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Bu Rapor, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Gümüşhane
İlinde Sektörel Fizibilite Çalışmaları” Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerikle ilgili
sorumluluk yararlanıcıya aittir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel
kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için
çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam
edeceği garantisi yoktur. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu
dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir.

2

BALIK İŞLEME, ŞOKLAMA
VE PAKETLEME TESİSİ YATIRIMI
ÖN FİZİBİLİTE RAPORU
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ÖNSÖZ

    Dünyadaki bilgi, teknoloji ve insan hareketliliğinin baş döndürücü bir
şekilde değişim göstermesi, devletlerin yönetim anlayışındaki bakış tarzlarının
da farklılaşmasına neden olmaktadır. Günümüzde ticari firmaların ulusal ve
uluslararası ölçekte sürdürülebilir rekabet edebilmesini sağlamak, bölgesel
ve uluslararası ticaret ve ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile
yatırım planları hız kazanmıştır.
   Ülkemizin kalkınmasında girişimciliğin artırılması, girişimci özelliklerinin

Okay MEMİŞ
Gümüşhane Valisi

ve niteliğinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Başarılı girişimcilik faaliyetleri
ülkede istihdam oluşturmada, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında, yeni
endüstrilerin ortaya çıkmasında, toplumun değişim ve gelişim sürecinde oldukça
işlevseldir.    Özellikle, ticari hayatta, dünyada yer edinmiş “Türk Girişimcilik”
kültürünün yaşanan bu değişime yaygın ve etkin bir şekilde uyum sağlaması
önemlidir.
   Kamu ve özel sektör olarak, doğal, ekonomik, kültürel ve teknolojik
kaynakların kullanılarak bölgesel fırsatlardan en üst düzeyde fayda sağlanması
hedeflenmeli, bu doğrultuda tüm taraflar işbirliği içerisinde kaynakları etkin
ve verimli kullanmak için stratejik planlamalar doğrultusunda çalışılmalıdır.
Yereldeki potansiyelin ortaya çıkarılarak harekete geçirilmesi, Gümüşhane’de
yapılacak tüm çalışmalar bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı
şüphe götürmez bir gerçekliktir.  
   Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızın hazırlamış olduğu ön fizibilite
raporlarının ilimiz ve ülkemiz adına yapacağı katkılar, hem var olan ticari
etkinliğimizi artıracağına, hem de 2023 vizyonuna uygun bir perspektifle dünya
ekonomileri arasında hedeflerine ulaşma da katkı sağlayacağına inancım tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, yapılan bu çalışmalara emeği geçen herkese
teşekkürlerimi ifade eder; devlet olarak her zaman müteşebbislerimizin
yanında olacağımızı da belirtmek isterim.
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Son yüzyılda değişen ekonomik koşulların yarattığı ticari rekabet
ortamı, ülkelerin daha fazla üretim yapmalarına ve dünya ekonomik sahasında
yer almalarına zorunlu bir imkân sağlamıştır. Küresel dünyanın tüm ticari
aktörleri için, var olmanın koşullarını belirleyen en önemli unsur hiç şüphesiz
ki, en iyi üretim koşullarıyla, en uygun fiyat olanaklarını   sunup, en doğru
lojistik imkânlarıyla doğru pazarlara ulaştırarak, insanlığın faydasına katkıda
bulunmaktır.

İsmail AKÇAY
Gümüşhane
Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemiz de, bu minvalde gelecek ticari perspektifini oluşturmak için ve
2023 vizyonuna paralel olmak koşuluyla 500 milyon dolarlık ihracat hedefine
bu yollarla ulaşmak hedefindedir. Karadeniz bölgesinin ve ipek yolunun
Kafkaslara açılan noktasında yer alan Gümüşhane’de, bu vizyona paralel
olarak çalışmalarını yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gümüşhane Ticaret
ve Sanayi Odası olarak, farklı sektörlerde 10 adet fizibilite raporunu hazırlayıp,
ilimizin kalkınması ve ülkemize fayda sağlaması adına yatırımcıların imkânlarına
sunmaya özen gösterdik.
Yapmış olduğumuz bu fizibilite çalışmalarının müteşebbisler vasıtasıyla
yatırıma dönüştürülerek, ilimizde birçok insanın istihdam sağlamasına, üretim
kapasitesinin arttırılmasına ve bunlara uygun olarak ta ilimizin bir yatırım
merkezine dönüşmesine katkı sağlayacağına olan inancımızın tam olduğunu
ifade etmek isterim.
Büyük emekler verilen bu fizibilite çalışmalarının hazırlanmasında
değerli katkılarını sunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına, Gümüşhane Ticaret
ve Sanayi Odamızın kadirşinas çalışanlarına, ayrıca bu çalışmalarımızda bizlerden
desteğini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlara minnettarlığımı ifade
etmek isterim. Bu ön fizibilite çalışmalarının Gümüşhane’mizde yatırım yapacak
işadamlarımıza faydalı olacağına, fikir vereceğine inanıyorum. Hedefimiz
gelişen Gümüşhane, kalkınan Türkiye’dir. Hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum.  
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1. ÇALIŞMA ÖZETİ
1.1 YATIRIMIN KONUSU
Balık ve su ürünleri işleme tesisi
1.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilmesi
1.3. YATIRIM YERİ
Gümüşhane ili Kelkit İlçesi Güney Kesimleri
1.4 .TESİS KAPASİTESİ
Tam kapasitede 1.527.000 kWh elektrik üretim kapasitesine sahiptir.
1.5.TOPLAM YATIRIM TUTARI
Toplam Yatırım Tutarı 1.215.117,21 $’dır.
1.6. YATIRIM SÜRESİ
Yatırım süresi 12 Ay’dır.
1.7. KAPASİTE KULLANIM ORANI
Kapasite kullanım oranı ilk yıl için %100’dür.
1.8. İSTİHDAM KAPASİTESİ
İstihdam edilecek personel sayısı 4’tür
1.9 YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ
Yatırımın geri dönüş süresi 9,55 Yıl’dır.
1.10. SERMAYENİN KARLILIĞI
Yatırımın karlılığı ilk yıl için %2,50’dir.
1.11. İÇ VERİMLİLİK ORANI
İç verimlilik oranı %4,41’dir.
1.12. NET BUGÜNKÜ DEĞER
5 yıllık net bugünkü değer toplamı: -656.309,04 $’dır.
10 yıllık net bugünkü değer toplamı: 312.135,18 $’dır.
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2. GÜMÜŞHANE’YE GENEL BAKIŞ
GÜMÜŞHANE COĞRAFİ YERLEŞİM ALANI
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Şekil 1. Gümüşhane İlinin Türkiye Haritasındaki Konumu
Gümüşhane ili, Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi arasında kalan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada
barındıran, Doğu Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır. Bu ilimiz Çin-Trabzon Tarihi İpek Yolu Güzergâhı
üzerinde bulunmaktadır. Gümüşhane ismini, bulunduğu konumda yer alan zengin gümüş madeni ocaklarından
alır. Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 6.575 km2 alana sahip bir şehirdir. 38°49′ -40° doğu boylamlarıyla
39°50′ -40°51′ kuzey enlemleri arasında kalan il toprakları; kuzeyden Trabzon, doğudan Bayburt, güneyden Erzincan,
batıdan Giresun illeriyle çevrilidir.1

İl merkezi denizden 1.153 m yükseklikte olup, Harşit Çayı›nın iki yakasında vadi boyunca uzanan bir
yerleşimdir. Kürtün, Şiran, Torul, Kelkit, Köse ve Gümüşhane Merkez olmak üzere 6 tane ilçeye sahiptir. Gümüşhane
ili yeryüzü şekilleri bakımından iki farklı özellik göstermektedir. Güney kesiminde yer alan Şiran, Kelkit ve Köse
ilçeleri yüksek bir plato özelliği gösterirken, kuzey kesimde yer alan Merkez, Torul ve Kürtün ilçeleri ise dar ve
derin vadilerle birbirinde ayrılmış yüksek dağların bulunduğu bir özelliğe sahiptir.
1 http://kutuphane.gumushane.edu.tr/media/uploads/kutuphane/files/gumushane_tarihi.pdf
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İKLİM (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgâr vb.)
Konumu açısından Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu iklimlerinin etkisinde kalan ilin Karadeniz kıyılarında
yıllık yağış tutarı 1.000-2.500 mm dolayındayken bu değer, Gümüşhane ve Kelkit Vadisi’nde 300-400 mm’ye kadar
düşer. Yüzey şekillerinin Karadeniz’den gelen hava akımları üzerindeki etkisi, bu olguda önemli rol oynar. Yıllık
ortalama sıcaklık 9.7°C, en soğuk ay ocak (ort. -2.2°C), en sıcak ay ağustos (ort. 20.0°C), bugüne kadar ölçülen en
yüksek sıcaklık 40.0°C (1980), en düşük sıcaklık -23.6°C (1972), 0°C’deki gün sayısı 90-95’tir. Yıllık yağış tutarı (425
mm) ile Türkiye ortalamasının altındadır. En çok yağış düşen aylar mart, nisan, mayıs (ort. 166.0 mm); en az yağış
düşen aylar temmuz, ağustos ve eylüldür (ort. 43.6 mm). Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 95.6 olduğu ilde, kuzeye
bakan yamaçlarda, Torul yöresinde yağış daha yüksek, güneyde Kelkit Vadisi’nde (örneğin Şiran) çok düşüktür. Yağışlar
kış aylarında kar biçiminde düşer (yılda ortalama 24 gün kar yağışlı, 35.1 gün karla örtülü, 113 gün donlu). Egemen
rüzgâr yönü batı-güneybatıdır.2

TOPRAK VE ARAZİ YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Gümüşhane ilimizde birçok toprak çeşidi bulunmaktadır:
Alüvyal Topraklar: Akarsuların taşıdığı malzemeyi biriktirmesiyle oluşan toprak türüdür. Delta ovaları ve iç
kesimlerdeki ovalarda yaygındır.  Verimli topraklardır.
Bu topraklar; ildeki akarsuların taşıyarak mansapta depoladıkları materyaller üzerinde oluşan kısmen genç
topraklardır. Bitki örtüsü iklime bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bulundukları iklime uyabilen her türlü kültür
bitkisinin yetiştirilmesine elverişli ve üretken topraklardır. Gümüşhane ilinde bu topraklara daha çok Çoruh Nehri,
Harşit Çayı ve Kelkit Çayı boyunca rastlanılmaktadır (Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023,
s.43-44).
Kolüvyal Topraklar: Aşınma sonucu dağların eteklerinde biriken toprak türüdür.
Dik yamaçların eteklerinde ve vadi boğazlarında bulunmaktadır (Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013
– 2023, s.44).
Gri-Kahverengi Podzolik Topraklar: Bu toprak türünde yüzeyde ince bir organik kat ve bunun altında
açık renkli mineral toprak bulunur. Alt toprakta kil birikmesi görülür. Toprak reaksiyonu genellikle orta asittir. Bu
toprakların kireçlenme ve gübrelenmesi iyi sonuç verir.
Gri-Kahverengi podzolik topraklar; yaprağını döken, kısmen de iğne yapraklı orman örtüsü altında ve değişik ana
madde üzerinde oluşmaktadırlar. VI. ve VII. Sınıf arazilerdeki ve orman örtüsü altında bulunan bu topraklar Merkez
İlçe ve Torul’da yayılım göstermektedir  (Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, s.44).
Kahverengi Orman Toprakları: Bu topraklar yüksek kireç içeriğine sahip ana madde üzerinde ve geniş
yapraklı orman örtüsü altında oluşmuşlardır. Genellikle mera ve orman olarak kullanılmasına rağmen kuru ve
fundalık arazi olarak ta yayılım göstermektedir (Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, s.44).
Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları: Bu topraklar genellikle yaprağını döken orman örtüsü altında
oluşmaktadır. İldeki toprakların çok az bir kısmı işlemeli tarıma ayrılmıştır. % 63’lük kısmı orman, % 11’lık kısmı
fundalık, % 17’lik kısmı ise mera arazisidir (Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, s.44).
Kestane rengi Topraklar: Gümüşhane İlindeki bu toprakların % 92 gibi büyük bir kısmı VII. Sınıf arazilerdir.
Genellikle mera, az bir kısımda nadassız kuru tarım olarak kullanılan bu araziler Bayburt, Kelkit ve az bir kısmı da
Şiran topraklarındadır (Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, s.44).
Kahverengi Topraklar: Gümüşhane ilindeki en büyük toprak grubu olan kahverengi topraklar ilin toplam
yüzölçümünün % 29’unu kaplamaktadır. Eğimleri dik veya çok dik olan bu topraklar, sığ veya çok sığdır. Büyük bir
kısmı Bayburt sınırlarında olan bu toprakların bir kısmı Kelkit, çok az bir kısmı da Şiran sınırlarındadır (Gümüşhane
İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, s.44).
2 http://www.nkfu.com/gumushane-ili-hakkinda-bilgi/
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Kireçsiz Kahverengi Topraklar: Gümüşhane ilinde toplam kapladığı alanın % 72’si mera olan arazilerdir.
Tamamına yakını Bayburt üzerinde olup, az bir kısmı da Kelkit’tedir (Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı
2013 – 2023, s.44).
Sierozemler: İl içindeki bu toprakların tamamı VII. Sınıftır. Orman ve fundalık olarak kullanılan bu topraklar Kelkit’te
bulunmaktadır (Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, s.44).
Yüksek Dağ-Çayır Toprakları: Bu topraklar, orman sınırının yukarısında bulunmaktadır. Toprak genellikle sığ
ve taşlıdır. Üzerinde doğal bitki örtüsü oy, saz ve çiçekli bitkilerdir. Soğuk iklimden dolayı verimleri sınırlıdır. İl içindeki
bu tür araziler il yüzölçümünün % 17’sini oluşturmaktadır ( Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 –
2023, s.44-45).
Çıplak Kaya ve Molozlar: Üzerinde toprak örtüsü bulunmayan parçalanmış veya kısmen parçalanmış sert kaya ve
taşlarla kaplı sahalardır. Genellikle bitki örtüsünden yoksundurlar. İl genel yüzölçümünün % 3’ünü oluşturmaktadırlar
(Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, s.44-45).
Irmak Taşkın Yatakları: Akarsuların normal yatakları dışında, taşkın halinde iken yayıldıkları alanları temsil
etmektedirler. Genellikle kumlu, çakıllı ve molozlu malzeme ile kaplıdır. Tarıma elverişli olmadıkları gibi üzerlerinde
doğal bir bitki örtüsü yoktur. Gümüşhane ilinde bu tür araziler il yüzölçümünün % 0,14’ünü oluşturmaktadır
(Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, s.45).
Arazi ve Orman Varlığı: Gümüşhane ilinin tüm sahası 657.500 hektardır. Bunun 182.306 hektarı ormanlık alan,
113.685 hektarı tarıma elverişli alan, 216.915 hektarı çayır ve mera ve 144.594 hektarı kullanılmayan alandır

BİTKİ ÖRTÜSÜ
Gümüşhane topraklarının % 40’ı çayır ve meralarla, % 26’sı ekili dikili yerler ve % 22’si orman ve fundalıklarla
kaplıdır. İlin kuzey kesimi bitki örtüsü yönünden oldukça zengindir. Harşit Vâdisi’nde 1500 m yüksekliklere kadar
yapraklı ağaçlardan meydana gelen ormanlarla [Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, s.45].
kaplıdır. Gümüşhane’nin 2100m rakımına kadar olan kısımlarında çam, köknar, ladin, mazı, meşe, titrek kavak ve
özbek kavağı, büyük yapraklı ıhlamur, dağ akça ağacı, aksöğüt, adi ceviz, sakallı kızılağaç, kiraz, yaban elması, mahlep,
sarıçam, katran ardıcı, bodur ardıç, boyacı sumağı, erik ılgın, yabani fındık, kuşburnu,, alıç ve birçok odunsu bitki
bulunmaktadır. Merkezde; Peygamber çiçeği, ablan otu, başlık otu, saman çiçeği, bodur mazı birçok otsu ve endemik
bitki bulunmaktadır.3

YÜZEY ŞEKİLLERİ
İlimiz 657.500 hektarlık yüzölçümü ile Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık % 0,84’nü oluşturmaktadır. Gümüşhane’nin
ünlü yayları da kuzey kesiminde bulunur. Genel itibariyle dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Gümüşhane
İli arazisinin %60’ını dağlar,%29’unu platolar ve %11’ini ovalar teşkil etmektedir. İlin en yüksek noktası 3.331 metre
ile Abdal Musa Tepesi’dir.

SU KAYNAKLARI
Gümüşhane ilinin en önemli akarsuları Harşit ve Kelkit çaylarıdır. Harşit çayı, Vauk dağının Kuzey eteklerinden Sifon
deresi ismiyle doğmaktadır. Kuzeye doğru akarak Gümüşhane şehir merkezi Torul ve Kürtün ilçelerini geçtikten sonra,
Tirebolu’nun 10 km doğusundan Karadeniz’e dökülmektedir. Yaz aylarında debisi düşen çayın, zaman zaman taştığı
gözlenmektedir. Harşit Çayı üzerinde il sınırlarında Kürtün ve Torul Barajları yer almaktadır. Kelkit Çayı, Yeşilırmak’ın
kollarından biridir ve uzunluğu 320 km’dir. Gümüşhane’nin Çimen Dağları’ndan doğup Yeşilırmak’a katılarak
Karadeniz’e dökülmektedir. Yerüstü suyunu oluşturan bu akarsuların il çıkışı toplam ortalama debisi 1.306,6 hm³/
yıldır. Akarsuların toplam yüzeyleri ise 642 hektardır. Gümüşhane ilinin başlıca gölleri; Karanlık Göl, Beş Göller, Çakır
Göl dür. Diğer küçük göllerle birlikte bu göllerin toplam yüzeyleri 25 hektardır. Gümüşhane ilindeki göletler ise; Köse
Göleti, Salyazı Göleti, Kızlarkalesi Göleti, Yuvacık Göleti, Yaylım Göleti, Aşağıalıçlı Göleti ve Telme Göleti’dir. Ayrıca
Gümüşhane ilinde Kürtün Barajı, Torul Barajı ve Koruluk Barajı mevcuttur. Bu baraj ve göletlerin toplam yüzeyleri ise
756,1 hektardır. Ayrıca 2014 yılında Kelkit ilçesinde hizmete giren Sadak Barajı bölgenin önemli su kaynakları arasında
3http://www.on5yirmi5.com/dosya/turkiyenin-illeri/29-gumushane-hakkinda-genel-bilgi
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yerini almıştır. Yörenin önemli güzelliklerinden birisi de Şiran Tomara şelalesidir[ AYDIN H. / GÜFBED/GUSTIJ/ 4(2)
(2014) 178].

DİĞER DOĞAL KAYNAKLAR
Gümüşhane’de yer alan diğer doğal kaynaklar:
Tabiat Parkları: Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Limni Gölü Tabiat Parkı, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı
Yaylalar: Kadırga Yaylası, Güvende Yaylası, Zigana Yaylası, Kazıkbeli Yaylası, Erikbeli Yaylası/ Kış ve Kayak
Sporları Turizm Merkezi, Taşköprü Yaylası, Altıntaşlar (Kalis) Yaylası, Çakırgöl Yaylası/ Kış Sporları Turizm Merkezi,
Çağlayandibi Şelalesi,
Mağaralar: Karaca Mağarası
Vadiler: Krom Vadisi, Kromni Vadisi
Harabeler: Santa Harabeleri

EKONOMİK VE FİZİKSEL ALTYAPI
Hammadde Kaynaklarına Erişebilirlik
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Gümüşhane ili, Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesini birbirine
bağlayan geçit özelliğine sahiptir. İl oldukça dağınık yer yapısına sahiptir. Tarihte bu yörede yapılmış savaşların asıl
sebebi olarak tarihi bir ticaret yolu üzerinde bulunması ve madenleriyle ün yapmış olması gösterilmektedir.
(http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Gumushane_Madenler.pd
Yöre metalik madenler açısından önemli zenginliklere sahiptir. Özellikle altın ve bakır kurşun-çinko bölgede
önemli yataklar oluşturan başlıca metalik madenlerdir. İldeki önemli altın sahalarından biri Merkez ilçesinde yer
alan Mescitli-Mastra altın yatağıdır.  İlde çok sayıda bakır-kurşun-çinko yatak ve zuhurları bulunmaktadır. Bunlardan
en önemlileri eskiden işletilmiş olan Kırkpavli Cu-Pb-Zn-Au-Ag cevherleşmesidir. İlde endüstriyel hammaddeler
olarak çimento hammaddeleri, feldispat, kil, kaolen, kireçtaşı ve barit oluşumları bulunmaktadır. İldeki endüstriyel
hammadde oluşumları genellikle Merkez ve Kelkit ilçelerinde yer almaktadır.
(http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Gumushane_Madenler.pdf).

Gümüşhane ili, Türkiye’nin önemli maden bölgelerinden biri olup, ilin her tarafının yer altı zenginliğine sahip
olmasıyla önemli bir konumda yer almaktadır. İlde altın, gümüş, bakır, kurşun ve çinko, barit ve seramik ve refrakter
sanayisinde kullanılan refrakter kil cevheri bulunurken ayrıca, çok sayıda bölgede metalik maden, endüstriyel ve
enerji ham madde yatakları mevcuttur.
Kelkit’in Alansa, Gödül, Pernek bölgeleri ile Şiran ilçesinin Norşun bölgesinde linyit kömürü yatakları
bulunmaktadır.Torul ilçesinin Gülaçar, Gümüşhane’nin Bahçecik, Köse’nin Övünce ile Kelkit’in Öbektaş ve Aşağı
Özlüce mevkilerinde özel sektörce mermer üretimi yapılmaktadır.
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi 18 Mayıs 1998 tarihinde Müteşebbis Teşekkülü, Valilik (İl Özel İdaresi)  Ticaret
ve Sanayi Odası Kuruluşlarının iştirakiyle oluşturulmuş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek kuruluş ve
yer seçimi çalışmalarına başlanmıştır. Yer seçimi özellikle  tarıma el verişsiz alanlar tercih edilerek Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına 2 alternatif alan sunulmuş ve Bakanlık 75 hektar büyüklüğündeki alanı uygun görüldüğünü bildirerek
çalışmalara başlanmasını uygun görmüştür.  06.11.2000 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanan Kuruluş Protokolü
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ile Tüzel Kişilik Kazanmış olan Gümüşhane  Organize Sanayi Bölgesi Valiliği, (İl Özel İdaresi) Sanayi ve Ticaret Odası
katılımı, Sanayi Ticaret, Sağlık ve Çevre il müdürlükleri Bilgi ve teknik destekleri ile resmi olarak çalışmalarına
başlamıştır.
     2001 Yılında Bölge Müdürlüğü kurulmuş bölgeye ait imar planları hazırlanarak onay için bakanlığa sunulmuş
ve 11.02.2002 tarihinde inşaat alanında çalışmalara başlamıştır. Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi;   Karadeniz
Bölgesinin Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesine bağlayan transit yola 850 metre, şehir merkezine 15 km, Trabzon
Limanına 115 km, Erzincan Demir Yoluna 130 km, Erzurum’a 187 km mesafede 949.500 m2 büyüklüğünde 573.743m2’si
2500 m2 ile 220000 m2 arasında değişen çeşitli büyüklüklerde 55 adet sanayi parselinden oluşmaktadır.4 Gümüşhane
Organize Sanayi Bölgesi; su, elektrik, güvenlik ve atık su arıtma sistemi hizmetlerini sunmaktadır.
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi’nin yanı sıra kentte faaliyet gösteren Torul ve Şiran Küçük Sanayi Siteleri
de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kaynak: http://gumushaneosb.org.tr/?page_id=25

       Kaynak: Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

4

http://gumushaneosb.org.tr/?page_id=31
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ULAŞIM VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ
İlimizde toplam 496 km (305 km Devlet + 191 km İl ) yol ağı bulunmaktadır. Devlet ve İl yollarının 450 km’si
asfalt (%91), 10 km’si stabilize (%2), 24 km.si toprak (%6) ve 12 km geçit vermez (%1) yoldur. İl sınırları içinde 94 km.
bölünmüş yol ağıyla trafiğe açıktır. İlimizde 8.580 m uzunluğunda 16 adet tünel mevcuttur (http://www.gumushane.
gov.tr/ulasim).  Ayrıca şehir içerisindeki yollar hem yayalar hem de araçlar için yetersizdir. Örneğin yeterince kırmızı
ışık ve üst geçit bulunmamaktadır. Buna ilave olarak şehir içi ulaşımı sağlayan yolların ciddi bakıma ihtiyacı vardır.
Bazı yollar neredeyse tamamen bozuk durumdadır. Şehir merkezinde ciddi bir otopark sıkıntısı mevcuttur. Çünkü
şehirdeki alışverişin büyük bir kısmı sadece bir caddeye sıkışıp kalmıştır. Ancak son zamanlarda yapılan trafikte tek
yön uygulaması bu sorunu kısmen rahatlatmıştır.
İlde yol standardının yükseltilmesi açısından toprak zeminli ve ham yol oranının azaltılması amacıyla ulaştırma
sektörüne gereken önem verilmeli ve yeterli ödenek tahsis edilmelidir.
(http://www.gumushane.gov.tr/ulasim).
Gümüşhane İli Yol Uzunlukları ve Satıh Cinsleri

				Kaynak: http://www.gumushane.gov.tr/ulasim
Gümüşhane’de karayolları dışında demiryolu olarak yakın süreçte Gümüşhane – Trabzon – Giresun hattının
yapılması beklenmektedir. Demiryolunun karayolu taşımacılığında en kapasiteli ve ekonomik bir yöntem olduğu
kanıtlanmıştır.
(http://www.gumushane.com/gumushanede-ulasim).
Hava ve deniz ulaşımı açısından Gümüşhane’ye en yakın il Trabzon; demiryolu yönünden Erzincan’dır.
E-97 Uluslar arası karayolu üzerinde bulunan Gümüşhane’nin Trabzon Hava Limanına uzaklığı 100 km, Erzincan
demiryoluna uzaklığı ise 130 km dir. Gümüşhane’nin İstanbul’a uzaklığı 1.095 km, Ankara’ya uzaklığı 754 km,
Samsun’a uzaklığı 358 km, Bayburt’a uzaklığı 78 km, Diyarbakır’a uzaklığı 527 km, Sivas’a uzaklığı ise 357 km’dir.
(Karayolları Genel Müdürlüğü) Bölge Bağlantı Yolu, OSB Erzincan-Bayburt yolu üzerinde bulunmaktadır. 1500 metre
uzunluğundaki yeni yapılan bölge bağlantı yolu 2005 yılı Ağustos ayı sonu itibaren tamamen bitirilmiştir (Karayolları
Genel Müdürlüğü).
Türk Telekom tarafından; telefon şebekesinin genişletilmesi ve iyileştirilmesine yönelik yatırım ve bakım
onarım programları sürdürülmekte olup, bu çerçevede direkli havai şebekeler başta il ve ilçe merkezleri olmak üzere
tüm Gümüşhane genelinde belirtilen oranda yeraltından sağlanarak görüntü kirliliği asgariye indirilmiştir. Diğer taraftan
santraller arası irtibatları sağlayan fiber optik kablolarda arazi ve yol şartlarının elverdiği durumlarda yine yeraltından
çekilmektedir. Yeni yapılacak binalarda bina içi ankastre uygulaması için projelerin kontrolleri yapılmakta, mevcut
binalarda da zaman içerisinde oluşmuş ankastre yetersizliği dolayısıyla dışarıda çekilen kabloların görüntü kirliliğini
ortadan kaldırmak üzere bina yönetimleri ile görüşülerek ankastrelerin onarımları sağlanmaktadır(GÜMÜŞHANE
İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI, 2013 - 2023).
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SU-ELEKTRİK-DOĞALGAZ ŞEBEKELERİ
Gümüşhane ilinin akarsu şebekesini; Harşit Çayı ve Kelkit Çayı ile bu çayların yan kolları oluşturmaktadır. İl topraklarının
güney kesimindeki akarsular Orta Karadeniz bölümünde, Karadeniz’e dökülmektedir. Tüm akarsular kaynaklarını il
sınırları içerisinden alırlar. Çimen, Zigana ve Gümüşhane dağlarının zirveleri aynı zaman da su bölümü çizgilerine
tekabül etmektedir [Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA)].
Gümüşhane Belediyesi kentsel su ihtiyacını Harşit Çayı alüvyonlarında açılan 5 adet keson kuyu, Halgent ve
Soğukpınar kaynaklarından karşılanmaktadır. İhtiyacın en büyük kısmı kuyulardan alınmakta, kaynaklardan ise az bir
miktar temin edilmektedir. İçme suyu arıtma tesisi mevcut değildir. Gümüşhane Belediyesi olarak merkez ilçe mücavir
alan sınırları içerisindeki nüfusa hizmet verilmektedir. Şiran Belediyesi kentsel su ihtiyacını akarsu, baraj, gölet, kuyu
ve kaynak suyu olmak üzere toplamda 5 kaynaktan karşılamaktadır. Tamamı evsel amaçlı olup sanayi amaçlı su tahsisi
bulunmamaktadır. Şiran İlçesinde içme ve kullanma suyu şebekesi sadece Şiran Belediyesi tarafından kullanılıp yaz
mevsimlerinde 45.000 kişi kış mevsimlerinde ise 16.500 kişi kullanmaktadır. Torul Belediyesi kentsel su teminini çit
deresi ve soğuksu mevkiinde bulunan depolardan sağlanmaktadır. İlçemizde sanayi faaliyetleri gelişmemiş olup cüzi
miktarda su tüketimi mevcuttur (Gümüşhane İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu, 2016).
Torul Belediyesi; yeraltı su kaynaklarından temin edilen su; çoğunlukla içme suyu olarak kullanılmaktadır.
Torul İlçesinde; İçme Suyu temini çit deresi ve soğuksu mevkiinde bulunan depolardan sağlanmaktadır. İlçemizin
içme suyu kapasitesi ve potansiyeli yeterli olmaktadır (Gümüşhane İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu, 2016).
Şiran İlçesinde İçme Suyu temin edilen kaynaklar; Koruluk Barajı, Koruluk Barajı Topuk Suyu, Kekre Deresi Akarsuyu,
Bilgili Mahallesi Kuyu Suyu olmak üzere 5 kaynaktır (Gümüşhane İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu, 2016).

ARAZİ KULLANIMI
Gümüşhane’nin % 25’ini Tarım Dışı Arazi kullanımı, %25’ini Orman ve Fındıklık, % 33’ünü Çayır ve Meralar, % 17’sini
ise Tarım Arazileri oluşturmaktadır. Gümüşhane’de toplam 113.685 hektar tarım arazisi mevcut olup bunun %
39,9’unda tarla tarımı yapılmaktadır. Gümüşhane ilinde 27.943,50 ha. alanda hububat ekimi yapılmakta olup tarım
arazileri içerisindeki oranı ise % 61,58’dir.
İlin arazi kullanımı detaylı olarak aşağıda verilmiştir:

			Kaynak: Gümüşhane Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

YAN SANAYİ
Gümüşhane ilinde alüminyum, ambalaj, ormancılık, petrol, otomotiv ve plastik mevcut olan yan sanayi
sektörleridir.
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DAĞITIM VE PAZARLAMA OLANAKLARI
Gümüşhane, kavşak noktasında yer alması neticesinde transit geçiş konumundadır. Trabzon’a yakın olması Trabzon
Limanı’na getirilen ürünlerin kolayca dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca Doğu illerine yapılacak olan dağıtım kanallarında
doğrudan kara yolunu kullanarak kolayca yapmaktadır.

NÜFUS
Ülkemizde ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında 121 bin 797 kişi olan il nüfusu 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus
sayımına kadar geçen 89 yıllık sürede nüfusu 172.034 bine ulaşmıştır. Bu nüfusun 87.564’ünü erkekler, 84.470’ini
kadınlar oluşturmaktadır. Yüzde olarak ise %50,90 erkek, 49,10 kadınlar oluşturmaktadır.  2016 Yılı Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Gümüşhane 81 il içinde toplam nüfus itibariyle 76. sırada yer almaktadır. İlin
nüfus yoğunluğu ise km² başına 27 kişidir. İl 2016 yılı Aralık ayı itibariyle binde 127,4 yıllık nüfus artış hızıyla Türkiye
sıralamasında ikinci sıradadır.5

YILLARA GÖRE GÜMÜŞHANE NÜFUSU6

NÜFUS ARTIŞ HIZI GRAFİĞİ7

5
6
7

http://www.nufusu.com/il/gumushane-nufusu
http://www.nufusu.com/il/gumushane-nufusu
http://www.nufusu.com/il/gumushane-nufusu
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GÜMÜŞHANE İLÇELERİN NÜFUSU8

GÜMÜŞHANE ALDIĞI VERDİĞİ GÖÇ 9

GÜMÜŞHANE’DE İSTİHDAM, İŞGÜCÜNE KATILMA VE İŞSİZLİK
Gümüşhane’de işgücüne katılma oranı % 49.9’dur. Bu rakam Türkiye genelinde % 51’dir. Gümüşhane’deki
işgücüne katılma oranı Türkiye ortalamasına oldukça yakındır. Türkiye’deki işsizlik oranı % 10.4 iken Gümüşhane’deki
işsizlik oranı % 7.2 olarak gerçekleşmiş ve Türkiye ortalamasının önemli ölçüde altında bir işsizlik oranı mevcuttur.
İstihdam edilenlerin toplam nüfusa oranı Türkiye’de % 45.7 olarak gerçekleşirken Gümüşhane’de bu oran % 46.3
olarak gerçekleşmiştir. Dolayısı ile Türkiye ortalamasının biraz üzerindedir. Gümüşhane’deki işsizlik oranlarının
Türkiye ortalamasının altında olmasının temel sebepleri arasında, inşaat sektöründeki canlılık, istihdam yaratma
olanağı fazla olan maden sektörü ve bilişim sektöründeki yatırımların etkisi, toplum yararına çalışma programları ile
yaratılan ilave istihdamlar ve üniversitenin kurulması ile birlikte artan yeni yatırımlar gösterilebilir.
Son yıllarda önemli ölçüde istihdam sağlayan yatırımlar da işsizliğin düşük düzeyde kalmasında etkili
olmuştur. Örnek verilecek olursa şehirdeki 3 adet maden işletmesi yaklaşık olarak 1000 kişiye istihdam sağlamaktadır.
Buna ilave olarak şehirde kurulan çağrı merkezi yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlamaktadır. Toplum yararına
çalışma programları kapsamında 2014 yılında 1000 kişiye ilave istihdam sağlanmıştır. Gümüşhane merkez ilçesinin
nüfusunun 37000 olduğu düşünülürse bu rakamlar oldukça önemlidir. Bütün bu gelişmeler işsizliğin düşük düzeyde
gerçekleşmesinde etkili olmaktadır.10 İlde Sanayi Siciline kayıtlı 265 adet işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerde
toplam 3.638 kişi istihdam edilmektedir. 11  Başlıca sanayi kuruluşları: Kibrit Fabrikası, Çimento Fabrikası, Gümüşkale
Kireç Sanayii, Gümüşsu Konsantre Meyve Suyu, Kuşburnu Çayı Tesisleri; ayrıca un fabrikaları, mobilya atölyeleri ile
8
9
10

11

http://www.nufusu.com/il/gumushane-nufusu
http://www.nufusu.com/il/gumushane-nufusu
http://gumushanetso.org.tr/dosyalar/GUMUSHANE-EKONOMI-RAPORU.pdf
http://www.gumushane.gov.tr/sanayi
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bıçkı-hızar atölyeleridir.
Gümüşhane kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınması neticesinde son yıllarda çeşitli teşvik unsurlarının
katkısıyla ilimizdeki sanayi tesisi sayısında az da olsa artış görülmüştür. İlin sanayi gelişmesinde madencilik, yöresel
gıda, mermer ve taş ocakları gibi işletmeler ilimiz sanayisinin geleceği için en önde gelen sektör olarak görülmektedir.                  
Aşağıda istihdam sayıları ve şirketler tabloda gösterilmiştir12.

GELİR DAĞILIMI

Gelir referans dönemi bir önceki takvim yılıdır.
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
(1) Fertler eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelirine göre küçükten büyüğe sıralanarak 5 guruba ayrıldığında; ‘’İlk yüzde
20’lik grup’’ geliri en düşük olan grubu, ‘’Son yüzde 20’lik grup’’ ise geliri en yüksek olan gurubu tanımlamaktadır.
Kaynak: (Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Ekonomisi 2014 Analizi, 2015)

12

http://www.gumushane.gov.tr/sanayi
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Kaynak: (Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Ekonomisi 2014 Analizi, 2015)
Türkiye’deki gelir dağılımı istatistikleri incelendiğinde en düşük gelir grubunda olanlar milli gelirin % 6.1’ini
elde ederken, bunu sırası ile % 10.7, % 15.2, % 21.4 ve en yüksek gelir grubunda olanlar % 46.6 şeklince
ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere tüketici olan ve mal ve hizmetlere talep oluşturan hane halklarının gelir
dağılımındaki iyileşmeler aynı zamanda sağlıklı bir ekonominin temel taşını oluşturmaktadır. Bu manada
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu, en alt gelir gruplarının gelirlerindeki iyileşmelerdir (Gümüşhane Ticaret ve
Sanayi Odası, Türkiye Ekonomisi 2014 Analizi, 2015).

SOSYAL HİZMETLER
İlde verilen sosyal hizmetler (https://gumushane.aile.gov.tr/);
• Sosyal Yardımlar: Yoksullukla mücadele alanında strateji geliştirmek, adil bir gelir dağılımını
sağlamak amacıyla yoksul ve muhtaç vatandaşlarımızı düzenli sosyal yardımlar ile güçlendirmek,
çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarının kendi alın terleriyle geçinmelerini sağlamak
bu alanda verilen çalımalardır.
•

Aile ve Toplum Hizmetleri: Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler
öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal
politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek hedeflerini taşıyan hizmetlerin verilmesidir.

•

Çocuk Hizmetleri: Çocuğa yönelik her türlü istismarı engellemek, sokakta yaşayan/çalıştırılan
çocukları sokaktan çekerek, rehabilite ederek topluma yeniden kazandırmak, çocuk dostu kentler,
mekânlar, kurumlar oluşturulmasını sağlamak, çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal
bilinç ve duyarlılığı arttırıcı aktivitelerde bulunmak, çocuklarımızın aile sıcaklığına en yakın ortamda
bakımlarını sağlayabilmek, çocukların akademik, sportif, kültürel, sanatsal başarılarını arttırmak
için çalışmalar yapmak verilen hizmetlerden sadece birkaçıdır.

•

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri: Yaşlılar için genel müdürlüklere bağlı olan ve olmayan huzurevlerinde
verilen hizmetler; engelliler için özel bakım merkezlerinde, umut evlerinde ve genel müdürlüğe
bağlı bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerinde verilen hizmetlerdir.

•

Kadına Yönelik Hizmetler: Ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal yaşamın
tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın
önlenmesi için politikalar üretmek, strateji geliştirmek, tüm paydaşlarla işbirliği yapmak ve
koordinasyonu sağlamak amacıyla verilen hizmetlerdir.

•

Şehit Yakınları ve Gazi İşlemleri: Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin
her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin
belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım
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faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak verilen hizmetlerdir.

KÜLTÜREL YAPI
Gümüşhane ilinin kültürel oluşumunda kuzey bölgesinde Karadeniz, güney bölgesinde ise Doğu Anadolu
etkileri görülür. İlde, kır ve kent yaşamının iç içe olması toplumsal yaşamda geleneksel öğelerin varlığını korumasına
yol açmaktadır.
Eski dönemlerde ilin en önemli el sanatlarından biri olan gümüş işlemeciliği, 19. yüzyılda gümüş ocaklarının
kapanmasıyla ortadan kalkmıştır. Günümüzde Gümüşhane ili halkının yaptığı başlıca geleneksel el sanatları;
dokumacılık, çömlekçilik ve av gereçleri yapımcılığıdır. Dokumacılıkta, yünün taranarak bükülmesi ile elde edilen
iplik kullanılır. Küçük tezgâhlarda bu iplikler kullanılarak kilim, cicim ve ihram dokunur. Kilimlerde çoğunlukla at başı
ve bitki motifleri kullanılırken, ihramlarda ise “tetikli zincir”, “Bayburt kordası”, “pirinç deni” gibi adlar alan desenler
kullanılır.

KURUMSAL YAPILAR
Gümüşhane ilinde bulunan kurumsal yapılar;
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
 Gümüşhane Kent Konseyi,
 Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü,
 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,
 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,
 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,
 Tapu Müdürlüğü,
 İl Defterdarlığı,
 PTT Başmüdürlüğü,
 Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü,
 Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü,
 İl Sağlık Müdürlüğü,
 İl Emniyet Müdürlüğü,
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
 İl Telekom Müdürlüğü,
 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,
 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
 İl Müftülüğü, Bilim ve Sanayi İl Müdürlüğü,
 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,
 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
 Kadastro Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü,
 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü,
 İl Özel İdaresi, Gümüşhane Belediyesi,
 Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş,
 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü,
 İl Dernekler Müdürlüğü’dür.
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3. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA PLANLAMASI
3.1. PAZAR VE TALEP ANALİZİ
3.1.1. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Özellikle sağlıklı beslenmedeki öneminden dolayı su ürünlerine olan ilgi dünyada ve ülkemizde gittikçe artmaktadır.
Artan ilgiyle birlikte ülkemizdeki su ürünleri işleme sanayisinin geliştirilmesindeki çabaların eskiye oranla artış
eğiliminde olduğu görülmektedir. Ülkemizde işlenmiş ürünler arasında balık unu ve yağı yer almaktadır. Diğerleri
ise dondurulmuş su ürünleri, tütsülenmiş ve tuzlanmış balık, taze ve soğutulmuş kültür balıkları (levrek ve çipura),
marinat, surimi, deniz salyangozu ve kurbağa bacağı gibi ürünler gelmektedir.13
Su Ürünleri Pazarı
Organize Perakende; Perakende Hipermarketler , (Carrefour, Real, Migros, Tesco Kipa) Perakende Süpermarketler,
(Zincir marketlere ait Süpermarketler, yerel süper marketler.) Toptancı Hipermarketler (Metro Cash & Carry)’de
satılmaktadır. Tam bir istatistik veri olmamakla birlikte mevcut iç tüketimin % 70 geleneksel pazarda , % 30 unun ise
organize pazarda tüketime sunulduğu tahmin edilmektedir. 14










Zincir marketlerin fonksiyonu
Süreklilik ,
Hijyen
Kalite ve gıda güvenliği,
Serbest alış-veriş ortamı,
Ulusal dağılım (penetrasyon),
Stabil fiyat,
Tüketim alışkanlıklarının değişimine katkı,
Geniş ürün yelpazesi14,

Denizler ve iç sular(Akarsu, Göl, vb.) içinde barındırdığı canlılık ve zengin biyolojik çeşitlilik açısından yüzyıllardır insanlar için çok büyük gıda kaynaklarını oluşturmuşturlar. İnsanoğlu ilkel zamanlarda su ürünlerini toplayarak
elde etmekteydiler sonraları avlama yöntemleri ve daha sonrada yetiştirme yollarını öğrendiklerinde su kaynaklarından daha fazla yararlanmaya başlamıştır. Su ürünleri dendiği zaman denizlerde, iç su kaynaklarında ve yapay
havuzlardan avcılık veya yetiştiricilik yoluyla elde edilen balık, yumuşakçalar, süngerler, memeliler, su bitkileri ve
bunlardan imal edilen ürünlerin geneli akla gelmektedir.
Gıda olarak su ürünlerinde başta balık ve yumuşakçaların etinde su içeriği yüksektir. Su içeriği yüksek olan
gıdalar mikroorganizmaların çoğalmasına elverişlidir. Gıdada bulunan mikroorganizmaların yaşamsal faaliyetleri
yani enzimatik, kimyasal ve fiziksel faaliyetler gıdanın bozulmasını hızlandırmaktadır. Ayrıca protein haricinde gıdada üre gibi bazı azotlu bileşikler de bulunmaktadır. Bu bileşikler bozulmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle
avlanan ya da elde edilen balıkların kanının süzülmesi, organlarının ayıklanarak temizlenmesi ve sonrasında depolanması uygun görülmektedir.
En başta bu bozulmalara engel olmak ve gıdanın uzun süre depolanabilmesini yani raf ömrünü uzatmasını
sağlayan bir takım işlemlere gıda işleme denir. Su ürünlerinin işlenmesi başta gıdayı bozulmadan muhafaza etmeyi
amaç edinmesinin yanında gıdaya tat ve koku katılarak aromasını değiştirip daha lezzetli ve yenilebilir kılmayı da
amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda su ürünleri çeşitli işlemlerden geçirilir öncelikli amaç gıdanın raf ömrünü uzatmak olduğu için gıdaya soğutma, kurutma, dondurma, tuzlama, konservasyon, ışınlama, marinat ve dumanlama gibi işlemler uygulanarak gıdanın su içeriğinin azaltılması ve mikroorganizmaların faaliyetlerine engel olunması gibi gıdanın raf ömrünün uzatılması sağlanır. Ayrıca dumanlama veya marinasyon sayesinde gıdanın aroması da
değiştirilmektedir.

13
14

http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/2ed812220b0705f_ek.pdf
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/CAQ/2013/MultiStakeHolderPlatform/ppt/6_Adem_%C3%87OLAK.pdf
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Su Ürünlerinde İşlemenin Önemi
Su ürünleri, gıdanın yapısı nedeniyle çabuk bozulan ürünlerdir. Su içeriğinin yüksek olması mikroorganizmaların çoğalmasına ve canlılıklarını sürdürüp gıdanın kolayca bozulmasına neden olduğu için işleme yöntemleri
geliştirilmiştir. Bu yöntemler suyun kurutularak veya tuzlayarak uzaklaştırılması, gıdadaki suyun dondurulması, sirke
ve tuz kullanılarak gıdanın pH’ının ayarlanması gibi işlemlerle gıdanın bozulmadan kalması sağlanır. Avlanan veya
yetiştirilen su ürünlerinin pazarlanmasında, avlanılan bölgelerden uzaklara taşınmasında bozulmadan kalmasının
sağlanması ile işlemenin önemini özetleyebiliriz. Marketlerimizde konserve balık gibi çok uzun zaman gıdanın dayanıklı ve bozulmadan kalması sağlanabilmektedir. Ayrıca surimi adıyla bilinen ekonomik değeri düşük ve pek alıcısı
olmayan balıketlerine, yengeç gibi pahalı deniz ürünlerinin aroması katılarak yapılan işleme yoluyla ekonomik değeri yüksek ürünleri daha ucuza yenmesini sağlayan ürünlerde işleme yoluyla yapılmaktadır.15

3.1.2. PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE PROFİLİ

1970 yılında 178 bin ton olan üretimimiz, 2015 yılında 672 bin ton olmuştur. 2015 yılındaki üretimin %
36`sı yetiştiricilik, % 64`ü avcılık yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Denizlerden yapılan avcılıkta en önemli pay Karadeniz`e aittir. 2015 yılında denizlerden yapılan avcılıktaki payı  %
80 olmuştur. Avlanılan en önemli türler % 49`luk payı ile hamsi, % 19`luk payı ile çaça, % 9`luk payı ile beyaz kum
midyesidir. Aynı yıl içsularda avlanılan en önemli türler ise % 26`lık payı ile sadece Van Gölünde bulunan inci kefali,
% 26`lık payı ile sazan, % 20`lik payı ile havuz balığı ve %14`lük payıyla gümüş balığı olmuştur.
2015 yılında su ürünleri yetiştiriciliğinin % 42`si içsulardan, % 58`i denizlerden gerçekleştirilmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan 2.377 işletmenin % 82`si içsularda olmasına karşın, üretim içindeki payı  % 42 olmuştur. Alabalık,
levrek ve çipura yetiştiriciliği yapılan en önemli türlerdir. Denizlerden yetiştiricilik yoluyla üretilen balıkların % 54`ünü
levrek, % 37`sini çipura, % 5`ini alabalık oluşturmaktadır. İçsulardan yetiştiricilik yoluyla üretilen balıkların ise tamamına yakını denebilecek kısmını alabalıklar oluşturmaktadır.
Dünya su ürünleri üretimi 2014 yılında % 56`sı avcılık, % 44`ü yetiştiricilik yoluyla olmak üzere 167 milyon
ton olmuştur. Avcılığın % 13`ü, yetiştiriciliğin % 64`ü içsulardan gerçekleştirilmiştir. Türkiye toplam su ürünleri üretimi
ile dünyada 30`lu sıralarda, AB ülkeleri içinde ilk beş sırada yer almaktadır.
Kişi başına su ürünleri tüketimimiz 6 kg civarındadır. 2013 yılında kişi başına dünya su ürünleri tüketimi ortalaması 19 kg, Avrupa ve AB ortalaması 22 kg civarında olmuştur. Bu rakamlar aynı yılda İzlanda`da 92 kg, Norveç`te
15

http://balikciftligim.blogspot.com.tr/2015/05/su-urunlerinin-islenmesi.html
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52 kg, Japonya`da 49 kg, İspanya`da 42 kg, Yunanistan`da 19 kg, Bulgaristan`da 7 kg, Irak`ta 3 kg olmuştur. 16
Bu sonuçlar bize Türkiye’de Su Ürünleri Tüketiminin yaklaşık olarak 6 kg x 30 TL (ortalama fiyat) x
80.000.000 = 14.400.000.000 TL’lik bir Pazar Büyüklüğü olduğunu göstermektedir.
2015 yılında toplam üretim içinde % 49`luk paya sahip hamsilerin yaklaşık yarısı, çaça balıklarının ise tamamı
balık unu ve yağı için kullanılmış, yaklaşık 25 bin ton balık unu üretimi gerçekleştirilmiştir. Yurt dışından ise 80 bin ton
balık unu satın alınmıştır. Diğer sektörlerle beraber, 2015 yılında toplam 105 bin tonluk bir balık unu kullanılmıştır.
Bu miktarda balık unu için yaklaşık 750 bin ton balığa ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle su ürünleri yetiştiriciliğinde
balık ununa daha az ihtiyaç duyulan herbivor ve omnivor türlerin yetiştiriciliğini teşvik edecek ve yaygınlaştıracak bir
yaklaşımı benimsenmelidir.
Su ürünleri sağlıklı beslenme önerilerinin vaz geçilmezleri arasında yer alan bir besin maddesidir. Ancak kişi başına
su ürünleri tüketimimizi, artan nüfusumuza koşut bir üretim artışı gerçekleşemediği için, artırmamız çok olası görülmemektedir. Ürettiğimiz ürünleri en iyi şekilde insan tüketiminde kullanmaya yönelmek, balıkçılık sektörüne zarar
vermeden,  ithalat gerçekleştirmek, tüketimi kısmen artırmak için bir seçenek olarak dikkate alınmalıdır.

3.1.3. TALEBİ ETKİLEYEN UNSURLAR
Talebi etkileyen en önemli unsur hane halkının ortalama geliridir. Balık sevilen ve tercih edilen bir ürün olmasına rağmen fiyatı yüksek bir üründür. Bu nedenle toplumun tümü tarafından düzenli olarak tüketilememektedir.
Su Ürünleri Tüketimi
Kişi başı su ürünleri tüketimimiz AB ve dünya ortalaması göz önüne alındığında oldukça düşüktür. 2013 yılında kişi başına su ürünleri tüketimimiz 6,07 kg olurken, dünya ortalaması 18,98 kg, AB ortalaması 22,47 kg olmuştur.
Çizelge-14`de çeşitli ülkelerin kişi başı tüketim miktarları yer almaktadır.
Çizelge-1 Kişi Başına Su Ürünleri Tüketimi (2013)

Kaynak; FAO
En fazla su ürünleri üretiminin yapıldığı ülke Çin`dir. 2014 yılında 62 milyon ton su ürünleri üretimi gerçekleştirmiş olan Çin`in, avcılık yoluyla gerçekleştirilen üretimdeki payı % 18, yetiştiricilik yoluyla gerçekleştirilen
üretimdeki payı % 62, toplam üretimdeki payı ise % 37`dir. Çizelge-11`de en fazla su ürünleri üretimi yapan ülkeler
görülmektedir.

16

http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=27302&tipi=17&sube=0
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Çizelge-2 Su Ürünleri Üretiminin En Fazla Olduğu Ülkeler (2014)

Ülkemiz yıldan yıla değişmekle birlikte, toplam su ürünleri üretiminde dünyada otuzlu, AB ülkeleri arasında
ise dördüncü- beşinci sıralarda yer almaktadır.
Çizelge-3 AB Ülkelerinin Su Ürünleri Üretimi (2014)

Kaynak; FAO
Çizelge-3`deki verilere göre, 2014 yılında AB ülkelerinin toplam su ürünleri üretiminin % 81`i avcılık yoluyla
gerçekleştirilmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliğindeki üretimin % 78`si denizlerden sağlanmıştır. AB ülkelerinde içsularda
ticari amaçlı avcılık çok düşük düzeylerde olduğundan ülkemiz ilk sırada yer almaktadır. 2014 yılında AB ülkeleri
arasında avcılık açısından altıncı, yetiştiricilik açısından ise ikinci sırada yer aldı.  
Alakavuk (2009) İstanbul piyasasında hazır gıda tüketimi için satışa sunulan işlenmiş su ürünleri üzerinde
yaptığı çalışmada gerek donmuş, gerekse soğuk olarak satılmakta olan ürünlerin mezofilik ve psikrofilik bakterileri insan
sağlığına zararlı olmayacak düzeyde içerdiği ve bu ürünlerin taze durumda olduğu belirtmiştir. Ancak, özellikle işlenmiş
ürünlerin Koliform bakteri yükü açısından örneklerin çoğunda kontaminasyon sorunu olduğu, E. Coli bakımından ise
soğuk yemeklerin yarıdan fazlasının sınır değerleri aşan düzeyde kontamine olduğunu rapor etmiştir. Gerek soğuk,
gerekse donmuş örneklerin büyük çoğunluğu hazır yemekler için bildirilen sınır değerler üzerinde S. Aureus içerdiğini,
midye dolma ve balık köftesi örneklerinin hazırlanmaları aşamasında yapılan baharat gibi ilavelerle yarıdan fazlasının
B. Cereus ve C. Perfringens bulunduğunu tespit etmiştir. Bu durumun, ürünlerin imalatı sırasında hijyen eksikliği olduğu
ve hammadde kalitesi anlamında da sorunların yaşanmış olabileceğini belirtmişlerdir. Su ürünleri işletmelerinde
gıda güvenliği ile ilgili prosedürlerin uygulanması, kaliteli hammadde kullanılması, personelin hijyen konusunda
eğitilmesi ve izlenmesi, baharat gibi ilave maddelerin kalitesine de büyük önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.17

17

http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/2ed812220b0705f_ek.pdf
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Görüleceği üzere talebi etkileyen bir diğer unsurda üretimin ve ürünlerin hijyen koşullarıdır. Bu konuda
standartların getirilmesi ve daha da önemlisi sıkı bir denetim ile uygulanması talep üzerinde büyük önem
taşımaktadır.
Ayrıca bölgede artan turizm faaliyetleri ve açılan otellerde de talebi önemli bir şekilde arttırmaktadır.
Turizm tesisleri ve faaliyetleri talebi doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle bu tesisin ürünlerine olan talep
hem yakın hem de uzak çevreler tarafından olacaktır.

3.1.4.REKABET YAPISI VE RAKİPLERİN ÖZELLİKLERİ
Sektörde ihtiyaç duyulan yönde alt yapı ve teknolojik gelişmenin sağlanması, üretimin artırılması ile
maliyetlerin düşürülmesi için uygun olan destekler bulunmaktadır. Bugüne kadar sağlanan destekler sayesinde
yetiştiricilik üretiminde önemli artış olmuştur. Ayrıca, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından
yürütülen su ürünleri ile ilgili hibe programları çerçevesinde “Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” ile “Kültür
Balıkçılığının Geliştirilmesi” alanları da bulunmaktadır. Söz konusu devlet destekleri sektörün gelişmesini ve rekabet
gücünün artmasını sağlamıştır. Avrupa Birliği kriterlerine uygun su ürünleri işleme tesislerinin sayısı 2012 yılında
160’ı geçmiştir. Ülkemiz katma değer sağlayan işlenmiş su ürünlerinin karlı fiyatlarla değerlendirileceği Avrupa ve
Ortadoğu pazarlarının ortasında, pazara erişmede uygun bir konumdadır. Bu pazarlar su ürünlerini yaygın ve dünya
ortalamalarının üstünde tüketen ve ürünlerin yüksek fiyatla alıcı bulduğu pazarlardır. Bu fırsatın sadece fiyat avantajı
ile değil marka ve ürün çeşitliliği ile de avantaja dönüştürülmesi önem taşımaktadır.
Sektörde diğer bir zayıf yön, 1971 yılında uygulamaya giren ve sonrasında birkaç kez tadil edilen mevcut
yasal düzenlemelerin günün ihtiyacına cevap verememesidir. Avrupa Birliğinde su ürünleri sektöründe üretici
örgütleri aracılığıyla, sektörün sosyo-ekonomik yönden geliştirilmesi ve kaynakların korunmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Örgütler bu görevlerini yerine getirirken, güçlerini yasalardan almaktadırlar. Kaynak yönetimi,
fiyat oluşumu, arz ve talep dengesinin kurulması yoluyla üreticiler açısından istikrarlı bir ortam sağlanmakta ve
geleceğe dair belirsizlikler ortadan kalkmaktadır. Türkiye’de örgütlü hareket etmenin pazarın ortak organizasyonunda
etkisi yok denecek durumdadır. En önemli sorunlardan biri de, balıkçıların fiyat oluşumu içerisindeki rolünün yok
denecek kadar az olmasıdır. Balıkçılar, bir finansman mekanizması olarak çalışan komisyoncuların belirledikleri fiyatı
kabul etmektedirler. Bu da balıkçıların gelir düzeyi için sınırlayıcı bir faktör olmaktadır. Örgütlenmenin yetersiz olması
ve piyasada etkin olarak işlememesi olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Su ürünlerinin ilk satışından tüketiciye kadar
olan süreçte aşırı fiyat artışı ile arzın talebe göre dengelenmesi hususlarında etkin olacak bir yapının bulunmaması
üretici ve tüketici aleyhine bir durumdur.18

3.2.

PAZARLAMA PLANI

3.2.1. HEDEF PAZAR VE ÖZELLİKLERİ
Kurulması planlanan tesisin ilk aşamadaki kısa vadeli hedef pazarı çevre iller ile büyükşehirlerdir.
Orta vadedeki pazarı ise Türkiye olarak öngörülmüştür.
Su Ürünleri Dış Ticareti
Türkiye su ürünleri dış ticaretinde pozitif durumdadır. 2015 yılında 692 milyon dolarlık ihracata karşılık, 250 milyon
dolarlık ithalat yapılmıştır.

18

http://tarim.kalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2014/12/Su_Urunleri_oik_Raporu.pdf
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Çizelge-1 Su Ürünleri Dış Ticareti

Kaynak: TÜİK

* Balık unu ve yağı fabrikalarında işlenen miktar.

İhraç edilen su ürünleri, ithal edilen su ürünlerinden daha yüksek fiyata sahiptir. 2015 yılında ihraç edilen su
ürünlerinin kilogram fiyatı 5,85 dolar iken, ithal edilen su ürünlerinin kilogram fiyatı 2,55 dolar olmuştur.
Su ürünleri ihracatımızda yetiştiricilik ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. 2015 yılında su ürünleri ihracat
değeri içinde alabalık % 13, levrek % 24, çipura % 21`lik bir paya sahip olmuştur. Aynı yıl su ürünleri ithalat değeri
içinde ise somonlar % 24, uskumru/kolyoz % 27`lik bir paya sahiptir.
En fazla su ürünleri ihracatı yapılan ülkeler AB ülkeleridir. Çizelge-8`de 2015 yılında en fazla su ürünleri ihracatı yapılan ülkeler yer almaktadır.
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Çizelge-2 Su Ürünleri İhracatı Yapılan Başlıca Ülkeler

Kaynak; TUİK
Su ürünleri ihracatının en fazla yapıldığı 10 ülke, toplam su ürünleri ihracat değeri içinde  % 80`lik paya sahiptir.
Çizelge-9`da en fazla su ürünleri ithalatı yaptığımız ülkeler yer almaktadır. En fazla ithalat yapılan beş ülkenin, toplan
su ürünleri ithalatındaki payı % 72`dir.   
Çizelge-3 Su Ürünleri İthalatı Yapılan Başlıca Ülkeler

Kaynak; TUİK
Toplam su ürünleri ithalat değerinin yaklaşık yarısı Norveç`ten ithal edilen su ürünleri için harcanmaktadır.
Norveç`ten özellikle somon ve uskumru/kolyoz ithalatı yapılmaktadır. Fas ve Libya’dan ise avcılığı uluslararası kotaya
tabi olan canlı orkinoslar, Türkiye`deki çiftliklerde semirtilmek amacıyla ithal edilmektedir.

Ulusal Düzeyde Su Ürünleri Tüketimi
Kişi başına su ürünleri tüketimi 6 kg civarındadır.
Bu sonuçlar bize Türkiye’de Su Ürünleri Tüketiminin yaklaşık olarak 6 kg x 30 TL (ortalama fiyat) x
80.000.000 = 14.400.000.000 TL’lik bir Pazar Büyüklüğü olduğunu göstermektedir.
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3.2.2 HEDEF MÜŞTERİ GRUBU VE ÖZELLİKLERİ
Hedef müşteriler kurumsal yapıda firmalar olduğundan dolayı kalite ve işleme tesislerinin güvenirliğine
büyük önem vermektedirler. Öte yandan balık gibi çabuk bozulan bir ürünün hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde
üretilmesi, işlenmesi ve saklanması son derece önemlidir. Bu nedenle kurulacak olan tesislerde gerekli olan tüm
güvenlik, işleme ve kaliteye azami ölçüde dikkat edilmelidir. Bu unsurlar müşteriler tarafından bir seçim nedeni
olarak değerlendirilmektedir.
Su Ürünleri Hedef Müşteri kitlesi endüstriyel firmalardır. İşlenen ürünler büyük market zincirlerine
gönderilmektedir. Satışlar bu marketler üzerinden yapılmaktadır.

biridir.

Hedef Müşterileri Geleneksel Müşteriler ve Organize Perakende Müşteriler olarak ikiye ayırabiliriz.
Bir diğer satış kanalı ise mahalle balıkçı dükkanlarıdır. Ayrıca açık semt pazarları da satış kanallarından

Türkiye’de su ürünleri avcılık, akuvakültür ve ithalat yoluyla pazara arz edilmektedir. Her üç kaynaktan
gelen ürünler doğrudan veya işlenmiş gıda olarak tüketiciye sunulur.
Su Ürünleri Satış kanalları;
Geleneksel Kanalda




Mahalle balıkçı dükkanları,
Açık Semt pazarları,
Otel ve restoranlara hizmet veren toptancılar,
Organize Perakende;





Perakende Hipermarketler , (Carrefour,Real,Migros, Tesco Kipa)
Perakende Süpermerketler, (Zincir marketlere ait Süpermarketler, yerel süper marketler.)
Toptancı Hipermarketler (Metro Cash&Carry)

Tam bir istatistik veri olmamakla birlikte mevcut iç tüketimin % 70 geleneksel pazarda , % 30 unun ise
organize pazarda tüketime sunulduğu tahmin edilmektedir.

3.2.3. İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ DÜZEYİ

Tam kapasitedeki üretim düzeyi verileri yukarıdaki tabloda verilmiştir.
*Üretim düzeyi kadar satış düzeyi olacağı varsayılmıştır.
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3.2.4. İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ FİYATI

*Balığın ortalama kilo maliyetinin 11 TL ve Ton maliyetinin 11.000 TL olacağı varsayılmıştır.
Temizlenmiş Taze Balıkta fire oranı % 28’dir. Verilen fire hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bu ek bir gelir
sağlamaktadır. Ancak yapılan fizibilite çalışmasında bu gelir dikkate alınmamıştır.
Şoklanmış Balıkta fire oranı % 28’dir. Verilen fire hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bu ek bir gelir sağlamaktadır. Ancak yapılan fizibilite çalışmasında bu gelir dikkate alınmamıştır.
Fileto Balıkta fire oranı % 51’dir. Verilen fire hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bu ek bir gelir sağlamaktadır. Ancak yapılan fizibilite çalışmasında bu gelir dikkate alınmamıştır
Balığın işlenmesinde % 28 ile % 60 arasında fire verilmektedir.

3.2.5. DAĞITIM KANALLARI
Üretim tesisi
Üretim tesisi
Üretim tesisi

Toptancı
       
Konaklama Tesisleri
Yeme-İçme Tesisleri

   Perakende mağazaları

Son kullanıcı

Ürünler toptancılara merkezden toptan olarak gönderilecektir. Ürün sevkiyatı üretici firmaya aittir.
Su ürünleri sektöründe gıda güvenliği çok büyük önem taşımaktadır. Yüksek üretim standartlara sahip
ürünler yine yüksek standartlara sahip frigorifik araçlarla soğuk zincir kanalıyla dağıtılmaktadır.
Dağıtım soğuk zincir ile marketlere, balık pazarlarına ve oteller gibi büyük kuruluşlara yapılmaktadır.

3.2.6. PAZARLAMA/SATIŞ YÖNTEMLERİ
3.2.6. PAZARLAMA/SATIŞ YÖNTEMLERİ
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3.2.7. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLER
Su Ürünleri İşleme Tesisinin kuruluş yeri olarak Gümüşhane ili Torul ilçesi seçilmiştir. Bu seçimin nedenleri;
1. Kürtün Barajı Balık Üretme Çiftlikleri
2. Torul Barajı Balık Üretme Çiftlikleri
3. Şiran Balık Üretme Çiftlikleri
4. Kelkit Balık Üretme Çiftlikleri
5. Merkez Balık Üretme Çiftlikleri
6. Trabzon’a yakınlık; Böylece hammaddeye ulaşım kolaylaşmakta ve yine işlenmiş ürünler hızlı bir şekilde
nakledilebilmektedir.
Gümüşhane merkezi bir noktada bulunmaktadır. Bu nedenle burada yapılacak olan üretim Gümüşhane’nin
çevresindeki illere hızlı bir şekilde ulaştırılabilecektir.
Ayrıca Karadeniz Sahil yolu, Trabzon Havalimanı, Trabzon Limanı kanalıyla da tüm Ülkeye rahat bir şekilde
ürünler gönderilebilecektir.
Gümüşhane ve çevresinde balık işleme tesisleri sayısı azdır ya da yoktur.
Bu konuda aşağıdaki bilgiler TOBB sayfasından elde edilebilir:
a. Tatlı su balığı, tüm olarak dondurulmuş alanında faaliyet gösteren firma sayısı 17’dir. Toplam üretim kapasitesi 15,884,968 kg’dır. En yakın alan Elazığ ve Malatya ve Yozgat’tır.
b. Kılçıksız balık eti (fileto hariç), dondurulmuş alanında faaliyet gösteren firma sayısı 13’tür.
c. Balık filetosu, dondurulmuş alanında çalışan firma sayısı 40’tır. En yakın Trabzon ve Gümüşhane illerinde
faaliyet göstermektedir.
d. Balık filetosu (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, fakat tütsülenmemiş olanlar) alanında faaliyet
gösteren 8 firma vardır. En yakın Trabzon ve Ordu ilinde faaliyet göstermektedir.
Görüleceği üzere Gümüşhane bölgesinde bu alanda çalışan firma sayısı ya çok azdır ya yoktur. Bu konuda
önemli bir Pazar ve ihtiyaç vardır.
Gümüşhane ayni zamanda Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Irak pazarlarına da yakın bir noktadır. Bu nedenlerle Gümüşhane’ne kurulacak olan bir tesisin konumu önemli bir avantajdır. Bu noktadan balık ve su ürünleri ihracatının yapılmasının mümkün olduğu öngörülmektedir.

4.HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ PLANLAMASI
4.1. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ TEMİN KOŞULLARI
Kurulacak olan tesiste kullanılacak olan hammaddeler öncelikli olarak Kürtün ve Torul Barajlarında
yetiştirilen balık grupları olacaktır. Yalıtımlı hasat livarları ile kamyonlarla taşınacaktır. Gerekli kalite kontrol tetkikleri
yapıldıktan sonra Hammadde kabul ünitesinden işleme tesisine alınacak ve organoleptik muayeneleri yapılacaktır.
Muayene sonucunda kalite parametleri açısından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen balıklar tartılıp
kasalanacaktır. Sonrasında işlenmek üzere depolanacaktır.
Burada önemli olan nokta çiftliklerden gelen balıkların soğuk zincir bozulmadan gelmesi ve sürekli olarak
bu sisteme maruz kalarak işlenmesidir.
Gümüşhane’deki üreticilerden temin edilebilir. Bu bölgedeki üreticiler bu konuda yüksek miktarlarda üretim
yapmaktadırlar.
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Faaliyetleri 2017 yılı itibariyle;
Alabalık üretimi yapan toplam 40 adet tesis bulunmakta olup, üretim kapasiteleri yıllık 4.782 tondur. İlçelere göre
tesis sayıları ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir ( https://gumushane.tarim.gov.tr/Belgeler/2016%20
Duyurular/2015%20y%C4%B1l%C4%B1%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20raporu%20son.pdf
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Bayburt, Erzurum ve Erzincan gibi bölgelerden de hammadde temin edilebilir. Bu konuda önemli bir
potansiyel vardır.
Bayburt ilinin Alabalık kapasitesi ise:
6 işletmede havuzda alabalık yetiştiriciliği,  5 işletmede ağ kafeste alabalık yetiştiriciliği ve 7 işletmede ise
yavru alabalık üretimi yapılmaktadır. Toplam kapasite 492 ton/yıl porsiyonluk alabalık,  10.525 bin adet/yıl yavru
üretimi seviyelerindedir ( http://bayburt.tarim.gov.tr/Sayfalar/GormeEngellilerDetay.aspx?OgeId=80&Liste=Haber  
).

4.2.HAMMADDE VE DİĞER GİRDİLER

Su ürünleri işleme tesisin ana girdi hammaddesi balık ve su ürünleridir. Fizibilite çalışması yapılan tesiste ana
hammadde olarak balık alınmıştır.
Balığın hedeflenen bölümlerde işlenmesi için gerekeli olan diğer girdiler ise;
Etiket, strafor, buz, karton kutu, ambalaj, su, poşet, odun kömürü ve tuzdur.
Hammadde ve diğer girdiler Gümüşhane ilinden ve çevre illerdeki toptancı ve aracılardan kolayca temin
edilebilmektedir.

5. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
5.1. PERSONEL YÖNETİMİ

İşletmenin sağlıklı bir şekilde yürümesi için ilk etapta 43 kişilik bir ekibin çalışacağı öngörülmüştür. Tesisin işleme
kapasitesine göre bu sayı artırılabilecektir.
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5.2.ORGANİZASYON ŞEMASI

Genel
Müdür
İşletme
Müdürü

İdari Personel

Gıda
Mühendisi

Usta

Tekniker

Satınalma

Nakliye
Sorumlusu
Nakliye
Elemanı

İşci
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6. ÜRETİM PLANLAMASI
6.1.YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESİ

Yatırımın başlangıç tarihi 01.01.2018 olarak kabul edilmiştir.

6.2.KAPASİTE KULLANIM ORANI

Kapasite kullanım oranlarına ilişkin veriler yukarıda verilmiştir.
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6.3.ÜRETİM MİKTARI
6.3.1.TAM KAPASİTEDEKİ ÜRETİM DÜZEYİ

Tam kapasitedeki üretim düzeyi verileri yukarıda verilmiştir.
A - Alabalık işlenmesinde çeşitli aşamalarda meydana gelen fire oranları:

fire,
fire,

1-    Temizlenmiş (sadece iç organları alınmış) dondurulmuş alabalık üretiminde; Toplam : % 28 fire,
2-    Temizlenmiş dondurulmuş kemiksiz (iç organları ve kemiği alınmış) alabalık üretiminde; Toplam : % 40
3-    Butterfly fileto (iç organları,kemiği,kafası ve kuyruğu alınmış) alabalık üretiminde; Toplam : % 51 fire,
4-    Derisiz kemiksiz (iç organları,kemiği,kafası,kuyruğu ve derisi alınmış)alabalık Üretiminde Toplam : % 55
5-    Füme fileto alabalık üretiminde Toplam :% 63 fire mevcuttur.

6.3.2. İLK FAALİYET YILINDAKİ ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ

İlk yıldaki kapasite kullanım oranına göre hedeflenen üretim düzeyi yukarıda verilmiştir.
A - Alabalık işlenmesinde çeşitli aşamalarda meydana gelen fire oranları:
1-    Temizlenmiş (sadece iç organları alınmış) dondurulmuş alabalık üretiminde;
Toplam : % 28 fire,
2-    Temizlenmiş dondurulmuş kemiksiz (iç organları ve kemiği alınmış) alabalık üretiminde; Toplam : % 40
fire,
3-    Butterfly fileto (iç organları,kemiği,kafası ve kuyruğu alınmış) alabalık üretiminde;
Toplam : % 51 fire,
4-    Derisiz kemiksiz (iç organları,kemiği,kafası,kuyruğu ve derisi alınmış)alabalık Üretiminde Toplam : % 55
fire,
5-    Füme fileto alabalık üretiminde Toplam :% 63 fire mevcuttur.
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6.3.3.İLK 10 YILDAKİ ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ

10 yıl içinde ulaşılması hedeflenen üretim düzeyi verileri yukarıda verilmiştir.

6.4.BİRİM MALİYETLER VE KARLILIK ORANLARI

Birim maliyetler ve karlılık oranları yukarıda verilmiştir.
Hammadde Kabul (Alabalık)

6.5. İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ön Muhafaza İşlemi
Boylama

Boylanmış Alabalık Paketleme
(Etiket, Strafor, Buz)

Buzlama ve Ön Muhafaza
(Buz)

Depolama

İç Organ Temizliği ve Yıkama
(Su)

Sevkiyat

Fileto/Tartı

Yıkama/Temizleme/Boylama

Buzlama

Şoklama (IQF)

Fire
% 28

Paketleme
(Vakum Poşeti)

Glazing

Paketleme/Vakum
(Etiket, karton kutu, poşet)

Sevkiyat Öncesi
Muhafaza

Salamura Bölümü
(Tuz)

Depolama

Sevkiyat

Kurutma İşlemi

Sevkiyat

İsleme/Dumanlama
(Meşe Odunu)

Fire
% 55

Fire
% 28

Ön Soğutma
Kasalama/Dizme/
Ön Soğutma
Füme Fleto/Tartım
Paketleme/Vakum
(Tabak ve Vakum Poşeti)
Dondurma
Sevkiyat Öncesi
Muhafaza
Sevkiyat
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Fire
% 63

Temizlenmiş Taze Balık: Sadece iç organları alınmış dondurulmuş balık.
Şoklanmış Balık: Balıklıların -40 Co balıklar 6-9 saat bekledikten sonra, -18 -20 Co derece arasına indirilerek
yapılan ani şoklama.
Fileto Balık: Omurgası çıkarılmış, yüzgeçleri ve iç organları alınmış, derisi yüzülmüş veya yüzülmemiş balık.
Füme Balık: Omurgası çıkarılmış, kafası ve kuyruğu yüzgeçleri ve iç organları alınmış, derisi yüzülmüş ve
duman altında hazırlanmış balık.
Fileto işleminden sonra şoklama ve glazing işlemi ile de istenirse paketlenerek sevkiyatı yapılabilir. Akışta
öngörülmemiştir.
Ön muhafaza odaları 0 - 4 Co ısısındadır.
Sevkiyat öncesi depolamalarda 0 - 4 Co ısılarda yapılmaktadır.
Dondurma; boylaması yapılan balıklar -40 Co balıklar 6-9 saat bekledikten sonra, -18 -20 Co derece arasına
indirilerek ani bir şoklama yapılır.
Glazingleme; donma sonrasında balığın 0 -4 Co arasındaki ılık suya batırılarak, balık yüzeyinde buz tabakası
oluşturma işlemidir.
Dumanlama: Kurutma odasında kurutulan balıklar mekanik veya elektrikli fırınlara yerleştirilerek alttan
meşe odunu veya meşe odunu talaşı yakarak dumana maruz bırakılarak 2.5 saatte balığın pişmesini sağlama işlemidir. Fırınların iç ısısı 150 – 200 Co, balık iç sıcaklığı ise 75 Co’yi bulur.
Fire oranları ortalama olarak verilmiştir.
- Alabalık işlenmesinde çeşitli aşamalarda meydana gelen fire oranları:
1- Temizlenmiş (sadece iç organları alınmış) dondurulmuş alabalık üretiminde;
Toplam : % 28 fire,
2- Temizlenmiş dondurulmuş kemiksiz (iç organları ve kemiği alınmış) alabalık üretiminde; Toplam : % 40
fire,
3- Butterfly fileto (iç organları,kemiği,kafası ve kuyruğu alınmış) alabalık üretiminde;
Toplam : % 51 fire,
4- Derisiz kemiksiz (iç organları,kemiği,kafası,kuyruğu ve derisi alınmış)alabalık Üretiminde Toplam : % 55
fire,
5- Füme fileto alabalık üretiminde Toplam :% 63 fire mevcuttur.
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6.6. TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ
Yatırım kapsamında alınması önerilen tüm makine ve ekipmanlar son teknolojiye uygun olarak önerilmiştir. Kullanılan bütün makine ve ekipmanlar gıda standartlarına, Türk Gıda Kodeksine ve Türk Standartları Enstitüsü
kriterlerine uygun olarak seçilmiştir.
Kurulacak tesiste kullanılacak işleme teknolojileri; Soğutma Teknolojisi, Dondurma teknolojisi, Tuzlama
Teknolojisi, Tütsüleme Teknolojisi ve Kurutma Teknolojisidir.
Bununla birlikte Surimi, Konserve ve Marinat Teknolojileri de bulunmaktadır. Ancak kurulması düşünülen
bu tesiste kullanılmayacaktır.
Balık muhafaza teknolojileri aşağıda verilmiştir.
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri Balıketindeki bozulmanın temel sebepleri; su ürünlerinin bağ doku yönünden fakir
olması, doymamış yağ asitleri ve serbest aminoasitler bakımından zengin olmaları, yüksek pH ve su içeriğine sahip
olmaları ve diğer etlerdeki gibi bir olgunlaşma evresi geçirmemeleridir (Metin, 1995). Su ürünlerinin bozulma sürecini yavaşlatıp tüketimini devamlı kılmak amacı ile bazı muhafaza yöntemleri kullanılmaktadır. Başlıca muhafaza
yöntemleri; soğutma teknolojisi, dondurarak muhafaza teknolojisi, tuzlama teknolojisi, kurutma teknolojisi, tütsüleme (Dumanlama) teknolojisi, Konserve teknolojisi, marinat teknolojisi ve surimi teknolojisi gibi yöntemlerdir. Bu
yöntemlerden kısaca bahsedecek olursak;
 Soğutma teknolojisi; Kabuklular ve balıklar gıda maddeleri içerisinde en çabuk bozulan ürünlerden biridir. Bozulma ölümden hemen sonra başlar ve sıcaklığın sıcaklığı düşerek donma derecesine veya donmaya yakın bir
dereceye kadar düşürülerek yavaşlatılabilir. Donma derecesine kadar soğutmadaki amaç; dondurmadan sıfır
dereceye yakın bir sıcaklığa kadar derecenin düşürülmesidir. Bunun için en iyi yöntem buz kullanmaktır. İyi bir
paketleme ve buzlama için kullanılacak buz miktarı balık ağırlığının üçte birinden fazla olmamalıdır (Çalkı, 2007).
 Dondurarak muhafaza teknolojisi; Su ürünlerinde dondurma teknolojisi uzun süre saklama yöntemlerinden
birisidir. Dondurma teknolojisinin amacı, uzun süre yakalanan veya yetiştirilen su ürünlerinin tat lezzet ve besin
içeriği yönünden özellikleri kaybolmadan tüketiciye soğuk zincir şeklinde ulaştırmaktır. Burada önemli olan ürünün tat lezzet be besin içeriği kaybetmeden, ürünün mikrobiyal faaliyetler sonucunda bozulmasını engelleyerek
tüketiciye ulaştırmaktır (Anonim, 2010). Dondurma teknolojisinde ürünlerin yapısında serbest bulunan su, buz
kristallerine dönüşmekte ve sonuçta ortamın su aktivitesinin yanı sıra sıcaklığı da düşürülerek bozulmaya neden
olan kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik aktiviteler yavaşlatılmaktadır (Bilgin, 2003).
 Tuzlama teknolojisi; Balıkların uzun süre saklanabilmeleri ve dayanıklı hale gelebilmeleri için kullanılan yöntemlerden birisi tuzlama olup kuru ve salamura olmak üzere iki tip tuzlama yapılmaktadır. Kuru tuzlamada balığın üzerine kuru tuz serpilerek osmoz aktivitesi ile tuzun ete geçmesi, suyun dışarı çıkması sağlanır. Bu tuzlama şeklinde
balığın tüm bölümleri tuzla örtüldüğünden ve etin kalın kısımlarına da tuzun serbestçe uygulanmasından dolayı
önemli bir yöntemdir. Salamura tuzlamada ise; balıklar temizlendikten sonra istenilen oranlardaki tuz çözeltilerine konulmaktadır (Gökoğlu vd., 1994).
 Kurutma teknolojisi; Kurutma, üründen suyu uzaklaştırılan bir işlemdir ve işlem iki şeklide ifade edilir. Bunlar; 1.
Suyun fiziksel olarak uzaklaştırılması, 2. Tuz, şeker gibi nem tutucu maddeler ile emilerek uzaklaştırılması. Bu iki
etki, eş sıcaklık emiliminin sigmoidal bir şeklidir. Kurutma işlemi; sıcaklığı, suyun uzaklaştırılması, soğuk ve sıcak
tütsülemede oluşan bakteriostatik bileşimin katkısını, nem tutucu maddelerin katkısını ve pH değişimlerini içerebilir (Çalkı, 2007).
 Tütsüleme (Dumanlama) teknolojisi; Tütsülenmiş ürün, kışın yaprağını döken sert ağaçların odun talaşı ile elde
edilen duman içerisinde belirli tekniklerle tuzlanmış taze balıkların bekletilmesiyle elde edilen ürünlere denir. Dumanlama ile ürünün saklama süresi uzadığı gibi duman bileşenlerinin ürüne verdiği aroma ile de değişik bir lezzet
kazandırır. (Gülyavuz ve Ünlüsayın, 1999). Tütsüleme teknolojisinde önceleri amaç ürünün dayanıklı hale getirilmesi iken bugün daha çok tütsü aroması ve renginden yararlanılarak ürünün duyusal özelliklerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu arada tütsüleme teknolojisi gereği uygulanan tuzlama ve kurutma ile ürünün su aktivitesi
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düşerken tütsünün yapısında yer alan maddelerde mikroorganizmaların faaliyetini engelleyici ve mikroorganizmaları öldürücü etki yapar (Kundakçı, 1979; Anonymus, 1982; Sikorski, 1990; Gökoğlu ve Varlık, 1992).
 Konserve teknolojisi; Konserve işlemi balık ve deniz ürünlerini saklama metotları arasında mikrobiyal etkilerden
meydana gelen bozulmayı önleyici en iyi metotlardan biri olarak kalmıştır (Çalkı, 2007),. Ağaoğlu vd. (2002) kutulanmış balık konservelerinin taze balıkların kalite niteliklerine sahip, çeşitli ön işlemler uygulanmış balık veya
balık kısımlarına tuz, yemeklik bitkisel yağ ve sos gibi lezzet verici maddeler ilave edilerek hazırlanmış, hermetik
kaplarda ısı işlemiyle dayanıklı hale getirilmiş ürünler olduğunu bildirmiştir.
 Marinat teknolojisi; Marinatlar, balıkların asetik asit ve tuz çözeltisinde ısıl işlem uygulanmaksızın olgunlaştırılması (Gün vd., 1994) ve değişik tatlar kazanması amacıyla şeker, baharatlar, salamura, sos ve sebzelerin de ilave
edilerek cam şişe veya plastik kaplar içerisinde paketlendiği ürünlerdir. Ayrıca balık ve kabuklulara değişik tipte ısıl
işlem uygulandıktan sonra sos veya salamura içerisinde paketlendikleri marinat türleri de vardır (Meyer, 1965).
İyi marinatlar sadece iyi kalitede taze materyalden yapılabilmektedir. (Connell, 1980). Marinatlar yarı konserve
edilmiş ürünler olup sadece belli bir süre korunabilmektedirler (Meyer, 1965).
 Surimi teknolojisi; Surimi, balıketinin mekanik olarak ayrılması ve su ile yıkandıktan sonra seker, sorbitol ve polifosfat gibi kıvam verici ve donma denatürasyonundan koruyucu maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen protein
konsantresi olarak bilinir. Kıyılmış etin su ile yıkanarak yağ ve suda eriyen bileşiklerinden uzaklaştırılması ile “ham
surimi” elde edilir. Ham surimi kryoprotektanlarla karıştırılıp dondurulduğu zaman, ürün “donmuş surimi” adını
alır Balık proteinlerinin denatürasyonunu önleyen ve kryoprotektan olarak adlandırılan çeşitli katkı maddeleri
(şeker, sorbitol ve bazı fosfatlar gibi) surimiye karıştırılarak, proteinlerin fonksiyonel özelliklerini kaybetmeksizin
daha uzun bir süre dondurularak saklanmasını sağlamaktadır (Turan vd., 2006).19

6.7.MAKİNE VE EKİPMAN BİLGİLERİ
Asgari düzeyde Balık ve Süt İşleme Tesisinin kurulması için gerekli olan Makine ve Ekipman Listesi aşağıda verilmiştir.
Tesisin amaçlanan işleme kapasitesine göre gerekli olan yatırımlar artabilecektir.
Aşağıdaki Makine ve Ekipman Bilgileri Yıllık 5.400 Ton kapasiteli bir tesis öngörülerek hazırlanmıştır.

19
http://www.akuademi.net/ca/HAMSI2010/12.pdf
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ ve ÖRNEK BİR SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİNE AİT DONDURULMUŞ HAMSİ İŞ AKIŞI, Özen
Yusuf ÖĞRETMEN ve Neslihan ÖĞRETMEN
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7. FİNANSAL ANALİZLER
7.1.SABİT YATIRIM TUTARI

Sabit Yatırım Tutarına ilişkin bilgiler ve açıklamalar yukarıda verilmiştir.

7.2.İŞLETME SERMAYESİ
Öngörülen 10 yıllık işletme sermayesi verileri yukarıda verilmiştir.
*Giderlerin yıllar itibariyle ortalama artış oranı %10 olarak ön görülmüştür.
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7.3.TOPLAM YATIRIM İHTİYACI

*Yatırım dönem ve 1. yılki giderlerin ortalama %25’i oranında işletme sermayesi gerekeceği varsayılmıştır.

7.4.FİNANSAL KAYNAK PLANLAMASI

* Toplam yatırım ihtiyacının en az % 40 oranının yatırımcının öz sermayesi tarafından karşılanması tavsiye edilmektedir.
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7.5. GELİR-GİDER HESABI

10 yıllık Gelir-Gider Hesabı öngörüleri yukarıda verilmiştir.

7.6.NAKİT AKIM HESABI

10 yıllık Nakit Akım Hesabı öngörüleri yukarıda verilmiştir.

7.7. KARLILIK HESABI

10 yıllık Karlılık Hesabı öngörüleri yukarıda verilmiştir.
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7.8. YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ

Yatırımın geri dönüş süresine ilişkin veriler yukarıda verilmiştir.
Yatırımın geri dönüş süresi= 3,97 yıl’dır.

8. EKONOMİK ANALİZLER
8.1.NET BUGÜNKÜ DEĞER ANALİZİ

Net Bugünkü Değer Analizi verileri yukarıda verilmiştir.

8.2 KREDİ GERİ ÖDEMESİ

Kredi Geri Ödemesine ilişkin veriler yukarıda verilmiştir.
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*Kredi tutarı yatırımın tutarının % 60 lık kısmı olan 7635327,738 TL olarak hesaplanmıştır
*Kredi yıllık faizi % 12 olarak hesaplanmıştır
*Kredinin ilk 2 yılında sadece faiz ödemesi yapılacaktır
*Kredinin toplam vadesi 7 yıl olacaktır
*Kalan 5 yıl içerisinde anapara ve faiz birlikte ödenecektir.
*Kredi geri ödemesinin yatırım sonrası 1. yıldan sonra azalan bakiyeler yöntemi ile faiz hesaplaması yapılmıştır

8.3. SATIŞ GELİR TOPLAMI

10 yıllık Satış Gelir Tablosu yukarıda verilmiştir.

8.4.AYRINTILI TAHMİNİ GELİR TABLOSU
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8.5.BİLANÇO

Bilanço Aktif – Pasif verileri yukarıdaki tablolarda verilmiştir.
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8.6.FİNANSAL ORANLAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
8.6.1.FİZİBİLİTE SONUÇLARI

Fizibilite sonuçları yukarıdaki verilmiştir.

8.6.2.ORAN ANALİZİ SONUÇLARI
Oran Analizi Sonuçları yukarıda verilmiştir.

8.6.2.1. Likidite Analizi (Cari Oran, Dönen Varlıkların Etkinliği)

.

Likidite Analizi verileri yukarıda verilmiştir.
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8.6.2.2. Finansal Yapı Analizi

Finansal Yapı Analizi sonuçları yukarıda verilmiştir.
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8.6.2.3. Faaliyet Analizi

Faaliyet Analizi verileri yukarıda verilmiştir.
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8.6.2.4. Karlılık Analizi

Karlılık Analizi sonuçları yukarıda verilmiştir.
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9. TEŞVİK SİSTEMİNİN GÜMÜŞHANE’YE GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
9.1.YATIRIM YERİ TAHSİSİ20
Gümüşhane’de yatırım yapmak isteyen müteşebbislere, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve
uygulaması Maliye Bakanlığı ile müşterek yürütülen “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında yer
alan “yatırım yeri tahsisi desteği” verilmektedir. Destek, ilk yıl için taşınmazın emlak vergi değerinin en fazla 5. Bölgede bulunan iller için %1’i oranında takdir edilen bedel, ikinci ve müteakip yıllar için ise cari yıl bedelinin ÜFE oranında
artırılması suretiyle hesaplanan bedel karşılığında, taşınmaz üzerinde 49 yıl süreyle irtifak hakkı veya kullanım izni
verilmesi seklinde uygulanmaktadır. Ancak, ilk 3 yıl için ödemeler hesaplanan değerin %30’u oranında alınmaktadır.
5. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %1’i,  
6. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin %0,5’i dir.  
Yatırım yeri tahsisi desteğinden faydalanabilmek için öncelikle bir yatırım projesinin Bakanlığımızca bölgesel, büyük ölçekli veya stratejik yatırım olarak değerlendirilmek suretiyle yatırım teşvik belgesine bağlanmış̧ olması
gerekmektedir. Ancak, yatırım teşvik belgesinde yatırım yeri tahsisi desteğinin öngörülmüş̧ olması kesin tahsis işleminin gerçekleşmesi anlamına gelmemektedir. Zira kesin tahsis işlemleri, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda taşınmaz sahibi idare tarafından yürütülmekte ve yatırımlara tahsis edilmek üzere ilana çıkılan
yerler için başvuruda bulunulmuş̧ yatırım projeleri arasından Vali başkanlığında oluşturulan komisyonca belirlenen
yatırım projeleri için gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsis edilmesi aşamasında aranan yeterlilik koşullarını 3/9/2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile
belirlemiş̧ bulunmaktadır. Bakanlıkça düzenlenen yatırım teşvik belgesine sahip olmak ise talep edilen evraklardan
birisidir. Özetle, Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi ve belge kapsamında yatırım yeri tahsisi desteğinin
öngörülmesi kesin tahsis işlemi için yeterli olmamakla birlikte, bir ön koşul niteliği taşımaktadır.
		
9.2.VERGİ İNDİRİMİ
Vergi indirimi destek unsuru ihtiva eden bir yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapmakta olan bir
yatırımcı, yatırım yapmakta olduğu bölgeye göre değişen oranlarda gelir veya kurumlar vergisini indirimli olarak ödeyebilmekte ve bu indirimden yine bölgeye göre değişen oranlardaki yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar yararlanmaya devam edebilmektedir.
•

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı %90, yatırıma katkı oranı ise %50’dir.

•

Bölgesel teşvik uygulamaları ile büyük ölçekli yatırımlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, aşağıda belirtilen vergi indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.

20
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/Yatırım/Yatırım%20Teşvik%20Sistemi/ekler/TesvikUygulamaRehberi.pdf?lve
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Yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırım tamamen veya kısmen işletmeye geçip ilgili yatırımdan kazanç
elde etmeye başlanıldığı hesap döneminden itibaren indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur. İndirimli oran uygulaması yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlar.
Ayrıca, aynı yatırıma katkı tutarından düşülmek üzere, bölgesel yatırımların teşviki uygulamaları ve büyük
ölçekli yatırımların teşviki uygulaması kapsamında değerlendirilen yatırımlar için aşağıdaki tabloda belirtilen oranları
geçmemek üzere; yatırımcı, yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da indirimli gelir veya
kurumlar vergisi uygulayabilir.

9.3.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ VE KDV İSTİSNASI

9.3.1.

GÜMRÜK VERGİ MUAFİYETİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük
vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilen yatırım malı makine
ve teçhizat ithali gümrük vergisinden muaftır.

9.3.2.KDV İSTİSNASI
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere, belge
kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
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9.4.SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek-2’nci maddesinde teşvik belgeli yatırımların kapsamında istihdam edilen işçilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin, işveren hisselerinin ve/veya sigorta hisselerinin Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Söz konusu Kanuna istinaden 2009/15199 veya 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararlar kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlara uygulanabilecek destek unsurları Sigorta Primi
İşveren Hissesi Desteği ve Sigorta Pirimi Desteğidir.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi
gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Sigorta Primi Desteği ise teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken
sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 2012/3305 sayılı Yatırımla
Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

9.5. ALTINCI BÖLGE TEŞVİK KAPSAMINA ALINAN YENİ İLLER
Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamında yer alan 4’ üncü ve 5’inci bölge illerindeki organize sanayi
bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6’ncı bölgede uygulanan desteklerden
aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır. Ek destek alacak cazibe merkezli 8 il ; Elazığ, Malatya, Adıyaman,
Tunceli, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeridir. Ayrıca Kilis ili de katılarak toplam 9 il olmak üzere OSB
içerisinde yapılacak yatırımlara  6. bölge teşviki verilebilecektir.
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9.6. YATIRIM KONUSUNUN VERGİ TEŞVİĞİNDEKİ DURUMU

Yatõrõmõn Tanõmõ

: Balõk ﬁletosu ve diğer balõk etleri (taze veya soğutulmuş) 1512.0.01.90

Yatõrõm Yeri

: GÜMÜŞHANE

OSB içi veya Bir alt bšlge desteği mi?

: Hayõr

Yatõrõma Başlama Tarihi

: 10-09-2017

BŸyŸk …lçekli Yatõrõm mõ?

: Hayõr

İlin Olduğu Bšlge

: 5. Bšlge

Genel Teşvik mi?

: Yararlanabilir

Bšlgesel Teşvik mi?

: Evet

…ncelikli Yatõrõm mõ?

: Hayõr

Bšlgesel Teşvik Asgari Yatõrõm Şartlarõ

: 1 Milyon TL Gõda ŸrŸnleri ve içecek imalatõ

Yatõrõmla İlgili …zel Şartlar

: 2017 yõlõnda yapõlacak yatõrõm harcamalarõ için vergi indirimi yatõrõma
katkõ oranõna 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranõ %100
olmakta ve bina-inşaat harcamalarõna KDV iadesi uygulanmaktadõr.

Yararlanõlacak Teşvik Bšlgesi

: 5. Bšlge

KDV İstisnasõ

: Var

GŸmrŸk Vergisi Muaﬁyeti

: Var

Yatõrõm Yeri Tahsisi

: Var

SGK İşveren Hissesi Desteği

: 7 yõl %35 Yatõrõma Katkõ Oranõ

Vergi İndirimi Desteği

: Vergi İndirim Oranõ %80, Yatõrõma Katkõ Oranõ %40

Faiz Desteği

: TL 5 puan, Dšviz 2 puan İndirimli, 700 Bin TL'yi geçemez.

SGK İşçi Hissesi Desteği

: Uygulanmamaktadõr

Gelir Vergisi Stopajõ Desteği

: Uygulanmamaktadõr
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