur. Buna rağmen DOKAP 
bölgesinde de gözlendiği üzere, belediye sõnõrlarõ içindeki birçok bina, inşaat ruhsatõ 
olmaksõzõn yapõlmõştõr. Bunun yanõ sõra bölgede görüntüyü ve kentsel çevreyi bozan, 
çok sayõda tamamlanmamõş çok katlõ bina inşaatõ bulunmaktadõr.  

  (2) Strateji 

Yukarõda açõklanan kentleşme eğilimleri ve sorunlar göz önüne alõnarak, DOKAP 
kentsel kalkõnma stratejisi aşağõdaki dört unsur üzerine kurulmuştur.  

Kademelendirilmiş kentsel merkezler 

DOKAP bölgesinden beklenen kalkõnmanõn gerçekleşebilmesi için bölgedeki kent 
merkezlerinin kademelenme yapõsõ netleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Kentsel 
kademelenme ile belirginleşen fonksiyonel iş bölümüne paralel olarak çeşitli kentsel 
hizmetler, belirli merkezlerde geliştirilmelidir. Bu çerçevede, kademelenme üçgeninin 
üst taraflarõnda yer alan kentlerde, yüksek dereceli kentsel hizmetler sunulmalõdõr. Bu 
hizmetler DOKAP bölgesinde yaşayan halkõn yanõ sõra komşu ülkelere de hizmet 
verebilir.  

Yerel yönetim birliklerinin teşvik edilmesi 

Altyapõnõn, DOKAP projesi ile birlikte bölgede beklenen hõzlõ kentleşmeye ayak 
uydurabilmesi için bir an önce iyileştirilmesi gerekmektedir. Ancak, yerel yönetimlerin 
bir çoğu bu konuda ciddi mali sorunlarla karşõ karşõyadõr. Bu şartlar altõnda, kentsel 
altyapõ hizmetlerinin etkinleştirilebilmesi için yerel yönetimler arasõnda işbirliğinin 
artõrõlmasõ gerekmektedir. Bu strateji özellikle su temini ve katõ atõk hizmetleri açõsõndan 
gerekmektedir.  

Kentsel alanlarda su ihtiyacõ giderek arttõğõndan, daha çok yüzey suyu kaynağõ, barajlar 
ve merkezi arõtma tesisleri gibi büyük ölçekli tesisler yardõmõyla kullanõlabilir hale 
getirilmelidir. Su kaynaklarõ genellikle talep merkezlerinden uzakta yer almaktadõr. Bu 
durumda, aynõ su kaynağõ paylaşõlacak ise komşu belediye ve köyler personel ve maddi 
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kaynaklarõnõ birleştirerek işbirliği yapmalõdõr.  

Gelecekte, katõ atõk konusunda da daha ileri teknolojiye sahip õslah ve depolama 
metotlarõnõn uygulanmasõ gerekecektir. Orta dereceli arõtma işlemleri için yakma, 
kompost tesisi ve sõhhi toprak dolgusu gibi altyapõ olanaklarõ hazõrlanmalõdõr. Çöp 
yakma merkezleri ve sõhhi toprak dolgusu sahalarõ için kullanõlacak alanlar, bu tesislerin 
sosyal ve çevresel etkileri göz önüne alõnarak belirlenmelidir.  

İç kesimlerde daha büyük kent merkezlerinin oluşturulmasõ  

Çok geniş çaplõ bir deniz doldurma çalõşmasõna gidilmedikçe, kõyõ şeridindeki 
kentleşme eğilimi bir süre sonra fiziksel sõnõrlamalarla karşõlaşacaktõr. Deniz dolgusu 
işleminin çevresel açõdan da tercih edilmediği düşünülecek olursa, kõyõ bölgeleri yerine 
iç kesimlerde gelişmiş bir altyapõ sağlanarak daha büyük kent merkezleri 
oluşturulmalõdõr. Bu kent merkezleri, su temininin ve diğer hizmetlerin kolaylõkla 
sunulabilmesi için büyük su kaynaklarõna yakõn ve ana ulaşõm yollarõ üzerindeki 
stratejik noktalarda yer almalõdõr.  

Kent planlama ve denetimin güçlendirilmesi  

DOKAP bölgesindeki planlõ kalkõnmanõn desteklenmesi için, kent planlama ve kentsel 
arazi kullanõmõ denetimlerinin kesinlikle güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunu 
gerçekleştirmek için en etkili yol, yerel yönetim sistemi içerisinde ya da herhangi bir 
ortak kurum bünyesinde, mevcut uzmanlarõ bir araya getirerek birçok farklõ belediyeye 
hizmet vermelerini sağlamaktõr. İller Bankasõ bu amaçla etkin bir hizmet vermektedir. 
Alternatif olarak, il özel idarelerinin, planlama ve koordinasyon faaliyetleri konusunda 
güçlendirilerek kendi bölgelerindeki belediyelere teknik destek vermesi sağlanabilir.  

5.4.4 Su kaynaklarõ  

  (1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

DOKAP bölgesindeki su kaynaklarõnõn özellikleri  

Doğal kaynak kapasitesine bakõldõğõnda, DOKAP bölgesi su kaynaklarõ açõsõndan diğer 
bölgelerden daha zengindir. Fakat coğrafi özelliklerine paralel olarak, bölgede bulunan 
çok sayõdaki kõsa akarsu, fazla eğimli yataklara sahiptir. Bu durum ve sõk sõk meydana 
gelen taşkõnlar sebebiyle akarsularõn etkin kullanõmõ zorlaşmaktadõr. Ayrõca DOKAP 
bölgesinde, yağõş miktarõnõn yüksek olmasõnõn bir sonucu olarak, toprak kaymalarõ ve 
kitle taşõyan akõntõlar sõk görülür. Yüksek dağlardaki kar tabakasõ Çoruh, Kelkit ve 
Harşit gibi büyük akarsularõn akõş rejimini düzenli hale getirmektedir. Fakat çevresel 
açõdan bozulmakta olan su havzalarõ akõş rejiminin düzenli hale gelmesini engeller ve 
akarsularda bulanõklõğa yol açar. 
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Yetersiz su kaynaklarõ gelişimi ve yönetimi 

DOKAP bölgesindeki önemli sorunlardan birinin, su kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve 
yönetiminindeki yetersizlik olduğu daha önce de belirtilmişti. Akarsularõn büyük hidro-
elektrik enerjisi potansiyelleri çoğunlukla kullanõlmamaktadõr. Aslõnda, DOKAP bölgesi, 
Kelkit Çayõ üzerinde tamamlanmak üzere olan Kürtün Barajõ ve Çoruh Nehri üzerinde yapõmõ 
devam eden Deriner Barajõ ile birlikte, hidro-elektrik enerjisi üretimi aşamasõna girmiştir.  

Ayrõca DOKAP bölgesindeki sulama imkanlarõ da sõnõrlõdõr. 635.434 hektar olarak 
öngörülen potansiyel sulama alanõndaki, işletmeye açõlmõş, devam etmekte olan ve 
planlama aşamasõndaki sulama çalõşmalarõ sadece 120.685 hektarlõk bir araziyi 
kapsamaktadõr.  

Karadeniz�e dökülen birçok küçük akarsudan, taşkõnlara sebep olmalarõna rağmen, hiç 
faydalanõlmamaktadõr. Trabzon hariç, kentlerin çoğunda su ihtiyacõ yeraltõ sularõndan 
karşõlanmaktadõr. Değirmen Deresi üzerindeki yeni su temin tesisi Trabzon�da işletmeye 
açõlmõştõr. Ayrõca ileride artacak olan su ihtiyacõnõ karşõlamak amacõyla 5 megawatt 
gücünde bir santralle birlikte Atasu Barajõnõn inşaatõ da 1997 yõlõnda başlatõlmõştõr. 
Kentsel bölgelerdeki su talebinin artmasõyla beraber gelecekteki su temini de ağõrlõklõ 
olarak yüzey sularõna dayanacaktõr.  

DOKAP bölgesindeki en büyük sulama imkanlarõna sahip olan Bayburt ili drenaj 
sorunlarõyla karşõ karşõyadõr. Bu da sulu tarõm arazilerinin daha fazla genişletilmesini 
kõsõtlamaktadõr. Kentleşme arttõkça, fõrtõna ve sağanak yağõş durumunda bölgedeki 
drenaj problemi daha da ciddi boyutlara ulaşabilir.  

  (2) Strateji  

DOKAP bölgesel kalkõnma süreci için su kaynaklarõnõn düzgün bir şekilde geliştirilip 
yönetilmesi şarttõr. Hidro-elektrik üretiminin yanõ sõra sulama, taşkõn kontrolü ve su 
temini amacõyla, planlanan baraj projeleri ilke olarak desteklenmelidir. Bu çok amaçlõ 
baraj projelerinin, yöre halkõ ve kuruluşlara maksimum faydayõ sağlayacak şekilde 
planlanõp uygulanmasõ gerekmektedir.  

Sulama, DOKAP bölgesindeki, özellikle de Bayburt ilindeki yarõ-kurak alanlarda toprak 
verimliliğinin artõrõlabilmesi için hayati önem taşõmaktadõr. Toplu tesisler kurulmalõ, 
büyük baraj projelerine su havzalarõnõn yönetimi de dahil edilmelidir. Yeniden yerleşim 
konularõna da önem verilmeli ve tüm bunlarõn gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetimlerin ve 
halkõn katõlõmõ artõrõlmalõdõr. Stratejinin önemli noktalarõ aşağõda anlatõlmõştõr.  

Halk katõlõmõyla çok amaçlõ baraj projeleri 

Çok amaçlõ barajlarõn yapõlmasõ, proje kapsamõndaki kõrsal alan ekonomisinin 
canlandõrõlmasõ için bir fõrsat olarak görülmelidir. Baraj yapõmõndan etkilenecek nüfusun 
yeniden yerleşimi çok temel bir konudur. Sulama çalõşmalarõ hem yerleri değiştirilen 
hem de mansapta yer alan çiftçiler için yararlõ olacak şekilde planlanmalõdõr. Bazõ sosyal 
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örgütlenme ve olasõ turizm çalõşmalarõ da proje kapsamõnda ele alõnmalõdõr. Etkin bir 
uygulama, ancak ilgili yerel yönetimler tarafõndan, yerel örgütlerin projeye katõlõmõyla 
mümkün olacaktõr.  

Su havzalarõnõn yönetimi  

Baraj projelerinde, su havzalarõnõn yönetimi konusu da yer almalõdõr. Su havzalarõnda su 
toplama tesislerinin uygun yönetimi, hem barajlarõn ekonomik ömrünün uzatõlmasõ için 
son derece önemlidir hem de bu işlem, depolama sonucu nehir sularõndaki bulanõklõğõ 
gidererek, akõntõ yönündeki faaliyetlere olan olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini 
sağlar. Yerel topluluklar örgütlenmeli ve ağaç dikme, etkili arazi kullanõm pratiği, 
izleme ve değerlendirme gibi çalõşmalarda yer almalõdõr. Yerel yönetimler de baraj 
projesinin yüklenicisi ile koordineli bir şekilde bu faaliyetleri desteklemelidir.  

Sulu tarõm ve ürün çeşitlendirilmesi 

DOKAP bölgesindeki yarõ kurak alanlarda tarõmsal verimliliğin artõrõlmasõ için sulama 
ilk şarttõr. Böylece buğday ve mõsõr gibi yaygõn ürünlerin verimi artacaktõr. Ancak daha 
da önemlisi ürün yelpazesinin genişlemesidir. Sulama sayesinde sebze, meyve ve çiçek 
gibi çok çeşitli bağ ve bahçe ürünleri yetiştirilebilir.  

Belediyeler arasõndaki işbirliği yoluyla su temini 

Kentleşmeyle beraber su ihtiyacõnõn artmasõna paralel olarak daha fazla ve muhtemelen 
de daha uzak su kaynaklarõnõn kullanõma sokulmasõ gerekecektir. Bu durum, komşu 
belediyelerin su temininde entegre bir şekilde, işbirliğine girmelerine neden olacaktõr. 
Bu belediyelerin daha büyük çaplõ su temin sistemlerini beraberce geliştirip işletmeleri, 
tesis ve personel masraflarõ açõsõndan daha kârlõ bir uygulama olacaktõr.  

5.4.5. Enerji  

  (1) Kõsõtlayõcõ etmenler 

DOKAP bölgesel kalkõnma sürecini destekleyecek olan enerji gelişimi, kaynak 
kapasitesi, çevresel kaygõlar ve politik/kurumsal etkenler nedeniyle kõsõtlanmaktadõr. Bu 
konudaki temel zorluklar aşağõda açõklanmõştõr.  

Sõnõrlõ enerji kaynaklarõ 

Hidro-elektrik potansiyeli ve düşük kalitedeki linyit dõşõnda, DOKAP bölgesinde önemli 
bir enerji kaynağõ yoktur. Hidro-elektrik potansiyeli ülke toplamõnõn yüzde 10�una 
karşõlõk gelmektedir. Halen bölge içinden petrol veya doğal gaz boru hattõ 
geçmediğinden,herhangi bir ithal enerji kaynağõndan yararlanõlmasõ da mümkün 
değildir. Biri Rusya�dan gelip Karadeniz�den geçerek Samsun�a ulaşan, diğeri de 
İran�dan Erzurum yoluyla İç Anadolu�ya giden iki yeni doğal gaz hattõnõn bölgeden 
geçmesi planlanmaktadõr. 
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Kamu yatõrõmlarõnõn yetersiz olmasõ 

2020 senesine kadar yõllõk yüzde 5-6 olmasõ beklenen ekonomik büyüme için gerekli 
ulusal enerji talebinin karşõlanabilmesine yönelik olarak, gelecek 15 yõl içindeki enerji 
yatõrõmõ ihtiyacõ 80 milyar dolar civarõndadõr. Bu rakam içinde, sadece elektrik 
santrallarõnõn ihtiyacõ 55 milyar dolardõr. Bu boyutta bir yatõrõm gereği kamu sektörünün 
kapasitesini aşmaktadõr. 1984 yõlõndan beri �yap, işlet, devret� (YİD) yada �yap, işlet� 
(Yİ) modelleri yoluyla özel sektörün enerji üretimine katõlõmõ sağlanmaya 
çalõşõlmaktadõr.  

Çevresel kaygõlar  

Hidro-elektrik potansiyelin tümüyle kullanõmõ çevresel kaygõlar nedeniyle mümkün 
olmayabilir. Çoruh Nehri üzerinde yapõlmasõ planlanan barajlar, hem yerleşme alanlarõ, 
yollar ve diğer altyapõyõ, hem de bitki örtüsüyle kaplõ bir alanõ sular altõnda bõrakacaktõr. 
Bu durum, yöreye özgü bazõ cinsleri de içeren fauna ve florayõ olumsuz etkileyecektir. 
Fõrtõna Deresi havzasõndaki hidro-elektrik projeleri çevrecilerin tepkisiyle karşõlaşmõştõr. 
Bunun yanõ sõra, düşük kaliteli linyitin kullanõmõ da ekonomik nedenlerle olduğu kadar 
çevresel kaygõlarla da engellenmektedir.  

Elektrik kalitesi 

Enerjiyle ilgili bir diğer problem, DOKAP bölgesine verilen elektriğin kalitesidir. 
Bölgedeki ortalama elektrik kaybõ yüzde 18,1�dir. Bu rakam Türkiye genelindeki yüzde 
18,7�lik kaybõn çok az altõndadõr. Bu durumun sebebi, büyük olasõlõkla trafo 
kapasitesinin yetersiz olmasõ ve düşük voltajla uzun mesafe aktarõm yapõlmasõdõr. Yine 
yetersiz kapasite ve komşu ülkelerin sistemlerinden gelen değişken voltajlõ elektrik 
nedeniyle DOKAP bölgesinde elektrik aktarõmõnõn güvenilirliği de düşüktür.  

Politik/kurumsal unsurlar  

YİD/Yİ modelindeki birçok elektrik projesinde, Türk firmalarõ, TEAŞ ve YİD/Yİ 
yatõrõmcõlarõ arasõndaki anlaşmazlõklarõn uluslararasõ hakem aracõlõğõyla çözülmesi ile 
ilgili problemler mevcuttur. Ayrõca TEAŞ ve TEDAŞ özelleştirilme aşamasõndadõr. 
TEAŞ elektrik santrallerini kademeli olarak elden çõkarmaktadõr. Sonuç olarak bağõmsõz 
bir elektrik nakil şirketi haline gelecektir. Elektrik sektörü giderek artan bir oranda özel 
sektörün eline geçeceğinden, özel yatõrõmlarõ yönlendirmek amacõyla yeni politika ve 
mevzuat uygulamalarõ gerekmektedir.  

  (2) Strateji  

Yukarõda açõklanan problemler doğrultusunda, DOKAP bölgesindeki elektrik 
üretiminde yerel enerji kaynağõ olarak hidro-elektrik potansiyeli etkin bir biçimde 
kullanõlmalõdõr. Üretilen enerji, elektrik aktarõmõndaki güvenilirlik ve dengeyi sağlamak 
amacõyla komşu ülkelerden ithal edilecek olan enerji ile birleştirilmelidir. Sonuç olarak 
çevresel yapõya zarar vermeyecek şekilde, maliyeti düşük enerji sağlanmalõdõr. Bu tarz 
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bir enerji sunumunun sağlanmasõ, yenilenebilir enerji kaynaklarõnõn kullanõmõnõn 
arttõrõlmasõ ve talep yönetiminin etkili olabilmesi için yerel yönetim ve örgütlerin 
katõlõmõ son derece önemlidir. Gerekli stratejik unsurlar aşağõda açõklanmõştõr. 

Hidro-elektrik enerji üretim sürecine yerel yönetim ve örgütlerin katõlõmõ  

Hidro-elektrik enerji potansiyellerinin kullanõlmasõ ilke olarak desteklenmelidir. Fakat 
bu gelişimin çevresel kaliteyi bozmasõnõ engellemek için küçük-büyük her türlü gelişim 
sürecine yerel yönetim ve örgütlerin katõlõmõ sağlanmalõdõr. Özellikle de herhangi bir 
hidro-elektrik projesinden doğrudan etkilenecek olan yerel halkõn, yeniden yerleşim gibi 
planlarõnõn hazõrlanmasõna katõlõmõ sağlanmalõdõr. Bu süreç içinde halkõn talepleri 
incelenmeli ve en uygun alternatif bulunmalõdõr.  

Komşu ülkelerle elektrik mübadelesinin artõrõlmasõ  

Türkiye�nin hõzla büyümekte olan ekonomisi ve özellikle de DOKAP bölgesi, Avrupa 
elektrik sistemi (UCPTE) bünyesindeki bağlantõlarla, aktarõlacak ihtiyaç fazlasõ 
elektrikten yarar sağlayabilir. Komşu ülkelerden alõnan elektriğin düşük fiyatlõ olmasõ 
elektrik aktarõmõnõn nitelik ve nicelik açõsõndan etkin olmasõnõ sağlayacaktõr. 1998 
yõlõnda Gürcistan�dan alõnan elektriğin fiyatõ  0,04 dolar/kWs�dir. Yeni imzalanan 
elektrik alõm anlaşmasõna (PPA) göre 2008 yõlõna kadar Bulgaristan�dan alõnacak 
elektrik ise 0,035 dolar/kWs olarak fiyatlandõrõlmõştõr. Bu fiyatlar, YİD projelerinden 
alõnan, 0,07�0,09 dolar/kWs dağõtõm fiyatlarõndan oldukça düşüktür. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarõnõn geliştirilmesi  

DOKAP bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarõ sõnõrlõdõr. Küçük ölçekli çay 
işletmelerinde, mini-hidro kaynaklarõn yaygõn olarak kullanõlmasõ mümkündür. Katõ 
atõklar elektrik üretiminde kullanõlarak mevcut bir sorun faydalõ bir kaynağa 
dönüştürülebilir. Ayrõca, biyo-kütle ve gazlar da özel amaçlar için kullanõlabilir.  

Talebi yönlendirmek 

DOKAP bölgesinde kişi başõna elektrik tüketimi düşüktür. Bununla birlikte, Trabzon 
hariç diğer bütün kõyõ illerinde sanayinin kullandõğõ enerji miktarõ, meskenlerde 
kullanõlan miktarõ geçmiştir. Bölgede, bakõr madenciliği ve işlemeciliği ve çay 
işletmeciliği gibi yoğun elektrik kullanõmõ gerektiren az sayõda sanayi vardõr. Gelecek 
yõllarda, sanayi amaçlõ elektrik talebinin artmasõ beklenmektedir. Böylece talep yönetimi 
de daha fazla önem kazanacaktõr. Talep yönetiminin en önemli hedefi, elektriğin makul 
bir şekilde fiyatlandõrõlmasõdõr. Bu şekilde ucuza ithal edilen enerjinin israf 
edilmemesini ve seçilmiş YİD/Yİ modelli elektrik üretim işletmelerinin finansal 
kazançlarõnõn teminat altõna alõnmasõnõ sağlamaktõr. 
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6. BÖLÜM    DOKAP KALKINMA ANA PLANI  

DOKAP bölgesel kalkõnma süreci, 2020 yõlõna kadar DOKAP Ana Planõ bünyesinde 
önerilen kalkõnma projeleri/programlarõ ve ilgili kurumsal önlemlerle desteklenerek 
gerçekleşecektir. Önerilen kurumsal önlemler bir sonraki bölümde anlatõlacaktõr. Bu 
bölümde DOKAP bölgesel kalkõnma hedeflerini yerine getirmek için Bölüm 3�te 
geliştirilen temel stratejinin uygulanmasõnda kullanõlacak olan projeler/programlar yer 
almaktadõr.  

Bir çok proje ve program, ana plan çalõşmasõ sõrasõnda geliştirilmiştir. Bunlarõn bir kõsmõ 
sektörel kurumlarõn mevcut plan ve programlarõndan alõnmõştõr. İlgili kurum ve 
uzmanlarla görüşülerek, üzerlerinde bir takõm değişiklikler yapõlmõş yada kapsamlarõ 
geliştirilmiştir. Yeni önerilen proje ve programlar da kamu kurumlarõndaki çalõşanlar ve 
uzmanlar, yerel yönetimler, akademik kurumlar ve ilgili sivil toplum örgütleriyle  
tartõşõlarak hazõrlanmõştõr. 

6.1 DOKAP Ana Planõ�nõn Yapõsõ  

DOKAP Ana Planõ�nda farklõ sektörlerle ilgili toplam 52 proje ve program yer 
almaktadõr. Bunlar 10 büyük program paketi haline getirilmiştir. Program paketlerinden 
üçü DOKAP mekansal yapõsõnõn dönüştürülmesini hedeflemekte ve aşağõda sõralanan 
DOKAP bölgesel kalkõnma temel stratejisi ile doğrudan paralellik göstermektedir: (1) 
ana altyapõ sisteminin geliştirilmesi, (2) su kaynaklarõnõn çok amaçlõ geliştirilmesi ve 
yönetimi, (3) toprak tasarruf sisteminin iyileştirilmesi. DOKAP mekansal yapõsõnõ 
dönüştürmek amacõyla geliştirilen bu programlar, çeşitli altyapõ yatõrõmlarõnõ ve toprak 
verimliliğini artõrmak için seçilen arazileri kullanarak, yerleşme yapõsõnõn 
değiştirilmesini amaçlamaktadõr. Bu programlar: 

1. Mekansal Yapõnõn Geliştirilmesi Programõ 

2. Kentsel Gelişme ve Kent Yönetimi Konusunda Kurulmuş Yerel Birlikler, ve 

3. Kapsamlõ Su ve Toprak Kaynaklarõ Yönetimi Programõ�dõr. 

Hedeflenen mekansal yapõnõn oluşmasõ, DOKAP bölgesinde köy ve kentlerde ekonomik 
faaliyetleri etkin bir şekilde destekleyerek, ekonomik yapõyõ güçlendirmeyi amaçlayan üç 
programõ daha içermektedir. Bunlar: 

4. Sanayi ve Ticaret Destek Programõ 

5. Kõrsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştõrõlmasõ Programõ, ve 

6. Uygulamalõ Araştõrma Programõ�dõr. 

Bu altõ programõn uygulanabilmesi ve beklenen sonuçlarõn sağlanmasõ, kalkõnma 
planlamasõ ve yönetimi, insan kaynaklarõ gelişimi ve yaşam çevresinin iyileştirilmesi 
konularõnda artan yerel inisiyatifin desteğine bağlõ olacaktõr. Bu nedenle, üçüncü gruptaki 
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programlar, idari, sosyal ve çevresel sorumluluğu artõrmayõ hedeflemektedir. 

7. Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesi Programõ 

8. Sürdürülebilir İnsan Kaynaklarõ Geliştirme Programõ 

9. Yaşanõlan Çevrenin İyileştirilmesi Programõ  

Başarõlõ ve hõzlõ bölgesel kalkõnmanõn sağlanabilmesi için, hem kamu sektöründe hem de 
özel sektörde dõş kaynaklarõn harekete geçirilmesi gerekmektedir. DOKAP bölgesi için 
güçlü ve açõk bir kimlik oluşturulmasõ, bu amaca hizmet edecektir. Bu nedenle, DOKAP 
kimliğinin oluşturulmasõna yönelik son bir  program daha önerilmiştir: 

10. DOKAP Kimliğinin Oluşturulmasõ Özel Programõ 

Bölüm 3.2�de tanõmlanan DOKAP bölgesel kalkõnma hedefleri, mekansal yapõnõn 
dönüştürülmesi, ekonomik yapõnõn güçlendirilmesi, idari, sosyal ve çevresel 
sorumluluğun artõrõlmasõ ve bölge için bir kimlik oluşturulmasõ yoluyla etkin bir şekilde 
gerçekleştirilebilir. Bu on programa göre, DOKAP Ana Planõ�nõn yapõsõ Şekil 6.1�de 
gösterilmiştir. Her program/proje takip eden bölümde ayrõntõlõ olarak anlatõlmakta ve 
önerilen tüm proje ve programlarõn ana hatlarõ proje raporunda (Cilt VIII) yer almaktadõr. 

6.2 DOKAP Kalkõnma Projeleri ve Programlarõ 

6.2.1 Mekansal Yapõnõn Dönüştürülmesi 

(1)  Mekansal Yapõnõn Geliştirilmesi Programõ 

Bu program sekiz projeden oluşmaktadõr.  

(1.1) Trabzon-Rize Koridor Gelişimi: Bu proje, iki il merkezi arasõndaki alanda sanayi ve 
hizmetler sektöründe entegre gelişmeyi teşvik ederek, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip 
bir gelişme koridoru oluşturmayõ amaçlamaktadõr. Bu amaçla, çeşitli altyapõ 
iyileştirmeleri yapõlmalõ ve yeni bir yönetim yapõsõ kurulmalõdõr. 

(1.2) İç kesimlerde Kentsel Merkezlerin Geliştirilmesi projesi: Bu proje, yeni hizmetlerin 
ve üretim faaliyetlerinin Gümüşhane, Bayburt ve Artvin il merkezlerinde toplanmasõnõ 
hedeflemektedir. Böylece, bir yandan kõyõ bölgelerindeki nüfus baskõsõ azaltõlacak, diğer 
taraftan da daha az gelişmiş iç bölgelerde ölçek ekonomisi sağlanacak ve büyümeye bir 
ivme kazandõrõlacaktõr. 

Projelerden ikisi, DOKAP bölgesindeki mevcut yollarõn iyileştirilmesi yoluyla ana yol 
ağõnõn güçlendirilmesi ile ilgilidir.  

(1.3) Karadeniz Sahilyolu Geliştirme projesi: Bu proje, bazõ bölümlerde yürütülen 
genişletme çalõşmalarõ ve büyük merkezlerdeki trafiğin viyadükler aracõlõğõyla 
azaltõlmasõndan başlayarak kademeli bir şekilde uygulanacaktõr.  

(1.4)  DOKAP Bölgesi Karayolu Ağõ İyileştirme projesi: Bu proje iki alt-proje ile 
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bölgede ana ulaşõmõ sağlayan DOKAP karayol ağõnõn iyileştirilmesini kapsamaktadõr. Bu 
alt-projeler; İki-şeritli Karayolu Sisteminin Geliştirilmesi ve Karayolu İşletme ve Bakõm 
(İ&B) Faaliyetlerinin İyileştirmesidir. İlk alt-proje, alternatif kuzey-güney karayolunu ve 
ikincil bir doğu-batõ bağlantõsõnõ içeren seçilmiş bazõ bölümlerin geliştirilmesini 
amaçlarken; ikinci alt-proje yol yoğunluklarõnõn düzenli olarak izlenmesi sisteminin ve 
iyileştirilmiş periyodik bakõm işlerinin sağlanmasõnõ hedeflemektedir. 

(1.5) Entegre Liman Ağõnõn Geliştirilmesi projesi: Bu proje; DOKAP bölgesindeki ana 
limanlarõn ilk etapta iç ticaret ve yolcu taşõmacõlõğõ ve daha sonralarõ ise uluslararasõ 
ticaret ve yolcu taşõmacõlõğõna yönelik olarak entegre bir şekilde işletilmesi ve 
yönetilmesini kapsamaktadõr. Trabzon limanõnõn özelleştirilmesi bu konuda ilk adõmõ 
oluşturabilir. Demiryolu bağlantõsõ olasõlõğõ ise, (1.8) no�lu DOKAP-DAP-GAP Ulaşõm 
Ağõ Gelişimi (çalõşmasõ) altõnda incelenecektir.  

(1.6) Telekomünikasyonun İyileştirilmesi projesi: Bu proje; DOKAP bölgesinin tüm 
dünyayla bağlantõsõnõ sağlamak üzere, bölgede yüksek düzeyli, çok amaçlõ bir multi-
medya telekomünikasyon sisteminin aşamalõ bir şekilde kurulmasõnõ kapsamaktadõr.  

(1.7) Yüksek Voltajlõ Elektrik İletim Hattõnõn Yaygõnlaştõrõlmasõ Çalõşmasõ: Bu proje; 
yerel elektrik üretimi ve komşu ülkelerden yapõlacak ithalat miktarõnõn artmasõna paralel 
olarak yüksek voltajlõ elektrik iletim hattõnõn yaygõnlaştõrõlmasõnõ amaçlamaktadõr.  

(2)  Kentsel Gelişme ve Kent Yönetimi Konusunda Kurulmuş Yerel Birlikler 

Bu program beş projeden oluşmaktadõr.  

(2.1) Yerel Yönetimler Birliği Kurulmasõ Projesi: Bu birlik; kent planlamasõ konusunda 
kurulmuş yerel birlikler çerçevesinde, daha iyi bir kentsel planlama yapabilmek için, 
bölgesel yerleşime ilişkin konularla ilgilenecektir. Yerel fiziksel altyapõ sunumuna ilişkin 
mevcut projeler birleştirilecek ve belirli kentlerde arzulanan bir ortamõn hazõrlanmasõna 
yönelik planlar yapõlacaktõr. 

Projelerden iki tanesi, komşu yerel yönetimlerin işbirliği ile ele alõnabilecek en önemli 
kentsel altyapõ konularõyla ilgilidir.  

(2.2) Entegre Su Temin Sistemleri Geliştirme projesi: Bu proje, komşu belediye ve 
köylerin kuracağõ birlikler aracõlõğõyla, daha büyük su temin sistemlerinin planlanmasõ ve 
uygulanmasõnõ hedeflemektedir.  

(2.3) Katõ Atõk Yönetim Sistemlerinin Kurulmasõ Projesi: Bu proje; komşu yerel 
yönetimlerin ortak çabasõ ile, yakma, kompost tesisi ve sõhhi toprak dolgusu gibi gelişmiş 
katõ atõk yönetim sistemlerinin uygulamaya konulmasõnõ hedeflemektedir. Ayrõca, katõ 
atõk ile çalõştõrõlan bir termal enerji istasyonu kurulacaktõr. 

Diğer iki proje, kentsel alanlarda yaşam standardõnõn yükseltilmesinin bir ön koşulu olan 
çevre kalitesinin artõrõlmasõ konusuyla ilgilidir.  
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(2.4) Karadeniz Katõlõmcõ Kõyõ Yönetimi projesi: Bu proje; Karadeniz kõyõ çevresine 
yönelik konularõ tartõşmak ve tüm ilgili taraflarõn katõlõmõyla kapsamlõ bir yönetim planõ 
hazõrlamak amacõyla bir forumun oluşturulmasõnõ önermektedir. Bu oluşum, daha sonra 
bir yönetim biriminin kurulmasõnõn da ilk adõmõ olabilir.  

(2.5) Eko Toplum Ağõ Kurulmasõ projesi: Bu proje; yerel topluluklar, sanayi işletmeleri 
ve kamu kurumlarõ arasõnda iletişim ağõnõn kurularak, kirliliğin etkin bir şekilde 
izlenmesi ve çevre konularõnda bilgi alõş verişinin sağlanmasõnõ ve çevre duyarlõlõğõnõn 
artõrõlmasõnõ amaçlamaktadõr.  

(3)  Kapsamlõ Su ve Toprak Kaynaklarõ Yönetim Programõ 

Bu program, yedi projeden oluşmaktadõr. Bunlardan ikisi doğrudan su kaynaklarõnõn 
geliştirilmesi ile ilgilidir.  

(3.1) Çok Amaçlõ Barajlarõn Geliştirilmesi ve Örgütlerin Oluşturulmasõ projesi: Bu 
projede, yapõmõ planlanan veya devam eden çok-amaçlõ baraj projelerinden etkilenecek 
olan insanlarõn katõlõmõyla, çeşitli toplumsal tesislerin kurulmasõ amaçlanmaktadõr. Bu 
çalõşma sonucunda, barajlarõn tasarõmõnda bir takõm değişiklikler yapõlabilir.  

(3.2) Sulamada İyileştirmenin Hõzlandõrõlmasõ Projesi: Bu proje ile arazi toplulaştõrma ve 
drenajõn iyileştirilmesinin yanõ sõra dönüşümlü ekim, çiftlik yönetimi ve teknolojik ve 
eğitim desteğini de içeren, planlanmõş/devam eden sulama projelerinin hõzlõ bir şekilde 
uygulamaya konmasõ amaçlanmaktadõr.  

Diğer iki proje, önemli toprak sorunlarõyla ilgilidir.  

(3.3) Toprağõn Korunmasõ projesi: Bu proje; mevcut çabalarõn da yaygõnlaştõrõlmasõ ile su 
havzasõ yönetimi, erozyon kontrolü ve toprak korunmasõ konularõnda toplum katõlõmõna 
dayanan bir yaklaşõmõn geliştirilmesini amaçlamaktadõr.  

(3.4) Kadastro Faaliyetlerinin Hõzlandõrõlmasõ Projesi: Bu proje, özellikle orman 
sõnõrlarõnõn belirlenmesi ve orman köylerinde toprak tasarruf sisteminin kesinleştirilmesi 
için DOKAP bölgesinde kadastro çalõşmalarõnõn bir an önce tamamlanmasõnõ 
amaçlamaktadõr.  

Son üç proje, sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişimin temeli olarak kaynak ve çevre 
kapasitesinin korunmasõnõ ve iyileştirilmesini amaçlamaktadõr.  

(3.5) DOKAP Çevre Envanteri ve Yönetim Planlamasõ projesi: Bu proje; DOKAP flora 
ve faunasõ için bir envanter çalõşmasõnõn başlatõlmasõnõ ve  bunlarõn korunmasõ amacõyla 
kapsamlõ bir yönetim planõnõn hazõrlanmasõnõ içermektedir. 

(3.6) Koruma Alanlarõ Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi projesi: Bu proje; Türkiye�deki 
milli park ve koruma alanlarõ yönetim sisteminin daha iyi çalõşmasõnõ sağlamak amacõyla, 
DOKAP bölgesi milli parklarõnda başlatõlacaktõr. Proje, tüm ülkeye önderlik edecek,  
�park muhafaza birimi� adõ altõnda yeni bir sistemin kurulmasõnõ amaçlamaktadõr.  
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Şekil 6.1.: DOKAP Ana Planõndaki 10 Programõn Yapõsõ 
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(3.7) DOKAP Çevre İyileştirme Fonu, çevre yönetimi açõsõndan özel önem taşõyan 
alanlarda bu baskõyõ azaltacak bir kamulaştõrma programõ önermektedir. Kurulacak özel 
bir finansman mekanizmasõ aracõlõğõ ile çevre ve ormanlar üzerinde tehlike yaratan 
yerleşme ve tarõm işletmeleri kamulaştõrõlarak bu alanlar çevreye kazandõrõlacaktõr. 

6.2.2 Ekonomik yapõnõn güçlendirilmesi 

(1) Sanayi ve Ticaret Destek Programõ 

Bu program altõnda beş proje yer almaktadõr. Bunlardan ikisi, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin desteklenmesini amaçlamaktadõr.  

(4.1) KOBİ�lere Yönelik Üretim ve Pazarlama Merkezi Projesi: Bu proje;  çeşitli kamu 
kuruluşlarõ tarafõndan sunulan pazarlama ve danõşmanlõk hizmetlerinin etkin bir şekilde 
sunulmasõnõ sağlayacak bir merkezin kurulmasõnõ içermektedir. 

 (4.2) Küçük Girişimci Kredi ve Destekleme Projesi: Bu proje; mevcut ve gelecekteki 
projelerin desteklenmesi amacõyla kredi ve teknik yardõm programlarõnõn hazõrlanmasõnõ 
kapsamaktadõr. Bu yolla, KOBİ�ler için geniş çaplõ danõşmanlõk hizmeti ve 
yönlendirilmiş kredi sağlanacaktõr. 

Diğer iki proje, işgücü arz ve talebinin eşleştirilmesini sağlayacaktõr.  

(4.3) Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi Projesi: Bu proje; sanayinin değişen ve çeşitlenen 
taleplerini karşõlayabilmek amacõyla nitelikli işgücü eğitimine yönelik faaliyetlerin 
iyileştirilmesini sağlayacaktõr. Bu konuda, KTÜ ve çeşitli illerdeki fakültelere bağlõ 
teknik okullara öncelik tanõnacaktõr.  

(4.4) İş İmkanlarõ Bilgi ve Yerleştirme Merkezi Kurulmasõ Projesi: Bu proje; devletin İş 
ve İşçi Bulma Kurumu, yaygõn eğitim merkezleri ve işveren birlikleri arasõnda işlevsel 
bağlar kurarak, mezunlarõn işe yerleştirilmesi ve yeni eğitim programlarõnõn 
yönlendirilmesi konularõnda hizmet verecektir.  

(4.5) DOKAP Serbest Bölgelerinin Geliştirilmesi Projesi: Bu proje; mevcut serbest 
ticaret bölgelerinin tesislerini genişletmek üzere desteklenmesini ve hem iç hem de dõş 
pazara yönelen imalatçõ şirketlerin bu bölgelerde yer almalarõ için ilave teşviklerin 
sağlanmasõnõ amaçlanmaktadõr. Bu çerçevede, fiziksel altyapõ ve yasal/kurumsal 
koşullar iyileştirilerek serbest bölgelerden yurtdõşõna yapõlan ticaretin gelişmesi de 
sağlanacaktõr.  

(2) Kõrsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştõrõlmasõ Programõ 

Bu program, beş projeden oluşmaktadõr.  

(5.1) Hayvancõlõk ve Tavukçuluk Projesi: Bu proje, sulu tarõmla yetiştirilen ürünlerden 
elde edilmesi beklenen kaliteli yem kullanõlarak yeni hayvancõlõk üretim sistemlerinin 
geliştirilmesini amaçlamaktadõr. Proje ayrõca, tavukçuluğun tüm DOKAP illerinde 
teşvik edilmesini kapsamaktadõr.  
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(5.2) Seracõlõğõn Teşvik Edilmesi Projesi: Bu proje; sebze, çiçek, süs bitkileri ve diğer 
ürünlerin seralarda yetiştirilmesini teşvik etmeye yönelik bir kredi programõ hazõrlamayõ 
amaçlamaktadõr.  

(5.3) �Bir Köy-Bir Ürün� Projesi: Bu proje; farklõ  köylerin özelliklerini ve kaynaklarõnõ 
göz önünde bulundurarak, köylerin ülke çapõnda, hatta uluslararasõ alanda özel öneme 
sahip bir ürünün yetiştirilmesinde ihtisaslaşmasõnõ sağlamak amacõndadõr. Böylece 
çeşitli meyve, sebze, el işi ürünler ve diğer özel ürünlerin üretimini artõrmayõ 
hedeflemektedir. Proje, aynõ zamanda özel ürünlerin geliştirilmesi, gereken teknolojinin 
yaygõnlaştõrõlmasõ ve işletme ve pazarlama konularõnda sübvansiyonlarõn sağlanmasõnõ 
da kapsayacaktõr. 

(5.4) Tatlõ Su Balõk Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi: Bu proje; alabalõk ve diğer 
tatlõ su ürünleri için soğuk hava deposu zincirilerinin geliştirilmesi, balõk kafeslerinin 
sağlanmasõ, yem sanayinin kurulmasõ konularõnda ve diğer teknik konularda destek 
sağlayarak, bu ürünler için pazar geliştirme çalõşmalarõnõn yapõlmasõnõ amaçlamaktadõr. 

 (5.5) Kõrsal Turizmi Geliştirme Projesi: Bu proje, yerel kaynaklar kullanõlarak ve yerel 
kültürler canlandõrõlarak düşük etkili turizm faaliyetleri için uygun pazarlarõn 
oluşturulmasõnõ hedeflemektedir. 

(3) Uygulamalõ Araştõrma Programõ 

Bu program, özellikle kõrsal alanlardaki ekonomik faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan 
üç projeden oluşmaktadõr.  

(6.1) Yenilenebilir Enerji için Uygulamalõ Araştõrma Merkezi Kurulmasõ Projesi: Bu 
merkez; katõ atõklar, biyo-gaz, mini-hidro ve rüzgar gibi umut vadeden yenilenebilir 
enerji kaynaklarõ konusunda uygulamalõ araştõrmalarõn yapõlacağõ bir merkez olacaktõr. 
Saha uygulamalarõndaki öncelik kõrsal alanlara verilecektir.  

(6.2) Sulu Tarõm Alanlarõnda Dönüşümlü Ekim Araştõrma Projesi: Bu proje, ürün 
çeşitliliğini sağlamak için  geleneksel ve yeni ürünleri birleştirerek, sulu tarõm yapõlan 
alanlardaki ürün döngülerine yönelik araştõrma yapõlmasõnõ sağlayacaktõr. 

  (6.3) Yenilikçi Kültür Balõkçõlõğõ Deneme ve Geliştirme Projesi: Bu proje, yenilikçi 
kültür balõkçõlõğõ çalõşmalarõnõ da içeren alternatif balõk yetiştiriciliği yöntemlerinin 
denenmesini ve bu konuda KTÜ Su Araştõrma Merkezine destek sağlanmasõnõ 
amaçlamaktadõr. Bu çalõşma, aynõ zamanda, yüzer kafeslerde balõk yetiştiriciliği 
konusunda, Karadeniz şartlarõna uygun ve uygulanabilir  bir programõn geliştirilmesini 
sağlayacaktõr.  

6.2.3 İdari, Sosyal ve Çevre Sorumluluğun Artõrõlmasõ 

(1) Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesi Projesi 

Bu program üç alt-programdan oluşmaktadõr.  
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(7.1) Yerel Kalkõnma Planlamasõ Geliştirme Projesi: Bu proje, yerel yönetimler 
tarafõndan yürütülecek olan kalkõnma planlamasõ sürecinde, kõsõtlõ insan kaynağõnõn 
birleştirilerek ortak kullanõlmasõnõ kapsamaktadõr.  

(7.2) Mahalli İdarelerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi: Bu proje, vergi sisteminin 
ve mali yönetimin geliştirilmesi, yerel birliklerin kurulmasõ ve insan kaynaklarõnõn 
geliştirilmesi gibi konularda yerel yönetimlerin mali ve personel kapasitesini artõracak 
çeşitli önlemlerin alõnmasõnõ amaçlamaktadõr. 

 (7.3) Yerel Yönetim Değerlendirme Sisteminin Kurulmasõ Projesi: Bu proje; DOKAP 
bölgesindeki belediyelerden başlayarak, yerel yönetimler için bir değerlendirme 
sisteminin uygulamaya konmasõnõ kapsamaktadõr. 

(2) Sürdürülebilir İnsan Kaynaklarõ Geliştirme Programõ 

Bu program altõnda, üçü eğitim üçü de sağlõk sektörü ile ilgili olmak üzere, altõ proje yer 
almaktadõr.  

(8.1) Sekiz Yõllõk Zorunlu Eğitim Sistemini Destekleme Programõ: Okullarõn 
birleştirilmesi, servis hizmetinin sağlanmasõ ve yatõlõ okullarõn sayõsõnõn artõrõlmasõ 
konularõndaki mevcut çabalarõn devam etmesini sağlamayõ amaçlamaktadõr. 

 (8.2) Yaygõn Eğitim Projesi: Ücra kõrsal alanlara hizmet götürmek amacõyla yaygõn 
eğitim olanaklarõ sağlamayõ amaçlamaktadõr. Bu çerçevede geliştirilecek programlar 
sekiz yõllõk zorunlu eğitime yönelik olarak başlayabilir. Ancak daha sonra her 
seviyedeki örgün eğitim müfredatõnõ ve yetişkin eğitimini de kapsamasõ gerekmektedir.  

(8.3) Değer Geliştirme Projesi: Genç nesli gelecekteki değerler sistemine hazõrlamak 
amacõyla değer geliştirme konusunu içeren bir müfredat hazõrlanmasõnõ kapsamaktadõr. 
Bu eğitim, çok çeşitli konularda uygulanabilir. 

(8.4) Halk Sağlõğõ Programlarõnõn Yaygõnlaştõrõlmasõ Projesi: Bu proje ile geleneksel 
olanlar da dahil olmak üzere çeşitli toplumsal sağlõk hizmetlerinin geliştirilmesi ve 
yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmektedir.  

(8.5) Sağlõk Eğitimi Programõ: Bu program kendi kendine yeten bir toplum yaratmayõ 
ve insanlarõn sağlõk ve hijyen konusunda bilinç düzeyini artõrmak için eğitim sağlamayõ 
amaçlamaktadõr.  

(8.6) Sağlõk Danõşma Sisteminin Geliştirilmesi Projesi: Bu proje ile uygun iletişim 
ağlarõnõn kurulmasõ ve  sağlõk tesislerinin yenilenmesi yoluyla etkin bir sağlõk danõşma 
sisteminin kurulmasõ hedeflenmektedir.  

(3) Yaşanõlan Çevrenin İyileştirilmesi Programõ  

Dört projeden oluşan bu program, Kõrsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve 
Yoğunlaştõrõlmasõ Programõ altõnda yer alan beş proje ile birlikte, özellikle kõrsal 
alanlardaki yaşam çevresinin iyileştirilmesinde yardõmcõ olacaktõr. Projelerden üçü, 
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daha iyi bir yaşam çevresinin sağlanmasõ için çeşitli altyapõ olanaklarõnõn 
iyileştirilmesini, biri ise orman köylülerine uygun geçim sağlama olanaklarõ sunarak 
kõrsal çevrenin geliştirilmesini amaçlamaktadõr. 

(9.1) Kõrsal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi: 1993 yõlõnda DPT tarafõndan 
belirlenen 354 köy merkezi arasõndan seçilen köylerde kõrsal hizmet merkezleri kurarak, 
bu merkezlerde temel hizmet fonksiyonlarõnõn güçlendirilmesi hedeflenmektedir.  

(9.2) Kõrsal Altyapõnõn İyileştirilmesi Programõ: Kõrsal alanlar için su temini, köy 
yollarõ, küçük sulama projeleri, vb.�nin iyileştirilmesi konusunda Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü�nün devam eden çabalarõnõ yaygõnlaştõrmayõ amaçlamaktadõr. Göreli olarak 
nüfusu yoğun ve yerleşik köylerde ve potansiyel turizm alanlarõnda kanalizasyon 
yatõrõmlarõ ve içme suyu sistemleri de kurulabilir. Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü�nün gözetiminde, mümkün olduğu kadar yerel halkõn çabalarõndan da 
yararlanõlmalõdõr. 

(9.3) Sosyal Telekomünikasyon Ağõnõn Geliştirilmesi Projesi: Kõrsal ve kentsel alanlar 
arasõnda, çeşitli toplumsal hizmetler, sosyo-kültürel olaylar ve fõrsatlarla ilgili bilgi 
alõşverişini ve paylaşõmõnõ sağlamak için telekomünikasyon bağlantõlarõnõn kurulmasõnõ 
hedeflemektedir. Bunun, gelecekte oluşmasõ beklenen hareketli demografik yapõ 
çerçevesinde sosyal bütünleşmeye de katkõda bulunmasõ beklenmektedir.  

(9.4) Halk Katõlõmõyla Orman Geliştirme ve Yönetim Çalõşmasõ: Orman köylerinin, 
orman kaynaklarõnõ sürdürülebilir bir şekilde kullanmasõ ve işletmesini sağlamayõ 
amaçlamaktadõr. Bu çalõşma, kadastronun tamanlandõğõ ve orman sõnõrlarõ ile toprak 
tasarruf sistemlerinin kesinleştiği alanlarda yürütülecektir. Arazi uygunluğu, toprak 
tasarruf sistemi ve kullanõm haklarõna dayanarak orman alanlarõnõn yeniden belirlenmesi 
de bu projenin bir parçasõ olacaktõr.  

6.2.4 Özel Program 

DOKAP bölgesi için güçlü ve açõk bir kimliğin oluşturulmasõ yabancõ özel sermaye ve 
resmi yardõmlarla, dõş kaynaklarõn bölgeye çekilmesine yardõmcõ olacaktõr. Bu kimlik, 
aynõ zamanda, ortak bir vizyona sahip çok sayõda insan arasõnda bir katõlõm bilinci 
oluşturarak, hõzlandõrõlmõş bölgesel kalkõnmaya katkõda bulunacaktõr. DOKAP 
Kimliğinin Oluşturulmasõna Yönelik Özel Program altõ projeyi kapsamaktadõr. 

(10.1) Karadeniz Teknoloji Merkezi Kurulmasõ Projesi: KOSGEB, KTÜ ve DOKAP 
bölgesel kalkõnma yönetimi tarafõndan ortak hazõrlanan bir proje olup, KOBİ�lere 
teknoloji seçimi, uygulamasõ ve danõşmanlõğõ hizmeti verecek ve ticari olarak test ve 
belgelendirme hizmeti sağlayacaktõr.  

(10.2) DOKAP Fuarõ projesi: Bu fuar, bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarõ ve DOKAP 
Kalkõnma Birimi tarafõndan ortaklaşa kurulacak ve yönetilecektir.  
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Projelerden ikisi, DOKAP bölgesi turizminin uluslararasõ pazarda ismini duyurmasõnõ 
amaçlamaktadõr.  

(10.3) DOKAP Turizm Ürünleri Geliştirme Projesi: Daha büyük pazarlara hitap edecek 
ve mevcut ürün yelpazesini genişletecek yeni bir turizm ürün zinciri oluşturmayõ 
amaçlamaktadõr. Bu projeye Zigana-Hamsikoy, Sümela-Altõndere, Uzungöl ve Ayder-
Kaçkar�daki mevcut kaynaklarõn entegre bir şekilde geliştirilmesi de dahildir.  

(10.4) DOKAP Turizm Ortaklõğõ Projesi: Bölge dõşõndaki havayollarõ, tur operatörleri, 
konferans organizatörleri, ticaret birlikleri  ve diğer profesyonellerle ortaklõklar kurarak, 
bölge turizminin etkin bir şekilde pazarlanmasõ ve dünyaya tanõtõlmasõ konusunda çaba 
göstermeyi hedeflemektedir.  

Diğer iki proje ise, DOKAP bölgesinin ihtisaslaşmõş alanlarda bir dünya merkezi haline 
gelmesini amaçlamaktadõr.  

(10.5) Genetik Kaynak Merkezi Projesi: DOKAP bölgesi ve çevresine özgü bitkilerin 
tohumlarõnõn korunmasõ için bir merkezin kurulmasõnõ ve bu bitkilerin dağõlõmõ ve 
geleneksel kullanõmõna yönelik  bir veri tabanõ oluşturulmasõnõ içermektedir.  

(10.6) Bilgi Teknolojileri Oluşturma Merkezi Projesi: KTÜ desteği ile ürün ve teknoloji 
geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak bir döner sermaye kurulmasõnõ ve böylece 
yüksek teknoloji gerektiren sanayi alanlarõnda girişimciliği teşvik etmeyi, iş imkanlarõnõ 
artõrmayõ ve bölgeye yeni yatõrõmlar çekmeyi amaçlamaktadõr.  

6.3 Yatõrõm Gereksinimleri ve Programõ 

6.3.1 DOKAP bölgesi için beklenen kamu yatõrõmõ tahsisi 

(1) Mevcut kamu yatõrõmõ tahsisi 

DOKAP bölgesinde ve Türkiye�de, hükümetin yaptõğõ yatõrõm harcamalarõ, belediye ve 
il özel idarelerinin harcamalarõ karşõlaştõrmalõ olarak bu çalõşmanõn �Kurumsal 
Gelişme� bölümünde sunulmuştur. Bu bölümde tartõşõlan önemli bazõ veriler aşağõdaki 
tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 6.1�de görüldüğü üzere, Türkiye�nin toplam kamu yatõrõmõ harcamalarõ içinde 
DOKAP bölgesinin payõ yüzde 2,4�tür. Bölgenin GSBH�si ise GSYİH�nin yüzde 2,8�ini 
oluşturmaktadõr. Her iki değer de DOKAP bölgesinin nüfustan aldõğõ payõn çok altõndadõr 
(toplam nüfusun yüzde 4,6�sõ). Türkiye�de gayri safi sabit sermaye yatõrõmlarõnõn milli 
gelire oranõ son yõllarda yaklaşõk yüzde 25 civarõnda olmuştur (1996�da yüzde 25,8). 
Ayrõca, kamu yatõrõmlarõnõn toplam gayri safi sabit sermaye yatõrõmlarõ içindeki payõ 
yaklaşõk yüzde 50�dir. DOKAP Bölgesinde kamu yatõrõmlarõnõn gelire oranõ yüzde 
11,3�tür. 
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Tablo 6.1  DOKAP Bölgesi ve Türkiye�de Kamu Yatõrõm Harcamalarõ 
                                                                                                   (birim:  1998 dolar fiyatlarõyla) 

                                                                           DOKAP             Türkiye                    Not 

Merkezi Yönetim 508.132 21.950.783 1990-97 ortalama 

Belediyeler 31.554 1.410.457 1996 

İl Özel İdareleri 31.163 610.485 1996 

Toplam Kamu Yatõrõm Harcamasõ 570.849 23.971.725  

GSYİH veya GSBH 5.058.947 181.305.718 1996 

GSYİH veya GSBH içinde Kamu 
Yatõrõmlarõnõn payõ (%) 

11,3 13,2  

     Kaynak: Kurumlarla ilgili sektör raporu 

 

(2) 2020 yõlõnda beklenen kamu yatõrõmlarõ  

Türkiye�de gelecekte oluşmasõ beklenen kamu yatõrõm miktarõ ve DOKAP bölgesine 
ayrõlan oranõ, tahmin edilen GSYİH/GSBH büyümesinden ve ulusal ve bölgesel 
düzeydeki kamu yatõrõmlarõnõn GSYİH/GSBH�ye oranlarõndan yola çõkarak 
hesaplanmõştõr. DPT�nin yaptõğõ projeksiyonlara göre, 2020 yõlõnda Türkiye�nin 
GSYİH�si 522 milyar dolar olacaktõr. DOKAP bölgesinde 2000 yõlõnda 5.851 milyon 
dolar olan GSBH�nin ise sosyo-ekonomik çerçeveye göre yõlda yüzde 5,8�lik bir artõşla 
2020 yõlõnda 18.256 milyon dolara yükseleceği tahmin edilmektedir.  

DOKAP bölgesinde 2020 yõlõnda oluşmasõ beklenen kamu yatõrõmlarõnõn düzeyi iki 
şekilde hesaplanabilir. Türkiye�deki toplam kamu yatõrõmlarõnõn GSYİH�ye olan 
oranõnõn gelecekte düşmesi beklenmekte ve bu oranõn 2020�de yüzde 10 olacağõ tahmin 
edilmektedir. Bu nedenle, 2020 yõlõ için toplam kamu harcamalarõ 52.200 dolar olarak 
hesaplanmõştõr. DOKAP bölgesi payõ ise şu andaki yüzde 2,4�lük orandan, en azõndan 
beklenen nüfus payõ olan yüzde 4,2�ye çõkmalõdõr. Bu çerçevede, DOKAP bölgesine 
yapõlacak kamu yatõrõmõ tahsisinin 2020 itibariyle 2.192 milyon dolar olmasõ 
gerekmektedir.  

Ayrõca, DOKAP bölgesindeki toplam kamu yatõrõmlarõnõn GSBH�ya oranõ şu andaki 
yüzde 11,3�lik değerin üzerine çõkmalõdõr. Bu oranõn yüzde 12 olacağõ varsayõlacak 
olursa, bölgeye 2020 yõlõ yapõlacak kamu yatõrõm tahsisi 2,3 milyar olacaktõr. Bu 
rakamlardan yola çõkarak, daha õlõmlõ bir tahmin yapõlmõş ve DOKAP bölgesine 2020 
yõlõnda 2 milyar dolarlõk toplam kamu yatõrõmõ yapõlacağõ tahmin edilmiştir. Yakõn 
gelecekte, kõsa zaman önce yaşanan deprem felaketinin yol açtõğõ zararlarõ ortadan 
kaldõrmaya yönelik yatõrõmlar yapõlacağõndan, bölgenin kamu yatõrõmlarõndan alacağõ 
payõn yükselmesi beklenmemektedir. Bölgeye 2000 yõlõ itibariyle 570 milyon dolarlõk 
kamu yatõrõmõ yapõlacağõ varsayõlmaktadõr. 
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(3) Plan aşamalarõnda DOKAP yatõrõm gereksinimlerinin tahmini 

Yukarõda anlatõlan tahminler çerçevesinde, DOKAP bölgesinde hedeflenen GSBH 
seviyesine ulaşmak için gereken kamu yatõrõmlarõnõn miktarõ yaklaşõk olarak 
hesaplanmõştõr. Bu tahmin, 2000-2020 döneminde gerçekleşmesi beklenen GSBH 
büyümesi, beklenen yatõrõm verimliliği ve kamu yatõrõmlarõnõn toplam yatõrõmlar 
içindeki payõndan yola çõkarak yapõlmõştõr. Yatõrõm verimliliği, marjnal sermaye-hasõla 
oranõ (MSHO) olarak ifade edilmiştir. Bu değer, belirli bir zaman sürecinde, yatõrõm 
miktarõ ile katma değer artõşõ (GSYİH/GSBH) arasõndaki orandõr. MSHO ne kadar 
küçükse, yatõrõm o kadar verimlidir.  

DOKAP bölgesi yatõrõm gereksinimleri, MSHO için tahmin edilen parametre değerleri 
ve kamu yatõrõmlarõnõn toplam yatõrõmlara olan oranlarõ ile birlikte, Tablo 6.2�de 
özetlenmiştir.   

Tablo 6.2  Plan Aşamalarõ İtibariyle DOKAP Yatõrõm Gereksinimlerinin Tahmini 
GSBH (ABD$x106) Varsayõlan     

 Başlangõç Bitiş GSBH�de  MSHO  Toplam Yatõrõm Kamu  Toplam kamu 

   değişme gereği Yatõrõmlarõnõn yatõrõmlarõ 
   (ABD$x106)  (ABD$x106) Payõ (ABD$x106) 

Aşama 1 5851,9 7292,5 1440,6 4,5 6482,7 0,50 3241,3

Aşama 2 7292,5 10228,0 2935 4,0 11740 0,40 4696

Aşama 3 10228,0 18256,6 8029 3,5 28101 0,35 9835

46323,7 17772

Kaynak: JICA Çalõşma Ekibi 

Tabloda görüldüğü gibi, MSHO değeri Aşama 1�de 4.5, Aşama 2�de 4.0 ve Aşama 3�de 
3,5 olacağõndan, kamu yatõrõmlarõ verimliliğinin artmasõ beklenmektedir. Başlangõç 
aşamasõnda, DOKAP bölgesel kalkõnmasõnõn temelini oluşturan altyapõ olanaklarõnõn 
iyileştirilmesi için, toplam yatõrõmõn büyük bir kõsmõ kamu yatõrõmlarõndan 
oluşmaktadõr. Bu oranõn Aşama 1�de yüzde 50 olmasõ, ancak daha sonra iş çevresi 
geliştikçe ve bölgeye daha fazla özel yatõrõm geldikçe, Aşama 2�de yüzde 40�a, Aşama 
3�de ise yüzde 35�e düşmesi beklenmektedir.  

6.3.2 Yatõrõm programlarõnõn yaklaşõk boyutu 

2000-2020 arasõndaki dönemde, DOKAP bölgesi için gereken yatõrõmlarõn yukarõda 
gösterildiği gibi olacağõ tahmin edilmiştir. Bu dönem içerisinde toplam yatõrõmõn 46,3 
milyar dolar olacağõ ve bunun 17,8 milyar dolarlõk kõsmõnõn kamu yatõrõmlarõ tarafõndan 
karşõlanabileceği belirlenmiştir. Kamu yatõrõmlarõnõn aşamalar bazõnda dağõlõmõnõn ise 
Aşama 1�de 3.241 milyon dolar, Aşama 2�de 4.696 milyon dolar ve Aşama 3�te 9.835 
milyon dolar şeklinde olacağõ tahmin edilmiştir. 

DOKAP Ana Planõ tarafõndan önerilen tüm proje ve programlarõn yatõrõm maliyetleri 
kabaca hesaplanmõş ve bu maliyetler, Bölüm 4.4�de anlatõlan DOKAP bölgesi kalkõnma 
senaryosu kapsamõnda farklõ aşamalara dağõtõlmõştõr. Uygulamasõ Ana Plan tarafõndan 
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önerilen çalõşmalarõnõn sonuçlarõna bağlõ olan proje ve programlar için sadece yaklaşõk 
dağõlõmlar yapõlmõştõr.  

Bu çerçevede, Tablo 6.3�de sunulan bir yatõrõm planõnõn yaklaşõk boyutu hazõrlanmõştõr. 
Tüm DOKAP Ana Plan proje ve programlarõ için gereken kamu yatõrõm miktarõ, yatõrõm 
programõna göre Aşama 1 boyunca 1.100 milyon dolar, Aşama 2 boyunca 1.842 dolar 
ve Aşama 3 boyunca 1.826 dolardõr. 

Önerilen tüm proje ve programlar için gereken toplam kamu yatõrõm miktarõ, Aşama 1 
için tahmin edilen kamu sektörü yatõrõmõn yüzde 37,1�ine, Aşama 2 için yüzde 41,5�ine 
ve Aşama 3 için yüzde 20�sine karşõlõk gelmektedir. Mevcut mali koşullar ve yaşanan 
deprem felaketi sonrasõnda ortaya çõkan yatõrõm gereksinimleri gibi kõsa ve orta 
vadedeki belirsizlikler nedeniyle, aslõnda Aşama 1�de gerçekleşmesi öngörülen 
yatõrõmlardan bazõlarõ, Aşama 2�ye ertelenmiştir.  
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 Tablo 6.3 DOKAP Bölgesel Kalkõnmasõ Yatõrõm Programõnõn Yaklaşõk Boyutu 

          
Kod Proje/Program          Yatõrõm Maliyeti (ABD$x106)  

      
      

  

Uygulayõcõ Kurumlar 

    
  Merkezi 

Yönetim Kamu 
Varlõklarõ 

Yerel 
Yönetimler 

Özel 
sektör 

Aşama I Aşama II Aşama III Toplam 

1 Mekansal Yapõnõn Geliştirilmesi Programõ        
1.1  Trabzon-Rize Koridor Gelişimi Kurumlar arasõ O O 80 160 160 400 
1.2 İç Kesimlerdeki Kentsel Merkezlerin Gelişimi Kurumlar arasõ O  100 180 120 400 
1.3 Karadeniz Sahil Yolu  KGM   200 300 * 500+ 
1.4 DOKAP Bölgesi Karayolu Ağõnõn İyileştirilmesi  KGM   100 300 320 720 
1.5 Entegre Liman Ağõ Gelişimi  DLH, TCCD O O 3 *  3+ 
1.6 Telekomünikasyonda Gelişme  TEAŞ  O 3 * * 3+ 
1.7 Yüksek Gerilim Elektrik Hatlarõnõn Yaygõnlaştõrõlmasõ  TEDAŞ   6 8  14 
1.8  DOKAP - DAP � GAP Arasõnda Ulaşõmõn İyileştirilmesi  KGM, TCDD   2 * * 2+ 

  DPT       
 Alt-toplam    414 948 600 2,042 

2 Kentsel Gelişme ve Kent Yönetimi Konusunda Kurulmuş Yerel Birlikler   

2.1 Kent Planlamasõ Konusunda Kurulmuş Yerel Birlikler         O  2 * * 2+ 
2.2 Entegre Su Temin Sistemlerinin Geliştirilmesi KHGM, İller 

Bankasõ  
O  80 120 200 400 

2.3 Katõ Atõk Yönetimi İller Bankasõ O  3 3 20 26 
2.4 Katõlõmcõ Karadeniz Kõyõ Yönetimi  Kurumlar arasõ O O 2 10 15 27 

   KTÜ       
2.5 Eko Toplum Ağõ   O O 1 3 6 10 

 Alt-toplam     88 136 241 465 
3 Kapsamlõ Su ve Toprak Kaynaklarõ Yönetim Programõ       

3.1 Çok Amaçlõ Barajlarõn Geliştirilmesi ve Örgütlerin 
Oluşturulmasõ  

 DSİ O O 40 60 100 200 

3.2 Sulamada İyileştirmenin Hõzlandõrõlmasõ  DSİ, KHGM   55 55 154 264 
   TCZB       

3.3 Toprak Koruma  DSİ, KHGM O O 3 12  15 
3.4 Kadastro Faaliyetlerinin Hõzlandõrõlmasõ    5 10 10 25 
3.5 DOKAP Çevre Envanteri ve Yönetimi Planlamasõ Or. Bak., En. ve 

Tabi Kay. Bak. 
O O 1 * * 1+ 

3.6 Koruma Alanlarõ Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Başbakanlõk, Or. Bak.                                         1 * * 1+ 
3.7 DOKAP Çevre İyileştirme Fonu Hazine O  5 10 10 25 

 Alt-toplam    110 147 274 531 
4 Sanayi ve Destek Programõ        

4.1 KOBİ'ler için Yönetim ve Planlama Merkezi  TESK  O 2 1 1 4 
4.2 Küçük Girişimci Kredi ve Destek Programõ  Halkbank  O 2 2 2 6 
4.3 Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi Çevre Bak.   2 12 4 18 
4.4 İş İmkanlarõ Bilgi ve Yerleştirme Merkezi Çevre Bak.  O 2 2 4 8 
4.5 DOKAP Serbest Bölgelerinin Geliştirilmesi Hazine  O  10 40 60 110 

 Alt-toplam    18 57 71 146 
5 Kõrsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştõrõlmasõ Programõ    

5.1 Hayvancõlõk ve Tavukçuluğun Geliştirilmesi Tarõm ve Köy İş. Bak. 2 2 4 8 
5.2 Seracõlõğõn Teşviki  O  2 2 5 9 
5.3 Bir Köy-Bir ürün Modelinin Geliştirilmesi Tur. Bak., İl 

idareleri 
O  1 * * 1+ 

5.4 Tatlõ Su Balõk Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Tarõm ve Köy İş. Bak. 3 12  15 
5.5 Kõrsal Turizmin Geliştirilmesi  Tur. Bak. O O 1 *  1+ 

 Alt-toplam    9 16 9 34 
6 Uygulamalõ Araştõrma Porgramõ        

6.1 Yenilenebilir Enerji İçin Uygulamalõ Araştõrma Merkezi Ener. ve Tabi Kay. B. 1 1 3 5 
   KTÜ       

6.2 Sulu Tarõm Alanlarõnda Dönüşümlü Ekim Araştõrmasõ KGHM   1 1  2 
6.3 Yenilikçi Kültür Balõkçõlõğõ Denemeleri Tarõm ve Köy İş. Bak. 2 1  3 

 Alt-toplam    4 3 3 10 
7 Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesi Programõ        

7.1 Yerel Kalkõnma Planlamasõnõn Geliştirilmesi  O  1 1 1 3 
7.2 Mahalli İdarelerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi O  1 2  3 
7.3 Yerel Yönetim Değerlendirme Sisteminin Kurulmasõ Sanayi Bak. O  5 5 10 20 

 Alt-toplam    7 8 11 26 
8 Sürdürülebilir İnsan Kaynaklarõ Geliştirme Programõ       

8.1 Sekiz Yõllõk Zorunlu Eğitim Sisteminin Desteklenmesi Çevre Bak.   5 10  15 
8.2 Yaygõn Eğitim Çevre Bak.   10 40 * 50 
8.3 Değer geliştirme Eğitimi Çevre Bak.  O 2 4 4 10 

   KOSGEB       
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8.4 Halk Sağlõğõ Programlarõnõn Yaygõnlaştõrõlmasõ Sağlõk Bak. O O 5 10 20 35 
8.5 Sağlõk Eğitim Programlarõ  O  1 2 2 5 
8.6 Sağlõk Danõşma Sisteminin Geliştirilmesi Sağlõk Bak.   2 10 20 32 

 Alt-toplam    25 76 46 147 
9 Yaşanõlan Çevrenin İyileştirilmesi Programõ        

9.1 Kõrsal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi KHGM O  60 80 100 240 
9.2 Kõrsal Altyapõnõn İyileştirilmesi KHGM O  250 350 450 1,050 
9.3 Sosyal Telekomünikasyon Ağõnõn Geliştirilmesi O O 10 10 10 30 
9.4 Halk Katõlõmõyla Orman Geliştirme ve Yönetimi Orman Bak. O O 2 * * 2+ 

 Alt-toplam    322 440 560 1,322 
10 DOKAP Kimliğini Oluşturma Özel Programõ        
10.1 Karadeniz Teknoloji Merkezi  KOSGEB,  O 5 10 10 25 

   KTÜ       
10.2 DOKAP Fuarõ  O O 1 1 1 3 
10.3 DOKAP Turizm Ürünlerinin Geliştirilmesi Kurumlar arasõ  O 5 *  5+ 
10.4 DOKAP Turizm Ortaklõğõ Turizm Bak.  O 1 *  1+ 
10.5 Genetik Kaynak Merkezi Or. Bak., En. ve Tabi Kay. Bak. O 10 * * 10+ 
10.6 Bilgi Teknolojileri Oluşturma Merkezi  KTÜ,  O 1 * * 1+ 

   KOSGEB       
           Alt toplam    23 11 11 45 
           Toplam    1,100 1,842 1,826 4,768 
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7. BÖLÜM    DOKAP UYGULAMA PLANI 

DOKAP Ana Planõ tarafõndan önerilen kalkõnma proje ve programlarõnõn tamamõnõn 
ilgili  kurumlar tarafõndan, kendi uygulama politikalarõ ve yetkileri çerçevesinde, 
ayrõntõlanmasõ gerekmektedir. Ana planda bu proje ve programlar için, burada verilen 
bilgiler referans anlamõndadõr. Amaç ilgili kurumlarõn çalõşmalarõnõ yönlendirmektir.  

Ancak, önerilen proje ve programlarõn zamanõnda uygulanmasõnõ sağlamak için bir çok 
kurumun  çalõşmalarõ arasõnda eşgüdümün sağlanmasõ gereklidir. Bu amaca yönelik 
olarak, Ana Plan çalõşmasõnõn tamamlanmasõnõ takiben üç farklõ faaliyetin devreye 
girmesi şarttõr. Bunlar: (1) Ana Plan�õn benimsenmesi ve tanõtõlmasõ, (2) uygulamaya 
yönelik düzenlemelerin yeniden yapõlandõrõlmasõ/güçlendirilmesi, (3) belirlenen 
öncelikli projelerin ilk aşamada uygulanmasõnõn yanõ sõra ayrõ proje ve programlarõn 
geliştirilmesidir. Bu faaliyetler bu raporda DOKAP �uygulama planõ� olarak 
tanõmlanmõştõr. 

7.1 Ana Plan�õn Benimsenmesi ve Tanõtõlmasõ  

(1) Ana Plan�õn benimsenmesi 

DOKAP Ana Planõ�nõn resmen benimsenmesinden önce, Planõn önerdiği proje ve 
programlarõn ilk adõmõ olarak, ilgili kurumlar arasõnda tartõşõlmasõ ve sektörlere yönelik 
kaygõlarõn ve anlaşmazlõklarõn ortadan kaldõrõlmasõ gereklidir. DOKAP Ana Plan 
çalõşmasõ için oluşturulan Ulusal Yönlendirme Komitesi, bu amaç için de kullanõlabilir.  
DPT bu komitenin toplanmasõ için girişimde bulunabilir. Ana Plan, gerekirse ilaveler de 
yapõlarak, prensipte resmi olarak benimsenmelidir.  Planõn benimsenmesini 
resmileştirmek için, DPT tarafõndan hazõrlanarak Yüksek Planlama Kurulu�na 
sunulmalõdõr. 

Ana Plan önerilerinin, yerel yönetimler, kurumlar ve sivil toplum örgütleri arasõndaki 
işbirliğini artõrmak için bölgesel düzeyde tartõşõlmasõnda da yarar vardõr. Bu toplantõlarõ 
DOKAP Ana Plan çalõşmasõ için oluşturulan Bölgesel Yönlendirme Komitesi koordine 
edebilir. DOKAP Ana Planõ�nõn uygulanmasõ aşamasõnda işbirliğinin devamõnõn 
sağlanmasõ için, komite üyelerinin bir karar almasõ tavsiye edilmektedir. 

(2) Ana Plan�õn tanõtõlmasõ 

Ana Plan�õn benimsenmesi  sürecine paralel olarak, daha geniş bir kamu desteği alarak 
uygulanmasõ için, Ana Plan önerilerinin daha iyi tanõtõlmasõ yararlõ olacaktõr. Bu 
konuda, aşağõda sõralanan önlemler etkili olacaktõr: 

1) Ana Plan önerilerini; politikacõlarõ, yerel yönetim çalõşanlarõnõ, sivil toplum 
örgütlerini, çevrecileri ve araştõrmacõlarõ içeren farklõ gruplara ve tüm halka 
iletebilmek için tanõtma toplantõlarõnõn düzenlenmesi,  
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2) Şu anda hazõr olan genel amaç broşürü ve tanõtõm videosuna ek olarak, 
farklõ gruplara hitap eden tanõtõm materyallerinin hazõrlanmasõ, 

3) Öncelikli projeler/programlar için, özellikle özel sektöre tanõtõlmasõ 
gerekenler için, tanõtõm materyallerinin tasarlanmasõ, 

4) Video sunuşlarõ, plan şemalarõ ve çeşitli kişilerin yorumlarõnõ birleştiren 
yerel TV programlarõnõn yayõnlanmasõ, 

5) Kamu-özel sektör işbirliği ile uluslararasõ yardõm ve yatõrõm kurumlarõnõn 
katõlacağõ seminerlerin düzenlenmesi. 

DPT, yukarõda sõralanan faaliyetler için inisiyatif almalõdõr. Ayrõca, Yönlendirme 
Komitelerindeki sivil toplum örgütleri de aynõ amaçla harekete geçirilebilir. Özel 
sektördeki mevcut çeşitli uluslararasõ forumlar etkin bir şekilde kullanõlmalõdõr. DOKAP 
Ana Planõ, Türkiye-Japonya Ekonomik İşbirliği Komitesi�nin bir sonraki yõllõk 
toplantõsõnda gündeme alõnmalõdõr.  

7.2 Uygulamaya Yönelik Düzenlemelerin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ/ Güçlendirilmesi 

7.2.1 Bölgesel Düzeyde Bir Kuruma Olan İhtiyaç  

DOKAP Ana Planõ�nõn etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, yasal ve kurumsal 
konularõn da ele alõnmasõ gerekmektedir. Kurumsal gelişmenin öncelikle gerekli olduğu 
konular şunlardõr: 

 1) Kalkõnma projelerinin planlanmasõ ve uygulanmasõna halkõn katõlõmõnõn olmayõşõ; 

 2) Kamu gelirlerinin aşõrõ merkeziyetçi bir yapõda olmasõ ve yerel yönetimler 
üzerindeki vesayet;  

 3) Yönetim ve proje uygulamalarõ gibi konularda yerel yönetim kapasitesinin zayõf 
olmasõ ve 

 4) Bölge genelindeki sosyal, çevresel ve kalkõnma konularõ ile ilgilenecek bölgesel 
düzeydeki yönetim yapõlarõnõn eksikliği.  

Türkiye�nin idari yapõsõ, ülke ve il birimlerine göre düzenlenmiştir. Mevcut yapõ 
sorunlarõ yerleşme düzeyinde çözmeye yöneliktir. Bölge düzeyinde idari bir kurum 
yoktur. Ancak,  DOKAP bölgesinde karşõlaşõlan problemlerin bir çoğu bölge geneliyle 
ilgili sorunlardõr. Bu durumda, Ana Plan tarafõndan belirlenen bölgesel konularla 
ilgilenmek üzere yeni bir kurumsal düzenlemenin yapõlmasõ gerekmektedir.  

DOKAP kalkõnma yönetimi aynõ zamanda bölge düzeyindeki sektörel planlarõn entegre 
edilmesini de sağlayacaktõr. Bu çalõşma,   turizm ana planõ, çevre ana planõ ve bölgesel 
su kaynaklarõ ana planõnõ içerecektir. Planlarõn hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ için 
yapõlacak çalõşmalarõn bir an önce koordine edilmesi gerekmektedir.  
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Bunun yanõ sõra, planlama alanlarõnõn bir ilin sõnõrlarõnõ aştõğõ durumlarda, yine böyle bir 
bölgesel yönetime ihtiyaç vardõr. Bu konuda, DOKAP bölgesinde yaşanan sorunlardan 
biri, kõyõ bölgesinde gerçekleşen kentsel gelişmenin planlanmasõ ve yönetilmesidir. 
Bölgesel perspektif gerektiren diğer konular su havzalarõnõn yönetimi, turizm gelişimi 
için geniş alanlarõn planlanmasõ ve katõ atõk depolama sahalarõnõn belirlenmesidir. 

Bölgesel düzeyde ele alõnmasõ gereken bir başka konu, bölgenin bir yatõrõm alanõ olarak 
tanõtõlmasõdõr. Bölge ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri arasõndaki uluslararasõ 
ticareti teşvik etmek için, bölge düzeyinde bazõ girişimlerde bulunulmalõdõr.  

Şu anda bu problemleri çözmek için bir adõm atõlmamaktadõr. Mevcut yasa istenilen 
sayõda il yönetimi ve/veya belediye arasõnda birliklerin kurulmasõna izin vermektedir. 
Ancak geçmişte, yerel yönetim birlikleri kurma ve yönetme çabalarõ başarõsõzlõkla 
sonuçlanmõştõr. Başlõca anlaşmazlõklar katõ atõk depolama sahasõnõn bir belediye sõnõrlarõ 
içinde seçilmesinden veya birlikteki bazõ belediyelerin kalkõnma ve yerel gelirden 
yeterince pay  almadõklarõnõ düşünmelerinden kaynaklanmõştõr. 

7.2.2 Planlanan yasal ve kurumsal gelişme 

1997 yõlõnda TBMM�ye sunulan �Mahalli İdare Reformu� yasa tasarõsõ, kalkõnma 
yönetimi konusunda daha kapsamlõ bir yasal çerçeve ortaya koymaktadõr. Yasa tasarõsõ 
üç kez değişikliğe uğramõştõr. 

İlk taslak, Türkiye�deki yerel yönetimlerin sorunlarõnõ kapsamlõ bir şekilde ele almõştõr. 
Yasanõn girişinde bu problemler dile getirilmekte ve çözüm önerileri sunulmaktadõr. 
Yapõlan tespitler geçerliliğini korumaktadõr.  

İlk tasarõnõn amacõ, kamu hizmetlerinin yerel yönetimlere devri ile bu hizmetlerde 
üretkenlik, şeffaflõk ve demokratik katõlõmõn artõrõlmasõdõr. Tasarõnõn başlangõç noktasõ, 
merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasõnda yeni bir görev ve sorumluluk dağõlõmõnõn 
yapõlmasõdõr. Bir çok fonksiyon merkezi yönetimden yerel yönetime devredilecektir. 
Yasa, aynõ zamanda  belediyelerin ve il özel idarelerinin mali ve idari kapasitelerinin 
güçlenmesini de sağlayacaktõr. İl özel idarelerinin desteklenmesi konusu özellikle 
vurgulanmõştõr.  

İlk tasarõda, şu anda merkezi hükümete bağlõ bakanlõklar tarafõndan sağlanmakta olan 
kalkõnmaya yönelik faaliyetlerin bir çoğunun il özel idarelerine devredilmesi 
öngörülmüştür. Bunlar arasõnda eğitim, sağlõk ve sosyal refah, gençlik, spor, kültür ve 
turizm konularõndaki hizmetlerin yürütülmesi vardõr. Ayrõca tarõm, ticaret ve sanayide 
kalkõnma işlevleri de il özel idarelerine devredilecektir. Bu öngörüler, bakanlõklardaki 
ilgili personelin yerel idarelere devredilmesi ve  il özel idareleri ile belediyelere mali 
kaynak sağlanmasõ yoluyla gerçekleşecektir. 
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Şu anda il özel idarelerinin konsolide bütçe harcamalarõndan aldõğõ pay yüzde 1,7�dir. 
Yasa tasarõsõnõn amacõ bunu yüzde 5�e çõkarmaktõr. Yasa, Bakanlar Kurulu�na bu payõ 
yüzde 20�ye kadar çõkartabilme yetkisi vermektedir. Belediyeler ise konsolide bütçe 
harcamalarõndan şu anda yüzde 6�lõk bir pay almaktadõr. Yasa tasarõsõ bu payõ yüzde 10�a 
çõkarmayõ hedeflemekte ve Bakanlar Kurulu�na yüzde 15�e kadar arttõrma yetkisi vermektedir. 

Mali kaynaklarõn belediyelere devri ve İçişleri Bakanlõğõ�nõn belediye bütçeleri ve 
yönetimi üzerindeki kontrolünün azaltõlmasõ, yerel denetimin güçlenmesini ve yerel 
sorumluluğun artmasõnõ sağlayacaktõr. Yeni yasada kurulmasõ öngörülen gönüllü kent 
meclisi ve bu meclisin sivil toplum örgütlerini de kapsayan geniş katõlõmlõ üyelik 
sistemi, demokratik katõlõmõ kolaylaştõracaktõr. Yasa, yöre sakinlerinin bilgi isteme 
haklarõ gibi belediye yönetiminde şeffaflõğõn artmasõnõ sağlayacak başka koşullarõ da 
kapsamaktadõr. 

Yasa, çevre ve kentsel gelişmenin yönetimi için il özel idaresine yeni düzenleyici 
yetkiler vermiştir. Bu yetkiler, il içinde arazi kullanõm denetiminin etkili olarak 
yapõlabilmesi için yeterli mekanizmalarõ sağlayacak gibi görünmektedir. Mücavir 
alanlarda belediyelerin sahip olduğu yetkiler, belediye sõnõrlarõ dõşõndaki alanlar için il 
idarelerine verilecektir. 

Yasa, kalkõnma yönetiminde demokratik katõlõmõ teşvik etmeyi amaçlamasõna rağmen, 
tasarõda öngörülen yerel katõlõm kõsõtlõdõr. İl özel idareleri, İçişleri Bakanlõğõ�na sorumlu 
olan vali tarafõndan yönetilmeye devam edecektir. İl meclisi seçilmiş üyelerden oluşur, 
ancak bunlar il idaresinin günlük yönetiminde resmi olarak kõsõtlõ bir etkiye sahiptir. 
Başka bir deyişle yeni kanun, bakanlõklarõn yetkilerinin, İçişleri Bakanlõğõ�na karşõ 
sorumlu olan yerel temsilcilere (vali) devredilmesini sağlayacaktõr.  

Şu anda müzakereleri devam eden son yasa tasarõsõ, Meclise 1999 Aralõk ayõnda 
sunulmuştur. Bu tasarõ reform olma özelliğini yitirmiştir. Yerel ve merkezi yönetim 
fonksiyonlarõ dağõlõmõ, yine bütün kalkõnma fonksiyonlarõnõn merkezi yönetime bağlõ 
bakanlõklarõn elinde kaldõğõ bir yapõya dönüşmüştür. Merkezi yönetimin yerel 
yönetimler üzerindeki kontrolünü azaltma ve karar verme sürecine yerel katõlõmõ 
sağlama çabalarõndan da vazgeçilmiştir. Bu nedenlerle tasarõnõn bu haliyle  
yasalaştõrõlmasõ bir çözüm olmayacaktõr. �Reform� olarak nitelendirilen, ancak bu 
özelliklere sahip olmayan bir yasayõ yürürlüğe koymak, gerçek bir reform tasarõsõnõn 
yasalaştõrõlmasõnõ uzun bir süre erteleyecektir.  

7.2.3 Alternatif kurumsal düzenleme 

Ana Plan�õn etkin bir şekilde uygulanmasõnõ sağlamak için, bölgesel yönetim konusunda 
çeşitli seçenekler bulunmaktadõr. Bunlardan ikisi, Türkiye�nin özel şartlarõ ve 
hükümetin politik tercihleri nedeniyle elenmiştir: Bölgede, GAP Bölgesel Kalkõnma 
İdaresi modelinde özel bir idarenin kurulmasõ fikri, diğer bölgelerden benzer istekler 
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gelmesine neden olacağõndan dolayõ uygulanamaz bulunmuştur. Benzer şekilde, 
DPT�nin görevleri, toplumun ve ekonominin stratejik yönlendirilmesini yapmak üzere 
tanõmlanmõştõr. Bu nedenle, DOKAP bölgesinde bir DPT ofisi kurulmasõ gerçekçi 
görünmemektedir.  

Bu durumda, Ana Plan uygulamasõ için izlenebilecek en uygun yolun bir yerel hizmet 
birliği kurmak olduğu konusunda görüş birliğine varõlmõştõr. Bunun detaylarõ aşağõda 
anlatõlmaktadõr. Bunun yanõ sõra, birlik için pratik bir araç olacağõ düşünülen iki olasõ 
kurumsal düzenleme de ele alõnmaktadõr. Bu düzenlemelerin özellikleri aşağõda detaylõ 
olarak anlatõlmõştõr: 

1) DOKAP Kalkõnma Kurumu (Ajansõ) 

Bu kurumun kurucu üyeleri, birliğin yapõsõna benzer şekilde seçilecektir. Ancak kurum, 
ödenmiş sermayeyle kurulmuş bir ticari şirket şeklinde işleyecektir. Ayrõca, birlik 
çerçevesinde bölgesel planlama ve koordinasyon konusunda yapõlacak çalõşmalarla 
kõyaslandõğõnda, kurumun ticari anlamda iş yapabilme  hakkõ da olacaktõr.  

Kalkõnma Kurumu�nun değişik şekillerde geliştirilmesi mümkündür. Ticari şirketler 
kurma veya kurulu olanlara ortak olma yetkisine sahip olabilir. Bu çerçevede, limanlar, 
sanayi bölgeleri, su temin tesisleri ve hidro-elektrik üretimi gibi bölgesel düzeydeki 
altyapõ hizmetlerine önem verilebilir.  

DOKAP Kalkõnma Kurumu için, iyi bir başlangõç sermayesinin sağlanmasõ 
gerekmektedir. Bu sermayenin bir kõsmõ, başlangõç aşamasõnda sağlanmalõdõr. 

Kurum, hükümet tarafõndan sağlanacak garantiler vasõtasõyla  gerekli olan finansmanõ 
temin edebilir. Sağlanacak garanti çeşitleri ve Kurum�un faaliyet göstereceği alanlarõn 
açõkca belirlenmesi gerekmektedir. Kurum, kalkõnma projelerinin yürütülmesini 
üstlendiğinde, eğer mevcut kayõt ve izin alma prosedürlerinin hepsinden muaf tutulursa, 
esnekliği büyük oranda artacaktõr. 

2) Proje Yönetim Birimi 

Bu modelde, DOKAP Ana Planõ�nõn uygulanmasõna yardõmcõ olmasõ için, belirli bir 
süre, özel bir danõşmanlõk şirketi ile çalõşõlacaktõr. Proje Yönetim Birimi (PYB), birliğe 
karşõ sorumlu olacaktõr. Ancak DPT ile de bağlantõlarõ olabilir. 

PYB�nin üç ana görevi; Ana Planõn uygulanmasõ sürecinde yerel yönetimlerle merkezi 
yönetim kuruluşlarõ arasõndaki bağlantõyõ kurmak; kalkõnma projelerinin hazõrlanmasõ 
ve uygulanmasõ için yerel yönetimlere teknik yardõm sağlamak; ve son olarak, 
yatõrõmlar için bölgenin tanõtõmõnõ yaparak, ticaretin gelişmesiyle ilgili bölgesel 
konularda işadamlarõna yardõmcõ olmaktõr. 

7.2.4 Önerilen Uygulama Kurumu: DOKAP Yerel Yönetimler Birliği 

(1) Birliğin kurucu üyeleri  
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Birlik, Bakanlar Kurulu�nun onayõ ve İçişleri Bakanlõğõ�nõn idari vesayeti altõnda 
DOKAP bölgesindeki yerel yönetimler tarafõndan kurulacaktõr. 

Çalõşma Ekibi, birliğin kurulmasõ için bir yönetmelik taslağõ hazõrlamõştõr. Bu taslak, 
birliğin DOKAP bölgesindeki yedi il yönetimi ve seçilen bir kaç belediye tarafõndan 
kurulmasõnõ önermektedir. Başlangõçta, birliğe üye olacak belediyelerin il ve ilçe 
merkezi belediyeleri ile sõnõrlandõrõlmasõ önerilmektedir.  

Birliğe, sivil toplum örgütlerinin, özellikle ticaret, sanayi ve ziraat odalarõnõn katõlõm 
olasõlõğõ da incelenmiştir. Ancak yasa, kamu kurumu olmayan kuruluşlarõn birliğe 
katõlmasõna izin vermemektedir.  

(2) Birliğin organizasyonu 

Birlikte üç yönetim kademesi olacaktõr. Kurucu üyeler, Genel Meclise iki temsilci ile 
katõlacaklardõr. Bu meclis, karar verici ana organ olan Yönetim Komitesi�ni seçecektir. 
Birlik kararlarõnõ bir yönetici vasõtasõyla uygulayacaktõr.  

Birliklerle ilgili düzenlemelerin bulunduğu yasa, bu yöneticiye aynõ zamanda personel 
olarak iş verme esnekliğini sağlamamaktadõr. Bu nedenle, Birlik ile yukarõda anlatõlan 
iki modelin birleşiminin kullanõlmasõ zorunludur. Böylece, uygulama için özel sektörün 
esnekliğinden yararlanõlmõş olunacaktõr.   

Türkiye�nin, özellikle Ege ve Akdeniz�deki yoğun yerleşim alanlarõnda, bu birliklerin 
yönetilmesiyle ilgili deneyimleri olmuştur. Birlikler özellikle altyapõ konularõnda 
önemli faaliyetler göstermişlerdir. Şu anda Yeşilõrmak Nehri havzasõyla ilgili bölge 
planõnõn hazõrlanmasõndan da böyle bir birlik sorumludur.  

(3)  Mali kaynaklar 

Birliğin temel mali kaynağõ, kurucu üyelerin yapacağõ katkõdõr. Bu katkõ, üyelerin 
gelirlerine göre bir yüzdeyle belirlenecektir.  

Birliğin, yeni yerel yönetimlerin katõlõmõnõ alabilmesi için, kaynaklarõnõ kendi çabalarõ 
ile artõrmasõ da gerekmektedir. Bunun için bir olasõlõk, İçişleri Bakanlõğõ tarafõndan 
kontrol edilen Yerel Yönetimler Fonu�ndan ödenek alabilmektir. DPT�nin yönettiği 
fonlardan yaralanmak da olasõlõklar dahilindedir.  

Hazõrlanan Birlik Yönetmeliği, dõşarõdan fon sağlamaya imkan sağlayacak bir 
yapõdadõr. Birlik yönetimi bu fonlardan yararlanmanõn yollarõnõ araştõrmalõdõr. Çevresel 
iyileştirmeye yönelik olarak başlangõçta yürütülecek olan projelerin, dõş kaynaklar 
tarafõndan finanse edilme şansõ oldukça yüksektir.  

(4) Birliğin Kurulmasõ 

DPT�ye sunulmak üzere bir Birlik Yönetmeliği Taslağõ hazõrlanmõştõr. DPT�nin 
onayõndan sonra, bu taslak il valilerine gönderilerek, gerekli değişiklikler için onlarõn da 
görüşleri alõnmalõdõr. Yönetmelikte belirlenen il özel yönetimleri ve belediyeler, Birliğin 
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kurulma işlemlerini başlatana kadar, öncelik DPT�de olmalõdõr.  

Onaylanan yönetmeliğin, yasaya göre İçişleri Bakanlõğõ�na sunulmasõ, buradan da 
Bakanlar Kurulu�na iletilmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra izlenecek yol, 
yönetmelik taslağõnda yer almaktadõr.  

7.3 Proje Geliştirme ve Uygulama 

(1) Sektör projeleri 

Ana Plan tarafõndan önerilen bazõ proje ve programlarõn, Aşama 1�de ilgili sektör 
kurumlarõ tarafõndan başlatõlmasõ veya  geliştirilmesi beklenmektedir. Bir çok farklõ 
kurum tarafõndan yürütülen çeşitli projelerin zamanõnda ve koordineli bir şekilde 
uygulanmasõ, mevcut planlama çalõşmasõ ve Ana Plan tarafõndan etkin bir şekilde 
yönlendirilen koordinasyon mekanizmasõ tarafõndan sağlanmalõdõr. Planlama ve 
koordinasyon fonksiyonlarõ, DOKAP bölgesel yönetim biriminin kurulmasõyla birlikte, 
bu kuruma devredilebilir. 

(2) Kurumlararasõ danõşmanlõk 

Ana Plan tarafõndan önerilen tüm proje ve programlar, 10 büyük program paketi altõnda 
toplanmõştõr. Her program paketi, programõn bütünlüğüne katkõda bulunacak şekilde 
birbirini tamamlayan proje/programlardan oluşmaktadõr. Yine her programõn 
uygulanmasõnda, merkezi yönetim kurumlarõ, yerel yönetimler ve bazõ özel sektör 
kuruluşlarõnõn da dahil olduğu bir çok kurum söz sahibidir. Bu nedenle, programlarõn 
ilgili kurumlar arasõnda tartõşõlmasõ gerekmektedir. Bu konuda eşgüdümü DPT 
sağlayabilir. Özellikle, DOKAP çalõşmasõ için oluşturulan DPT Danõşma Grubu�nun 
sektör temsilcileri, bu danõşmanlõğõn sağlanmasõ konusunda inisiyatif alabilecek en 
uygun kişiler olarak görülmektedir. 

DPT�nin ilgili bölümlerine ek olarak, başlangõçtaki danõşmanlõk aşamasõnda yer almasõ 
gereken kurumlar Tablo 7.1�de verilmiştir. Özel sektör temsilcileri de bu ortama davet 
edilmelidir. Her danõşmanlõk toplantõsõnda, proje/program için anahtar uygulayõcõ kurum 
belirlenecek ve eğer varsa, diğer kurumlarõn rolleri kesinleştirilecektir. Bazõ proje ve 
programlarõn uygulanmasõ veya daha fazla geliştirilmesi işi, tamamõyla belirlenen 
uygulayõcõ kuruma devredilebilir. 

Bir çok proje/program için, projenin gelişimindeki ve uygulanmasõndaki ilerlemeyi 
izleyebilmek açõsõndan devamlõ danõşmanlõk sağlanmasõ istenmektedir. Bu amaçla, yine 
DPT içerisinde bir eşgüdüm komitesi kurulabilir. Kapsamlõ programlar için alt 
komiteler veya görev gruplarõ oluşturularak uygulama programlarõ hazõrlanmalõdõr. Bu 
çalõşmalar, uygulama programlarõnõ uygulayõcõ kurum ve her program\proje birimi için 
bütçe tahsisini belirlemelidir. Bu gruplar uluslararasõ yardõm kuruluşlarõnõn 
destekleyeceği projeleri de belirleyebilirler.  
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Tablo 7.1 DOKAP Programlarõnõn Başlangõçtaki Danõşmanlõk Aşamasõnda Yer Alacak 

Kurumlar 

Program Sorumlu  kurumlar Diğer kamu kurumlarõ 
1.Mekansal Yapõyõ Güçlendirme Programõ Ener. ve Tabi. Kay. Bak.-Karayollarõ 

Gen. Müd., DLH TTAŞ, TEDAŞ, TCDD 

2.Yerel Birlikler aracõlõğõyla Kentsel Gelişme ve 
Yönetim Programõ 

İl İdareleri İller Bankasõ, KTÜ 

3.Kapsamlõ Su ve Toprak Kaynaklarõ Yönetim 
Programõ 

DSİ, KHGM, Orman Bak., Ener. ve 
Tabi. Kay. Bak,  
Başbakanlõk, Yerel yönetimler 

TCZB 

4.Sanayi ve Ticaret Destek Programõ KOSGEB, Çevre Bakanlõğõ, 
Başbakanlõk 

Halk Bank, TESK 

5.Kõrsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve   
Yoğunlaştõrõlmasõ Programõ 

Tarõm ve Köy İş. Bak., Ener. ve Tabi. 
Kay. Bak. 

 

6.Uygulamalõ Araştõrma Programõ Tarõm ve Köy İş. Bak., Ener. Ve Tabi. 
Kay. Bak., İl idareleri KTÜ 

7.Yerel İdari Yapõyõ Güçlendirme Programõ İl idareleri  

8.Sürdürülebilir İnsan Gelişimi Programõ Çevre Bak., Sağlõk Bak., KOSGEB  

9.Yaşam Çevresini İyileştirme Programõ KHGM, Orman Bak., İl idareleri  
10.DOKAP Kimliğinin Oluşturulmasõ Özel 

Programõ 
KOSGEB, Turizm Bak., Orman Bak., 
Ener. ve Tabi. Kay. Bak, İl idareleri KTÜ 

 

(3) Yerel yönetim inisiyatifi 

Bazõ projelerin erken uygulanmasõnõ sağlamak için yerel yönetim inisiyatifi 
gerekmektedir. Başlangõçta DPT veya DOKAP Bölgesel Yönetim Birimi, ilgili yerel 
yönetimlere, uygulama programlarõnõn hazõrlanmasõ, projelerin hayata geçirilmesi veya 
hükümet kurumlarõndan yapacaklarõ iş için ricalarda bulunma gibi konularda yol 
göstermelidir. Bu kapsamda özellikle ele alõnmasõ gereken projeler aşağõda 
sõralanmõştõr: 

(2.1) Yerel Yönetimler Birliği Projesi, 
(2.2) Entegre Su Temin Sistemleri Geliştirme Projesi, 
(2.3) Katõ Atõk Yönetim Sistemleri Projesi, 
(2.4) Karadeniz Katõlõmcõ Kõyõ Yönetimi Projesi, 
(2.5) Eko Toplum Ağõ Projesi, 
(3.1) Çok-amaçlõ Barajlarõn Geliştirilmesi ve Örgütlerin Oluşturulmasõ Projesi, 
(3.3) Toprağõn Korunmasõ Projesi, 
(3.4) Kadastro Faaliyetlerinin Hõzlandõrõlmasõ Projesi, 
(5.3) �Bir Köy Bir Ürün� Projesi, 
(5.5) Kõrsal Turizmin Geliştirilmesi Projesi, 
(7.1) Yerel Kalkõnma Planlamasõnõn Geliştirilmesi Projesi, 
(7.2) Mahalli İdarelerin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi, 
(7.3) Yerel Yönetim Değerlendirme Sistemi Projesi, 
(8.4) Halk Sağlõğõ Programlarõnõn Yaygõnlaştõrõlmasõ Projesi, 
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(8.5) Sağlõk Eğitimi Projesi, 
(9.1) Kõrsal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi, 
(9.2) Kõrsal Altyapõnõn İyileştirilmesi Projesi, 
(9.3) Sosyal Telekomünikasyon Ağõnõn Geliştirilmesi, ve 
(10.4) DOKAP Turizm Ortaklõğõ Projesi 

Bu projeler için dõş yardõm aranmasõ durumunda, DPT veya DOKAP Bölgesel Yönetim 
Birimi ilgili yerel yönetimle bağlantõ kurarak, doğrudan veya bir hükümet kurumu 
aracõlõğõyla yerel yönetimin gerekli başvuruyu yapmasõnõ sağlamalõdõr. 

(4) Özel sektör katõlõmõ 

Bazõ projelere, özel sektörün aktif bir şekilde katõlmasõ beklenmektedir. Özel sektörün 
Ana Plan�a dahil olmasõ, onlarõn DOKAP bölgesel kalkõnma senaryosuyla aynõ 
paralelde düşündüğünü gösterecektir. Bu kapsamda özellikle ele alõnmasõ gereken 
projeler aşağõda sõralanmõştõr. 

(1.1)   Trabzon-Rize Koridor Gelişimi Projesi, 
(1.5) Entegre Liman Ağõnõn Geliştirilmesi Projesi, 
(1.6) Telekomünikasyonun Geliştirilmesi Projesi, 
(4.1) KOBİ�lere Yönelik Üretim ve Pazarlama Merkezi Projesi, 
(4.2) Küçük Girişimci Kredisi ve Desteklenmesi Projesi, 

 (5.5)     Kõrsal Turizmin Geliştirilmesi Projesi, 
(8.3) Değer Geliştirme Eğitimi Projesi, 
(8.4) Halk Sağlõğõ Programlarõnõn Yaygõnlaştõrõlmasõ Projesi 
(9.3) Sosyal Telekomünikasyon Ağõnõn Geliştirilmesi Projesi, 
(10.1) Karadeniz Teknoloji Merkezi Projesi, 
(10.2) Ticari DOKAP Fuarõ Projesi, 
(10.3) DOKAP Turizm Ürünlerinin Geliştirilmesi, ve 
(10.4) DOKAP Turizm Ortaklõğõ Projesi. 

Ana Plan ayrõca, tarõm, sanayi ve hizmetler sektörlerinde özel sektör için ümit vaad 
eden yatõrõm alanlarõnõ belirlemiştir. Bu bilginin detaylarõ, ilgili sektör raporlarõnda yer 
almaktadõr. DPT veya DOKAP Bölgesel Yönetim Biriminin yol göstericiliği ve desteği 
ile bu fõrsatlarõn özel sektöre iyi bir şekilde tanõtõlacağõ ümit edilmektedir.  
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EK:1 a) DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI DANIŞMA GRUBUNDA 

YERALAN DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI GÖREVLİLERİ 
 

Bölgesel Gelişme ve Yapõsal Uyum  

Genel Müdürü İsmail SARICA (Başkan) 

Bölgesel Gelişme ve Yapõsal Uyum  

Genel Müdür Yardõmcõsõ Refet TURTİN (Başkan) 

Finansman Dairesi Başkanõ Erhan USTA 

Ekonomik Modeller Dairesi Başkanõ Zafer Ali YAVAN 

Stratejik Araştõrmalar Dairesi Başkanõ Yusuf IŞIK 

Tarõm Dairesi Başkanõ Hayri YÜRÜR 
 Dilek ÜLGÜRAY 

Sanayi Dairesi Başkanõ A. Latif TUNA 
 Muzaffer KELEŞ 

Altyapõ ve Hizmetler Dairesi Başkanõ Osman Olcay GÜNEĞİ 
 Tülin CANDIR 

Proje Yatõrõmlarõ Değerlendirme 
ve Analiz Dairesi Başkanõ Cüneyd DÜZYOL 

Sosyal Politikalar Dairesi Başkanõ Recep DUMANLI 

İnsan Kaynaklarõnõn Geliştirilmesi 
Dairesi Başkanõ Mustafa DEMİREZEN 
 Tuncer KOCAMAN 
 Mehmet KONTAŞ 

Sosyal Fiziki Altyapõ Dairesi Başkanõ İsmail Hakkõ YÜCEL 
 İstiklal ALPAR 

Sosyal Araştõrmalar Dairesi Başkanõ Mehmet TEKİN 

Kalkõnmada Öncelikli Yöreler Dai. Bşk. Lütfi ELVAN 

Bölgesel Gelişme Dairesi Başkanõ Danyal AŞIK 

Avrupa Birliği Politikalarõ Dai. Bşk. Mustafa DÖNMEZ 

Avrupa Birliğine Uyum Dai. Bşk. Ragõp ŞAHİN 

İkili Ekonomik İlişkiler ve Teknik  
İşbirliği Dairesi Başkanõ Nuri BİRTEK 
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Çok Taraflõ Ekonomik İlişkiler Dai. Bşk. Mustafa ŞİRİN 

Bölgesel Gelişme Dairesi Deniz AKKAHVE(Koordinatör) 

Proje Yatõrõmlarõ Değerlendirme 
ve Analiz Dairesi Kamil AYANOĞLU 

Sosyal Fiziki Altyapõ Dairesi Ali YONCA 

Bölgesel Gelişme Dairesi Ata Naime KOÇTÜRK 

Bölgesel Gelişme Dairesi Taner KAVASOĞLU 

Bölgesel Gelişme Dairesi Metin ÖZASLAN 

Bölgesel Gelişme Dairesi Yasin CERAN 
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EK � 1 b) DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI MERKEZ 
YÖNLENDİRME KJOMİTESİNDE YER ALAN GÖREVLİLER 

İçişleri Bakanlõğõ  
APK Plan Bütçe Dairesi Başkanõ Nesrin Kaya 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü  
Mahalli İdareler Daire Başkanõ Muammer Türker 

Milli Eğitim Bakanlõğõ  
Araştõrma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlõğõ  
Uzman Yücel Yüksel 

Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ Teknik Araştõrma ve Uygulama Genel Müd.  
İmar Proje Daire Başkanlõğõ  
Fiziksel ve Kentsel Planlama Şube Müdürü Mehmet Yavuz 

Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ Afet İşleri Genel Müd.  
Deprem Dairesi  
Jeofizik Mühendisi Demir Akõn 

Sağlõk Bakanlõğõ   
Ana Çocuk Sağlõğõ ve Aile Planlamasõ Gen Müd.   
Şube Müd. Dr. Hüseyin Atik 

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlarõ İnşaatõ Genel Müdürlüğü   
Fizibilite Şube Müdürü Murat Karaburçak 
İnşaat Müh Ülya Lekili 

Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ   
APK Planlama ve Projeler Daire Başkanõ Emre Kutkan 
Ziraat Y. Mühendisi M. Haluk Güçlü 

Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ Küçük Sanatlar ve Sanayi Siteleri Gen. Müd.   
Şube Müdürü Seyfettin Yağcõ 
Mühendis Tolga Arõcan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ   
APK Daire Başkanõ Burhan Altaş 
Mühendis Erdal Gençkan 
Mühendis  

Kültür Bakanlõğõ  
Kültür ve Sanat Varlõklarõnõ Koruma Genel Müdürlüğü  
Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Naki Bayar 

Turizm Bakanlõğõ   
Yatõrõmlar Genel Müdürlüğü   
Planlama Dairesi Şube Müd F.Işõn Sun 
Şehir Plancõsõ A.Didem Akman 

Orman Bakanlõğõ   
APK Kurulu Başkanlõğõ Planlama Şube Müdürü Ertan Özuğurlu 

Çevre Bakanlõğõ  
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü  
Daire Başkanõ M. Ertuğrul Alperman 

Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ   
Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü.  
Uzman Kürşat Önen 
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Denizcilik Müsteşarlõğõ   
Deniz Ulaştõrmasõ Gen Müd Yard. Ergün Maraşlõ 
Daire Başkanõ Fikret Çağlar 
Gemi İnşa ve Tersaneler Gen Müdürlüğü.  
Uzm Yard Bülent Koçak 
Mühendis Hüseyin Seçmen 
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EK:1 c) DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI BÖLGESEL 
YÖNLENDİRME KOMİTESİNDE YERALAN GÖREVLİLER 
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İl Milli Eğitim Müdürü      Fuat AKALTUN   
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İl Turizm Müdürü Necmettin AKGÜNDÜZ
Orman İl Müdür Yardõmcõsõ Şeref ÖZER
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Etüd Proje Pl. Md. Hasan AKSU
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TRABZON (Devamõ)               
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Organize Sanayi Bölge Müdürü     Hüseyin ŞAHİN   
Organize Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanõ   Recep ÇOLAK   
Veteriner Hekimler Odasõ Başkanõ     Arslan KORKMAZ   
                  
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ        
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Su Ürünleri Fakültesi      Doç. Dr. Kadir SEYHAN 
Orman Fakültesi      Mustafa Fehmi TÜRKER 
İnşaat Müh. Ulaşõm Kürsüsü     Doç. Dr. Fazõl ÇELİK   
Müh. Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.Öğ.Üyesi-Gn.Sek.V. Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU 
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