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TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI I 

ÖNSÖZ 
 

Sanayileşme, sosyo-ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan vazgeçilmez bir süreç olmakla 
birlikte, bilgi ve teknoloji toplumuna giden yolun da temel taşlarından biridir.  
  
Dünya, son yıllarda sanayi sektöründe yaşanılan yapısal değişimlerden dolayı hızlı bir 
değişim sürecine girmiştir. Bu süreç içerisinde özellikle gelişmiş ülkelerin imalat sanayilerinde 
teknoloji hızlı bir gelişme göstermiş ve AR-GE faaliyetleri ile elde edilen sonuçların 
ticarileştiği modern ve bilgi teknolojilerinin uygulandığı sistemler benimsenerek, sadece ham 
madde ve emeğe dayalı üretim metotları terk edilmiştir. Dolayısıyla ekonomilerin mukayeseli 
üstünlüğünü artık teknolojik yapılar belirler hale gelmiştir.    
 
O halde, teknoloji üretmeyen bir ülkenin kalkınmasını da düşünmek elbette ki artık mümkün 
görülmemektedir. Dolayısıyla bundan sonra yapacaklarımız tamamen teknoloji kültürünün 
yerleşmesine ve teknolojinin üretimine yönelik eylemler olmalıdır.  
 
Teknoloji kültürü; insanların örgütlenip, diğer canlılar ve makinalardan da yararlanarak, 
bilimsel veya başka bir düzenli bilgiyi sistemli bir şekilde uygulamaya dönük işler için 
kullanması biçimi olup, tüm kesimler tarafından benimsenmesi gerekmektedir. 
 
Teknoloji üretimi içinde yer alan ve teknolojik bilgiyi üretmek, ileri teknolojilere ulaşmak, bilgi 
ve teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek ve yenilikçi mal ve hizmet üretimi ile 
rekabet gücünü artırmak için kamu, üniversite ve özel sektörün işbirliğiyle akademik, sosyal 
ve ekonomik yapının bütünleştiği, gerekli alt yapı ile donatılan ve girişimcinin hizmetine 
sunulan AR-GE merkez ve enstitüleriyle üretim birimlerinin yer aldığı yerleşim alanları olan 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ise son derece önemlidir. 

 
Ülke kalkınmasında ve bölgesel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesinde, mevcut 
kaynakların verimli ve gerçekçi kullanımı ve bunlara dayalı olarak küçük ve orta ölçekli 
sanayinin yurt sathında yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve geliştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Bunun için de mevcut sanayi yapısı profilinin ortaya konulması, gelişme imkân 
ve kabiliyetinin belirlenmesi, geleceğe yönelik yeni yatırım hedef ve stratejilerin tasarlanması 
ve uygulanması da üzerinde ciddiyetle durulması gereken hususların başında gelmektedir. 
Ancak, bu şekilde verileri ortaya koyarak yatırımcılarımızın doğru teşviki, sağlıklı yatırım 
kararlarının alınması ve eldeki kaynakların rasyonel bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak 
mümkündür. 
 
Bu çalışmada, Trabzon ilimizin yatırım ortamı ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmış, 
girişimcilerimizin doğru karar almalarına yardımcı olacak tüm argümanların bir araya 
getirilmesine çalışılmış ve yapabilecekleri yatırımlar da ortaya konulmuştur. Bununla birlikte 
girişimcilerimizin mutlaka AR-GE yapmaları gerektiğini vurguluyor ve söz konusu bu 
çalışmanın girişimcilerimize faydalı olacağını umuyorum. 
 
Çalışmanın yürütülmesinde ilgi, yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Trabzon Valiliği 
olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına, sektör temsilcilerimize, belediye 
başkanlıklarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına, sanayici ve iş 
adamlarımız ile katkıları olan bütün personele teşekkür ediyorum. 
 
 
 

 Ali COŞKUN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı  
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TRABZON İLİNİN PROFİL BİLGİLERİ 
 Trabzon Karadeniz Türkiye 

Toplam Nüfus (kişi)  975.137 8.439.213 67.803.927 

Şehirleşme Oranı (%) 49,12 49,03 64,90 

Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰) (1990-2000) 20,31 3,65 18,28 

Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2)  209,08 73 88 

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü (kişi) 5,23 4,87 4,5 

Okur-Yazar Nüfus Oranı (%) 88,49 85,82 87,30 

Kişi Başına Elektrik Tüketimi (kWh/kişi) 600 1.144 1.703 

Kırsal Yerleşmelerde Asfalt Yol Oranı (%) 7,98 25,59 45,23 

Yeterli İçme Suyu Götürülen Nüfus Oranı (%) 92,27 83,73 84,98 

 Asfalt Yol Oranı (%) 81,18 89,90 91,28 
Tarım İş Kolunda Çalışanların Toplam 
İstihdama Oranı (%) 64,31 66,10 48,38 

Sanayi İş Kolunda Çalışanların Toplam 
İstihdama Oranı (%) 5,33 7,29 13,35 

Ticaret İş Kolunda Çalışanların Toplam 
İstihdama Oranı (%) 7,10 5,97 9,67 

 Trabzon 

Yüzölçümü (km2)  4.685 (Göller Dâhil) 

Toplam Yerleşim Yeri Sayısı 17 ilçe, 77 Belediye ve 481 Köy 

Ortalama Sıcaklık (15 Yıllık Ortalama) (0C) 14,6 

Ort. Yağış Miktarı (15 Yıllık Ortalama) (mm) 875,5 

Ortalama Bağıl Nem (15 Yıllık Ortalama) (%) 73 

Depremsellik Konumu  4. Derece 

Toplam Arazi Miktarı (Hektar) 466.400 

Arazi Kullanım Durumu (%) % 40 Orman, % 23 Tarım Alanı, % 24 
Çayır ve Mera, % 13 Tarım Dışı Arazi   

Statüsü  Kalkınmada Öncelikli Yöre ve 
5350 Sayılı Yasa Kapsamında 

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası 38 

Gelişmişlik Düzeyi 3. Derece Gelişmiş İller Grubu -13. Sıra 

GSYİH (2001 yılı) 1.809,3 trilyon TL 

Kişi Başına GSYİH ($) (2001 yılı) 1.506 

Temel Tarımsal Ürünler  Fındık, Çay, Tütün, Patates, Mısır,  
Balık, Süt 
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2. YATIRIM ORTAMI 

 

 
Bir ildeki yatırım ortamını doğal kaynaklar, bitkisel tarım ve hayvan potansiyeli, teknik ve 
sosyal alt yapı, sanayi ve ticaret, ilin sahip olduğu maddi kaynaklar ile beşeri potansiyel 
oluşturmaktadır.  
 
İlin ekonomik olarak gelişimi beşeri ve maddi kaynaklarının yeterliliğinin yanında, gelişimi 
etkileyen iç ve dış faktörlere de bağlıdır. Gelişme bir süreç olduğu için önceki gelişmişlik 
seviyesi de gelişme sürecini olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir.  
 
Gelişmeyi olumsuz yönden etkileyen faktörlere ait etkilerin giderilmesi ve olumlu faktörlerden 
ise en fazla fayda sağlanacak şekilde yararlanması il yöneticilerinin, hizmet sunucularının, 
üreticilerin ve meslek kuruluşlarının bilgi ve bilinç seviyelerinin yüksekliğine, mevcut sosyo-
ekonomik durumu ve devletin sağladığı desteklerin yeterliliğine bağlıdır. Bu açıdan yatırım 
ortamının iyi tahlil edilmesi, artı ve eksilerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 
 
Trabzon’da yatırım yapmayı plânlayan yatırımcıları bekleyen yatırım ortamının özellikleri bu 
bölümde ele alınmıştır. 
 
Yatırım ortamı irdelenirken coğrafi ve demografik yapıdan tarım ve sanayiye, alt yapıdan gelir 
seviyesine kadar yatırımları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen mevcut durumla ilgili 
bütün faktörler ortaya konulmuştur. 

 
 

2.1. Coğrafi Durum 
 

Genel 
 

ü Trabzon ili Doğu Karadeniz Dağları’nın oluşturduğu yayın ortasındaki Kalkanlı dağlık 
kütlesinin kuzeye bakan yamaçlarında 38o 30'- 40o 30' doğu meridyenleri ile 40o 30'- 
41o 30' kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. 

 
ü Trabzon, 4.685 km2’lik yüzölçümüyle Karadeniz Bölgesinin % 4’ünü ve Türkiye’nin ise 

‰ 6’sını kaplamaktadır. 
 

ü Denizden yüksekliği 30 m olan Trabzon, merkez ilçe hariç toplam 17 ilçe, 77 belediye 
ve 581 köyden oluşmaktadır. 

 
ü Doğuda Rize, batıda Giresun, güneyde Gümüşhane ve Bayburt illeriyle komşudur. 

 
ü Karadeniz kıyılarını iç bölgelere bağlayan önemli bir jeostratejik önemi olan Zigana 

Geçidi Trabzon-İran transit karayoluna zemin oluşturmuştur. 
 

ü Trabzon, Karadeniz Bölgesinin doğu kesiminde ve kuzeyden güneye doğru yükselen 
dağlık arazi yapısına sahip bir kıyı kentidir.  

 
ü Deniz seviyesinden başlayarak artan yükseklik bölgede 3.000 metreyi bulmaktadır. 

 
ü Şehirleşme, kıyı düzlükleriyle yamaçlarda gelişme göstermektedir. 

 
ü Köy ve kasabalar dağınık düzende yerleşmişlerdir. 
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Dağlar 
 

ü Trabzon yaylalarının da yer aldığı dağlık alanlar kabaca bakıldığında doğu-batı 
doğrultusunda uzanmaktadır. 

 
ü Arazi yapısı dağlık olup, dağların yüksekliği sahil kesiminden kademeli bir şekilde 

başlar ve güneye doğru gittikçe yükselir. 
 
ü Trabzon ilinde doğu-batı yönünde uzanan dağlık alanların en yüksek bölümü 

doğudaki Haldizen Dağları’dır. Bu dağlar aynı zamanda Doğu Karadeniz Dağları’nın 
en yüksek bölümü olan Kaçkarlar’ın batıya doğru olan son uzantılarıdır.  

 
ü Önemli yükseltileri; Demirkapı (3.376 m), Kayışkıran (3.156 m) ve Karakaya (3.139 

m) tepeleridir. 
 
Vadiler 
 

ü Trabzon ilindeki en gelişmiş vadiler batıda güney-kuzey yönünde uzanan Folderesi 
Vadisi, Değirmendere akarsuyunun kurulu olduğu güneydoğu-kuzeybatı 
doğrultusunda Karadere Vadisi ve doğudaki güney-kuzey yönünde uzanış gösteren 
Solaklı Deresi vadisidir. 

 
Göller 
 

ü Trabzon ilindeki göller; Çaykara ilçesi sınırı dahilindeki Uzungöl heyelan seti gölü, 
Balıklı Göl, Aygır Gölü, Çakır Göl, Kara Göl ve Haldizen Dağlarındaki büyüklü 
küçüklü bazıları peş peşe birer gideğenle birbirine bağlı, alanları 100-1.900 m2 
genişliğinde değişen buzul gölleri ile Yıldızlı beldesi sınırları içerisindeki Sera heyelan 
seti gölüdür. 

 
Akarsular 
 

ü Türkiye ikliminin en çok yağış alan bölgesi içerisinde bulunan Trabzon ili ve çevresi 
su kaynakları bakımından oldukça zengindir. 

 
ü Debileri çok yüksek olmakla birlikte çok sayıda kaynak ve yaz-kış kurumayan 

akarsulara sahiptir.  
 

ü Önemli akarsuları; Baltacı Deresi, Solaklı Deresi, Manahoz Deresi, Küçük Dere, 
Karadere Deresi, Yanbolu Deresi, Yomra Deresi, Değirmendere Deresi, Sera Deresi, 
Söğütlü Deresi, Çarşıbaşı Deresi, Fol Deresi ve Akhisar Dereleridir. 

 
Platolar-Yaylalar 
 

ü Plato ve yaylalar il topraklarının % 22,4’ünü kaplamaktadır. 
 
ü Doğal güzellikleri olan, havası temiz, engin ve eşsiz manzaraları bulunan yaylalara 

sahiptir. 
 

ü Solaklı Deresi’ni oluşturan Büyük Dere ile Haldizen Deresi arasında ortalama 2.500 
m. yüksekliğinde çok geniş bir plato düzlüğü yer almaktadır. 

 
ü Beşikdüzü-Vakfıkebir ve Akçaabat ilçeleri güneyinde, Şalpazarı-Düzköy yörelerinde 

plato düzlükleri bulunmaktadır. 
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ü Yaylalar geniş otlakları bulundurması sebebiyle hayvancılığın gelişmesinde önemli rol 
oynamaktadır. 

 
ü En önemli yaylaları; Of’un güneyindeki Sultan Murat, Sürmene ve Araklı’nın 

güneyindeki Aşot ve Reşadiye, Yomra’nın güneyinde Kılıçlı, Çaykara’nın güneyindeki 
Çakırgöl’ün kuzeyinde Mecit ve Mescit, Maçka’nın batısında Fikanov, Akçaabat ve 
Vakfıkebir’in güneyinde Haçka, Beypınarı, Karaaptal, Sakalsultan ve Derinoba’dır.   

 
 İklim 
 

ü Yöre iklimi ılıman deniz iklimidir. Yazlar orta sıcaklıkta, kışlar ise ılık geçer. 
 

ü Bölgenin kuzey batı yönündeki açıklık, iklim koşullarının sürekli değişmesine neden 
olmaktadır. 

 
ü Yağışlar eylül ayından sonra en yüksek seviyesine ulaşır ve Haziran ayı sonuna 

kadar yoğunluğunu sürdürür. 
 

ü Topografik yapı ile ilgili yağış şartlarının kısa mesafelerde değişiklik göstermesi, 
mikro klima alanlarının oluşması bakımından ilin önemli bir özelliği olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

  
ü Senenin her ayında yağış olan Karadeniz rejiminin özellikleri görülür. 

 
ü Bu sebeple ilde, gerek kıyı boyu ve gerekse iç kesimler arasında yıllık yağış 

miktarlarında önemli farklılıklar görülmektedir.  
 

ü Bahar mevsimleri kış ve yaz mevsimleri arasında yumuşak bir geçiş sağlamakta ve 
bol yağmurları ile dikkat çekmektedir. 

 
ü Yağış miktarının farklılıklar göstermesi bitki örtüsünün yörelere göre değişik şekillerde 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
 

ü Bol yağış alan doğu ve iç bölgelerde bitki örtüsü olarak çay, fındık bahçeleri, baltalık 
ağaç ve ormanlık alanlar bulunur. 

 
ü İlin güney sınırı boyunca sıralanan yüksek dağların iç kısımlara bakan düzlük 

kısımlarda ise bitki örtüsü olarak çayırlar ve ot bitkiler yer almaktadır. 
 

ü Topraklarının % 40’ı orman ve fundalık arazi, % 24’ü çayır ve mera, % 23’ü tarım 
alanı ve % 13’ü ise tarım dışı arazilerden oluşmaktadır. 

 
ü Yörede bağıl nem oranlarının yaz mevsiminde yüksek olduğu ve özellikle iç kısımlara 

doğru arttığı görülmektedir. 
 

ü Son 15 yıllık iklim verileri değerlendirmeye alındığında ortalama sıcaklık 14,6 0C, 
ortalama yağış 875,5 mm, 66 gün ortalama açık gün sayısı, 190,4 ortalama bulutlu 
gün sayısı ve 108,6 gün ise kapalı gün sayısı olarak belirlenmiştir. 

 
ü Ortalama bağıl nem % 73’dür. 

 
ü Yine aynı değerlendirmeler sonucunda 5 cm toprak sıcaklığı 16,0 0C, 10 cm toprak 

sıcaklığı 15,8 0C ve 20 cm toprak sıcaklığı ise 15,7 0C olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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2.2. Nüfus ve Demografik Yapı 
 

ü Trabzon’da nüfusun % 51’i kırsal kesimlerde yaşamaktadır. 
 
ü 1927 yılında 293.055 olan Trabzon nüfusu 2000 yılında 975.137 kişi olmuştur. 

 
ü Trabzon’da kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 63 kişi iken, 2000 

yılında 209 kişiye yükselmiştir. 
 

ü Hane halkı büyüklüğünde azalmalar görülmüş ve 1955 yılında ortalama hane halkı 
büyüklüğü 6,3 iken, 2000 yılında 5,2 kişiye düşmüştür. 

 
ü Son 73 yılda Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 5 kat artış göstermiştir. Aynı dönemde 

Trabzon ilinin nüfusu yaklaşık 3,3 kat artış göstermiştir. 
 

ü İlde en yüksek yıllık nüfus artış hızı ‰ 28,5 ile 1955-1960 döneminde, en düşük yıllık 
nüfus artış hızı ‰ 2,4 ile 1940-1945 ve 1985-1990 dönemlerinde görülmüştür. 

 
ü 1990-2000 dönemlerinde ilin yıllık nüfus artış hızı ‰ 20,3’tür. 

 
ü 1927 yılında Trabzon ülke nüfusu içinde % 2,1’lik bir paya sahip iken, 2000 yılında 

yaklaşık 1,4’lük bir paya sahip olmuştur. 
 

ü 1927-2000 döneminde ilin yıllık nüfus artış hızının genel olarak ülke ortalamasından 
düşük olduğu görülmektedir. 

 
ü 1927 yılında ilde % 11,2 olan şehirde yaşayan nüfusun payı, 1945 yılına kadar 

azalma göstermiş ve bu yıldan sonra da sürekli bir artış göstererek 2000 yılında       
% 49,1’e ulaşmıştır. 

 
ü 1935 yılında ildeki nüfusun % 95,5’i bu ilde doğmuştur. 1945-1975 yılları arasında 

genel olarak % 97 olan Trabzon ilinde doğanların oranı bu dönemde küçük artış ve 
azalışlar göstermiştir. 1975 yılından sonra yavaş ve sürekli bir azalma eğilimine giren 
bu oran 2000 yılında % 91 değerini almıştır. 

 
ü Trabzon ilinde 1927 yılından 2000 yılına kadar olan dönemde erkek nüfusun 

büyüklüğü kadın nüfustan daha az olmuştur. 
 

ü İlde 1927 yılında her 100 kadın için 83 erkek bulunmaktadır. Söz konusu cinsiyet 
oranı ilk kez 2000 yılında 100 değerini almıştır. 

 
ü 1935 yılında erkek nüfusun yarısı 13,5, kadın nüfusun yarısı ise 21,6 yaşından daha 

küçüktür. 
 

ü 1960 yılında doğurgan çağdaki her 1.000 kadına 787 çocuk düşerken, 2000 yılında 
her 1.000 kadına 308 çocuk düşmektedir. Kadın başına düşen çocuk sayısı son 40 yıl 
içinde yaklaşık % 61 oranında azalma göstermiştir. 

 
ü İle bağlı bulunan 17 ilçeden Akçaabat 120.693 nüfusu ile en fazla nüfusa, 

Dernekpazarı ise 8.127 nüfusu ile en az nüfusa sahip olan ilçelerdir. 
 

ü İlin yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan ilçesi ‰ 49,7 ile Beşikdüzü iken, en az olan 
ilçesi ‰ -15,8 ile Köprübaşı’dır.  

 
ü İl merkezinin şehir nüfusu artış hızı ‰ 28,3’tür. 
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ü 39.102 nüfus ile Akçaabat şehir nüfusu en fazla olan ilçe olurken, 4.998 nüfus ile 
Köprübaşı en az nüfusa sahip ilçe konumundadır. 

 
ü Şehir nüfus artışının en fazla olduğu ilçe ‰ 95,2 ile Çaykara ilçesi, en az olduğu ilçe 

‰ 9,9 ile Sürmene ilçesidir. 
 

ü Tüm belde ve köylerin yıllık nüfus artış hızı ‰ 6,6’dır. 
 

ü Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı il genelinde 
209 ve il merkezinde 1.499 iken, ilçelere göre 44 ile 751 kişi arasında değişmektedir. 

 
ü Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Maçka ilçesinde nüfus yoğunluğu 

44, yüzölçümü en küçük olan Beşikdüzü ilçesinde nüfus yoğunluğu 751 kişidir. 
 

ü Köylerin büyük çoğunluğunun nüfusu 500’ün altındadır. 
 

ü İl genelinde erkek nüfusun yarısı 25, kadın nüfusun yarısı ise 26 yaşından gençtir. 
 

ü Çarşıbaşı ilçe merkezi 27 medyan yaş ile diğer ilçelerden daha yaşlı, Akçaabat ilçesi 
ise 23 medyan yaş ile diğer ilçelerden daha genç bir nüfusa sahiptir. 

 
ü Trabzon ilinde okuma yazma bilenlerin oranı % 88,49 olup, cinsiyetler arasında 

önemli bir fark gözlenmektedir. 
 

ü Bu oran erkek nüfus için % 96 iken, kadın nüfus için % 81’dir. 
 

ü İl merkezinde okuma yazma bilenlerin oranı % 94’tür. 
 

ü Okuma yazma oranı en yüksek ilçeler % 95 ile Beşikdüzü ve Maçka ilçeleridir. 
 

ü Okuma yazma oranı en yüksek diğer ilçeler ise Akçaabat, Arsin, Hayrat, Of, 
Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra’dır. Bu ilçe merkezlerinde okuma yazma oranı % 92 
iken, diğer ilçe merkezlerinde % 83’ün üzerindedir. 

 
ü Köylerde okuma yazma oranı erkek nüfus için % 95, Kadın nüfus için % 75’dir.  

 
ü Trabzon ilinde 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde işgücüne katılma oranı % 58 

olup, cinsiyete göre önemli farklılık göstermektedir. 
 

ü İşgücüne katılma oranı erkek nüfus için % 67, kadın nüfus için % 50’dir. 
 

ü Erkek nüfusun işgücüne katılma oranı köyde % 80 iken, il merkezinde % 60, ilçe 
merkezlerinde % 52’dir. 

 
ü Erkek nüfusta Çarşıbaşı ilçe merkezinde işgücüne katılma oranı % 62 ile en yüksek, 

Düzköy ilçe merkezinde % 45 ile en düşük düzeydedir. 
 

ü İşgücüne katılma oranı kadın nüfus için yerleşim yerine göre çok büyük farklılık 
göstermektedir. 

 
ü Köydeki her 100 kadından 81’i işgücünde iken, bu oran il merkezinde % 18, ilçe 

merkezlerinde ise % 13’dür. 
 

ü İstihdamdaki erkek nüfusun % 38’i hizmet sektöründe çalışmaktadır. 
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ü İstihdam edilen nüfusun işgücü nüfusu içindeki oranı erkek nüfus için % 90, kadın 
nüfus için % 94’tür. 

 
ü Bu oran il merkezinde % 78, ilçe merkezlerinde % 62 ile köylerden daha yüksek 

düzeye sahiptir. 
 

ü İl genelinde tarım sektöründe istihdam edilen erkek nüfusun oranı % 45 iken, köyde 
bu oran % 68’e yükselmektedir. 

 
ü İstihdamdaki kadın nüfusun % 89’u tarım sektöründedir. 

 
ü İstihdam edilen nüfusun % 47’si ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. 

 
ü Bu oran kadın nüfus için % 80 iken, erkek nüfus için % 21’dir. 

 
ü Erkek nüfusun % 41’i, kadın nüfusun %11’i ücretli olarak çalışmaktadır. 

 
ü Kendi hesabına çalışan kadın nüfus oranı % 8 ile oldukça düşük iken, çalışan erkek 

nüfusun % 35’i kendi hesabına çalışmaktadır. 
 

ü İlde bulunan 192.851 hane halkının % 52’si şehirde yaşamaktadır. 
 

ü İl genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü 5,2’dir. 
 
ü Hayrat ilçe merkezinde ortalama hane halkı büyüklüğü 9,2 ile en yüksek, Akçaabat 

ilçe merkezinde ortalama hane halkı büyüklüğü 4,7 ile en düşük değere sahiptir. 
 

ü İl genelinde hane halkının % 73’ü kendi evinde oturmaktadır. 
 

ü Kendi evinde oturan hane halklarının oranı il merkezinde % 51, ilçe merkezlerinde   
% 60 iken, köylerde bu oran % 91’e yükselmektedir. 

 
ü Trabzon ilinde işsizlik oranı % 8,3’tür.   

 
 
2.3. Teknik ve Sosyal Alt Yapıda Durum 
 

ü Trabzon kara, deniz ve hava yolu imkânları ile gerek bölge, gerekse ülke ulaşım ağı 
içindeki yeri sebebiyle Doğu Karadeniz’in merkezi durumundadır. 

 
ü Demir yolu ulaşımı bulunmamaktadır. 

 
Karayolu 
 

ü Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Trabzon yüz yıllarca transit taşımacılığın ve 
ticaretin merkezi olmuştur. Bu sebeple komşu illere, Doğu Anadolu’ya, Gürcistan 
Cumhuriyeti’ne, Kafkas Cumhuriyetleri’ne, İran ve Ortadoğu ülkelerine kara yolu 
bağlantısı bulunmakla birlikte, bir yerde kavşak noktası konumundadır. 

 
ü Trabzon ülkemizin gelişmiş kentlerine uzak mesafede olmakla birlikte, söz konusu 

kentlerle kara yolu bağlantısı bulunmaktadır. 
 

ü Doğu illeriyle olan bağlantı Zigana Geçidi üzerinden yapılmaktadır. 
 

ü Kara yolu bağlantılarında doğal mânialardan kaynaklanan standart düşüklükleri 
bulunmaktadır. Ancak Doğu Karadeniz Yol Projesinin önümüzdeki dönemlerde 
tamamlanması ile birlikte, söz konusu yetersizlikler minimize edilmiş olacaktır.  
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ü Trabzon’da 236 km devlet yolu ve 389 km de il yolu olmak üzere toplam 625 km kara 
yolu bulunmaktadır. 

 
ü Devlet yolunun % 36’sı beton asfalt, % 49’u asfalt ve % 15’i de stabilize yol 

niteliğindedir. 
 

ü İl yolunun da % 4’ü beton asfalt, % 72’si asfalt ve % 24’ü de stabilize ve toprak yol 
niteliğindedir.  

 
ü Köy yollarının toplam uzunluğu 10.614 km olup, % 67’si stabilize, % 18’i tesviye,       

% 9’u beton ve asfalt yol, % 6’sı da ham yol niteliğindedir. 
 

ü Trabzon yol uzunluğu ve asfalt yüzdeleri bakımından km2’ye düşen yol miktarı 
açısından Türkiye ortalamasının üzerindedir. 

 
ü 2003 yılı yatırım programında kara yolu için 37.991 milyar TL öngörülmüş ve 37.619 

milyar TL harcanmıştır. 
 

ü 2004 yılı yatırım programında kara yolu için 78.444 milyar TL öngörülmüş ve 78.914 
milyar TL harcanmıştır.  

 
Hava Limanı 
 

ü Trabzon hava limanı 1957 yılında hava meydanı olarak trafiğe açılmıştır. 
 
ü 1.572x30 m ebadında küçük pist ile hizmet veren hava limanı 1987’de hizmete giren 

2.460x45 m boyutlarındaki yeni pist ile uluslar arası hava trafiğine açılmıştır. 
 

ü 1,5 milyon yolcu kapasiteli olan Trabzon hava limanında aynı anda 6 uçağın park 
edebileceği alt yapı bulunmaktadır. 

 
ü Trabzon hava limanı uçak ve hava trafiği açısından Türkiye’nin sekizinci, Karadeniz 

Bölgesinin ise en büyük kapasiteli hava limanı konumundadır. 
 

ü Yıllar itibariyle uçak ile gelen ve giden yolcu trafiğinde artışlar gözlenmektedir. 
 

ü 2000-2004 döneminde oran olarak dış hat uçak trafiği, iç hat uçak trafiğinden daha 
fazla gerçekleşmiştir. 

 
ü 2000-2004 döneminde iç hatlarda gelen ve giden yolcu trafiğinde artışlar gözlenirken, 

dış hatlarda % 22-29 oranlarında düşüş gözlenmektedir. 
 

ü Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine de uçak trafiği bulunmaktadır. 
 
Liman 
 

ü Tarihi çok eski yıllara dayanan “Trabzon Limanı” 1946 yılında atılan temel ve 1954 
yılında tamamlanan inşaatı sonucunda büyük tonajlı gemilerin yanaşmasına imkân 
veren duruma erişmiş ve Doğu Karadeniz Bölgesinde “ilk” olma özelliğini kazanmıştır. 

 
ü 1978 yılına kadar bu durumunu koruyan Trabzon Limanı, 414 m uzunluğundaki tek 

rıhtımı ve 850 m’lik mendireği ile İran Transit Nakliyatının başlaması nedeniyle artan 
gemi trafiğine cevap veremeyecek duruma gelince, limanı geliştirme çabalarına 1980 
yılında başlanarak 1990 yılında, derinlikleri 3-11,5 m arasında değişen 6 adet ve 
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toplam 1.525 m uzunluğundaki rıhtımları ile tali mendirek de dâhil toplam 1.955 m. 
uzunlukta mendireklere sahip yaklaşık 320 dönüm arazi üzerinde kurulu bir liman 
konumuna getirilmiştir. 

 
ü Trabzon limanı dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gemilere her türlü hizmeti veren, 

mevcut rıhtımları ile aynı anda 15 gemiden yükleme ve boşaltma yapabilen, 175.000 
TEU konteynır ve 2.000 adet/yıl gemi kabul kapasitesine sahiptir. 

 
ü Trabzon, bir defada 500 bin ton eşya ve yıllık 3 milyon ton/yıl depolanmanın yapıldığı 

açık ve kapalı antrepolarıyla ve 3,8 milyon ton/yıl yük elleçleme ve 250.000 kişi/yıl 
kapasitesiyle tam gün hizmet veren Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük limanına 
sahiptir. 

 
ü Makine parkı içinde 2 adet Gantry Vinç (45 tonluk), 12 adet Rıhtım Vinçleri (3,5, 10, 

25 ton kaldırma), 12 adet Mobil Vinç (2, 10, 25 ton kaldırma), 25 adet Forklift (1, 3, 5, 
10, 25 ton kaldırma), 12 adet traktör (2, 2,5, 3,5 ton çekme), 25 adet Treyler-Römork 
(5, 25, 40 ton çekme), 3 adet Mini Loder (1 ton kaldırma), 9 adet Çekici (25, 40 ton 
çekme) ve 5 adet pnömatik (80-120 ton/saat boşaltma) olmak üzere toplam 105 adet 
makine bulunmaktadır. 

 
ü Ayrıca, 2 adet Römorkör (800-1.250 HP), 1 adet Kılavuz Motoru (770 HP), 2 adet 

Marin Bot (180 HP) olmak üzere toplam 5 adet deniz aracı bulunmaktadır. 
 

ü Trabzon limanında 24 saat kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri verilmektedir.  
 

ü 1974-1982 yılları arasında ağırlıklı olarak İran transit taşımacılığına hizmet veren 
liman, Sovyetler Birliğinin dağılması sonucunda ortaya çıkan Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinin, Baltık-Karadeniz (Ren-Tuna) su yolu 
projesinin gerçekleşmesi ile de küreselleşen dünya ticaretinin batı ile doğu arasında 
gelişmesini sağlayacak “Transkafkasya” koridorunda kara ve hava ulaşım 
bağlantılarıyla ülkemizin dünyaya açılmakta olan en önemli kapılarından biridir. 

 
ü Trabzon limanının yük elleçleme miktarları yıllar itibariyle artış göstermiştir. 

 
ü Yıllar itibariyle gelen ve giden gemi sayısında artışlar olmasına rağmen, yolcu 

sayısında düşüşler gözlenmektedir. 
 

ü 2001-2004 döneminde limana gelen gemi sayısında % 23,6 oranında artış 
gözlemlenirken, gelen yolcu sayısında % 33,5 ve giden yolcu sayısında da % 40 
oranında düşüş görülmüştür. 

 
ü Trabzon limanı 21 Kasım 2003 tarihinde özelleşmiştir. 

 
Telekomünikasyon 
 

ü 538 yerleşim yerinin 535’ine telefon hizmeti verilmektedir.  
 

ü Tek telefonla hizmet verilen yerleşim yeri sayısı 42’dir. 
 

ü 2004 yılı sonu itibariyle toplam santral kapasitesi 261.278’dir. Bir önceki yıla göre 
kapasitede ‰ 1’lik artış olmuştur.  

 
ü 2004 yılı sonu itibariyle toplam abone sayısı 229.664 olup, kapasite kullanım oranı    

% 88’dir. Bir önceki yıla göre abone sayısında % -0,8, kapasite kullanım oranında da 
% -1,1 düşüş görülmüştür. 
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ü Telefon bekleyen toplam 1.200 abone bulunmakla birlikte, bunun 1.114’ü şebeke 
olmadığından beklemektedir. 

 
ü 2004 yılı sonu itibariyle toplam 838.644.264 adet kontör kullanılmış ve bir önceki yıla 

göre de % -6,6 düşüş gözlemlenmiştir. 
 

ü 2004 yılı sonu itibariyle abone başına düşen aylık ortalama kontör sayısı 303 olmakla 
birlikte, bir önceki yıla göre % -6,5 düşüş gözlenmiştir. 

 
ü 2004 yılı sonu itibariyle ADSL kapasitesi 7.352 olmakla birlikte, bir önceki yıla göre 

değişim oranı % 1.431,7 şeklinde olmak üzere 2004 yılında önemli bir yatırım 
gerçekleştirilmiştir. 

 
ü 2004 yılı sonu itibariyle ADSL çalışan abone sayısı 3.372 olup, kapasite kullanım 

oranı % 45,9’dur. 
 
Elektrik-Enerji 
 

ü Elektrik enerjisi ihtiyacı ulusal enerji sisteminden sağlanmaktadır. 
 
ü Tüm köylerin elektrifikasyonu sağlanmıştır. 

 
ü İl dâhilinde toplam yayla+mezra sayısı 1.229 adet olup, bunun 363’üne elektrik 

verilebilmiştir. (30.06.2004 tarihi itibariyle) 
 

ü Büyük bir akarsu ve dere potansiyeline sahip ilde hidroelektrik santrali 
bulunmamaktadır. (hidroelektrik santrali 1990 yılında sel felaketi sonucunda devre 
dışı kalmıştır.) 

 
ü 2004 yılı sonu itibariyle elektrik abonelerinin sektörel dağılımları incelendiğinde 

360.770 olan toplam abone sayısının % 86,0’sı mesken, % 9,8’i ticaret, % 0,7’si 
resmi daire, % 1,2’si sanayi, % 0,1’i tarımsal sulama ve % 2,2’si ise diğer abonelere 
ait bulunmaktadır. 

 
ü 2004 yılı sonu itibariyle kayıp-kaçak oranı %13,3 olmakla birlikte, % 18,6 olan Türkiye 

ortalamasından daha düşüktür. 
 

ü 2004 yılı sonu itibariyle kişi başına elektrik enerjisi tüketimi 600 kWh/kişi olmakla 
birlikte, 1.703 kWh/kişi olan Türkiye ortalamasından daha düşüktür. 

 
ü 2004 yılı sonu itibariyle toplam 6.081 adet arıza meydana gelmiştir. 

 
ü Enerji kesintisinin fazla olması sanayi sektörünü olumsuz olarak etkilemektedir. 

 
ü Trabzon ilk doğal gaz boru hattı bağlantısını Erzincan hattı üzerinden sağlayacaktır. 

 
ü Trabzon’un tahminlere göre 2006 yılında doğalgaz kullanımına başlanacağı 

düşünülmektedir. 
 

ü İlde doğalgaz olarak konut kullanımında 30 milyon m3, sanayi kesiminde de 48 milyon 
m3 kullanım potansiyeli tespit edilmiştir. 

 
ü 2020 yılında doğalgaz kullanım oranının konut kullanımı için 141 milyon m3, sanayi 

kesimi için 96 milyon m3 olacağı tahmin edilmektedir. 
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ü Karadeniz, geleceğin en önemli yenilenebilir enerji rezervlerinden biri olmaya adaydır. 
 

ü Karadeniz dip sularında bilimsel çalışmaların sonucunda yaklaşık olarak 4,6 milyar 
ton Hidrojen Sülfür (H2S) bulunduğu tespit edilmiştir. Bu rezervin hidrojen enerjisi 
olarak karşılığı ise 270 milyon ton’dur.  

 
Eğitim (2004-2005) 
 

ü Eğitim düzeyi yüksek olan bir ilimizdir. 
 

ü Trabzon, eğitim imkânları bakımından Türkiye geneli ve Karadeniz Bölgesi illerine 
göre durumu iyi olan illerimizden biridir.  

 
ü Okullaşma oranları okul öncesinde % 19,90, ilköğretimde % 99,84 ve orta öğretimde 

ise % 80,32’dir. 
 

ü Trabzon’da okul öncesi eğitimde 1’i özel olmak üzere 13 bağımsız anaokulu ve 196 
anasınıfı ile anaokullarının 50, ana sınıflarının da 251 dersliği bulunmaktadır. 

 
ü Okul öncesi eğitimde anaokullarında 1.135, anasınıflarında ise 4.065 öğrenci eğitim 

ve öğretim görmektedir. 
 

ü Anaokullarında 48, ana sınıflarında ise 143 öğretmen ve ayrıca 149 usta öğretici 
görev yapmaktadır. 

 
ü Okul öncesi eğitimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 27’dir. 

 
ü İlköğretimde toplam 456 okul (6’sı özel, 450’si resmi), 4.294 dersliği, 5.212 öğretmen 

(2.353 branş, 2.859 sınıf öğretmeni) ve toplam 103.693 öğrenci bulunmaktadır. 
 

ü İlköğretimde taşımalı okul sayısı 418, taşıma merkezi sayısı 175, taşınan okulsuz 
yerleşim birimi sayısı 393’dür. 

  
ü İlköğretim okullarında 20.469 taşımalı öğrenci bulunmaktadır. 

 
ü İlköğretim okullarında bir öğretmene 20,  bir dersliğe de 24 öğrenci düşmektedir. 

 
ü Ortaöğretimde toplam 93 okul (6’sı özel, 87’si resmi), 1.516 derslik, 2.555 öğretmen 

ve toplam 35.581 öğrenci bulunmaktadır. 
 

ü Ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14 ve bir dersliğe de 23 öğrenci 
düşmektedir. 

 
ü 2 Aralık 1963 tarihinde öğretime açılan Karadeniz Teknik Üniversitesi 1966 yılında 

bugünkü kampüsüne taşınmıştır. 
 

ü KTÜ’nün 9'u (Orman Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Diş 
Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi) il sınırları 
içinde olmakla birlikte, toplam 19 Fakültesi bulunmaktadır. (Diğerleri Ordu Ziraat 
Fakültesi, Giresun Eğitim Fakültesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Gümüşhane 
Mühendislik Fakültesi, Rize İlahiyat Fakültesi, Giresun Fen-Edebiyat Fakültesi, Rize 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Rize Eğitim Fakültesi, Giresun İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi ve Artvin Eğitim Fakültesi) 
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ü 1 Adet KTÜ Devlet Konservatuarı ile 7'si il sınırları içinde olmak üzere toplam 15 tane 
Yüksek Okul üniversiteye bağlı olarak eğitim vermektedir. 

 
ü Üniversite bünyesinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler Araştırma 

Enstitüleri bulunmaktadır. 
 

ü Üniversitede toplam 39.546 (24.226’si ilde) öğrenci, 1.686 öğretim elemanı (1.310'u 
ilde) bulunmaktadır. 

 
ü İlde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yüksek öğrenim gençliğine 

hizmet veren 3 yurttan birincisi Trabzon Yurdu KTÜ kampüsünde olup, 1.608’i 
kız,1.852’si erkek olmak üzere 3.460 kapasitelidir. İkincisi Akçaabat ilçesinin Söğütlü 
beldesindeki Akçaabat Yurdu’dur. Bu yurdun kapasitesi de 1.024 kız, 828 erkek 
olmak üzere toplam 1.852’dir. Üçüncüsü ise Sürmene ilçesinde bulunmakta olup, 32 
kız, 168 erkek olmak üzere 200 öğrenci kapasitelidir. 

 
ü 2003 yılında DPT tarafından gerçekleştirilen "İllerin ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması" araştırması sonuçlarına göre Trabzon eğitim sektöründe 81 il 
içinde 44. sırada bulunmaktadır. 

 
Sağlık 
 

ü Sahip olduğu sağlık kurumları, donanımları ve sağlık elemanları açısından 
değerlendirildiğinde Türkiye geneli ve Karadeniz Bölgesi illerine göre iyi konumda 
olduğu görülmektedir. 

 
ü Trabzon sağlık sektöründe teknik imkânların bulunabilirliği ve alt yapı imkânları 

açısından Doğu Karadeniz Bölgesinin merkezi konumundadır.  
 
ü Trabzon’da 2004 yılı sonu itibariyle toplam 17 hastane bulunmaktadır. 

 
ü Söz konusu bu hastanelerde toplam 2.601 fiili yatak bulunmaktadır. 

 
ü Toplam 6 adet de özel klinik bulunmaktadır. 

 
ü Hastanelerde bir hastanın ortalama yatış süresi 6,6 gün, yatak işgal oranı % 73,1’dir. 

 
ü Teknik imkânlar elverişli olmakla birlikte büyük, orta ve küçük ameliyatlar 

yapılabilmektedir. 
 
ü 2004 yılı sonu itibariyle toplam 17 hastanede 455 uzman ve 334 pratisyen hekim, 

1.301 hemşire, 546 ebe, 316 sağlık memuru, 157 diş hekimi bulunmaktadır. 
 

ü Sağlık sektöründe toplam 136 adet sağlık ocağı, 577 sağlık evi ve 227 adet eczane 
bulunmaktadır. 

 
ü Hekim başına yılda 2.912 hasta düşmektedir. 

 
ü 2003 yılında DPT tarafından gerçekleştirilen "İllerin ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması" araştırması sonuçlarına göre Trabzon sağlık sektöründe 81 il 
içinde 20. sırada bulunmaktadır. 

 
 

 



TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 18 

2.4. Tarımsal Yapı-Bitkisel Tarım ve Hayvancılık 
 

Genel 
 

ü Tarım ve hayvancılık il ekonomisinin temel sektörüdür. 
 
ü Hayvansal faaliyetler tarımsal etkinliklere nazaran daha önemli bir yer tutmaktadır. 
 
ü Toplam 4.664 km2’lik alanın % 40’ı orman, % 23’ü tarım alanı, % 24’ü çayır ve mera, 

% 13’ü ise tarım dışı arazi niteliğindedir. Türkiye’de ise toplam alanın % 26’sı orman, 
% 34’ü tarım alanı % 26 çayır ve mera, %14’ü ise tarım dışı arazi niteliğinde 
bulunmaktadır. 

  
ü Tarım alanlarının düşüklüğü, tarımsal faaliyetler yönünden bir kısıt teşekkül ederken 

Türkiye genel oranına yaklaşan verimli çayır-mera alanları ve Türkiye geneli oranının 
üzerinde olan orman alanları ilde hayvancılık ve turizm açısından bir potansiyel 
oluşturmaktadır. 

 
ü Trabzon’da sulanan arazi miktarı 1.516,9 ha olup, bunun 1.296,9 ha Köy Hizmetleri İl 

Müdürlüğü tarafından sulamaya açılmıştır. 220 hektarı da halk sulaması şeklindedir. 
Sulanan arazi miktarının payı, toplam tarım alanı içinde % 1,4’dür. Dolayısıyla işlenen 
tarım alanlarının hemen hemen tamamı yoğun yağış nedeniyle ayrıca 
sulanmamaktadır. 

 
ü İlde tarım işletmelerinin % 75,3’ünü bitkisel üretim ve hayvancılık yapan işletmeler 

oluştururken, % 24,5’ini yalnız bitkisel üretim yapan işletmeler, % 0,2’sini de yalnız 
hayvancılık yapan işletmeler oluşturmaktadır. 

 
ü İldeki tarım işletmelerinin sahip oldukları arazi parça sayılarına bakıldığında 

işletmelerin % 57,9’u 1-3 parçaya sahip iken, % 25,3’ü 4-5, % 13,8’i 6-9, % 2,4’ü     
10-14 ve % 0,6’sı da 15 ve daha fazla parça sayısına sahiptir. 

 
ü Türkiye ve bölge oranları ile karşılaştırıldığında Trabzon ilindeki tarım işletmeleri 

parça sayısı bakımından daha avantajlı gibi görülmekte ise de işletme başına düşen 
ortalama arazi miktarı bakımından Türkiye genelinden 2,9 ve bölge genelinde ise 3,9 
kat daha azdır. Bu da göstermektedir ki ilde tarım işletmelerinin büyüklüğü, ekonomik 
işletmecilik bakımından düşük konumdadır. 

 
ü İlde tarım işletmelerinin toplam parça sayısı 391.612 olup, 1-3 parçalı araziye sahip 

işletme sayısının oranı % 57,9 iken, Türkiye ortalaması % 43,3’tür. 
  
ü İşletme sayısı bakımından ildeki 10 dekardan küçük işletme sayısının oranı % 35,7 

iken, Türkiye ortalamasında ise bu oran % 16’dır. Bu da göstermektedir ki ilde tarım 
işletmelerinin sahip olduğu arazi miktarı Türkiye ortalamasının çok altında olup, 
ekonomik açıdan kendi kendine yeterli konumda değildir. 

 
ü Trabzon’da Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak; 82 Tarımsal Kalkınma (2003 

yılında 78 adet), 12 Su Ürünleri (2003 yılında 11 adet) olmak üzere 94 kooperatif  
(2003 yılında 89 adet), ayrıca 1 Hayvancılık, 1 Tarımsal Kalkınma ve 1 Su Ürünleri 
Kooperatifi olmak üzere toplam 3 Kooperatif Birliği bulunmaktadır.  

 
ü Halen yoğurt, peynir ve tereyağı üretimi yapan 5 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 

Çay üretimi yapan 1 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 21 adet de özel sektöre ait 
fabrika ve üretim merkezi bulunmaktadır. 
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ü Yerüstü su potansiyeli 3.773,9 hm3/yıl ve yeraltı su potansiyeli 130,0 hm3/yıl olmak 
üzere toplam su potansiyeli 3.903,9 hm3/yıl’dır. 

 
ü Doğal göl yüzeyleri 63 ha, akarsu yüzeyleri 1.097 ha olup toplam su yüzeyi 1.160 

ha’dır. Yerüstü akarsularının hemen hepsi kültür balığı üreticiliğinde, bir kısmı 
tarımsal sulamada kullanılmaktadır. 

 
ü Trabzon’da I-IV. sınıf tarım arazileri 27.107 ha olup, tarım yapılan 106.214 ha alanın 

% 25,5’ine tekabül etmektedir. Geriye kalan % 74,5 tarım arazileri VI. ve VIII. sınıf 
araziler üzerinde yoğunlaşmıştır. 

 
ü Optimal ölçeklere sahip tarım işletmeleri yok denecek kadar azdır. 

  
ü Bitkisel tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve avcılık işlerinde çalışanların sayısı 

263.783’dür. 
 

ü Traktör ve benzeri araçların tarımsal faaliyetlerde kullanılması arazi yapısı gereği 
olarak pek mümkün değildir. Bu nedenle tarımda emek yoğun bir üretim söz 
konusudur. 

 
ü Tarım alet ve makineleri varlığı açısından ili değerlendirdiğimizde en fazla fındık 

harman makinesi, atomizör, sırt pülverizatörü ve krema makinesi bulunmaktadır. 
 

ü Krema makine sayısının fazlalığı her ailenin kendi sütünü evinde bulundurduğu 
makinelerle işleyerek kendi ihtiyaçlarını karşılamasından kaynaklanmaktadır. Bu da 
klasik aile hayvan yetiştiriciliğinin sosyolojik bir boyutu olarak değerlendirilmektedir. 

 
 

Bitkisel Tarım 
 

ü İlin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle tarımsal yapı polikültür tarıma elverişli 
olmayıp, belli başlı birkaç ürün üzerinde yoğunlaşmıştır. Öne çıkan ürünler sırasıyla 
fındık, çay ve tütündür.  

 
ü Trabzon'da tarımsal ürün olarak ilk akla gelen fındıktır. Normal ürün döneminde 

gerçekleştirilen yıllık ürün miktarı 55 bin tondur. Bu miktar, Türkiye fındık üretiminin  
% 11'ine tekabül etmektedir. 

 
ü Tarım arazisinin % 62,4'ünde bölgenin önemli geçim kaynağı fındık ve çay 

üretilmektedir.  
 

ü Hububat, mısır ve fasulye ekimine % 25,8, tütün ve patates üretimine % 8,4 ve 
sebze-yem bitkileri üretimine % 3,4’lük tarım arazisi ayrılmaktadır.  

 
ü Bir çiftçi ailesine düşen ortalama tarım arazisi 10,5 dekardır. 

 
ü Sebze ve çiçek bahçeleri ile tarla tarımında kullanılan alanlar, meyve ve diğer uzun 

ömürlü bitkiler alanlarına göre daha küçüktür. 
 

ü Nadas alanları toplam işlenen alan içerisinde çok düşük bir paya sahiptir. 
 

ü Fındığın ana ürün oluşunda iklim ve coğrafi yapının sınırlılığı yanında dış pazarda 
ticari ürün oluşu da etkili olmaktadır. 
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ü Trabzon ili toplam tarım alanının % 47’sini fındık dikim alanları, % 35,6’sını tarla 
bitkileri alanı,  % 14,9’unu çay alanları ve % 2,5’ini ise diğer alanlar oluşturmaktadır. 

 
ü Fındık, çay, tütün ve balık ürünlerinin dışında tarımsal üretim dâhili ihtiyaçlar için 

yapılmaktadır. Yani Trabzon'da tarım kesiminde bir bakıma kapalı ev ekonomisi 
şartları geçerlidir. 

 
ü Fındık alanlarında alternatif ürün yetiştirme çalışmaları kapsamında 236 adet sera 

yapılmış ve üreticilere teslim edilmiştir. 2003 yılı fındık rekoltesi 42.170 ton iken, 2004 
yılı fındık rekoltesi 14.586 ton’dur. 

 
ü Ülkemizin en büyük fındık üretim alanına sahip olan Akçakoca Bölgesi üretim miktarı 

bakımından 1992-2000 yılları arasındaki toplam verime göre ülkemiz fındık üretiminin 
% 34,3’üne sahip iken, Ordu Bölgesi % 35,2, Giresun Bölgesi % 18,4 ve Trabzon 
Bölgesi ise % 12,1’ine sahiptir. 

 
ü Trabzon Bölgesi, fındık dikim alanlarının % 10,4’ünü oluştururken, Fiskobirlik’e kayıtlı 

toplam üretici sayısının da % 16,3’ünü oluşturmaktadır. 
 

ü Türkiye’de çay yetiştiriciliği 5 ilde yapılmakta olup, 158.378 dekar alanla Trabzon 2. 
sırada yer almaktadır. 

 
ü Çay tarım alanlarının % 65’i Rize’de, % 21’i Trabzon ilinde, % 11’i Artvin ve % 3’ü ise 

Giresun-Ordu illerinde yer almaktadır. 
 

ü Çay tarımı yapan üreticilerin % 80’i 0,5-5 dekar arasında çay arazisine sahipken      
% 18’i 6-10 dekar arasında ve % 2’side 11-15 dekar arasında çay arazisine sahiptir. 

 
ü İkinci önemli tarımsal ürün olarak çay ilin Araklı, Sürmene, Of, Hayrat, Vakfıkebir ve 

Dernekpazarı ilçelerinde üretilmektedir. Bu yörelerde üretilen yıllık yaş çay miktarı 
yaklaşık 138.000 ton civarındadır.  

 
ü Son 10 yıl itibariyle Çay-Kur’un aldığı yaş çay miktarı 427.180 ton ile 843.093 ton 

arasında değişmektedir. Çay alımında % 67,6’lık payla Rize ili ilk sırayı alırken, 
Trabzon ili % 19,1’lik payla 2. sırada yer almıştır. 

 
ü Çay sektöründe mevcut fabrika sayısı ve üretim kapasitesi yoğunlukla Rize ilinde 

bulunmaktadır. Bunu da sırasıyla Trabzon ve Artvin illeri izlemektedir. 
 

ü Sektörde toplam 34 çay paketleme fabrikası olup, 3’ü Çay-Kur, 31’i ise özel sektöre 
aittir. Toplam 34 fabrikanın günlük paketleme kapasitesi 696 tondur. İlde 4 adet 
paketleme fabrikası özel sektöre ait olup, günlük paketleme kapasitesi 74 tondur. Bu 
da toplam günlük kapasitenin % 10,6’sını oluşturmaktadır. 

 
ü Trabzon’un merkez ilçe sınırları ile Akçaabat ilçesinin sahile yakın bazı köylerinde 

tütün üretimi de yapılmaktadır. Ancak, bu ürüne olan talebin giderek azalması ve 
üretimindeki güçlükler sebebiyle üretim miktarı her yıl değişik miktarda olmaktadır. 
(2002 yılında 1.150 ton, 2003 yılında 1.100 ton ve 2004 yılında 1.125 ton’dur.) 

 
ü İlde tarla bitkileri ekiliş alanı toplam tarım alanı içerisinde % 35,6’lık payla fındık dikim 

alanlarından sonra ikinci sırada yer almaktadır.  
 

ü Tarla bitkileri üretim alanları içersinde tahıllar 25.085,2 ha alanla % 66’sını 
oluştururken, tahıllar içinde de 25.035 ha alanla mısır % 99,8’ini oluşturmaktadır. 
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ü Tarla bitkileri üretimi içerisinde yaklaşık 150.000 tona varan üretimle 1. sırayı patates 
almakta olup, Türkiye üretimin yaklaşık % 2,7’sini oluşturmaktadır. 

 
ü Mısır üretimi bakımından, Türkiye üretiminin yaklaşık % 3’üne sahiptir. 

 
ü Trabzon genelinde sebze ekiliş alanı içinde yaprağı yenen sebzelerin daha fazla 

olduğu görülmektedir. Bu da ilde karalâhananın bölgeye özgün bir ürün oluşunun 
yanında, insan gıdası ve hayvan yemi olarak ta kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

 
ü Karalâhananın ekiliş alanı, toplam yaprağı yenen sebzeler arasında % 82’lik orana 

sahip iken, toplam sebze ekiliş alanında ise % 38’lik paya sahiptir. 
 

ü İlde sebze üretimi iç piyasaya yönelik olup, ülke genelinde karalâhana haricinde 
önemli bir sebze ürünü üretimine sahip değildir. 

 
ü Trabzon’da meyve olarak yumuşak çekirdekli meyveler grubunda; armut, elma, ayva, 

muşmula ve yenidünya, taş çekirdekliler grubunda; erik, kiraz, kızılcık, şeftali, vişne 
ve zeytin, turunçgiller grubunda; limon, portakal ve mandalina, sert kabuklular 
grubunda; ceviz ve kestane ve üzümsü meyveler grubunda da; çilek, dut, incir, nar, 
Trabzon hurması ve kivi üretilmektedir. 

 
ü İlde meyveler genelde kapama meyve bahçesi şeklinde olmayıp, mevcut araziler 

içine serpiştirilmiş durumdadır. 
 

ü Meyveliklerde kapama bahçeler genelde son yıllarda çilek, kivi, ceviz ve zeytin de 
olup, toplam tarım arazileri içinde % 0,3 gibi çok düşük bir paya sahiptir. 

 
ü Sert kabuklu meyvelerin il içinde toplam meyve veren ağaç sayıları içindeki oranı     

% 96,01’dir. Bu da ilde fındık yetiştiriciliğinin yoğun bir şekilde yapılmasından 
kaynaklanmaktadır. Diğer meyve grupları ise çok düşük oranda olup üretimi ilde 
önemli bir yer tutmamaktadır. 

 
ü Kivi üretiminde önemli başarılar elde edilmekle birlikte 2000 yılı rakamlarına göre 

Türkiye üretiminin % 8,9’una sahiptir. 
 
Hayvancılık 
 

ü Hayvancılık daha çok süt ve süt mamulleri üretimine yönelik olarak yapılmaktadır.  
 

ü Daha çok büyükbaş hayvan beslenmektedir. Yıldan yıla yerli karasığırdan melez ve 
saf inek tercihine doğru hızlı bir istek gözlenmektedir.  

 
ü Toplam büyükbaş hayvan sayısı 2004 yılı sonu itibariyle 130.805 ve küçükbaş 

hayvan sayısı 94.459'dur. 2003 yılında ise büyükbaş hayvan sayısı 127.657, 
küçükbaş hayvan sayısı 98.721'dir. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2004 yılında 
% 2,5 artarken, küçükbaş hayvan sayısı % -4,5 düşüş göstermiştir. 

 
ü İlde ortalama üretilen 196.852 ton toplam sütün % 97,7’sini inek sütü, % 2,2’sini 

koyun sütü ve % 0,1’ini de keçi sütü oluşturmaktadır. Oranlardan da anlaşılacağı 
üzere ilde süt üretimi inek sütü üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye toplam süt üretimi 
içindeki inek sütünün oranı ise yaklaşık % 88 civarındadır. 

 
ü Son 10 yıllık Türkiye toplam süt üretiminin % 1,92’sini Trabzon ili karşılamaktadır. 

Yıllar itibari ile değerlendirildiğinde ise ilin süt üretiminin Türkiye süt üretimindeki 
oransal payı % 1,60 ile % 2,36 arasında değişim göstermektedir. 
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ü İlde 15 adet süt işleme tesisi bulunmakla birlikte bu tesislerin kapasiteleri düşüktür. 
 

ü Süt işleme tesislerinde üretilen ürünler il içerisinde ve diğer illerde tüketime 
sunulmaktadır. İllere göre yapılan değerlendirmede Trabzon, % 2,54’lük süt 
pazarlama oranı ile Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır. 

 
ü Son 10 yıllık toplam verilere göre il, Türkiye kovan varlığının % 1,85’ine sahip iken bal 

üretiminin de % 1,64’üne sahip olmuştur. 
 
ü İlde kovan varlığı ve bal üretiminin son 10 yıllık gelişimine bakıldığında ise genelde 

sürekli bir artış gözlenmektedir. Bazı yıllar arasındaki dalgalanmalar ise iklim 
faktörlerinden kaynaklanmıştır. Kışların sert, uzun ve sıcaklık dalgalanmaları 
nedeniyle zaman zaman yalancı baharın yaşandığı yıllarda kovan varlığında düşüş 
olurken, yazların kurak geçtiği mevsimlerde de bal üretiminde düşüş görülmüştür. 

 
ü İlin iklim şartları nedeniyle arıcılık faaliyetleri gezginci arıcılık şeklinde olup, bir kısım 

arıcılar ilde kestane, ormangülü ve akasya gibi bitkilerden erken ilkbaharda bal 
üretimi yaptıktan sonra diğer gezginci arıcılarla birlikte il dışına çıkmaktadırlar. 

 
ü İlde 401 köy arıcılıkla ilgilenmekte olup, eski tip kovanların oranı büyük bir azalma 

göstermektedir. Toplam 84.701 arı kovanının 84.162’sini (% 99,36) yeni tip kovanlar 
oluşturmaktadır. 

 
ü Trabzon’da ortalama yıllık 1.400 ton bal üretimi gerçekleştirilmektedir. 

   
ü Balıkçılık, Trabzon iline kazandırmış olduğu katma değer açısından önemli olup, 

Türkiye genelinde ilk sırada yer almaktadır. 
 

ü Balıkçılık sektöründe deniz balıkları içerisinde hamsi, palamut, istavrit ve mezgit ilk 
sırayı almakla birlikte, tatlı su balıkçılığında ise Alabalık ilk sırayı almaktadır. 

 
ü Balıkçılık, Trabzon için önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte Karadeniz’in sürekli 

olarak kirletilmesi neticesinde balık üretiminde hissedilir oranda bir düşme 
görülmektedir.  

 
ü Balık türlerinin en önemlisini teşkil eden hamsi üretiminde yıllar itibariyle 

dalgalanmalar yaşanmaktadır. Geçmiş yıllarda 50 bin tona kadar yükselmiş olan 
hamsi üretiminin bazı yıllar 1.000 tona kadar gerilediği görülmüştür.  

 
ü Trabzon’da halen 1.186 tekne sahibi balıkçılıkla iştigal etmektedir. Deniz balık 

avcılığına alternatif olarak iç sularda bugüne kadar 82 adet Alabalık İşletme Tesisi 
kurulmuş ve üretime geçirilmiştir. Bugün itibariyle 63 alabalık tesisi faaliyetini 
sürdürmektedir. 

 
ü 2003 yılı sonu itibariyle; bitkisel üretim 240.799.250 YTL, hayvansal üretim 

112.367.933 YTL ve su ürünleri üretimi de 9.457.825 YTL olmak üzere toplam 
362.625.008 YTL tarımsal gelir elde edilmiştir. 

 
ü 2004 yılı sonu itibariyle; bitkisel üretim 249.595.950 YTL, hayvansal üretim 

150.486.998 YTL ve su ürünleri üretimi de 19.019.250 YTL olmak üzere toplam 
419.102.198 YTL tarımsal gelir elde edilmiştir. Buna göre bir önceki yıla göre tarımsal 
gelirlerde % 15,5’lik bir artış gerçekleşmiştir. 

 
ü 2004 yılı sonu itibariyle bir çiftçi ailesine yıllık 4.108 YTL Gayri Safi Milli Hâsıla ve kişi 

başına ise yıllık 82 YTL Gayri Safi Milli Hâsıla düşmüştür. Bu değerler 2003 yılında 
ise 3.555 YTL ve 71 YTL olarak gerçekleşmiştir. 
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2.5. Doğal Kaynaklarda Durum 
 

Orman 
 

ü Orman potansiyeli açısından zengin bir ilimizdir. 
 

ü Genel alan içerisinde ormanlık alan % 40’lık bir bölümü içermektedir. 
 

ü Şalpazarı, Hayrat, Düzköy ve Tonya ilçeleri orman alanları bakımından en zengin 
ilçelerdir. 

 
ü Şalpazarı ilçesinin % 77’lik kısmı ormanlar ile kaplıdır. 

 
ü İlde ağırlıklı olarak Ladin, Kayın ve Kızılağaç türleri bulunmaktadır. 

 
ü 111.616 hektarı normal koru ve 48.769 hektarı da bozuk koru olmak üzere toplam 

160.385 hektar koru ormanı potansiyeli bulunmaktadır. 
 

ü 82 hektarı normal baltalık ve 19.359 hektarı da bozuk baltalık olmak üzere toplam 
19.441 hektar baltalık orman potansiyeli bulunmaktadır. 

 
ü Toplam orman sahalarının % 59’u verimli, % 41’i ise verimsiz sahalardan meydana 

gelmiştir. 
 

ü İlde toplam 342.553 hektar ormansız alan bulunmaktadır. 
 

ü Trabzon ilinin yıllık orman üretim kapasitesi 100.000 m3 olmasına rağmen 2004 yılı 
itibariyle bu sahalardan ancak % 40 yani 40.000 m3 üretim gerçekleştirilmiştir. 

 
ü Dikili damganın % 24’ü sosyal problemler, % 20’si teknik sebepler ve % 16’sı da yol 

olmaması sebebi ile üretimi gerçekleştirilememektedir. 
 

ü Orman kadastrosunun tamamlanamaması sebebiyle sosyal problemli olarak 
nitelendirilen sahalardaki sorun için çalışmalara başlanılmış olup, bu sahaların 
üretime açılması ile yıllık ortalama 24.000 m3’lük üretim artışının olacağı 
beklenilmektedir.   

 
ü Halkın tasarrufunda olup kadastro çalışmalarının bitirilmemesi sebebiyle üretime 

sınırlı olarak konu edilen arazilerde ve özellikle fındık bahçelerinde bulunan 
kızılağaçların da orman potansiyeli olarak değerlendirilmesi imkânı bulunmaktadır. 

 
ü Özelliği sebebiyle hasat süresi 20 yıla kadar inebilen Kızılağacın ormana dayalı 

sanayi için önemli bir ağaç türü olduğu düşünülmektedir. 
 

ü 2004 yılında 18.000 m3 tomruk, 3.000 m3 maden direği, 1.500 m3 sanayi odunu, 5.000 
m3 kâğıtlık odun, 1.000 m3 lif yonga odunu olmak üzere toplam 28.500 m3 endüstriyel 
odun üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 
ü Bunun yanı sıra, 15.000 ster yakacak odun ve 5.000 ster de süceyrat (orman gülü) 

odunu üretimi gerçekleştirilmiştir. 
 

ü Önümüzdeki dönemlerde ilin doğal gaz kullanımıyla birlikte atıl kalacak olan yakacak 
odun potansiyelinin de sanayide kullanımı şimdiden değerlendirilmeye alınmalıdır. 
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ü Önümüzdeki dönemlerde problemli sahalardaki sorunların çözümlenmesi ile birlikte 
ilin orman ürünleri kapasitesi 75.000 m3‘e çıkacaktır. 

 
ü Orman envali içerisinde 40.000 ster lif yonga odunu ve 15.000 ster süceyrat odunu 

yeterince değerlendirilememektedir. Bu sebeple çalışma sonunda mevcut 
potansiyelin değerlendirilmesine yönelik yatırım önerisinde bulunulacaktır.  

 
ü Mevcut orman envali yanı sıra, şimşir, kestane, kekik, kardelen, barut ağacı, 

sıklamen, yosun, üvez, yılanyastığı, kocayemiş, muşmula, nane, orman gülü, porsuk, 
çilek ve çeşitli mantarlar gibi tali ürünler de bulunmaktadır. 

 
Maden 
 

ü Madencilik sektörü Trabzon’da gelişmemiştir. 
 
ü İlde sektörde yer alan maden yataklarından bakır, kurşun ve çinko yatakları geçmiş 

dönemlerde işletilmiştir. 
 

ü Sürmene-Kutlular’da bulunan bakır yatağı 1985-1995 yılları arasında Karadeniz Bakır 
İşletmelerine bağlı Kutlular Bakır İşletmesi tarafından işletilmiştir. 

 
ü Envanterde yer almayan Maçka-Gümüşki kurşun ve çinko yatağı 1992 yılından beri 

işletilmektedir. 
 

ü Çimento ham maddeleri Trabzon Çimento Fabrikası tarafından işletilmektedir. 
 

ü Madencilik sektörüne ait gelirler toplam sanayi hâsılası ve GSYİH içinde önemsiz bir 
yer tutmaktadır. 

 
ü 2001 yılı itibariyle Türkiye hâsılası içinde 2.135.426.990 YTL, Karadeniz Bölgesinde 

250.887.666 YTL ve Trabzon ilinde de 217.432 YTL madencilik sektörü yer 
almaktadır. 

 
ü Buna göre madencilik hâsılası Karadeniz Bölgesi madencilik hâsılasının ‰ 0,9’una 

ve Türkiye’nin ise ‰ 0,01’ine tekabül etmektedir. 
 

ü Vakfıkebir-Gökçeköy sahasında % 3,6 Pb, % 4,42 Zn, % 0,3 Cu tenorlu ve 61.101 
ton muhtemel, 76.650 ton mümkün rezervi olan Bakır-Kurşun-Çinko (Cu-Pb-Zn) 
bulunmaktadır. 

 
ü Sürmene-Kutlular sahasında % 2,47 Cu, % 0,46 Zn tenorlu ve 497.000 ton görünür 

rezervi olan Bakır-Çinko (Cu-Zn) bulunmaktadır. 
 

ü Of-Kotarakdere sahasında % 1,43 Cu tenorlu ve 348.827 ton görünür, 613.721 ton 
muhtemel+mümkün rezervi olan Bakır (Cu) bulunmaktadır. 

 
ü Maçka-Güzelyayla sahasında % 0,3 Cu tenorlu ve 154.700.000 ton 

görünür+muhtemel rezervi olan Bakır (Cu) bulunmaktadır. 
 
ü Yomra-Kanköy sahasında % 1,11 Cu tenorlu ve 1.240.000 ton görünür, 2.070.000 

ton muhtemel rezervi olan Bakır (Cu) bulunmaktadır. 
 

ü Hacımehmetköy sahasında 37-39 milyon ton görünür+muhtemel rezervli kireçtaşı 
rezervi olan çimento ham maddesi bulunmaktadır. 
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ü Köprübaşı-Arpalı sahasında % 33,5 Fe tenorlu ve rezervi konusunda çalışmanın 
yapılmadığı demir bulunmaktadır. 

 
ü Arsin-Özlü-Kasımtepe sahasında düşük kaliteli ve 108.000 ton muhtemel rezervi olan 

kaolen bulunmaktadır. 
 

ü Yomra-Yenice sahasında düşük kaliteli ve 80.000 ton görünür+muhtemel rezervi olan 
kaolen bulunmaktadır. 

 
ü Araklı-Çapanlı sahasında düşük kaliteli ve 120.000 ton görünür+muhtemel rezervi 

olan kaolen bulunmaktadır. 
 

ü Araklı-Kızırnas sahasında % 49 Mn tenorlu ve 3.600 ton mümkün rezervi olan 
Manganez (Mn) bulunmaktadır. 

 
ü Araklı-Çubuklu sahasında % 40-50 Mn tenorlu ve 18.000 ton mümkün rezervi olan 

Manganez (Mn) bulunmaktadır. 
 
 
2.6. Sanayi  

 
ü Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı ve tam olarak sanayileşememiş bir yapı 

görülmektedir. 
 
ü GSYİH’sı içerisinde sanayi sektörü, tarım, ticaret, ulaştırma ve haberleşme ile devlet 

hizmetleri sektörlerinden sonra yer almaktadır. 
 

ü 1978 yılında il gayrı safi hâsılasının % 9,2’si imalat sanayinde yaratılmış ve il Türkiye 
imalat sanayinde yaratılan gayrisafi hâsıla içindeki payıyla 27. il konumunda 
olmuştur. 

 
ü 2001 yılında ise pay % 15,4’e yükselmiş, Türkiye imalat sanayi içinde yaratılan 

hâsılanın da ‰ 8’ini meydana getirmiştir. Böylece sıralamadaki yeri ise 23’üncülüğe 
çıkmıştır.   

 
ü 2003 yılında DPT tarafından gerçekleştirilen "İllerin ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması" araştırması sonuçlarına göre Trabzon imalat sanayinde 81 il 
içinde 48. sırada bulunmaktadır. 

 
ü Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 2002 yılında gerçekleştirilen Genel Sanayi ve 

İşyeri Sayımı sonuçlarına göre Trabzon’da sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyeri 
sayısı 2.794 ve ortalama çalışan ise 12.575 kişidir. 

 
ü Aynı çalışmanın sonuçlarına göre Trabzon, Türkiye genelindeki sanayi işyeri 

sayısının % 1’ini ve çalışan sayısının ise ‰ 6’sını, Karadeniz Bölgesinde ise sırasıyla 
% 10,7’sini ve % 6,6’sını oluşturmaktadır. 

 
ü 1992 yılında yapılan aynı çalışmaya göre ildeki sanayi işyeri sayısı % 41 ve çalışan 

sayısı ise % 89 oranında artış göstermiştir. 
 

ü 2002 yılında gerçekleştirilen Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı sonuçlarına göre 
Trabzon’da faaliyet gösteren işyerlerinin % 98’i (2.738 işyeri) imalat sanayinde,         
% 1,7’si (46 işyeri) ise elektrik, gaz ve su sanayinde, ‰ 4’ü de (10 işyeri) madencilik 
ve taş ocakçılığı sanayinde faaliyet göstermektedir. 
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ü Sanayi sektörü 2001 yılı itibariyle il GSYİH’sı içinde 294.081.379 YTL ve % 16,3 pay 
almaktadır. 

 
ü Sanayi ağırlıklı olarak orta ve küçük ölçekli işletmelerinden meydana gelmiştir. 

 
ü Büyük ölçekli sanayi içinde Trabzon Çimento Fabrikası ile Hekimoğlu Grubu belirgin 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

ü Trabzon’da imalat sanayi içinde gıda sanayi yatırımları belirgin olarak diğer 
yatırımlardan ayrılmaktadır. 

 
ü İmalat sanayinde üretilen belli başlı ürünler arasında siyah çay, işlenmiş fındık, un ve 

kepek, süt ürünleri, balık yağı ve unu, hazır giyim, mefruşat, ayakkabı, kereste, beton 
direk, mobilya, lastik ve plastik ürünler, PVC boru, galvanizli sac, tuğla, otomotiv yan 
sanayi ürünleri, çimento, sac ve ahşap gemi inşası, tuz vb. sayılabilir. 

 
ü İl imalat sanayi katma değeri içinde en yüksek pay % 75,4 ile gıda ürünlerine ait 

bulunmaktadır.  
 

ü Küçük sanatkâr ve orta ölçekli sanayicinin alt yapısı, eğitim ve sosyal tesisleri 
bulunan sağlıklı iş yerlerinde çalışmalarını temin ederek verimliliklerinin arttırılması 
amacına yönelik olarak gerçekleştirilen toplam 908 işyerlik ve 2.620 kişinin istihdam 
edildiği 8 adet Küçük Sanayi Sitesi faaliyette bulunmakla birlikte, 1 adet inşaatı 
devam eden, 3 adette inşaat aşamasında olan küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. 

 
ü Sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgelerinden 

1’i faaliyette, 2’si de devam eden projeler kapsamındadır. 
 
ü Arsin Organize Sanayi Bölgesi 100 hektar büyüklüğünde olup, 1997 yılında 

girişimcilerin hizmete sunulmuştur. 
 

ü Bölgede 103 adet sanayi parseli bulunmakta olup, tamamı 78 firmaya tahsis 
edilmiştir.   

 
ü Tahsisi yapılan parsellerde 57 adet sanayi tesisi üretime geçmiş olup, 10 adet tesisin 

de inşaatı devam etmektedir. 
 

ü Arsin OSB’de 2 tesis de proje aşamasındadır. 
 

ü Bölgede faaliyette olan sanayi tesislerinde yaklaşık 3.000 kişi çalışmaktadır. 
 

ü Arsin OSB’deki toplam 78 adet firmaya ait tesislerin sektörel dağılımlarına 
bakıldığında gıda sanayinde 20 adet, orman ürünleri sanayinde 12 adet, basım ve 
yayım sanayinde 8 adet, plastik ve elektriksiz makine sanayilerinde 7’şer adet, cam 
sanayinde 5 adet, dokuma ve giyim sanayinde 4 adet ve diğer sektörlerde de toplam 
15 adet tesis bulunmaktadır.  

 
ü İlde çeşitli sebeplerden dolayı 9’u Arsin OSB’de olmak üzere kapalı olan 16 adet 

yatırım bulunmaktadır. 
 
ü Doluluk oranı % 100 olan Arsin Organize Sanayi Bölgesi dışında alt yapı yatırımı 

devam eden Beşikdüzü OSB ile Vakfıkebir OSB yatırımları da bulunmaktadır. 
 

ü Beşikdüzü OSB, Beşikdüzü’ne 6 km mesafede Raşi, Köyiçi ve Komşuoğlu mevkiinde 
756.248 m2 arazi üzerine 05 Ekim 2000 tarihinde kurulmuş olup, arazinin tamamı 
hazineye aittir. 
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ü Trabzon İl Özel İdaresi % 40, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası % 30 ve Beşikdüzü 
Belediyesi ise % 30 hisse ile Beşikdüzü OSB Müteşebbis Teşekkülü’nü oluşturan 
kurumlardır. 

 
ü Toplam 30 sanayi parselinin yer aldığı Beşikdüzü OSB’de 25 adet parsel 4.000-7.000 

m2, 4 adet parsel 7.001-10.000 m2 ve 1 adet de 10.001-20.000 m2 büyüklüğündedir.              
 

ü Beşikdüzü OSB’de 30 adet olan sanayi parselleri 178. 749 m2 ve toplam alanın        
% 23,63’üne tekabül etmektedir. 

 
ü Geriye kalan % 76,37’lik alanı ise idari ve sosyal tesisler, arıtma tesisi, park alanları, 

sağlık koruma bandı, imar yolları ve ağaçlandırılacak alanlar oluşturmaktadır. 
 

ü Bölgeye ait alt yapı I. etap inşaat ihalesi 22 Nisan 2004 tarihinde yapılmış ve 01 
Haziran 2004 tarihinde işe başlanılarak, 18 Kasım 2006 tarihinde bitirilmesi 
planlanmıştır. 

 
ü I. etap alt yapı inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 18’dir. (Nisan 2005 tarihi itibariyle) 

 
ü Proje için 2005 yılı fiyatlarıyla 815.931 YTL kredi kullandırılmıştır. 

 
ü Bölge; limana, hava limanına, serbest bölgeye, üniversiteye, KOSGEB’e, TSE’ye ve 

en yakın gümrük birimine yaklaşık 50 km mesafededir. 
 
ü Bölge, ayrıca karayoluna 2 km ve Samsun demir yoluna ise 300 km mesafededir. 

 
ü Vakfıkebir OSB, Vakfıkebir’in 4,5 km güneyinde Yaylacık mevkiinde yer almaktadır. 

 
ü Vakfıkebir OSB 2005 yılı yatırım programında “100 hektar (ilk etapta 50 hektar)” 

karakteristik ve 5.000 YTL ödenekle yer almaktadır. 
 

ü 53 hektarlık kısmın kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. 
 

ü Proje için bugüne kadar 2005 yılı fiyatlarıyla 901.734 milyar TL kredi kullandırılmıştır. 
 

ü Trabzon İl Özel İdaresi % 40, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası % 30 ve Vakfıkebir 
Belediyesi ise % 30 hisse ile Vakfıkebir OSB Müteşebbis Teşekkülü’nü oluşturan 
kurumlardır. 

 
ü Bölgenin alt yapı proje çalışmaları sürdürülmektedir. 

 
ü Trabzon ilinde sanayi sicil belgesi almış toplam 253 adet, Ticaret ve Sanayi Odasına 

ise toplam 316 kayıtlı tesis bulunmaktadır. 
 
 
2.7. Ticarette Durum 

 
ü Ticaret sektörü gerek sanayi ve kentleşme olgularıyla iki yönlü bağlantısı, gerekse 

yarattığı gelir ve istihdam bakımından Trabzon ekonomisinin önemli sektörlerinden 
biri konumundadır. 

 
ü Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Trabzon, yüz yıllar boyunca doğuda İran’a, kuzeyde 

Rusya ve Kafkasya’ya açılan bir ticaret kapısı olmuştur. 
 

ü Trabzon başta İran, Ukrayna, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri transit yolunun 
başlangıcında stratejik bir noktada yer almaktadır. 



TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 28 

ü 1988 yılında Sarp Sınır Kapısının açılmasıyla birlikte Trabzon, Bağımsız Devletler 
Topluluğundan gelen ticaret amaçlı turizmin temel merkezi olmuştur. 

 
ü Sabit fiyatlar itibariyle 1987 yılında GSYİH içinde % 18’lik bir paya sahip olan ticaret 

sektörü, tarım ve sanayi sektöründen sonra üçüncü sırada bulunmaktaydı. 
 

ü Daha sonraki yıllarda ticaret sektörünün GSYİH içindeki payı devamlı artış göstermiş 
ve 1993 yılında % 21,5 düzeyine çıkarak diğer sektörler arasında ilk sıraya 
yükselmiştir. 

 
ü Ticaret sektörünün GSYİH içindeki yeri sabit fiyatlarla 2000 yılında en yüksek 

değerine yani % 25,1’e ulaşmış ve 2001 yılında da % 23,8 olarak gerçekleşmiştir.  
 

ü Ticaret, Trabzon GSYİH’sı içerisinde cari fiyatlarla da ulaştırma ve haberleşme 
hizmetlerinden sonra % 18,2 ile ikinci sırada gelmektedir. 

 
ü Ticaret sektöründe 1988, 1991, 1994 ve 1999 yıllarında gelişme hızında önemli 

düşüşler yaşanıldığı, ancak diğer yıllarda ise yüksek büyüme hızına erişildiği 
görülmektedir. 

 
ü 2000 yılı itibariyle Trabzon’da ticaret sektörü % 14,1 oranında büyürken, 2002’de ‰ 9 

oranında küçülme görülmüştür. 
 

ü Ticaret ağırlıklı olarak merkez ilçede yoğunlaşmış olmakla birlikte, Akçaabat, Araklı, 
Of, Beşikdüzü, Vakfıkebir, Sürmene ve Maçka ilçelerinde de nispeten gelişmiş 
durumdadır. 

 
ü 2002 Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı sonuçlarına göre Trabzon’da 9.999 adedi toptan 

ve perakende ticareti, 2.406 adedi de otel, lokanta ve kahvehane olmak üzere toplam 
12.405 adet sektörde faaliyet gösteren işyeri bulunmaktadır. 

 
ü Sektördeki işyeri sayısının toplam işyeri sayısı (21.391) içindeki yeri % 58’dir. 

 
ü Sektörde çalışanların toplamı 29.410 olmakla birlikte, toplam istihdam içinde (tarım 

sektörü hariç) % 51,3’lik yer almaktadır. 
 

ü Ticaret sektöründe Trabzon’daki işyeri sayısı Türkiye’deki işyeri sayısının % 1,2’sini, 
Karadeniz Bölgesinin de % 10,3’ünü oluşturmaktadır. 

 
ü Ticarette piyasa hareketlenmesine etki eden faktörlerin başında devlet destekleme 

alımına konu olan yaş çay, fındık ve tütün gelmektedir. 
 

ü Fındık gerek işlenmiş olarak gerekse kabuklu olarak iç ve dış ticarette Trabzon’un en 
önemli ürününü oluşturmaktadır. 

 
ü İç ticarette, el sanatlarına yönelik olarak ortaya çıkarılan ürünler ticari hayata canlılık 

kazandırmaktadır. 
 

ü Sanayi mamulleri ile tarım ürünlerinin pazarlanması her geçen gün gelişmektedir. 
 

ü İç ticarete konu olan ürünler içerisinde pek çok tarım ürünü ve sanayi ürünü diğer 
illerden temin edilmektedir. 

 
ü Trabzon Ticaret Borsasında 2003 yılında 352.805.943 YTL çeşitli ürünler işlem 

görmüştür. 
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ü Trabzon Ticaret Borsasında 2004 yılında ise bir önceki yıla göre % 62 artış ile 
352.805.943 YTL’lik işlem yapılmıştır. 

 
ü Borsada işlem gören ürünler içerisinde 2003 yılında kuru meyveler (ağırlıklı olarak 

fındık) 206.375.762 YTL değerinde ilk sırayı alırken, aynı ürün 2004 yılında % 54 
artış ile 382.130.790 YTL ile yine ilk sırayı almıştır. 

 
ü 2003-2005 yılı döneminde Ticaret Borsasında kabuklu fındık, yaş çay yaprağı, 

buğday, portakal, süt, limon ve üzüm en çok işlem gören ürünlerdir. 
 

ü Borsada Ocak 2004 ayında 36.872.658 YTL’lik işlem hacmi yapılmışken, bir yıl sonra 
yani Ocak 2005 ayında 45.133.963 YTL’lik işlem hacmi gerçekleştirilmiştir.   

 
İhracat 
 

ü 2003 yılı itibariyle üretilen bitkisel ürünlerin pazarlanana kısmın değeri 241.000.000 
YTL iken, canlı hayvanların pazarlanan değeri 41.400.000 YTL ve hayvansal 
ürünlerin pazarlanan değeri ise 117.500.000 YTL’dir. 

 
ü Bu değerlere göre, Türkiye genelinde pazarlanılan bitkisel ürünler içinde ‰ 7, canlı 

hayvanlarda ‰ 8 ve hayvansal ürünlerde ise % 1,2 oranında yer almaktadır. 
 

ü İlden gerçekleştirilen ihracat yıllar itibariyle artış göstermektedir. 
 

ü Nitekim 2000 yılında 129,5 milyon $ olan ihracat 2000-2003 döneminde % 346 
oranında artarak 2004 yılında 577,9 milyon $’a yükselmiştir. 

 
ü İhracatta artış oranı 2001 yılında % 64,6 olurken, 2002 yılında % 10,3, 2003 yılında   

% 45,7 ve 2004 yılında ise bir önceki yıla göre % 68,7 oranında artış görülmüştür. 
 

ü Trabzon, gerçekleştirilen ihracat değerleri açısından iller sıralamasında Türkiye 
genelinde 2003 yılında 16. sırada iken, 2004 yılında 13. sıraya yükselmiştir. 

 
ü 2004 yılında gerçekleştirilen ihracat içerisinde tarım ürünleri % 96,3 pay alırken,       

% 3,5 ile imalat sanayi ve ‰ 2’de madencilik ürünleri pay almaktadır. 
 

ü Tarım ürünleri içerisinde en yüksek payı 475,5 milyon $ ile fındık ve fındık esaslı 
ürünler almaktadır. 

 
ü Fındık ve fındık esaslı ürünler 2004 yılı ihracatının % 82,3’ünü oluştururken, tarım 

ürünleri ihracatının da % 85,4’ünü meydana getirmektedir. 
 

ü Bu kapsamda 2004 yılında gerçekleştirilen 83.475 ton karşılığı 475.491.114 $ 
tutarındaki fındık ve fındık esaslı ürünler ihracatı Türkiye genelinde gerçekleştirilen 
söz konusu ürünler içerisinde miktar bazında % 38 ve değer bazında da % 39’luk 
paya sahip bulunmaktadır. 

 
ü Toplam ihracat içinde % 12’lik paya sahip olan yaş meyve ve sebze ihracatı, ihraç 

edilen ürün sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. 
 

ü Burada dikkat edilmesi gereken konu ise yaş sebze ve meyvenin tamamen il 
dışından gelen ürünler olduğudur. 

 
ü 2004 yılında bavul ticareti kapsamında 50 milyon $’lık ihracat yapılmıştır. 
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ü 2004 yılında yaş sebze ve meyve ihracatında bir önceki yıla göre % 18 oranında artış 
gerçekleşmiştir. 

 
ü 2004 yılında toplam 191.006 ton ve 66.508.319 $ tutarında yaş sebze ve meyve 

ihracatı gerçekleştirilmiş olup, Türkiye genelindeki söz konusu ürünler içerisinde 
miktar bazında % 11,8, değer bazında da % 8,3 pay almaktadır. 

 
ü Türkiye genelinde yaş sebze ve meyve ihracatının yapıldığı il sıralamasında Trabzon, 

ilk 5 il içerisinde yer almaktadır. 
 

ü Gerçekleştirilen ihracat ağırlıklı olarak Bağımsız Devletler Topluluğuna yapılmıştır. 
 

ü İhracatı gerçekleştirilen tarım ürünlerinden fındık ve mamulleri, balık ve mamulleri, 
doğal çiçek soğanı ve tıbbi bitkiler, çay, bisküvi ile un ve mamulleri ile özgün 
ürünlerdir. 

 
ü 2004 yılında Trabzon’dan 69 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, bu ülkelerden İtalya 

111.425.600 $’lık ihracatla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 98.059.737 $’lık 
ihracatla Rusya ve üçüncü sırada da 78.485.876 $’lık ihracatla Almanya yer 
almaktadır. 

 
ü 2004 yılında Türk Cumhuriyetlerine 1.752.104 $ tutarında ihracat yapılmıştır. 

 
ü Bağımsız Devletler Topluluğuna yapılan 129.911.065 $’lık ihracatın Türkiye’nin söz 

konusu ülkelere yapmış olduğu ihracat (4.312.362.555 $) içinde % 3 ve Türk 
Cumhuriyetlerine yapılan ihracatın da ‰ 1 payı bulunmaktadır. 

 
ü Trabzon’da 2004 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracat 507.921.278 $ iken 2005 yılı 

aynı döneminde % 77’lik artış ile 900.995.392 $ olarak gerçekleşmiştir. 
 
İthalat 
 

ü Trabzon’da 2004 yılında 239 milyon $ ithalat gerçekleştirilmiştir. (Trabzon Gümrük 
Başmüdürlüğü Kayıtları) 

 
ü İthal edilen ürünler içerisinde taş kömürü, kereste, buğday, kimyevi ürünler, muhtelif 

makine, tekstil ürünleri, seramik, mutfak eşyası, hurda metal öğütücü bilyalar ilk sırayı 
almaktadır. 

 
ü 1997 yılında 51,2 milyon $ olan ithalat değeri, 1997-2004 döneminde yaklaşık olarak 

5,2 kat artış göstermiştir. 
 

ü Bağımsız Devletler Topluluğu ile Rusya Federasyonundan yapılan ithalatta Trabzon 
limanı ile gümrüğü kullanılmaktadır. 

 
ü Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinden yapılan konteynır taşımacılığında Trabzon limanı 

varış noktası olması özelliği taşımaktadır. 
 

ü Bunun yanı sıra yine Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinden BDT’a (Bağımsız Devletler 
Topluluğu) yapılan ihracatta Trabzon limanı transit olarak kullanılmaktadır. 

 
ü Limanın bu işlevselliği yanında Rusya Federasyonu’nun Sochi kentine tarifeli yük ve 

yolcu taşımacılığı yapan 7 adet feribot ve Ro-Ro gemisi bulunmaktadır. Bu gemilerde 
ağırlıklı olarak ihraç eşyası taşınmaktadır. 

 
ü Orman ürünleri ithalatı özellikle Rusya ve Gürcistan’dan ağırlıklı olarak yapılmaktadır. 
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Serbest Bölge 
 
ü Trabzon Serbest Bölgesi Yap İşlet Devret modeline göre 06.06.1985 tarih ve 3218 

sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş ve 04.06.1992 yılında faaliyete 
geçmiştir. 

 
ü Serbest Bölge içerisinde Serbest Bölge Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, Gümrük 

Muhafaza Müdürlüğü ve Emniyet Amirliği görev yapmaktadır. 
 
ü Bölge Karadeniz’in ilk serbest bölgesi olma özelliği taşımaktadır. 
 
ü Serbest Bölge, Trabzon Limanında ve Türkiye Denizcilik İşletmesinden kiralanan 

29.500 m2’si kullanılabilir, 38.391 m2’lik bir alan üzerinde kurulmuştur.  
 

ü Serbest Bölgede kullanıcıların yararlanabileceği 1.500 m2’si ofis, 11.805 m2’si depo 
olmak üzere toplam 13.305 m2 kapalı alan mevcut olup, 22.500 m2’lik açık stok 
sahasından da yararlanılmaktadır. 

 
ü Kapalı stok alanı içinde 80-200 m2 civarında 28 adet küçük depolar bulunmaktadır. 

 
ü Açık alan ve depoların m2’si aylık 6,05 $, ofislerin ise m2’si aylık 14,52 $ kiraya 

verilmektedir. 
 

ü Serbest Bölgede 1’i yerli, 8’i de yabancı olmak üzere toplam 9 firma ticari faaliyette 
bulunmaktadır. Bu firmalarda toplam 22 kişi istihdam edilmektedir. 

 
ü Trabzon Serbest Bölgesinde ilk ticari faaliyete 03.07.1992 tarihinde başlanmış olup, 

31.03.2005 tarihi itibariyle toplam ticaret hacmi 679 milyon $’a ulaşmıştır. 
 

ü Trabzon Serbest Bölgesi, 1992-1995 döneminde yüksek ticaret hacmi ile serbest 
bölgelere ait toplam ticaret hacmi içindeki payını sürekli artırmış ve pay 1995 yılında 
en yüksek seviyesi olan % 5 düzeyine yükselmiştir. 

 
ü Ticaret hacmi, Türkiye’deki serbest bölgelere ait toplam ticaret hacminin ‰ 1-2’si gibi 

oldukça düşük bir orana tekabül etmektedir.  
 

ü Toplam ticaret hacmi içinde; Bölgeden Yurtdışına 333.753.377,46 $, Bölgeden 
Türkiye’ye 29.234.407,46 $, Türkiye’den Bölgeye 43.013.592,77 $ ve Yurtdışından 
Bölgeye de 273.517.709,32 $’lık ticaret gerçekleştirilmiştir. 

 
ü Toplam ticaret hacmi içinde Bölgeden Yurtdışına % 48, Bölgeden Türkiye’ye % 5, 

Türkiye’den Bölgeye % 6 ve Yurtdışından Bölgeye de % 41’lik pay almaktadır.  
 

ü Serbest Bölge ticareti ağırlıklı olarak başta Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan olmak 
üzere eski SSCB ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleriyle yapılmaktadır. 

 
ü Serbest Bölgenin kuruluşundan 1995 yılı sonuna kadar artış eğilimi gösteren ticaret 

hacmi bu tarihten itibaren düşme eğilimi göstermektedir. 
 

ü Serbest Bölgede 1995 yılında 148.763.872,00 $ olan ticaret hacmi 2004 yılı sonunda 
15.315.913,47 $ olarak önemli bir düşüş göstermiştir. 

 
ü Bölgenin ticaret hacmi ürün bazında incelendiğinde ticaret hacminin yaklaşık            

% 91’inin sanayi ürünlerinden, geriye kalan % 9’luk kısmının ise tarım ürünlerinden 
meydana geldiği görülmektedir. 



TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 32 

ü 2004 yılında sanayi ürünleri içinde % 75,8 pay ile taşıt araçları ilk sırayı alırken,         
% 13,1 pay ile de gıda sanayi ürünleri ikinci sırayı almaktadır. 

 
ü 2004 yılı itibariyle toplam ticaret hacminde ilk sırayı % 46,3 pay ile OECD ve AB 

ülkeleri alırken, Türkiye % 33’lük pay ile ikinci sırada yer almaktadır. 
 
Bankacılık 
 

ü 2004 yılı itibariyle Trabzon’da 16 banka ve bu bankaların toplam 64 şubesi 
bulunmaktadır. 

 
ü Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan 6 ilde toplam 200 banka şubesi olmakla birlikte, 

bu bankaların % 32’si Trabzon’da bulunmaktadır. 
 

ü 2000 yılında banka şubeleri 90 adet iken, 2004 yılına gelindiğinde şube sayısı 64’e 
düşmüştür. Bu duruma en büyük etken 2001 yılında yaşanılan ekonomik krizdir. 

 
ü Toplam 64 adet olan banka şubesinin 29 tanesi kamu sermayeli, 34 tanesi özel 

sermayeli ve 1 tanesi de yabancı sermayeli banka statüsündedir. 
 

ü 1997 yılında şube başına düşen mevduat 977 milyar TL iken, 2004 yılına gelindiğinde 
20.530 milyar TL olmuştur. 

 
ü 2004 yılı itibariyle şube başına düşen toplam 20.530 milyar TL olan mevduatın 

türlerine göre dağılımları incelendiğinde; 6.891 milyar TL’nin tasarruf mevduatı, 1.302 
milyar TL’nin resmi kuruluşlar mevduatı, 1.807 milyar TL’nin ticari kuruluşlar 
mevduatı, 1 milyar TL’nin bankalar arası mevduatı, 10.141 milyar TL’nin döviz tevdiat 
hesabı, 387 milyar TL’nin de diğer kuruluşlar mevduatı olduğu görülmektedir. 

 
ü 1997-2004 döneminde şube başına düşen ortalama mevduat, $ bazında % 225,6 

oranında değişim göstermiştir. 
 

ü 1997 yılında şube başına 88 milyar TL ihtisas kredileri ve 305 milyar TL’de ihtisas dışı 
krediler olmak üzere toplam 393 milyar TL kredi verilmişken, bu krediler 2004 yılına 
gelindiğinde 953 milyar TL ihtisas kredileri ve 6.787 milyar TL’de ihtisas dışı krediler 
olmak üzere toplam 7.740 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

 
ü 1997-2004 döneminde şube başına düşen ortalama krediler, $ bazında ihtisas 

kredilerinde % 65,6, ihtisas dışı kredilerde % 240,9 ve toplamda da % 201,6 oranında 
değişim göstermiştir. 

 
ü Trabzon ilinde 2004 yılı itibariyle 441.041 milyar TL tasarruf mevduatı, 83.352 milyar 

TL resmi kuruluşlar mevduatı, 115.663 milyar TL ticari kuruluşlar mevduatı, 69 milyar 
TL bankalar arası mevduatı, 649.003 milyar TL döviz tevdiat hesabı, 24.760 milyar TL 
diğer kuruluşlar mevduatı olmak üzere toplam 1.313.888 milyar TL mevduat 
bulunmaktadır. 

 
ü Buna göre toplam banka mevduatının % 33,6’sı tasarruf mevduatında, % 6,3’ü resmi 

kuruluşlar mevduatında, % 8,8’i ticari kuruluşlar mevduatında, % 49,4’ü döviz tevdiat 
hesabında ve % 1,9’u da diğer kuruluşlar mevduatı hesabındadır. 

 
ü Tasarruf mevduatı hesabı 1993 yılında 1.047 milyar TL iken, 2004 yılına gelindiğinde 

bu değer 441.041 olarak gerçekleşmiştir. 
 

ü Döviz tevdiatı hesabı 1993 yılında 2.722 milyar TL iken, 2004 yılına gelindiğinde bu 
değer 649.003 TL olarak gerçekleşmiştir. 
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ü Ticari kuruluşlar mevduatı 1993 yılında 347 milyar TL iken, 2004 yılına gelindiğinde 
bu değer 115.663 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 
ü 2004 yılında 61.014 milyar TL ihtisas kredileri ve 434.357 milyar TL’de ihtisas dışı 

krediler olmak üzere toplam 495.371 milyar TL kredi kullanılmıştır. 
 
Ticari Kuruluşlar 
 

ü Trabzon ve Of’ta Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. 
  
ü Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı 26 meslek komitesi bulunmaktadır. 
 
ü 2003 yılı itibariyle Ticaret ve Sanayi Odasına 6.600 şirket/firma kayıtlı bulunmaktadır. 

 
ü Toplam 6.600 olan şirket/firma sayısının 3.011 adeti limitet şirket, 511 adeti anonim 

şirket, 300 adeti ihracatçı firma, 300 adeti sanayici, 301 adeti nakliyeci ve 2.177 adeti 
de diğer statülerde yer almaktadır. 

 
ü Trabzon ve ilçelerinde faaliyet gösteren 57 meslek odası Trabzon Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası Birliğine bağlı olarak çalışmaktadır. 
 

ü Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliğinin 6.590 üyesi bulunmaktadır.  
 

ü Trabzon Ticaret Borsasının 215 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. 
 

ü İlde 10 adet Fındık Tarım Satış Kooperatifi bulunmaktadır. 
 

ü İlde 19 adet Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve bu kooperatifin 
21.600 ortağı bulunmaktadır. 

 
ü İlde 10 adet ve 102 üyesi olan Küçük Sanat Kooperatifi bulunmaktadır. 

 
ü Toplam 263 Konut Yapı Kooperatifi bulunmakla birlikte, bunlardan 127 adeti faal 

durumda, diğer 104 adeti ise tasfiye halindedir. 
 

ü Toplam 59 adet Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bulunmaktadır. 
 

ü Toplam 12 adet Tüketim Kooperatifi bulunmaktadır. 
 

ü 1’er adet Temin Tevzi ile Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri bulunmaktadır. 
 

ü İlde 89 adet tarımsal kalkınma, 8 adeti de su ürünleri olmak üzere toplam 97 
kooperatif, 1 adet hayvancılık, 1 tarımsal kalkınma ve biri su ürünleri kooperatifi 
olmak üzere 3 adet Kooperatif Birliği bulunmaktadır.   
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3. İLİN BÖLGE ve ÜLKE İÇİNDEKİ YERİ 
 
 
3.1. Genel Değerlendirmeler 
 

ü Trabzon, 4.685 km2’lik yüzölçümüyle Karadeniz Bölgesinin % 4’ünü ve Türkiye’nin ise 
‰ 6’sını kaplamaktadır. 
 

ü 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 975.137 olan Trabzon, bölge 
nüfusunun % 11,6’sını ve ülkemiz nüfusunun da % 1,4’ünü oluşturmaktadır.  

 
ü Trabzon, illerin toplam nüfus büyüklüğü sıralamasında 81 il içerisinde 19'uncu, il 

merkezlerinin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre ise 25'inci sırada bulunmaktadır. 
 

ü Trabzon’da nüfusun % 49’u şehirlerde, % 51’i ise köylerde yaşamaktadır. Şehirleşme, 
% 65 olan ülkemiz şehirleşme oranından daha düşüktür. Trabzon, 81 il içinde 
şehirleşme oranı sıralaması bakımından 56. sırada bulunmaktadır.  
 

ü Trabzon’un yıllık nüfus artış hızı ‰ 20,31 olup, ‰ 18,28 olan ülkemiz yıllık nüfus artış 
hızından daha yüksektir. Trabzon, 81 il içinde yıllık ortalama nüfus artış hızı 
bakımından 20. sırada yer almaktadır.  

 
ü Nüfus yoğunluğu bakımından 209,08 kişi/km2 ile 81 il içerisinde 5. sırada 

bulunmaktadır.  
 

ü DPT tarafından yapılan "İllerin ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması" 
araştırması sonuçlarına göre 81 il içinde 38’inci, 872 ilçe içerisinde de merkez ilçe 
olarak 28. sırada yer almaktadır. 

 
ü Yine DPT tarafından yapılan, illerin 5 gelişmişlik düzeyine ayrıldığı aynı araştırmaya 

göre, 21 ilin yer aldığı 3. Derece Gelişmiş İller grubunda da 13. sırada bulunmaktadır. 
 

ü Trabzon, 81 ilin gelişmişlik sıralaması içinde imalat sanayinde 48’inci, eğitim 
sektöründe 44’üncü ve sağlık sektöründe de 20’inci sırayı almaktadır. 

 
ü Trabzon, Yüksek Planlama Kurulunun 6 Ağustos 1997 tarih ve 97/45 sayılı kararı ile 

toplam 50 ilin yer aldığı “1. Derecede Öncelikli İller” kapsamına alınmıştır. 
 

ü Trabzon ayrıca 18 Mayıs 2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu ile teşvik 
kapsamına alınmıştır. 
 
 

3.2. Trabzon İlinin Gelişmişlik Düzeyi ve Sosyo-Ekonomik Durum 
 
Gelişmişlik düzeyi veya ekonomik kalkınma bir ülkede toplumun sosyo-ekonomik 
yapısının değişmesi ve nüfus başına düşen üretim hacminde meydana gelen önemli ve reel 
artış, refah seviyesinde beliren yükseliştir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere gelişmişlik, 
ekonomik büyümeyle birlikte sosyal, kültürel, hatta siyasal yapılardaki ilerlemeyi de 
kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle gelişmişlik, içinde bulunulan ortamın ve yaşamın kalitesi 
anlamına gelmektedir. 
 
Trabzon ilinin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi için bu yaklaşımın gereği olarak üç önemli 
çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir: 
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Ø Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’nın (GSYİH) illere göre dağılımı 1  
Ø İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması 2 
Ø İller için belirlenen İnsani Gelişme Endeksi (İGE) sıralaması 3 

 
Gelişmişlik göreceli bir kavramdır. O nedenle Trabzon ilinin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi 
için ile ait değerlerin ifadesiyle yetinilmemiş, Trabzon’un bölgeyi oluşturan diğer illerle ve 
Türkiye’nin bazı illeriyle kıyaslaması yapılarak bölge ve Türkiye içindeki konumu 
araştırılmıştır. 
 

3.2.1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Açısından Trabzon 
 
Trabzon, orta düzeyde gelişmiş bir yöre olan Karadeniz Bölgesinde yer almakla birlikte, 
Türkiye’nin orta gelişmiş illerinden biridir. 1987’de Trabzon’un ülke gayri safi hâsılasındaki 
payı %1’idi. Trabzon, bu payıyla iller arası sıralamada 22. durumda iken, 2001’de ülke 
içindeki payı %1’de kalmış, sıralamadaki yeri ise 25’inciliğe gerilemiştir.  
 
Trabzon ili gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) rakamları incelendiğinde; 1987 yılında 783,8 
milyar TL olan cari fiyatlarla GSYİH, 1987-2001 döneminde yaklaşık olarak 2.308 kat artış 
göstererek (yıllık ortalama olarak % 55,3 oranında artarak) 2001’de 1.809.313.498 milyar TL 
olarak gerçekleşmiştir.  
 
GSYİH’daki artış sabit fiyatlarla (1987 yılı üretici fiyatlarıyla) değerlendirildiğinde ise 1987-
2001 döneminde Trabzon GSYİH’sındaki artışın % 24 (yıllık ortalama % 1,5) oranında 
olduğu dikkati çekmektedir.  
 
Trabzon ili gayri safi yurtiçi hâsılanın büyüme hızı incelendiğinde, GSYİH’nın 1988, 1991, 
1993, 1994 ve 2001 yılları hariç olmak üzere devamlı olarak pozitif bir büyüme hızına sahip 
olduğu görülmektedir. Büyüme hızının genel olarak Karadeniz Bölgesi ve Türkiye geneline ait 
büyüme hızından daha düşük olduğu görülürken, bazı yıllar hem bölge hem de ülke 
genelinden daha yüksek bir büyüme hızının olduğu dikkati çekmektedir. 2001 yılı itibariyle    
% 4,6 büyüme hızı kaydeden Trabzon gayri safi yurtiçi hasılası, 1987-2001 döneminde yıllık 
ortalama % 1,5 oranında büyümüştür. Aynı dönemde (1987-2001) Türkiye gayri safi yurtiçi 
hasılası yıllık % 2,8 oranında bir büyüme hızı kaydederken, Karadeniz Bölgesi gayri safi 
yurtiçi hasılası yıllık % 2,2 oranında bir büyüme hızı kaydetmiştir. 
  
Trabzon ili gayri safi yurtiçi hâsılasının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, 1987 yılı 
itibariyle (cari fiyatlarla) en yüksek payın % 26,4 ile tarım sektörüne ait olduğu ve bunu         
% 18,3 pay ile sanayi sektörü, % 18 pay ile de ticaret sektörünün izlediği görülmektedir. 1987 
yılında ulaştırma ve haberleşme sektörü % 14,9 pay ile dördüncü sırada yer alırken, inşaat 
sektörünün il gayri safi hasıla içindeki payı % 7,8, devlet hizmetlerinin GSYİH içindeki payı 
ise % 7,4 düzeyinde idi. 1987-2001 döneminde gayri safi yurtiçi hasılanın dağılımında bütün 
sektörlerde değişim olmakla beraber, özellikle tarım ve hizmetler sektöründe yaşanan 
gelişmeler dikkati çekmektedir. İncelenen dönemde tarım sektörünün payında 1987-1999 
yılları arasında pek fazla bir değişim olmamakla birlikte, 2000 yılından itibaren önemli bir 
düşme yaşanırken, tarımın il gayri safi hasıla içindeki payı % 17’lere kadar gerilemiştir.  

                                                             
1 Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından açıklanan “İller İtibariyle Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla 
Sonuçları”na ilişkin çalışma. 
 
2 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünce 2003 
yılında yapılmış olan "İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” adlı çalışma. 
 
3 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2001 yılında yapılmış olan “İnsani 
Gelişme Raporu, 1997” adlı çalışma. 
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Yine 1987-2001 döneminde hizmetler sektörünün payı ise sürekli olarak artış göstererek 
gayri safi hasıla içindeki payı % 68’lere kadar yükselmiştir. 
 
Hizmetler sektöründe ise en önemli gelişme ulaştırma ve haberleşme sektörleri ile devlet 
hizmetlerinde yaşanmıştır. İncelenen dönemde ulaştırma ve haberleşme sektörünün payı 
sürekli olarak artış göstermiş ve gayri safi hâsıla içindeki payı % 19’lara kadar yükselmiştir.  
 
1987-2001 döneminde Trabzon GSYİH’sı içinde dikkati çeken diğer önemli bir gelişme de 
devlet hizmetlerinin gayri safi hasıla içindeki payında meydana gelen artıştır. 1987’de GSYİH 
içinde % 7,4 olan devlet hizmetlerinin payı 2001’de, 2000’deki en yüksek düzeyi olan % 18,8 
seviyesine çok yakın bir düzeyde (% 18,1) gerçekleşmiştir. Devlet hizmetlerinin Karadeniz 
Bölgesi ve Türkiye GSYİH’sı içindeki payına bakıldığında ise 1987’de bölge hâsılası içinde   
% 6,3 olan devlet hizmetlerinin payı 2001’de % 13 düzeyine çıktığı, yine Türkiye hâsılası 
içinde % 5,1 olan bu payın 2001 yılında % 10,4 seviyesine yükseldiği dikkati çekmektedir. 
 
2001 yılı itibariyle, cari fiyatlara göre hesaplanan Trabzon ili gayri safi yurtiçi hâsılası içinde 
en yüksek payın  % 18,8 ile ulaştırma ve haberleşme sektöründe olduğu ve bunu % 18,2 pay 
ile ticaret sektörünün, % 16,7 ile tarım ve % 16,3 pay ile de sanayi sektörünün izlediği 
görülür. Ancak, gayri safi yurtiçi hâsılanın sabit fiyatlar bazında değerlendirilmesi durumunda 
ise 2001 yılı itibariyle en yüksek payın % 23,8 ile ticaret sektörüne ait olduğu görülürken, 
bunu % 21,6 pay ile sanayi sektörünün, % 18,3 ile de tarım sektörünün izlediği dikkati 
çekmektedir. Cari fiyatlar bazında en yüksek paya sahip olan ulaştırma ve haberleşme 
sektörünün sabit fiyatlar bazında il GSYİH’sı içindeki yeri ise % 16 pay ile dördüncü sırada 
bulunmaktadır. 
 
1987 yılı itibariyle gayri safi hasıla içinde ilk sırada olan tarım sektörü, 1998-2001 döneminde 
devamlı olarak üretim kaybı yaşayarak, il gayri safi hasıla içindeki payında da yıllar itibariyle 
düşüş meydana gelmiştir. Nitekim 1987’de gayri safi hâsıla içinde, % 26,4 olan tarım 
sektörünün payı, 1994’te en yüksek seviyesi olan % 28,1 düzeyine yükselmiş olmasına 
rağmen, bu yıldan sonra il tarım sektöründe yaşanan üretim daralmasının sonucunda tarım 
sektörünün gayri safi hâsıla içindeki payında da önemli düşüşler olmuştur (tarım sektörünün 
gayri safi hâsıla içindeki payı, 1998’de % 20,7’ye düşerken, 2000’de % 17,7’ye ve 2001’de 
ise % 16,7 düzeyine gerilemiştir). Tarım sektörü hâsılasındaki bu gelişme, sabit fiyatlar 
itibariyle incelendiğinde, tarım sektörü hâsılasının devamlı olarak düştüğü ve gayri safi hâsıla 
içinde ilk sırada olan tarım sektörünün 2001 yılına gelindiğinde ticaret ve sanayi 
sektörlerinden sonra üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Nitekim, 1987-2001 döneminde 
Trabzon tarımsal hasılasının, yıllık ortalama % -1,1 oranında bir büyüme hızına sahip olduğu 
(başka bir ifadeyle gerilediği) dikkati çekmektedir. Aynı dönemde diğer sektörlere ait büyüme 
hızları pozitif olurken, il gayri safi yurtiçi hâsılası da yıllık ortalama % 1,5 oranında artış 
göstermiştir.  
 
Trabzon ili gayri safi yurtiçi hâsılası içinde sanayi sektörü ise cari fiyatlar itibariyle 
değerlendirildiğinde ulaştırma ve haberleşme, ticaret ve tarım sektöründen sonra dördüncü 
sırada yer alırken, sabit fiyatlar bazında değerlendirildiğinde ise ticaret sektöründen sonra 
ikinci sırada yer aldığı dikkati çekmektedir. 
 
1987 yılında gayri safi hâsıla içinde % 18,3’lük bir pay ile sanayi sektörü, tarım sektöründen 
sonra ikinci sırada yer almaktaydı. 1987-2001 döneminde cari fiyatlar bazında il gayri safi 
hasılası içindeki payı devamlı olarak azalış gösteren sanayi sektörünün payı, 2001’de           
% 16,3’e gerilerken, sıralamadaki yeri de dördüncülüğe düşmüştür. Ancak, gayri safi 
hasıladaki artış, sabit fiyatlar bazında incelendiğinde, sanayi sektörü üretiminin 1987-2001 
döneminde artış göstererek 2001 yılı itibariyle il GSYİH içindeki payının % 21,6 düzeyine 
çıktığı dikkati çekmektedir. 1987 yılında 143,4 milyar TL olan sanayi üretimi, 1987-2001 
döneminde, yıllık ortalama % 2,7 oranında bir artış göstererek, 209,3 milyar TL düzeyine 
yükselmiştir.  
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Cari fiyatlar bazında 2001 yılı itibariyle 294,1 trilyon TL olarak gerçekleşen sanayi sektörü 
üretimi içinde en yüksek payı % 94,7 (278,4 trilyon TL üretim değeri) ile imalat sanayi alırken, 
madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı % 0,1, elektrik, gaz ve su sektörünün payı ise   
% 5,3 olmuştur. 
 
Gayri safi yurtiçi hasıla içinde ticaret sektörü 1978’de % 18’lik pay ile tarım ve sanayi 
sektörlerinden sonra üçüncü sırada yer alırken, 1987-2001 döneminde devamlı olarak artış 
göstererek il GSYİH’sı içindeki payını artırmıştır. Ticaret sektöründeki artış özellikle sabit 
fiyatlar bazında daha yüksek olmuştur. 1987-2001 döneminde sabit fiyatlar bazında ticaret 
sektörü yıllık ortalama % 3,5 oranında bir büyüme hızı göstererek 2001’de il GSYİH‘sı 
içindeki payı % 23,8’e çıkmış, sıralamadaki yeri ise ilk sıraya yükselmiştir. 
 
Trabzon ili gayri safi yurtiçi hâsılası içinde bir diğer önemli sektör de ulaştırma ve haberleşme 
sektörüdür. 1987’de GSYİH içinde % 14,9 pay alan ulaştırma ve haberleşme sektörü tarım, 
sanayi ve ticaret sektörlerinden sonra dördüncü sırada yer almaktaydı. 1987-2001 
döneminde sabit fiyatlar bazında yıllık ortalama olarak % 2 oranında büyüyen ulaştırma ve 
haberleşme sektörünün GSYİH içindeki payı sabit fiyatlara göre % 16’ya yükselirken 
sıralamadaki yeri değişmemiştir. Cari fiyatlar bazında ise ulaştırma ve haberleşme 
sektörünün GSYİH içindeki payı % 18,8 düzeyine yükselmiş, sıralamadaki yeri ise birinci 
olmuştur. 
 
Trabzon ili GSYİH’sı içinde en düşük pay ise inşaat sektörüne aittir. 1987’de GSYİH içinde   
% 7,8 olan inşaat sektörünün payı gerek sabit fiyatlar bazında gerekse cari fiyatlar bazında 
devamlı düşüş kaydederek 2001’de % 5,3 seviyesine inmiştir. 
 
Trabzon ili gayri safi yurtiçi hâsılasının Karadeniz Bölgesi ve Türkiye içindeki yeri analiz 
edildiğinde, 2001 yılı itibariyle ilde yaratılan hâsıla, Karadeniz Bölgesi hâsılasının % 10,6’sını 
Türkiye hâsılasının da % 1’ini oluşturduğu görülmektedir. 
 
Trabzon ili gayri safi yurtiçi hâsılası büyüklük itibariyle değerlendirildiğinde, 1987 yılı itibariyle 
362 milyar TL olan il hâsılası (cari fiyatlarla) Türkiye genelinde 22. sırada yer alırken, 
Karadeniz Bölgesi illeri arasında da Zonguldak ve Samsun’dan sonra üçüncü sırada (14 il 
içinde) bulunmaktaydı. 2001 yılına gelindiğinde ise Trabzon iline ait hâsılanın gerek Türkiye 
geneli gerekse bölge içindeki payı pek fazla değişiklik göstermemesine rağmen iller 
sıralamasındaki konumu üç sıra gerilemiştir. Trabzon, 2001’de Türkiye genelinde 25’inci 
sıraya gerilerken, bölge içindeki yeri değişmeyerek 18 il içinde yine üçüncü sırada kalmıştır. 
 
Kişi başına gelir düzeyi açısından Trabzon incelendiğinde, 1987 yılı itibariyle 1.137 $ olarak 
gerçekleşen kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın 1987-1993 döneminde devamlı 
olarak artış göstererek 1993’de en yüksek değeri olan 2.312 $ seviyesine yükseldiği, 1994’te 
ise TL bazında % 100 oranında artmasına rağmen, ekonomide yaşanan yüksek oranlı 
devalüasyon neticesinde ABD Doları kurunun önemli oranda artması sonucunda kişi başına 
düşen gayri safi hasıla düzeyi bir önceki yıla göre % 24 oranında azalış göstererek 1.756 $ 
olduğu dikkati çekmektedir. 1995-1998 döneminde ise devamlı artış gösteren kişi başına 
düşen gayri safi hasıla 1998’de 2.272 $ düzeyine yükselmiştir. Ancak, 1999-2001 döneminde 
ise sürekli azalan kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 1999’da 2.231 $’a düşerken, 
2000’de 1.927 $ ve 2001’de ise 1.506 $ olmuştur.  
 
Kişi başına gelir düzeyi bakımından 1987’de Türkiye genelinde 36’ncı sırada yer alan 
Trabzon, 2001 yılında 45’inci sıraya gerilemiştir. Karadeniz Bölgesi içinde ise Trabzon, 
1987’de 14 il içinde altıncı sırada yer alırken, 2001’de 18 il içinde sekizinci sırada yer 
almıştır. 
 
Gayri safi yurtiçi hâsıla rakamları ilçeler itibariyle incelendiğinde, ilde en yüksek hâsılanın 
Merkez ilçeye ait olduğu görülürken bunu sırasıyla Akçaabat, Of ve Araklı’nın izlediği dikkati 
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çekmektedir. DİE’nin ilçeler itibariyle yayınlamış olduğu ve en son yıl olan 1996 yılı verilerine 
göre, Trabzon’da 136,3 trilyon TL olan gayri safi hâsılanın % 44,1’i Merkez ilçeye, % 16’sı 
Akçaabat’a, % 6,4’ü Of’a, % 4,9’u da Araklı ilçesine aittir. Bu dört ilçe, toplam hâsılanın 
yaklaşık olarak % 71’ini oluşturmaktadır. Diğer 14 ilçe ise toplam il hâsılasının % 29’unu 
oluştururken bu ilçelerden Vakfıkebir, toplam il hâsılasının % 3,8’ini, Maçka % 3,7’sini, Arsin 
% 3,4’ünü teşkil etmektedir. İlde en düşük hâsılaya sahip ilçe % 0,3 pay ile Dernekpazarı 
olup, bunu % 0,5 ile Köprübaşı, % 0,7 ile Hayrat, % 0,9 pay ile de Çaykara ilçesi 
izlemektedir. 
 
Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla bakımından ise 2.894 $ ile yine Merkez ilçe ilk 
sırada yer alırken, bunu 2.756 $ ile Çarşıbaşı, 2.383 $ ile de Akçaabat izlemektedir. Bu üç 
ilçeye ait kişi başına hâsıla rakamları, il genelinden yüksek olup diğer ilçelere ait kişi başına 
hâsıla miktarı il düzeyinin altındadır. İlde kişi başına hâsılanın en düşük olduğu ilçe ise 512 $ 
ile Çaykara olup, bunu 573 $ ile Hayrat, 688 $ ile Dernekpazarı ve 712 $ ile de Düzköy 
izlemektedir. Bu ilçelere ait kişi başına gelir miktarı, il genelinden ortalama olarak % 65-75 
oranında daha düşüktür.  
 

3.2.2. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Açısından Trabzon 
 
1970’li yıllara kadar gelişmenin temel göstergesi olarak görülen kişi başına gelir toplumsal 
gelişmişliği yeterince açıklayamayan, yalnızca talep genişlemesini açıklayabilen dar kapsamlı 
bir göstergedir. Gerçekte gelişme kavramı fiziki kapasite büyüklüğü ve gelir artışı gibi iktisadi 
gelişmeler yanında, bunların gelir grupları ve bölgeler arası dağılımı ile sosyal ve kültürel 
birikimlerin yansıtılabildiği toplumsal gelişme düzeyini ifade etmektedir. Bu anlayışla gelişme; 
ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapılarındaki ilerlemeyi kapsamakta ve bir bütün 
oluşturmaktadır. Bu bakımdan, illerin ve bölgelerin gelişmişlik sıralamasında kişi başına 
düşen milli gelirin artırılması şeklinde özetlenebilecek iktisadi büyüme kavramıyla beraber, 
yapısal ve insani gelişmeyi içine alan ve ölçülebilen bütün sosyal değişkenleri de içeren bir 
“sosyo-ekonomik gelişme” ölçütü daha anlamlı olabilmektedir. 
 
Bu amaçla bu bölümde Trabzon ilinin sosyo-ekonomik yapısı, kişi başına gelir düzeyinin yanı 
sıra, diğer göstergeler (ekonomik, sosyal, kültürel) açısından da ele alınıp değerlendirilmiştir. 
Trabzon ilinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi incelenirken Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT), Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünce 1996 ve 2003 yıllarında 
yapılmış olan “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları”ndan 
yararlanılmıştır. 
  
İlk araştırma Aralık 1993’teki idari yapıyı esas aldığından 76 ili, ikinci araştırma ise 2003'teki 
idari yapıyı esas aldığından 81 ili kapsamaktadır. Araştırmalarda il ölçeğinde 58 gösterge 
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan göstergeler; demografi, istihdam, eğitim, sağlık, alt yapı 
ve on bin kişiye düşen özel otomobil ve motorlu kara taşıtı sayısı, fert başına düşen telefon 
kontör değeri ve elektrik miktarı ve yeşil karta sahip nüfus oranını içeren diğer refah 
göstergelerinden oluşan sosyal göstergelerle, imalat sanayi, inşaat, tarım ve mali 
göstergelerden oluşan ekonomik göstergelerdir. 
 
İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması, ekonomik ve sosyal yapıları temsil eden 58 
değişkenin ortak bileşkesi ve temel bileşen değerleri esas olarak oluşturulmuştur.  
 
Burada illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasını ve endeks değerlerini belirleyen temel 
faktörler illerin sahip oldukları nüfus büyüklüğü, yüzölçümü ya da şehirleşme oranı gibi bir 
takım yüzeysel büyüklükler değildir. Sıralamayı belirleyen başlıca faktörler; illerdeki 
demografik yapının, işgücü talebinin, eğitim ve sağlık hizmetlerinin, fiziki ve sosyal altyapı 
imkânlarının, üretim seviyesinin ve her şeyden önemlisi gelir düzeyinin il nüfusunun 
ihtiyaçlarını karşılamada sağladıkları başarıdır. 
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Coğrafi bölge tanımı çerçevesinde yapılan sıralama sonuçlarına göre, Karadeniz Bölgesi        
-0,51355 endeks değeriyle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz’den sonra beşinci sırada 
yer almıştır. Trabzon ili ise 1996 yılı araştırmasında -0,034803 endeks değeri ile ülke 
genelinde (76 il içinde) 34’üncü sırada ve bölge illeri içerisinde üçüncü sırada yer alırken, 
2003 araştırmasında -0,18582 endeks değeri ile dört sıra gerileyerek ülke genelinde (81 il) 
38’inci sırada ve bölge illeri içerisinde altıncı sırada yer almıştır. Karadeniz Bölgesi illerinden 
Bolu, bölge içinde ilk sırada ve Türkiye genelinde 14’üncü sırada yer alırken, Zonguldak, 
bölge içerisinde ikinci ve ülke genelinde 21’inci sırada yer almıştır.  
 
Araştırmanın diğer amaçlarından birisi de eşdeğer gelişmişlik seviyesine sahip illerin 
belirlenmesi ve ülke genelinde homojen alanların saptanmasıdır. Yapılan çözümlemeler ve 
değerlendirmeler sonucunda ülke farklı gelişmişlik düzeylerinde 5 ayrı gruba ayrılmıştır. Bu 
ayrıma göre birinci grupta 5, ikinci grupta 20, üçüncü grupta 21, dördüncü grupta 19 ve 
beşinci grupta ise 16 il yer almaktadır. 
 
Trabzon ili söz konusu çalışmaya göre üçüncü derecede gelişmiş iller grubunda yer 
almaktadır. Grupta yer alan illerin sosyo-ekonomik göstergelerine bakıldığında, genel olarak 
Türkiye ortalamasına yakın değerler aldıkları görülmektedir. Yine Karadeniz Bölgesi 
içerisinde yer alan illerden Bolu ve Zonguldak, ikinci derecede gelişmiş iller grubunda yer 
alırken, Karabük, Samsun, Rize, Amasya, Artvin, Düzce ve Çorum illeri de Trabzon gibi 
üçüncü derecede gelişmiş iller grubunda yer almıştır. Giresun, Kastamonu, Bartın, Sinop, 
Tokat ve Ordu illeri dördüncü derecede gelişmiş iller grubu içinde yer alırken, Bayburt ve 
Gümüşhane’de beşinci derecede gelişmiş iller grubu içinde yer almıştır. Karadeniz Bölgesi 
illerinden hiçbirisi, birinci derecede gelişmiş iller grubunda yer almamaktadır. 
 
Araştırmaya göre Trabzon ilinin de içinde yer aldığı orta derecede gelişmişlik seviyesindeki 
üçüncü derecede gelişmiş illerin sahip oldukları ortak özellikler şöyle sıralanmaktadır: 
 
1. Toplam nüfusun % 19’unu oluşturan grup, ülke topraklarının % 24’ünü 

kapsamaktadır. Nüfus yoğunluğunun ülke ortalamasına oranla yüksek olduğu iller 
Hatay, Trabzon, Samsun ve Düzce’dir. Genel olarak grup, kentlerde yaşayan nüfus 
oranı, nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu değişkenlerinde ülke ortalamasının 
altında değerlere sahip olmakla birlikte; Konya, Trabzon ve Malatya illerinde nüfus 
artış hızı ülke genel seviyesinin üstündedir (1990-2000 yılları arasında Trabzon ili 
nüfusu ‰ 20,31 oranında artarken, Türkiye nüfusu ‰ 18,28 oranında artmıştır). 

 
2. Temel sosyal göstergelerden, nüfusun eğitim düzeyi ile ilköğretim ve liselerde 

okullaşma oranları ülke ortalamalarına yakındır. Okur-yazar nüfus oranı bazı illerde 
% 87,3 olan ülke okur-yazar oranının altındadır. Trabzon’da ise % 88,5 ile ülke 
ortalamasının çok az üstündedir. 

  
3. Grubu oluşturan illerdeki nüfusun önemli bir bölümü geçimini tarımdan 

sağlamaktadır. Toplam istihdamın % 63’ü tarım, % 8'i sanayi ve % 29'u da hizmetler 
sektöründe yer almaktadır (Trabzon’da toplam istihdamın % 64,3’ü tarımda 
çalışırken, % 5,3’ü sanayide, % 30,4’ü de hizmetler sektöründe çalışmaktadır). 

   

4. Grupta tarım ağırlıklı ekonomik yapı hakim olmakla beraber, tarıma dayalı sanayi 
de gelişmiştir. Bu iller içinde özellikle Konya, Trabzon, Samsun ve Afyon’da imalat 
sanayi, Karabük’te madencilik sektörü gelişmiştir. Diğer taraftan Konya, Samsun, 
Trabzon ve Afyon illerinde tarımsal üretim oldukça büyük boyutlarda 
gerçekleşmektedir. Türkiye genelinde gayri safi yurtiçi hâsıla içinde tarım 
sektörünün payı % 12,1 iken, bu oran Trabzon’da % 16,7’dir. 

   

5. Üçüncü derecede gelişmiş iller grubunun GSYİH’dan aldığı pay % 14,5 
düzeyindedir. Grup genelinde, kişi başına düşen GSYİH değeri ülke ortalamasının 
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altındadır. Türkiye kişi başına düşen GSYİH değeri 100 kabul edildiğinde, bu rakam 
grupta 76, Trabzon’da 66 düzeyindedir. 

 
6. Grubun toplam banka mevduatı içindeki payı % 6,5 iken, toplam banka kredileri 

içindeki payı % 5,3’tür. Kişi başına düşen mevduat, ülke genelinde 100 olarak kabul 
edildiğinde bu rakam grupta 34 ve Trabzon’da 41 düzeyindedir. 

  
7. Kırsal alana yönelik alt yapı hizmetlerinden yararlanan nüfusun toplam nüfusa 

oranı, ülke ortalaması üzerinde bulunmaktadır. Bununla beraber, Karadeniz Bölgesi 
illerinden Trabzon, Rize ve Samsun’da coğrafi koşullar ve dağınık yerleşim yapısı 
nedeniyle söz konusu hizmetlerden yararlanan nüfus oranı göreli olarak düşüktür. 

 
Özet olarak; üçüncü derecede gelişmiş iller grubu genel olarak yüksek bir gelişme 
potansiyeline sahip, ekonomik faaliyetlerde tarım sektörünün ön planda olduğu, 
genellikle il ve bölge ölçeğinde üretim yapan sanayi kuruluşlarının yer aldığı, küçük ve 
orta ölçekli tesislerin yaygın olarak bulunduğu ve sosyo-ekonomik gösterge 
değerlerinin ülke ortalamalarına yakın olduğu orta derecede gelişmiş illerden 
oluşmaktadır. Son yıllarda sanayinin yerel düzeyde yaygınlaşmasında 
(yöreselleşmesinde) gözlenen önemli gelişmeler, büyük ölçüde bu grupta yer alan 
illerde gerçekleşmiştir. Büyük çoğunluğu yeni sanayileşen bu iller hızlı bir gelişme 
süreci içinde bulunmaktadır.  
 
Coğrafi bölgelere göre yapılan değerlendirmelerde Trabzon ilinin de yer aldığı Karadeniz 
Bölgesinin karakteristikleri şöyle özetlenebilir:  
 
Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında beşinci sırada yer alan Karadeniz Bölgesi, 
yaklaşık 8,4 milyon nüfusu ile yine ülkenin en çok nüfusa sahip beşinci bölgesidir. Endeks 
değeri itibariyle ülke ortalaması üzerinde yer alan iller Bolu, Zonguldak, Karabük ve 
Samsun’dur. Doğu Anadolu’ya yakın illerden Gümüşhane ve Bayburt ise bu bölgeye yakın 
endeks değerlerine sahiptir.  
 
Bölgesel sıralamada endeks değeri itibariyle beşinci sırada olan Karadeniz, çoğu 
göstergelerde de beşinci sırada yer almaktadır. Bu gösterge gruplarından biri eğitimdir. Bölge 
hemen hemen tüm eğitim göstergeleri itibariyle beşinci sıradadır. Aynı zamanda eğitim 
göstergelerinin aldığı oranlar itibariyle de az farkla ülke ortalamalarının altında yer 
almaktadır. 
 
Karadeniz Bölgesinin sağlık göstergeleri de beşinci sırada ve ülke ortalamalarının altında yer 
almaktadır. Bölgede on bin kişiye 9 hekim ve bir diş hekimi düşmektedir. 
 
Bölgenin imalat sanayi iş yeri adedi (761) ve imalat sanayinde çalışanların yıllık ortalama 
sayısı (80.118) Akdeniz Bölgesinin önünde yer almakla birlikte, ülke ortalamalarından 
düşüktür. Karadeniz, kişi başına imalat sanayi katma değeri (2000 yılı cari fiyatlarıyla 128 
milyon TL) ve kırsal nüfus başına tarımsal üretim değeriyle (2000 yılı cari fiyatlarıyla 955 
milyon TL), bölgesel sıralamada sırasıyla beşinci ve dördüncü sırada yer almaktadır. 
 
Karadeniz Bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri ile bölgeler arası sıralamada 
beşinciliği genel olarak tüm göstergelere yansımaktadır. Bazı göstergeler itibariyle üçüncü ve 
dördüncü sıralara çıkan bölge, birkaç gösterge ile de alt sıralara inmektedir. Gösterge 
değerleri genel olarak Türkiye ortalamalarının altında kalmaktadır. 
 
Karadeniz Bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi itibariyle ülke ortalamalarının altında 
kalmasının temel nedenleri engebeli bir arazi yapısına sahip olması ve coğrafi koşulların 
tarım ve sanayi için elverişli bir ortam sunmamasıdır. Bölgede tarım sektörü halen ağırlığını 
korumakla birlikte, tarımsal arazinin küçük parçalardan oluşması, tarımsal verimliliği 
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düşürmektedir. Ayrıca, sanayi birimlerinin daha rasyonel çalışabileceği ve verimliliğinin 
yükseleceği sanayi için yoğunlaşma alanları da yetersizdir. Gelişmiş pazarlara da uzak olan 
bölgeden tüm bu nedenler sonucu bölge dışına göç önemli bir sorun olarak varlığını 
sürdürmektedir.  
 
Trabzon ilinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ilçeler itibariyle değerlendirildiğinde ise 
Merkez ilçe, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra’nın dışında 
kalan diğer ilçelere ait endeks değerinin il genelinde olduğu gibi negatif bir değer taşıdığı 
görülmektedir. 2,39588 endeks değerine sahip Merkez ilçe Türkiye genelinde (872 ilçe 
içerisinde) 28’inci ve il içerisinde birinci sırada yer alırken, Beşikdüzü Türkiye içinde 163, il 
içinde ikinci sırada, Vakfıkebir ülke genelinde 217’nci, il içinde üçüncü, Akçaabat ise Türkiye 
içinde 238’inci, il içinde de dördüncü sırada bulunmaktadır. Diğer ilçeler ise ilçeler 
sıralamasında orta kısımda yer almakladır. Trabzon ili geneline ait endeks değerinden           
(-0,18582) daha yüksek endeks değerine sahip 10 ilçe bulunurken, 8 ilçeye ait sosyo-
ekonomik gelişmişlik endeks değeri il genelinden daha kötü konumdadır. Bu ilçelerden 
Şalpazarı, -0,44437 endeks değeri ile il içinde en düşük endeks değerine sahip olup, Türkiye 
genelinde 563’üncü sırada bulunmaktadır.   
 
İlçelerin, 1996 yılında yapılan çalışmaya göre sosyo-ekonomik durumu dikkate alındığında, 
Merkez ilçenin 858 ilçe içinde 21’inci sırada olduğu görülürken, Beşikdüzü’nün 188, 
Vakfıkebir’in 193 ve Akçaabat’ın da 219’uncu sırada yer aldığı görülmektedir. Bununla 
birlikte, ilçeler sıralamasında Merkez ilçeyle birlikte Akçaabat, Vakfıkebir, Çaykara, Sürmene 
ve Tonya’nın sıralaması olumsuz yönde değişirken, diğer ilçeler 1996 yılındaki araştırma 
sonuçlarına göre daha iyi yönde bir gelişim göstermiştir. 
 

3.2.3. İnsani Gelişme Endeksi (İGE) Açısından Trabzon 
 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan İnsani Gelişme Endeksi 
(İGE) üç göstergeye dayanan birleşik bir endekstir. Doğumda yaşam beklentisi ile ölçülen 
yaşam beklentisi, erişkin okur-yazarlık oranı (ağırlığı üçte iki) ve birleşik ilk, orta ve 
yüksekokul kayıt oranları (ağırlığı üçte bir) kombinasyonu ile ölçülen eğitim düzeyi ve kişi 
başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla ile ölçülen yaşam standartları. 
 
Birleşmiş Milletlerin uluslar arası sıralamalarda kullandığı İGE göstergesi bir süredir 
Türkiye’deki iller arasındaki gelişmişlik sıralamasını göstermek için de kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla Trabzon’un gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi ve bölge ve Türkiye içindeki yerinin 
mukayese edilmesi açısından bu çalışmanın sonuçlarından da yararlanılmıştır.  
 
Türkiye’ye yönelik olarak yapılan ve 1997 yılına ilişkin İnsani Gelişme Endeksi çalışmasının 
sonuçları aşağıda verilmiştir: 
  
UNDP tarafından yapılan çalışmada Türkiye’nin 1997 yılı İGE değeri 0,720 olarak tespit 
edilmiştir. Gelişmişlik endeksi, bölgeler bazında değerlendirildiğinde en yüksek değere 
Marmara Bölgesi’nin (0,801) sahip olduğu görülürken, bunu 0,757 İGE değeri ile Ege ve 
0,736 ile İç Anadolu, 0,713 ile Akdeniz ve 0,694 ile de Karadeniz Bölgesinin takip ettiği 
görülmektedir. Bu beş bölgemizden Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesinin İGE değeri, 
Türkiye ortalamasının üzerinde iken Akdeniz ve Karadeniz Bölgesine ait İGE değeri, Türkiye 
ortalamasının altındadır. 
 
İnsani Gelişme Endeksi, iller bazında değerlendirildiğinde yüksek insani gelişme grubu 
içerisinde başta Kocaeli olmak üzere Yalova, İstanbul, Bursa ve İzmir’in geldiği 
görülmektedir. İç Anadolu Bölgesinin ve Türkiye’nin en önemli illerinden biri olan Anakara ise 
0,784 endeks değeriyle orta insani gelişme grubu illerinin başında yer alırken, Türkiye 
genelinde altıncı sırada bulunmaktadır. Orta insani gelişme grubu içerisinde ise 73 il 
bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesinin bütün illeri bu grup içinde yer almaktadır. İnsani 
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gelişme endeksi açısından düşük insani gelişme grubu içerinde ise yalnızca Şırnak ili 
bulunmaktadır. 
 
Trabzon, 0,714 endeks değeri ile Türkiye geneli içinde 30’uncu sırada yer alırken, Karadeniz 
Bölgesi illeri arasında ise beşinci sırada yer almaktadır.  
 
Bölge illerinden Bolu, 0,740 endeks değeri ile Türkiye geneli içinde 20’nci sırada yer alırken, 
Zonguldak 23’üncü, Artvin 25’inci, Samsun 29’uncu, Rize 38’inci, Amasya 40’ıncı ve Çorum 
45’inci sırada yer almaktadır. Bölge illeri içinde en son sırada yer alan Bayburt 0,638 endeks 
değeriyle Türkiye genelinde 61’inci sırada bulunurken, Gümüşhane 58’inci, Ordu ise 57’nci 
sırada yer almaktadır. 
 
Karadeniz Bölgesini oluşturan illerin İnsani Gelişmişlik Endeks değeri 0,740 ile 0,638 
arasında değişmektedir. Daha öncede ifade edildiği gibi Karadeniz Bölgesinin endeks değeri 
0,694 olup, bu endeks değerinden bölge içinde sekiz il daha yüksek düzeyde bir İGE 
değerine sahip olup, bu illerden birisi de Trabzon’dur. Bölge illerinden dokuzu ise bölge İGE 
değerinden daha düşük bir değere sahiptir. Türkiye geneline ait gelişmişlik endeks 
değerinden (0,720) yalnızca üç ilin (Bolu, Artvin ve Zonguldak) daha yüksek değere sahip 
olduğu, geriye kalan 14 ilin ise Türkiye ortalamasının altında bir gelişmişlik düzeyine sahip 
olduğu dikkati çekmektedir. Trabzon, 0,714 endeks değeriyle, Türkiye ve bölge ortalamasına 
oldukça yakın bir gelişmişlik düzeyine sahiptir. 
 
UNDP tarafından yapılan çalışmada, zaman içerisinde Türkiye’ye ait İGE değerinde olumlu 
gelişmelerin sağlandığı dikkati çekmektedir. 1975 yılında hiçbir il yüksek insani gelişme 
kategorisi içinde bulunmazken, 67 ilden 29’u düşük insani gelişme kategorisindeydi. 1997’de 
ise 80 ilden beşi yüksek insani gelişme kategorisinde yer alırken, yalnız bir il (Şırnak) düşük 
insani gelişme kategorisi içinde yer almaktadır.  
 
1975-1997 döneminde bölge illerinin hepsinin İGE değerinde artışlar (iyileşmeler) olmakla 
birlikte Trabzon, Samsun, Artvin ve Bolu dışındaki bütün illerin Türkiye içindeki sıralaması 
olumsuz olarak etkilenmiştir. Trabzon’un insani gelişme endeksi 0,208 puan kadar iyileşmiş 
ve bu performans ile sıralamadaki yeri 37’ncilikten 30’unculuğa yükselirken, Samsun’un 
sıralaması 32’incilikten 29’a, Artvin’in 29’unculuktan 25’e, Bolu’nun sıralaması ise 
21’incilikten 20’nciliğe yükselmiştir. Bölgenin gelişmiş illerinden olan Zonguldak’ın endeks 
değeri 0,171 puan artması ve orta insani gelişme kategorisinin ön sıralarında olmasına 
karşılık, iller sıralamasındaki yeri 18’incilikten 23’üncülüğe düşmüştür.  
 
Daha önce de açıklandığı üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 
yapılan İnsani Gelişme Endeksi üç göstergeye (yaşam beklentisi, eğitim ve yaşam 
standartları) dayanan birleşik bir endekstir. Trabzon ilinin insani gelişme endeksi, endeksi 
oluşturan bu üç gösterge açısından incelendiğinde yaşam beklentisi endeksinin 0,72 değer 
ile bölge içinde Samsun ve Bolu’dan sonra en yüksek değere sahip olduğu ve Türkiye 
sıralamasında 22’inci sırada bulunduğu dikkati çekmektedir. GSYİH endeksinde (yaşam 
standartları endeksi), Trabzon 0,64 endeks değeriyle bölge illeri arasında 11’inci sırada iken, 
Türkiye içinde ise 44’üncü sırada bulunmaktadır. Yine eğitim endeksi açısından da Trabzon, 
0,78 endeks değeri ile Amasya ve Artvin ile birlikte üçüncü sırada bulunurken, Türkiye içinde 
23’üncü sırada yer almaktadır.  
 
Sonuç olarak; gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde bir gösterge olan sosyo-ekonomik 
gelişmişlik sıralamasında, coğrafi bölgeler arasında beşinci sırada yer alan Karadeniz 
Bölgesi’nin on sekiz ilinden biri olan Trabzon, bu gösterge bakımından 38’inci sırada 
bulunurken, bölge içinde de altıncı sırada yer almaktadır. İlin gelişmişlik açısından bu 
konumu bir diğer gösterge olan İnsani Gelişme Endeksiyle de uyum göstermektedir. 
Nitekim İGE değerinde Trabzon, Türkiye genelinde 30, bölge illeri arasında ise beşinci 
sırada bulunmaktadır. Trabzon bu iki endeks değeriyle orta düzeyde gelişmiş bir il 
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konumundadır. Nitekim sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından beş gelişmişlik grubu 
arasından Trabzon, üçüncü derecede gelişmiş iller grubu içerisinde yer alırken, İGE 
açısından ise üç gelişme grubu (yüksek, orta ve düşük insani gelişme grubu) içinde 
orta insani gelişme grubunun ortaya yakın bölümünde yer alan iller arasında 
bulunmaktadır. 
 
Gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi açısından bir diğer gösterge olan kişi başına düşen 
GSYİH göstergesi açısından Trabzon, diğer göstergelerin aksine daha kötü bir 
konumdadır. 2001 yılı itibariyle, ilde 1.809,3 trilyon TL’lik bir GSYİH gerçekleşmiş olup, 
il bu hâsıla düzeyiyle Türkiye genelinde 25, bölge illeri arasında ise üçüncü sırada 
bulunmasına rağmen, 1.506 $ olan kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla düzeyiyle, 
Türkiye genelinde 45, Karadeniz Bölgesi içinde ise 8. sırada bulunmaktadır.  

 
3.3. Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın Sektörel Dağılımı 

 
Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın Sektörel Dağılımı (1987 Yılı Sabit Fiyatlarıyla) Çizelge 1’de 
verilmiştir.  
 

Çizelge 1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın Sektörel Dağılımı (1987 Yılı Sabit Fiyatlarıyla) 
(Milyar TL) 

 
TARIM SANAYİ HİZMETLER TOPLAM 

1987             2000 1987  2000  1987      2000 1987    2000 

TRABZON 207 148 143 179 434 601 784 928 

Karadeniz  2.141 2.343 1.561 2.437 3.747 6.011 7.450 10.791 

Türkiye 13.314          15.962 19.276  33.738  42.132  69.089  74.722 118.789 

Bölge Payı (%) 9,7 6,3 9,2 7,3 11,6 10,0 10,5 8,6 

Ülke Payı (%)  1,6 0,9 0,7 0,5 1,0 0,9 1,0 0,8 
 

Trabzon, sabit fiyatlarla en büyük gelişmeyi % 39 ile hizmetler sektöründe göstermiştir. Aynı 
dönemde sanayi sektörü % 25 büyümüş, ancak tarım sektörü de % 40 küçülmüştür.  
 
Sektörel gelişmeler, söz konusu dönem içerisinde Karadeniz Bölgesi ile Türkiye için oranlar 
farklı olmak kaydıyla artış göstermiştir. Ancak, Trabzon’un tüm sektörlerdeki Gayrı Safi Yurt 
İçi Hâsıla oranları gerek bölge ve gerek ülke oranlarından daha düşük olarak gerçekleşmiştir. 
Bu arada hem bölge, hem de ülke paylarında düşüşler görülmektedir. 
 
3.4. Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın Sektörel Büyüme Hızları 
 
Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın Sektörel Büyüme Hızı (1987-2000 Dönemi Yıllık Ortalama) 
Çizelge 2’de verilmiştir.  
 

Çizelge 2. Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın Sektörel Dağılımı (1987-2000 Dönemi Yıllık 
Ortalama) 

 (%) 

 TARIM SANAYİ HİZMETLER TOPLAM 

TRABZON -2,5 1,7 2,5 1,3 
Karadeniz Bölgesi  0,7 3,5 3,7 2,9 
Türkiye 1,4 4,4 3,9 3,6 

 
Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılanın aynı dönemlerde sektörel büyüme hızları incelendiğinde 
Trabzon’un hem bölge, hem de Türkiye ortalamaları altında büyüyen il konumunda olduğu 
görülmektedir.  
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3.5. Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP)  
 
Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan ve “İpek Yolu” 
üzerinde bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi, uluslar arası ticaretin geliştiği dönemlerde büyük 
zenginliklere kavuşmuştur. 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra uluslar arası ticaretin azalması, 
özellikle Karadeniz’i çevreleyen ülkeler arasında ticaretin durması, Doğu Karadeniz Bölgesini 
olumsuz yönde etkilemiş ve bölgenin geri kalmışlığına katkıda bulunmuştur. 
 
Son yıllarda gözlenen olumlu uluslar arası siyasal gelişmeler bu bölgenin kalkınması için yeni 
fırsatlar yaratmıştır. Bu yeni imkânlar, Hükümetin, bölgenin gelişmesini hızlandırmak arzusu 
ile birleşince bölge kalkınması için büyük fırsatlar doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
bu kararlılığının bir göstergesi olarak Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı’nı (DOKAP)  
hazırlamak üzere Japon Hükümeti’nin teknik yardım imkanlarını kullanmak üzere Japon 
Hükümetine başvurmuştur. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Japon Hükümetinden, Doğu Karadeniz Bölgesi için çok 
sektörlü bir bölgesel gelişme ana planı hazırlamak üzere teknik işbirliği talep etmiş ve Japon 
Hükümeti konu ile ilgili olarak, teknik işbirliği programını uygulamaktan sorumlu kuruluş olan 
Japon Uluslar Arası İşbirliği Ajansı (JICA)’nı görevlendirmiştir.  
 
Japon heyetiyle yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan “Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme 
Planı Çalışması İş Tanımı” Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Japon Uluslar Arası 
İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 17 Aralık 1998 tarihinde imzalanmıştır. Bu çerçevede 
başlatılan çalışmalar Ağustos 2000'de tamamlanmış ve 8 ciltten oluşan DOKAP Ana Planı 
hazırlanmıştır.  
 
Bu teknik işbirliği çerçevesinde Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve 
Trabzon'dan oluşan yedi ilin meydana getirdiği ortak bölge olarak tanımlanan Doğu 
Karadeniz Bölgesi için hedef yılı 2020 olmak üzere, kısa ve uzun dönemli bir Entegre Bölge 
Gelişme Ana Planı hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda öncelikli sektörler ve mümkün 
olabilecek yatırım projeleri belirlenmiştir.  
 
DOKAP'ta öngörülen bölgesel kalkınma amaçları; bölgenin ekonomik yapısının 
güçlendirilmesiyle ortalama gelir düzeyini yükselterek bölge içi gelir dağılımını iyileştirmek, 
bölgenin sosyal gelişmesini ve dayanışmayı sağlayarak bölge içi entegrasyonu ile bölgenin 
doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli sürdürülebilir kalkınma 
sağlamaktır.  
 
Bu amaçları gerçekleştirebilmek için Rapor'da önerilen kalkınma stratejisinin dört temel 
bileşeni ise; ana ulaşım alt yapısının geliştirilmesi, çok amaçlı su kaynaklarının geliştirilmesi, 
toprak mülkiyeti ve kullanımın iyileştirilmesi ve mahalli idarelerinin güçlendirilmesidir. 
Rapor'da ayrıca bu öğelerin istenen başarıya ulaşmasının bölgenin insan kaynaklarının 
geliştirilmesine bağlı olduğu da belirtilmektedir. 
 
Ana planda, Doğu Karadeniz Bölgesinin 2020 yılı hedef nüfusa ulaşılabilmesi için 2005 
yılından itibaren doğal nüfus artışının bölgede tutulması hedeflenmektedir.  
  
Halen Türkiye ortalamasının % 66'sı kadar olan bölge ortalama gelirinin 2020 yılında % 83'e 
ulaşması öngörülmektedir.  
 
Arazi kullanımı konusunda verimli tarım topraklarının tarımsal kullanım için korunması, 
orman alanlarının mümkün olduğunca ağaç dışı ürün üretimine açılması, kentleşmenin 
verimli tarım toprakları dışında gerçekleştirilmesi ve mera kullanımının iyileştirilmesi program 
hedefleri arasında yer almaktadır. Programda kıyı kesiminde kentleşmiş, planlı bir şekilde 
Rize, Trabzon gelişme koridorunda ve Ordu kenti etrafında oluşturulacak bir kalkınma 
odağında toplanılması önerilmektedir. 
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20 yıl sürecek plan döneminde gelişme senaryoları 3 dönemde ele alınırken, 1. dönem 2001-
2005 yılları arasını, 2. dönem 2006-2010 yılları arasını, 3. dönem ise 2011-2020 yılları 
arasını kapsamaktadır. 
  
2001-2005 döneminde nüfus kaybının durdurulması ve yıllık ortalama % 4 büyüme 
öngörülmektedir. Bu dönemin ekonominin yeniden yapılanma dönemi olması da planlanırken 
kurumsal düzenlemelerin ve temel araştırmaların yapılması ve alt yapının geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.  
 
Aynı dönemde bölgede sosyal gelişmenin alt yapısı hazırlanacak, bu çerçevede 8 yıllık 
eğitimin uygulanması, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, sağlık ve sosyal refah 
hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi planlanmaktadır. 
  
2001-2005 yılları arasında katılımcı çevre yönetimi çerçevesinde ise orman ve su havzaları 
yönetimine katılım, çevre etki değerlendirmesi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve 
Karadeniz çevre koruması hedeflenmektedir. (2001-2005 döneminde sözü edilen hedeflerin 
gerçekleşme değerlendirmelerine yönelik çalışmanın ivedilikle başlatılması gerekmektedir.)   
 
Plan'ın 2006-2010 döneminde ise doğal nüfus artışının bölgede tutulması, yıllık ortalama      
% 6-7 ekonomik büyümenin sağlanması hedeflenmektedir. Aynı dönemde ekonomik yapının 
dönüşmesi ile tarım, sanayi ve ticaret kesimlerinde önemli büyüme planlanırken, sosyal 
hizmet ağının bütün bölgeye yayılması programlanmıştır. Bu dönemde çevre yönetiminin 
güçlendirilmesi başlığı altında çevre değerleri izleme sistemi, eko-toplum bilgi ağı ve 
Karadeniz çevre koşullarının izlenmesi planlanmaktadır.  
 
Ana Plan'ın 3. aşamasını kapsayan 2011-2020 dönemine ilişkin öngörülere göre ise bölgeye 
sınırlı miktarda iç göç veya geriye dönüş olacak, yıllık ortalama % 5-6 büyüme sağlanacaktır. 
Sürdürülebilir büyümenin sağlandığı bölgesel ekonomik yapının yanı sıra bölgenin, 
Türkiye'nin diğer bölgeleri ve dünya ile bütünleşmesi hedeflenmektedir. 
 
Doğu Karadeniz Bölgesinin gelişmesi Türk ekonomisinin büyümesine ve aynı zamanda 
ulusal bütünlüğün güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bunun da ötesinde Doğu Karadeniz 
Bölgesi, Türkiye'nin komşu ülkelerle daha gelişmiş ilişkiler oluşturmasında ve uluslar arası 
konumunu daha da güçlendirmesinde bir anahtar rolü oynayabilecektir. Bunun için yapılması 
gereken, bölgenin potansiyellerini değerlendirecek bir gelişme planının hazırlanmasıdır.  
 
Bakanlığımız, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmakta olan 
bu araştırma çalışmasının Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı kapsamı içerisinde 
potansiyelleri ve öncelikli yatırım konularına ışık tutması ve bu projeye entegre 
olabilmesi açısından önem taşımaktadır.  
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4. YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDİRMESİ 
 
 
4.1. İlin GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit) Bileşenleri 
 
Bilindiği gibi bir yönetim danışmanlığı tekniği olan ve "Strengths-Güçlü Yanlar", 
"Weaknesses-Zayıf Yanlar" "Opportunities Fırsatlar" ve "Threats-Tehditler sözcüklerinin baş 
harfleri kullanılarak isimlendirilen SWOT (GZFT) Analizi, gerçekleştirildiği birim açısından 
mevcut ve gelecekteki amaçlara ulaşabilmek için stratejik yönelimleri tanımlamak ve 
uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılan bir çalışmadır.  
 
Tanımdan anlaşıldığı üzere GZFT Analizinde, bir yanda "dış dünyadaki gelişmeler göz 
önünde tutularak içinde bulunulan ve gelecekteki durumu etkileyecek fırsat ve tehditler 
belirlenmekte, bu ortamda elde edilen bilgiler ışığında başarıya ulaşabilmek ve bunu 
sürdürebilmek için mevcut yapıdaki güçlü ve zayıf yönler tartışılarak ortaya çıkarılmaktadır. 
 
İlde bilimsel anlamda GZFT analizinin gerekliliğini yerine getirebilmek için yapılmış bir 
çalışma bulunmamakla birlikte, tarafımızca Trabzon’da alan çalışmasının gerçekleştirildiği 
günlerde de gerekli tartışma ortamı yaratılamamıştır. Ancak, kurum ve kuruluşlarla yapılan 
birebir görüş alışverişleri ve yapılan toplantılar neticesinde gerekli ve yeterli veriler alınmış ve 
bunların analiz edilmesi ve değerlendirilmesi sonucunda da aşağıdaki GZFT bileşenleri 
oluşturulmuştur. Burada en büyük amaç, bundan sonra gerçekleştirilecek olan ve bilimsellik 
taşıyan GZFT Analizine bir alt yapı hazırlamak ve bir bakış açısı kazandırmaktır. 
 
Analiz sonucu ortaya çıkan bulgu ve değerlendirmeler, Trabzon ilinin zayıf yanlarının 
güçlendirilmesi amacıyla geleceğe yönelik kararlar alınması, bir eylem planı hazırlanması 
yönünde çalışmalar yapılması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarına ışık tutucu bir ilk adım 
niteliğinde olup, nihai durumu yansıtmamaktadır. Bu çalışma ile il düzeyinde oluşturulan 
işbirliği ve iletişim ortamının yoğunlaştırılarak sürdürülmesinin tüm çalışmalara katkıda 
bulunacağı ve olumlu gelişmelerin sağlanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, Trabzon’un 
elindeki imkânları ve kaynakları daha rasyonel kullanarak daha iyi işleyen bir sistem 
geliştirmesi mümkün görülmektedir. 
 
 

4.1.1. Güçlü Yanlar 
 
ü Trabzon kara, deniz ve hava yolu imkânları ile gerek bölge, gerekse ülke ulaşım ağı 

içindeki yeri sebebiyle Doğu Karadeniz’in merkezi durumundadır. 
 
ü Uluslar arası hava trafiğine açık olan Trabzon hava limanı, uçak ve hava trafiği 

açısından Türkiye’nin sekizinci, Karadeniz Bölgesinin ise en büyük kapasiteli hava 
limanı konumundadır. 

 
ü Trabzon limanı, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gemilere her türlü hizmeti veren, 

kapasitesi yüksek ve Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük limanıdır. 
 

ü Türkiye ikliminin en çok yağış alan bölgesi içerisinde bulunan Trabzon ili ve çevresi 
su kaynakları bakımından oldukça zengindir. 

 
ü Doğal güzellikleri olan havası temiz, engin ve eşsiz manzaraları bulunan yaylalara 

sahiptir. 
 

ü Yaylalar geniş otlakları bulundurması sebebiyle hayvancılığın gelişmesinde önemli rol 
oynamaktadır. 
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ü Yöre ikliminin ılıman deniz iklimi olması, halkın özellikle kış mevsimindeki ısınma 
giderlerinin azalmasına sebep olmaktadır. 

 
ü Yağış miktarının farklılıklar göstermesi bitki örtüsünün yörelere göre değişik şekillerde 

yapılmasına sebep olmaktadır. 
 

ü İlde tarımsal üretimlerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların başlatılmış olması, 
ildeki tarımsal gelirlerin artmasını sağlayabilecektir. 

 
ü Yıllık nüfus artış hızı Türkiye ortalamaları altında bulunmaktadır. 

 
ü İl genelinde oldukça genç nüfus bulunmaktadır. 

 
ü İldeki haberleşme alt yapısı güçlüdür. 

 
ü Sağlık hizmetleri için yeterli fiziksel alt yapının bulunması, ildeki sağlık hizmetlerinin 

gelişme potansiyelinin yüksek olmasını sağlamaktadır. 
 

ü İlde spor yarışmaları ve kültürel etkinlikler düzenlenebilmesi için yeterli alt yapının 
bulunması, kültürel yaşamın gelişmesi açısından imkânlar sağlamaktadır. 

 
ü İlin 4. derece depremsellik konumu özellikle stratejik yatırımlar için cazibe merkezi 

olmasını sağlamaktadır. 
 

ü İldeki eğitim düzeyinin Türkiye ortalamasının üzerinde olması, yetişmiş ve gelişmeye 
açık işgücünün bulunabilmesine zemin oluşturmaktadır.   

 
ü Trabzon’un asayiş sorunlarının yaşanmadığı bir il olması, ili yerleşimler ve yatırımlar 

açısından cazip bir duruma getirmektedir. 
 

ü Elektrik enerjisinin iletilemediği yerleşim birimi bulunmamaktadır. 
 

ü Karadeniz dip sularında bulunan Hidrojen Sülfür (H2S) potansiyelinden hidrojen elde 
edilmesi konusunda Trabzon, geleceğin en önemli yenilenebilir enerji rezervlerinden 
biri olmaya adaydır. 

 
ü Uygulanan projelerle birlikte büyükbaş hayvan ırkında yıldan yıla yerli karasığırdan 

melez ve saf inek tercihine doğru hızlı bir değişim gözlenmektedir.  
 

ü Balıkçılık, Trabzon iline kazandırmış olduğu katma değer açısından önemli olup, 
Türkiye genelinde ilk sırada yer almaktadır. 

 
ü Orman potansiyeli açısından zengin bir ilimizdir. 

 
ü Fındık gerek işlenmiş, gerekse kabuklu olarak iç ve dış ticarette Trabzon’un en 

önemli ürününü oluşturmaktadır. 
 

ü Trabzon’da üniversite-sanayi işbirliğini temin etmek üzere “Trabzon Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi” kurulmuştur. 

 
ü İlde bitkisel ve hayvansal ürünlerin alımına yönelik borsanın kurulmuş olması 

sebebiyle üretilen ürünlerin değerlendirilmesi istenilen biçimde yapılmaktadır. 
 

ü Trabzon’un Bölgesel Gelişme Projeleri (DOKAP) kapsamında yer alması son derece 
olumlu olarak değerlendirilmektedir.  
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4.1.2. Zayıf Yanlar 
 
ü Planlı kentleşme projelerinin uygulanmaması sonucunda çarpık şehirleşme ile karşı 

karşıya kalınmıştır. 
 
ü Köylerin büyük çoğunluğuna ait nüfusun 500’ün altında olması yanında, köy ve 

kasabaların dağınık düzende yerleşmiş olmaları kamu yatırım harcamalarının yüksek 
olmasına sebep olmaktadır. 

 
ü Özellikle kış mevsiminde şehir merkezinde hava kirliliği bulunmaktadır. 

 
ü İldeki işsizlik oranının % 8,3 olması sosyo-ekonomik yapıyı olumsuz olarak 

etkilemektedir. 
 

ü Kara yolu bağlantılarında doğal mânialardan kaynaklanan standart düşüklükleri 
bulunmaktadır. 

 
ü Elektrik enerjisi yetersizliği bulunmamasına rağmen kaliteli enerji temininde sorunlar 

bulunmaktadır. 
 

ü Tarımsal alanların yetersiz olması bitkisel tarım üretimini olumsuz olarak 
etkilemektedir.  

 
ü İlde tarım işletmelerinin büyüklüğü, ekonomik işletmecilik bakımından düşük 

konumdadır. 
 

ü Tarım arazilerindeki çok parçalılık sorun olarak görülmektedir. 
 

ü Optimal ölçeklere sahip tarım işletmeleri yok denecek kadar azdır. 
 

ü İlde bulunan süt işleme tesislerinin kapasiteleri düşüktür. 
 

ü Madencilik sektörü Trabzon’da gelişmemiştir. 
 

ü Küçük Sanayi Sitelerinin bulunabilirliği açısından yetersizlikler bulunmaktadır. 
 

ü İl genelindeki tasarruf mevduatı birikimlerinin sanayi yatırımlarına yönlendirilememesi 
ve sermaye göçü özellikle orta ve büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirilememesine 
sebep olmaktadır. 

 
ü İlde işletme kültürünün zayıf olması sebebiyle girişimcilik gelişmesi istenen hızda 

gerçekleşmemektedir. 
 

ü Girişimci ve yatırımcılar arasında kollektif çalışma anlayışı ve vizyonunun olmaması, 
orta ve büyük ölçekli yatırımların gerçekleşmemesine sebep olmaktadır. 

 
ü Üniversite-sanayi işbirliğinin yeterince gelişmemiş olması, bu işbirliğinin 

doğurabileceği sinerji etkisinin oluşmaması sonucunu doğurmaktadır. 
 

ü Turizm potansiyeli yeterince değerlendirilememiştir. 
 

ü Şehir içi trafik ulaşımında yoğunluk ve darboğazlar bulunmaktadır. 
 

ü Profesyonel hayvancılık projelerinin hayata geçirilememiş olması, bu sektörde 
istenen gelişmelerin yaşanamamasına yol açmaktadır. 

 
ü Yetişmiş iş gücünün kısmen de olsa ilde tutulamaması yani sermayede olduğu gibi 

işgücünde de göç yaşanılması, sanayinin nitelikli eleman temininde zaman zaman 
yetersizlikler yaşanılmasına sebep olmaktadır.   
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4.1.3. Fırsatlar 
 

ü Trabzon’un tarihi ipek yolu üzerinde bulunması, deniz yolu ve hava yolu ulaşımı için 
uygun bir konumda yer alması ilin gelişmesi için fırsat oluşturmaktadır. 

 
ü İlin Doğu Anadolu’ya, Gürcistan Cumhuriyetine, Kafkas Cumhuriyetlerine, İran ve 

Ortadoğu ülkelerine kara yolu bağlantısının bulunması sanayi ve ticaretin gelişimi 
noktasında önemli bir fırsat sunmaktadır. 

 
ü Sınırlı da olsa plato düzlükler bitkisel ve hayvansal üretimin gelişmesi açısından 

imkânlar sağlamaktadır. 
 

ü Sulu tarım yapılabilmesi için yeterli yağış miktarına, yeraltı ve yer üstü kaynaklarına 
sahip olması, sulu tarıma geçiş imkânları sunmaktadır. 

 
ü İlde bulunan yaylalar ile tarihi ve kültürel zenginlikler turizmin gelişmesi açısından 

fırsat sunmaktadır. 
 

ü İlde bir üniversitenin kurulmuş olması sosyal yaşamın gelişmesi açısından imkânlar 
sunmaktadır. 

 
ü İlde meslek edindirmeye yönelik olarak çeşitli branşlarda meslek liselerinin ve meslek 

yüksek okullarının kurulmuş olması kalifiye işgücünün yetiştirilmesi açısından önemli 
fırsat yaratmaktadır.  

 
ü İldeki okuryazarlık oranı ve eğitim düzeyinin yüksek olması, ildeki gelişme potansiyeli 

açısından alt yapı oluşturmaktadır. 
 

ü İlin içme ve kullanma suyu kaynaklarına yakın olması, ildeki yerleşim ve sanayiye su 
ihtiyacının karşılanması imkânı sunmaktadır. 

 
ü Önümüzdeki kısa dönem içerisinde doğal gazın ilde kullanılmaya başlanması ilin 

sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. 
 

ü Trabzon’un Kalkınmada Öncelikli Yöre ve 5350 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın 
Artırılması Kanunu kapsamında olması ilin sanayi yatırımları açısından çekim 
merkezi olması için fırsat yaratmaktadır. 

 
ü Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin komşu illere göre daha yüksek olması ilin 

cazibe merkezi konumunda bulunmasını sağlamaktadır. 
 

ü Arazi yapısının dağlık olması yanında göl kaynakları da turizm projelerinin 
oluşturulması için potansiyel yaratmaktadır. 

 
ü Mikro klima alanların bulunması, bu yerlerdeki farklı bitkisel tarım uygulamaları 

açısından fırsat yaratmaktadır. 
 

ü İl genelinde genç nüfusun çoğunlukta olması işgücü potansiyeli açısından fırsat 
yaratmaktadır. 

 
ü İlde, devam eden projeler kapsamında yer alan 2 adet organize sanayi bölgesinin 

önümüzdeki dönemlerde tamamlanacak olması sanayi yatırımlarının artırılması için 
önemli fırsat sunmaktadır. 
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ü Karadeniz dip sularında bulunan Hidrojen Sülfür’den (H2S) önümüzdeki dönemlerde 
Hidrojen elde edilebilir olması, ilin olduğu kadar bölgenin enerji ihtiyaçlarının 
karşılanması açısından da önemli bir fırsat yaratmaktadır. 

 
ü Sağlık sektöründeki gelişmiş alt yapısı ile komşu ve bölge illerine cazibe merkezi 

olma fırsatı yaratmaktadır.  
 

ü Türkiye genel oranına yaklaşan verimli çayır-mera alanları ve Türkiye geneli oranının 
üzerinde olan orman alanları, ilde hayvancılık ve turizm açısından bir potansiyel 
oluşturmaktadır. 

 
ü Üretimi gerçekleştirilen bitkisel tarım ürünleri içindeki fındık, çay ve tütün potansiyeli 

yapılacak AR-GE çalışmaları sonucunda farklı ürün ve üretim yöntemlerine de fırsat 
yaratmaktadır. 

 
ü Önümüzdeki dönemlerde ilin doğal gaz kullanımıyla birlikte atıl kalacak olan yakacak 

odun potansiyelinin de sanayide kullanımı şimdiden değerlendirilmeye alınmalıdır. 
 

ü Üniversite-sanayi işbirliğini temin etmek üzere kurulan “Trabzon Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi”nde önümüzdeki dönemlerde sanayicilerimizin bu çatı altında 
gerçekleştirecekleri AR-GE faaliyetlerinin somut sonuçlarının alınacağı 
düşünülmektedir. 

 
 

4.1.4. Tehditler 
 

ü Debileri yüksek olan çok sayıda kaynak ve akarsuların bulunması ve bu suların artan 
yağış ile birlikte taşkınlara sebep olması yerleşim birimleri ile toprak kayıpları 
açısından tehdit yaratmaktadır. 

 
ü Arazi yapısının dağlık olması, bitkisel tarım üretiminde kısıtlayıcı etken olarak 

değerlendirilmektedir. 
 

ü Toplu konut proje uygulamaları ile sanayi yatırımları için gerekli olan yatırım yeri 
arzında doğal mânialardan kaynaklanan kısıtlar bulunmaktadır. 

 
ü Köy ve kasabaların dağınık düzende bulunmaları kamu yatırımlarının zamanında 

yapılamamasına sebep olmaktadır. 
 

ü Demir yolu ulaşımının bulunmaması özellikle İran ve Gürcistan’la olan transit 
taşımacılığın karayolu ile yapılmasına, dolayısıyla söz konusu ticaretin pahallı 
olmasına sebep olmaktadır. 

 
ü İlin gelişmiş büyük kentlere uzak noktada bulunması buradaki pazarlara ulaşım 

girdilerini artırmakta ve bu anlamda sanayi ve ticaretin gelişimi önündeki tehdit 
unsuru olarak değerlendirilmektedir. 

 
ü Karadeniz’in sürekli olarak kirletilmesi neticesinde balık üretiminde hissedilir oranda 

bir düşme görülmektedir. 
 

ü Orman kadastrosunun tamamlanamaması orman ürünleri sanayindeki ham madde 
temininde tehdit unsuru olarak değerlendirilmektedir. 

 
ü Serbest Bölgenin amaçları doğrultusunda işletilememesi olumsuzluk olarak 

değerlendirilmektedir
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4.1.5. Fındık Üretimi ve Pazarlanması GZFT Analizi 
 

Çizelge 3. Fındık Üretimi ve Pazarlanması GZFT Analizi 
 

 Mevcut Durum Problemler Fırsatlar Tehlikeler 
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• Fındık üretimi yüksek. 
• Fındık üretimi ilde istihdam 

yaratıyor. 
• Üretimde verimlilik düşük. 
• İşletme başına düşen arazi 

miktarı az ve çok parçalı. 
• İşletmeler tek ürüne bağlı. 
• Fındık bahçelerinin fazla 

çeşitleri ihtiva etmesi. 
• Yoğun nüfus baskısı altında 

olan işletmelerdeki işsizlik 
oranı yüksek düzeydedir. 

• Üreticilerin örgütlenme eksikliği 
bulunmaktadır. 

• Fındık bahçelerinde 
mekanizasyon uygulaması 
yoktur. 

• Fındık bahçeleri arazisi; 
toprağı çok meyilli, sığ ve 
organik maddece fakir. 

• Birim alandaki ocaktaki dal 
sayısı fazla.  

• Fındık bahçelerinin toplam 
alnının % 75’i ortalama 50 
yaşın üzerinde oluşu nedeniyle 
ekonomik verim ömrünü 
tamamlamış olması. 

• Yeterli girdinin kullanılmaması 
ve kültürel işlemlerin eksikliği. 

• Hasat işlemi genelde daldan el 
ile yapılmaktadır. 

• Fındık dikim alanlarının arz-talep dengesinin dışına çıkarak 
üretimin çok artması alım politikalarında belirsizlik 
yaratmaktadır. 

• Fındık işletmelerinin mali yönden güçsüz oluşu, üreticilerin 
başka yerde ikamet edişi ve az miktarda fındığının oluşu, 
fındığı pazarlamada etkin ve elverişsiz fiyatlardan satmaya 
zorlanması. 

• Alınan kredilerin maliyetinin çok yüksek oluşu.  
• Fındık sanayindeki işletmelerin çok düşük kapasitelerle 

çalışması. 
• Fındık fiyatındaki aşırı dalgalanmalar fındıkta ikame ürüne 

yönelmeyi artırması. 
• Hasat sonrası kurutma döneminde havaların yağışlı 

geçmesiyle iyi kurutma yapılamaması ve akabinde ürünün iyi 
depolanamaması nedeniyle afla toksin oluşumu.  

• Yayım çalışmalarının yetersizliği. 
• Piyasada çifte fiyatın oluşması. 
• Yüksek fiyat politikası fındık işleme sanayinin iç ve dış 

piyasada rekabet gücünü azaltması. 
• Kırıcı, işleyici ve ihracatçılar ile tüccarlar fındığı aynı fiyattan 

almamaktadır. 
• Fındıkta ikame ürün çeşitlerinin çok oluşu. 
• Küçük firmaların büyük harcamaları gerektiren tanıtım ve pazar 

araştırmalarını yapacak mali güçten yoksun oluşları. 
• Pazarlama ağının yeterince oluşturulamaması. 
• Rekabete dayalı bir fındık piyasasının bulunmayışı. 
• İhracatta fonların uygulanmaması. 
• Fındıkla ilgili işlemlerde kamu kuruluşu ile özel sektör arasında 

yeterli koordinasyonun olmayışı. 
• Depolama şartlarının uygunsuzluğu. 
• İç tüketimin düşük oluşu. 
• Tüketimi artırıcı kampanyaların yetersizliği. 
• Özel sektör tarafından yapılan fındık alımlarında sağlıklı 

randıman belirleme sisteminin olamayışı. 

• İlimiz şartlarının 
organik fındık 
üretmeye elverişli 
oluşu. 

• Marka yaratılarak 
Türk fındığı 
Dünyaya 
tanıtılabilir.  

• Ambalaj ve 
etiketleme ile 
pazar payı 
artırılabilir. 

• İç tüketim 
artırılabilir. 

• Dünya fındık 
üretiminin           
% 70’ine sahip 
olmamız. 

• Nüfusu yoğun 
olan ülkelerde 
tanıtımla ihracat 
artırılabilir. 

• Miras yoluyla arazinin 
sürekli bölünmesi ile 
organizasyon ve 
yönetim eksikliğinden 
dolayı üreticinin eline 
geçen fiyatların 
düşmesi neticesinde 
üretimden vazgeçme 
noktasına gelinmesi. 

• Avrupa pazarlarında 
bademin rekabetine 
maruz kalan fındık, 
Türkiye’nin 
pazarlama 
eksikliğinden dolayı 
ithalatçı ülkelerde 
bademin ithalatının 
fındığa göre artması. 

• Türkiye’ye rakip olan 
fındık, üretici 
ülkelerden fındık ithali 
ve kaçakçılık yolu ile 
giren fındığın 
artmasıyla piyasanın 
olumsuz etkilenmesi.  

• Fındık ihracat 
politikalarındaki 
istikrarsızlık nedeni 
ile diğer devletlerin 
fındık üretimine 
yönelmesi.  
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4.1.6. Çay Üretimi ve Pazarlanması GZFT Analizi 
 
Çizelge 4. Çay Üretimi ve Pazarlanması GZFT Analizi 

 

 Mevcut Durum Problemler Fırsatlar Tehlikeler 
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• Çay tarımı ilde istihdam yaratıyor. 
• İşletme başına düşen çay bahçesi 

miktarı, işletmelerin % 80’inde 5 
dönümün altında ve çok parçalı. 

• Çay-kur tarafından dönüme kota 
uygulanması. 

• Stok fazlalığı var. 
• İhracat potansiyeli var. 
• Pazarlama zincirinde problem var. 
• Üreticiye ürün bedelinin geç 

ödenmesi. 
• Hasat işleminin makasla yapılması. 
• Çay bahçelerinin farklı çeşitlerden 

teşekkül etmiş olması. 
• Hasat mevsiminin 40-50 güne kadar 

uzaması. 
• Tohumla yetiştiriciliğin güncelliği 

koruması. 
• Budama projesinin devam etmesi. 
• Çay bahçelerinde bilinçsiz 

gübreleme. 
• Yaş çay alım standardında 

istikrarsızlık. 
• Çay bahçelerinin %30’u ekonomik 

verim yaşını tamamlama 
noktasındadır. 

• Çay üreticilerinin örgütsüz oluşu. 
• Çay borsasının olmayışı. 
• Çayda kota uygulaması. 
• Üretim maliyetinin yüksek oluşu. 
• Kalite unsuru yeterince sağlanamadığından ihracatın 

düşük oluşu. 
• Yurda kaçak çay girişinin engellenememesi. 
• Arz fazlasından dolayı stoklamanın maliyet getirmesi. 
• Harmanlayıcı ve paketleyici firmaların prensipli 

çalışmamaları. 
• Çay sanayinde standart bir üretimin yakalanamaması. 
• Sektörde mevcut kapasitenin verimli bir şekilde 

kullanılamaması. 
• Bazı özel sektörde yaş çay bedelinin kuru çay olarak 

ödenmesi. 
• Yaş çay bedelinin geciktirilerek ödenmesi. 
• Pazar geliştirme yatırımının bulunmamsı. 
• Özel sektördeki fabrikaların büyük çoğunluğunun resmi 

işlemlerini tamamlamamış olması. 
• Üretim sektöründe özel sektörün yapılanmasının, Çay-

kur’un gerisinde olması. 

• Çay tarımı ve 
sanayinde 
kimyasal ilaç ve 
katkı ham 
maddesinin 
bulunmayışı. 

• Türk çayının 
marka haline 
getirilerek pazar 
avantajının 
artırılması. 

• AB aday ülke 
statüsünde oluşu. 

• Makasla hasatın 
yapılışı üretim 
maliyetini 
azaltması. 

• Ülkemiz 
şartlarının organik 
çay üretmeye 
elverişli olması. 

• Sanayinde 
kapasite 
sorununun 
olmayışı. 

 

• Çeşitli yollarla ucuza 
satın alınan kalitesiz 
çayların tüketime 
sunulması sonucu 
tüketicilerde çay 
yerine diğer 
içeceklere yönelme.  
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4.1.7. Süt Üretimi ve Pazarlanması GZFT Analizi 
 

Çizelge 5. Süt Üretimi ve Pazarlanması GZFT Analizi 
 

 Mevcut Durum Problemler Fırsatlar Tehlikeler 

S
Ü

T 
Ü

R
E

Tİ
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R
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N

M
A

S
I • Üretim küçük aile işletmeciliğine 

dayandığı için maliyet yüksek. 
• Ahırlar yerleşim birimlerinin altında 

ve teknik usullere uygun değil. 
• Coğrafi ve iklim koşulları nedeniyle 

kültür ırkı az. 
• Tohumlama sistemleri kontrol 

edilemiyor. 
• Bakım ve besleme zayıf. 
• Hayvancılık eğitimi zayıf. 
• Yaylalarda veterinerlik hizmetleri çok 

zayıf ve pahalı. 
• Çiftçiler örgütsüz. 
• Süt fiyatları düşük. 
• Köylerde genç nüfus azlığı nedeniyle 

hayvancılıkla yaşlı nüfus uğraşıyor. 

• Üreticileri gelir düşüklüğü nedeniyle önceden ürün bedeli 
karşılığı yem ve gıda maddeleri alması nedeniyle süt 
ürününde pazarlık şansının olmayışı. 

• Yetersiz beslenmeden kaynaklanan verim düşüklüğü. 
• Yayla mevsiminde sütün taşınmasında olumsuzluklar 

yaşanmaktadır. 
• Sözleşmeli çiftçi modelinin uygulanmayışı. 
• İç tüketim az ve iç pazarda çiftçi çok kazançlı değil. 

• Bitki çeşitliliğinden 
dolayı süt 
ürünlerinin ülke 
genelinde tercih 
edilir oluşu. 

• Tanıtım ve reklâm 
çalışmalarıyla 
marka 
yaratılabilir. 

• İç tüketim 
artırılabilir. 

• İyi bir 
ambalajlama ve 
etiketleme ile 
pazar payı 
artırılabilir. 

• Jersey melez 
ırkının bölgeye 
uyum sağlanması. 

 

• Genç nüfusun 
şehirlere göçü 
nedeniyle kırsalda 
kalan yaşlı kesimin 
sadece kendine 
yetecek sayıda 
hayvan bakması 
nedeniyle hayvan 
mevcudunun 
azalması. 

• Girdi maliyetlerinin 
yüksek olması. 

• Organizasyon ve 
yönetim eksikliği 
nedeniyle üretici eline 
geçen fiyatların 
düşmesi ve 
üretimden vazgeçme. 
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4.2. Gelişim Bileşenlerinin Bulunabilirlikleri 
 

Trabzon’un gelişimini ve yatırım ortamını doğrudan etkileyen ve bu sebeple de gelişim 
bileşenleri olarak adlandırılabilecek olan coğrafi yapıdan, ulaşım, enerji ve iletişim alt 
yapılarının yeterlilikleri, sermayenin, ham maddenin, işgücünün, teknolojinin ve üst kademe 
yöneticilerinin bulunabilirlikleri açısından inceleyecek olursak; 

 
 Çizelge 6. Gelişim Bileşenlerinin Bulunabilirlikleri 
 

Bileşenler 
Bulunabilirlik Düzeyi 

Yeterli Kısmen Yeterli Yetersiz 

Coğrafi Yapı  P  

Teknik Alt Yapı 

Kara yolu   P  

Hava yolu P   

Deniz yolu P   

İletişim  P   

Enerji   P  

Sosyal Alt Yapı 
Eğitim P   

Sağlık P   

Organize Sanayi Bölgesi   P 

Küçük Sanayi Siteleri   P 

Sermaye  P  

Ham madde  P  

Teknoloji P   

İşgücü  P  

Üst Kademe Yöneticileri P   

Üniversite-Sanayi İşbirliği  P  
 

Trabzon için belirlenen 16 gelişim bileşeninin 7'sinde yeterlilik, 7'sinde kısmen 
yeterlilik ve 2'sinde de yetersizlik söz konusudur. Hava yolu, deniz yolu, iletişim, eğitim, 
sağlık, üst kademe yöneticileri ve teknoloji imkânlarının bulunabilirlikleri yeterlilik olarak 
değerlendirilirken, coğrafi yapı, kara yolu ulaşımı, enerji, sermaye, ham madde ve işgücü 
imkânlarının bulunabilirliliği ile üniversite-sanayi işbirliği bileşenlerinde kısmen yeterlilik, 
organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi siteleri bileşeninde de yetersizlikler söz konusudur. 

 
Gelişim bileşenlerini inceleyecek olursak;  
 

Ø Coğrafi Yapı 
 

P  Trabzon, kuzeyden güneye doğru yükselen genellikle dağlık arazi yapısına sahip 
bir kıyı kenti olmakla birlikte tarihsel konumuyla olduğu kadar coğrafi konumu bakımından da 
stratejik bir öneme sahip bulunmaktadır. 
 
4.685 km2’lik yüzölçümüne sahip olan Trabzon’da, 466.400 hektarlık toplam arazinin % 40’ı 
orman, % 23’ü tarım alanı, % 24’ü çayır ve mera ve % 13’ü ise tarım dışı arazilerden 
oluşmaktadır.  

 
İklimin bölgelere göre farklılık göstermesi, yağış miktarının değişik olması ve coğrafi yapının 
farklı özellikler göstermesi gibi nedenlerle bitki örtüsü yörelere göre değişmektedir.  
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Yöre iklimi ılıman deniz iklimidir. Yazlar orta sıcaklıkta, kışlar ise ılık geçer. Bölgenin kuzey 
batı yönündeki açıklık, iklim koşullarının sürekli değişmesine neden olmaktadır. Senenin her 
ayında yağış olan Karadeniz rejiminin özellikleri görülür. Yağışlar, eylül ayından sonra en 
yüksek seviyesine ulaşır ve haziran ayı sonuna kadar yoğunluğunu sürdürür. 

 
Genel olarak 4. derece deprem riskinin bulunması önümüzdeki dönemlerde olabilecek 
özellikle stratejik önem taşıyan ve hassasiyet isteyen yatırımların gerçekleştirilmesinde 
önemli bir avantajı da beraberinde getirmektedir. 
 
Bütün bu olumlu gelişmeler yanında, doğal mânialar sebebiyle yatırım alanı arzında 
yetersizlikler bulunmaktadır.    
 
Coğrafi yapı bütünüyle değerlendirildiğinde, ilin ekonomik yapısına olan katkısını 
kısmen yeterli olarak değerlendirmek mümkündür.  
 
 
Ø Teknik Alt Yapı  
 

P Trabzon kara, deniz ve hava yolu imkânları ile gerek bölge, gerekse ülke ulaşım 
ağı içindeki yeri sebebiyle Doğu Karadeniz’in merkezi durumundadır. 
 
Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Trabzon, yüz yıllarca transit taşımacılığın ve ticaretin 
merkezi olmuştur. Bu sebeple komşu illere, Doğu Anadolu’ya, Gürcistan Cumhuriyeti’ne, 
Kafkas Cumhuriyetleri’ne, İran ve Ortadoğu ülkelerine kara yolu bağlantısı bulunmakla 
birlikte, bir yerde kavşak noktası konumundadır. 
 
Söz konusu bu özellikleri başlangıçta yeterli olarak değerlendirmek mümkün ise de, yine 
doğal mânialardan kaynaklanan darboğazlar ile yol standartlarının düşük olması karayolu 
gelişim bileşeninin kısmen yeterli olarak değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Ancak 
Doğu Karadeniz Yol Projesinin tamamlanması önümüzdeki dönemlerde ilin gelişimine olumlu 
katkı sağlayacaktır. 
 

P  İlin gelişimini etkileyen diğer bir bileşen hava yolu ulaşımıdır. Hava limanının bölge 
geneline hizmet etmesi yanında, uluslar arası hava trafiğine açık ve genel olarak teknik alt 
yapısının yeterli olması beraberinde ilin gelişimine pozitif etki yapmaktadır.  
 

P  Trabzon’un kara ve hava yolundan sonra diğer önemli bir ulaşım bağlantısı da 
deniz yolu ulaşımıdır. Trabzon limanı, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gemilere her türlü 
hizmeti verebilen, mevcut rıhtımları ile aynı anda 15 gemiden yükleme ve boşaltma 
yapabilen, bir defada 500 bin ton eşyanın depolandığı açık ve kapalı antrepolarıyla 3,5 
milyon ton/yıl yük elleçleme kapasitesiyle tam gün hizmet veren Doğu Karadeniz Bölgesinin 
en büyük limanı özelliğinde olması sebebiyle ilin gelişimine önemli ölçüde katkı 
sağlamaktadır. 

 

P  İletişim sektöründe özellikle merkezi yerlerde kaydedilen gelişmeler ile alt yapısı 
mevcut şartlarda yeterli konuma getirilmiş ve dolayısı ile kapasite darlığı bulunmamaktadır. 

 
P  Birincil enerji tüketimi açısından önemli olan elektrik enerjisinde darboğazın 

bulunmaması yanında, sektörün kayıp+kaçak yani şebeke kaybı oranının Türkiye ortalaması 
olan % 18,6’dan daha düşük % 13,3 civarında bulunması önemli bir avantajı beraberinde 
getirmektedir. Ancak, il genelinde yıl içerisindeki arıza ve kesinti miktarının fazla olması 
(2004 yılı için 6.081 adet) özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve kesintisiz enerji talebi 
açısından arzu edilmeyen bir durumdur. 

 
Gelişmişliğin göstergelerinden biri olan elektrik enerjisini bütünüyle 

değerlendirdiğimizde, kaliteli ve kesintisiz enerji temin edilinceye kadar kısmen 
yeterlilikten söz etmek mümkündür. 
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Ø Sosyal Alt Yapı  
 
P  Temel sosyal alt yapı bileşenleri eğitim ve sağlık sektörleridir. Eğitim sektöründe 

okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim seviyesindeki göstergeler bütünüyle 
değerlendirildiğinde son yıllarda olumlu gelişmelerin olduğu görülmektedir.  
 
Trabzon, eğitim düzeyi yüksek, eğitim kurumlarının idari ve teknik imkânlarının genel olarak 
üst düzeyde olduğu ve eğitim sektörü olarak ilin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde pozitif 
etkisi olan bir ilimizdir. 
 

P  Sağlık sektöründe tüm göstergeler itibariyle ülke ve bölge ortalamalarına göre iyi 
konumda olduğu söylenebilir. Hatta sahip olduğu teknik alt yapısı ile bölgenin sağlık merkezi 
konumunda yer almaktadır. Dolayısıyla sağlık sektöründe yeterlilikten bahsetmek 
mümkündür.   

 
 

Ø Organize Sanayi Bölgesinde Durum  
 
P  Organize Sanayi Bölgelerinin bulunabilirliliği, milli ekonomiye sağlayacağı katma 

değer ve istihdam imkânları bakımından son derece önem taşımaktadır.  
 

Kuruluş çalışmalarına 1985 yılında başlanılan Arsin Organize Sanayi Bölgesi 1997 yılında 
faaliyete geçmiştir. 100 hektar büyüklüğünde olan ve bünyesinde 103 adet sanayi parseli 
bulunan organize sanayi bölgesinde tüm parseller 78 firmaya tahsis edilmiş ve yatırımcıya 
tahsis edilecek boş parsel bulunmamaktadır. Organize sanayi bölgesinin bulunabilirliliği 
son derece önemli olmasına rağmen, yatırımcılara yeni yatırım yeri tahsis edilememesi 
ve tamamlanan yeni bir organize sanayi bölgesi yatırımının olmayışı yetersizlik olarak 
değerlendirilmektedir. Bu sebeple yatırım ortamındaki iyileşmelere ve 5350 sayılı yasa ile 
sağlanan desteklere bağlı olarak önümüzdeki dönemlerde beklenilen sanayi yatırımlarındaki 
artışlar karşısında devam eden projeler kapsamında yer alan Beşikdüzü ve Vakfıkebir 
Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarının süratle tamamlanması gerekmektedir. 
 
Ø Küçük Sanayi Sitelerinde Durum  

 
P  Küçük sanatkâr ve orta ölçekli sanayicinin alt yapısı, eğitim ve sosyal tesisleri 

bulunan sağlıklı iş yerlerinde çalışmalarını temin ederek verimliliklerinin arttırılması amacına 
yönelik olarak gerçekleştirilen Küçük Sanayi Sitelerinin varlığı açısından yetersizlikler 
söz konusudur.  

 
Toplam 908 işyerlik ve 2.620 kişinin istihdam edildiği 8 adet Küçük Sanayi Sitesi faaliyette 
bulunmakla birlikte, 1 adet inşaatı devam eden, 3 adette inşaat aşamasında olan Küçük 
Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Ancak, inşaatı devam edenlerde dâhil olmak üzere 17 ilçenin 
büyük bölümünde küçük sanayi sitelerinin bulunmaması yetersizlik olarak 
değerlendirilmektedir.  
 
Ø Sermaye Bileşeninde Durum  
 

P Sermaye birikiminin, küçük işletmeler tesis etmek açısından yeterli olduğu belki 
söylenebilir. Ancak, orta ve büyük ölçekli işletmeler tesis etmek açısından ele alındığında 
özellikle sermayenin bir araya getirilmesinde olumsuzluklar yaşanılmaktadır. 
 
Sermayenin büyük illere transferi veya banka mevduatı, altın ve döviz tevdiatı şeklinde 
değerlendirilmesi ise bir başka olumsuzluk olarak dikkat çekmektedir. Ancak, bütün bu 
olumsuzlukların yanında yine de sermayenin kısmen yeterli olduğu, sermayenin bir araya 
getirilmesinde problemlerin yaşanıldığı söylenebilir. 
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Ø Ham Madde Bileşeninde Durum  
 

P  Yerel ve bölgesel kaynaklara dayalı kurulu tesisleri tam kapasitede hayata 
geçirebilecek miktarlarda ham madde temininde önemli darboğazlar bulunmamasına 
rağmen, genel sanayi sektöründe ham madde temininde özellikle işletme sermayesi 
yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. Ancak, konuyu sadece ham madde 
bileşeni olarak değerlendirecek olursak, kısmen yeterlilik söz konusudur. 

 
 

Ø Teknolojik Yapı  
 
P  Sanayi yapısındaki desen içerisinde yoğun teknoloji kullanımını gerektirecek fazla 

tesis bulunmamaktadır. Teknolojiyi gerektiren tesislerin ise teknolojik anlamda 

eksikliklerinin önemli ölçüde olmadığı düşünülmektedir.  
 
 
Ø Üst Kademe Yöneticiliği ile İş Gücünde Durum 
 

P  Üretim prosesinin en önemli bileşenlerinden biri olan iş gücü bileşeninde zaman 
zaman ve özellikle kalifiye ve yetişmiş iş gücü bulmada sorunlar yaşanılmaktadır. Özellikle 
temel eğitimin 8 yıla çıkarılması sektörlere yönelik çırak yetiştirilmesinde olumsuzluk 
yaratmıştır. Üst kademe yöneticiliğinde yetersizlik görülmemesine rağmen işgücü 
bileşenlerinde kısmen yetersizlik söz konusudur.   
 
 
Ø Üniversite-Sanayi İşbirliği 
 

P Sanayi sektörünün proseslerinde karşılaşacakları problemlerin çözümü ile bilgi ve 
teknolojik eksikliklerinin giderilmesini destekleyebilecek bir üniversite alt yapısının bulunması 
gelişim bileşenleri açısından son derece önemlidir. Ayrıca, üniversite-sanayi işbirliğini 
teminen somut bir adım atılmış ve Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi 30.04.2004 tarih ve 
25448 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak fiilen kurulmuştur. Önümüzdeki dönemlerde 
sanayicilerimizin bu çatı altında gerçekleştirecekleri AR-GE faaliyetlerinin somut 
sonuçlarının alınacağı düşünülmektedir. 
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5. YAPILABİLECEK YATIRIMLAR 
 
Konuya geçmeden önce girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın ve sanayicilerimizin 
aşağıdaki konulara duyarlılık göstermeleri en büyük beklentimizdir.  
 
Sanayileşme, ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan vazgeçilmez bir süreç olmakla 
birlikte, bilgi toplumuna giden yolun da temel taşlarından biridir.  
  
Dünyada sanayi sektöründe son zamanlarda hızlı yapısal değişim yaşanırken, gelişmiş 
ülkelerde de imalat sanayinde teknoloji hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu süreçte, ham 
madde ve emeğe dayalı üretim metotları terk edilmekte, yerine teknolojinin yoğun olduğu, 
üretim ve bilgi teknolojilerini ön plana çıkaran sistem benimsenmektedir. Dolayısı ile 
ekonomilerin mukayeseli üstünlüğünü artık teknolojik yapılar belirler hale gelmiştir. 
 
Günümüzde teknoloji geliştirme, sanayileşme ve sanayileşirken de ileri teknolojiden 
yararlanarak yeni alanlar ve ürünler oluşturma yarışı her geçen gün daha ileri bir boyuta 
ulaşırken, bu yolla erişilen güç, milletler için dünya piyasalarında büyük bir rekabet alanını da 
beraberinde getirmektedir.  
 
Gelişmiş ülkelerde ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüş 
durumdadır. Dolayısıyla yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü, bilgi ve deneyim 
birikimi, AR-GE alt yapısı, modern haberleşme ağı, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı,  
kaliteden ödün vermemek ve ürün skalasında zenginlik gibi kriterler rekabet gücünü 
belirleyen en önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bugün, sahip oldukları bilimsel ve teknolojik bilgiyi entegre süreçler içinde ürüne ve 
toplumsal kalkınmaya dönüştürebilen ülkeler ile bu süreç entegrasyonunu 
başaramamış ülkeler arasındaki anlayış ve uygulama farkı, gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülke tanımlamasında kullanılan önemli araçlardan biri olmuştur. 
 
Son yıllarda hızlı teknolojik gelişmenin yanında, dünya ticaretinin giderek serbestleşmesi ile 
beraber rekabet de hızla artmaktadır. Gelişmiş ülkeler çeşitli araçlarla kendi sanayilerini 
destekleyerek yapısal uyum ve rekabet gücünün sürdürülmesi yönünde politikalar 
uygulamaktadır. Bu gelişmeler, bilim ve teknoloji politikalarını ön plana çıkarmakta ve AR-GE 
çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılmasını gerektirmektedir. 
 
Kalkınmanın ana unsurlarından biri olan sanayileşmede, uygun teknoloji seçimi yanında, 
doğal kaynaklar ile bölgesel potansiyellerin değerlendirilmesi konusu da son derece 
önem arz etmektedir. İhracat ve ihracatta süreklilik için de girdilerin dünya fiyatlarından 
temini yanında, ithalatta düşük fiyat ve düşük kaliteli ürünlerin meydana getirdiği haksız 
rekabete karşı sanayinin korunması gerekmektedir. Dolayısıyla gerçek refah ve büyümenin 
sanayileşmeden geçtiği unutulmadan, ülkemizin de gelişmiş ülkeler sınıfında yer almasının 
sağlanması amacıyla ülke sathında yapılacak yatırımlar için her türlü özveride bulunulması 
son derece önemlidir. 
 
Yaşanan ekonomik istikrarsızlıklar sanayimizi olumsuz olarak etkilemiş ise de Türk sanayi, 
dış pazarlarda önemli bir yer edinmiş, ancak hedeflenen noktalara da ulaşabilmiş 
değildir. Bu bakımdan, küresel rekabet ortamı içerisinde sanayimizi hedeflediğimiz 
yere ulaştırmak istiyorsak yapacaklarımızın en başında daha çok çalışmak 
gelmektedir. Ancak bu, öyle bir sistematik yapı içerisinde olmalıdır ki sadece devlet değil, 
özel sektör, üniversiteler, araştırma kuruluşları, çalışanlar ve bütün insanlarımız uyumlu bir 
şekilde bu çalışma ortamı ve temposu içerisinde yer alabilmelidir. 
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Ülkemizde sanayi ve ticari faaliyetlerin, dünyadaki gelişmelerden kopmadan, kalkınma 
plan ve programlarında yer alan temel ilke ve hedefler doğrultusunda gelişmesini 
sağlamaya katkıda bulunmak üzere 3143 sayılı Bakanlığımız Kuruluş Kanununda 
belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, ilgili kesimlerin ve 
vatandaşların memnuniyetini esas  alan bir hizmet anlayışının gerektirdiği 
sürdürülebilir bir organizasyon yapısı, yönetim ve iş yapma anlayışının yerleştirilmesi, 
Bakanlığımız için vazgeçilmez bir vizyondur. 
  
Bu arada; “Karadeniz’deki Deniz Kirliliğinin ve Bu Kirlenmenin Önüne Geçecek 
Tedbirlerin Alınması”nı amaçlayan bir araştırma kurumunun veya enstitünün 
kurulması gerekliliği de hatırlatılmak istenmektedir.  
 
Trabzon için tekstil sektörüne yönelik bir yatırım önerisinde bulunulmamıştır. Bunun sebepleri 
ise aşağıda verilmiştir. 
 
Bugün için, özellikle tekstil sektöründe yapılacak yatırımlarda oldukça dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Çünkü tekstil sektörü ülkemizde gelişmiş ve yurtdışı ile rekabet edebilir bir 
sektör haline gelmiştir. Tekstil üretimi, ham maddeye bağımlılığını yitirmiş, yurdumuzun 
hemen hemen her yöresinde tekstil yatırımları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  
 
AB ile Gümrük Birliği sonrası kotaların kalkması ile ihracatta önemli artışların olacağı 
beklentisi ile özellikle 1995 yılından başlayarak yatırımlara hız verilmiş ve 1995-97 yılları 
arasında Türkiye, tekstil sektörüne en fazla yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırada yer 
almıştır. Bunun sonucunda, sektörde yoğun modernizasyon ve yeni yatırımlar gerçekleşmiş 
ve kapasitede önemli gelişmeler sağlanmıştır. 
 
Yapılan yatırımlar sonucunda tekstil sektöründe arz talebin üzerinde artmış, 
dolayısıyla ortaya çıkan aşırı rekabet ortamı karlılığın büyük ölçüde düşmesine sebep 
olmuştur.  
 
Bu arada, Dünya Ticaret Örgütü (WTÖ) ile yapılan ve içerisinde tekstil ve hazır giyim 
ürünlerine uygulanan kısıtlamaların içinde bulunduğumuz yıl olan 2005 yılına kadar tedricen 
kaldırılmasını öngören anlaşmada, dünya tekstil ve hazır giyim ticaretinin serbestleşmesini 
şekillendiren hükümler bulunmaktadır. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde tekstil sektöründe 
ticaretin serbestleşmesiyle gelişme yolundaki tekstil ihracatçısı ülkelerin kendi iç pazarlarını 
yüksek koruma duvarı ile koruma imkânları kalmayacaktır. Bu sebeple, Çin ve Hindistan gibi 
gelişmekte olan ülkeler yalnızca rakip değil, pazarlarına girilebilecek ülkeler olarak da 
değerlendirmeli, eski pazarlar korunurken, yeni pazarlar aranmalıdır. Bunun dışında, 
sektörde katma değeri daha yüksek ürünlerin üretilmesi için ürün geliştirme ve AR-GE 
çalışmalarına önem ve hız verilmelidir. 
 
Tekstil sektörüne ait bu genel değerlendirmeden hemen sonra Trabzon‘da hangi yatırımların 
yapılabileceğini ana başlıklar altında ve ekonomik kriterlere göre yapılabilirliklerini incelemek 
suretiyle ele alınacaktır. 
 
Yapılabilecek yatırımlara ait konular önerilirken öncelikle bitkisel tarım, hayvancılık ve doğal 
kaynak potansiyeli göz önünde bulundurulmuştur. Söz konusu bu potansiyeller ilk olarak ve 
kolaylıkla değerlendirilebilecek kaynakları meydana getirmektedir.  
 
Ön araştırmalar, yerinde yapılan incelemeler ve ilgililerle yapılan görüşmeler 
sonucunda mikro girişim projeleri hariç Trabzon’da 54 yatırımın gerçekleştirilebileceği 
tespit edilmiştir.  
 
Bu yatırımlar ve bu yatırımlara ait sektörel bilgiler ile gerekçeler, ekonomik, mali ve teknik 
bilgiler aşağıda verilmiştir. 
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5.1. MİKRO GİRİŞİM PROJELERİ (GEÇİMLİK DÜZEYDE YAPILABİLECEK PROJELER) 
 
Öncelikle, geçimlik düzeyde mikro yatırımların neler olabileceğine bakmak gerekir. Geçmiş 
dönemlerde ve halen uzak doğunun ''Asya Kaplanları'' diye adlandırılan ülkelerde 
uygulanan ve kırsal göçü önlemeye yönelik, geçimlik gelir getirici ve daha çok aile 
bünyesinde yapılabilecek yatırım konuları mikro-proje veya mikro-girişim kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

 
Mikro-girişim proje olgusu çerçevesinde;  
 
Ø Arıcılık, 
Ø Yaşam Mahallerine Bitişik Mekânlarda Kültür Irkı Süt Sığırı, Koyun, Keçi, Tavuk, 

Hindi, Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği, 
Ø Çeşitli Meyve (Elma, Erik, Mandalina, Kivi, Çilek, İncir, Kiraz, Armut,) Yetiştiriciliği, 
Ø Ahşap İşleme (Mutfak ve Süs eşyası), 
Ø Bakır, Bronz, Altın, Gümüş ve Pirinç İşleme (Ev ve Süs eşyası), 
Ø Küçük Tezgâhlarda Dokumacılık (Peştamal ve Çorap gibi) 
Ø Hane Halkı Tarafından Yapılan El Sanatlarına Yönelik Yatırımlar, 
Ø El Halısı ve Kilim Dokumacılığı. 
 
İlde, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen meslek edindirme ve el becerilerini geliştirme 
kurslarına katılarak, el becerilerini geliştiren aile bireyleri kendi evlerinde ahşap malzemeleri 
işleyerek süs eşyası, ahşap mutfak eşyası yaparak bunları satıp aile bütçelerine ek gelir 
sağlayabilirler.     
 
El halısı ve kilim dokumayı görerek veya Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan el halısı ve kilim 
dokuma kurslarına katılarak öğrenen aile fertleri kendi evlerinde küçük ev tezgâhlarında halı 
ve kilim dokuyarak aile bütçelerine gelir sağlayabilirler. Ayrıca, bu işi yapanlar imece yöntemi 
ile bir araya gelerek bu meslekle ilgili bilgi ve becerilerini birbirleriyle paylaşarak daha kaliteli 
el halıları ve kilimleri dokuyabilirler. 
 
Çorap, dış giyimin ayrılmaz bir parçası olarak günlük hayatımızda önemli bir yer tutar. 
Tüketici beğenileri doğrultusunda, renk ve desen olarak giderek büyüyen bir yelpazede çorap 
üretimi yapılmaktadır. Trabzon’da aile bireyleri küçük ev makinelerinde çorap üretimi yaparak 
aile bütçelerine gelir sağlayabilirler. 

 
Yine benzer kurslarla bakır, pirinç ve bronz işlemeciliği konularında da eğitimler alınmak 
suretiyle ev ve süs eşyaları yapımı gerçekleştirilerek aile bütçelerine gelir sağlayabilirler. 
 
Sözü edilen bu projelerin yerel yöneticiler tarafından da çeşitlendirilmesi ayrıca mümkün 
görülmektedir.  
  
Hane halkına gelir getirici mikro-girişim projelerinden hemen sonra tarım sektöründe 
yapılabilecek yatırımları inceleyelim: 
 
 
5.2. TARIM SEKTÖRÜNDE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR 
 
Tarım sektöründe yapılacak olan yatırımlar önerilirken, öncelikle bu sektördeki mevcut 
yatırımlar ve kapasite kullanım oranları dikkate alınmış ve sonucunda da çay işleme 
tesislerin doygunluk noktasına eriştiği görülmüştür.  
 
Çay işleme tesislerinin, maksimum 5 ay gibi bir süre çalışmaları ve sonraki aylarda da atıl 
kapasite olarak karşımıza çıkmaları, milli ekonomi içerisinde olumsuz bir yapı 
sergilemektedir. Bu anlamda, yeni yapılacak çay işleme tesislerine yönelik yatırımlardan öte, 
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atıl kapasitelerin ne şekilde değerlendirileceği konusu araştırılmalı, projeler geliştirilmeli ve 
sonucunda da milli ekonomiye kazandırılmalıdır. (Atıl kapasiteye işlerlik kazandırılabilmesi 
yönünde, az maliyetlerle kurulabilecek ek ünitelerle kurutulmuş sebze ve meyve konusunun 
uygulanabilirliliği araştırması ilk etapta düşünülmelidir.) 
 
Son yıllarda Seylan tipi ve yeşil çaya olan talepte de ciddi artışlar görülmektedir. Bu anlamda 
Seylan tipi ve yeşil çayın üretimi ve işlenmesi konusu araştırılmalı, uygulanabilirliliği 
sonucuna varıldığı takdirde de mevcut kapasitelerin bir kısmının bu doğrultuda 
değerlendirilmesi gereklidir. 
 
Her ne kadar fındığa dayalı tesislerde ciddi boyutlarda atıl kapasite bulunmuyor ise de, 
mevcut yatırımların yeterli olacağı ve yeni yapılacak yatırımların ise verimli olmayacağı 
düşünülmektedir. 
 
Ülkemizde tarım sektöründe önemli gelişmeler olmakla birlikte gerek hayvansal gerekse 
bitkisel üretimde istenilen verimlilik düzeyine erişilememiştir.  
 
Bitkisel üretim, pazarlanabilme yeteneği, işleme özelliği ve katma değeri yüksek ürünler 
doğrultusunda yeterli değişimi gösterememiştir. 
 
 

5.2.1. Bitkisel Tarım Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar 
 
Tarım sektöründe ilk amaç, en az masrafla kaliteli ve bol ürün alarak birim alandan yüksek 
gelir elde etmektir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için çiftçilerin toprağını çok iyi tanıması 
ve ona göre ürün yetiştirmesi gerekmektedir. Toprağı tanımanın en doğru ve bilimsel yöntemi 
toprak tahlili ile mümkündür.  
 
Toprak tahlili, toprakta yetiştirilen bitkilerin ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin cins ve 
miktarları ile kireç ihtiyacını tespit etmek amacı ile yapılır.  
 
Toprak tahlili ile bitkilerin büyümesini, gelişmesini, bol ve kaliteli ürün vermesini sağlayan bitki 
besin maddelerinin hangilerinin toprakta ne miktarda bulunduğu tespit edilir. Dolayısıyla eksik 
olan maddelerin ne miktarda, ne zaman ve nasıl verilmesi gerektiği toprak tahlili sonucunda 
öğrenilir. O halde üreticilerin öncelikli olarak yapmaları gereken topraklarının tahlil 
edilmesidir. 
 
Bununla birlikte, yapılacak yatırımlar ağırlıklı olarak sanayiye girdi temin edecek ürünler 
şeklinde olmalıdır. Bu sebeple yağlı tohumlardan olan soya, aspir ve kanola gibi 
bitkilerin üretilebilmesi yönünde araştırmalar yapılmalıdır. 

 
Bitkisel ürünler üretimine yönelik yapılabilecek 8 yatırım belirlenmiştir. 

 
Ø Seracılık (Sebze ve Kesme Çiçek) Yatırımları, 
Ø Narenciye Yetiştiriciliği, 
Ø Bodur Elma, Bodur Kiraz, Kivi, Çilek ve Trabzon Hurması Yetiştiriciliğine Yönelik 

Yatırımlar, 
Ø Ceviz, Kestane ve Zeytin Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar, 
Ø Yağlık ve Silajlık Mısır Üretimine Yönelik Yatırımlar, 
Ø Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Yatırımlar, 
Ø Yem Bitkileri (Silajlık Bitkiler) Üretimine Yönelik Yatırımlar, 
Ø Ekolojik (Organik) Tarıma Yönelik Yatırımlar. 
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ü Seracılık (Sebze ve Kesme Çiçek) Yatırımları 
 
§ Sebze Seracılığı, 
§ Kesme Çiçek Seracılığı,   
 

İklimin elverişsiz olduğu zamanlarda, iklim etkisinin kaldırıldığı özel yapılarda sebze, süs 
bitkileri vb. üretimin yapılmasına serada yetiştiricilik denir.  

 
Seracılık yatırımları ile; 
 

- Dar ekim alanlarından fazla ürün almak mümkündür.  
- Pazarda sebze daha uzun süre bulunabilmektedir.  
- Hem halkın geçimine hem de ihracat yoluyla milli ekonomiye katkı büyük olmaktadır.  
- Ürün kalitesi yükselmektedir.  
- İşletmede devamlı çalışma sağlanmaktadır.  
- Seracılıkla ilgili cam, demir, plastik vb. sanayilerin gelişim imkanları artmaktadır. 

 
Trabzon’da, arazi yapısının ağırlıklı olarak yüksek yamaçlı şekillerde olmasından dolayı 
tarıma elverişli alanlar oldukça sınırlıdır. Bunun yanı sıra, bol yağış alması ve sıcaklık 
farklarının az olması gibi nedenlerden dolayı da ilde her türlü bitkinin yetiştirilmesine elverişli 
bir ortam bulunmaktadır. 
  
Fındık, çay, tütün, mısır ve patates gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra, özellikle fındık ve çaya 
alternatif ürünler yetiştirme açısından tarımsal birçok yeni ürünün üretimine geçilmiş ve örnek 
bahçelerde yetiştirilen özellikle kivi ve çilek konularında başarılı sonuçlar alınmıştır. 
 
Serada yetiştiricilik açıkta yetiştiriciliğe göre daha fazla girdi ve hizmet gerektirmektedir. 
Alçak plastik tünellerde üretim basit usullerle gerçekleştirilmekte ve genellikle kabak, 
patlıcan, domates, fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu tip örtü altı üretimlerde ısıtma ve 
havalandırma sistemi olmadığından veya kısıtlı olmasından dolayı yüksek oranda zararlı ve 
hastalıklarla karşılaşılmakta ve buna paralel olarak zirai mücadele maliyetleri artmakta ve 
insan sağlığı açısından arzu edilmeyen durumla karşılaşılmaktadır.  
 
Seracılık sahil ve orta kuşak köylerde gelir getirici düzeyde yapılabilir. İlkbaharda ve 
sonbaharda turfanda domates, salatalık, çilek, kış mevsiminde ise marul, taze soğan, 
maydanoz ve ıspanak gibi ürünler yetiştirilebilir. Seradan yılda üç ürün alınabilmektedir. 
Trabzon şartlarında 270 m2’lik bir seradan en az 3.000 YTL/yıl kazanç elde edilmektedir. 
 
Genel olarak ise 2004 yılı fiyatlarıyla alçak plastik tünel seraların tesis maliyeti yaklaşık 1.000 
YTL/dekar’dır. Dekara ortalama 8-10 ton ürün alındığı ve ürün satış fiyatının ortalama         
50 YKr/kg olduğu düşünüldüğünde, işletme maliyetinin ise % 40 olduğu dikkate alındığında 
bir dekardan elde edilen gelir 3.000 YTL/dekar olmaktadır. 
 
Modern anlamda yüksek seralarda sıcak daldırma galvanize çelik konstrüksiyon, tamamı 
cıvatalı sistem, istendiğinde çift kat şişme plastik örtü, ısıtma sistemli, damla sulama sistemi, 
rüzgar hızına dayanıklı ve havalandırma oranı yüksektir. Bütün bu özelliklerinden dolayı 
yüksek seralarda bitki hastalıkları ve zararlıları daha az olmakta ve buna paralel olarak da 
daha az zirai mücadele yapılarak insan sağlığı açısından daha güvenilir yetiştiricilik yapma 
imkânı sağlanmaktadır.  
 
Bu tip bir seranın kuruluş maliyeti 14 $/m2 civarında bulunmaktadır. Maliyetlerin bu denli 
yüksek olmasına rağmen yıllık getirisinin fazla olması ve yıllık bakım masrafının çok düşük 
olması sebebiyle tercih edilmektedirler. Bu tip modern seralarda kesme çiçekçilik 
yapıldığında (gül, karanfil, krizantem vb.) dekara 100.000 adet kesme çiçek üretimi yapıldığı 
ve çiçeklerin ortalama satış fiyatının 1,5 YTL/adet olduğu düşünüldüğünde ve işletme 
maliyetinin % 50 olduğu dikkate alındığında elde edilen gelir yaklaşık 75.000 YTL/dekar 
olmaktadır. 
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Süs bitkilerine yönelik yapılmış ve bundan sonra yapılacak olan seracılık yatırımları özellikle 
ihracata yönelik olarak düşünülmelidir. Süs bitkisi yetiştiriciliğinde gül, karanfil, gerbera, 
şebboy, tokates ve krizantem gibi bitkiler yetiştirilmiş ve başarı sağlanarak gelir elde 
edilmiştir. Özellikle kesme çiçek konusunda Antalya ili dolayısıyla Türkiye’miz, dünya 
pazarında söz sahibi ülke haline gelmiştir. Bu konuda Antalya’daki üretici ve ihracatçılarla 
koordinasyon sağlanmalı, sektörün gelişim projeksiyonunu belirleyip projeler üretilmelidir. 
 

Seracılık yatırımları içerisinde üzerinde durulması gereken bir husus daha bulunmaktadır. Bu 
da “Güneş Enerjisi Sistemli Seralar” konusudur. Özellikle kış aylarında yaşanılan düşük 
sıcaklıklar karşısında güneşlenme oranı düşük dahi olsa Trabzon ilinde güneş enerjisi 
sistemleri vasıtasıyla seraların ısıtılması ve verimin artırılması düşünülmelidir. Ancak, bu 
sistemin uygulanmasında toplam yatırım tutarının yüksek olması gibi sebeplerden dolayı 
klasik seracılık yöntemlerinde kullanılması cazip olmamaktadır. Söz konusu yöntemin 
bilimsel metotların ve profesyonel yöntemlerin uygulandığı seracılıkta kullanılması 
önerilmektedir. Bununla birlikte Organik (Ekolojik) Seracılık yapılması yönünde de gerekli 
çalışmalar başlatılmalıdır.  
 
Bu genel bilgilerin ışığında yapılacak seracılık yatırımlarında Tarım İl Müdürlüğünden 
mutlaka bilgi ve teknik destek alınması gerekmektedir.  

 
 

ü Narenciye Yetiştiriciliği 
 

Türkiye'de Turunçgil üretiminin % 91'i Akdeniz bölgesinden, bunun da % 77'si Doğu Akdeniz 
bölgesinden karşılanmaktadır. Doğu Akdeniz bölgesinde ise Adana ili ilk sırada yer 
almaktadır.  
 
Narenciye yetiştiriciliği Trabzon’da geçimlik düzeyde yapılmaktadır. Ancak, coğrafi yapının 
profesyonel üretim için elverişli olması, beraberinde yatırım avantajını da getirmektedir. 

 

Örnek olarak Trabzon’da Mandalina, ağırlıklı olarak sahil kuşak köylerde üretimi yapılabilen 
bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. 1 dekar araziye 40 adet mandalina fidanı dikilmekte 
ve 1 dekar mandalina bahçesinden de en az 1.500 YTL/yıl kazanç elde edilmektedir. 
 

2003 yılında Trabzon’da 1.230 ton mandalina, 237 ton portakal ve 26 ton limon üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Başta Rusya’ya olmak üzere 2004 yılında 63.719 ton ve yaklaşık 22 
milyon $ tutarında narenciye ihracatı yapılmıştır. Bu ihracat miktarının tamamı Mersin ve 
diğer Akdeniz Bölgesi illerinden karşılanmıştır. Dolayısıyla ihracat imkânları ve ekonomik 
değeri yüksek narenciye üretimine yönelik yatırımların yapılması gerekmektedir. 
 

ü Meyve Yetiştiriciliği 
 

§ Bodur Elma Üretimi, 
§ Bodur Kiraz Üretimi, 
§ Kivi Üretimi, 
§ Çilek Üretimi, 
§ Trabzon Hurması Üretimi. 

 

Aşağıda genel ve yüzeysel bilgileri verilen konularda yapılacak yatırımlarda Tarım İl 
Müdürlüğünden mutlaka bilgi ve teknik destek alınması gerekmektedir.  
 

§ Bodur Elma Üretimi 
 

Son yıllarda ekonomik şartlar ve pazar isteklerinin değişmesi sebebiyle modern meyveciliğin 
yapılması gerekmektedir. Modern meyvecilikte birim alandan daha çok ve yüksek kalitede 
ürün elde etmek esastır. Elma yetiştiriciliğinde ülkemizde dekara ortalama 1.335 kg ürün 
alınırken, gelişmiş ülkelerde dekarda ortalama 6-8 ton ürün alınmaktadır. Bu ülkelerde klasik 
meyvecilik yerine modern meyveciliğin yapılıyor olması bunun en büyük sebebini 
oluşturmaktadır.  
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° Birim alanda daha çok ağaç kullanılarak daha fazla ürün alınır.  
° Bodur meyve ağaçları erken yaşta meyveye yatar. 
° Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak 

yapılabilir. 
° Hastalık ve zararlılarla mücadele daha az ve etkili biçimde kontrol edilir.  
° Hasat ve elden geçirmenin kolaylığı nedeniyle insan işgücü ve üretim giderleri 

azaltılır.  
° Meyve iriliği ve renk yönünden daha kaliteli ve bir örnek ürünün elde edilmesi sonucu 

pazarlanabilen meyve oranının artırılması söz konusudur. 
 
Mikro klima özelliği gösteren sahil köylerin tamamında, orta kuşak köylerin alt kısımlarında ve 
güneye bakan arazilerde sorunsuz olarak yetiştirilebileceği düşünülmektedir. Dekara 190 
adet fidan dikilebilmektedir. Ağaç sayısının fazla, verim ve pazar değerinin yüksek olması 
gibi sebeplerden getirisi oldukça yüksektir. Tam verim çağı olan onuncu yaşında ağaç başına 
verim 48 kg olup, 10 yıllık ağaç başına ortalama verim 31 kg seviyelerindedir. 1 dekardan 
klasik elma yetiştiriciliğinde 10 yıllık toplam ürün miktarı 8.600 kg iken bodur elma 
yetiştiriciliğinde 38.800 kg’dır. 1 dekar bodur elma bahçesinden ortalama 8.835 YTL/yıl 
kazanç elde edilebilmektedir.  
 
Yetiştirilecek elma türlerinden bodur elma anaç olarak M-9,  M-26, M-27, MM-106 türleri 
yetiştirilerek bölgeye uyum gösteren çeşitlerin (gala, summer red, jersey mac, granny smith 
gibi ) dikimi yapılabilir görülmektedir.  
 

 
§ Bodur Kiraz Üretimi 

 
İlk kültüre alındığı yer Anadolu olarak bilinmektedir. Yaklaşık olarak 1.500 civarında kiraz 
çeşidi bulunmakta olup, ıslah çalışmaları ile günden güne çeşit sayısı artmaktadır. Kiraz 
memleketimizin her yöresinde yetiştirilebilmektedir. Kirazda ülkemiz koşullarında ağaç 
başına alınan verim 25 kg civarındadır. Üretimimizin % 10 gibi düşük bir miktarı ihraç 
edilebilmektedir. 
 
Kirazlar 5-6 yaşında verime geçerler, ancak tam ve ekonomik olarak verime yatmaları 10-12 
yıldır. Her ne kadar 100 yıl yaşasalar da ekonomik ömürleri 25-30 yıldır. 
 
Kiraz yetiştiriciliğinde iklim faktörlerinden en önemlisi sıcaklıktır. Çiçek tomurcukları               
–2,4 °C’ye kadar dayanabildikleri halde, açmış çiçekler –2°C’ de donarlar.  
 
Kirazlar için kış dinlenme istekleri vişnelerden daha önemli olup, dinlenmeden çıkabilmeleri 
için yeterli kış soğuğu almaları gerekmektedir. Soğuklama ihtiyaçları karşılanmamış kirazların 
çiçeklenmelerinde gecikme ve düzensizlikler görülmektedir. Lambert, Napolyon ve Bing gibi 
yüksek soğuklanmaya ihtiyaç gösteren kiraz çeşitlerinde daha belirgindir. Kirazlarda kış 
dinlenme isteklerini yeterince karşılayamayışı döllenme yönünden de sorun yaratmaktadır. 
Çünkü, ılık geçen kışlardan sonra, düşük soğuklama ihtiyacı gösteren çeşit, yüksek 
soğuklama ihtiyacı gösteren çeşitten daha erken çiçeklendiğinden, bu iki çeşit birbirini 
tozlayıp dölleyemezler. Genel olarak kirazlarda +7,2 °C’nin altında soğuklama süresi 1.100-
1.700 saattir.  
 
Kiraz yetiştiriciliğinde, yağışın yıl içinde düzenli olarak yayılması en uygun olanıdır. Genel 
olarak 600 mm yağış alan yerlerde kiraz yetiştiriciliği sulamaya gerek kalmadan yapılabilir. 
Kirazlarda çiçeklenme ve meyve oluşumu esnasında havaların yağışlı gitmesi istenmez. 
Çünkü çiçeklenme zamanında yoğun yağmur döllenmeyi güçleştirir ve mantar zararının 
artmasına neden olur. Yine meyve olgunlaşması esnasında yağabilecek yağmur meyvelerin 
çatlamasına neden olarak pazar değerini düşürmektedir. Bu durumları göz önüne 
aldığımızda Trabzon’da yapılacak yatırımların bir bölümünün de örtü altında yapılması 
gerekmektedir. 
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Mikro klima özelliği gösteren sahil köylerin tamamında, orta kuşak köylerin alt kısımlarında ve 
güneye bakan arazilerde sorunsuz olarak yetiştirilebileceği düşünülmektedir. Dekara 80 adet 
fidan dikilebilmektedir. Birim alana dikilen ağaç sayısının fazla, verim ve pazar değerinin 
yüksek olması gibi sebeplerden getirisi oldukça yüksektir. Tam verim çağı olan onuncu 
yaşında ağaç başına verim 25 kg olup, 10 yıllık ağaç başına ortalama verim 14 kg 
seviyelerindedir. 1 dekardan klasik kiraz yetiştiriciliğinde 10 yıllık toplam ürün miktarı 3.700 
kg iken bodur kiraz yetiştiriciliğinde 11.000 kg’dır. 1 dekar bodur kiraz bahçesinden ortalama 
3.360 YTL/yıl kazanç elde edilebilmektedir.  
 
Ülkemizde olduğu gibi Trabzon da kiraz tarımına uygun olmakla birlikte uygun arazi seçimi, 
araziye uygun anaç seçimi, çeşit seçimi, ilk yıllarda şekil verme, terbiye, budama, sulama, 
gübreleme, toprak işleme, tozlayıcıların dikimde mutlak planlanması, yabancı ot kontrolü, 
hastalık zararlılarla mücadelenin uygun olarak yapılması halinde ihraç vasıflı kiraz üretiminin 
yapılması mümkün görülmektedir. 

 
§ Kivi Üretimi 

       
Kivi, 1970’li yıllardan sonra Akdeniz’in kuzey ülkeleri, Avustralya, Güney Afrika, Şili, 
Kaliforniya, Japonya gibi birçok ülkede yetiştirilmeye başlanmıştır. Yeni bir tür olmasına 
karşılık üretiminde büyük artış hatta patlama olmuştur. Öyle ki İtalya, Fransa ve Kaliforniya 
gibi bazı üretici ülkelerde 1980-1990 yılları arasında 2 yılda bir üretim alanı ikiye, üretim 
miktarı üçe katlanmıştır. İtalya’da 1970’lerde başlayan üretim 1990’larda yıllık 200.000 tona 
yaklaşarak Yeni Zelanda’yı geçmiştir.  
  
Üretim, üretici ülkelerin iç tüketimlerinde çoğunlukla da dış satımda değerlendirilmektedir. 
Üretimin % 40-70’i dış satımla değerlendirilmektedir. En önemli ithalatçı ülkeler ise başta 
Almanya olmak üzere kuzey ve orta Avrupa ülkelerdir. 
 
Kivi asmaları sarılıcı-tırmanıcı bitkilerdir. Toprak üstü aksamı çok kuvvetli değildir. Kök yüzlek 
ve saçak kök yapısındadır. Çoğunlukla toprağın 0-40 cm derinliğinde bulunur. Ancak, uygun 
koşullarda 1-1.5 m derine gidebilir. Kılcal kökler hızlı gelişir ve yenilenir. 
 
Gövde, sarılıcı asma gövdesidir. Genç yaşlarda gevşek ve kırılıcıdır. Gövde kendi ağırlığını 
taşıyamaz. Bu yüzden dikimden itibaren herekle desteklenmelidir. Şekil budaması ile dik ve 
düzgün gövde oluşturulması önemlidir. Gövde derin kış soğuklarından (-13 0C’dan daha 
aşağı ) etkilenir ve çatlar. 
 
Sürgünler, 1 yaşlı çubukların gözlerinden sürerler. Sürgün ucu kırmızı tüylüdür. Sürgünler 
çok kuvvetli büyürler. Yaz ortasına kadar 2-3 m uzunluğa ulaşırlar. Çiçeklenmeye kadar 
körpe ve gevşek olan sürgünler rüzgârla dipten kırılırlar. Büyümesi yavaşlayan sürgünlerin 
uçları herhangi bir desteğe veya kendilerine tutulur ve kıvrılırlar. 
 
Çiçekler, dekoratif yapılıdır. Taç yaprakları beyazdır. Bir asmada yüzlerce çiçek bulunur. Tek 
tek veya 3’lü gruplar halinde oluşurlar. Erkek ve dişi çiçekler ayrı bitkilerde bulunur. Yapısal 
olarak bahçe tesisinde dişi çiçekli bitkilere mutlaka tozlayıcı (erkek-babalık ) bitkiler gereklidir. 
Normal olarak çiçek ve meyve dökümü olmaz. Tozlanan bütün çiçekler meyve tutar. Bu 
yüzden kış budamasında yeterli sayıda göz bırakılmalı veya seyreltme ile meyve yükü 
dengede tutulmalıdır. 
 
Meyve yıllık sürgünlerde tek tek veya 3’lü gruplar şeklinde olur. Üst kabuk ince ve kahverengi 
tüylerle kaplıdır. Hasat olumunda 60-150 gr arası ağırlıkta olur. Meyve yeşil renkli ve çok 
çekirdeklidir, yüksek oranda (100-300mg/100gr.) C vitamini içerir. Ayrıcı P, Fe, K, ve Ca gibi 
mineraller ve bazı enzimlerce zengindir. 
 
Ticari olarak bütün Dünyada % 80 – 100 oranında Hayward çeşedi ve Tomuri, Matua veya 
diğer tip veya klomlar kullanılır. 
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Kivi, 800 m rakımın üzerinde bulunan yüksek kuşak köyler hariç aşırı rüzgâr almayan ve yaz 
aylarında sulama imkânı olan her çiftçi tarafından rahatlıkla yetiştirilmektedir. 1 dekar araziye 
50 adet kivi fidanı dikilebilmekte ve 4-5. yıldan itibaren ekonomik olarak ürüne 
geçilebilmektedir. 1 dekar araziden 2-4 ton arasında ürün alınmaktadır. 1 dekar kivi 
bahçesinden yıllık en az 4.000 YTL/yıl kazanç elde etmek mümkündür.  
 
Türkiye’de henüz ticari amaçlı kivi üretimi çok yenidir. Kivi yetiştirme çalışmaları Yalova’da 
bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde devam etmekte ve çok 
olumlu sonuçlar alınmaktadır. Yapılacak yatırımda söz konusu enstitüden destek alınması 
gerekli görülmektedir. Yetiştirilen ürünlerin değerlendirilmesi noktasında pazar sorunu 
bulunmamaktadır.   
 

§ Çilek Üretimi 
 
Üzümsü meyveler grubuna giren türlerden en önemlisidir. Çilek yüzeysel kök yapan otsu bir 
bitkidir. Kökler iyi drene edilmiş (süzek) topraklarda 60-70 cm’ye kadar iner. Ağır topraklarda 
ise kökler yatay büyür. Çileğin kök gövdesi ya da taç kısmı çok kısalmış bir gövdedir.  
 
Çilek yaprakları 2/5 düzeninde spiral olarak dizilmiştir. İlkbaharda havalar ısınınca patlayan 
embriyonik yapraklar 2-3 hafta sonra tam büyüklüğe erişir. Her yaprağın 1-3 ay ömrü 
bulunmaktadır. Kollar (stolonlar) yaz boyunca yeni yaprakların koltuklarındaki 
tomurcuklarından oluşarak gelişirler.  
 
Çilekte çiçekler salkım şeklindedir. Buna değişmiş gövdede denilebilir. Çilekte iyi tozlanma 
gereklidir. İyi tozlanmış meyvelerde şekil bozukluğu olur. Tozlanmadan sonra meyve genelde 
30-35 günde olgunlaşır.  
 
Çilekte kısa günde çiçek gözleri, uzun günde kol gelişimi olur. Bu sebeple çilekte verim ile 
gün uzunluğu ilgilidir. Bu sebeple bir bölgeye uyan çeşit, diğer bölgeye uymayabilir. Çiçek 
gözü oluşumunda gün uzunluğu ile sıcaklık ilişkisi ve çeşit özelliği bağlantılıdır.  
    
Soğuklamanın verim üzerine etkisi tartışmalı olmakla birlikte, kalite üzerine olumlu etkisi 
olduğu kesindir. Çileklerin soğuklama ihtiyacı 400-500 saat olarak belirlenmiştir.  
 
Trabzon iklimi çilek yetiştirmeye elverişli olmakla birlikte, yüksek kazanç getiren bir tarımsal 
üründür. Frigo fide, malçlı ve damlama sulamalı yaz dikimi olarak tesis edilen çilek 
bahçesinden birinci yılda 6-7 ton ürün elde edilebilmektedir. 1 dekar araziden en az 5.000 
YTL/yıl kazanç elde edilebilmektedir. 
 

§ Trabzon Hurması Üretimi  
  
Asıl vatanı Trabzon ilimiz olmasına rağmen maalesef ülkemizde hak ettiği değeri bulamayan 
bir meyve çeşididir. Ancak, son yıllarda iç ve dış pazarlarda aranılan ürün haline gelmiştir.  
 
Trabzon Hurması’nın Türkiye’ye ipek yoluyla geldiği tahmin edilmektedir. Eski çağlarda deve 
kervanlarıyla getirilen ilk fidanların Trabzon’da yetiştirilip Anadolu’ya buradan yayılmış olması 
nedeniyle bu meyveye “Trabzon Hurması” denilmiştir. 
 
Trabzon Hurması 5-6 metreye kadar uzayabilen ve ömrü 30-40 yıl olan bir meyvedir. 
İngilizce adı “sharone fruit”, ”kaki” veya “persimmon” olan bu meyve Çin, Japonya, Kore 
Brezilya ve İtalya gibi ülkelerde bolca yetiştirilmektedir.  
 
FAO Kayıtlarına göre yıllık 14-15 bin ton düzeyinde bir uluslar arası ticaret hacmine sahip 
olan Trabzon Hurması’nı ihraç eden ülkeler sıralamasında İsrail başı çekmektedir. Bu ülkeyi 
sırasıyla Kore ve Japonya takip etmektedir. 
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Trabzon Hurması ülkemizde ağırlıklı olarak, kuzeyde Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde, 
Güney’de ise Hatay ve çevresine yetiştirilmektedir.  
 
Türkiye’de üretilen Trabzon Hurmasındaki kekremsi buruşuk tat, bu ürünün tüketilmemesi ve 
tercih edilmemesi üzerindeki en etkili nedendir. İsrail yetiştirdiği hurmalarda bu beğenilmeyen 
tadı giderdiği için pazar hâkimiyetini de eline geçirmiştir. 
 
Türkiye tütün, çay ve fındıkta arz fazlası sorunu yaşamakta olup, bu ürünlere bağımlı üretim 
modelinden kurtulma niyetindedir. Bu niyet bağlamında Trabzon Hurması iyi seçeneklerden 
biri olabilir. Tütün, çay ve fındık yetişen topraklarda rahatlıkla yetiştirilen Trabzon 
Hurmasında istenilen kıvam tutturulur ise pazar sıkıntısı bulunmamaktadır. 
 
Trabzon Hurması toprağın verimine de bağlı olarak 5x5 veya 6x6 metre aralıklarla dikilecek 
30-40 fidandan oluşan bahçelerde üretilebilmektedir. Verim 3 yaşında başlamakta 6-8 
yaşında da dönümünden 4-5 ton meyve alınmaktadır. Bu rakam fındıkta ortalama 100 kg’dır. 
 
Dünya’da üretilen Trabzon Hurması’nın 2 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
Çin en önemli üretici olup, bunu sırayla Güney Kore, Japonya, Brezilya ve İtalya izlemektedir. 
Yeni Zelanda, Avustralya ve Şili Trabzon Hurması yetiştiriciliğini artırmakta olan ülkelerdir. 
 
Trabzon Hurmaları 5-6 metre büyüyebilen ağaçlar şeklinde ve genelde kışın yaprağını döken 
bitkilerdir. İklim ve toprak özellikleri bakımından çok seçici olmayan bu meyve tozlaşma ve 
döllenme olmaksızın ürün vermektedir. 
 
Çin, Güney Kore, Avustralya ve İtalya gibi büyük üreticiler ürettiklerini iç pazarda tükettikleri 
için dış pazara açılmamışlar, ancak İsrail ve Yeni Zelanda ihracata ağırlık vermişlerdir. İsrail 
Avrupa pazarına yıllık 3.000 ton Trabzon Hurması ihraç etmektedir. 
 
Trabzon Hurması ülkemizin değişik ekolojik bölgelerine çok iyi uyum sağlamaktadır. 
Ülkemizin güneyinde özellikle Hatay, Adana, Mersin ve Antalya’da ekonomik olarak 
yetiştiriciliği yapılmakta Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde incir, zeytin, çay ve fındık 
yetiştiriciliği yapılan bölgelerde ve ev bahçelerinde sınırlı sayı ve imkânlarla yetiştirilmektedir. 
 
Ülkemizde Trabzon Hurması yıllık 15.000 ton düzeyinde yetiştirilmektedir. Ülkemizde yüksek 
“Tanen” içeren buruk tatlı hurmalar yetiştirilmekte, düşük tanenli türler genelde 
bilinmemektedir. Bu konuda Türkiye’de çalışmalar yapılmakta, düşük tanen içerikli, buruk 
tadı giderilmiş Trabzon Hurmaları üretilmeye çalışılmaktadır. Bursa’da bulunan Alara Tarımın 
ürettiği yeni çeşit fidanlarla buruk tadı olmayan Trabzon Hurması yetiştirilmiştir.  
 
Trabzon Hurması taze olarak tüketilmesinin yanında, ülkemizdeki incir, kayısı kurusu gibi 
kuru veya işlenmiş olarak da tüketilmektedir.      
 
Meyve yaprakları Uzakdoğu ülkelerinde tıbbi ilaç ve bitkisel çay olarak tüketilmektedir. Ünlü 
Japon yemeği “Sushi”nin bazı çeşitlerinin hazırlanmasında ve ayrıca “Tanen”li çeşitlerin ham 
meyvelerinden elde edilen usare, boya ve ilaç sanayinde değişik amaçlarla kullanılmaktadır. 
Örneğin Japonya’da keresteler “kaki-shibu” adı verilen ham “Trabzon Hurması” 
meyvelerinden üretilen boya ile kaplanarak daha uzun ömürlü olmaları sağlanmaktadır. 
 
Pazar sorunu yaşanmayan bu ürüne yönelik yapılacak yatırımların il ekonomisine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.      
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ü Ceviz, Kestane ve Zeytin Yetiştiriciliği 
 
Ceviz ve Kestane yetiştiriciliği konularında son yıllarda olumlu denilebilecek atılımlar 
gerçekleştirilmiş ve yöre halkının ilgisi her geçen gün artmıştır.  
 
Ceviz ve Kestane yarattığı yüksek katma değer ve üreticisine iyi gelir getirmesi yanında 
yörenin ekolojik şartlarının da uygun olması sebebiyle bu alana yatırım yapılmasının doğru 
olacağı düşünülmektedir. 
 
Son yıllarda veriminin, kalitesinin ve meyve büyüklüğünün yüksek olduğu ceviz fidanı 
üretimini gerçekleştiren Kahramanmaraş-Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesinden de 
destek ve teknik bilginin alınması gerekmektedir.  
 

§ Ceviz Üretimi  
 
Ceviz; meyvesi, kerestesi ve yeşil kabuğundan elde edilen kökboyası itibarı ile çok yönlü 
gelir getiren bir üründür. İlin orta ve yüksek kuşak alanlarında rahatlıkla üretimi 
yapılabilmektedir. 1 dekar araziye 16 adet ceviz fidanı dikilir. Ceviz, 4-5. yıldan itibaren 
verimli olmaya başlar. Ancak, ekonomik verim yaşı 10-12 yıl olarak kabul edilmektedir. 
Optimum şartlarda ağaç başına verim 80-100 kg’dır. Trabzon için bu değer 50 kg 
civarındadır. 1 dekar ceviz bahçesinden yıllık en az 3.200 YTL/yıl kazanç elde 
edilebilmektedir. 
 

§ Kestane Üretimi  
 
Kestane kışın düşük sıcaklıklarda –30 dereceye kadar dayanabilmektedir. Ancak ilkbaharın 
geç ve sonbaharın ilk donlarına karşı hassastır. Kestane yazın yüksek sıcaklıklardan değil 
ancak yağışsız geçen mevsimlerde kuraklıktan etkilenirler. Kestanelerin kış soğuklama 
ihtiyaçları orta düzeyde olmakla birlikte bunlarla ilgili kesin rakamlar belirlenmiş değildir.  
 
Kestane yıllık yağış toplamı 600-1.200 mm olan yerlerde susuz yetişebilir. Bu nedenle yağış 
kestane yetiştirticiliği için önemlidir. Çiçeklenme döneminde yağan yağışlar meyve tutumunu 
olumsuz etkiler. 
 
Kestane kazık köklü bir bitkidir. Bahçe kurulması düşünülen yerin toprağının gevşek yapılı ve 
derin olması gerekmektedir. Potasyumca zengin topraklar tercih edilmelidir. Toprak pH’sının 
5,5-6 civarında olması istenir. Ağır, killi, su geçirgenliği topraklar tercih edilmemelidir. 
Genellikle bu tip topraklarda mürekkep hastalığına yakalanmak kolaylaşır. 
 
Daldırma, çeliklerle köklendirme yöntemleri kullanılsa da en çok uygulanan ve en güvenilir 
yöntem aşılı fidan ile üretimdir. Aşılamada mutlaka Haziran Sürgün Göz aşısı tercih 
edilmelidir. Kestane tohumları 0-4 0C ve 3 aylık bir katlama sonucunda % 90 oranında bir 
çimlenme gösterir. Tohumlar katlanmadan önce mantari ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Katlamadan 
çıkan tohumlar 70-80 cm. sıra arasında mesafede ve 30 cm. sıra üzerine ekilirler. Kazık 
köklü olduğu için kök ucunu kesmek saçak kök yapmasını sağlar. Aynı yılın Haziran ayı 
içerisinde aşılanması yapılmalıdır. Aşılı fidan kışın durgun döneminde bahçeye tesis 
edilmelidir. Diğer kullanılan anaçlar Maravel ve Marigoule’dir. Bu anaçlardan alınan çelikler 
köklendirilip, üzerine kültür çeşitleri aşılanır. 
 
Bahçe yeri seçiminde nokta dikkate alınmalıdır. Bunlar toprak ve yerdir. Toprağın geçirgen, 
havalanır ve derin olması gerekir. Ağır topraklar çok tehlikelidir. Soğuğun toplandığı çukur 
vadilerde kestane yetiştiriciliği için tehlike arz etmektedir. Denizden en az 400 m. 
yüksekliklerde plantasyonlar kurulmalıdır. Dikim aralıkları yeni bahçe tesis ederken 7mX7m, 
8mX8m dikim mesafeleri tercih edilmelidir. Dikim esnasında uygulanacak işlemler, dikim 
çukuruna 150-200 g. Kompoze gübre ve üzerine ahır güresi verilmelidir. Dikim çukuru 40-50 
cm. genişlik ve derinliğinde olmalıdır. 
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§ Zeytin Üretimi  
 
Zeytin ağacı ilkbaharda çiçeklenmekte, çekirdeğinin sertleşmesi ve meyvelerinin olgunlaşması 
yaz aylarında başlamaktadır. Eylül ve kasım aylarında renk değiştirmeye başlayan zeytin önce 
yeşilden mora, sonra siyaha dönüşerek olgunlaşmaktadır. Olgunlaşan zeytinlerin hasatı eylül 
sonundan şubat ayına kadar devam etmektedir. Elde edilecek yağın kalitesi zeytinin nasıl 
toplandığıyla çok yakından ilgili olmaktadır. En kaliteli zeytinyağı, dalından tek tek toplanmış 
zeytinden elde edilmektedir. Zeytin, ayrıca yere dökülerek veya emici makineler vasıtasıyla da 
toplanmaktadır.  
 
Zeytinin hasat edildikten sonra kısa bir zamanda işlenmesi gerekmektedir. Bunun için de yağ 
olacak zeytinler önce otomatik makinelerle yaprak ayırma ve yıkama işlemine tabi 
tutulmaktadır. Bundan sonra zeytin, preslerde ezilerek bitkinin dokularından yağın çıkarılması 
işlemi gerçekleştirilmekte ve 1 kilo erken hasat zeytinyağı üretmek için yaklaşık 10 kilo zeytin 
kullanılmaktadır. Diğer türlerde 1 kilo zeytinyağı üretmek için de 7-8 kilo zeytin yeterli 
olmaktadır. 
 

Zeytinin yarattığı yüksek katma değer ve üreticisine iyi gelir getirmesi yanında yörenin 
ekolojik şartlarının da uygun olması sebebiyle bu alana yatırım yapılabilir görülmektedir.  
 
 

ü Yağlık ve Silajlık Mısır Üretimi 
 
Mısır bitkisinin ortaya konmuş yabani formu bulunmadığından orijini henüz tam olarak 
saptanamamıştır. Mısırın orijini konusunda çeşitli teoriler ileri sürülmekle birlikte bu teorilerin 
hiç biri tam olarak kabul görmemiştir. 
  
Günümüzde üretimi yapılan hibrit çeşitler ilk olarak Amerika’da yapılan ıslah çalışmaları 
sonucunda elde edilmiş ve 1800’lü yıllarda Avrupa’ya, Güney Amerika’ya, Afrika’ya ve 
Avustralya’ya götürülmüştür.  
 
Ülkemizde 1984 yılında tohumluk üretiminde özel sektör kuruluşlarının faaliyetine izin 
verilmesi ve 1987 yılında tohumluk dağıtımında devlet tekelinin kaldırılması ile tohumculuk 
teknolojisinde hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Günümüzde yerli ve yabancı çok sayıdaki firma 
tarafından yüzlerce hibrit mısır çeşidi üretilerek piyasaya sunulmaktadır. Çeşit sayısının 
çokluğu mısır üreticilerine seçim zorluğu yaratmaktadır. Farklı bölgelerdeki tüm üreticiler için 
en uygun olarak tanımlanabilecek tek bir çeşit söz konusu olamaz. Her üretici kendi 
koşullarına uyan en iyi çeşidi seçmek durumundadır. Çeşit seçiminde olgunlaşma süresi, 
koçan özelliği, yatmaya hastalık ve zararlılara, soğuk ve sıcağa dayanıklılık, ekim sıklığına 
tepki ve verim gibi faktörler dikkate alınmalıdır. 
 
Mısır tarımı için en uygun toprak tipi su tutma kapasitesi, besin maddesi depolaması, işlenme 
kolaylığı, iyi drenaj ve havalanma özelliği dolayısıyla siltli-killi topraklardır. Bunun yanında 
sahip olduğu dezavantajları en aza indirmek, avantajları iyi değerlendirmek ve gerekli 
iyileştirme uygulamalarını yapmak koşuluyla diğer toprak tiplerinde de mısır tarımı yapılabilir. 
 
Mısır ılıman ve tropik bölgelerde tarımı yapılan bir bitkidir. Farklı iklim koşullarına adapte 
olmuş ticari üretimi yapılan pek çok mısır tipleri bulunmaktadır. Diğer yandan deniz 
seviyesinden daha alçak yerlerde ve dört bin metre yüksekliklere kadar olan yerlerde mısır 
tarımı yapılabilmektedir.  
 
Mısır bitkisinin en iyi geliştiği bölgeler en az 120 donsuz güne ve ortalama 2100-2200 günlük 
gelişme derecesine sahip yörelerdir. Suyun bol ve sıcaklığın ılıman olduğu orman-mer’a 
iklimlerinde en yüksek verim düzeylerine ulaşılır. 
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Mısır bitkisi 10-11 0C‘de çimlenmeye başlayabilir. Toprak sıcaklığı 5-10 cm derinlikte 15 0C’ye 
ulaştığı zaman çimlenme hızlanır. Mısır bir sıcak iklim bitkisi olmasına rağmen aşırı sıcaklık 
isteyen bitki değildir. 38 0C’nin üzerinde bir kaç gün devam eden sıcaklıklar bitkiye zarar 
verir. Mısır bitkisinin sıcak gecelerde iyi geliştiği sanılmakla birlikte, sıcak ve rutubetli 
gecelerde iyi bir gelişme görülmez. Genel olarak mısır için en uygun koşulların soğuk 
geceler, güneşli günler ve orta sıcaklık olduğu söylenebilir.   
 
Sık sık bulutlu havaların oluşması ve düşük ışıktan dolayı fotosentezin azalması nedeniyle 
tropik iklimde mısır verimi subtropik iklimdekine göre daha düşük gerçekleşir. Bitkinin 
gelişmesi için optimum ve minimum bağıl nem değerleri sıcaklık ve alınabilen su miktarına 
bağlı olmakla birlikte genel olarak % 50 ve altına inen bağıl nem koşullarında bitki olumsuz 
etkilenir.   
 
Özellikle tozlanma döneminde ortaya çıkan düşük hava nemi tane bağlamayı aksatır ve su 
kayıplarını arttırır. Ülkemizin iklim verileri dikkate alındığında düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık 
ve düşük bağıl nem koşullarının hakim olduğu yöreler dışında kalan bölgelerde uygun çeşit 
ve sulamayla rahatlıkla mısır üretimi yapılabilir.  
 
Mısır tarımında toprak işleme tohum yatağının hazırlanması, yabancı ot kontrolü, bitki 
gelişimini kolaylaştıracak toprak koşullarının sağlanması, anızın parçalanması ve topraktaki 
suyun düzenlenmesi amaçları için yapılır. Toprağın gereğinden fazla işlenmesi bir fayda 
sağlamadığı gibi, ekonomik ve fiziksel zararlara yol açabilir. 
 
Mısır tarımında toprak işleme uygulamaları ilk sürüm ve ikileme işlemleri olarak sıralanabilir. 
İlk sürüm, çim yatağını parçalamak, anızı toprağa karıştırmak, yabancı otları yok etmek ve 
pulluk tabanını kırmak için yapılır. İlk sürümde genellikle dip kazan, kulaklı pulluk, çizel pulluk 
ve diskli pulluk gibi aletler kullanılır. İkileme, pullukla sürümden sonra tohum ekimine kadar 
yapılan tüm toprak işlemlerini kapsar. İkileme tohum yatağını bastırmak, gevşetmek veya 
inceltmek, bitki kalıntılarını kesmek ve yabancı otları yok etmek gibi amaçlar için yapılır.  
İkileme işleminde freze, goble, diskaro, yaylı kültivatör, tarla kültivatörü, dişli tırmık, tapan ve 
merdane gibi aletler kullanılır.  
 
Dünya’da mısır tarımında başlıca 3 toprak işleme metodu kullanılır. Bunlar klasik toprak 
işleme, azaltılmış toprak işleme ve sıfır toprak işleme (toprak işlemeden ekim) metotlarıdır. 
Her metodun diğerlerine göre bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 
 
Trabzon ili mısır yetiştiriciliği konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip bulunmaktadır. 
Yağlık mısır üretimi önümüzdeki dönemlerde sanayinin ve silajlık mısır ise hayvancılığın 
gelişimi açısından önem arz etmektedir. 
 

ü Kültür Mantarı Üretimi 
 
Mantar sıcaklık ve nem miktarı kontrol altında tutulabilen, havalandırılması kolay, güneş ışığı 
almayan yerlerde yetiştirilebilirler. Mağaralar, soğuk hava depoları, ışığa karşı yalıtılmış 
seralar, tünel ve galeriler, kümesler, depolar, ambarlar, bodrumlar ve modern mantar 
işletmeleri mantar üretimi yapılabilen yerlerdir. 
 
Eğer yetiştiricilik için yeni bir tesis kurulmayacak ise mevcut yer ve binanın seçiminde 
aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulmalıdır: 
 
Seçilen yer aydınlatma, havalandırma, ortam nemlendirilmesi ve temizlik için su ve elektrik 
gibi enerji kaynaklarına sahip ve ulaşım sorunu olmamalıdır. Yapılar nem ortamının 
sağlanması için ıslatmaya uygunluğu ve zararlıların yuvalanmaması açısından tamamen 
betonarme olmalıdır. Yapılardaki çatlak, kırık, dökük yerler onarılmalı kapı ve pencereler 
straforla izole edilmelidir. 
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Tavan yüksekliği en az 2,50 metre olmalıdır. Tabanda atık suyun gideceği bir kanal olmalı, 
şayet yoksa suyun toplanıp alınacağı bir çukur açılmalıdır. 
 
Seçilecek ısı sisteminin bacalı ya da bacasız olmasına bağlı olarak baca sisteminin ve 
havalandırma içinde karşılıklı havalandırma vantilatörlerinin takılacağı deliklerin açılması 
gerekir. 
 
Mantar yetiştirme odasına girmeden önce ayakların dezenfekte edileceği, iş önlüğünün 
giyileceği, devamlı aydınlık gerektiğinde kullanılabilecek bir ön oda oluşturmakta fayda 
bulunmaktadır. 
 

ü Yem Bitkileri Üretimi (Silajlık Bitkiler) 
 
Yıllardan beri her fırsatta yem kaynaklarının yetersizliği nedeni ile hayvansal üretimde 
istenilen düzeye ulaşılamamasından şikâyet edilmektedir. Yapılan çalışmalar ve gösterilen 
gayretler de bu konudaki arayışı sergilemektedir. En önemli kaba yem kaynağımız çayır ve 
meralar aşırı ve zamansız otlatma nedeni ile elden çıkma aşamasına gelmiştir. Bu 
alanlarımızdaki otlatma yoğunluğunu azaltmak amacıyla yem bitkileri tarımına ağırlık 
verilmiştir.  
 
Hayvansal üretimi artırma yolunda verim potansiyelleri düşük olan yerli ırklarımız giderek 
azalmıştır. Bunun yanında kültür ırkı ithali yoğunluk kazanmıştır. Ne yazık ki gösterilen tüm 
bu gayretlere rağmen hayvansal üretimde arzu edilen seviyeye ulaşılamamıştır.  
 
Ülkemiz hayvan varlığına bakıldığında, özellikle Ege ve Marmara bölgelerindeki mevcut 
hayvanların % 90’nının kültür ırkı ve melezi olduğu görülmektedir. Ancak söz konusu bölgeler 
ile diğer bölgelerdeki çayır mera, yem bitkileri alanı ve üretimleri incelendiğinde ihtiyacı 
karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. Hayvanların toplam kaba yem ihtiyacı ülke 
düzeyinde ele alındığında, çayır mera ve yem bitkilerinden sağlanan bölümün % 25,98, tarla 
tarımı artıklarından karşılanan bölümün ise % 43,51 düzeyinde olduğu bildirilmektedir. 
Yüksek verimli kültür ırklarından maksimum verimin alınabilmesi iyi bir besleme ile 
mümkündür. 
 
Ülke düzeyinde mevcut hayvanların tümü kültür ırkı olsa da mevcut kaba yem üretimimiz 
karşısında alacağımız verim yine değişmeyecektir. Üreticilerimiz kaba yem sıkıntısının 
yaşandığı dönemlerde genelde hayvanlarını zorunlu olarak besin maddesi içeriği düşük tahıl 
samanı ile beslemektedir. Bunun yanında taze ve suca zengin, karbonhidrat içeriği yüksek 
yem bitkilerinin parçalandıktan sonra havasız ortamda belirli bir süre bekletildikten sonra elde 
edilen ve silaj adı verilen kaba yem de tercih edilmeye başlanmıştır. Silaj, besin 
maddelerindeki değer kaybını en aza indiren su içeriği yüksek kaba yem özelliği ile tarımı ileri 
ülkelerde yoğun olarak kullanılmaktadır. 
 
Silajın sağladığı yararları özetlemek gerekirse; kaba yemlerin silo edilerek saklanmasında, 
kurutularak yığın yapılmasına oranla daha az iş gücüne ihtiyaç duyulur. Ayrıca kış 
döneminde ihtiyaç duyulan kaba yem daha az bir emekle elde edilebilir.  
 
Kurutma problemi bulunan Karadeniz Bölgesi gibi yörelerde silaj uygun bir depolama 
yöntemidir. Kısa süreli güneşli, açık ve rüzgârlı ortamlar besleme değeri yüksek silaj eldesi 
için yeterlidir. Bu uygulama ile yem ve hayvansal ürün kaybı da önlenmektedir. Yeşil yemlerin 
bulunmadığı özellikle kış aylarında, hayvanların suca zengin ve kaliteli yem ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Yapay kurutma yöntemi dışındaki diğer muhafaza yöntemlerine göre 
yemlerin fermantasyon yolu ile saklanması besin maddelerindeki kaybı önler. 
 
Örneğin, yaprak içeriği fazla yonca ve üçgül gibi türlerin kurutularak depolanmasında besin 
maddeleri kaybı artmaktadır. Silo yemi yapımında ise kurutma kayıpları en aza indirilir. Kuru 
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ot eldesinde % 15-30 olan kuru madde kaybı, silo yeminde % 5’e, % 25-35 düzeyindeki 
sindirilebilir protein kaybı ise % 5’e düşmektedir. Aynı şekilde nişasta değerindeki kayıp kuru 
otta % 50’ye kadar çıkarken, silo yeminde en fazla % 10 olmaktadır.  
 
Fermantasyon sonucu yemlerin taze yumuşak yapısının korunması güzel kokuya sahip 
olması dolayısı ile hayvanlar tarafından sevilerek tüketilmektedir. Taze olarak yedirildiğinde 
hayvanlara zararlı etkisi olan bazı türler, silaj yapımından sonra bu özelliklerini kaybederler. 
Söz konusu farklı türlerin tohumları da fermantasyon sonunda çimlenme özelliklerini 
kaybettikleri için yabancı ot yayılımı da önlenir.  
 
Silaj uygulamaları ile birim alanda daha fazla yem muhafaza edilmektedir. 1 ton kuru ot için 
14 m3 gerekli iken, aynı miktar otun silolanmasında 1.5 m3'lük hacim yeterli olmaktadır. Kısa 
vejetasyon süresine sahip olan silaj bitkilerinin hasadından sonra tarlaya bir diğer ürünün 
ekimine olanak sağlanır. Bir yılda birden fazla ürün alma şansı elde edilir. Uzun yıllar değer 
kaybetmeden saklanabilmesi, bazı yıllar yaşanan doğal afetler sonucu meydana gelebilecek 
yem sıkıntısında güvence kaynağını oluşturmaktadır. Silajın provitamin A içeriği de oldukça 
fazladır. 
 
Bugün bilinçli hayvancılık yapılan işletmelerde silo yemi, hayvanların kış beslenmesinde 
verimliliği güvence altına alan önemli bir uygulamadır. 
 
Her türlü yeşil yemden silaj yapmak mümkündür. Fakat bu amaçla en fazla kullanılan bitkiler 
mısır, sorgum, sudanotu, sorgum-sudanotu melezi, fiğ-tahıl karışımları, İtalyan çimi, arpa, 
buğday hasılları, ayçiçeği vb bitkilerdir. Silaj üretimi amacı ile çoğunlukla tercih edilen bitkiler 
yanında yonca, yanında doğal çayırlardan da yararlanmak mümkündür. Baklagil yem 
bitkilerinde protein oranı fazla, karbonhidrat içeriği az olduğu için, silolanmaları sırasında 
karbonhidratça zengin katkı maddelerine gerek vardır. Örneğin patates, şeker pancarı 
yaprağı, şeker endüstri artığı posaları, hayvan pancarı yaprakları ve konserve sanayi artıkları 
da silolanarak hayvan beslenmesinde kullanılabilir.  
 
 

ü Ekolojik (Organik) Bitkisel Ürünler Üretimi  
 
Ekolojik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması 
kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Ekolojik tarımın amacı; toprak ve su 
kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.  
 
Trabzon’da bugün için üretimi gerçekleştirilen meyve ve sebzelerin tamamının ekolojik olarak 
üretimi mümkün görülmektedir. Özellikle kendi alanında rakipsiz olan fındık, çay, mısır, 
patates, karalahana, tütün gibi bitkisel ürünlerin yanı sıra hayvancılık sektöründe de süt ve et 
üretimine yönelik ekolojik üretim yapılabilir görülmektedir. Bu konu gerek iç pazar gerekse de 
dış pazarlar açısından son derece önemli bir konudur. Dolayısıyla yapılacak yatırımlar 
konusunda detaylı bilgilerin temin edilmesi gerekmektedir. 
 
İlin genel konumu, kirlenmemiş yapısı, iklim özellikleri, gübre ve ilaç kullanımının düşüklüğü, 
adaptasyon kabiliyeti yüksek yerel çeşitlerin varlığı, özellikle insan müdahaleleri olmadan 
doğal olarak yetişen çayır ve meralardaki tıbbi ve baharatlı (ısırgan, kekik, kuşburnu, nane, 
ıhlamur v.b.) bitkilerin varlığı, organik ürünler yönü ile önemli bir potansiyel kaynak 
oluşturmaktadır. İlin birçok yerinde organik olarak üretilen ürünler organik olarak 
değerlendirilmemektedir. Çünkü organik üretim yalnız gübre ve ilaç kullanılmadan ürün 
üretilmesi demek olmayıp, ürünlerin aynı zamanda kontrol ve sertifikasyon işlemlerini 
kapsamaktadır.  
 
Trabzon’un taşıdığı söz konusu özellikler Trabzon’da organik tarıma geçişte önemli bir 
avantaj sağlayacaktır. 
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5.2.2. Hayvancılık Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar 
 
Tarımda ileri düzeydeki ülkelerde hayvansal üretimin toplam tarımsal üretimdeki payları         
% 60-70 iken, Türkiye’de bu oran % 20-25 dolayındadır. 
 
Yıllardır bitkisel ve hayvansal üretim arasında denge kurulamamış, son yıllarda bu denge 
hayvancılık aleyhine bozulmuştur. Tarımsal üretim içerisinde hayvancılığın payı 1970 yılında 
% 36,9 iken bu oran 1999 yılında % 21,6’ya düşmüş ve 2004 yılında da tekrar % 26,5’e 
yükselmiştir. Bu olumsuz yapının ortadan kaldırılmasına yönelik hayvancılığa yönelik 
yatırımların artırılması gerekmektedir. 
 
Hayvancılık sektöründe yapılabilecek 6 yatırım belirlenmiştir. 

 
Ø Arıcılık ve Bal Üretimine Yönelik Yatırımlar, 
Ø Saanen Irkı Keçi Yetiştiriciliği, 
Ø Et ve Süt Besiciliği, 
Ø Et ve Yumurta Tavukçuluğu, 
Ø Angora Tavşanı Yetiştiriciliği, 
Ø Beyaz Hindi Yetiştiriciliği. 
 
Bitkisel tarım ve hayvancılık alanlarında yapılacak yatırımlarda ve her türlü yetiştiriciliklerde 
Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli çalışılmalı ve teknik destek sağlanmalıdır. 
 
 

ü Arıcılık ve Bal Üretimi 
 

Arıcılık, az topraklı ya da topraksız çiftçilere gelir sağlamak, orman içi ve kenar köylerde 
yaşayanları kalkındırmak yönünden önemli bir tarım koludur. Ülkemizde iş sahalarının 
açılması için yüksek miktarda yatırım yapılması gerekirken, arıcılığın bir iş alanı oluşturması 
bu dalın geliştirilmesi için önemli bir sebeptir. Bu amaçla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ilkel 
kovanların modern kovanlara çevrilmesi için çalışmalar başlatmıştır. Ayrıca kovan başına 
alınan ortalama bal veriminin yükseltilmesi için damızlık ihtiyacı olarak genç ve sağlıklı ana 
arı üretimi teşvik edilmektedir. Gezginci arıcılığın teşviki konusunda da çalışmalar 
yapılmaktadır. 
 
Ülkemizde 153.662 aile, 4.321.696 adet arılı kovan varlığına sahip olup, 67.259.000 kg 
toplam bal üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin birkaç yılda katlanarak arttırılması ise mümkün 
görülmektedir. 
 
Bugün AB’nin yıllık bal ithalatı 200.000 ton olup bu miktar, bizim bal üretimimizin 3 misli 
büyüklüğündedir. Damızlık ana arı üretiminin arttırılarak, kaliteli ana arı kullanılması 
sağlanırsa ülkemizde de yüksek bal verimi elde edilebilir. Bu amaçla Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca “Arı Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesi” hazırlanmıştır. Söz konusu birliklerin 
kurulması ile ülkemiz arıcılığında yaşanan birçok sorun çözüm bulacaktır.  

 
Son 10 yıllık toplam verilere göre Trabzon, Türkiye kovan varlığının % 1,85’ine, bal üretiminin 
de % 1,64’üne sahip bulunmaktadır. 
 
İlde kovan varlığı ve bal üretiminin son 10 yıllık gelişimine bakıldığında genelde sürekli bir 
artış gözlenmektedir. Bazı yıllarda görülen dalgalanmalar ise iklim faktörlerinden 
kaynaklanmıştır. Kışların sert, uzun ve sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle zaman zaman 
yalancı baharın yaşandığı yıllarda kovan varlığında düşüş olurken, yazların kurak geçtiği 
mevsimlerde de bal üretiminde düşüş görülmüştür. 
 
İlin iklim şartları nedeniyle arıcılık faaliyetleri gezginci arıcılık şeklinde olup, bir kısım arıcılar 
ilde kestane, ormangülü ve akasya gibi bitkilerden erken ilkbaharda bal üretimi yaptıktan 
sonra diğer gezginci arıcılarla birlikte il dışına çıkmaktadırlar. 
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2000 yılı verilerine göre ilin kovan varlığı 82.715 adet olup, Türkiye kovan varlığı 
sıralamasında iller arasında % 1,91’lik payla 12. sırada yer almaktadır. Bal üretimi 
bakımından ise 1.205 tonluk üretimle Türkiye bal üretimi sıralamasında iller arasında           
% 1,97’lik payla 13. sırada yer alırken illere göre bal pazarlama oranında ise % 3,46’lık payla 
5. sırada yer almıştır.  

 
2004 yılı itibariyle bal üretimi 1.400 ton/yıl civarında olmakla birlikte, bu potansiyeli 
değerlendirmek üzere bal üreticiliği ile bal ambalajına yönelik yatırımlar doğal kaynak 
açısından kolaylıkla gerçekleştirilebilir görülmektedir. 

 
 

ü Saanen Irkı Keçi Yetiştiriciliği 
 
Keçiler geviş getiren diğer hayvanlara kıyasla elverişsiz çevre şartlarına daha dayanıklıdır. 
Meralardan ise çok iyi yararlanabilirler. İyi bir süt keçisi yaklaşık on ay sağılabilir ve günde 
ortalama 2 kg süt verebilir. Bu açıdan süt keçilerinin hiç yemlenmeden, sadece merada 
beslenmeleri düşünülemez. Çünkü istenilen süt ve döl veriminin elde edilmesi beslemeyle 
yakından ilişkilidir. 
  
Üreticilerin sahip oldukları, et ve süt verimleri düşük yerli  ırk keçileri elden çıkararak, yerine 
yüksek verimli kültür ırkı hayvanları koymaları ekonomik olmayabilir. Bu nedenle  süt 
keçiciliğinin geliştirilmesinin esası melezleme çalışmalarına dayanır. Ancak, melezleme 
çalışmalarının başarılı olabilmesi için damızlıkların  yüksek verimli hayvanlardan seçilmesine 
dikkat edilmelidir. Sonraki melezleme çalışmalarına elde edilen melez keçilerle devam 
edilebilir. 
 
Dünya'da keçi yetiştiriciliğinde yerli ırkların ıslah edilmesi amacıyla en çok Saanen ırkı keçiler 
kullanılır. Bunun nedeni Saanen keçisinin farklı iklim ve çevre koşullarına kolayca 
uyabilmesidir. Böylece birçok ülkede yerli keçilerin ıslahında Saanen keçileri kullanılarak 
yüksek verimli yerli keçi tipleri elde edilmiştir. İyi bakım ve besleme koşullarında 2,5 yaşın 
üstündeki bir  Saanen keçisi bir sağım döneminde 280-300 gün sağılabilmekte ve toplam 
700-900 kg süt verebilmektedir. 
 
Saanen Keçileri İsviçre kökenli süt ve döl verimi yüksek hayvanlardır. Saanen keçisinin 
vücudu beyaz veya parlak krem rengi kısa kıllarla kaplıdır. Deri rengi pembemsidir. Omuz, 
sağrı ve sırt çizgisi üstündeki kıllar daha uzundur. Tekelerin sakal ve yelesinde uzun kıllar 
oluşmuştur. Tekelerin canlı ağırlığı 75 kg'a kadar çıkabilmektedir.  
 
Dişilerin vücudu süt tipine uygun zayıf ve ince  bir yapıya sahiptir ve canlı ağırlıkları 50 kg 
civarındadır. Bacakları düzgün ve sağlam yapılı yol yürümeye elverişlidir. Meme yapısı çok 
iyi gelişmiş ve vücuda bağlantısı geniş koltuk meme tipindedir. Döl verimleri yüksektir. 
Çoğunlukla ikiz veya üçüz oğlak verir. Kesinlikle orman dostudur.  
 
Saf olarak da yetiştirilen Saanen keçileri ülkemizde de yerli ırklarımızın ıslahında kullanılır. 
Özellikle, Ege Bölgesinde kıl keçilerinin ıslahında Saanen keçisi tekeleri başarı ile 
kullanılmaktadır. 
 
Saanen keçisi ile kıl keçisi melezlerinin yerli ırklara göre süt verimi fazla, canlı ağırlıkları ve et 
kalitesi yüksektir. 300 başlık yerli kıl keçisi sürüsünden elde edilebilecek süt, 50-60 başlık 
melezlenmiş bir sürüden sağlanabilir. 
  
Melezlerde ikiz doğum oranı yerli ırklara göre daha yüksektir. Elde edilen bu melez keçiler, 
Saanen tekeleri ile tekrar çiftleştirilerek, daha ileri melezler elde etmek de mümkündür.  
 
Bu konuda üretim yapmak isteyen yetiştiricilerimiz detaylı bilgi almak için Trabzon Tarım İl 
Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
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ü Et ve Süt Besiciliği 
 

Hayvancılıkta genel olarak birim hayvan başına verimlerin düşük, yem bitkileri ekim 
alanlarının yetersiz, çayır ve meraların otlatma kapasitelerinin düşük olması, hayvan 
hastalıklarının etkilerini sürdürmeleri ve üreticilerin ülke genelinde örgütlenememesi, teknoloji 
ve bilgi noksanlığı gibi sebeplerle hayvancılık üretim artışları yeterli olamamaktadır. 
 
Trabzon’da daha çok büyükbaş hayvan beslenmektedir. Trabzon’da büyükbaş hayvan sayısı 
2004 yılında % 2,5 artarken, küçükbaş hayvan sayısı % -4,5 düşüş göstermiştir. Yıldan yıla 
yerli karasığırdan melez ve saf inek tercihine doğru hızlı bir istek gözlenmektedir. Bu son 
derece olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 
 
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında yıllar itibarıyla değişiklikler meydana gelmektedir. 
Dolayısıyla bu varlığının korunması ve geliştirilmesi açısından buna yönelik çalışmalar ile 
sağlayacağı ekonomik katkısı yanında istihdama yapacağı katkı da çok önemlidir. Şartlar ne 
olursa olsun, et ve süt besiciliğini geliştirmek için gerekli tedbirler alınmalı ve bu alanda 
yatırımlar yapılmalıdır. Söz konusu yatırımlar özellikle kurulu bulunan ve önümüzdeki 
dönemlerde marka oluşumları ile artacağı düşünülen süt ve süt mamulleri üretim tesislerinin 
geleceği açısından önem arz etmektedir. 
 
Hayvancılığın geliştirilmesi sonucu potansiyel olarak karşımıza çıkacak olan et ve süt 
besiciliğinin önemini daha iyi kavrayabilmek açısından, aşağıda kırmızı ve beyaz et ile 
işlenmiş içme sütüne ait veriler incelenmeye çalışılmıştır.  
 
Türkiye, kırmızı ve beyaz et ile işlenmiş içme sütü talep, üretim, ihracat ve ithalatı bilgileri 
çizelge 7’de verilmiştir.  
 

Çizelge 7. Türkiye Kırmızı ve Beyaz Et ile İşlenmiş İçme Sütü Talep, Üretim, İhracat 
ve İthalatı  
 

 
2002Gerçekleşme 2003 Gerçekleşme 2004 Tahmin Yıllık Artış (%) 

M (1) D (2) M (3) D (4) M (5) D (6) 2003 (4/2) 2004 (6/4) 

T
a

le
p

 

Et-BB 277 348.041 275 345.335 278 349.335 -0,7 1,1 
Et-KB 72 86.040 68 81.588 75 90.000 -5,2 10,3 
KH-Eti 633 359.876 639 363.457 716 406.999 1,0 12 
Süt* 365 60.670 375 62.332 383 63.661 2,7 2,1 

Ü
re

ti
m

 Et-BB 277 348.066 275 345.553 278 349.322 -0,7 1,1 
Et-KB 72 86.400 68 81.600 75 90.000 -5,6 10,3 
KH-Eti 640 363.798 645 366.641 720 409.273 0,8 11,6 
Süt* 365 60.670 375 62.332 383 63.661 2,7 2,1 

İh
ra

c
a

t 

Et-BB 0,0 29 0,0 22 0,0 0 -25,0 -100.0 
Et-KB 0,3 336 0,0 11 0,0 0 -96,7 -100,0 
KH-Eti 6,9 2.340 5,61 1.899 4,0 1.356 -18,8 -28,6 
Süt** 0,5 220 0,9 397 1,0 441 80,0 11,1 

İt
h

a
la

t 

Et-BB 0,0 7 0,0 1 0,0 3 -85,0 233,3 
Et-KB - - - - - - - - 
KH-Eti - - - - - - - - 
Süt** 0,0 16 0,1 52 0,1 62 233,3 20,0 

 BB: Büyük Baş Hayvan, KB: Küçük Baş Hayvan, KH: Kümes Hayvanları, * :İşlenmiş İçme Sütü, ** :Süt ve Krema 
 M: Miktar (Bin ton)         D: Değer (Milyar TL)         1998 yılı fiyatlarıyla 
  Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler. 2003, DPT  
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2003 yılında küçükbaş eti üretimi 68 bin ton, büyükbaş eti üretimi 275 bin ton ve kanatlı eti 
üretimi de 645 bin ton olarak gerçekleşmiş olup, üretim-talep birbirini karşılamaktadır. 
Kanatlıda ise üretim fazlası ihraç edilmiştir. Süt üretiminde ise üretim ve talep 375 bin ton 
olarak gerçekleşmiş olup, düşük miktarda da ihracat ve ithalat söz konusudur.  
 
Hayvancılık sektöründe arzulanan verim artışlarının sağlanmasında mevcut genetik kapasite 
suni ve tabii tohumlama uygulamaları ile artırılırken, bu konuda bakım ile beslenme 
şartlarının iyileştirilmesi ve çeşitli girdi fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki dengenin 
korunması hususları önemini sürdürmektedir.  
 
Önümüzdeki yıllarda, et ve süt besiciliğine yönelik büyükbaş hayvan yatırımlarının, öncelikle 
talebi karşılamaya yönelik olarak faaliyet göstermesi ve artan yapağı talebini karşılamaya 
yönelik de küçükbaş hayvancılık yatırımlarına da ağırlık verilmesi gerekecektir.  
 
 

ü Et ve Yumurta Tavukçuluğu 
 
Tavukçuluk, 1970'li yıllardan başlayarak ülkemiz hayvancılık sektörü içinde sürekli bir 
gelişme sağlanan, kendi üretim planlamasını yapabilen ve ülke ihtiyacını karşılayabilen 
önemli bir üretim dalıdır. Ülkemizde bugün üretilen beyaz etin yaklaşık % 80'i son derece 
modern tesislerde gerçekleştirilmektedir ve çoğu gelişmiş ülkelerdeki benzerlerinden 20 yıl 
daha gençtir.  
 
Ülkemiz piliç eti üretiminde dünya ülkeleri sıralamasında 176 ülke içinde 18. sıradadır. 
Sektörde dünyadaki son gelişmeler yakından takip edilmekte ve üretime yansıması çok hızlı 
olmaktadır. Tavukçuluk sektöründe Tayland ve karma ortaklı yabancı sermaye 
bulunmaktadır.  
 

Çizelge 8. Türkiye'nin Et Tavuğu (Broiler) ve Beyaz Et Üretimi  
(Ton) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Beyaz Et Üretimi  302.256 408.675 492.427 494.244 571.482 
Toplam Kanatlı Et Üretimi  424.805 546.043 616.401 619.410 673.160 

 2000 2001 2002 2003 2004* 

Beyaz Et Üretimi  526.665 598.581 620.475 768.012 853.345 
Toplam Kanatlı Et Üretimi  670.617 680.206 705.085 855.000 950.000 

*: Tahmini 
Kaynak: İGEME 
 
Ülkemizdeki etçi işletmelerin % 72,6'sını 5.000 adet/devre kapasiteli işletmeler 
oluşturmaktadır. Broiler üretiminde yaygınlaşan entegrasyon üretimin % 85-90'ını sözleşmeli 
sistem içinde gerçekleştirmekte ve modern kesimhanelerde kesilen piliçler, entegre çalışan 
firmalar aracılığı ile pazara sunulmaktadır.  
 
Yurtiçi tavuk eti satışının % 75'ini bütün tavuk, % 25'ini parça tavuk eti oluşturmaktadır. Parça 
tavuk eti satışının % 73'ü but-göğüs, % 11'i taşlık, % 6'sı boyun, % 6'sı kanat ve % 4'ü fileto 
şeklinde gerçekleşmektedir.  
 
Son yıllarda ülkemizde hindi eti de ekonomik olarak üretilmeye başlanmıştır. Söz konusu 
ürünün dünya pazarlarında ihraç imkânı fazladır. Son yıllar değerlendirildiğinde, 2002 yılında 
bir miktar düşüş gösteren beyaz et ihracatı en yüksek ihracat miktarına 2003 yılında 
ulaşmıştır.  
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Son yıla ait veriler itibariyle Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong- Kong, Makedonya ve 
K.K.T.C. en önemli pazarlarımız görünümündedir. Bulgaristan ise ülkemiz için ümit vaat eden 
bir pazardır. 

 
Çizelge 9. Türkiye'nin Yıllar itibariyle Beyaz Et İhracatı  

 

 1996 1997 1998 1999 

Miktar (kg)  9 520 285 11 011 865 12 481 088 9 885 993 
Değer ($)  8 849 291 10 445 397 11 178 191 6 756 996 

 2000 2001 2002 2003 

Miktar (kg)  9 840 613 24 417 223 20 249 970 25 089 470 
Değer ($)  5 611 390 14 242 215 11 951 198 16 435 756 

 Kaynak: İGEME 
 
Son yıllarda Çin ve Hong Kong'a özellikle tavukayağı ihracatı gerçekleştirilmektedir. 1994-
1997 yılları arasındaki ihracatımız Rusya Federasyonu, Türk Cumhuriyetleri, K.K.T.C. ve 
Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilmekteydi. 1997'den sonra Rusya Federasyonu'nda görülen 
kriz ve uygulanan tarife dışı engeller sebebi ile söz konusu ülkeye ihracatımız durma 
noktasına gelmiş olmakla birlikte 2001 yılında yeniden ihracata başlanmıştır. 2003 yılı 
itibariyle en önemli pazarlarımız Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Makedonya ve Hong 
Kong'dur.  
 
Mevcut beyaz et ihracatımız içinde en çok tavukayağı, % 65'lik tüm tavuk (taze/soğutulmuş), 
but ve but parçaları, sakatat (karaciğer), % 70'lik tüm tavuk ve dondurulmuş formlar (ileri 
işlenmiş çeşitli tavuk / hindi et parçaları - fast food ve hazır gıda olarak tüketime sunulan) 
önemli kalemleri oluşturmaktadır.  
 
TS. 2409 tavuk gövde eti (karkas) ve TS 4018 hindi eti standartları yürürlükte bulunmakla 
birlikte ihracatta da zorunlu olarak uygulanmaktadır.  
 

Çizelge 10. Türkiye'nin Beyaz Et ve Ürünleri ithalatı  
 

 1996 1997 1998 1999 

Değer ($) 160 196 515 394 74 695 18 232 

 2000 2001 2002 2003 

Değer ($) 824 989 182 517 32 267 64 897 
 Kaynak: İGEME 
 
Sektörde 1988-1993 yılları arasında fiyat artışlarını önlemek amacı ile yapılan ithalatın 
dışında kayda değer bir ithalat olmamıştır.  
 
2002 yılı itibariyle gerçekleşen ithalat Azerbaycan, İsrail ve Rusya Federasyonu’ndan 
yapılmaktadır. Hindi eti ve kaz karaciğeri daha çok ithal edilen ürünler olup, Azerbaycan’dan 
ise düşük miktarda tavuk eti ithal edilmiştir. Ayrıca, damızlıkların yenilenmesi amacı ile 
yumurta ve civciv ithalatı yapılmaktadır. Diğer taraftan hastalıklara karşı aşı ithali ve çeşitli 
yem ham maddeleri ithali de yapılmakta olup, özellikle yem ham maddeleri tavukçuluk 
sektöründe ana ithal girdi kalemini oluşturmaktadır.  
 
Yem fiyatlarında görülen artış maliyet arttırıcı bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Üretim 
maliyetinin % 70'ini yem bedeli oluşturmaktadır. Yem içinde yer alan soya, mısır, balık unu ve 
premiksler büyük oranda ithalat yoluyla temin edilen ham maddelerdir. Kanatlı yemlerinde 
bulunan ithal ham madde oranı % 85'lere çıkmaktadır. Ortalama ithal ham madde kullanımı 
Broiler yeminde % 70 oranına ulaşmaktadır. 
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Son yıllarda, ülkemizde tavukçuluk konusunda ciddi ilerlemeler görülmesine karşın 
tavukçuluğun gelişimini etkileyecek olumsuzlukların da tespit edilerek ortadan kaldırılmasına 
yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  
 
Yumurta tavukçuluğu ile et tavukçuluğunda iç pazar imkânları olduğu gibi, tavuk eti ve 
mamulleri ile yumurtada ihracat imkânlarının da bulunduğu düşünüldüğünde bu sektöre 
yatırım yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  

 
 

ü Angora Tavşanı Yetiştiriciliği 
 

Ankara tavşanının yetiştirilmesinin ilk amacı yün üretimidir. Kökeni Türkiye-Ankara olmasına 
karşın Türkiye’de nesli tükenmiştir. Ankara Tavşanı yetiştiriciliği konusunda üreticilerden 
gelen yoğun talep, bu hayvanın gen kaynağı olarak üretimini ve yetiştiriciliğinin ülke bazında 
sağlanmasını gerektirmiştir.  
 
Türkiye’de tekstil endüstrisinde kullanılan Ankara tavşanı yünü dış alımla karşılanmaktadır. 
Son yıllarda yurt dışından ithal olarak getirilen hayvanlarla üretimine tekrar başlanmıştır. 
Buna karşın dünyada Ankara tavşanı yetiştiriciliği uzun yıllardır yaygın olarak yapılmaktadır.  
 
Ankara tavşanı İngiliz denizcileri tarafından 1723 yılında Anadolu’dan Fransa ve İngiltere’ye 
götürülmüştür. Almanya’da ise ilk olarak 1777 yılında Ankara Tavşanı yetiştirilmeye 
başlanmıştır. Günümüzde; Çin, Fransa, Macaristan, Çekoslovakya, Arjantin, Şili, Almanya, 
Brezilya tavşan yünü üreten başlıca ülkelerdir. Tavşan yününü işleyen en önemli ülkeler ise 
İtalya, Japonya, Almanya, Fransa, Hindistan ve Şili’dir.  
 
Dünya’da Ankara tavşanı yünü üretiminin 8.000-12.000 ton arasında olduğu tahmin 
edilmektedir. Ham angora yününün asıl kaynağı dünya üretiminin % 90’ının yapıldığı Çin’dir. 
Angora yününün fiyatı tüyün uzunluğuna, inceliğine, yumuşaklığına, temizliğine göre 
değişmektedir. Moda da, fiyatta dalgalanmalara yol açmaktadır.  
 
Tekstil sanayinde Ankara tavşanından elde edilen yüne “Angora Yünü” adı verilmektedir. 
Esnekliğinin artması, uçuşmasının önlenmesi ve üretim masraflarının azalması için diğer 
yünlerle özellikle koyunyünüyle karıştırılarak değerlendirilmektedir. Hafif, ince, izolasyon 
yeteneği çok iyi olan angora yününden eldiven, şapka, kazak, kumaş, battaniye vb. ürünler 
yapılmaktadır. Angora yününde kıl uzunluğu 10-15 cm. inceliği dişide 12 cm, erkekte 11 cm 
civarındadır. Kir ve yağlardan arındırıldıktan sonra % 6 oranında kayıp verir. Koyunda bu 
kayıp % 50’dir. 
 
Ankara tavşanında boyun kısa, baş yuvarlak ve orta büyüklüktedir. Kulakları dik, iki yana açık 
ve uçlarında birer püskülü vardır. Kulakların iç yüzleri ince, kısa ve seyrek tüylerle örtülüdür. 
Kulağın dış yüzü ipeksi, ince uzun tüylerle kaplıdır. Beyaz tavşanlarda gözler kırmızıdır. 
Ayaklar ince uzundur ve uzun tüylerle kaplıdır. Kemikler ince ve sağlamdır. Ortalama canlı 
ağırlıkları 3,5-4 kg’ dır. Ergin canlı ağırlık dişilerde erkeklerden daha fazladır. Bu hayvanlar  
3-4 aylıkken cinsel olgunluğa gelirler. Fakat çiftleştirme için en uygun yaş 7-8 aylık yaştır. Bir 
batında 5-6 adet yavru doğuran Ankara tavşanlarında sütten kesim çağındaki kalan canlı 
yavru sayısı ortalama 3’tür. Yavrular 6 haftalık yaşta sütten kesilirler. Ankara tavşanlarının 
ekonomik ömürleri 4 yıldır. 
 
Ankara tavşanının İngiliz, Fransız, Alman, Rus, Tanghang gibi çeşitli tipleri vardır. Ayrıca, 12 
değişik rengi mevcuttur. Fakat en çok tercih edileni albino olan beyaz Ankara tavşanıdır. 
Ankara Tavşanı diğer tavşan türleriyle karşılaştırıldığında daha fazla ilgiye ihtiyaç 
duymaktadırlar. Yün üretimi bu nedenle iş gücünün düşük olduğu ülkelerde gelişmiştir. 
 
Tavşanlar cinsel olgunluğa geldiklerinde bireysel kafeslere alınmalıdır. Boyutu küçük olan 
kafeslerde hayvan bacaklarını uzatacak yer bulamadığından sürekli arka ayakları üzerinde 
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aynı pozisyonda oturur ve bu durumda ayak tabanı yaraları oluşur. Küçük kafeslerde 
yünlerde keçeleşme de artar.  
 
Kafes boyutlarının 70-90 x 60 x 45 cm olması uygundur. Tabanda yataklık kullanılmıyorsa 
taban yaralanmalarını önlemek için kenarları yuvarlatılmış ahşap ızgara kullanılmalıdır. 
Optimum ızgara genişliği 25-30 mm, ızgara aralığı 10-12 mm’dir. Hayvan yününün temiz 
kalması için kafes tabanı idrar ve dışkının çabuk uzaklaşmasına imkân sağlayacak şekilde 
düzenlenmelidir. Kafese takılarak biriken tüyler alev makinesiyle yakılarak temizlenebilir. 
Ancak, ısının etkisiyle telin galvanizi bozularak pürüzler oluşur.  
 
Ankara tavşanlarının bulunduğu ortamın sıcaklığı 15-20 0C olmalıdır. Sıcaklığın 30 0C’nin 
üzerine çıkması durumunda yün miktarı ve kalitesi düşer. Bir tavşan günde ortalama 170 g 
yem tüketir. Angora kılındaki keratin kükürtlü amino asitlerce zengindir. Bu nedenle Ankara 
tavşanı rasyonlarındaki kükürtlü amino asit miktarı yüksek olmalıdır. Yemde % 16-17 ham 
protein, %16,5 ham selüloz, % 2-3 ham yağ, 2.750 kcal/kg sindirilebilir enerji bulunmalıdır. 
Kükürtlü amino asit miktarının ise % 0,7-0,8 düzeyinde olması istenir. 
 
Ankara tavşanları üreme kapasiteleri yönünden değil, yün kabiliyeti yönünden ıslah 
edildiklerinden damızlık ve laktasyon kondisyonları diğer tavşanlara göre zayıftır. Ankara 
tavşanlarında elde çiftleştirme metodu uygulanır ve üreme verimi diğer tavşan ırklarından    
% 50 oranında daha düşüktür. Uzun olan yün dişide embriyonik ölümlerde artmaya, yem 
tüketimi ve laktasyonda azalmaya, erkekte cinsel aktivitede azalmaya ve spermatozoit 
dertormasyonlara neden olur.  
 
Ankara tavşanının üç yaşından sonra yün üretimi ve üreme yeteneği hızla azalmaya 
başlamaktadır. Yün üretim miktarı ile üreme performansı arasında ters ilişki vardır. 
 
Ankara tavşanları ilk olarak 2 aylık yaşta kırkılmaya başlanır. Sonra her 3 ayda bir kırkılarak, 
yıllık 4 kırkım sonucu bir hayvandan 800-900 g kadar yün elde edilir. Yün verimi üzerine çok 
sayıda çevresel faktörün etkisi vardır. Bunlar cinsiyet, yaş, canlı ağırlık, mevsim, gebelik 
durumu ve kırkım aralığı gibi faktörlerdir. Dişilerde yün verimi erkeklere oranla % 15-20 daha 
fazladır. Gebelik ve laktasyon yün verimini 1/3 oranında azaltır. Burulan erkeklerde ise yün 
verimi %15-20 oranında artmakta, yem tüketimi azalmakta, hayvan sessiz, sakin bir hal 
almaktadır. Bu da grup halinde barındırılmasını mümkün kılmaktadır. 
 
En kaliteli kıllar 3’üncü kırkımda, hayvan 9 aylık yaşta iken elde edilir. Dişilerin mümkün 
olduğunca uzun süre üretimde kullanılması ve döl verimlerinin mümkün olduğunca 
azaltılması gerekir. Ebeveyn erkek tavşanların sayısı toplam hayvan sayısının % 5’i kadar 
olmalıdır.  
 
Yaz mevsiminde, sonbahar ve kışa göre daha az yün elde edilir. Alışkın biri tarafından yarım 
saatte bir tavşan kırkılabilir. Yün makas, elektrikli - el kırkım aleti veya yolma yöntemiyle elde 
edilir. Hayvana az stres vermesi, soğuğa karşı daha iyi koruma sağlaması, daha az emek ve 
zaman harcanması, daha fazla yün elde edilebilmesi sebebiyle kırkım aletleri daha çok tercih 
edilmektedir. Makasla yapılan kırkımın dezavantajı kırkımda çok zaman harcanması ve kırpık 
yün oranının artmasıdır. Yolma yönteminde hayvan çıplak kalacağından soğuğa direnci 
azalacaktır. Kırkım aletiyle yapılan kırkımda deri üzerinde 3-5 mm uzunluğunda kıl 
bırakılabilmektedir.  
 
Bazı ülkelerde yolma yöntemi hayvan refahı açısından yasaklanmıştır. Son yıllarda tüy 
dökücü ilaçlar yolma yöntemi yerine kullanılmaktadır. Bu metotta tüy dökücü ilaç doğal bitki 
ekstraktı olup (logodendron) yem katkı maddesi şeklinde hayvana verilmektedir. Elde edilen 
yün kalitesine göre gruplandırıldıktan sonra güveye karşı korunarak depolanmalıdır. Uzunluk, 
incelik, temizlik, yumuşaklık, keçeleşme durumu yünün kalitesini belirleyen unsurlardır. 
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Kırkım, tavşanların soğuğa karşı korunmalarını ve kırkımdan 5-6 hafta sonra ise yünün 
uzaması fazla metabolik ısının atılmasını önler. Kırkımdan sonraki dönemde ortam sıcaklığı 
20 0C’nin altında ise bir şok dönemi ve daha sonra yem tüketiminde ani bir yükselme olur. Bu 
durum metabolizmayı zorlar ve kan dolaşımı bozukluklarına neden olur. Bazı kronik 
hastalıklar akut hale gelerek ölümler ortaya çıkar. Ankara tavşanında görülen ölümlerin % 50 
ve daha fazlası kırkımdan sonraki ilk haftada ortaya çıkar. Bu nedenle kışların özellikle çok 
şiddetli olduğu bölgelerde kırkımların soğuk aylara gelmeyecek şekilde program yapılması 
uygundur.  
 
Ankara tavşanlarında midede tüy topaklanmasından (Trichobezoar) kaynaklanan mide 
rahatsızlıkları çok yaygındır. Hayvan kendi tüylerini yutarak tüy topaklanmasına neden olur. 
Bu hayvanlar yeterince yem tüketemediklerinden vücut ısılarını koruyamazlar. Ayrıca, bu 
topaklar mideyi tıkayarak genellikle hayvanın ölümüne yol açarlar. Tüy topaklanmasının 
önlenmesi için hayvanların haftada bir kez aç bırakılarak sadece kuru ot ve su ile beslenmesi 
önerilmektedir. Ayrıca, ananas suyu ve papaya hapının da tüy topaklanmasına karşı iyi 
geldiği bildirilmektedir. 

 
Ankara Tavşanı, başlangıçta fazla yatırım gerektirmemektedir. Ortalama 15 tavşanla bu 
yatırıma başlanabilir. Bunun için de toplam 1.500 $’lık yatırım gerekmektedir. Ancak, bu işe 
başlamak için az bir sermayenin yeterli olmasına rağmen, bu işin devamı için sermaye 
gerekmektedir. Bu yatırımda gerçek maliyeti kafesler oluşturmaktadır. İdeal bir çiftlik için 
1.000 civarında tavşan gerekmektedir.  
 
Trabzon için bu alanda gerçekleştirilmesi önerilen yatırımın rantabl olacağı düşünülmektedir.  

 
 

ü Beyaz Hindi Yetiştiriciliği 
 

Günümüzde insanların hayvansal kaynaklı gıdalarla beslenmesinde, kolesterolün damar 
tıkanıklıklarına ve çeşitli dolaşım bozukluklarına neden olması bakımından kırmızı et yerine 
beyaz et tercih edilir duruma gelmiştir. Ülkemizde son yıllarda, mera yönlü gezginci ırk olan 
bronz veya siyah hindi üretiminden, broiler tipi kapalı alanda büyütülen, beyaz Kaliforniya ırkı 
hindi eti üretimine geçiş başlamıştır.  
 
Hindi yetiştiriciliği özel sektörün ilgisini çekmiş ve entansif şartlarda üretimler 
sürdürülmektedir. Ülkemizde 850 bin tonlara ulaşan tavuk eti üretimimize karşılık hindi eti 
üretimimiz ancak 100 bin ton civarındadır. 
 
Gelişmiş ülkelerde kişi başına hindi eti tüketimi 8-10 kg’larda seyrederken ülkemizde, ancak 
300 gr’a ulaşabilmiştir. Alternatif üretim olarak beyaz etin yanına, pembe et olarak hindi eti 
üretiminin gelişeceği ümit edilmektedir. 
 
Dünyada hindi üretimi her yıl düzenli olarak artış göstermektedir. Bu gelişimin başlangıcı 
1950’li yıllara dayanmakta olup, o yıllarda siyah hindi ırkı gündüzleri merada güdülerek 
akşamları da küçük kümeslerde barındırılarak yetiştirilmekteydi. 
 
1950’li ve 1970’li yıllar arasında büyük beyaz hindi ırkları suni tohumluma yapılarak 
geliştirilebilirken 1980’li yıllara gelindiğinde bütün bir yıl boyunca üretim yapan entegre 
tesisler kurulmaya başladı ve hindi eti tüketicinin beğenisine sunularak gerçekten büyük itibar 
gördü. 
 
Hindiler önceleri küçük, orta ve büyük ırk olarak üç guruba ayrılırken genetik bilimdeki 
gelişmelere paralel olarak da birçok alttürleri geliştirildi. Günümüzde ticari et yönünde 
yetiştirilen dört hindi ırkı bulunmaktadır. Bunlar; Nicholas, British United Turkey, Hybrit ve 
GBN-508’dir. Ayrıca, bunların da alt ırkları bulunmakla birlikte, tamamına yakını büyük hindi 
gurubundadır. 
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Küçük ya da orta guruba giren hindiler 12 haftalık yaşta 4,5 kg. canlı ağırlığa ulaşmaktaydı. 
Ancak, büyük hindi varyeteleri 24 haftalık yaşta 20 kg. canlı ağırlığa ulaştığından yemek 
fabrikaları, şarküteri imalathaneleri ve parça-paket satışında marketler tarafından tercih 
edilmektedir. Ayrıca, büyük ırk hindiler 10 haftalık yaşta da kesilebileceğinden küçük hindi 
ırkı olarak kullanılmaları mümkün olmaktadır. Ancak, 75 gr yumurtadan yirmi kilo canlı ağırlık 
elde etme fikri, erken kesime tercih edilmiş ve bu yüzden de küçük ırk hindi üretimi artık 
azalmıştır. 
 
Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü ve karkas randımanı ile birlikte 
beslenme değerlerinin yüksek olması hindi yetiştiriciliğini cazip hale getirmektedir. 
Trabzon’da gerek tavukçuluk alanında, gerekse de bu alanda yapılacak olan yatırımlar 
önümüzdeki dönemlerde beyaz et işleme tesislerinin de gündeme gelmesini sağlayacaktır. 
 
 

5.2.3. Su Ürünleri Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar 
 
Su ürünleri, dengeli ve sağlıklı insan beslenmesi için yüksek oranda kullanılması gereken ve 
aynı zamanda da ülkemizin coğrafi konumu sebebiyle ekonomimize sürekli girdi sağlaması 
mümkün olan doğal canlı kaynaklardır. Bu kaynakların devamlılığı kaynakların korunmasıyla, 
geliştirilmesiyle ve rasyonel kullanılmasıyla gerçekleşebilmektedir. 
 
Beslenmenin insan sağlığı açısından önemi ve beslenmede su ürünleri orijinli gıdaların 
protein içerik bakımından ne kadar değerli olduğu bilinen bir gerçektir. Ayrıca, dünya nüfusu 
devamlı bir artış içerisinde olup, her 35 yılda 2 katına çıktığı dikkate alınırsa gelecekte gıda 
sıkıntısı ile karşılaşılmaması için yeni kaynakların geliştirilmesi düşüncesi kaçınılmaz 
olmaktadır. Açlık sorunun çözümünde en verimli kaynaklardan birisi iç suların yetiştiricilik 
yönünde değerlendirilmesidir.  
 
Nüfusun devamlı artması yanında beslenme bilgisinin ve gelir dağılımının yükselmesi iyi 
kalitedeki su ürünlerine olan talebi artırmaktadır. Bazı ülkelerde iç sularda su ürünleri üretimi 
için büyük çabalar harcanırken ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde de bu konuda son 
yıllarda bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Ülkemiz su ürünleri bakımından arzu edilen seviyede 
olmamasına rağmen, yıllar itibarı ile büyük bir artış içerisindedir. Ancak, toplam su ürünleri 
üretiminin sadece % 6’sı iç sulardan yetiştirme yolu ile elde edilmektedir. Oysa ülkemiz, iç su 
kaynakları bakımından çok zengin bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin en iyi şekilde 
değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenlerden dolayı, mevcut kaynaklardan bilimsel yöntemlerle 
azami yararlanma yoluna gidilmesi gerekmektedir. 
 
Su ürünleri sektöründe yapılabilecek 2 yatırım belirlenmiştir. 
 
Ø Alabalık Üretimi, 
Ø Kafes Balıkçılığı. (Somon, Çupra, Levrek ve Gökkuşağı Alabalık), 

 
ü Alabalık Üretimi  

 
Kirlilik, aşırı avlanma ve yoğun talep üzerine her gün boyutlanarak birçok ülkede gelişimini 
sürdüren balık yetiştiriciliği,  bu kapsamda ülkemizde de doğal gelişim sürecini yaşamaktadır. 
 
Gerek devletin öncülük ettiği tesisler ve gerekse özel sektörün teşebbüsleriyle kurulan 
işletmeler, bugün modern kuluçkahane ve büyütme teknolojilerinin uygulandığı "Aquakültür" 
birimleri niteliğindedir. 
 
Trabzon ili kültür balığı üretimi konusunda 1.985 tonla ülkemizde 8. sırada yer almaktadır. 
İlde üretilen 1.985 ton kültür balığının 1.630 tonunu iç sulardaki tesislerde üretilen alabalık 
oluştururken 355 tonunu da deniz kafeslerinde yetişen alabalıklar oluşturmaktadır. 
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Tatlı su ve kısmen deniz balıkları yetiştiriciliğindeki en önemli türlerden biri alabalıktır. Bu 
balığın yetiştiricilik grafiği zamanla birlikte sürekli artış göstermektedir. Örneğin ülkemizde 
1.000’in üzerinde projeli işletmenin olduğunu belirtirsek ülkemiz coğrafyasındaki girişimlerin 
boyutlarına bir yorum getirebiliriz. 
 
Alabalık ülkemizde ilk ele alınan ve başarılı bir şekilde uygulanan  bir yetiştiricilik yöntemidir. 
Ülkemizde ilk olarak 1970’li yıllarda başlayan çalışmalardan çok olumlu sonuçlar alınmıştır. 
Öyle ki günümüzde alabalık yetiştiriciliğinin ele alınabileceği kaynak sayısının ülkemizde 
oldukça azaldığı söylenebilir. Ama bu durum ülkemizde alabalık yetiştiriciliği daha fazla 
geliştirilemez anlamını da çıkarmaz.  Önümüzdeki yıllarda bu konuda daha pek çok gelişme 
olacaktır. Bu yerlerde üretilen yavruların, barajlarda veya Karadeniz’de su sıcaklığının 
alabalık gelişmesine uygun olduğu kış aylarında besiye alınarak ülkemiz üretiminin iki üç 
katına çıkarılabileceğini beklemekte olasıdır.   
 
Ülkemizdeki alabalık üretimi 2003 yılı için 1.000’i aşan işletmede 40.000 ton dolayındadır. 
1970’li yıllarda alabalık soğuk sularda yetişen nadir bir balık türüdür diye tanıyan halkımız, bu 
gün her pazaryerinde tezgâhlarda nerede ise en ucuz pazarlanan balıklar arasında görmesi 
bu konuda sağlanan gelişmenin bir işareti sayılmalıdır. Bu gelişmelerin sağlanması pek çok 
atılımcı için başlangıçta pek kolay olmamıştır.  
 
Alabalık yetiştiriciliği için kaynak, akarsu, göl ve yeraltı suları kullanılabilir. En uygun olanı 
kaynak sularıdır. Suyun berrak olması önemlidir. Ağırlıklı olarak içilebilir temiz sular tercih 
edilmektedir. Su sıcaklığının yılın her mevsiminde 14-15 0C dolayında olması son derece 
önemlidir. Yumurtlama ve yavru çıkışı için su sıcaklığı 7-15 0C arasında olabilmektedir.  
 
Yetiştirme ve yemeklik balık üretimi için su sıcaklığının yavaş yavaş yükselmesi ve 
gökkuşağı alabalıkları için 20 0C ulaşması önemli bir sakınca yaratmamakla birlikte, 
gökkuşağı alabalıkları bol su ortamında 23-24 0C’deki su sıcaklıklarında bile 
yaşayabilmektedirler. Fakat sıcaklık artışında dikkatli olunması yine de önemli bir konudur. 
Her türün farklı dönemlerinde farklı sıcaklık istekleri bulunmaktadır. Örneğin, gökkuşağı 
alabalığında yumurtlama ve yumurta kuluçkalanması için 10-12 0C, yavru dönemi için 12-14 
0C, besi için 15-17 0C sıcaklık değerleri en iyi verim sağlamak için en uygun değerler olarak 
verilmektedir.  
 
Son yıllarda ülkemizde Karadeniz’de tuzlu suda alabalık yetiştirilmesi yaygınlaşmış 
bulunmaktadır. Alabalıklar su sıcaklığı uygun olduğu takdirde % 0,20 tuzlu deniz sularında da 
kolayca yaşabilmektedirler. Bu nedenle kış aylarında  su sıcaklığının 17-18 0C’den daha az 
olduğu dönemlerde Karadeniz’de ağ kafeslerde alabalık yetiştirilebilmektedir. Ayrıca, göl ve 
barajlarda ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği bakımından ülkemizde çok büyük potansiyel 
olduğu belirtilebilir. Bu konuda tüm baraj ve göllerimizin mevsimlere göre su koşulları 
incelenerek yeni imkânlar  yaratılması ülkemiz yararına olacaktır. 
  
Suyun pH'ı 6,5-7,5 arasında olmalıdır. Suyun az sert olması ve SBV (Asit Bağlama 
Kapasitesi) değerinin 4'ü aşmaması tercih edilir. Alabalıklar bol oksijen bulunan sularda 
yetiştirilirler. Su sıcaklığının 20 0C’yi aşmamasının istenmesi ılık sularda oksijen miktarının 
düşük olmasındandır. Diğer bir ifade ile balıkları rahatsız eden suyun sıcaklığı değil ılık 
sularda az oksijen bulunmasıdır. Örneğin sıcaklığı 1 derece olan suda 14 mg/lt oksijen 
bulunurken, 10-20 ve 30 0C sıcaklığındaki sularda 11,3-9,19 ve 7,67 mg/lt erimiş oksijen 
bulunur. Alabalıklar için oksijen miktarının 6-7 mg/lt’den daha aşağıya düşmesi iyi sayılmaz. 
Alabalıklar az oksijenli sulardan hoşlanmadıkları için başarılı bir üretim için bol su ve sıcaklığı 
20 0C’den aşağı sular aranılır. 

 
Son yıllardaki çalışmalarda, havuz alanının fazla önem taşımadığı, su miktarının önemli 
olduğu belirtilmektedir. Nitekim bu önerilere göre 1 lt/sn’lik su ile 50-100 kg alabalık üretimi 
yapılabileceği, çok uygun koşullarda ise bu rakamın 250-300 kg’a çıkabileceği iddia 
edilmektedir. Söz konusu üretim değerini elde edebilmek için havuz suyunun günde en az   
5-6 kez değişmesi gerekir. 
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Balık yoğunluğu,  prensip olarak balığın büyüklüğüne ve sudaki çözülmüş oksijen içeriğine 
bağlıdır. 15 0C su sıcaklığındaki iyi kaliteli bir su, iyice oksijene doymuşsa yetiştirici balığın 
büyüklüğüne bağlı olarak 25 kg/m3’ten 45 kg/m3’e kadar stoklama yapabilir. Stoklama 
yoğunluğu havalandırmayla 80-90 kg/m3 düzeyinde uygulanabilir. 
 
Yer seçiminde suyun uygunluğundan sonra aşağıdaki ölçülere dikkat edilmelidir: 
 

o Arazinin topografik yapısının, suyun doğal cazibe ile getirilip, boşaltılabilmesi 
yönünde hafif eğimli olmalıdır. 

o Seçilen arazinin fazla taşlık, kayalık ve ağaçlık olmamasına özen gösterilmelidir. 
o Havuzlar toprak olacaksa, toprak yapısı killi-tınlı veya kil yapısı yüksek, su 

geçirgenliği az olmalıdır. 
o Sel, heyelan ve diğer doğal afetlerin etkili olabileceği yerlerden uzak olmalıdır. 
o Ulaşımı kolay ve kent pazarına yakın olmalıdır. 
o Yoğun tarımın yapıldığı alanlardan uzak ve yerleşim alanlarının içinde 

bulunmamalıdır. 
 
Aşağıda Trabzon için kafes Alabalık yetiştiriciliği örnek olarak verilmiştir.  
  
Kafes Alabalık yetiştiriciliği tesisi, yapılan analizler sonucunda teknik, mali ve ekonomik 
açıdan yapılabilir bulunmuştur. Tesisin istihdam etkisi ve  yerel su kaynaklarının potansiyelini 
geliştirme özelliği önemli avantajlar olarak görülmektedir.  
 
Proje kapsamında 20 ton/yıl kapasiteli gökkuşağı (Oncorhynchus mykiss) üretim 
planlanmıştır. Kurulacak tesiste ilk etapta gökkuşağı alabalık yavruları satın alınarak üretime 
başlanacak ve bunlardan sofralık balık (200-250 gr.) yetiştirilecektir. 
 
Kurulacak tesiste üretilecek balığın cinsi Gökkuşağı alabalığı olacaktır. Bu kapsamda 
100.000 adet 200 gr’lık alabalık üretimi planlanmıştır. Toplam kapasite ise  20.000 kg/yıl 
olacaktır.  
 
Tesiste üretilecek olan Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.) Kuzey Amerika 
kökenli bir balıktır. Renk değişken olup, genellikle sırt; koyu yeşilden kahve yeşile kadar 
değişir. Yanlar; daha açık, karın, gümüş beyazlığındadır. Yanal çizgi (Linea laterale) boyunca 
geniş, kırmızı-pembe gökkuşağı renginde bir bant bulunur. Üreme döneminde bu bant 
erkeklerde daha canlıdır. 
 
Cinsel olgunluk 2-3 yaşında, üreme Aralık-Mayıs ayları arasında olur. Bir dişi, bir kg. ağırlıkta 
yaklaşık 2.000 adet yumurta verir. Yumurtalardan larvalar ortalama 310 gün/derecede 
çıkarlar. 100 yılı aşkın bir zamandan beri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bir yılda ortalama 250 
gr. ağırlığa ulaşır ve 12 yıl kadar yaşar. 15 kg. ağırlık ve 150 cm. boya kadar büyür. Üretim 
ve yetiştiriciliği dünyanın her tarafına yayılmıştır. 
 
Gökkuşağı alabalığı çevre koşullarına çok iyi uyum sağlar, aktif yem alır, kısa kuluçka 
devresine sahiptir. Sağım ve döl alımı, yavruların yapay yemlerle beslenmesi ve büyütme 
işlemleri kolay olduğundan yetiştiricilikte diğer alabalık türlerine göre daha çok tercih edilir. 
 
Kafes Alabalık yetiştiriciliği tesisi yapılan analizler sonucunda teknik, mali ve ekonomik 
açıdan yapılabilir bulunmuştur. Tesisin yerel su kaynaklarının potansiyelini geliştirme özelliği 
önemli avantajlar olarak görülmektedir. 
 
Trabzon’da, doğal su kaynaklarının zengin olması nedeniyle katma değeri yüksek ve 
pazarlama sorunu olmayan tatlı su balıkçılığına yönelik yatırımlar yapılabilir görülmektedir. 
 
Söz konusu yatırımın 20 ton/yıl kapasiteli olması durumunda 33.350 $’ı sabit yatırım, 31.602 
$’ı da işletme sermayesi olmak üzere toplam yatırım tutarı 64.952 $ olmaktadır. 
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ü Kafes Balıkçılığı  
 

Dünyada ve Türkiye’de deniz ürünlerine olan talebin gittikçe artması sonucu deniz ortamında 
yapılan su ürünleri yetiştiriciliği, özellikle kafes balıkçılığı günümüzde büyüyen bir sektör 
haline gelmiştir.  
 
Gelişmekte olan bu sektörün çevresel, teknik, ekonomik ve sosyal boyutlarının bir arada 
değerlendirilmesine gerek bulunmaktadır. Deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özelliklerini anlamak sadece çevrenin korunması için değil, su ürünleri yetiştiriciliğindeki 
üretimin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi ve arttırılabilmesi için de hayati önem taşımaktadır. 
Bu nedenle kirletici unsurların ölçümleri ve izlenmeleri zorunlu olmaktadır.  
 
Trabzon ili kültür balığı üretimi konusunda 1.985 tonla ülkemizde 8. sırada yer almaktadır. 
İlde üretilen 1.985 ton kültür balığının 1.630 tonunu iç sulardaki tesislerde üretilen alabalık 
oluştururken 355 tonunu da deniz kafeslerinde yetişen alabalıklar oluşturmaktadır. 
 
Yöre çiftçilerinden topraksız veya az toprağa sahip olanlara yeni iş ve gelir kaynağı sağlamak 
üzere kafes balıkçılığına yatırım yapılması düşünülmelidir. Başlangıçta gelirleri artırmaya 
yönelik düşünülen bu yatırım türünde, arzda olabilecek gelişmelere bağlı olarak “Su Ürünleri 
İşleme Tesisi”ne de yatırım yapılabileceği söylenebilir. 
 
Yapılacak yatırımda balık cinsi olarak somon, levrek, çupra ve az önce ifade edildiği gibi 
gökkuşağı alabalık üretimi düşünülebilir. Söz konusu yatırımda 12 kişilik istihdam yaratılacak 
ve 500 ton/yıl kapasite ile birlikte toplam yatırım tutarı 806.153 $ olacaktır.  

 
5.2.4. Bitkisel Tarım ve Hayvan Ürünleri Artıklarına Dayalı Yapılabilecek 

Yatırımlar 
 
Bitkisel tarım ve hayvan ürünleri artıklarına dayalı yapılabilecek 4 yatırım belirlenmiştir. 
 
Ø Büyükbaş Hayvan Gübresinden Organik Gübre Üretim Tesisi,  
Ø Fındık Kabuğunun Değerlendirilmesi, 
Ø Çay Atıklarından Yonga Levha Üretimi, 
Ø Odun Briketi Üretim Tesisi.  
 

ü Büyükbaş Hayvan Gübresinden Organik Gübre Üretim Tesisi 
 
Bitki yetiştirmede kimyasal gübre ve ilaç kullanımının insan sağlığına olan zararlarının 
giderek gün ışığına çıkması ve halkın bu konudaki bilinçlenmesiyle birlikte, doğal organik 
gübre kullanarak tarım ve süs bitkileri yetiştirmek ülkemizde de yaygınlık kazanmaya 
başlamıştır. 
 
Bitkisel üretimde toprak kalitesi çok önemlidir. Kimyasal gübre ile beslenen toprakta ise 
zamanla bozulmaların meydana geldiği, ancak organik gübrelerin toprağa olan önemli 
katkıları da herkesçe bilinmektedir. Organik gübre ile yapılan tarımda topraktan daha fazla 
verim alınması da mümkün olmakta ve bunun sonucunda da organik gübreye olan talep, 
Türkiye'de insan ve çevre dostu bir sistemin oluşmasına imkân sağlamaktadır. 
 
Toprakların organik madde kaynağını toprağa düşen bitkisel maddeler, hasat artıkları ve 
toprağa eklenen organik gübreler oluştururken yapılan araştırmalar, Türkiye topraklarının 
organik madde içeriklerinin son derece düşük olduğunu göstermektedir. Toprakta olması 
gereken organik madde miktarının % 3 olması gerekirken, Türkiye genelinde tarım 
topraklarının yüzde 91,4'ü içerdiği organik madde açısından yetersizdir. 
 

Söz konusu yatırımda öncelikli hedef; toprak kalitesini artırmak suretiyle birim alandan elde 
edilen verimi artırmaktır. Hedefin gerçekleştirilmesi noktasında da organik gübre üretimine 
yönelik önerilen yatırım belirgin olarak karşımızda bulunmaktadır. 
 

Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
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ü Fındık Kabuğunun Değerlendirilmesi 
 

Genellikle kabuğu kış aylarında yöre halkı tarafından yakacak olarak tüketilmekte olan ve 
ülkemizin yıllık ortalama 600 bin ton olan fındık rekoltesini değerlendirmeye aldığımızda, 
katma değeri yüksek ve milli ekonomimize katkı sağlayabilecek niteliklerde ürün elde 
edilebilmesi yönünde ciddi araştırmaların yapılması ve değerlendirme metotlarının 
belirlenmesi gereklidir. 
 
Bu konuda neler yapılabilir denildiğinde ise,  

 
Ø Fındıkkabuğu içerisinde Furfurol gazı bulunmaktadır. Bu gaz özellikle uçak 

benzininin donma derecesini yükseltmektedir. Furfurol’un elde edilme yöntem 
ve teknolojileri belirlenmelidir. 

 
Ø Seramik sanayi, elektronik sanayi ile fiber üretiminde katkı maddesi olarak 

kullanılabilirliliği konusunda araştırmalar yapılmalıdır.  
 

Ø Fındık yağı üretiminde proses sonucu ortaya çıkan ve içerisinde ‰ 5 oranında 
fındık yağı bulunan küspenin kanatlı hayvanlar ile süt ve besi sığırcılığında yem 
katkı maddesi olarak kullanılması şekli araştırılmalıdır. 

 
Ø Kabuğun odun briketi olarak kalorisi yüksek bir yakacak şeklinde değerlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 
 

Ø Yonga levha üretiminde belli oranlarda prosese dâhil edilmesi öncelikle 
araştırılmalı, olumlu neticeler alındığı takdirde uygulamaya geçilmelidir. 

 
Ø Çotanak’ın organik gübre olarak kullanımı sağlanmalıdır.  

 
 

ü Çay Atıklarından Yonga Levha Üretimi 
 
Yaş çaydan, kuru çay elde edilmesi bir dizi işlemi gerektirmektedir. Bunlar; soldurma, 
kıvırma, fermantasyon, kurutma ve tasnif işlemidir. Tasnif işlemi sonucunda meydana çıkan 
çöpsel artıklar bir veya iki kez tekrar değerlendirilmeye çalışılmakta, neticede lifsel ve çöpsel 
atıklar oluşmaktadır.  
 
Doğrudan üretim atığı olmamakla beraber, çay bahçelerinin imarı esnasında ilk defa 3. yılın 
sonunda ve 20 cm yüksekten başlayan budama işlemi sonucundaki budama atıkları üretim 
dışı çay atığı olarak tanımlanabilirler. Budamalar her 3-6 yılda bir ve her budama bir önceki 
budamaya göre 5 cm yukarıdan yapılmaktadır. 
 
Diğer budama atığı türü ise çayda gençleştirme ya da üretim budaması olarak belirtilebilir. 
Gençleştirme ya da üretim budaması 25 veya 30 yılda bir, çayın toprak üzerine çok yakın bir 
yerden kesilmesi sonucu yapılmaktadır. Bu düzey, genellikle 20-25 cm olmaktadır. Bu 
budamanın bitkinin yaşam süresini uzatma bakımından ve nitelik açısından büyük yararı 
olmaktadır. 
 
Yatırımı önerilen tesiste ham madde olarak kullanılacak atık, kuru çay üretimi sırasında 
ortaya çıkan lif, çöp ve toz gibi atıklardır. Bu atıklar, en fazla tasnif işlemi sırasında oluşmakta 
ve imalât atığı olarak tanımlanmaktadır. Atık miktarı ise çay ürününün fiziki durumuna, 
işletme tekniği ve teknolojisine bağlı olarak değişmekte birlikte, imal edilen kuru çayın          
% 7’sine ve bazen de % 15’ine kadar çıkabilmektedir. 
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Atık miktarı her ne kadar kuru çay üzerinden % 7 olarak alınıyorsa da pratikte yaş çay 
yaprağı üzerinden % 3-4 almanın da doğru bir hesaplama yöntemi olacağı üreticiler 
tarafından genel kabul görmektedir. 
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
 
 

ü Odun Briketi Üretim Tesisi  
 
Odun briketi üretim tesisi, bitkisel tarım artıkları ile ağacın işlenmesi sırasında ortaya çıkan 
yonga ve talaşın değerlendirilmesine yönelik bir yatırım türüdür. Mevcut orman ürünleri 
sanayinin yarattığı yonga ve talaşın bol ve düşük maliyetle temin edilebilmesi ve yatırımı 
önerilen bu tesiste fındıkkabuğu, çay ve orman artık maddelerinin preslenerek briket haline 
getirilip yakacak olarak değerlendirilmesi tesisin önemini ön plana çıkarmaktadır.  
 
Odun briketi, diğer yakıt türleriyle mukayese edildiğinde daha ekonomik ve yanma verimi 
yüksek bir yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Odun briketi üretiminde; fındıkkabuğu, çay artıkları, odun artıkları, toz talaş, yonga, kuru 
yapraklar ve orman artıkları girdi olarak kullanılmaktadır. Tüm bu girdilerin yüksek basınç 
altında bağlayıcı herhangi bir katkı maddesine gerek kalmadan preslenerek briket haline 
dönüştürülmesiyle, kor halinde ısısını yavaş yavaş veren, kuru ve rijit olması nedeniyle de alt 
ısıl değeri 4.000-5.000 kcal/kg olan, taşıması ve depolaması kolay temiz bir yakıt elde 
edilebilmektedir. 
 
Odun briketinin üretim teknolojisinde; yongalama, inceltme, depolama, kurutma ve presleme 
üniteleri bulunmaktadır.  
 
Üretim ise şu şekilde gerçekleştirilir: Yongalanacak yaş odun yongalama makinesine verilir 
ve konveyor vasıtasıyla ince öğütücüye sevk edilir. Yaş ince talaş buradan toplama siklonuna 
daha sonra da yaş talaş deposuna verilir. Yaş talaş, dik kurutucuya gönderilir ve sonuçta da 
kurutulmuş olarak çıkar. Kuru talaş diğer artıklarla briket presine sevk edilir ve presleme 
sırasında yüksek basınç dolayısıyla ısınma meydana geldiğinden briketler soğutucudan 
geçirilerek çevre ısısına kadar soğutulur ve stok bölümüne gönderilir.   

 
Üretim tesisinin 5.000 ton/yıl kapasitede odun briketi üretimi gerçekleştirebilecek şekilde 
yapımı önerilmektedir. Tesisin tek vardiya ve yılda 300 gün tam kapasite ile çalışması 
durumunda 20 kişi istihdam edilebilecek ve tesisin toplam yatırım tutarı ise 266.000 $ 
olacaktır. Ancak, kapasitenin daha düşük seçilmesi durumunda bu duruma paralel olarak 
toplam yatırım tutarı da düşük olacaktır. 
 
 
5.3. DOĞAL KAYNAK POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK 
YAPILABİLECEK YATIRIMLAR 
 
Doğal kaynak potansiyelini Orman ve madencilik sektörleri oluşturmaktadır. 
 

5.3.1. Ormancılık Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar 
 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman, ağaç 
topluluklarının bulunduğu mekân olma yanında, başta odun ham maddesi olmak üzere çok 
değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakım dengeleri 
olan, canlı, dinamik ve karmaşık yapıda, karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip 
çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. Devamlılık ve istikrarlılık 
bu sistemin temel özelliğidir.   



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 94 

Orman ekosistemleri yeryüzündeki sistemlerin en karışık ve ilgi çekici olanıdır. Orman 
ekosistemlerinin bir noktasına yapılacak olası bir müdahale tüm sistemde etkisini 
göstermektedir. Müdahalelerle ortaya çıkan olaylar zincirinin olumlu ve olumsuz etkileri, 
başta orman ekosistemi olmak üzere havzadaki (veya planlama ünitesindeki) tüm kaynakları 
etkileyebilmektedir. Bu nedenle ekosistemi oluşturan elemanlar arasındaki doğal dengenin 
korunması, orman kaynaklarının varlığının ve dolayısıyla faydalanmanın sürekliliği açısından 
zorunludur. Orman ekosisteminin bu özelliğini dikkate almayan politikalara göre yapılan 
ormancılık yönetimi kaynağın tahribine yol açmaktadır.   
 
Orman ekosistemleri, sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasında 
bulunmaktadırlar. Bu sürecin temel öğesi orman olup, başta odun ham maddesi olmak 
üzere diğer bütün üretimler ve faydalar buna bağımlıdır.   
 
Ormancılık; orman kaynaklarına toplumun refahı doğrultusunda bilinçli müdahale etmektir. 
Bunu yaparken, toplum taleplerini, ormancılık sektörünün diğer sektörlerle, bölgeyle ve 
makroekonomik yapıyla olan ilişkilerini, ülke ve sektör kısıtlarını dikkate almak, parasal 
faydaları diğer faydalarla dengelemek, ekonomik, sosyal ve biyofizik sonuçları farklı olan 
alternatifler üretmek ve çok ölçütlü karar verme tekniklerini kullanarak aralarından seçim 
yapmak çağdaş ormancılık anlayışının gerekleridir.   
 
Ormancılık sektöründe üretim süresi (idare süresi) diğer sektörlere göre daha uzundur. 
Genellikle 20 yıldan az olmayan üretim süresi, bazı ağaç türleri için 200 yıla kadar 
çıkmaktadır. Keza toprak faktörünü de en çok kullanan bir sektördür. Dolayısıyla zamanı ve 
mekânı yoğun olarak kullanan sektörlerin başında gelmektedir.   
 
Ormancılıkta çok yönlü yararlanma esastır. Yani sadece maddesel ürünler değil, zamana ve 
mekâna bağlı olarak ondan daha önemli olan ve çoğu kez değeri para ile ölçülemeyen 
hizmetler ve faydalar da söz konusudur.   
 
Ormancılıkta sadece bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak yeterli değildir. Gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarını da bugünden gözetmek gerekir. Bu anlayış devamlılık ilkesini 
doğurmuştur. Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde ekonomi ve ekolojinin birbirini 
dengeleyecek şekilde uyumlaştırılması yer aldığından ve de ormanlar kara ekosistemleri 
içinde büyük paya sahip olduğundan, sürdürülebilir kalkınmanın yolunun sürdürülebilir 
ormancılıktan geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle ormancılıkta kısa vadeli yaklaşımlar yerine 
sürdürülebilirlik yaklaşımının esas alınması zorunludur.   
 
Ormancılık kapital yoğun bir sektördür. Özellikle, odun ham maddesi üretiminde bu kapitalin 
% 90'ını arazi ve ağaç serveti oluşturmaktadır. Tamamı öz sermaye olup, ürün ile sermaye 
değerlerinin sağlıklı bir şekilde tayin edilmesinde birtakım güçlükler vardır. Keza, ürün ile 
kapital canlı bir varlık olan ağaç servetinde özdeşleşmiştir.   
 
Ormancılık sektörü ürettiği pek çok mal ve hizmetlerle kendisi dışındaki pek çok sektöre girdi 
vermektedir. Yani pek çok sektöre alt yapı oluşturmakta, hazır arz yaratarak etkin faaliyet 
göstermelerini sağlamakta, dolayısıyla makro amaçlara ulaşmada ve sosyo-ekonomik yapıyı 
geliştirmede (istihdam, katma değer yaratma vb.) önemli bir sektör görünümündedir. Bu 
özelliği nedeniyle ileri bağlantıları yüksek bir sektördür. Buna karşılık diğer sektörlerden pek 
az girdi aldığı için geri bağlantıları düşük bir sektördür.   
 
Ormancılık sektörü girdi-çıktı ilişkileri ya da teknoloji ve ölçek yönünden esnek olan, 
dolayısıyla stratejik ve taktik nitelikli bir sektördür.   
 
Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 0,34 ha olup, gelişmiş ülkelere göre düşük bir 
düzeydedir. Yaklaşık % 25'i ağaçlandırma ile verimli hale getirilmesi mümkün görülen 
ormanlarımızın 3,5 milyon hektarı aynı zamanda orman üstü ve orman içi mera niteliğindedir. 
Bozuk ve verimsiz karakteri ağır basan ormanlarımızın biyolojik çeşitlilik ve miktar olarak da 
ülke yüzeyine dengeli dağılım göstermemektedir.   



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 95 

Türkiye'de ormancılık sektörünün GSMH'ya katkısı % 0,8 bulunmuştur. Ancak, diğer 
sektörlere bedelsiz veya düşük bedelle verilen girdilerden doğan sübvansiyonlar da dikkate 
alındığında bu pay % 2 düzeyine ulaşmaktadır. Buna bilânçolara yansımayan ot, yaprak, su, 
bal, reçine vb. odun dışı ürünler eklendiğinde gerçek katkı payı bulunmuş olacaktır.   
 
Ormancılık sektörü yılda yaklaşık 3,5 milyon ton fuel-oil’e eşdeğer bir enerji katkısı 
sağlamaktadır. Birim çıktı başına en çok istihdam sağlayan sektörler arasındadır.  
 
Ormancılık sektörü doğal yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir işleve 
sahiptir. Keza ülkemizde önemli olan erozyonun önlenmesi, su rejiminin düzenlenmesi, 
toplum sağlığı, iklimi düzenleme, çevresel, rekreasyon, turizm vb. kolektif faydaları nedeniyle 
önemli ve vazgeçilmez bir sektördür.   
 
Kadastro ve mülkiyet problemleri halledilmemiş, kırsal yoksulluğu had safhada olan yaklaşık 
sekiz milyon orman köylüsünü içinde barındıran ve dolayısıyla sosyo-ekonomik baskılardan 
fazla etkilenmekte olan bir sektördür. 
 
Trabzon ormanlarında Ladin, Kayın, Kızılağaç, Köknar, Sarıçam, Kestane, Meşe, Gürgen, 
Akasya, Akçaağaç, Şimşir ağaçları bulunmakta olup, ayrıca orman alt tabakasında bulunan 
ve geniş alanlarda yayılış gösteren Ormangülü önemli flora zenginliğidir.  Dolayısıyla aşağıda 
önerilen yatırımlar ithal ağaçların yanı sıra söz konusu ağaç cinslerinin değerlendirilmesine 
yönelik düşünülmelidir. 
 
Ormancılık sektöründe yapılabilecek 4 yatırım belirlenmiştir. 
 
Ø Hazır Mutfak Üretim Tesisi, 
Ø MDF Üretim Tesisi, 
Ø Melaminli Yonga Levha Üretim Tesisi, 
Ø Modüler Mobilya Üretim Tesisi. 
 
 

ü Hazır Mutfak Üretim Tesisi 
 
Mobilya ve dekorasyon malzemeleri insanların kültür ve sosyo-ekonomik yapılarına, yaşam 
ortamlarına göre ihtiyaç duyduğu eşyalardır. Günümüzde kent nüfusunun giderek artması ve 
toplumun sosyo-ekonomik yapısındaki değişiklikler konut sektörünü de etkilemekte ve 
giderek küçülen mekânlara uygun daha esnek ve fonksiyonel modüler ahşap mutfak 
dolapları üretimini gerekli kılmaktadır. 

 
Özellikle ağaç türlerinden üretilen kereste, mobilyada olduğu gibi mutfak dolaplarında da 
temel malzeme olma özelliğini sürekli korumaktır. Ancak, son yıllarda yine ana ham maddesi 
ağaç olan MDF tipi ürün özellikle mutfak dolapları imalatında kullanılmaya başlamıştır. 
Böylece, ahşabın mukavemeti ile birlikte mutfak dolaplarının kullanım süresi artırılmış 
bulunmaktadır. 
 
Önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçecek olan Mortgage sistemi (ipotek karşılığı konut 
edindirme sistemi) yanı sıra, kredi faizlerinin düşmesi ile birlikte konut ve işyeri satın 
alınmasına yönelik talepteki artışlar yeni alanlarda özellikle toplu konutların yapımını ortaya 
çıkaracaktır. Bunun yanı sıra, Trabzon’un bulunduğu konum itibariyle bu alanda ihracat 
imkânlarının yüksek olacağı ve bu değerlendirmeler ışığı altında da söz konusu yatırımın 
doğru olacağı düşünülmektedir.  
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiş olup,  
çalışmalar ihracat yapılacağı düşüncesiyle değerlendirilmiş ve kapasite büyük seçilmiştir. 
Ancak, kapasitenin daha düşük seçilmesi durumunda toplam yatırım tutarı da daha düşük 
olacaktır. 
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ü MDF Üretim Tesisi 
 
Son yıllarda dünyadaki diğer endüstri dallarında ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak, 
orman ürünleri endüstrisi de hızlı bir değişme ve gelişme göstermiş ve buna bağlı olarak da 
ağaç malzeme kullanımında oldukça büyük oranda bir artış meydana gelmiştir. Ancak 
önceleri çok fazla bulunan odun ham maddesi, son yıllarda büyük ölçüde azalma göstermeye 
başlamış, buna bağlı olarak da sınırlı orman kaynaklarımız, orman ürünleri endüstrisinin ham 
madde ihtiyacını karşılamakta zorlanır hale gelmiştir. Bu sebeple orman ürünleri 
endüstrisinde ham madde sorununu çözümlemek için çeşitli ham maddelerin 
değerlendirilerek kullanılması yoluna gidilmiştir.  
 
Odun endüstrisi artıkları, aralama kesimi, odun atıkları, hâsılat ve dal odunu gibi ham 
maddeler ile yıllık bitki sapları, şeker kamışı, pamuk sapları gibi tarım atıkları 
değerlendirilerek levha endüstrisinde kullanılmaktadır.  
 
Odun esaslı levha ürünleri günümüzde, kullanım ve işlenebilme kolaylıkları, ucuz oluşları, 
çeşitli ham maddeler, atık malzemeler (odun esaslı) değerlendirilerek üretilebilmeleri buna 
bağlı olarak da çevreye olan katkıları nedeniyle giderek artan öneme sahip olmaktadırlar.  Bu 
nedenle dünyadaki azalan orman kaynaklarını odun esaslı endüstrilerde daha akılcı 
kullanmak ve aynı zamanda da tüketiciyi memnun edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 
levha ürünleri elde edebilmek için yeni yöntem ve çalışmalar yapılmaktadır.  
 
Masif ağaç malzemeye alternatif olması düşüncesiyle geliştirilen ve genel olarak odun 
kompozit malzemeleri adını verdiğimiz ürünler içerisinde kaplama-kontrplak, yonga levha ve 
lif levha (MDF) en fazla dikkat çeken ürünler olmaktadır.  
 
MDF, bu malzemelerin en önemlilerinden birisidir. MDF, masif ağaç malzemede olduğu gibi 
yüksek değerde mekanik ve teknolojik özelliklere sahip olmasının yanı sıra, masif ağaç 
malzemede bulunmayan bazı özelliklere de sahiptir. Bu üstün ve olumlu özellikleri nedeni ile 
ilk olarak mobilya endüstrisinde kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraları ise mobilya 
endüstrisi dışında da yeni kullanım alanları bulmuştur.  
 
Doğal olarak artan kullanım alanları nedeni ile son yıllarda MDF üretiminde gittikçe göze 
çarpan bir artış söz konusu olmaktadır. 
 
MDF; Termo mekanik olarak odun veya diğer lignoselüozik ham maddelerden elde edilen 
liflerin, % 10 oranında sıcakla katılaşan sentetik yapıştırıcı ilavesiyle belirli bir rutubet 
derecesine kadar kurutulduktan sonra oluşturulan levha taslağının sıcaklık ve basınç altında 
preslenmesiyle elde edilen homojen yapıda bir üründür.  
      
Kullanım alanları çoğunlukla mobilya sanayi olan MDF levhaları, inşaat ve dekorasyon 
sektörünün vazgeçilmez bir yapı elemanıdır. Döşeme sanayisinde de kullanılan bu ürün 
kalitesi, makul fiyatları, işleme kolaylığı ve dekoratif görünümüyle mobilya sanayinin temel 
taşıdır. Düzgün kalınlığı, makina ile işlenmeye elverişli olması ve sağlamlığı, MDF'nin 
çekmece yanları, ayna çerçeveleri ve pervazlar gibi uygulamalar için masif ahşaba alternatif 
olarak kullanılabilmesine imkân sağlamaktadır.  
 
Kullanım yerine göre, ince MDF (1,8-3 mm kalınlıkta), kalın MDF, rutubete dayanıklı, açıkta 
kullanılan, yangına dayanıklı ve mobilya yapımında kullanılanlar olarak sınıflandırılabilir. 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 97 

 
Şekil 1. Odun Kökenli Levha Ürünlerinin Prosesi, Ham Madde Tipi ve Yoğunluk 

Bakımından Sınıflandırılması  (Suchland ,Woodson  1986). 
 
 
Lif levhalar çeşitli kriterlere göre sınıflandırabilmektedirler;  Bunlar, 
 
Ham Maddeye ve Lif Üretim Yöntemlerine Göre (yapraklı, iğne yapraklı, yıllık bitki sapları, 
defibratör yöntemi, masonit yöntemi vb.) Lif Keçesi Oluşturma Yöntemine Göre (sonsuz 
elek, yuvarlak elek); Kullanım Yerlerine Göre (İzolasyon levhası, iç ve dış ortam levhaları) 
Özgül Ağırlıklarına Göre Lif Levhalar (TS 64) ise Yumuşak Lif Levhalar:  özgül ağırlıkları 
en az 350 kg/m3 olan levhalar, Orta Sert Lif Levhalar: özgül ağırlıkları 350-800 kg/m3 olan 
levhalar, Sert Lif Levhalar: özgül ağırlıkları 800 kg/m3 den fazla olan levhalar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bazı ülkelerin standartlarında özgül ağırlığı 1000 kg/m3 den fazla olan lif 
levhalar ekstra Sert Lif levhalar elde edilmektedir. 
 
Dünyada ekonomik büyüme hızının 2000 yılı ve sonrasında artış eğiliminde olacağı ve levha 
sanayi ürünlerinin kalkınan ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yer işgal ettiği göz önüne 
alınırsa, imalat sanayi içinde yer alan levha sanayi’nin önemi daha iyi kavranmaktadır.  
 
Türkiye Levha Sanayi, Lif levha-MDF Sanayi, Yonga Levha Sanayi ve Kontrplak-Kontratabla 
Sanayi olmak üzere üç ana bölümde incelenebilir. 
 
Dünya MDF üretiminde söz sahibi olan ülkeler sırasıyla ABD, Almanya, Çin ve Malezya'dır. 
 
İdeal bir odun levhası aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 
 
1. Boyutları sınırlı olmamalıdır. 
2. Sertlik, eğilme direnci, iç bağlanma, yüzey sağlamlığı ve düzgünlüğü gibi fiziksel 

özellikleri yüksek olmakla birlikte hafif olmalıdır. 
3. Rutubet değişimlerinden en az etkilenmelidir. 
4. Yapısı homojen, yüzey düzgün, işlenmesi kolay olmalıdır. 
5. Sıcak ve soğuk olarak basınca dayanıklı olmalıdır. 
6. Yanmaz olmalı, böcek ve mantarlara karşı dayanıklı olmalıdır. 
7. Üretimi kolay ve ucuz olmalıdır. 
8. Üretiminde her türlü ham madde kullanılabilmelidir. 
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MDF’nin en önemli özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.  
 
1. Kalınlık yönünden daha homojen bir özgül ağırlık dağılımı vardır. Homojen yapıdadır, 

doğal odun özelliğinde yapay bir üründür. 
2. Levha yüzeyleri yüzey işlemleri için uygun olup işlem görmüş yüzeylerde zamanla 

pürüzlenme ve parlaklık azalması olmaz. 
3. Levha kenarlarının kusursuz olması, kolayca işlenmesi, kaplanabilmesi, zımpara 

istememesi, cilalanması, baskı yapılabilmesi, kolay yapıştırılabilmesi, 
4. Fiziksel özellikleri çok yüksektir, ancak hafif değildir. 
5. Yonga levha ve odundan üretilen levhalara oranla daha düşük kaliteli odunlardan 

üretilebilir. Ham madde isteği sınırlı değildir. 
6. Rutubete dayanıklı, şişmez, kolay kesilir, çivilenip vidalanabilir, 
7. Levha boyutları standartlara uygundur, çok güzel işlenebilir, oyma yapabilir. Diğer 

levhalarla yapılamayan dekoratif mobilyalar yapılabilir.  
8. Sağlamlık her yönde aynı olduğundan doğal oduna oranla daha geniş mobilya 

dizaynına imkân vermektedir.  
 

MDF'nin kullanım yerinde üstünlük sağlayan en önemli özelliği hiç şüphesiz homojen 
yapısıdır. MDF, yonga levhadan daha pürüzsüz yüzeyler vermektedir. Yine yan yüzeyleri son 
derece düzgün olup, masif lamba-zıvana açılabilmekte ve her türlü profil verilebilmektedir. 
Ayrıca, levha yüzeylerine de çeşitli profiller açılarak dekoratif görünüşler yapılabilmektedir.  
 
MDF’nin yan kısımları oldukça sıkıdır ve kaplama işlemine gerek duyulmaksızın boyanabilir. 
MDF levhaların yüzeyi düzgün ve geniş olduğundan dolgu maddesi kullanılmadan yüzey 
işlemine hazır hale getirilebilir.  
 
Mobilya endüstrisi başta olmak üzere, birçok kullanım yerinde MDF'nin yonga levhadan daha 
fazla tercih edilmesinin en önemli nedenlerinin başında MDF'nin masif ağaç malzeme gibi 
işlenebilmesi gelmektedir. Homojen yapıdaki MDF’lerin her iki yüzü ve kenarları makineyle 
herhangi bir kırılma olmaksızın ya da malzeme parçacıkları arasında boşluklar ortaya 
çıkmaksızın işlenebilir. Bu sayede masa tablaları, kapı panelleri, kenarları pahlı veya profil 
yüzeyli çekmece alınları gibi parçaların üretilmesinde başarıyla kullanılabilmektedir. Son 
derece düzgün ve homojen bir yüzeye sahip olan MDF gerek boyamada, gerekse dekoratif 
folyo veya ahşap kaplamada çok iyi bir taban oluşturur.  
 
Lif levha endüstrisinin en önemli ham maddesi odundur. Ancak, ormanların giderek tahrip 
edilmesi aşırı yararlanma eğilimi sonucu ve diğer endüstrilerin rekabeti dolayısıyla lif levha 
endüstrisi giderek daha düşük değerdeki odunları, endüstri atıkları ve yıllık bitkileri 
kullanmaktadır. Özellikle, orman kaynakları yetersiz olan bölgelerde şeker kamışı, keten 
sapları, tahıl sapları, ayçiçeği, pamuk, mısır sapları, diğer lifler (ayçiçeği sapı, haşhaş sapı, 
bambu) vb. yıllık bitkiler ham madde olarak kullanılmaktadır. Sunds Defibrator firması 
tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyada MDF üretimi yapan fabrikaların % 7’si yıllık 
bitkiler kullanmaktadır. Levha üretimi esnasında odun temininde baş gösteren sıkıntılar ve 
buna bağlı olarak da artan fiyatlar sebebiyle yıllık bitkilerin ligno-selülozik kısımları ile atık 
kâğıtlar levha endüstrisinde kullanım alanı bulmuştur. Özellikle, çevrenin korunması ve geri 
dönüşümlü materyallerin yeniden kullanılması hususu dikkate alındığında odun dışı bu 
materyallerin önemi giderek artmakta ve levha endüstrisinde kullanılmaktadır. Son 
zamanlarda atık kâğıtların lif levha endüstrisinde değerlendirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılmaktadır. Çünkü atık kâğıtlar, kâğıt üretiminde kullanılırken bünyelerinde bulunan boya, 
mürekkep gibi yabancı maddelerden temizlenmek zorunda iken levha endüstrisi için böyle bir 
zorunluluk bulunmamakta bu da üretim açısından bir avantaj olarak kabul edilmektedir.  
 
Sonuç olarak, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde orman ürünleri sanayi göz önüne 
alındığında azalan orman kaynaklarımızın etkili bir biçimde kullanılması ve korunması 
gerekmektedir. Bu nedenledir ki son yıllarda masif ağaç malzemeye alternatif olarak üretilmiş 
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olan odun esaslı kompozit malzemelerin (yonga levha, lif levha, kontrplak vb.)  kullanımı 
giderek artmış ve bu malzemeler büyük değer kazanmıştır. MDF, oldukça üstün ve olumlu 
özelliklere sahip olması nedeniyle son yıllarda diğer levha ürünlerini geride bırakarak levha 
sanayi içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Son zamanlarda ise dünyada baş gösteren 
ham madde sıkıntısına çözüm getirebilmek, doğa ve çevre bilincini artırabilmek için yıllık 
bitkilerin ve atık kâğıtların levha endüstrisinde değerlendirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılmaktadır.  
 
Yatırımı önerilen söz konusu tesisle ilgili olarak bu çalışmanın yapıldığı anda tarafımızca 
üretilmiş özet fizibilite (sanayi profili) bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu konuda teknik, 
ekonomik ve mali bilgilere yer verilememiştir. En kısa sürede bu çalışma ile ilgili olarak özet 
fizibilite hazırlanarak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına ve Bakanlığımız Sanayi ve Ticaret 
İl Müdürlüğüne gönderilecektir. 
 
 

ü Melaminli Yonga Levha Üretim Tesisi 
 
Üretilecek ürünlerden birisi olan yonga levha, kurutulmuş odun yongalarının, sentetik reçine 
tutkalları veya uygun bir yapıştırıcı ile sıcaklık ve basınç altında geniş yüzeyli levhalar haline 
dönüştürülmesiyle elde edilen bir malzemedir. Yonga levhalar birçok kullanım yeri için yeterli 
fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olduklarından kullanım alanı geniştir. Yüzeyleri düzgün 
olup, istenilen kalınlıkta üretilebilmekte, diğer malzemelerle çivi veya vida ile tutturulabilmekte 
ya da tutkalla birleştirilebilmektedir. 
 
Ülkemizde yonga levhalar ağırlıklı olarak (% 73,5 oranında) mobilya üretiminde 
kullanılmaktadır. Diğer kullanım yerleri ise sırasıyla; % 11,2 oranı ile inşaat sektörü, % 13,0 
oranı ile dekorasyon, % 0,2 oranı ile prefabrik ev yapımı ve % 1,9 oranı ile ambalâj sandığı 
imalâtıdır. 
 
Üretilecek diğer ürün olan melaminli yonga levha ise yapay reçine emdirilmiş kâğıtların 
yonga levha yüzeyine konulup yüksek basınç ve sıcaklıkta preslenmesiyle elde edilen bir 
üründür. Üretimde selülozdan üretilmiş kâğıtlar, yapay reçine olarak ise fenol, melamin ve 
polyester esaslı reçine türlerinden melamin reçinesi kullanılacaktır. 
 
Yonga levha yüzeyi levha yüzeyinin fiziksel ve mekanik özelliklerini iyileştirmek, levhanın 
eğilme direncini ve elâstikiyet modülünü artırmak, kimyasal etkenlere karşı yüksek direnç 
sağlamak, dekoratif bir görünüş meydana getirmek ve eskimeye karşı direnç elde etmek 
amacıyla kaplanmaktadır. 
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiş olup,  
çalışmalar ihracat yapılacağı düşüncesiyle değerlendirilmiş ve kapasite büyük seçilmiştir. 
Ancak, kapasitenin daha düşük seçilmesi durumunda toplam yatırım tutarı da daha düşük 
olacaktır. 
 
 

ü Modüler Mobilya Üretim Tesisi 
 
Ülkemizde mobilya sektörü her ile ve ilçeye dağılmış yaklaşık 65.000 üretim ve satış 
noktalarından oluştuğundan istihdam kapasitesi en yüksek sektörlerden biridir. 1980’li 
yıllardan itibaren globalleşme süreci ile tüketici profillerindeki gelişmeler ve değişimler 
bilhassa metropollerde kalite ve güncel model taleplerini beraberinde getirmiştir. İletişim 
imkânlarının artması ve yurt dışı rekabetin başlaması sektöre bir yenilenme ivmesi 
getirmiştir.  

 
Mobilya sektörü ülkemizdeki başlangıcı her ne kadar eskilere dayanmakta ise de endüstriyel 
üretim 1970’li yıllarda başlamıştır. 2,5-3 milyar $’lık bir büyüklüğü olan ve çoğu küçük 
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atölyelerden oluşan sektörün atıl yatırım, kapasite kullanımı, ölçeksel imalat miktarları ve bilgi 
birikimi yetersizlikleri ve branşlaşmama nedenleriyle maliyet ve kalite sorunları 
bulunmaktadır. 
 
Batı ülkelerinde örneklerini gördüğümüz markalaşma ve sektörel yan sanayi oluşumu ile her 
üreticinin belli konuda kaliteli, miktarlı ve hesaplı üretim yapması toplam kaliteyi arttırıp, 
uygun maliyetli ürün sunumunu mümkün kılmaktadır. 
 
Ülkemiz mobilya sanayinin en önemli sorunlarından biri, her üreticinin direkt tüketiciye 
ulaşmak isteği ile nihai ürün imal etmek arzusu nedeniyle gerekli olan yan sanayinin 
oluşamamasıdır.  
 
Dünyada mobilya sektöründe lider konumdaki ülkelerden İtalya’yı incelediğimizde bir 
iskemlenin bile farklı üreticilerde parçalarının üretildiğini ve markalaşma yatırımını yapmış 
satış ve dağıtım uzmanlığı olan firmalarca sadece montajının yapılıp tüketiciye sunulduğunu 
gözlemlemekteyiz. 
 
Bu konuda, büyük ve küçük işletmelerin birlikte çalışması ve müşterek eğitim ile yol alınacağı 
düşünülmektedir. Böylece, yurt içi kalitemiz yanı sıra ihracat imkânlarımız da geliştirilmiş 
olacaktır. Bilindiği üzere, her ülke sahip olduğu markalar kadar güçlü ve her sektör tasarım 
yeteneği kadar rekabetçidir. Sektörün öne çıkan üreticilerinin marka olgusuna verdiği önemi 
ve yaptıkları yatırımı orta ve küçük ölçekli firmalarında yapmaları gerekliliği görülmektedir. 
 
Uluslar arası rekabette her ne kadar yerli ham madde standartları, kalite, fiyat ve çeşitliliğinde 
sorunlar olsa da, genelde tesislerimizin yeni ve teknolojik oluşu ve işgücü avantajımızla 
mobilya ihracatında söz sahibi olmamız mümkündür. Bunun göstergesi olarak Avrupa 
ülkeleri ağırlıklı olmak üzere yakın komşularımıza ihracatımız son yıllarda hızla artmaktadır. 
2003 yılı itibariyle 400 milyon doların üzerinde mobilya ihracatı gerçekleşmiş bulunmaktadır. 
 
Dünya mobilya üretimi yaklaşık 200 milyar $ olup bunun 150 milyar dolarlık bölümü üretici 
ülkelerde tüketiciye sunulurken 50 milyar doları aşan bölümü uluslar arası ticarete konu 
olmaktadır. Bu rakam dünya toplam mal ihracatının da % 1'lik bölümüne denk gelmektedir. 
Mobilya dış ticaretinde son 6 yılda göze çarpan başlıca gelişim mobilya pazarının dışa 
açılma oranındaki artıştır. Dünya mobilya ithalatının toplam mobilya tüketimine oranı şeklinde 
tanımlanan bu oran 1995'de % 19 iken 2001 yılında % 27 seviyelerine ulaşmıştır. Bu artışta 
başlıca etken 15 milyar $’ları bulan mobilya dış ticaret açığı ile ABD'dir. 
 
Türk Mobilya sektörü 2001 yılı ile birlikte ilk kez artı vermeye başlamış ve bunu 2003 yılı 
içerisinde de sürdürmeye devam etmiştir. Geçen dönemde yaşanan krizle birlikte iç talepte 
görülen daralma firmalarca ihracata yönelinerek atlatılmaya çalışılmıştır. 
 
2001 yılı ile yakalanan olumlu sürecin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği tahmin 
edilmektedir. Daha sağlıklı ekonomik koşullarda ve edinilen dış pazar deneyimleri ile birlikte 
sektör daha büyük artışlara müsait bir dinamizme ve potansiyele sahiptir. 
 
Modüler mobilya üretimi için yapılan yatırımlarla ve modüler mobilya üreten makinalarda 
yaşanan gelişmelerle hem yeni modern mobilya tesisleri kurulmuş, hem de tasarımlar ve 
üretilen mobilyalar son derece farklılaşarak güzelleşmiştir. Bu durum hem iç satışları artırmış, 
hem de modüler mobilya ihracatında ciddi artışların meydana gelmesini sağlamıştır. 
Dolayısıyla piyasada Suntalam olarak adlandırılan ve modüler mobilyanın en önemli girdisi 
olan melaminli yonga levha ürünün satışları yüksek rakamlara ulaşmıştır. 
 
Son yıllarda dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de modüler mobilyaya olan talep gerek 
ambalaj imkânları, gerekse montaj kolaylıkları sayesinde her geçen gün artmakta ve tercih 
edilmektedir. Trabzon’un orman ürünleri zenginliğinin değerlendirilmesi açısından da önemli 
olan bu konuda yatırım düşünülmelidir.  
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Yatırımı önerilen söz konusu tesisle ilgili olarak bu çalışmanın yapıldığı anda tarafımızca 
üretilmiş özet fizibilite (sanayi profili) bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu konuda teknik, 
ekonomik ve mali bilgilere yer verilememiştir. En kısa sürede bu çalışma ile ilgili olarak özet 
fizibilite hazırlanarak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına ve Bakanlığımız Sanayi ve Ticaret 
İl Müdürlüğüne gönderilecektir. 
 
 

5.3.2. Madencilik Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar 
 
İlk sanayi faaliyetlerinden biri olan madencilik, gelişmiş ülkelerin sanayileşmesinde öncü 
sektörlerden biri olmuştur. Yenilenemeyen doğal kaynaklar olan madenlerin üretim ve 
tüketim süreçlerinde etkinlik, verimlilik, ekolojik ve sosyo-ekonomik boyutlar, üzerinde 
dikkatle durulması gereken konulardır. Özellikle madencilik sektöründe zengin kaynaklara 
sahip olmanın yetmediği, onlardan zenginlik türetebilmek için bilimsel ve teknolojik metotların 
uygulanması gerekmektedir.  
 
Trabzon’da bakır, kurşun ve çinko dışında, kaolen, manganez, demir, çimento ham 
maddeleri bulunmaktadır. Ancak, bunlar içerisinde ekonomik olarak değerlendirilebilecek 
nitelikte sadece Bakır madeni görülmektedir. Dolayısıyla aşağıda sadece bu konuda yatırım 
önerilmektedir. 

 

Madencilik sektöründe yapılabilecek 1 yatırım belirlenmiştir. 
 
Ø Bakır Cevheri İşleme ve Zenginleştirme. 

 
 

ü Bakır Cevheri İşleme ve Zenginleştirme 
 
Bakır, yüksek elektrik iletkenliği ile elektrik ve elektronik sektöründe, ısı iletkenliği ile soğutma 
sistemlerinde, paslanmaz özelliğinden dolayı kaplama malzemesi olarak kullanılan bir 
maddedir. Bakırın kaynak işlerinde, metalürjide ve bronz üretiminde de önemli yeri 
bulunmaktadır. 
 
Bakırın insanlar tarafından kullanılması çok eski çağlarda başlamıştır. İnsanlar, bakırı günlük 
yaşamlarında süs eşyası, silah ve el sanatlarında, mutfak malzemelerinin yapımında 
kullanmış, uygarlıkla birlikte bakıra olan ihtiyaç daha da artmıştır. Günümüzde tüketimi 
13x106 tonun üzerine çıkan bakır en çok kullanılan ikinci metal durumuna gelmiştir. Gelişmiş 
ülkelerde kişi başına yıllık bakır tüketimi 10 kg civarındadır. Bu rakam az gelişmiş ülkelerde 
1-2 kg arasında değişmektedir. 
 
Bakırın yerine kullanılabilecek birçok ikame maddesi gündeme gelmiştir. Alüminyum, plastik, 
fiber-optik gibi malzemeler bakır yerine kullanılmış, ancak bakıra duyulan talepte azalma 
olmamış, bakır talebinde belirli oranda sürekli bir artış gözlenmiştir. 
 
Dünyada bilinen bakır rezervlerinin, 60 yıl kadar bakır talebini karşılayacak durumda 
olmasına karşın, büyük madencilik firmalarının arama programlarında bakır en başta gelen 
madendir. 
 
Bakır insanların eski çağlardan bu yana çeşitli amaçlarla kullandığı ve günümüzde de 
sanayinin temel ham maddeleri arasında yer alan önemli metallerden biridir. Endüstride 
bakırın önemli rol oynamasının ve çeşitli alanlarda kullanılabilmesinin nedeni, çok değişik 
özelliklere sahip olmasıdır. Bakırın önemli özellikleri arasında yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, 
aşınmaya karşı direnci, tel çekilebilme ve dövülebilme özelliği, paslanmaz özelliğine sahip 
oluşu sayılabilir. Ayrıca bakır alaşımlarının sanayide çok değişik uygulamaları bulunmaktadır. 
 
Bakır doğada az miktarda nabit, genellikle sülfürlü, oksitli ve kompleks halde bulunur. 
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Dünya bakır talebi 1940'li yıllarda 2x106 ton iken 1960'lı yıllarda 5x106 tona, 1980'li yıllarda 
9x106 tona ulaşmıştır. Bu talebin yaklaşık % 18'i hurda bakırdan karşılanmaktadır. 2000'li 
yıllarda dünya bakır talebinin 15x106 ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. 
 
Dünyadaki bakır rezervlerinin yoğun olduğu en büyük cevher kuşağı Amerika’nın batısı 
boyunca Şili’den geçerek Peru, Meksika’dan sonra, A.B.D.’de Arizona, New Mexico, Nevada, 
Utah ve Kanada’yı içine alan jeolojik bir zondur. Bu kuşak üzerindeki rezervler Batı dünyası 
bakır üretiminin % 50’sidir. Porfiri tipi bakır rezervleri aynı zamanda Pasifik halkasının güney-
batısı boyunca uzanan kuşak içinde bulunur. Bu kuşaktan geçtiği ülkeler Endonezya, Papua 
Yeni Gine ve Filipinlerdir. Aynı tip cevherler içeren diğer bir kuşak Avrupa’nın güney-
doğusundan İran ve Pakistan’a uzanır. Afrika’daki en önemli rezervler sedimanter bakır 
kuşağı olarak kıtanın ortasında yer almaktadır. 
 
Dünya görünür bakır cevheri rezervlerinin, Cu içeriği olarak 650x106 ton civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu rezervlerin 340x106 tonunun işletilebilir rezerv olduğu kabul 
edilmektedir. U.S. Geological Survey, dünya (görünür + muhtemel + mümkün) rezervlerini 
1,6x109 ton olarak tahmin etmektedir. Ayrıca okyanus diplerindeki manganez yumrularında 
da 690x106 ton bakır potansiyeli bulunmaktadır. Dünya bakır rezervlerini porfiri, volkanogenik 
masif sülfit ve sedimanter bakır yatakları oluşturur. 
 
Bakır madenciliği açık ve kapalı işletme yöntemleri ile yapılmaktadır. % 1-2 Cu içeren sülfürlü 
cevherler, flotasyon yöntemi ile zenginleştirilmektedir. Bu işlemlerde cevherdeki bakır 
genelde % 80'in üzerinde metal verimliliği ile zenginleştirilerek % 15-25 Cu içeren bakır 
konsantreleri elde edilmektedir. 
 
Daha sonra bu konsantrelerden klasik izabe yöntemleri ile % 99 Cu içeren blister bakır 
üretilmekte ve daha sonra blister bakır rafinasyon işlemlerine tabi tutularak elektrolitik bakır 
üretilmektedir. 
 
Dünya bakır üretiminin yaklaşık % 15'i hidrometalurjik uygulamalarla gerçekleştirilmekte olup, 
genellikle oksitli bakır cevherleri yerinde veya yığın liç işlemleri ile değerlendirilmektedir. Liç 
işlemleri ile çözeltiye alınan bakır daha sonra çözeltide "solvent ekstraksiyon+ 
elektrowinning" ile metal bakır olarak kazanılmaktadır. 
 
Bugün endüstriyel ham maddelerde olduğu gibi bakır metaline olan talebi de uluslar arası 
ekonomik şartlar belirlemektedir. Metal talebi teknolojik gelişmeler ve yatırım hacmi ile de 
orantılı olarak değişmektedir. Bakır dünya bakır pazarında konsantre bakır blister/anot bakır 
ve rafine (katot) bakır olarak ticari işlem görmektedir. 
 
Uluslar arası ticarette bakır cevher ve konsantre fiyat tespitinde bakır satış fiyatları baz 
alınmaktadır. Bakır satış fiyatları Londra Metal Borsasında £/ton olarak ve New York Metal 
Borsasında cent/lb olarak günlük belirlenmektedir.  
 
AB ülkelerinden İspanya'nın dışındaki ülkelerin önemli bir boyutta bakır cevheri ve 
konsantresi üretimleri yoktur. Dünya rafine bakır üretiminin yaklaşık % 10’nuna karşılık gelen 
2x106 tonunu AB ülkeleri üretmektedir. AB ülkelerinin rafine bakır ihtiyaçları ise 3,8x106 ton 
olup, bu ülkeler ihtiyaçları olan bakır konsantresini ve blister bakırı ithalat yoluyla 
karşılamaktadırlar. 
 
Türkiye'de başta Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olmak üzere yerli ve yabancı 
sermayeli şirketler tarafından etüt edilen 650'ye yakın bakır mostrası bulunmaktadır. 
Genellikle magmatik kökenli olan cevherleşmeler jeolojik özelliklerle kayaç türlerine göre 
köken ve parajenez yönünden farklılıklar gösterirler. Bakır ve pirit cevherleri genellikle ya 
bakır-pirit ya da Cu-Pb-Zn-Pirit oluşumları ile birlikte bulunur. 
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Bakır yataklarımız jenetik olarak şu şekilde sınıflandırılabilir; 
 

1. Porfiri bakır yatakları, 
2. Masif sülfit yatakları, 
3. Hidrotermal damarlar ve kontakmetasomatık yataklar. 
 

Dünya üzerinde bilinen ve ekonomik olarak işletilen porfiri bakır yatakları And (Batı Amerika), 
Filipinler ve Alp orojenik kuşaklarında bulunmaktadır. And orojenik kuşağı kıta kenarlarında 
oluşan porfiri bakır yataklarını, Filipinler orojenik kuşağı ada yayı tipi porfiri yataklarını ve Alp 
orojenik kuşağında iki yatak tipini birlikte içerir. 
 
Ülkemizdeki porfiri bakır yatakları Balkanlardan başlayarak Istıranca masifi ve Karadeniz'den 
geçerek İran ve Himalayalara kadar uzanan Alp orojenik kuşağı içinde irdelenmektedir. 
Kuşak üzerinde Bor ve Maydenpek (Yugoslavya), Medet (Bulgaristan), Sar Çeşme (İran) gibi 
kıta kenarlarında oluşmuş, And kuşağındakilere benzer ve ekonomik olarak işletilen porfiri 
bakır yatakları bulunmaktadır. Bunlardan Maydenpek'de 20 metre ve Sar Çeşme’de 10 metre 
kalınlığında ikincil zenginleşme zonu oluşmuştur. 
 
Alp kuşağı üzerinde bulunan Dereköy-Kırklareli ve Bakırçay (Merzifon) porfiri yatakları And 
tipi kıta kenarı porfiri yataklarına yakın özellikler göstermektedir. Bunların ortalama tenörleri 
Balkanlardaki porfiri yataklarına göre düşüktür. 
 
Ülkemiz bakır rezervleri ile ilgili çalışmalar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Eti 
Holding A.Ş, Karadeniz Bakır İşletmeleri ve özel sektör tarafından yürütülmektedir. Türkiye, 
bakır rezervleri açısından Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere iki 
önemli bölgeye sahiptir. Türkiye görünür bakır rezervi Cu içeriği olarak 1,7x106 tondur. 

 
Trabzon’da ilk etapta değerlendirilebilir nitelikte olan; Sürmene-Kutlular sahasında % 2,47 
Cu, % 0,46 Zn tenorlu ve 497.000 ton görünür rezervi olan Bakır-Çinko (Cu-Zn), Of-
Kotarakdere sahasında % 1,43 Cu tenorlu ve 348.827 ton görünür, 613.721 ton 
muhtemel+mümkün rezervi olan Bakır (Cu), Yomra-Kanköy sahasında % 1,11 Cu tenorlu 
ve 1.240.000 ton görünür, 2.070.000 ton muhtemel rezervi olan Bakır (Cu) bulunmaktadır. 
 
 
5.4. İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YAPILABİLECEK YATIRIMLAR 
 
VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001-2005) İmalat Sanayi 
 
Mevcut Durum 
  

• Dünya imalat sanayi üretiminde 1990-1998 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 3,3 
büyüme gözlenirken, Türkiye'nin de dahil olduğu orta-üst gelir grubundaki ülkelerde 
yüzde 4,4, Türkiye'de ise yüzde 5,9 büyüme gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, dünya 
imalat sanayi katma değeri 1980 yılında dünya hâsılasının yüzde 25'ini oluştururken, 
1998 yılında yüzde 21'e gerilemiştir. 

 
• Türkiye'de imalat sanayinin cari fiyatlarla GSYİH içindeki payı 1995 yılında yüzde 

22,6 iken 1999 yılında yüzde 19,2 olmuş; 1995 yılında yüzde 14,1 olan sivil istihdam 
içindeki payı ise 1998 yılında yüzde 15,9'a ulaşmasına rağmen 1999 yılında yüzde 
14,1'e düşmüştür.  

 
• 1994 yılında ülkemizde yaşanan ekonomik krizin ardından imalat sanayi üretiminde 

gözlenen hızlı artış eğilimi 1998 yılının ikinci çeyreğine kadar devam etmiştir. 1997 
yılında Güneydoğu Asya ülkelerinde ve 1998 yılında Rusya'da ortaya çıkan krizler 
sonucu imalat sanayi üretim artış hızı yavaşlamıştır. 1999 yılında, küresel krizin 
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etkilerinin ve finansman sorunlarının devam etmesinin yanında sanayi kuruluşlarının 
büyük bölümünün bulunduğu Marmara bölgesindeki depremin neden olduğu hasar 
imalat sanayini olumsuz etkilemiştir. Depremin imalat sanayi işyerlerinde bina, 
makina-teçhizat, mamul ve yarı mamul stok kaybı, işgücü eksilmesi gibi etkileri ortaya 
çıkarken, üretime ara verilen tesislerden kaynaklanan üretim kaybı ve ihracat 
azalması şeklinde etkileri de olmuştur. 2000 yılında ise Marmara depreminin 
ekonomik etkilerinin giderilmeye başlanması ve genelde sağlanan istikrar ortamı 
nedeniyle üretimin tekrar artış eğilimine girdiği gözlenmektedir.  

 
• Bu gelişmeler sonucunda 1996-1997 yıllarında ortalama yüzde 9, 1998 yılında yüzde 

0,9 oranında artan imalat sanayi üretimi, 1999 yılında yüzde 4 oranında gerilemiştir. 
2000 yılında ise üretimin yüzde 4,9 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Sonuç 
olarak, üretimin VII. Plan döneminde ortalama yılda yüzde 3,8 oranında artması 
beklenmektedir.  

 
• 1995 yılında, imalat sanayi ihracatı, Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması 

(ISIC) 2. Revizyonuna göre, cari fiyatlarla 20,3 milyar dolar olmuştur. 1996 yılında, 
yüzde 7,7 artan ve 21,9 milyar dolar olan imalat sanayi ihracatı, Asya'da yaşanan 
olumsuz gelişmelere rağmen 1997 yılında da yüzde 13,4 artarak 24,8 milyar dolara 
ulaşmıştır. Ancak, 1998 yılında ortaya çıkan Rusya krizi ihracatın artış hızında 
yavaşlamaya yol açmış ve imalat sanayi ihracatı sadece yüzde 2,4 artarak 25,4 
milyar dolar olmuştur. Krizin etkilerinin devam ettiği ve dış fiyatların düştüğü 1999 
yılında ise, imalat sanayi ihracatı depremin de etkisiyle yüzde 0,8 azalarak 25,2 
milyar dolara gerilemiştir.  

 
• Gıda, dokuma-giyim ve demir-çelik ürünlerinin ihracatımız içindeki ağırlığı devam 

etmektedir.  
 

• 1996 yılında, ithalattan alınan vergi ve fonların azaltılması, yurtiçi tüketimde yaşanan 
canlılık ve sabit sermaye yatırımlarında gözlenen hızlı artış nedeniyle tüketim malları 
ile yatırım malları ithalatı yüksek oranda artmış ve imalat sanayi ürünleri ithalatı cari 
fiyatlarla yüzde 22,1 oranında bir artışla 36,9 milyar dolar olmuştur. 1997 yılında bu 
eğilim devam etmiştir. 1998 ve 1999 yıllarında ise özel tüketim harcamalarındaki 
daralma eğilimi ve yatırımlardaki gerileme sonucunda ithalat azalmış ve 1999 yılında 
35,4 milyar dolara düşmüştür. 

  
• Artan kamu açıklarının yurtiçi faiz oranları üzerindeki baskısının devam etmesi 

nedeniyle oluşan yüksek finansman maliyetleri ve özel kesim yatırılabilir fonlarının 
para piyasalarına yönelmesi, VII. Plan döneminde imalat sanayindeki yatırımları 
olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çerçevede, özel kesim imalat sanayi yatırımları 1996 
yılında artarken, 1997 yılında duraklamış, 1998 ve 1999 yıllarında ise önemli oranda 
düşmüştür.  

 
• VII. Plan döneminde, imalat sanayini etkileyen en önemli gelişme AT ile 1 Ocak 1996 

tarihinde Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesi ve buna paralel olarak Avrupa Kömür 
Çelik Topluluğu (AKÇT) ile Topluluğun yetki alanına giren ürünleri kapsayan bir 
serbest ticaret anlaşması imzalanmış olmasıdır. Bu çerçevede, ithalattan alınan vergi 
ve fonlar azaltılmış, ithalatta gözetim ve korunma önlemlerine, kota uygulamalarına, 
dâhilde ve hariçte işleme rejimine, haksız ticari uygulamalara, tekstil ürünleri 
ithalatına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  

 
• AB'ye tam üyelik sürecinde atılan bu adım sonrasında, ithalatta AB'nin payında artış 

gözlenmiş ve sanayinin dış rekabete açılmasında büyük mesafe katedilmiştir.  
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• Gümrük Birliğinin yürürlüğe girdiği 1996 yılından itibaren 5 yıllık bir süre içerisinde 
AB'nin üçüncü ülkelere karşı uygulamakta olduğu tercihli rejimleri üstlenerek, çeşitli 
ülkelerle sanayi ürünlerini de kapsayan Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanmıştır. 
Diğer taraftan Gümrük Birliğinin aksamadan işlemesini sağlamak ve tam üyeliğe 
hazırlık bakımından AB'nin sınaî mevzuatına uyum çalışmaları önem arz etmektedir.  

 
• Son yıllarda küreselleşme ve hızlanan teknolojik gelişmeye bağlı olarak rekabet 

kavramı yeni bir boyut kazanmış, ucuz işgücü ve doğal kaynaklara dayalı rekabet 
anlayışının yerine uluslararası piyasalarda, ihtisaslaşma çerçevesinde dünya 
piyasalarına açılma ve üretim teknolojisini geliştirme önem kazanmıştır. Bu genel 
değişime paralel olarak; uygulanmasına devam edilen piyasa ekonomisi politikaları, 
başta telekomünikasyon olmak üzere fiziki altyapı alanında kaydedilen gelişmeler, 
coğrafi konumu itibarıyla Avrupa Birliği gibi gelişmiş bir pazar yanında, Ortadoğu, 
Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Pazarlarına yakınlığı, AB ile Gümrük Birliğine geçilmesi 
ve aday ülke konumu, genç ve eğitilebilir işgücü potansiyeli, giderek büyüyen iç 
pazarın varlığı ve yan sanayi başta olmak üzere sanayinin yurtdışına 
entegrasyonundaki gelişmeler Türk sanayinin rekabet avantajlarını oluşturmaktadır.  

 
• Makroekonomik istikrarın sağlanamaması, özellikle kamu tarafından sağlanan 

girdilerin teminindeki istikrarsızlıklar, pazarlama kanallarının oluşturulmasındaki 
yetersizlikler, uluslararası standartlarda üretim yapılmasındaki eksiklikler, verimli 
üretim için gerekli kalifiye işgücü noksanlığı sanayiyi etkileyen başlıca sorunlar 
olmuştur. Ayrıca, Türkiye'nin teknoloji üretebilme kapasitesindeki eksiklik, tasarım ve 
markanın rekabet-gücüne katkısı konusuna gereken önemin verilmemesi, 
uluslararası piyasalarda ihtisaslaşma çerçevesinde firmalar arası işbirliği ve 
birleşmelerin öneminin kavranamaması rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.  

 
• Dünyada bilgi teknolojileri, biyoteknoloji ve ileri malzeme teknolojilerinin sanayi 

sektörünün hizmetine sunulması yaygınlaşmış, bilgisayar destekli tasarım ve üretim 
süreçlerinin sanayide kullanılmasıyla esnek üretim sistemleri ağırlık kazanmıştır. 
Diğer taraftan ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin yetersizliği, nitelikli insan gücü açığı, 
yüksek finansman gereği, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojilerin sanayide 
uygulanmasında önemli bir engel olmaya devam etmektedir. Bunun sonucunda, yeni 
teknolojilerin yerine yaygın olarak kullanılan teknolojiler benimsenmekte ve yeni 
teknolojilerle kazanılabilecek fırsatlar değerlendirilememektedir.  

 
• Elektrik ve haberleşme fiyatlarına yansıtılan kesintiler sanayinin üretim maliyetine 

ilave yük getirmektedir.  
 

• Özelleştirme yoluyla kamunun imalat sanayindeki rolünün azaltılarak rekabetçi piyasa 
yapısının geliştirilmesine devam edilmiştir. VII. Plan döneminde Et ve Balık Ürünleri 
A.Ş, ÇİTOSAN ve SÜMERBANK'ın bazı tesisleri ile PETLAS, Sivas Demir-Çelik ve 
ORÜS özelleştirilmiştir. Dünya ile entegrasyon sürecinde sanayide yapısal sorunların 
hızla çözülmesi ve KİT'lerin özelleştirilmesine devam edilmesi önem arz etmektedir.  

 
• İmalat sanayinin ithalatta haksız dış rekabete karşı korunması kapsamında, VII. 

Planda kalitesiz ve standart dışı mal ithalini önlemek üzere bazı ithal ürünlerinde 
kıymet, tarife, menşe ve standartlar açısından etkin bir denetim yapılmasını sağlamak 
amacıyla ihtisas gümrüklerinin yeterli hale getirilmesi çalışmaları sürdürülmüştür.  

 
• Sanayide; istihdamı artırıcı, bölgeler arası gelişmişlik farklarını giderici özelliklere 

sahip, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan, döviz kazandırıcı 
faaliyetlere dönük, uluslararası rekabet gücü sağlayan yatırımların desteklenmesine 
devam edilmiştir. Ancak, sanayinin desteklenmesinde; ayrılan kaynakların yetersizliği 
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ve uygulamada mevzuatın sıklıkla değişmesi, bürokratik işlemlerin fazlalığı ve 
koordinasyonun eksikliği sorunları önemini korumaktadır.  

 
• İhracata yönelik sanayi ürünlerinin yurtdışında tanıtımı ve pazar geliştirilmesi 

konularında özel kesimin örgütlenmesi özendirilmiştir. İhracatta devlet yardımları; 
eğitim, istihdam, patent, faydalı model belgesi ve endüstriyel tasarım tescili, marka ve 
imaj yerleştirilmesine yönelik yardımlar ile çeşitlendirilmiştir. EXIMBANK kaynakları 
artırılarak ihracatın finansman imkânları geliştirilmiştir.  

 
• Savunma sanayinin ülke sanayine entegrasyonu ve yerli girdi payının artırılması 

yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak, savunma sanayi ürünlerinde büyük 
ölçüde dışa bağımlılık devam etmektedir.  

 
• Otomobilden alınan yüksek vergiler sektörün rekabet gücünü ve gelişimini olumsuz 

etkilemektedir.  
 
 
Amaçlar, İlkeler ve Politikalar  
 

• İmalat sanayinin dışa dönük bir yapı içinde rekabet gücünün artırılması 
amaçlanmaktadır.  

 
• Sanayi; yerel kaynakları harekete geçiren, çevre normlarına uygun üretim yapan, 

tüketici sağlığını ve tercihlerini gözeten, yüksek nitelikli işgücü kullanan, çağdaş 
işletmecilik anlayışını uygulayan, Ar-Ge'ye önem veren, teknoloji üreten, özgün 
tasarım ve marka yaratarak uluslararası pazarlarda yerini alan bir yapıya 
kavuşturulacaktır.  

 
• VIII. Plan döneminde, AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda, sınaî mevzuat uyumu 

tamamlanacak, sermaye, teknoloji ve ticari işbirliği imkânları geliştirilecektir.  
 

• Bilgi ve teknoloji yoğun nitelik taşıyan savunma ve havacılık, makina imalat, kimya, 
elektronik sanayilerinin ve yazılım sektörünün geliştirilmesi, sanayide ileri teknoloji 
kullanımının yaygınlaştırılması; geleneksel sanayilerin rekabet gücünün artırılması 
hedeflenecektir.  

 
• Sanayinin teknoloji kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, bir entegrasyon içinde, 

üniversite-sanayi işbirliğinin yaygınlaştırılması, teknoloji destek ve geliştirme 
merkezleri, yeni teknoparklar ve teknoloji enstitülerinin kurulmalarının desteklenmesi 
ve Ar-Ge desteklerinin artırılması sağlanacaktır.  

 
• Devlet, uluslararası kurallar çerçevesinde sanayiyi destekleyici, piyasaları düzenleyici 

ve denetleyici rolünü güçlendirecek, bazı stratejik konular dışında sanayiden 
çekilmeyi sürdürecektir.  

 
• İmalat sanayinde, bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere Ar-Ge, yeni ürün ve 

teknoloji geliştirme, çevre koruma, küçük ve orta boy işletmelerin gelişmesi, istihdam 
yaratma ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik yatırımların 
desteklenmesine devam edilecektir.  

 
• Sanayide rekabet gücünün artırılması ve ürünlerimizin AB pazarında serbest 

dolaşımını sağlamak üzere, Türk Akreditasyon Kurumu kısa zamanda çalışır hale 
getirilecek ve ulusal kalite altyapısı tamamlanacaktır.  
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• İşletmelerin yönetim ve finansman yapılarının iyileştirilmesine, üretimde yeni 
teknolojilerin, bilgi teknolojilerinin, esnek üretim ve tedarik planlaması sistemlerinin 
kullanımının yaygınlaştırılmasına, ulusal ve uluslararası düzeyde firmalar arası 
işbirliğine önem verilecektir.  

 
• Sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve girdilerin ekonomik ve güvenli biçimde temin 

edilmesine önem verilecektir.  
 

• Kamu alımlarında, uluslararası taahhütlerimize uygun rekabet ortamının 
sağlanmasına ve yerli sanayinin geliştirilmesine önem verilecektir.  

 
• Savunma sanayinde; ihtiyaçları güvenli ve istikrarlı bir biçimde karşılamak üzere 

rekabete açık, ihracat potansiyeline sahip, teknoloji üretebilen ve ülke sanayine 
entegre bir yapıda yurtiçi üretimin geliştirilmesi ve bunun için gerekli teknoloji 
tabanının oluşturulması öngörülmektedir.  

 
• Tarımsal girdi kullanan sanayilerde, özel sektör öncülüğünde tarım-sanayi işbirliği ve 

bütünleşmesinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli mamul üretiminin artırılması ve 
rekabetçi bir yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.  

 
• Gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla kamunun denetim altyapısı ve hizmetlerinin 

iyileştirilmesi sağlanacaktır. Yine aynı amaca dönük olarak, AB mevzuatı ve DTÖ'nün 
öngördüğü hükümlerle uyumlu, ham madde temin aşamasından pazarlama 
aşamasına kadar kalite ve hijyen sistemlerinin sanayi tarafından yaygın biçimde 
uygulanması esas olacaktır.  

 
• Tekstil sektöründe; 2005 yılında dünya dokuma ve giyim ticaretinin serbestleşmesiyle 

daha da artacak olan rekabet ortamında, rekabet edebilirliğin korunması, var olan atıl 
kapasitenin kullanılması ve pazar çeşitlendirmesi yoluyla dünya pazarlarından daha 
çok pay alınması amacıyla, tasarıma, koleksiyon tipi üretime, tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Kısa dönemde marka yaratılmasının güçlüğü göz 
önüne alınarak, ilk etapta kaliteli Türk Malı imajı yaratılması önem arz etmektedir.  

 
• AB'ye uyum amacıyla, ilaç sanayi ağırlıklı olmak üzere yönlendirici ve denetleyici 

bağımsız bir idari yapılanma gerçekleştirilecektir.  
 

• AB normlarına uygun benzin ve motorin üretimi için gerekli olan yatırımlara VIII. Plan 
döneminde devam edilecektir.  

 
• Petrol ürünleri ihtiyacının güvenli bir şekilde karşılanması amacıyla yurtiçinde yeni bir 

rafineri tesisi yapılması özendirilecektir.  
 

• Demir-çelik uzun ürünlerindeki arz fazlası dikkate alınarak, çelik kapasitesinin artışına 
yönelik yatırımlar yassı ve vasıflı çelik ürünlerine yönlendirilecektir.  

 
• Yüksek katma değer sağlayacak öncelikli alanlarda yeni ürün geliştirmeye yönelik 

destekler artırılarak elektronik sanayinin ve yazılım sektörünün küresel pazardan 
daha fazla pay alması sağlanacaktır. 

  
• Otomotiv sanayinde, ekonomik ölçekte üretimin yapıldığı, yeni teknolojilerin 

uygulandığı, ihracata dayalı ve sürdürülebilir rekabet gücünün sağlandığı bir yapının 
oluşturulması önem arz etmektedir.  

 
• Halen kamu tesislerinin faaliyette bulunduğu demiryolu taşıtları sanayine özel kesimin 

katılımını sağlayacak çalışmalar yapılacak, teknolojik gelişmeleri izleyen, uyarlayan 
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ve tasarım yapabilen, kent içi raylı sistem araçları dahil iç talebi karşılayabilen ve 
ihracata dönük olan bir yapı oluşturulacaktır.  

 
• Gemi inşa sanayinde, Türkiye'nin hızla gençleştirilmesi ve yenilenmesi gereken deniz 

ticaret filosunun yaratacağı iç talep ile uluslararası gemi inşa piyasasından pay almak 
üzere koster inşaasına önem verilecektir. 

 
Denilmektedir. 
  
İmalat Sanayinin 2005 yılı programı 
 
Mevcut Durum  
 

• İmalat sanayi, 2002 yılından itibaren özel sektör ağırlıklı istikrarlı bir büyüme sürecine 
girmiştir. 2002 yılı ilk çeyreğinden itibaren piyasalarda güven ortamı oluşmaya 
başlamış, döviz kurundaki dalgalanma azalmış, enflasyon oranı ve faiz oranları düşüş 
eğilimine girmiştir. Buna paralel olarak imalat sanayi üretimi ve kapasite kullanım 
oranı aynı yılın Mart ayından itibaren hızla artmaya başlamış, üretim artışına bağlı 
olarak ara malları ithalatı, talebin canlanmasıyla tüketim malları ithalatı yeniden 
yükselme göstermiştir. İhracatta ise artış eğilimi devam etmiştir. Bu gelişmeler 
sonucunda 2002 yılında, 2000 yılındaki imalat sanayi üretim endeksi seviyesi 
aşılmıştır. 

  
• İşletmelerin yatırım eğiliminin bir göstergesi olarak 2003 yılında imalat sanayinde 

alınan teşvik belgelerinin sayısı yüzde 31 oranında, bu belgelerin yatırım tutarı 
toplamı ABD doları bazında yüzde 48 oranında artmıştır. 2003 yılında, imalat 
sanayinde alınan teşvik belgelerinde tekstil-giyim ve otomotiv sanayilerinin ağırlığının 
devam ettiği görülmektedir. 2003 yılı Nisan ayında yatırım indirim oranı yüzde 40'a 
düşürülerek otomatik olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamadan sonraki 
gelişmeler değerlendirildiğinde, Mayıs-Temmuz döneminde, 2004 yılında bir önceki 
yıla göre teşvik belgeleri sayısı yüzde 19,7 oranında, tutarı ise ABD doları bazında 
yüzde 50,8 oranında artmıştır. 

  
• 2002 yılında imalat sanayinde 7.278 adet şirket ve 2.344 adet firma açılırken, bu 

sayılar 2003 yılında sırasıyla 8.695'e ve 3.936'ya yükselmiştir. 2004 yılı ilk 8 aylık 
döneminde ise yeni kurulan şirket sayısı yüzde 9,9 ve firma sayısı yüzde 5,3 oranında 
artmıştır. Bu göstergeler iş ortamındaki iyileşmenin devam ettiğini ve girişimciliğin 
arttığını göstermektedir. 

  
• Sanayinin sorunları esas itibarıyla iş ortamından, firmaların yapısından ve sektörel 

yapıdan kaynaklanmakta olup, bu sorunlar devam etmektedir. Enflasyon oranındaki 
düşüşe rağmen reel faiz oranlarının yüksek seyretmesi, kayıt dışı ekonomi ve düşük 
fiyatlı ithalattan kaynaklanan haksız rekabet, fiziki alt yapıdaki yetersizlikler, yatırım ve 
işletme aşamasında karşılaşılan bürokrasinin fazlalığı, kamu tarafından sağlanan 
bazı girdilerin fiyatlarının uluslar arası fiyatlara göre yüksekliği, vergi ve SSK primi 
oranlarındaki yükseklik, akreditasyon ve belgelendirme hizmetlerindeki yetersizlik 
genellikle iş ortamından kaynaklanan sorunlardır. Bunlara ek olarak, çoğu kuruluşun 
mali, organizasyon ve pazarlama yapısında, teknoloji üretiminde, özgün tasarım, 
marka geliştirme ve yenilik yaratma gücündeki yetersizlikler; kalite, çevre ve verimlilik 
bilincinin eksikliği; özellikle KOBİ'lerde rekabet ortamına uyum sorunları ve 
desteklenme ihtiyacı firmaların yapılarından kaynaklanan önemli sorunlardır. İmalat 
sanayi üretim ve ihracatında gıda, tekstil-giyim, demir-çelik gibi emek yoğun 
sektörlerin ağırlığı devam etmektedir.  

 
• DİE Üç Aylık Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarına göre; 2002 yılında yüzde 10,8 

oranında artan imalat sanayi üretimi 2003 yılında yüzde 9,4 oranında artmıştır.  
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• 2004 yılında da imalat sanayi üretim artışı hızlanarak devam etmektedir. DİE Üç Aylık 
Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarına göre; imalat sanayi üretimi 2004 yılının ilk 
yarısında yüzde 14,3 oranında artmıştır. Bu artışta özel sektör üretim artışı etkili 
olmuştur. İmalat sanayinde üretimi en fazla artan sektörler deri, basım ve yayım, 
kimya, makina, bilgi işlem makinaları, elektronik ve otomotivdir. Ekonomide genel 
olarak gözlenen olumlu gelişmelere rağmen tütün ürünleri, kâğıt, elektrikli makina, 
diğer ulaşım araçları, diğer imalat ve mobilya sektörleri üretimlerinde azalmalar dikkat 
çekmektedir. 

  
• Diğer taraftan, DİE Aylık Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarına göre; imalat sanayi 

üretimi 2004 yılı Temmuz ayında yüzde 14,5, Ağustos ayında ise yüzde 9,0 oranında 
artmıştır. 

  
• Üretimde sağlanan gelişmelere paralel olarak özel kesim imalat sanayi kapasite 

kullanım oranı artmıştır. DİE Üç Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi verilerine göre; 
2002 yılında ortalama yüzde 72,8 olan özel kesim kapasite kullanım oranı, 2003 
yılında yüzde 75,7'ye, 2004 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 82,1'e yükselmiştir. DİE Aylık 
İmalat Sanayi Eğilim Anketi verilerine göre özel kesim imalat sanayi kapasite kullanım 
oranı 2004 yılı Temmuz ayında yüzde 80,8, Ağustos ayında yüzde 75,6 olmuştur. 

  
• İhracatın yapısı uluslar arası piyasalarda yaşanan gelişmelere ve firmaların rekabet 

gücündeki gelişmeye bağlı olarak değişmektedir.  
 
Konu ile ilgili olarak ihracatın yapısında gelişmeler çizelge 11’de verilmiştir. 

 

Çizelge 11. İhracatın Yapısında Gelişmeler 
 (Milyon ABD Doları)  

Teknoloji Seviyesi 1996 % 2003 % 

Yüksek teknoloji  1 349 5,8 4 107 8,7 

Orta teknoloji 4 093 17,6 13 306 28,2 

Düşük teknoloji 14 915 64,2 26 680 56,5 

Toplam 23 224 100,0 47 253 100,0 

 
• 1996-2003 yılları arasında toplam ihracat içinde orta ve yüksek teknolojili imalat 

sanayi sektörlerinin payı yüzde 23,4'ten yüzde 36,8'e yükselmiş, düşük teknolojili 
sektörlerin payı yüzde 64,2'den yüzde 56,5'e inmiştir. Özellikle orta ve yüksek 
teknolojili sektörlerden makina imalat, elektronik, karayolu taşıtları sektörlerinin 
payının artışı dikkat çekicidir.  

 
• Buna karşılık ihracattaki ağırlığı süren geleneksel sektörlerden gıda, tekstil-giyim, 

demir-çelik sektörlerinin toplam payı 1996 yılında yüzde 54,5 iken 2003 yılında yüzde 
43,6'ya düşmüştür. Diğer bir gruplandırmaya göre, 1996 yılında daha çok emek 
yoğun, doğal kaynağa dayalı ihracat yapılırken 2001 yılında bu faktörlere dayalı 
sektörlerin ihracattaki payı azalmış, ülkemiz göreli olarak daha ölçek yoğun, yenilikçi 
buluşa (inovasyon) dayalı ve uzmanlaşma gereken sektörlere yönelmiştir. Bu 
sektörlerin toplam ihracatımız içindeki payı 1996 yılında yüzde 30,2 iken, 2003 yılında 
bu pay yüzde 42,8'e yükselmiştir. 

 
• 2003 yılında toplam ihracat yüzde 30,5 artarak 47,1 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 

Toplam ihracat içinde yüzde 93,3 oranında paya sahip olan imalat sanayiinde ihracat 
yüzde 30,8 oranında artarak 43,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bu dönemde AB 
ülkelerine yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 51,8 olmuştur. 2004 yılı 
ihracat gerçekleşmelerine bakıldığında, ilk sekiz ayda ihracatın yüzde 31,8 oranında 
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artarak 39,2 milyar ABD dolarına eriştiği gözlenmiştir. İhracat, İhracatçı Birlikleri 
verilerine göre, 2004 yılı ilk dokuz ayında yüzde 36,4 oranında artarak 45,6 milyar 
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhracattaki yüksek artışın yavaşlamakla birlikte 
devam ettiği gözlenmektedir. Bu dönemde özellikle otomotiv, elektrik-elektronik, 
makina ve ana metal sanayilerindeki yüksek artışlar dikkat çekmektedir. 

  
• 2003 yılında ithalat artışının giderek hız kazandığı gözlenmiştir. Bu yılda ithalat 

toplamda yüzde 34,5 oranında artarak 69,3 milyar ABD dolarına, imalat sanayinde 
yüzde 31,1 oranında artarak 55,7 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Bunda Türk 
Lirasının değer kazanması ve bazı ihraç ürünlerinin ithal girdilerine olan talebin 
artması etkili olmuştur. Bu çerçevede ara malları ithalatı yüzde 32,3, tüketim malları 
ithalatı ise yüzde 50 oranında artmıştır. Tüketim malları ithalatındaki artışta otomobil 
ithalatının önemli payı olduğu görülmektedir. Çin, İngiltere ve Rusya'dan yapılan 
ithalatın diğer ülkelere göre oldukça yüksek oranlarda artması dikkat çekmektedir. 

  
• 2004 yılı ilk sekiz aylık döneminde toplam ithalat yüzde 43,4 oranında artarak 61,8 

milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde ithalattaki yüksek artışın 
yavaşlamakla birlikte devam ettiği gözlenmektedir. 

 
• Sektörel izinlerin tek merci tarafından koordine edilmesine yönelik olarak hazırlanan 

kanun tasarısı taslağı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 
 

• 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunla; kişi başı GSYİH 1500 ABD doları veya daha az olan 36 
ildeki yatırımlara çalışanlar için gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren 
paylarında teşvik, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmış, ayrıca bu 
illere ilaveten kalkınmada öncelikli yöre kapsamında yer alan illerdeki yatırımlara 
bedelsiz arsa ve arazi temini imkânı getirilmiştir.   

 
• Acil Eylem Planı kapsamında; yatırım, ihracat, KOBİ, Ar-Ge, çevre vb. konularında 

verilen teşviklerin bir envanterini oluşturmak ve değerlendirmesini yapmak üzere 
kurulan Devlet Yardımları Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını tamamlamış ve rapor 
DPT tarafından yayımlanmıştır. 

 
• 2003 yılında, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan vergi teşviklerinin kapsamı ve 
süresi genişletilmiştir. Bu çerçevede, bu bölgelerde üretilen yazılım programı ve 
lisansı için katma değer vergisi istisnası getirilmiştir. Teknoloji geliştirme bölgeleri 
yönetici şirketleri ve bu bölgelerde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir ve 
kurumlar vergisinden ve bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge 
personelinin görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden 31 Aralık 2013 tarihine kadar 
muaf tutulmuştur. Devlet yardımları için bir çerçeve oluşturulması, devlet 
yardımlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili yasal düzenleme çalışmaları devam 
etmektedir. Bu çerçevede AB mali yardımı kapsamında bir eşleştirme projesine 
başlanacaktır. 

 
• İmalat sanayinde, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi konusunda 2002 yılı ile 2004 

yılı Ekim ayı arasındaki dönemde; 11 adet ürün grubu ve 21 adet üründe çeşitli 
ülkelerin damping uygulamalarına karşı kesin önlem uygulanması, 1 adet ürün grubu, 
5 adet üründe dampinge karşı geçici önlem uygulanması, 5 adet ürün grubu ve 42 
adet üründe soruşturma açılması kararı alınmıştır. İthalatta, genellikle Çin başta 
olmak üzere Uzakdoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden 
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kaynaklanan haksız rekabet plastik, tekstil, lastik ve metal eşya sektörlerinde 
yoğunlaşmaktadır. 

 
• Enerji girdilerindeki yüksek fiyatların sanayinin rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkisi 

devam etmektedir. Sanayide kullanılan elektrik enerjisi ve doğal gazın fiyatı OECD 
ülkeleri arasında en pahalı olanlardan biridir. Uluslar Arası Enerji Ajansı verilerine 
göre, 2001 yılında ülkemizdeki yıllık ortalama elektrik enerjisi fiyatı (7,9 cent/Kwh), 
OECD ortalamasının (6,2 cent/Kwh) üzerinde gerçekleşmiş ve bu durum 2002 (9,4 
cent/Kwh) ve 2003 (8,6 cent/Kwh) yıllarında ve 2004 yılı ilk altı ayında da (yaklaşık 
8,9 cent/Kwh) devam etmiştir. Benzer şekilde ortalama doğal gaz fiyatı, 2001 yılında 
OECD ortalaması 186,8 ABD doları/107 Kcal iken ülkemizde 200,4 ABD 
doları/107Kcal, 2002 yılında OECD ortalaması 161,8 ABD doları/107 Kcal iken, 
ülkemizde 215,5 ABD doları/107 Kcal, 2003 yılında da ülkemizde 229 ABD doları/107 
Kcal olmuştur. Bu fiyat seviyesiyle ülkemiz Portekiz, İsviçre ve Japonya ile birlikte 
sanayide en pahalı doğalgazı kullanan birkaç ülke arasındadır. 2004 yılının ilk altı 
ayında da yaklaşık 219 ABD doları/107 Kcal fiyatı ile bu durum devam etmiştir. Diğer 
yandan, 2002 yılından itibaren elektrik enerjisi ve doğalgazın yurtiçi fiyatlarında 
önemli artış yapılmaması politikası uygulanmıştır. 2002 yılı sonu itibarıyla imalat 
sanayi TEFE artışı 2001 yılı sonuna göre yüzde 29,7 iken elektrik enerjisi fiyatı yüzde 
16,8 yükselmiş, doğal gaz fiyatı ise yüzde 3,4 azalmıştır. 2003 yılı sonu itibarıyla 
TEFE artışı 2002 yılı sonuna göre yüzde 12,6 iken, elektrik enerjisi fiyatı yüzde 6,4, 
doğal gaz fiyatı ise yüzde 12,8 azalmıştır. Buna göre, 2003 yılında enerji girdilerinin 
sanayiciye maliyetinde bir düşüş gözlenmiştir. 2004 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla TEFE 
artışı 2003 yılı sonuna göre yüzde 11,4 iken, elektrik enerjisi fiyatında artış olmamış, 
doğal gaz fiyatı ise yüzde 11,2 artmıştır. Sanayideki elektrik enerjisi maliyetlerinde 
2002 yılında başlayan rahatlama eğiliminin 2004 yılında da devam ettiği 
gözlenmektedir. 

 
• İmalat sanayi içerisinde önemli bir yere sahip olan gıda sanayinde üretim 2004 yılı ilk 

yedi ayında ortalama yüzde 0,8 gerilemiştir. Üretimdeki bu gerilemenin dönemsellik 
arz ettiği ve yılın ikinci yarısında yerini artışa bırakacağı tahmin edilmektedir. 2004 
yılının ilk altı aylık döneminde yurtiçi gıda maddeleri tüketim harcamalarında sabit 
fiyatlarla yüzde 0,6 oranında artış gözlenirken, ithalatta bir önceki yıla göre yüzde 
17,0, ihracatta ise yüzde 18,2 oranında artış dikkati çekmektedir. İşlenmiş balık 
ürünleri, bitkisel ve hayvansal katı ve sıvı yağlar ve diğer gıda ürünlerinde kayda 
değer ithalat artışı gözlenirken, yine işlenmiş balık ürünleri, meyve-sebze işleme 
sanayi, unlu mamuller ile şekerli ve kakaolu ürünlerde ihracat artışı meydana 
gelmiştir.  

 
• Haziran 2004 tarihinde 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk gıda mevzuatı AB'nin genel gıda mevzuatına 
uyumlu bir hale getirilmiştir. Ayrıca, gıdaların kontrolünde etkinliğin sağlanması 
amacıyla üretim ve satış noktalarındaki gıda denetimi tamamen Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yetkisine bırakılmış, üretim izinleri ile birlikte çalışma izni de aynı Bakanlık 
tarafından verilmeye başlanmıştır. 5179 sayılı kanunda yer alan izlenebilirlik, risk 
analizi, acil durumlar vb. kavramlar çerçevesinde yeni uygulamalar başlatılmasının, 
önümüzdeki dönemde kamunun gıda denetim sistemi ve gıda sanayinde önemli 
gelişmeler yaratması beklenmektedir. Söz konusu kanun ile ilgili yönetmelikler AB 
mevzuatına uyumlu olarak yürürlüğe konulmaya başlanmıştır. 

 
• 2004 Yılı Yatırım Programında yer alan Gıda Denetim Hizmetlerinin İyileştirilmesi 

Projesi çerçevesinde, MEDA-1 fonundan temin edilen hibeden de faydalanılarak 15 
adet gıda kontrol laboratuarı için ihtiyaç duyulan teknik donanım sağlanmakta, 
personel eğitimi ve laboratuarların akreditasyonu çalışmaları sürdürülmektedir.   
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• 1995 yılında, toplam yurtiçi sigara tüketimi içinde kamu satışlarının payı yüzde 80,8 
iken, 2003 yılında bu pay yüzde 56,6'ya düşmüştür. Aynı dönemlerde şark tipi 
tütününden üretilen sigaranın payı ise yüzde 60'dan yüzde 34,8'e düşmüştür. Yurt 
içinde üretilen sigaralarda kullanılan şark tipi tütün oranı, oryantal sigaralarda yüzde 
100 iken, harmanlı sigaralarda yüzde 15 dolayındadır. 2004 yılı ilk dokuz aylık 
döneminde yurtiçi sigara satışında yüzde 4,2'lik artış gerçekleşmiştir. 

 
• 300-350 bin ton seviyelerinde seyreden tütün üretimi; 2002 yılından geçerli olmak 

üzere destekleme kapsamından çıkartılması sonucunda 2003 yılında 110 bin tona 
düşmüştür. 2004 yılında ise üretimin 150 bin ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. 

 
• 2003 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından özelleştirme stratejisi 

belirlenerek, TEKEL Genel Müdürlüğünün özelleştirme işlemleri başlatılmıştır. 
ÖYK'nun 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/85 sayılı kararı ile Alkollü İçkiler Sanayi ve 
Ticareti A.Ş'nin satılmasına karar verilmiş ve 27 Şubat 2004 tarihinde satış 
sözleşmesi imzalanmıştır. Böylece, 1942 yılından beri devam eden yüksek alkollü 
içkilerdeki devlet tekeli sona ermiştir. 

 
• Tekstil sanayi üretimi, DİE verilerine göre, 2003 yılında yüzde 2,3 oranında artmıştır. 

İhracat yüzde 27,0 oranında artarak 8,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 2004 yılında 
üretimde azalma ihracatta ise artış gözlenmektedir. 2004 yılı ilk 6 ayında sektör 
üretimi yüzde 1,9 oranında azalmış, ilk 7 ayda sektör ihracatı yüzde 19,4, ithalatı ise 
yüzde 23,5 oranında artmıştır. 

 
• Giyim ve kürk ürünleri sanayi üretimi, DİE verilerine göre, 2003 yılında yüzde 1,7 

oranında artmıştır. İhracat ise bir önceki yıla göre yüzde 18,5 oranında artarak 6,1 
milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılı ilk 6 ayında sektör üretimi yüzde 
2,1, ihracatı yüzde 8,9, ithalatı ise yüzde 34,0 oranında artmıştır. 

 
• Deri ve deri ürünleri sanayinde, 2003 yılında sektör ihracatında yüzde 17,6'lık artışa 

rağmen, DİE verilerine göre, sektör üretimi yüzde 1,5 oranında gerilemiştir. Bu 
durumda yurtiçi talebin ithal ürünlere kayması da etkili olmuştur. Cari fiyatlarla, 2003 
yılında işlenmiş deri ithalatı yüzde 3,9, ayakkabı ve saraciye ithalatı yüzde 60,4 ve 
toplam olarak sektör ithalatı yüzde 31,8 oranında artmıştır. Aynı yılda Çin'den yapılan 
ithalat ise yüzde 97 oranında yükselmiştir. 2004 yılı ilk yedi aylık döneminde sektör 
ithalatı yüzde 37,9 ve ihracatı yüzde 14,2 oranında artmıştır. Aynı dönemde Çin'den 
yapılan ithalat yüzde 133 oranında artarak toplam sektör ithalatı içerisinde payı yüzde 
17,6'dan yüzde 29,8'e yükselmiş ve Çin, yurtiçi pazarda daha etkili hale gelmiştir. 
2004 yılında yurtiçi talepte artışa rağmen, talebin daha fazla oranda ithal ürünlere 
yönelmesiyle sektör üretiminin bir önceki yıl civarında gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Salihli-Manisa'da işletmeye alınan atık su arıtma ünitesi ile birlikte 
arıtma tesisine sahip olan bölge sayısı dörde ulaşmıştır. 

 
• Petrol ürünleri sanayinde, 2003 yılında üretim yaklaşık yüzde 3,9 oranında artmıştır. 

Sektör ihracatındaki artış trendi devam etmiş, 2002 yılındaki 3 milyon ton civarındaki 
ihracat, 2003 yılında yaklaşık 3,3 milyon tona ulaşmıştır. ATAŞ Rafinerisinin Eylül 
2004'te rafinericilik faaliyetlerine son vermesi ile birlikte daha önce 32 milyon ton/yıl 
olan toplam rafinaj kurulu kapasitesi 27,6 milyon ton/yıla gerilemiştir. 

  
• Petrole ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde 

sürdürülebilmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerini düzenleyen 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu 20 Aralık 2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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• AB'nin kimyasallarla ilgili yeni politikası çerçevesinde insan sağlığı ve çevre açısından 
üst düzeyde korumayı sağlamak üzere mevcut ve yeni kimyasallar için REACH 
(Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) adı verilen sistemin 
kademeli olarak yerleştirilmesi ve 2018 yılına kadar tamamlanması öngörülmüş olup, 
Avrupa Komisyonunca REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, 
Değerlendirilmesi ve Ruhsatlandırılması) sisteminin kurulması ve REACH sürecinin 
oluşturulmasının ve yönetilmesinin Avrupa Kimyasallar Ajansı'nca yürütülmesi 
öngörülmektedir. REACH, kimya üretiminde bulunan veya kimyasal madde ithal eden 
firmaların, bu kimyasal maddelerin kullanımından doğacak risklerin belirlenmesi ve 
belirlenen bu risklerin önlenmesi için gerekli koruyucu tedbirlerin alınması yönünde 
firmaları regülâsyona tabi tutmayı hedeflemektedir. REACH konuyla ilgili 40'a yakın 
AB direktifi ve regülâsyonunu tek çatı altında toplayarak AB düzeyinde merkezi bir 
kontrol sistemini öngörmektedir. AB'deki REACH sisteminin uygulanması ile Türk 
kimya sanayi de etkilenecektir. 

 
• 2003 yılında gübre üretim miktarı yüzde 4,4 oranında azalarak 3,5 milyon ton, tüketim 

miktarı ise yüzde 12,7 oranında artarak 5 milyon ton olmuştur. Özellikle, azotlu 
gübrelerde ham maddenin pahalı, ürünlerin dış fiyatlarının ucuz olması ithalatın 
artmasına, üretimin gerilemesine neden olmuştur. 

 
• Cam sanayinde, 2003 yılında üretim miktarı bir önceki yıla göre yüzde 14,2 oranında 

artışla 1,8 milyon tona çıkmış ve üretimin üçte birinden fazlasına tekabül eden 680 
bin tonu ihraç edilmiştir. Sektör, son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan durgunluğa 
rağmen özellikle yenileme pazarındaki büyüme ve konutlardaki nitelikli çift cam 
kullanımının artması sonucu büyümesini sürdürmüştür. 

  
• Çimento sanayi üretimi 2003 yılında yüzde 7,1 oranında artarak 35,1 milyon ton 

olmuştur. İnşaat sektöründeki kısmi canlanmaya bağlı olarak, çimento iç satışları 
2002 yılına göre yüzde 2,8 oranında artarak 28,1 milyon ton olmuştur. Hazır beton 
kullanımındaki yaygınlaşmanın devam etmesine bağlı olarak, dökme çimento 
satışlarının toplam iç satış miktarından aldığı pay artmaya devam etmiş, bu pay 2003 
yılında yüzde 47,4'e ulaşmıştır. Türk çimento sanayi ihracatı Avrupa'da birinci, 
Dünya'da ikinci sıradaki yerini 2003 yılında da korumuştur. Sektör ihracatı 2002 yılına 
göre yüzde 7,1 oranında artarak 10,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Kullanımı 
giderek yaygınlaşan hazır betonda üretim kapasitesi 2003 yılında 230 milyon tonu 
aşmıştır. 

 
• Seramik, kil, taş ve çimentodan gereçler sektöründe 2003 yılı üretimi yüzde 13,6, 

ihracatı yüzde 26,8 oranında artmıştır. İthalatta ise yüzde 4,3 oranında bir azalma 
meydana gelmiştir. Üretiminin yüzde 64'ünü ihraç eden ve alanında Avrupa'nın en 
büyük ihracatçısı konumunda olan seramik sağlık gereçleri sektörü 2003 yılında 
üretimini yüzde 11,8 oranında artışla 142 bin tona ulaştırmıştır. Seramik kaplama 
sektörü üretimi ise 2003 yılında yüzde 22,7 oranında artışla 2,6 milyon tona ulaşmış, 
ihracat yüzde 18,1 oranında artışla 1,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ağırlıklı 
olarak mevcut üreticilerin tevsii yatırımlarıyla, sektör kapasitesinin 2004 yılında yüzde 
1,7 oranında artışla 263 milyon m2 'ye ulaşması beklenmektedir. 

 
• Ham çelik üretimi, 2003 yılında yüzde 11,1 oranında artarak 18,3 milyon tona 

ulaşmıştır. Türkiye, bu üretim rakamı ile dünya üretiminde 13. sırayı almıştır. 2003 
yılında, yurt içi demir çelik ürünleri talebi sabit fiyatlarla yüzde 27,6 oranında artmış ve 
yaşanan ekonomik krizler sonrasında daralan yurt içi tüketim 2000 yılı seviyelerinin 
üzerine çıkmıştır. 2003 yılında yurt içi talepteki artışa bağlı olarak sektör ithalatı yüzde 
21,7 oranında artarak 7,8 milyon tona çıkarken, ihracat 11,3 milyon ton civarında 
gerçekleşmiştir. 2003 yılında 3,3 milyar ABD doları olan demir çelik sektörü 
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ihracatının toplam ihracatımız içerisindeki payı yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir. 2004 
yılı ilk 8 ayında ham çelik üretimi yüzde 12,7 oranında artmıştır. 

 
• Kapasitesinin büyük bir bölümü yassı ürüne dönüştürülmek üzere 2002 yılında 

ERDEMİR'e devredilen İSDEMİR tesislerindeki modernizasyon ve dönüşüm 
yatırımlarına devam edilmektedir. Ayrıca, Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması 
çerçevesinde gündeme gelen ve AB tarafının mali ve teknik desteğiyle başlatılan 
proje kapsamında Türk demir çelik sanayine yönelik hazırlanmış olan taslak Ulusal 
Yeniden Yapılandırma Planının sonuçlandırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 
Diğer taraftan, Erdemir, özelleştirme programında olan Divhan tesislerini 15 Nisan 
2004 tarihinde devralmıştır. 

 
• Makina imalat sanayinde üretim, 2004 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 41,9 

oranında artmıştır. 2004 yılı ilk 7 ayında ihracat yüzde 32,2, ithalat yüzde 35,3 
oranında artmıştır. İthalatta yurt içi talebin düşmesi sonucu başlayan gerileme süreci, 
2002 yılı Haziran ayında sona ermiş ve ithalat tekrar artmaya başlamıştır. 2004 
yılında faizlerin düşmesi, yatırım ortamının iyileşmesi sonucunda yaşanan talep artışı 
üretim ve ithalatın artmasına yol açmıştır. 

 
• 2003 yılında miktar bazında beyaz eşya sanayi üretimi yüzde 30,9, ihracatında yüzde 

37,2, talebinde ise yüzde 21,4 oranında artış gerçekleşmiştir. 2003 yılında toplam 
beyaz eşya ihracatı 1.344 milyon ABD dolarına ulaşmış olup, ithalatı ise 410 milyon 
ABD doları olmuştur. 2003 yılında ithalat yüzde 52,4 oranında artmıştır. Üretim büyük 
oranda ihracata yönelmiş olup, buzdolabı ve çamaşır makinası üretiminin yüzde 
50'den, bulaşık makinasının yüzde 60'dan fazlası ihraç edilmektedir. 2004 yılı ilk 7 
ayında üretim yüzde 40'ın üzerinde, talep yüzde 73,8, ihracat yüzde 32,6, ithalat 
yüzde 29,9 oranında artmıştır. 2004 yılında beyaz eşya sanayi ihracatının 1,7 milyar 
ABD dolarını aşması beklenmektedir. 

 
• Otomotiv sanayinde, ekonominin genelinde yaşanan iyileşmeye bağlı olarak otomotiv 

ürünlerine yönelik iç talep artışı ve özellikle ihracatın etkisiyle, 2003 yılında sektör 
üretiminde önemli artış gerçekleşmiştir. 2003 yılında taşıt araçları toplam üretimi 
yüzde 54, otomobil üretimi yüzde 44 oranında artmıştır. Otomobil üretiminin yaklaşık 
yüzde 75'i ihraç edilmiştir. Sektörde yaşanan bu gelişmeler 2004 yılında da devam 
etmekte olup, 2004 yılı ilk sekiz ayında taşıt araçları toplam üretimi adet olarak yüzde 
74, otomobil üretimi yüzde 76 oranında artmıştır. Ayrıca, 2004 yılı ilk yedi ayında 
sektörün toplam ihracatında değer olarak yüzde 56, ithalatında yüzde 174 gibi yüksek 
oranda artış görülmüştür. 

 
• Tarım alet ve makinaları sanayinin temel ürünü olan traktörde, 2003 yılında yurtiçi 

traktör talebi ve ihracat artışının etkisiyle traktör üretimi yüzde 170 oranında artmıştır. 
2004 yılının ilk sekiz ayında ise traktör üretimi yüzde 52 oranında artmış olup, bu 
artışta özellikle iç talebin etkili olduğu tahmin edilmektedir. 

 
Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 
 

• İmalat sanayinin; yerel kaynakları harekete geçiren, çevre normlarına uygun üretim 
yapan, tüketici sağlığını ve tercihlerini gözeten, yüksek nitelikli işgücü kullanan, 
çağdaş işletmecilik anlayışını uygulayan, Ar-Ge'ye önem veren, teknoloji üreten, 
özgün tasarım ve marka yaratarak uluslar arası pazarlarda yerini alan dışa dönük ve 
rekabet edebilen bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. 

 
• Bilgi ve teknoloji yoğun nitelik taşıyan savunma ve havacılık, makina imalat, kimya, 

elektronik sanayilerinin ve yazılım sektörünün geliştirilmesi, sanayide ileri teknoloji 
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kullanımının yaygınlaştırılması, geleneksel sanayilerin rekabet gücünün artırılması 
hedeflenmektedir. 

 
• İmalat sanayinde, bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere Ar-Ge, yeni ürün ve 

teknoloji geliştirme, çevre koruma, KOBİ'lerin geliştirilmesi, istihdam yaratma ve 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik yatırımların 
desteklenmesine devam edilecektir. 

 
• Sanayinin rekabet gücünü artırması ve dünya pazarlarından daha fazla pay 

alabilmesi için, tasarım, toplam kalite yönetimi, ürün ve marka geliştirme ve 
pazarlama konularına önem verilerek, çevre dostu üretim tekniklerinin geliştirilmesine 
yönelik Ar-Ge faaliyetleri özendirilecektir. 

 
• Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı kapsamındaki çalışmalar 

sonuçlandırılarak, ortaya çıkan tedbirler uygulamaya konulacak, bürokratik işlemler 
basitleştirilecek, böylece yabancı ve yerli yatırımcıların önündeki engeller kaldırılarak 
yatırım ve istihdamın artması sağlanacaktır. 

 
• Devlet yardımları politikalarının Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar da dikkate 

alınarak tespit edilmesi, şekillendirilmesi ve uygulama sonuçlarına göre bölgesel ve 
sektörel bazda yeni tedbirler belirlenmesi; devlet yardımlarına yönelik veri tabanı 
oluşturulması, devlet yardımları için ayrılan kaynakların kullanımının değerlendirilmesi 
ve elde edilecek sonuçların önümüzdeki yıllarda konu ile ilgili alınacak kararlara yol 
gösterici olması sağlanacaktır. 

 
• Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden korunmak, sektörel ve bölgesel bağımlılıktan 

kurtulmak ve rekabet edilebilecek alanları belirlemek amacıyla hazırlanan ihracat 
stratejik planının uygulama çalışmalarına ve komşu ve çevre ülkelerle ticaret 
hacminin artırılmasına yönelik çabalara devam edilecektir. 

 
• Özellikle Uzak Doğu ülkelerinden giderek artan ithalat dikkate alınarak, ithalatta 

haksız rekabet, gözetim ve standart denetimi mevzuatları titizlikle uygulanacaktır. 
İhtisas gümrükleri etkin şekilde çalıştırılarak, ithalatta kalitesiz mal girişi önlenecektir. 

 
• Ülkemizin kıt finansman kaynakları ve rekabetçi bir yurt içi piyasanın var oluşu, 

yatırım maliyetlerini azaltıcı etkisi nedeniyle kullanılmış makina ithalatını cazip 
kılmaktadır. Bu amaçla, mevcut yerli sanayinin olumsuz etkilenmemesi, ekonomik 
ömrünü doldurmamış olması ve asgari güvenlik şartlarını sağlaması kaydıyla 
kullanılmış makina ithaline yönelik kapsam gözden geçirilerek genişletilmelidir. 

  
• Kamu sağlığını gıdalardan kaynaklanan risklerden korumak ve gıda sanayi ürünleri 

dış ticaretinin gelişmesini sağlamak üzere; gıda işletmelerinde Tehlike Analizi Kritik 
Kontrol Noktaları (HACCP), Gıda İşletmeleri Uygun Teknoloji Gerekleri (GMP), Uygun 
Hijyen Gerekleri (GHP) esaslarının uygulanması ve AB'de olduğu gibi çiftlikten 
sofraya güvenli gıda üretimi esasına dayalı risk analizi ile izlenebilirlik sisteminin 
uygulanmasını öngören, ilgili kuruluşlar arası koordinasyonun sağlandığı bir kamu 
denetim sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 
• Önümüzdeki dönem için ulusal gıda ve beslenme politikalarının oluşturulması 

amacıyla Ulusal Gıda ve Beslenme Eylem Planı çalışmalarına DPT 
koordinatörlüğünde devam edilecektir. Bu çalışmalarda öncelikle gıda bankacılığı ve 
gıda yardımları, ulusal düzeyde Gıda Tüketimi, Beslenme ve Sağlık Araştırmasının 
hayata geçirilmesi ve gıda güvenliği konusunda izlenebilecek politikaların ortaya 
konulması konularının ele alınması öngörülmektedir. 
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• 2005 yılında, Türkiye'deki gıda denetim altyapısının iyileştirilmesine yönelik olarak, 
AB kaynaklarından hibe yardımı da alacak olan yeni bir proje başlatılarak, özel 
sektörle işbirliği halinde gıda kontrol sisteminde etkinliğin artırılması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatındaki mevcut hizmet ve personel 
yapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

 
• Tekstil ve giyim dış ticaretinde uzun yıllardan beri sürdürülen miktar kısıtlamaları 

2005 yılı başından itibaren kaldırılacaktır. Ülkemizin özellikle AB pazarına kota 
olmaksızın ihracat yapabilmesinden dolayı sahip olduğu avantaj bu tarihten itibaren 
kaybolacaktır. Dolayısıyla, dünyada bu sektörde yaşanan güçlü rekabetin 
önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceği dikkate alınırsa, sektörün rekabet gücünü 
koruyup geliştirebilmesi için sektörde katma değeri daha yüksek ürünlerin ihracatının 
sağlanabilmesine ve bu amaçla ürün geliştirme, pazarlama, moda-marka oluşturma 
faaliyetlerine ve Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesine önem verilecektir. 

 
• AKÇT ile imzalanan serbest ticaret anlaşması kapsamında, çelik sanayinde devlet 

yardımı verilmesiyle ilgili sürenin uzatılması konusundaki çalışmalar yeniden 
yapılanma projesi de göz önüne alınarak sürdürülecektir. 

 
• Otomobilde gerçekleştirilen ürün çeşitliliği yanında, bazı ürünlerin Türkiye'de üretilip 

dünya pazarlarına satılması şeklinde yerli ve yabancı ortaklar arasında sağlanan 
işbirliğiyle, otomotiv sektörü ihracatında son yıllarda önemli artış sağlanmıştır. 
Sektörde ölçek ekonomisinde üretimin yapılabilmesi, ihracata dayalı ve sürdürülebilir 
bir büyümenin sağlanabilmesi için söz konusu işbirliğinin yaygınlaştırılmasına ve 
Türkiye'nin otomotiv sanayinde bir üretim merkezi olmasına yönelik çalışmalara önem 
verilecektir. 

 
• Yüksek katma değer sağlayacak öncelikli alanlarda yeni ürün geliştirmeye yönelik 

destekler artırılarak elektronik sanayinin küresel pazardan daha fazla pay alması 
çalışmalarına devam edilecektir. 

 
• Büyük ölçekli savunma projelerinin gerçekleştirilmesinde olduğu gibi özellikle küçük 

ve orta büyüklükteki projelerde de yerli sanayinin katkısını artırmak amacıyla 
çalışmalar yapılacaktır. Savunma sanayinde kaynaklar yurt içi üretimi geliştirici yönde 
kullanılacaktır. 

 
 

5.4.1. Gıda Sanayinde Yapılabilecek Yatırımlar 
 
Gıda sanayi 1990’lı yıllardan itibaren önemli gelişme göstermiş ve imalat sanayi üretimi 
içinde ortalama % 20’lik pay alarak ihracat içerisinde de önemli bir konuma gelmiştir.  
 
Gıda sanayi üretiminde 2002 yılında iç talepteki iyileşmeye bağlı bir artış kaydedilmiş ve 
2003 yılında da üretimde özellikle dış pazarlara yönelik bir büyüme belirlenmiştir. Sektörde 
üretimdeki artış cari fiyatlarla 2002 yılındaki % 2,9’luk düzeyden 2003 yılında % 7,1’e 
çıkmıştır. 1998 yılı fiyatlarıyla gıda sanayi üretiminde 2003 yılındaki büyüme % 6,8 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
2003 yılında gıda sanayi talebi artışı sabit fiyatlarla % 5,5 olmuştur. 2003 yılında kanatlı 
hayvan eti, süt ve süt ürünleri, su ürünleri mamulleri, unlu mamuller, işlenmiş meyve ve 
sebzeler, şekerli mamuller ve bitkisel yağlar gibi alt sektörlerin üretiminde bazıları ihracatın 
etkisiyle olmak üzere bir önceki yıla göre dikkate değer oranlarda artış gerçekleşmiştir. 
 
Gıda sanayi ihracatı 2003 yılında tüm ülke gruplarına yönelik olarak gelişme göstermiş, 
özellikle AB pazarı dışındaki ülkelerde büyüme daha hızlı gerçekleşmiştir. AB’nin ihracattaki 
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ağırlığı yaklaşık % 40’lık düzeyini korumuştur. Gıda sanayinde ihracat 2003 yılında bir önceki 
yıla göre sabit fiyatlarla % 26,9, cari fiyatlarla % 42,4 artmıştır. 
 
2003 yılında gıda ürünleri ithalatında bazı süt ürünleri, işlenmiş balık ürünleri, bazı tahıl 
ürünleri ve nişasta ile bitkisel yağlar gibi alt sektörlerdeki gelişmelere bağlı olarak bir önceki 
yıla göre sabit fiyatlarla % 9,9 oranında artış gerçekleşmiştir.  
 
Gıda sanayinde yapılabilecek 9 yatırım belirlenmiştir. 

 
Ø Fındık Esaslı Çikolata ve Kakaolu Mamuller Üretim Tesisi, 
Ø Pastörize Süt ve Süt Mamulleri Üretim Tesisi, 
Ø Yeşil ve Seylan Tipi Çay Üretim Tesisi, 
Ø Doğal Bitki Çayları Üretim Tesisi, 
Ø Patates Cipsi ve Mısır Çerezi Üretim Tesisi, 
Ø Arı Ürünleri Üretimi ve Paketleme Tesisi, 
Ø Sebze-Meyve İşleme ve Ambalajlama Tesisi, 
Ø Fındık, Meyve-Sebze Kurutma Tesisi, 
Ø Su Şişeleme Tesisi. 
 
 

ü Fındık Esaslı Çikolata ve Kakaolu Mamuller Üretim Tesisi 
 
Türkiye'de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı bölgeden sağlanan 
hammaddelerle küçük imalathanelerde üretilen lokum ve helva gibi geleneksel Türk 
şekerlemelerinin üretimine dayanmaktaydı. Günümüzde, geleneksel üretim yöntemleriyle 
birlikte modern üretim teknolojisinin de kullanıldığı sektör, gıda sanayi içinde yer alan, 
üretiminde kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemeleri ile yan 
sanayisini de geliştiren önemli sektörlerden bir tanesi durumuna gelmiştir.  
 
Şekerli ve çikolatalı mamuller Türkiye'nin hemen hemen her ilinde ve ilçesinde üretilmekte, 
sektörde büyük, orta ve küçük işletmeler birlikte yer almaktadır.  
 
Sektöre ait ürün yelpazesinin çok geniş olması, firmaların ekipmanlarında değişiklikler 
yaparak çeşitli ürünleri değişik zamanlarda üretebilmeleri ve fabrikalarda üretimin genelde 3 
vardiya, küçük üreticilerde tek vardiya hatta mevsimlik üretim olması söz konusu 
olduğundan, ürün bazında üretici firma sayısını ve üretim kapasitesiyle ilgili rakamları kesin 
olarak tespit etmek oldukça güçtür.   
 
Yabancı sermayeli yatırım teşvik belgesi almış 11 firmanın faaliyette bulunduğu sektörde, 
lokum, helva ve şekerleme üretiminin büyük bir bölümü küçük ölçekli işletmelerce, çiklet, 
çikolata ve çikolata mamullerinin tamamına yakını ise 50 ve daha fazla işçi çalıştıran 
işletmelerce gerçekleştirilmektedir. 
  
Şekerli ve çikolatalı mamul satışlarının mevsimsel özellikler göstermesi özellikle kış aylarında 
ve dini bayramlarda talebin en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle, üretici firmalar stoklar 
için de önemli harcamalarda bulunmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, şekerli ve çikolatalı 
mamuller sermaye yoğun bir işkolu olarak göze çarpmaktadır. Ancak, sektörün özelliği ve 
geleneksel üretimin emek gücüne dayanıyor olması nedeniyle, sektör sermaye ve emek 
yoğun bir sektör olarak ele alınabilmektedir.  
 
Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de kişi başına şekerli ve çikolatalı mamuller 
tüketiminin oldukça düşük olduğu bilinmekle birlikte, son yıllarda tüketimin artmakta olduğu 
da görülmektedir. Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olması ve mevcut tüketimin oldukça 
düşük bulunması nedeniyle sektör ürünlerine olan talepte gelecek yıllarda düzenli artışlar 
olması beklenmektedir. 
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Çikolatalı ve kakaolu mamuller üretimi 1997 yılında 118.000 ton iken, 2004 yılına 
gelindiğinde % 47’lik artış ile 173.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Sektör 1997-2000 yılları 
arasında önemli kriz yaşamış bu dönemde üretimde düşüşler gözlenmiştir. Ancak, 2000 
yılından itibaren üretimde artışlar yaşanılmaktadır. 
 
Özellikle, 1993 yılından itibaren başta Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri olmak üzere eski 
Sovyet Cumhuriyetlerine bu ürün grubunda meydana gelen ihracat artışı paralelinde, 
üretimde de ani yükselişler oluşmuş ve sektörde pek çok yeni yatırımların gerçekleştiği 
görülmüştür.  
 
Rusya Federasyonu başta olmak üzere, sektör ihracatının yönlendiği eski Sovyet 
Cumhuriyetlerinde 1998 yılında başlayan ve sonrasında devam eden ekonomik sorunlar ve 
artırılan gümrük vergileri gibi çeşitli nedenler sonucu, bu ülkelere yönelik ihracatın azalması 
ihracata paralel olarak genişleyen sektörü olumsuz yönde etkilemiştir.  
 
Yeni yatırımlarla bir anda genişleyen sektör, ihracatın azalması sonucu büyük bir atıl 
kapasite ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum yurtiçi rekabeti önemli ölçüde artırmış, üretici 
firmaları yurtdışında yeni pazarlar bulmaya yönlendirmiştir. Sektörde iç pazarın cazibesini 
koruması ve 2000 yılından itibaren tekrar artmaya başlayan ihracatla birlikte yeni yatırımların 
devam ettiği görülmektedir. 
 
2004 yılında 63,12 milyar dolar olarak gerçekleşen Türkiye'nin toplam ihracatının % 0,5'ini 
318,4 milyon dolarla şekerli ve çikolatalı mamuller oluşturmuştur. Bu ürün grubunun 47,25 
milyar dolar olarak gerçekleşen 2003 yılı toplam ihracatından almış olduğu pay ise % 0,54 
olarak gerçekleşmiştir.  
 
İçlerinde pek çok çeşidin bulunduğu şekerli ve çikolatalı mamuller ihracatı 1996 yılına kadar 
artış göstermiştir. Özellikle 1994 yılında eski Sovyet Cumhuriyetleri'ne yönelik ihracatta ani 
bir artış meydana gelmiş, 1993 yılında 98,2 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat % 95 
artış göstererek 1994 yılında 191,4 milyon dolara yükselmiştir. 1995 yılı ihracat artışı % 39 
olarak gerçekleşmiş, ihracat 1996 ve 1997 yıllarında duraklamış ve 1998 yılında % 26 azalış 
göstermiştir. 1999 yılında da azalış % 27 ile devam etmiş, 2000 ve 2001 yıllarına 
gelindiğinde ise şekerli ve çikolatalı mamul ihracatında sırasıyla % 2 ve % 9,7'lik artışlar 
meydana gelmiştir. 2002 yılında da bu eğilim devam etmiş ve bu ürün grubunun ihracatı bir 
önceki yıla göre % 4,5 artış göstermiştir. 1996 yılındaki önemli artış sonrasında en ciddi 
ihracat artışı % 40,7 ile 2003 yılı ihracatında gerçekleşmiştir. 2004 yılında gerçekleşen 
ihracat artış oranı % 26,6 olmuştur.  
 
Türkiye çikolata ve kakaolu mamuller ihracatı en yüksek seviyesine 161,28 milyon dolarla 
2004 yılında ulaşmıştır. Önceki yılların aksine bu ürün grubunun toplam ihracatı son iki yıldır 
toplam şekerli mamul ihracatından fazla gerçekleşmiştir. 1990 yılında 5,8 milyon dolar olan 
ihracat 1997 yılına kadar sürekli artış göstermiş, ancak 1998 yılında bir önceki yıla göre 
yaklaşık %23 azalarak 71,7 milyon dolar seviyesine inmiştir. İhracattaki azalış 1999 yılında 
da % 17,4 oranında devam ederek 59,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, 2000 yılında ise  
% 5 artışla 62,1 milyon dolar ve 2001 yılında % 10,7 artışla 68,8 milyon dolar olmuştur. Artış 
eğilimi % 13,7 ile 2002 yılında da devam etmiş ve ihracat 78,2 milyon dolar düzeyine 
yükselmiştir. 2003 yılı ihracat artışı ise % 62,9 gibi oldukça yüksek bir oranda 
gerçekleşmiştir. 2004 yılı ihracat artış oranı ise %24,3 olmuştur.  
 
Türkiye'nin ülkeler itibariyle çikolata ve kakaolu mamuller ihracatı incelendiğinde 26,44 
milyon dolarlık ihracatla Irak'ın ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Cezayir 7,23 milyon dolar 
ve Rusya Federasyonu 7 milyon dolarla en çok ihracat yapılan diğer ülkelerdir. 
 
Türkiye şekerli ve çikolatalı mamuller sektörü ana ham maddesi olan kakao açısından 
ithalata bağımlı bir sektördür. Kakao ve kakao ürünleri (tatlandırıcı madde katılmış kakao 
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tozu hariç) 2003 yılı toplam ithalatı 174,84 milyon dolar, 2004 yılı toplam ithalatı ise 182,29 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kakao ve kakao ürünleri ithalatı içinde en büyük payı 
kakao taneleri oluşturmaktadır. 2004 yılında 153 milyon dolarlık kakao tanesi ithal edilmiş, bu 
ürünü 21 milyon dolarlık ithalatla tatlandırıcı madde içermeyen kakao tozu ve yaklaşık 3 
milyon dolarlık ithalatla kakao yağı izlemiştir. Sektörün diğer önemli ithal girdileri ise, süttozu, 
lesitin, nişasta, laktoz, jelatin, sitrik asit, tartarik asit, glikoz, pektin, aromalar, sakız mayası, 
vanilya ve gomelastik'tir.  
 
Şekerli ve çikolatalı mamullerde değer olarak ihracatın ithalata oranı 1994 ve 1995 yıllarında 
ortalama 22 kat olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu oran yıllar içinde azalış göstermiş ve 2004 
yılında ihracatın ithalata oranı yaklaşık 7,9 kat olmuştur. 2004 yılında ithalatın değer olarak 
9,2 katı olarak gerçekleşen ihracat, miktar olarak ithalatın 12,9 katı gerçekleşmiştir. Bu 
durum ithalatın yüksek fiyatlı lüks ürünlerden oluştuğunu göstermektedir. 
 
Türkiye'ye ithal edilen şekerli ve çikolatalı mamullerin büyük bir kısmı Avrupa Birliği 
ülkelerinden gerçekleştirilmekte ve ithalatın % 89,7'sini çikolatalı mamuller oluşturmaktadır. 
 
Gümrük Birliği kapsamında işlenmiş tarım ürünleri olarak ele alınan şekerli ve çikolatalı 
mamuller içerdikleri hububat, şeker ve/veya süt miktarına göre tarım payı itibariyle vergiye 
tabi tutulmaktadır. Gümrük Birliği sonrasında şekerli ve çikolatalı mamuller ithalatında artışlar 
görülmekle birlikte, bu artışlar sektörü olumsuz etkileyecek düzeylere ulaşmamıştır.  
 
Bu ürün grubunun 1996 yılı ithalatı 1995 yılına göre % 56, 1997 yılı ithalatı bir önceki yıla 
göre % 38 oranında artış gösterirken, 1998 yılı ithalatı ise bir önceki yıla göre % 4,5 oranında 
azalmıştır. 1999 yılı toplam şekerli ve çikolatalı mamul ithalatı ise önceki yıla göre yaklaşık 
aynı tutarda gerçekleşmiştir.  
 
2000 yılında ise ithalat % 13 oranında artış göstererek 27,7 milyon dolar seviyesine 
ulaşmıştır. 2000 yılında şekerli mamul ithalatında azalış olmasına rağmen, çikolatalı 
mamuller ithalatında 4,4 milyon dolarlık artış olması toplam ithalatı artırmıştır. 2001 yılına 
gelindiğinde ise toplam şekerli ve çikolatalı mamul ithalatında bir önceki yıla göre % 20,6'lık 
bir azalış meydana gelmiştir. 2002 yılında ithalat % 3,7 oranında artış göstererek 22,8 milyon 
dolar, 2003 yılı ithalatı ise % 19,5 artarak 27,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2004 
yılında ise % 47,8 gibi yüksek bir oranda artan ithalat en yüksek seviyesi olan 40,3 milyon 
dolara yükselmiştir. 
 
Dünya üretiminin önemli bir kısmını gelişmiş ülkelerdeki dünya çapında faaliyet gösteren 
büyük ölçekli firmalar yapmaktadır. 1999 yılı toplam dünya üretiminin yaklaşık % 45'i 9 firma 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 
Şekerli ve çikolatalı mamuller dünya dış ticaretinin büyük bir kısmını gelişmiş ülkelerin kendi 
aralarında yaptığı ticaret oluşturmaktadır. Gelir seviyesi yüksek ülkelerde, kişi başına 
tüketilen şekerli ve çikolatalı mamuller de yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Dünya 
tüketiminde sürekli artışlar görülmekte ve bu artışların gelecek yıllarda da devam edeceği 
tahmin edilmektedir. 
 
Sektörün dünya üretiminin ve ticaretinin büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerce 
gerçekleştirilmektedir. 2003 yılı dünya çikolatalı mamuller ihracatının yaklaşık % 66'sı ve 
ithalatın yaklaşık % 54'ü Avrupa Birliği (15) ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Şekerli 
mamuller için AB (15) ülkelerine ait bu oran, ihracat için yaklaşık % 47, ithalat için ise            
% 39'dur. 
 
2003 yılında 14,99 milyar dolarlık toplam şekerli ve çikolatalı mamuller ihracatının % 34'ünü 
şekerli mamuller, % 66'sını ise çikolatalı mamuller oluşturmuştur. 
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Dünya ithalatı incelendiğinde, önemli ihracatçı ülkelerin pek çoğunun aynı zamanda önemli 
ithalatçı ülkeler olduğu görülmektedir. 4,34 milyar dolar olan 2002 yılı toplam dünya şekerli 
mamuller ithalatının % 21'ini gerçekleştiren ABD en büyük ithalatçı ülkedir. Türkiye'den 
ABD'ye 2003 yılında 5,4 milyon dolarlık, 2004 yılında ise 4,1 milyon dolarlık şekerli mamul 
ihraç edilmiştir. ABD'den sonra diğer önemli ithalatçı ülkeler % 7,6 ile Almanya ve % 6,4 ile 
İngiltere'dir. 
 
Dünya toplam çikolatalı mamuller ithalatında % 11,4 ile Fransa ilk sırada yer almaktadır. Bu 
ülkeyi % 11,4 ile ABD, % 10,3 ile Almanya ve % 7,5 ile İngiltere izlemektedir. Belirtilen dört 
ülke dünya çikolatalı mamuller ithalatının yaklaşık % 40,6'sını oluşturmaktadır. 
 
Bu denli hareketli olan pazar içerisinde Trabzon’un da yer alması gerekmektedir. Çünkü 
önemli bir fındık potansiyeli olan Trabzon’da ana girdiler içerisinde yer alan fındığın dışındaki 
diğer yan ürünleri de yerel ve ülke kaynaklarından karşılamak mümkündür.  
 
Bu yatırım, öncelikle uluslararası ismi olan (NESTLE gibi) ve yabancı sermayeyi ülkemize 
taşıyabilecek özellikteki firmalarla ortaklık yapmak suretiyle düşünülmelidir. Buradaki temel 
amaç, talebin üzerinde fındık üretimi gerçekleştiren ülkemizdeki bu fındığın kullanımını 
artıracak ve “Türk Çikolatası” imajını yaratacak şekilde kapasitesi yüksek ve ağırlıklı olarak 
dış pazarlara yönelik bir tesis şeklinde düşünülmelidir.  
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
 
 

ü Pastörize Süt ve Süt Mamulleri Üretim Tesisi   
 
Sektörde üretim yapısının daha çok küçük aile işletmelerinden oluşmasına karşın son 
yıllarda süt ve süt ürünleri konusunda yatırımlar hız kazanarak üretimde oldukça yüksek 
miktarlarda artışlar gözlenmiştir. Gelir artışı ve tüketicilerin beslenme konusunda daha bilinçli 
davranmaya başlamalarından dolayı geleneksel metotlarla üretilen süt ürünlerine yönelik 
talep azalmaya başlamış ve işlenme derecesi en azından pastörize düzeyinde olan sütlerden 
üretilen ürünler ağırlık kazanmaya başlamıştır.   
 
Ülkemizde süt ve süt ürünleri tüketiminin gelişmiş ülkelerin tüketimi ile karşılaştırıldığında 
oldukça düşük düzeyde bulunması, sektörde yabancı yatırımların yapılmasına neden 
olmuştur. Bu yatırımlar ağırlıklı olarak ortaklık düzeyinde gerçekleşmiştir. Bunun sebebinin 
yabancı firmaların iç pazara rahat girebilmek için yerli firmalar tarafından kurulan dağıtım 
ağlarından faydalanmayı tercih etmeleri olduğu düşünülmektedir.  
  
Süt ve süt ürünleri işletmeleri ağırlıklı olarak Ege ve Marmara Bölgelerinde kurulmuş olup, 
hayvancılığa yapılan yatırımlara paralel olarak özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin de gelecek yıllarda önemli üretim merkezleri haline 
geleceği düşünülmektedir.   
 
Süt tüketim alışkanlığının daha da yaygın hale getirilmesine yönelik olarak üretici firmalar   
Ar-Ge faaliyetlerine hız vererek iç pazara yeni ürünler (laktoz şekeri içermeyen süt, belirli yaş 
gruplarının ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış süt vb.) sunmaya başlamışlardır. Bu ürünlerin 
daha çok belirli tüketici gruplarına yönelik olarak üretildiği dikkat çekmektedir. Ayrıca bu 
konuda gözlemlenen bir başka gelişme de geleneksel ürünlerimizin de (ayran, kaymak ve 
geleneksel peynir çeşitleri) modern işleme yöntemleri ile işlenerek pazara sunulmalarıdır. 
Bunun yanı sıra batı ülkelerinde tüketimi yaygın halde bulunan süt ürünleri de günümüzde 
birçok firma tarafından ülkemizde de üretilmeye başlanmıştır. Bu ürünler arasından özellikle 
meyveli yoğurt ve mozerella peyniri yıllar itibariyle tüketim açısından giderek artan bir trend 
göstermektedir. Dondurma üretiminde ise yabancı sermayeli yatırımlar ağırlıkta olup, 
üretimin büyük bölümünü gerçekleştirmektedirler. Pazarın doymamış olması sebebi ile yerli 
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firmalar da bu konudaki yatırımlarını hızlandırmışlardır. Bunun yanı sıra yerel çeşitlerin 
(Maraş dondurması gibi) üretimi de giderek önem kazanmaktadır. 
 
Ülkemizde süt ve süt ürünleri sanayi iç pazara yönelik kurulmuş olup, dış pazarlar bu 
sanayimiz için ikinci planda kalmaktadır. Süt ve süt ürünleri kolayca bozulabilen yapıda 
olmaları nedeniyle ihracatta raf ömrü nispeten daha uzun, birim fiyatı yüksek ürünler ve 
damak tadı damak tadımıza uygun pazarlar öne çıkmaktadır. Bu nedenle ürün olarak peynir, 
tereyağı ve son yıllarda dondurma ihracatımız önem kazanmıştır.  
İhraç pazarları olarak Orta Doğu ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri süt ürünlerimiz için pazar 
olmaktadır. Başlıca ihraç pazarlarımız arasında komşularımızdan Azerbaycan, Orta Doğu ve 
Körfez ülkelerinden Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan, ayrıca 
KKTC, ABD, Makedonya ve Yugoslavya yer almaktadır. İthalat ise genelde AB ülkeleri ile 
Ukrayna'dan gerçekleştirilmektedir. 
 
Türkiye'nin süt ürünleri ithalatında süt ve krema ile peynir önde gelmekte olup, ithalatımızda 
Ukrayna, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, 
İngiltere gibi ülkeler önem kazanmaktadır. 
 
Dünya süt ürünleri üretimi son 30 yılda özellikle de 1980'li yılların ilk yarısından sonra bazı 
değişiklikler göstermiş, bu değişiklik dünya tüketimi ve ticaretini de etkilemiş dünya ticaretine 
konu olan ürün çeşidi artmıştır. 1980'li yıllara kadar süt ürünlerinin dünya ticaretinde tereyağı 
ve peynirin bir hâkimiyeti söz konusu iken, son yıllarda süt, dondurma ve yoğurt gibi süt ve 
süt ürünlerinin de dünya ticaretinde giderek önem kazandığı görülmektedir.  
 
Peynir ve tereyağı dünya ticaretindeki önemlerini korumakla birlikte miktar olarak sütün 
gerisine düştükleri, tereyağının halen dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte 
diğer süt ürünlerine kıyasla çok daha düşük artış hızı gösterdiği, yoğurtun ise miktar olarak 
dünya ticaretinde halen çok küçük hacme sahip olmasına karşın 1970'li yıllardan bu yana çok 
hızlı bir gelişme gösterdiği görülmektedir. 
 
Süt ve süt ürünlerinin beslenmede taşıdıkları büyük önemin yanı sıra dünya genelinde refah 
düzeyinin artması, ulaştırma ve lojistik hizmetlerinin gelişmesi, çok uluslu şirketlerin süt 
sektöründeki yatırımları, önde gelen üretici ülkelerin stoklarını eritme çabaları dünya süt ve 
süt ürünleri ticaretine hız kazandıran başlıca hususlar olmuştur. 
 
Trabzon’da yaklaşık olarak 200.000 ton/yıl süt üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu potansiyel 
sektörde yer alan bazı tesisler tarafından değerlendirilmektedir. Ancak, değerlendirilebilecek 
nitelikte olan potansiyel bulunmakla birlikte, marka yaratmayı hedefleyecek yeni yatırımlara 
da ihtiyaç bulunmaktadır. Bilimsel ve teknolojik metotların yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerinin de 
yapıldığı son derece modern bir üretim tesisine yatırım yapılması rantabl olacaktır. Zira 
Trabzon’da pastörize süt üretimi yapılmamaktadır.   
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
 
 

ü Yeşil ve Seylan Tipi Çay Üretim Tesisi  
 
Türkiye'de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesinde Gürcistan sınırından başlayarak Ordu ilinin 
Fatsa ilçesine kadar olan kuşakta yapılmaktadır. Bu bölge içerisinde başta Rize olmak üzere 
Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölge dünyada 
çay yetiştiriciliği yapılan alanlar içerisinde en üst bölgeler arasında yer almaktadır. Gürcistan 
sınırından Trabzon ilinin Araklı ilçesine kadar olan alan Türkiye'de çay yetiştirilmesi 
bakımından en elverişli ve birinci derecede verimli çay üretim alanlarını oluşturmaktadır. Çay 
Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkın en önemli gelir kaynaklarından birisini teşkil 
etmektedir.  
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Ülkemizde çay yetiştiriciliğine Rize ve çevresinin uygun olduğu ilk kez 1917 yılında 
belirlenmiş ve 1924 yılında çıkarılan bir kanunla çay üretimi başlamış ve aynı yıl Çay 
Araştırma Enstitüsü kurularak ülkemizde çaycılığın geliştirilmesi yönünde faaliyete 
geçmesiyle birlikte çay üretimi ülkemizde ticari açıdan önem kazanmaya başlamıştır.  
 
1947 yılında ilk yaş çay yaprağı işleme fabrikası Rize'de kurulmuştur. 1971 yılında bir kamu 
iktisadi teşebbüsü olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü kurulmuş olup, çay sektöründe 
devlet monopolu olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. 1984 yılında çay sektöründe 
monopolun kaldırılmasıyla birlikte özel sektörün de tedarik, işleme ve pazarlama 
faaliyetlerinde bulunması serbest bırakılmıştır.  
 
Türkiye'de çay sektörü diğer üretici ülkelerle karşılaştırıldığında nispeten yeni bir faaliyet 
görünümünde olmasına rağmen, kısa süre içerisinde büyük gelişme göstermiştir. 1950'li 
yıllarda kuru çay üretimi 25 000 tonun altında gerçekleşirken son dönemlerde bazı yıllar 200 
bin tona yaklaşmış, 2002 yılında da 150 bin ton olarak gerçekleşmiştir.  
 
Bugün Türkiye çay üretiminde önemli üretici ülkeler arasında yer almakta ve üretim miktarı 
açısından Çin, Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve Endonezya'dan sonra altıncı sırada 
bulunmaktadır.  
 
ÇAY-KUR ülkemizde üretilen kuru çayın % 65'ini, özel sektör de % 35'ini üretmektedir.    
ÇAY-KUR'un 46 adet, özel sektörün ise 230 adet yaş çay işleme fabrikası bulunmaktadır. 
ÇAY-KUR'un üretim kapasitesi 6.760 ton/gün, özel sektörün ise 8.746 ton/gündür.  
 
Ülkemizde kuru çay üretiminde Ortodoks, CTC ve Rotervane işleme metotları 
kullanılmaktadır. 
 
Çayda ayran, salep, boza ve kahve gibi Türk insanının milli içecekleri arasında yer 
almaktadır. Yıllık yurt içi tüketim miktarı 140 bin tonun üzerindedir. 
 
Türkiye, dünyanın en büyük çay üretici ülkeleri arasında yer almasına rağmen bu güne kadar 
bazı istisna yıllar dışında dünya çay ihracatından yeterli düzeyde pay alamamıştır. İç 
tüketimin oldukça yüksek olması ve maliyetlerin diğer üretici ve ihracatçı ülkelerinin 
maliyetleri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olması gibi diğer bazı nedenlerle ülkemiz 
uzun yıllar ihracata dönük bir politika izleyememiştir.  
 
Ülkemizden çay ihracatı 1970'li yıllardan itibaren başlamıştır. 1970'li yıllara gelinceye kadar iç 
üretimin tüketimimizi karşılamaması nedeniyle genel olarak net ithalatçı bir ülke 
pozisyonunda olan ülkemiz, üretimimizin iç talebi karşılaması ve stokların oluşmaya 
başlaması ile birlikte ihracata önem vermeye başlamış, ancak uzun yıllar birim ihraç 
fiyatlarının ortalama maliyetlerin altında kalmasından dolayı çay ihracatımız genellikle zararla 
sonuçlanmıştır. Özel sektörün de devreye girmesinden sonra çay ihracatımız karlılık 
açısından daha istikrarlı bir yapı kazanmıştır.   
 
Bugün ülkemizden yıllık 6 milyon $ üzerinde çay ihracatı gerçekleştirilmektedir. Yakın 
geçmişte özellikle Rusya Federasyonu ve Özbekistan'la yapılan doğalgaz ve Eximbank kredi 
anlaşmaları ile çay ihracatımız önemli boyutlara ulaşmış, ancak bu anlaşmaların olmadığı 
diğer yıllar ise ihracatımız genel olarak düşük düzeylerde seyretmiştir. Çay ihracatımızda 
Almanya en önemli ülke olup, bu ülkeyi Hollanda, ABD, Özbekistan ve İngiltere izlemektedir. 
 
Ülkemizde harmanlanmış veya harmanlanmamış yabancı çaylara olan talebin artması 
sonucu son yıllarda özellikle Güney Asya ülkelerinden önemli miktarlarda çay ithalatı da 
gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında 2,9 milyon $ civarında çay ithal edilmiş olmakla birlikte, 2004 
yılında çay ithalatımız 2.872 ton ve 5,2 milyon $’a yükselmiştir. Çay ithalatımızda Sri Lanka 
en önemli ülke olup, bu ülkeyi Kenya, Endonezya ve Almanya izlemektedir. 
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Dünya ithalatı ise 2,9 milyar $’ın üzerinde gerçekleşmiş olup, İngiltere en önemli ithalatçı 
ülkedir. Japonya, Rusya Federasyonu, Suriye, Pakistan ve ABD diğer önemli ithalatçılardır. 
 
Gıda sanayinde önerilen Yeşil ve Seylan tipi çay üretim tesisi ile ilgili olarak; son yıllarda 
aranılan bir çay tipi olması nedeniyle ve bu anlamda ithalatı yüksek oranlarda gerçekleştirilen 
Yeşil ve Seylan tipi çayın üretimine yönelik olarak yatırım yapılmasının gerekliliği 
vurgulanmak istenmektedir. Bunun yanı sıra son yıllarda yeşil çay üretiminde sağlanan 
gelişmeler memnuniyet verici olarak değerlendirilmektedir. 

 
Bu tip yatırıma başlamadan önce, Türk çayının Seylan tipi çay şeklinde işlenmesinin 
mümkün olup olmadığı konusu araştırılmalıdır.  Eğer mümkün ise yeni bir tesis yatırımı 
düşünülmeksizin önce, mevcut tesislerin bir bölümünün bu tip çayların üretimine yönelik 
olarak tesislerini revize etmeleri önerilmektedir. 

 
Türk çayının Seylan tipi çay şeklinde işlenmesinin mümkün olmaması halinde de Seylan tipi 
çay tarımının olabilirliliği konusu araştırmalı ve optimum ölçülerde bu tip çay tarımının 
gerçekleştirilmesi sonucunda işlenmesine yönelik yatırımlar yapılmalıdır.  
 
 

ü Doğal Bitki Çayları Üretim Tesisi 
 
Yakın geçmişe kadar dar kapsamda algılanan “çay” tanımı bugün sınırlarını genişletmiş, bitki 
çayları, aromalı meyve çayları, aromalandırılmış siyah çaylar, yeşil çay, hazır (instant) çay ya 
da buzlu çay gibi çeşitler de çay sektöründe hızla yerini almaya başlamıştır.   
 
Doğal bitki çaylarına talep giderek artmaktadır. Bir yandan son yıllarda toplumun beslenme 
ile sağlık arasındaki bağ konusunda giderek bilinçlenmesi ve beslenmede giderek sağlık 
faktörünün öne çıkması, diğer yandan giderek artan ortalama insan ömrüne bağlı olarak 
insanların yaşları ilerledikçe hastalanıp tedaviye ihtiyaç duymadan yaşam kalitesini yüksek 
tutmak ve iyi bir seviyede sürdürebilmek tutkusu bu talebi körüklemektedir.   
 
Ülkemiz her ne kadar bu konuda batılı örneklere göre 10-15 yıllık bir farkla bu akıma ayak 
uydurduğu görülüyorsa da nüfusunun büyük çoğunluğu 30 yaş altında olan ülkemizin, 
gelecek nesillerinin bu konuda daha duyarlı ve seçici olacağı göz önünde bulundurulduğunda 
geleceğin, genel olarak bitkisel çay sektörü açısından ümit vaat ettiğini söylemek 
mümkündür. Öte yandan söz konusu sektörün, sektöre dâhil olan yeni üreticilerle birlikte 
2005’te genelde % 30 gibi bir oranda büyüyeceği öngörülmüştür.  
 
Günümüzde insanların sağlıklarına verdikleri önem nedeni ile bu sektörün önümüzdeki yıl ve 
daha sonraki yıllarda da yükseliş trendinde olacağı düşünülmektedir.   
 
Trabzon’da Böğürtlen, Libarga, Taflan, Karayemiş, Ayıüzümü, Kuşburnu, Ahududu ve Eğrelti 
otu flora çeşitliliği içindedir. Bu bitkilerin değerlendirilmesine yönelik yatırım düşünülmelidir. 
Bunların dışındaki bitkiler ise yerel ve ülke kaynaklarından temin etmek mümkün 
görülmektedir. Yatırım yeni bir yatırım şeklinde düşünülmeyip, mevcut çay tesislerinin 
üretimde bulunmadığı aylarda yapılacak bazı ek ünitelerle birlikte gerçekleştirilmelidir. 
 
 

ü Patates Cipsi ve Mısır Çerezi Üretim Tesisi 
 
Türkiye'de üretimi yapılan 5,3 milyon ton patatesin ancak 120 bin tonu sanayide 
kullanılmaktadır. 
 
İhracat imkânlarının varlığı ve son yıllarda artan ithalatın hızını kesebilme açısından önemli 
bir yatırım şeklidir. Ham madde konusunda problemin yaşanılmayacağı ve yerel patates ile 
mısırın değerlendirilmesine yönelik düşünülmesi gereken yatırımdır. 
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Bu yatırım türünde dikkat edilmesi gereken en önemli hususun cipslik patates üretilmesidir. 
Trabzon’da üretimi gerçekleştirilen patates yemeklik nitelikte olmakla birlikte, sınırlı miktarda 
cipslik patates üretilmektedir. Yatırıma başlanılmadan önce çitçi tarafından cipslik patates 
üretiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konudaki en geçerli yöntem ise satın alma 
garantisiyle sözleşmeli çiftçilik modelidir.  
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
 
 

ü Arı Ürünleri Üretimi ve Paketleme Tesisi 
 
Arıcılık az topraklı ve topraksız çiftçilere gelir sağlamak, orman içi ve kenar köylerde yaşayan 
kesimi kalkındırmak yönünden önemli bir tarım koludur. Ülkemizde iş sahaları açılması için 
yüksek miktarda yatırım yapılması gerekirken, arıcılığın fazla yatırım maliyeti gerektirmeden 
kişilere iş alanı yaratması, bu faaliyet dalının geliştirilmesi için önemli bir sebep teşkil 
etmektedir.  
 
1980 yılındaki iptidai kovan sayısı ülkemizde 893.260 adet, bal üretimi ise kovan başına 12,3 
kg olarak belirlenmiştir. 2001 yılı DİE verilerine göre ülkemiz arılı kovan varlığı 3.931.301 
adet, toplam bal verimi 60.190.000 kg’dır. Ortalama koloni başına düşen bal üretimi ise 15,5 
kg olarak gerçekleşmiş ve bal üretimi 2003 yılında 69.540.000 kg’a ulaşmıştır. 
 
Yaklaşık 2,5 milyon adet arılı kovanın bulunduğu ülkemizde ana arıların 2 yılda bir değişmesi 
gerektiğinden hareket edilirse yılda yaklaşık 1,5-2 milyon ana arıya ihtiyaç bulunmaktadır.  
Ancak, ülkemizde kamu ve özel teşebbüs aracılığı ile kaliteli olarak 100 bin adet ana arı 
üretilmektedir. Ancak, ana arı üretim kapasitesi 250.000’dir. Islah edilmiş kaliteli ana arıların 
daha çok üretilmesi ve kovanlardaki anaların, kaliteli olanlarla zamanında değiştirilmesi ile 
kovanlardaki arı kolonilerinin hastalıklara mukavemeti artacak ve bal üretimi şu andaki 
üretimin birkaç kat üstüne ulaşacaktır. Bu nedenlerden dolayı vasıflı ve genetik performansı 
yüksek ana arı üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.  
  
Arıcılarımızın, arıcılıktan azami derecede faydalanması ve ekonomiye etkili katkıda 
bulunması kooperatifleşme ile mümkündür. Kooperatifleşmek maddi ve manevi güçleri 
birleştirmektedir. Ürettiği arı ürünlerini kooperatife satan ve ihtiyacı olan araç ve gereçleri 
kooperatif sayesinde ucuza elde eden arıcı daha güvenle çalışacaktır. Hâlbuki ferdi olarak 
çalışan, pazarlama yerlerinden uzak birçok arıcılarımızın ürünü elinde kalmakta, bazen bunu 
yok fiyatıyla satmaya dahi hazır olarak çaresiz kalmaktadırlar. Kooperatifleşme ile tüm 
problemlerine yardımcı bulacak, daha fazla kazanç elde edecek, saf ve kaliteli ürünlerinden 
tüketicinin istifade etmesini sağlayacaktır. 
 
Bir arı ailesi, mahalli şartlar ve mevsimin gidişine göre yılda en az 5-10 kilodan, 50-80 ve 
hatta 100-200 kilo bal verir. Türkiye'de bilgi, ihtimam, sabır ve sebatla yapılan fenni arıcılıkta, 
senelerin ve kovanların ortalaması olarak bal verimi, bir kovandan 20-30 kilodan aşağı 
düşmemektedir.  
 
Ballar, arıların yararlandığı kaynağa göre; çiçek balı ve salgı balı olmak üzere iki sınıfa ayrılır. 
Pazarlama şekillerine göre, petekli bal, süzme bal ve pres bal olmak üzere 3 tiptir. 
Balarda; rutubet miktarı, % 23'ten çok olmamalıdır. Asitlik, kg'da 40 miliekivalantng'dan çok 
olmamalıdır. Hidroksimetil furfurol kg'da 40 mg'dan fazla olmamalıdır. Diyastas sayısı 8'den 
az olmamalıdır. Hiçbir yabancı madde, koruma maddeleri, ticari glikoz, dekstrin 
bulunmamalıdır. Koku, tad, akıcılık ve görünüm sınıf ve tipine özgü durumda bulunmasıdır.  
 
Yerli Arı Irkı, İtalyan Arıları, Kafkas Arıları, Korniyol Arıları (Yugoslavya) ve Kıbrıs Arıları 
belirgin arı ırklarını meydana getirmektedir. 
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Körük, maske, el demiri, arıcı eldiveni, biz-matkap-çerçeve delen makine, arıcı bıçağı ve 
tarağı, ana ızgara, erkek arı kapanı, arıcı fırçası, bal süzme makineleri (santrifüj), bal 
dinlendirme kapları, çerçeve taşıma sandığı, mahmuz, tel, tahta kalıp, ana arı kafesi, oğul 
torbası, polen kapanı, bal süzgeçleri ve arıcı baskülü arıcılıkta kullanılan belli başlı 
malzemeleri oluşturmaktadır. 
 
Trabzon zengin flora yapısı ve ormanlık alanları ile arıcılık konusunda önemli bir potansiyele 
sahiptir. Bugün için yaklaşık 1.400 ton bal üretiminin gerçekleştirildiği Trabzon’da bilimsel ve 
teknolojik metotların uygulandığı bal ambalajlama tesisi yapılabilir görülmektedir. Bu tesiste, 
ayrıca her türlü testlerin yapıldığı bir laboratuarın da olması özellikle ihracat açısından son 
derece önem taşımaktadır. Gerçekleştirilecek olan yatırım sadece yerel olmayıp, bölgeye 
hitap etmesi açısından da önem arz etmektedir. 
 
Yatırımı önerilen söz konusu tesisle ilgili olarak bu çalışmanın yapıldığı anda tarafımızca 
üretilmiş özet fizibilite (sanayi profili) bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu konuda teknik, 
ekonomik ve mali bilgilere yer verilememiştir. En kısa sürede bu çalışma ile ilgili olarak özet 
fizibilite hazırlanarak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına ve Bakanlığımız Sanayi ve Ticaret 
İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Ancak, konu ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından üretilmiş olan fizibiliteler bulunmaktadır. 
 
 

ü Sebze-Meyve İşleme ve Ambalajlama Tesisi 
 
Ülkemiz meyve ve sebze üretiminde çok önemli bir potansiyele sahiptir. İklim özellikleriyle 
birçok batı ülkesinde yetişmeyen meyve ve sebze çeşitleri, yurdumuzda en doğal şekilde 
yetişmektedir. Üreticilerimiz yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimiyle, üretimde 
oldukça deneyimlidir. Ancak, hızla gelişen ve değişen dünyada, kaliteli üretim için çok daha 
yeni bilgilere, araç ve gereçlere, üstün teknolojilere ihtiyaç bulunmaktadır. Ürünlerin kısa 
sürede bozulmasının önlenmesiyle en güzel ve sağlıklı şekilde pazara ve nihai tüketiciye 
ulaşması önemlidir. Diğer taraftan bol ve fiyatın düşük olduğu dönemlerde ürünün 
özelliklerine uygun olan nem ve ısıya ayarlı depolarda muhafazası ve uygun dönemlerde 
piyasaya arzı sağlanmalıdır. İç ve dış pazardaki rekabet kaliteyi zorlamakta, en iyiyi, en 
güzeli, en güzel şekilde ve uygun fiyatla piyasaya sunmayı gerekli kılmaktadır.  
 
Biyolojik olarak canlı olan ürün, içyapıdaki enzim ve biyokimyasal süreçle, haricen de küf, 
mantar, bakteri gibi etkilenmelerle değişime uğramaktadır. Üretimden tüketime kadar çok 
önemli doğa koşulları ve çevre şartları ürünü etkilemektedir. Sağlıklı ürünün sağlıklı şekilde 
üretimden tüketime taşınması için teknik bilgi ve teknolojik gelişmeye büyük ölçüde ihtiyaç 
bulunmaktadır. Burada üretilen mahsulün seçilmesi, temizlenmesi, depodan tüketiciye kadar 
en seri şekilde ürün çeşidine göre olması gereken nem ve ısı derecesine ayarlanabilen 
soğuk zincirle taşınması önem arz etmektedir. 
 
Son yıllarda değişen beslenme ilkeleriyle gündemde olan organik meyve ve sebze üretimi 
açısından ülkemizin önemi daha da artmıştır. 
 
Yatırımı önerilen tesiste bağ-bahçe ve tarlalardan toplanan ürünlerin ekonomik olarak 
değerlendirileceği şekilde temizlenmesi, boyutlandırılması, koruma ve ambalajlanmasıyla, 
uygun şekilde depolanması veya sevk amacına uygun paketlenerek tüketime sunum 
hizmetleri verilecektir. 
 
Kurulacak olan tesis aynı zamanda yerel olmaktan öte, bölgesel kayaklara dayalı tesis olma 
özelliği de taşıyacaktır. 
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
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ü Fındık, Meyve-Sebze Kurutma Tesisi 
 
Bitkisel tarım sonucunda üretilen ürünlerin bol yağış alan ve nem oranının yüksek olduğu 
yerlerde muhafaza edilmesi, depolanması ve belli bir zaman sonra pazara sunulması 
esnasında ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla tarımsal ürünlere işleme, muhafaza 
ve ambalajlama tekniklerinin uygulanması ile daha dayanıklı ve tüketime hazır gıda üretimi 
haline getirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde üretilmiş olan yani sanayi ürünü haline getirilmiş 
olan ürünlere özellikle son yıllarda hem ulusal hem de uluslar arası pazarlarda gittikçe artan 
bir önem kazandığını söylemek mümkündür. 
 
Meyve ve sebzelerin kurutularak kullanıma hazır hale getirilmesinin, taze tüketilmesinden 
sonra en çok tercih edilen yöntem olduğu ve bu ürünlerin Avrupa, Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) ve Asya pazarlarında önemli yer edindiği görülmektedir. Dış pazarlara 
yüksek talep nedeniyle kolaylıkla ihraç edilebilen kurutulmuş gıdalara, iç pazarda da gittikçe 
artan ilgi görülmektedir.  
 
Türk mutfak kültüründe bulunan kurutulmuş meyve ve sebzelerin vitaminini koruması, raf 
ömürlerinin uzun olması, fiyatlarının uzun süre sabit kalabilmesi, belli bir standartta 
üretilmesi, daha çabuk ve kolay hazırlanabilen ürünlere dönüşebilmeleri pazar payını 
artırmaktadır. 
  
Tarım dışında çalışan kadın nüfusundaki artış ile süper ve hipermarketlerin ülke genelinde 
yaygınlaşması gibi faktörler, kurutulmuş meyve ve sebzelere olan talebi yükseltmektedir.  
 
İşlenmiş tarım ürünlerinin genel tarım ürünleri ihracatında 1980’de % 20 olan payının 
günümüzde % 40 düzeyine yükseldiği önemli bulunmakla birlikte, önerilen yatırımın da 
yapılabilirliğine temel oluşturmaktadır. 
 
Yerelde ve bölgede üretilen en önemli ihraç ürünü şüphesiz fındıktır. Her yıl fındık 
hasadından sonra kurutma sırasında ciddi sorunlar yaşanılmaktadır. Genellikle dış ortamda 
ve çevresel koşullar altında kurtulmaya çalışılan fındıkta istenilen nitelikte kurutma 
yapılamadığı için Aflatoksin denilen ve insan sağlığı için son derece zararlı olan kanserojen 
madde oluşmaktadır. Ürün kaybının yanı sıra, zaman zaman ihracatını gerçekleştirdiğimiz 
fındığın geri geldiği dönemler de yaşanılmaktadır. Bu durum ülkemizin ihracat imkânlarını 
sınırladığı gibi güvenirliğimizi de yok etmektedir. 
 
Dolayısıyla konuyu bir bütün olarak değerlendirecek olursak, bu bakış açısı ve anlayışla 
birlikte bilimsel metotlar ile teknolojinin uygulandığı kurutma tesisine yatırımın yapılabilirliği 
kaçınılmaz gözükmektedir.  
 
Kurulacak olan tesis aynı zamanda yerel olmaktan öte, bölgesel kayaklara dayalı tesis olma 
özelliği de taşıyacaktır. 
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak girişimcinin genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler 
konusunda araştırma yapması gerekmektedir. 
 
 

ü Su Şişeleme Tesisi 
 
Su sektörü ambalaj büyüklüğüne göre 2 ana kategoride değerlendirilmektedir. 
 

• 10 litre ambalajdan büyük ürünlerin yer aldığı, ancak temel olarak % 99’dan fazla bir 
ağırlıkla 19 litrelik polycarbonat damacananın damgasını vurduğu Damacana Su 
kategorisi, 
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• 10 litre dâhil ve küçük ambalajlı ürünlerin yer aldığı ve genelde çeşitli hacimlerdeki pet 
suların hâkim olduğu Ambalajlı Su kategorisi.  
  
Türkiye’de toplam ticari su tüketimi 2003 rakamları ile 5,7 milyar litreyi bulmuştur. Bu 
tüketimin % 81’lik kısmı yani 4,6 milyar litre damacana su segmentine, geriye kalan % 19’luk 
kısım ise yani 1,1 milyar litre ambalajlı su segmentine aittir. 4,6 milyar litre yaklaşık günde 
800.000 adet 19 litre damacanaya karşılık gelmektedir.   
  
Toplam su pazarı 1999-2003 yılları arasında ortalama her yıl % 10 büyümüştür. Bu 
büyümenin motoru damacana su olmuştur. Damacana bu yıllar arasında ortalama her yıl     
% 12 büyürken, ambalajlı su segmenti ise ortalama her yıl % 3 büyümüştür.  
 
2003 yılı itibariyle kişi başına damacana ve ambalajlı su tüketimi 81 litre olarak hesap 
edilmektedir. Bunun 66 litresi damacanadan, 15 litresi ise ambalajlı su kategorisinden 
gelmektedir. 
  
Sektörde, 2003 sonu itibariyle 137 firma ruhsatlı olarak faaliyet göstermekle birlikte, yaklaşık 
40 şirketin de ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tahmin edilmektedir.  
 
İstanbul’un tüm Türkiye’deki damacana su tüketimine oranla ağırlığı % 50-% 55 civarındadır. 
İstanbul’un birkaç sene önce var olan % 70’lere varan baskın ağırlığı azalmış, bu 
segmentteki % 5’lik büyüme diğer bölgelerdeki büyüme sayesinde gerçekleşmiştir.  
 
Trakya bölgesi; İstanbul dışında kalan Marmara Bölgesi; İzmir ve yakın çevresi; Ankara ve 
yakın çevresi sektörde dikkati çeken bölgelerdir. 
   
Damacana su segmentinde Doğal Kaynak Suları’nın ağırlığı 2003 yılı itibariyle % 17 
civarındadır. % 80 damacana suyu içme suyu kategorisinde satılırken, % 3’lük kısım da 
işlenmiş içme suyuna ait kategoridir.  
  
Irak savaşının etkisiyle 2003’te ihracat %130’luk bir büyüme göstermiş ve toplam ihracat litre 
bazında 160 milyon litreye ulaşmıştır. Bu rakam ambalajlı su segmentinde yapılan toplam 
üretim içinde yaklaşık % 13’ü ifade etmektedir. 2003’te ihracatın yaklaşık % 60’ından fazlası 
Irak’a yapılmıştır. 2004 yılında ise 25 milyon $’lık su ihracatı gerçekleştirilmiştir.  
 
2001 yılında toplam üretimin sadece % 4’ü ihraç edilirken, bu oran 2002’de % 6,5’e daha 
sonra 2003’te ise %13 olarak gerçekleşmiştir. Sırasıyla en fazla ihracatın yapıldığı 5 ülke 
Irak, Almanya, İngiltere, Kuzey Kıbrıs ve Danimarka’dır.  
  
Türkiye’ye ithal edilen ambalajlı sular ise düşük bir orandadır. Bu ithal sular genelde Fransız 
ve İtalyan menşelidir.  
  
Trabzon’un Of ilçesi Hayrat mevkiinden ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere getirilen 
24 m3/sn debisindeki suyun bir bölümü atıl halde bulunmaktadır. Hayrat suyu sadece bir 
örnek olarak ortaya konulmuştur. Bu suyun dışında son derece önemli kaynakların da olduğu 
düşünülmektedir. 
 
Yatırım kararı verilmeden önce DSİ ile temasa geçilmesinde fayda görülmektedir.  

 
Yatırımı önerilen tesis, boşa akan suların değerlendirilmesine yönelik olarak düşünülmelidir. 
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 

 
Hayrat memba suyunun fiziksel ve kimyasal analiz değerleri çizelge 12’de verilmiştir. 
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Çizelge 12. Hayrat Memba Suyunun Fiziksel ve Kimyasal Analiz Değerleri 
 

Görünüş Tortusuz 
Bulanıklık 1,0 birim 
Renk 1,0 birim 
Koku ve Tat Kokusuz 
Elektrik Geçirgenliği (25 0C) 220,7 mikromho/cm 
PH 7.8 

Toplam Sertlik 4,5 Fr.S0 
Geçici Sertlik 4,5 Fr.S0 
Kalıcı Sertlik 0,0 Fr.S0 
Fenolftalein Alkalinitesi (CaCO3 cinsinden) 0,0 mg/l 
Toplam Alkalinite (CaCO3 cinsinden) 79,6 mg/l 
Buharlaştırma Kalıntısı 165,6 mg/l 
Organik Madde (KMnO4 cinsinden) 0,76 mg/l 

Katyonlar mg/l Mek/l Anyonlar mg/l Mek/l 

Kalsiyum 14,40 0,72 Karbonat 0,0 0,08 
Magnezyum 2,19 0,18 B. Karbonat 97,06 1,59 
Amonyum 0,0 0,0 Klorür 14,0 0,39 
Sodyum - - Sülfat 3,0 0,06 
Potasyum - - Nitrit 0,0 0,0 
Toplam Demir 0.02 0.0007 Nitrat - - 
Toplam Mangan - - Orto Fosfor - - 

 Kaynak: Yerel Ekonomik Gelişme Programı, TTSO. 1999 
 

 
5.4.2. Makina İmalat Sanayinde Yapılabilecek Yatırımlar 

 
Makina imalat sanayi temel olarak makina sanayi, takım tezgâhları sanayi, motorlu taşıtlar 
sanayi, diğer genel makine sanayi şeklinde sınıflandırılabilir. Makina sanayi, ekonomi içinde 
çok ağırlıklı bir yer işgal etmekte ve dünya mal ticaretinin 3/4'ü gibi önemli bir bölümünü 
kapsamaktadır.  
 
Makina sanayi, imalat sanayi içinde özel bir öneme sahiptir. Ülkelerin gelişme sürecinde 
makina sektörünün imalat sanayi içerisinde payı giderek artış göstermektedir. Makina 
sektörü, elektrik-elektronik sanayiyle birlikte dünya genelinde 1 trilyon Doların üzerindeki 
pazar hacmiyle 21. yüzyılın en fazla işgücü barındıran sektörü haline gelirken artık tek 
başına bir sanayi dalı olmaktan çıkmış ve diğer tüm sektörleri geliştiren temel bir sanayiye 
dönüşmüştür.  
 
Bu sektör, çok fazla sayıda mal ve hizmetin üretilmesinde kullanılan makinaları üretmekte, 
yüksek düzeydeki teknolojileri dolayısıyla yüksek düzeyde yetişmiş eleman ve bilgiyi 
kullanmakta ve sanayileşmiş ülkelerde geniş bir istihdam alanı oluşturmaktadır.  
 
Türkiye’de genel olarak sanayi Cumhuriyet döneminde devletin kurduğu tekstil, kâğıt, demir-
çelik sanayi gibi fabrikalarla başlamıştır. Buna paralel olarak fabrikaların bakım-onarımını ve 
tarım ile yol makinalarını kullanan müesseselerin bakım-onarım işlerini yürüten merkez 
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atölyeler, üretim sürecinin başka bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Giderek buradan yetişen 
insanlar çeşitli üretim kollarında özel fabrikalar açmışlardır.  
 
1980’lerden bu yana hızlanan liberalleşmeyle birlikte bu sanayi kuruluşları, yavaş yavaş 
uluslar arası rekabete açılarak bugün dünyanın her yerine mal ihraç eden durumlarına 
kavuştular ve bu süreçteki gelişimleri hızlanarak sürmektedir. 1980’lerde başlayan bu 
liberalleşmenin de önemli etkisiyle Türkiye’nin ihracatı içinde sanayi ürünlerinin payı hızla 
artmış ve sanayi ürünleri içinde ise imalat sanayi ürünleri ihracatının payı hızla yükselmiştir. 
Makina ve elektrikli makina ihracatının payı da imalat sanayi ürünleri ihracatı içinde giderek 
artan bir seyir izlemektedir.  
 
Makina imalat sanayinde dünyada başlıca önemli ülkeler; AB, ABD ve Japonya olup, üretimde 
% 75, tüketimde % 65 civarında bir paya sahiptirler. Bunların yanında yeni sanayileşen 
ülkelerden Çin ve Güney Kore de makina imalat sektöründe önemli paya sahiptir.  
 
2001 yılında AB ve ABD'nin ihracatı artmış, Japonya'nın ihracatı ise önemli oranda düşmüştür. 
Bu ülkelerin 2001 yılı ihracatları sırasıyla 216, 77 ve 60 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. AB 
ve ABD talebi 300 milyar Euro, Japonya talebi ise 140 milyar Euro civarında bir büyüklüğe 
sahiptir. 
 
2002 yılında dünyada makina imalat sanayinde önemli gelişmeler olmuştur. Japonya, 
Almanya, İsviçre, İspanya gibi belli başlı takım tezgâhı üreticisi ülkeler üretimlerinin              
% 50'den fazlasını ihraç etmişlerdir. 2002 yılında Almanya 6,7 milyar dolarlık üretim yapmıştır. 
1999 yılında sadece % 3 gerisinde olduğu Japonya'yı 2002 yılında bir önceki yıl yaşanan 
yüksek oranda talep daralmasına rağmen geçmiş ve en büyük üretici haline gelmiştir.  
 
Almanya'da da yurt içi talebin yaklaşık % 40'ı ithalat ile karşılanmaktadır. 2002 yılında, Çin 
yaklaşık 3 milyar dolar, ABD ve Almanya 2 milyar dolar civarında, İtalya ise yaklaşık 1 milyar 
dolarlık takım tezgâhı ithalatı yapmıştır. İngiltere'de yaşanan yoğun rekabet yerli üretiminin 
azalmasına neden olmuştur. Otomotiv, elektrikli makinalar ve metal işleme sanayileri takım 
tezgâhı talebinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.  
 
Dünyada gıda makinalarına olan talep yüksek hızla artmaktadır. Talebin kaynağını 
nüfus artışı, sanayileşme, şehirleşme ve ailelerin gelirlerinin artmasına bağlı olarak hayat 
tarzında meydana gelen değişim oluşturmaktadır. Bu alanda başta gelen üreticiler ABD, AB 
ülkeleri ve Japonya'dır. Hollanda rekabetçi bir ülke olma yolundadır. Diğer ülkeler ağırlıklı 
olarak yerel ya da bölgesel pazarlara hitap eden ürünler üretmektedir. Gıda makinalarının 
mevzuat gereği belirli temizlik ve hijyen koşullarını sağlaması gerekmektedir. 
 
Endüstriyel valf, paketleme makinaları özellikle işaretleme ve kodlama makinalarına 
olan talep uluslar arası mevzuatlar nedeniyle hızla artmaktadır. 
 
Dünya ekonomisi büyüme eğiliminde olduğundan tekstil makinaları talebinde canlanma 
olacaktır. Tekstil makinaları yüksek maliyetli olduğundan ekonomik kriz dönemlerinde sektör 
talebi çok hızlı düşmektedir. 
 
Motorlu el aletleri grubunda piyasaya sürekli yeni ürünler çıkmakta ve ürün yelpazesi 
genişlemektedir. ABD'nin bu sektörde 9,3 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve canlı iç 
talebiyle önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. 
 
İnşaat ve maden makinalarına olan talep faiz oranları ile konut ve alt yapı inşaatındaki 
gelişmeye bağlıdır. ABD üretimi 2001 yılında yaklaşık 14 milyar dolar olup 6,2 milyar dolar 
ihracat yapmıştır. Japonya yaşadığı ekonomik kriz sonrası üretimi 1997 yılında 14,7 milyar 
dolardan, 1998 yılında 11 milyar dolara düşmüştür. Buna rağmen Japonya dünyanın önemli 
İnşaat makinaları üreticilerinden biridir. 2001 yılında 10 milyar dolar üretimi ve 3,8 milyar 
dolar ihracatı ile ihracat açısından önemli bir rekabetçi ülke olmaya devam etmektedir. 
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Ülkemizde 2002 yılında sektör talebinde canlanma olmuş ve sektör üretimi artmıştır. Pompa-
kompresör, musluk-vana, takım tezgâhı, tekstil ve deri işleme makinası, silah ve mühimmat, 
diğer özel amaçlı makina ile buzdolabı, çamaşır makinası, fırın gibi beyaz eşya ürünleri 
üretiminde artışlar gözlenmiştir. Bu eğilim 2003 yılında da devam etmiştir. Mil yatağı ve dişli, 
kaldırma ve taşıma teçhizatı, takım tezgâhı, tekstil ve deri işleme makinası, silah ve mühimmat, 
diğer özel amaçlı makina üretimi ile beyaz eşya üretiminde yüksek oranlı artışlar 
gerçekleşmiştir. 
 
Takım tezgâhları sektörü ülkemizde emek yoğun ve ihracat şansı yüksek bir mat grubu olan 
metal şekillendirme tezgâhları alanında yoğunlaşmıştır. 
 
Sektör ihracatı 1999 ve 2000 yıllarında ortalama % 10'un üzerinde artmış olup, cari fiyatlarla 
2000 yılında 1.363 milyon dolara ulaşmıştır. 2000 yılında pompa-kompresör, mil yatağı, 
kaldırma-taşıma makinası, takım tezgâhı gibi mal grupları ihracatında önemli oranda artış 
görülmüştür. Sektörün ihracatının yüzde 15'lik kısmı aksam-parça alanında yapılmıştır. 2001 
yılında yukarıdaki mallara ilave olarak inşaat ve tekstil makinalarında de ihracatın 
artmasıyla cari fiyatlarla sektör ihracatı 1.579 milyon dolar olmuştur. 2002 yılında da 
ihracattaki genişleme süreci devam etmiş, ihracat bir önceki yıla göre cari fiyatlarla % 32 
artarak 2.081 milyon dolara ulaşmıştır. Bu artışta, pompa-kompresör, diğer genel amaçlı 
makinalar, silah-mühimmat ve ev aletleri gibi malların ihracatında yaşanan yüksek oranda 
artışların önemli payı bulunmaktadır. 2003 yılında ihracat cari fiyatlarla % 46 artarak 3.047 
milyon dolara ulaşmıştır. Yüksek oranda ihracatı artan mallar pompa-kompresör, vana, musluk, 
mil yatağı ve dişli, diğer genel amaçlı makinalar, takım tezgâhı, maden ve inşaat makinası, 
silah ve mühimmat İle % 44 paya sahip olan ev aletleridir. 
 
2000 yılında özel tüketim harcamalarında görülen artışa paralel olarak beyaz eşya sanayi 
talebinde canlanma meydana gelmiştir. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizler nedeniyle 
talep yüzde 36 oranında daralmıştır. 2001 yılı sonunda beyaz eşya ürünlerinde de uygulanan 
geçici KDV indirimi talebi çok hızlı daralan sektöre destek olmuştur. Dış pazarlara açılarak 
krizin etkilerini azaltma politikası uygulanmış ve ihracat % 24 artarak 637 milyon dolara 
ulaşmıştır.  
 
2002 yılında buzdolabı ve çamaşır makinası ihracatı sırasıyla 274 ve 141 milyon dolar 
olmuştur. 2002 yılında toplam beyaz eşya sanayi ihracatı 947 milyon dolar olmuştur. 2003 
yılında buzdolabı ve çamaşır makinası ihracatı sırasıyla 435 ve 251 milyon dolar olmuş, ev 
aletleri ihracatı toplamı ise 1.344 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemiz ev aletleri 
alanında Avrupa'nın önemli bir üretim ve ihracat merkezi olma yolundadır. Buzdolabı ve 
çamaşır makinası gibi ürünlerde 2003 yılında yaşanan fiyat ucuzlaması miktar bazında % 20'nin 
üzerinde artan sektör talebinin değer olarak azalmasına yol açmıştır. 
 
Buzdolabı ve çamaşır makinası ithalatı 1998 yılında sırasıyla 117 ve 79 milyon dolar iken 
daha sonraki yıllarda talep yurt içi üretime kaymıştır. Bu malların ithalatı, 2002 yılında sırasıyla 
14 ve 30 milyon dolara inmiştir. 2001 yılında ithalat cari fiyatlarla yüzde 50 azalmış ve 
yılsonunda 263 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılında da aynı seviyede ithalat 
gerçekleşmiştir. 2003 yılında buzdolabı ve çamaşır makinası dışındaki ev aletleri ithalatı 
hızlanarak toplam İthalat 410 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkemiz 1999 yılından beri beyaz eşya 
sanayinde net ihracatçı konumuna gelmiştir. 
 
Makina imalat sektörü ithalatı 1998 yılında 7.663 milyon dolardan 2001 yılında 5.094 milyon 
dolara düşmüş, 2002 ve 2003 yıllarında ise talebin canlanması sonucu sırasıyla ithalat artarak 
6.639 milyon ve 8.374 milyon dolara ulaşmıştır. Bir önceki yıla göre 2002 yılında pompa-
kompresör, vana, musluk, sanayi fırını, kaldırma ve taşıma, takım tezgâhı, inşaat-maden 
makînası, tekstil-giyim ve deri makinası ithalatında önemli oranda artış, içten yanmalı 
motor-türbin, metalürji makinaları ve diğer genel amaçlı makinalar gibi malların ithalatında 
azalış görülmüştür. 2002 yılında tekstil-giyim ve deri makinaları ithalatı % 154 oranında 
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artarak 660 milyon dolardan 1.678 milyon dolara, 2003 yılında da % 39 artarak 2.331 milyon 
dolara ulaşmıştır. 2003 yılında ise pompa-kompresör, vana, musluk, mil yatağı ve dişli, diğer 
genel amaçlı makinalar, takım tezgâhı, gıda ve tütün makinaları, tekstil-giyim ve deri giyim 
makinaları ile diğer özel amaçlı makinalar olmuştur. 
 
AB Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki Makine Direktifine uyum çalışmaları 
sürdürülmüş, 5 Haziran 2002 tarihinde yayımlanan yönetmelik 18 aylık geçiş dönemi sonunda 
5 Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle bu durum dış 
ticarette standardizasyon tebliğine yansıtılmış ve 3. ülkelerden ithal edilen CE İşaretlemesi 
kapsamında olan nihai mallar için zorunlu standartlar yürürlükten kaldırılarak ithal malların 
AB güvenlik normlarına uygunluğunun doğrulanması istenmiştir. Bu uygulama mal 
ithalatında gecikmelere yol açmıştır. CE işaretlemesi ile ilgili olarak uygulamanın geliştirilmesi 
sonucunda CE işaretlemesi için yetkilendirilmiş kuruluşların belirlenmesi çalışmalarına 
devam edilmiştir. 
 
2005 yılına ait değerlendirmeler henüz sonuçlandırılmamış olmakla birlikte yatırım ve 
tüketim harcamalarında beklenen artışlara bağlı olarak sektör talebinin artacağı tahmin 
edilmektedir. İhracattaki yüksek oranlı artış eğiliminin sürmesi beklenmektedir. 
 
Beyaz eşya ihracatının çeşitlendirileceği ve buzdolabı ve çamaşır makinası dışında yeni ihraç 
ürünleri ile dünya piyasalarına girileceği tahmin edilmektedir. Beyaz eşya sanayi ihracatının 
1,8 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 
 
Makina imalat sektörü dünyanın dört bir yanındaki ülkelere hem ihracat yapmakta ve ihracat 
yaptığı ülkeler yelpazesini hem de ihraç ettiği ürünlerin yelpazesini giderek genişletmektedir. 
İhracatın büyük oranda gelişmiş ekonomilere ve çoğunlukla kendisi de makina imalatçısı olan 
ülkelere yapılıyor olması Türkiye makina imalatı sektörünün rekabet gücü açısından çok 
olumlu işaretlerdir.  
 
Yurt dışındaki en önemli sorunumuz ise tanıtım eksikliğidir. Türk makina sektörü uluslar arası 
kalite ve standartlarda üretim yapmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarına uygun tasarım ve esnek 
üretim imkânları ile firmalar "dünya firması" olma yolunda olup, sektör çok kısa sürede 
ithalat/ihracat dengesini sağlayarak ve makinanın toplam ihracat içindeki payını arttıracaktır.  
 
Sınaî üretim sistemlerinde bugün, otomasyon özelliği (daha az insan müdahalesi) öne 
çıkmaktadır. Nümerik kontrollü makineler, robotlu montaj, kaynak, boya, alma-yerleştirme 
hatları, paletleme, ağaç işleme, tekstil makineleri gibi makineler artık yüksek hızlarda ve 
kalitesi yüksek ürünler vermektedirler.  
 
Bireysel müşteri isteklerine uygun ürünler üretebilmek için esnek üretim sistemlerine olan 
ihtiyaç her geçen gün artmakta, buna paralel olarak makina tasarım sürecinin hem donanım 
hem de kontrol ve programlama noktaları için geliştirilen yeni yaklaşımlar hızla uygulamaya 
geçmektedir. 
 
Bu bağlamda, sektördeki geleceğe yönelik eğilimler şöyle özetlenebilir: 
 

Ø Üretimde emek-yoğun teknolojilerden, bilgi ve sermaye yoğun teknolojilere hızla 
geçilirken, mevcut tasarım yöntemi de “müşteri isteklerine uygun tasarım” 
yöntemine dönüşecektir. Diğer taraftan değişken müşteri istekleri, en küçük 
makine üreticisini dahi yüksek nitelikli insan kaynağı istihdamına zorlayacaktır. 

 
Ø Mikroelektronik üretim makineleri, lazer kullanan sistemler gibi ileri teknolojiye 

sahip karmaşık denetimli makina ve sistemler, pazarın yaygın ve standart ürünleri 
konumuna gelecektir. Geleceğin makineleri ise elektrik-elektronik ile mekaniğin 
birleştiği “mekatronik hücreler” kullanan hareket kontrol sistemleri, sensörler, 
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gömülü yazılımlar ve elektronik haberleşme protokolleri içeren sistemler olacaktır. 
Bu tür donanımlara sahip farklı üreticilerin makineleri birbirleri ile hızlı bilgi alış 
verişi kurabilecek; bu sayede, modüler yapılı büyük üretim sistemleri yaratmak 
mümkün olacaktır. Dolayısıyla makinelerin bu tür karmaşık üretim sistemlerine 
entegre edilebilirliği, “tak-çalıştır” şeklinde kullanılabilirliği de vazgeçilemez bir 
özellik olarak karşımıza çıkacaktır. 

 
Ø Bilgisayarlı tasarım ve sanal canlandırma tekniklerine sahip programların 

kullanımı ile hızlı prototip yapma kolaylaşacaktır. Bu tür yazılımların kullanımının 
kolaylaşması ve işlem yapma hızının artması sonucunda, mekatronik hücrenin 
mekanik, kinematik, dinamik ve ergonomik davranış ve yapısını, üretim öncesinde 
görmek ve incelemek yaygınlaşacaktır. Ürün geliştirme için harcanacak zaman ve 
para azalacak, toplam mekatronik hücre ve sistem maliyetlerinde düşüşler 
görülecektir. 

 
Ø Yüksek nitelikli makina komponenti üretmek için, yüksek vasıftaki malzemeyi 

%100 kalite denetimli makine görme teknikleri ile işleyen, atomik boyutta ölçme 
hassasiyeti olan ve hızlı montaj performansına sahip üretim tezgâh ve sistemleri 
ile donatılmış mükemmel tesisler gerekli olacaktır.  

 
Ø Sanayinin bütün sektörlerinde robot ve robota dayalı esnek otomasyon sistemleri 

yaygın olarak kullanılacaktır. Otomatik denetimli, insanımsı robotik yapılı, 
değişken ürün üretebilen, esnek montaj hatları olacaktır. 

 
Ø İmalat sanayi, mekatronik hücre ve esnek üretim/esnek otomasyon sistemleri 

şeklinde tariflenecektir. Adanmış yoğun üretim sistemleri, insansız esnek üretim 
sistemlerine dönüşecektir. 

 
Ø Gelecekte en ufak bir bağlantı elemanının bile standart tolerans ve malzeme 

hedefleri yüksek nitelikte olacağından ileri üretim bilgi, teknoloji ve tecrübesine 
ihtiyaç duyulacaktır. Bu teknolojileri transfer ederek kısa bir süre içinde anlamak 
ve geliştirmek çok güç olacak; firmaların, sürdürülebilir rekabet için, dünyadaki 
teknolojik gelişmeleri sürekli izlemesi, etkin ve planlı stratejiler ile geleceğin 
teknolojilerini tanımlayabilecek Ar-Ge yeteneğine ve nitelikli insan kaynaklarına 
sahip olması ve tasarım-üretim bağlarını güçlendirmesi şart olacaktır. Aynı 
zamanda, ilgili mühendislik disiplinlerinde yetkinlik kazanmış akademik kurumlara 
olan ihtiyaç da artacaktır. 

 
Ø Ülkeler, ihtisas gümrükleri, sistem standardizasyonu ve makine direktifleri, marka 

ve işaretleri gibi yöntemlerle kendi makine üretim sektörlerini haksız rekabet 
ortamının olumsuz etkilerinden koruyacaklardır. 

 
Sonuç olarak, geleceğin makina imalat sanayinde "sürat” ve “hassasiyet" belirleyici 
olacaktır. Uzmanlaşmış üreticilerden yüksek nitelikli mekatronik komponentlerin zamanında 
tedarik edilmesi talebi, lojistiğin önemini artıracaktır. Bu nedenle bugünün konvansiyonel 
nitelikteki makina ve üretim sistemleri, gelecekte katma değer yaratamaz konuma 
gelecektir. Ülkemizin önümüzdeki yılları planlanırken tüm bu gelişmeler dikkatle takip 
edilmeli ve mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Makina imalat sanayinde yapılabilecek 6 yatırım belirlenmiştir. 
 
Ø Tekstil ve Deri İşleme Makinaları İmalatı Tesisi, 
Ø Süt Sağım Sistemleri (Makinaları) İmalatı Tesisi, 
Ø Tekstil Makinaları Yedek Parça İmalatı Tesisi, 
Ø Kriko Esaslı Sabit Kaldırıcı Cihazlar İmalatı Tesisi, 
Ø Otomatik Oto Yıkama Üniteleri İmalatı Tesisi, 
Ø Otomotiv Parçaları Üretim Tesisi. 
 
 

ü Tekstil ve Deri İşleme Makineleri İmalatı Tesisi 
 
Türkiye ekonomisinde Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYH), istihdam ve ihracat açısından tekstil 
sanayi en önemli sanayidir. GSYH'in % 10'unu ve imalat sanayideki istihdamın da % 20'sini 
tekstil sanayi oluşturmaktadır. Sektörde 50.000 adet üretici firma ve 590.000 çalışan 
bulunmaktadır. Tekstil/hazır giyim ihracatı Türkiye ihracatında en büyük paya (% 32) sahiptir. 
2003 yılında tekstil/hazır giyim ihracatı 15 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, dünyada en 
önemli tekstil üreticilerindendir ve hazır giyim ihracatında dünyada altıncı, tekstil ihracatında 
da on üçüncü sırada bulunmaktadır. 
 
2002/2003 sezonunda yaklaşık 988.000 ton pamuk üretimine sahip olan Türkiye, dünya 
pamuk üretiminde altıncı sırada yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)'ın 
tamamlanmasıyla pamuk üretiminin iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'deki 
başlıca pamuk üretim alanları Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Çukurova Bölgesi, 
ve Antalya'dır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) verilerine göre 2002 yılında pamuk ipliği 
üretimi 989 bin ton civarında gerçekleşmiştir. 
 
Kaliteli pamuk üreticisi olan Türkiye, tekstil sanayinin bütün alt kollarında üretim yapmaktadır. 
Türkiye her tür kumaş, hazır giyim ve ev tekstili üretim ve ihracatı yapmaktadır.  
 
Tekstil sanayisi gelişmiş olan Türkiye'de tekstil makinalarına olan talep artmaktadır. Yukarıda 
bahsedildiği üzere güçlü tekstil sanayimiz tekstil makinaları ekipmanı üretimindeki gelişmeyi 
doğurmuştur. 1980 yılına kadar neredeyse kullanılan tüm tekstil makinalarının ithalatı 
yapılmaktaydı. 1980'li yıllardan başlayarak Türkiye'de tekstil makinaları üretimine 
başlanmıştır. Şu an, tekstil makinaları üreticileri yüksek teknolojisi olan makinalardan basit 
modellere kadar tekstil sanayinde kullanılan birçok makinayı üretmektedir. Özellikle boyama 
makinaları üretimi gelişmiş teknolojiye sahiptir. 
 
Tekstil makinaları ve ekipmanı üretici firmaların çoğu İstanbul ve İzmir'de yerleşiktir. 
Türkiye'de tekstil makinaları üretimi yapan 982 imalatçı firma ve bu sektörde çalışan 7.389 
kişi bulunmaktadır. Türk tekstil ve hazır giyimine olan talepteki artış nedeniyle üretim hatlarını 
yüksek teknolojiye sahip makinalarla yenilemek istemektedirler. 
 
Türkiye'nin toplam ihracatı dikkate alındığında makina imalat sanayinde ihracat artışı 
gözlemlenmektedir. Makina ihracatının toplam ihracat içindeki payı % 7'dir. 2003 yılında 
makina imalat sanayi ihracatı 2002 yılına göre % 40 artarak 2,96 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2002 yılında toplam makina ihracatımızın % 2,4'ünü oluşturan tekstil 
makinaları ve ekipmanı ihracatımız 72,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
 
Türk tekstil sanayinin ihracatında Türk tekstil makinaları önemli rol oynamaktadır. Yerli pazar 
için üretim yapan tekstil makinaları sektörü ihracat potansiyeli olarak ta önem arz etmektedir. 
2003 yılında Türkiye başlıca yıkama, ağartma/boyama makinaları (GTİP: 8451.40) ve 
mensucatın apresi, finisaj, emdirilmesi vb. için makinalar (GTİP: 8451.80) ihraç etmiştir. 
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Sektörde, 1990 yılına kadar iç piyasaya yönelik üretim yapan Türk firmaları, 1990 sonrası dış 
pazarlara yönelerek yaklaşık 100 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmişlerdir. Türkiye'nin 
başlıca ihracat pazarları İran, Suriye, Bulgaristan, Almanya, Bangladeş, Mısır ve 
Türkmenistan'dır. Firmaların yüksek mühendislik becerileri, ürün esnekliği, ürün geliştirme ve 
adaptasyonu ile satış sonrası servis gibi faktörlere verdikleri önem Türk yapımı tekstil 
makinaları ve ekipmanının ihracatının artan oranda devamını sağlamıştır. 
 
2001 yılında 650 milyon dolar olan tekstil makinaları ve ekipmanı ithalatımız, 2002 yılında 
1.650 milyon dolar, 2003 yılında ise 2.316 milyon dolara yükselmiştir. 2003 yılı tekstil 
makinaları ithalatımızda en büyük kalem motorsuz, mekiksiz dokuma makinalarıdır. (GTİP: 
8446.30) 
 
Almanya, İtalya, Japonya, İsviçre, Belçika, Fransa ve Çin ithalatımızda en yüksek paylara 
sahip ülkelerdir. 2003 yılı ithalatımız dikkate alındığında Almanya toplam tekstil makinaları ve 
ekipmanı ithalatımızın % 30'unu karşılamıştır. Türkiye'nin tekstil makinaları ve ekipmanı 
ithalatında Almanya'yı İtalya % 21, Japonya % 12'lik paylarla izlemektedir. 
 
Dünya ticaretinde tekstil makinaları ve ekipmanı ihracatı 2002 yılında 18,9 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Tekstil makinaları ve ekipmanı sektöründe dünyada ihracatı en çok yapılan 
ürün dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme makina ve cihazlarıdır (GTİP: 8451). 
Dikiş makinaları, mobilyaları, iğneleri, aksam-parçaları(GTİP: 8448) ile yardımcı tekstil 
makina, cihazları ve aksam-parçaları (GTİP: 8452) dünya ihracatında bu sektörün diğer 
önemli kalemleridir. 
 
Dünya tekstil makinaları ve ekipmanı ihracatında önde gelen başlıca ülkeler; Almanya, 
Japonya, İtalya, İsviçre ve Belçika'dır.  
 
Dünya ticaretinde tekstil makinaları ve ekipmanı ithalatı 2002 yılında 19,5 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Tekstil makinaları ve ekipmanı sektöründe dünyada ithalatı en çok yapılan 
ürün dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme makina ve cihazlarıdır (GTİP: 8451). 
Dikiş makinaları, mobilyaları, iğneleri, aksam-parçaları (GTİP: 8448) ile yardımcı tekstil 
makina, cihazları ve aksam-parçalar (GTİP: 8452) dünya ithalatında bu sektörün diğer önemli 
kalemleridir. 
 
Tekstil makinelerinin ekonomik ömrü uzun olduğu için bu mal grubundaki satışların üçte biri 
yedek parça niteliğindedir. Tekstil makineleri yüksek maliyetli olduğundan ekonomik kriz 
dönemlerinde sektör talebi çok hızlı düşmektedir.  
 
Ülkede ve özellikle GAP bölgesinde gelişme gösteren tekstil sektörünün talep ettiği 
makinelerin imalatına yönelik yatırımın doğru olacağı düşünülmektedir. Söz konusu yatırımda 
makina imalatında dünya pazarlarında söz sahibi (Juki, Sınger, Brother vb.) firmalarla ortak 
işbirliğine gidilmesi hususunda adımlar atılmalıdır. 
 
Öncelikli olarak dikiş makinaları, otomatik kesim makinaları, serme makinaları, ütü presleri, 
tela yapıştırma makinaları, etiketleme makinaları vb. makinaların imalatı düşünülmelidir.  
 
Bu yatırım beraberinde getireceği faydalar yanında, özellikle yabancı sermayenin gelmesi 
açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.  
 
Söz konusu yatırıma ait toplam yatırım tutarının yüksek olması sebebiyle sermayenin bir 
araya getirilmesi ve yapılaşmanın çok ortaklı şirket şeklinde düşünülmesi doğru olacaktır. 
 
Önerilen yatırım konusunun çok geniş bir yelpazeyi kapsaması sebebiyle bu yatırım konusu 
ile ilgili olarak herhangi bir fizibilite bilgilerine yer verilmemiştir. Girişimci yapacağı yatırımla 
ilgili olarak gerekli ekonomik, teknik ve mali bilgileri araştırmalıdır. 
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ü Süt Sağım Sistemleri (Makinaları) İmalatı Tesisi 
 
Sağım, hayvancılık faaliyetlerinin en önemli, en hassas ve en zor işlerinden biridir. Çünkü 
günde 25 kg. süt veren ineğin el ile sağımında, (bir sağımda) 1.250 sıkım yapmak gerekir. 
On ineği olan bir çiftçinin sabah ve akşam 12.500 sıkım yapması gerektiği düşünülürse 
bunun ne kadar zor bir iş olduğu anlaşılır. 12.500 sıkımı kısa bir süre içinde aynı sıklık ve 
basınçta tekrarlamak mümkün değildir. Bunu ancak anne’yi emen yavrular veya iyi 
teknolojiye sahip sağım makinesi yapabilir. 
 
El ile sağımda ortaya çıkan düzenli olmayan bir puls yani nabız sıkım diyagramı, hayvanların 
daha bol süt vermesini önler. Çünkü sağılan sütün tamamı memelerde bulunmayıp, bir kısmı 
da sağım sırasında üretilir. Yavru, anneyi emerken uyguladığı sıkım ve vakum ile memeye 
masaj yapar. Böylece süt salgılanmasını sağlayan oxitocin hormonu salgılanır. Bu hormonun 
salgılanması yaklaşık 4-5 dakika devam eder. Sağım, bu hormonun salgılandığı süre içinde 
başlayıp, bitirilirse daha fazla verim alınır. Bu nedenle teknolojisi iyi, buzağının emmesini en 
iyi şekilde taklit edebilen sağım makinesi, süt veriminin artmasına katkı sağlar. 
 
Sağım hassas bir iştir. Çünkü üretilen ürün, insan gıdası olarak kullanılacaktır. Süt; temiz, 
hijyenik ortamda, temiz memeden, temiz makineler ile sağılmalıdır. El ile sağımda meme 
temizliğini, sağımcının ellerinin ve sağım kaplarının temizliğini kontrol etmek her zaman 
mümkün olmaz. Sağım sırasında kovanın içine ineğin memelerinden veya karnının altından 
toz, toprak, gübre, sap-saman dökülebilir. Böyle bir ortamda sağılan sütte, hijyenden 
bahsetmek mümkün değildir. Bu sütlerde çabuk kesilmenin yanı sıra tat ve lezzet bozukluğu 
da ortaya çıkar.                                                                                                         
                                                                                                                                                   
Sütte ideal bakteri sayısı mililitrede 40 bin adettir. Avrupa standartları bunun 100 binin altında 
olmasını ister. Ancak ülkemizde bu sayı 15 milyona ulaşır. Bakteri sayısı yüksek süt ve süt 
ürünleri ile dünya pazarlarında rekabet edebilmemiz mümkün değildir. 
 
Günümüzün ekonomik koşulları her alanda olduğu gibi süt inekçiliğinde de kıyasıya bir 
rekabeti beraberinde getirmiştir. Süt sığırcılığında ana ürün süt olduğu için ucuz ve kaliteli 
üretim ön plana çıkmıştır. Bu rekabet şartları süt sığırcılığının şekil değiştirmesine sebep 
olmuştur. 3-5 ineklik aile işletmeciliğinden 100-200-300 hatta 500 başlık modern işletmelerde 
profesyonelce üretim yapılmaya başlanmıştır. Bu şekilde yem ve işçilik giderleri daha ucuza 
mal edilmiş, daha kaliteli ürün elde edilmeye başlanmıştır.  
 
Sağım sistemleri de bu gelişmeye ayak uydurarak daha büyük sürüler için ahırdan uzak, 
temiz bir ortamda iş yükü ve işçiliği en aza indirgenmiş merkezi sistemler olarak 
geliştirilmiştir. Merkezi sistemleri de hayvanların sağımhanedeki dizilişine göre, ardışık, balık 
kılçığı, paralel ve dairesel sistemler olarak dörde ayırmak mümkündür. Bunların da birbirine 
göre avantajlı ve dezavantajlı yönleri vardır. İşletmeci kendi şartlarına uygun olan birini tercih 
edebilir. 
 
Sağım makineleri ile memeden sağıldığı gibi, dış ortam ile temas etmeden temiz steril 
borular ile soğutma kazanına kadar giden sütün,  temiz ve hijyenik olduğu söylenebilir. 
Sağım makineleri seyyar ve sabit sistemler olmak üzere ikiye ayrılır. Seyyar sağım 
makineleri 8-10 hayvanı olan küçük işletmelerde kullanılır. Hayvan sayısı arttıkça daha büyük 
kapasiteli sabit sistemlerin kullanılması zorunlu hale gelir. 
 
Sabit sistemler: ahır içi sistemler ve merkezi sağım sistemleri olarak ikiye ayrılır. Kırk ile elli 
baş ineği olan işletmelerde ahır içi sistemler kullanılır. Bunlar da kovalı ve borulu sistemler 
olmak üzere ikiye ayrılır. Kovalı sistemler biraz daha basit olup süt, ineğin yanındaki kovada 
toplanır. Kova doldukça soğutma kazanına el ile boşaltma yapılır. Borulu sistemlerde ise süt, 
memeden kazana kadar dış ortam ile temas etmeden cam veya paslanmaz çelik borular ile 
gider. 
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Sağım makineleri ile bağlantılı olarak çalışan otomatik başlık çıkarıcılı sistemde başlıklar, 
sağım sona erdiğinde memelerden otomatik olarak ayrılır. Böylece hem işçilikten tasarruf 
edilir hem de sağımcıdan kaynaklanan hatalar ortadan kaldırılır. Bu hatalar arasında, 
memeliğin erken çıkartılarak memede süt kalmasını, memeliğin geç çıkartılarak memenin 
fazla emdirilmesi ile tahriş olması ve meme hastalıklarına yol açması söylenebilir. 
 
Otomatik veri kaydı: Sağım makinelerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu kayıt sisteminde, 
ineğin boynuna asılan tanıtıcı kartlar sayesinde sağımhaneye gelen her inek bilgisayar 
tarafından tanınır ve o ineğe ait günlük veriler ölçülerek bilgisayara otomatik olarak 
kaydedilir. Tanıtıcı kartlar, gerekli olduğunda yetiştiriciye uyarı verir. Her sağımda ölçülen bu 
veriler; 

• Günlük süt verimi, 
• Meme hastalıklarının önceden haber verilmesi ve 
• Aktivite ölçümleridir. 

 
• Günlük Süt Verimi: Eski sistemde ayda bir yapılan ve oldukça zor bir iş olan 

verim kontrolü, bu sistemde otomatik olarak günlük yapılır. Tanıtıcı kartlar, ineklerin her 
sağımda verdiği sütü ölçerek bilgisayara kaydeder. İstendiğinde ineğe ait günlük, son on beş 
günlük, son bir yıllık ve ömür boyu verimlerini grafik halinde almak mümkündür. Bu kartlar, 
günlük süt verimlerinde önemli bir sapma olduğunda, ineğin hasta veya kızgın olup 
olmadığını kontrol etmesi için yetiştiriciyi uyarır. Günlük ölçümler sayesinde sürü daha etkin 
bir şekilde izlenir, yemleme günlük verimlere göre yapıldığından yem daha etkin kullanılır. 
 

• Meme Hastalıklarının Önceden Haber Verilmesi: Bu sistem, ineklerin her 
sağımda verdiği sütün elektrik iletkenliğini ölçerek kaydeder ve ortalama değerden sapma 
olduğunda, meme hastalanmadan çok önce hastalanacağını haber verir. Böylece meme 
hastalıklarına erken müdahale edilmesi sağlanarak, tedavi başarısı artar ve memenin kör 
olması sonucunda ineğin elden çıkma ihtimali ortadan kalkar. 
 

• Aktivite Ölçümleri: Bu sistemde, hayvanın boynuna takılan kart  günlük 
hareketliliğini ölçer. Sağıma geldiği an sağımhanedeki antenler ile ölçülen bu hareketlilik 
değerlerini bilgisayara aktarır. Bilgisayar, o ineğe ait hafızasındaki ortalama hareketlilik ile 
yeni verileri karşılaştırır ve anormallik varsa yetiştiriciyi uyarır. Aşırı hareketlilik, hayvanın 
kızgın olduğunu, düşük hareketlilik, hasta olabileceğini gösterir. Aktivite ölçümleri sayesinde 
hasta hayvanların erken tespit edilmesi, erken müdahale şansını ve az masraf ile çabuk 
tedavi olanağını sağlar. Yine aktivite ölçümleri sayesinde kızgın hayvanlar zamanında 
tohumlanarak  sürünün döl verim başarısı ve süt veriminin artması sağlanır. 
 
Otomatik Yemleme Sistemlerinde Buzağı Besleme: Yemleme sistemlerinde Sağmal inek 
ahırlarına yemleme kabini ilave edip, bilgisayara bağlayarak  her ineği verdiği süte göre 
otomatik olarak yemlemek mümkündür. Bu işlem ineğin  maksimum verime çabuk 
ulaşmasını, bu verimde uzun süre kalmasını, verimi düşen hayvanın da yem miktarını hemen 
azaltarak hem yağlanmayı önler, hem de yem tasarrufu sağlar. 
 
Yine istendiğinde buzağı bölmelerine süt ve süt ikame yemi içirme kabini koyarak  her 
buzağının ihtiyacı kadar sütü veya süt ikame yemini içmesi sağlanır. Bu işlem, buzağı 
bölmelerindeki işçiliği de önemli ölçüde azalttığı gibi buzağının bakıcı tarafından fazla veya 
eksik süt ile beslenmesi riskini de  azaltır. Buzağıya fazla süt verilmesi ishale, eksik verilmesi 
de buzağının iyi gelişememesine neden olabilir. 
 
Görüldüğü gibi bu  sistem sadece bir sağım sistemi değil, bilgisayar ile kullanılması 
sayesinde bir Sürü Yönetim Sistemidir. Bu sistem, işletmenin verimliliğini ve ürün kalitesini 
arttırır, girdilerini azaltır ve karlılığın artmasına da katkı sağlar. Avrupa Topluluğu'na girmeyi 
hedefleyen bir ülke olarak, topluluğa girmeden bu değişim sürecini bir an önce tamamlayıp 
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bu tip işletmelerin sayısını arttırmamız gerekir. Aksi halde bu günkü üretim maliyetleri ile 
dünya pazarında rekabet etme şansımız kalmaz. Bu da ülkemizde hayvancılığın geleceğini 
olumsuz etkiler. 
 
Böyle bir sonuçla karşı karşıya kalmamak için süt üretimi yapan tüm işletmeler sağım 
sistemlerindeki teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamalıdır. 
 
Trabzon’da modern besicilik yapılmamakla birlikte, ağırlıklı olarak ev işletmeciliği yöntemi 
uygulanmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde birim hayvan başına verimin artırılması ve 
sanayiye istenilen nitelikte girdi sağlanabilmesi için hayvancılık sektöründe modern besicilik 
yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.  
 
Önerilen yatırım türü yerel olarak düşünülmeyip, bölgesel ve ihracat imkânlarının da varlığı 
göz önüne alınmak suretiyle değerlendirilmelidir.  
 
Önerilen yatırım konusunun çok geniş bir yelpazeyi kapsaması sebebiyle bu yatırım konusu 
ile ilgili olarak herhangi bir fizibilite bilgilerine yer verilmemiştir. Girişimci yapacağı yatırımla 
ilgili olarak gerekli ekonomik, teknik ve mali bilgileri araştırmalıdır. 
 
 

ü Tekstil Makinaları Yedek Parça İmalatı Tesisi 
 
Tekstil sektörü ve buna bağlı olarak gelişme gösteren tekstil makinaları ile ilgili olarak bilgiler 
bir önceki yatırım önerileri bölümünde verilmiştir. 
 
Tekstil sektörü ülkemizde gelişmiş ve yurt dışı ile rekabet edebilir bir sektör haline gelmiştir. 
Tekstil üretimi, ham maddeye bağımlılığını yitirmiş, yurdumuzun hemen hemen her 
yöresinde tekstil yatırımları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  
 
AB ile Gümrük Birliği sonrası kotaların kalkması ile ihracatta önemli artışların olacağı 
beklentisi ile özellikle 1995 yılından başlayarak yatırımlara hız verilmiştir. 1995-97 yılları 
arasında Türkiye, tekstil sektörüne en fazla yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırada yer 
almıştır. Bunun sonucunda, sektörde yoğun modernizasyon ve yeni yatırımlar gerçekleşmiş 
ve kapasitede önemli gelişmeler sağlanmıştır. 
 
Bu gelişmelere paralel olarak hemen hemen ülkemizin her yerinde tekstil sanayinde ciddi 
yatırımlar gerçekleşmiştir. Bu arada ülke genelinde sektörde kullanılan makinaların ağırlıklı 
olarak 1995-1997 model olması ve bu makinaların ekonomik ömürlerinin 10-15 yıl gibi bir 
zamana tekabül etmesi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sektörün yoğun olarak yedek 
parçaya ihtiyaç duyulacağını ifade etmektedir.  
 
Bugünden yapılacak yatırımlarla önümüzdeki dönemlerde doğacak yoğun talebin 
karşılanması temin edilecek ve beraberinde ihracatta gerçekleşecektir. 
 
Bu yatırımın gerçekleştirilmesinde sektörde öncü durumda olan yabancı imalatçılarla irtibata 
geçilerek ortak bir yatırıma gidilmesinin doğru olacağı düşünülmektedir. 

 
Önerilen yatırım konusunun çok geniş bir yelpazeyi kapsaması sebebiyle bu yatırım konusu 
ile ilgili olarak herhangi bir fizibilite bilgilerine yer verilmemiştir. Girişimci yapacağı yatırımla 
ilgili olarak gerekli ekonomik, teknik ve mali bilgileri araştırmalıdır. 
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ü Kriko Esaslı Sabit Kaldırıcı Cihazlar İmalatı Tesisi 
 
Ülkemizde üretilen kriko esaslı sabit kaldırıcı cihazlar, gelişmiş ülkelerde üretilen emsalleri ile 
aynı standart ve teknoloji ile üretilmektedir. 
 
Asimetrik, elektro-mekanik, çift sütunlu oto bakım ve servis kaldırıcı cihazların üretimi, çok 
amaçlı kullanım özelliği sebebiyle ülkemizde ana imalat dalı olarak seçilmiş ve gelişmeler bu 
dalda gerçekleşmiştir. 
 
Bu tip kaldırıcılar 400’ün üzerindeki parçadan meydana gelmekte ve ham madde yurt içinden 
temin edilebilmektedir. Ayrıca, ihracat imkânları her zaman için bulunmaktadır. 
 
Ülkemizdeki otomobil sayısı değerlendirmeye alındığı takdirde ve İtalya, Almanya gibi en 
büyük ihracatçı ülkelerin de pazar paylarını en aza indirebilmek açısından önem taşıyan bu 
tesise yatırım yapılabileceği düşünülmelidir. 
 
Konu ile ilgili olarak ülkemiz kaldırma ve taşıma teçhizatları sanayindeki gelişmeler çizelge 
13’de verilmiştir. 

 

Çizelge 13. Türkiye Kaldırma ve Taşıma Teçhizatları Sanayindeki Gelişmeler 
 

 
2002 Gerçekleşme 2003 Gerçekleşme 2004 Tahmin Yıllık Artış (%) 

M (1) D (2) M (3) D (4) M (5) D (6) 2003 (4/2) 2004 (6/4) 

 Talep - 103.196 - 122.917 - 125.253 19,1 1,9 
 Üretim - 63.558 - 87.527 - 94.000 37,7 7,4 
 İhracat  - 18.515 - 25.557 - 32.567 38,0 27,4 
 İthalat  - 58.153 - 60.948 - 63.820 4,8 4,7 
 M: Miktar (-)             D: Değer (Milyar TL)          1998 yılı fiyatlarıyla 
 Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler. 2004, DPT 

 
Yıllar itibariyle talep, üretim, ihracat ve ithalatta belirli oranlarda artışlar gözlenmektedir. 
Sektörde özellikle üretim ve ihracattaki artışlar son derece önem arz etmektedir.  

 
Önerilen yatırım konusu ile ilgili olarak üretilmiş “Sanayi Profili” çalışması bulunmamakla 
birlikte, girişimci yatırımla ilgili olarak gerekli ekonomik, teknik ve mali bilgileri araştırmalıdır. 
 
 

ü Otomatik Oto Yıkama Üniteleri İmalatı Tesisi 
 

Ülkemizde artan motorlu taşıt sayısındaki gelişmeler ile birlikte, özellikle büyük kentlerde 
ihtiyaç haline gelen araçların otomatik olarak yıkanmasını sağlayan ünitelerin üretimine 
yönelik olarak düşünülmesi gereken bir yatırım türüdür. 
 
Son yıllarda özellikle İtalya’dan ithal edilen kombine sistemlerin pazar içerisindeki payı gün 
geçtikçe artmakta ve milli ekonomi içerisinde hissedilir oranlarda da kendini göstermektedir. 
 
Bu yatırıma başlamadan önce, özellikle İtalya’da bu konu üzerinde araştırmalar yapmak ve 
emsal ünitelerin yapılabilirliliği sağlandıktan sonra yatırıma geçilmelidir.  
 
Bu yatırım türünde sadece iç pazar değil, beraberinde dış pazarlarda değerlendirmeye 
alınmalıdır. 
 
Önerilen yatırım konusu ile ilgili olarak üretilmiş “Sanayi Profili” çalışması bulunmamakla 
birlikte, girişimci yatırımla ilgili olarak gerekli ekonomik, teknik ve mali bilgileri araştırmalıdır. 
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ü Otomotiv Parçaları İmalatı Tesisi  
 

Yaklaşık 700 firmanın faaliyet gösterdiği Türk otomotiv yan sanayi, teknoloji olarak çok ileri 
bir düzeye gelmiş ve uluslar arası denetimlerde, gelişmiş batı ülkelerinde faaliyet gösteren 
OEM firmalarına yönelik üretim yapacak düzeye erişmiştir. Firmaların büyük bölümü uluslar 
arası pazarlarda kabul gören kalite belgelerine (ISO 9000, QS 9000, ISO 14000, ISO TS 
16949 vs.) sahiptir.  
 
Sektör ihracatının % 70’ini Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olması ulaşılan teknoloji düzeyinin 
bir göstergesidir. Bazı mamuller dışındaki tüm otomotiv parçalarının imal edildiği otomotiv 
yan sanayinde halen 185 yabancı sermaye ortaklığı bulunmaktadır. Türk otomotiv yan sanayi 
mamul üretim kapasitesi, mamul çeşitliliği ve ulaştığı standartlar itibariyle ülkemizde imal 
edilen taşıt araçları için gerekli olan parça ve komponentlerin en az % 80’ini karşılayabilecek 
düzeye erişmiştir.  
 
Otomotiv yan sanayinin üretim kapasitesi, taşıt araçları imalat sektörünün % 80 kapasite 
kullanımında çalışması ve ülkemizde imal edilen araçlarda en az % 60 yerli parça 
kullanımının sağlanması halinde yılda yaklaşık 9 milyar $’lık üretim değeri yaratabilecek 
düzeydedir. Sektör, bu üretim düzeyine eriştiğinde ekonomiye yılda 3,6 milyar $’lık katma 
değer, en az 3 milyar $’lık ihracat geliri sağlayabilecek ve yılda 450 milyon $’lık yatırım 
yapabilecek potansiyele sahiptir. 
 
Türk otomotiv yan sanayi ihracatı son 5 yıl içinde yılda ortalama % 17 artarak 2003 yılında 
2,4 milyar dolara ulaşmıştır. 2003 yılı itibariyle 165 ülkeye yapılan ihracatın % 70’i AB 
ülkelerine yönelik olarak gerçekleşmiştir. 
   
Küresel araç üreticilerinin Türkiye’yi üretim üssü olarak seçmelerine paralel olarak 
Türkiye’deki otomotiv sektörünün yapısı, dünya pazarları için teknolojik düzeyi yüksek ve 
üretim miktarları ekonomik ölçeklerde araç ve parçaların üretildiği bir konuma dönüşmüştür. 
Daha önceleri sadece iç pazara yönelik araç üretilirken şimdi ihracata yönelik araç 
üretilmektedir.  
 
Bu yapısal değişimin sonucu olarak hem ana hem de yan sanayimizde yerli imalatla sınırlı 
rekabet gücünün yerini global piyasada rekabet gücü almış, ekonomik krizlerle gelen imalat 
dalgalanmaları yerini istikrarlı imalat programlarına bırakmış, iç piyasa talebiyle sınırlı müşteri 
kalite memnuniyet standardı global standartlarda müşteri kalite memnuniyetine dönüşmüştür. 
Müşteri, pazar, ürün ve rekabetin yerel yerine küresel niteliğe dönüşmesi sonucu ana ve yan 
sanayi de yerel olmaktan çıkarak küresel konuma ulaşmıştır. 
  
Sektördeki bu değişim, otomotiv yan sanayi firmalarının mevcut yapılarını, küresel araç 
üreticilerinin talepleri doğrultusunda, iyileştirmelerine yönelik çalışmalara (güncel teknoloji, alt 
yapı ve Ar-Ge’ye sahip, teknik iş birliğinde başarılı ve güçlü, özgün ürün geliştirme becerisi 
olan, yurt dışı küresel projelerden pay alabilme becerisine sahip, marka rekabet gücü yüksek 
firma olma ihtiyacı) itmektedir.  
 
Yan sanayi firmalarının küresel tedarik sistemine girebilmeleri için karşılaştıkları yeni şartlar 
ve ana sanayinin aradığı başlıca özellikler şunlardır; 
 

• Parça fiyatları global olarak değerlendirilmektedir. 
• Kalite düzeyi ve standartların belirlenmesinde yeni kriterler aranmaktadır. 
• Üretim açısından yeterlilik. 

§ Kapasite 
§ Organizasyon 
§ Sermaye 
§ Makine parkı 
§ Bina 
§ Yatırım arzusu 
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• Global parça üreticileri ile lisans ve teknik işbirliği yapabilme. 
• Ar-Ge yapma yeteneği. 
• Tasarım yaparak yeni parça geliştirme becerisi. 

  
Yeni şartlar, bu şartlara uyum sağlayabilen yan sanayi firmalarına aşağıda özetlenen 
fırsatları sunmaktadır; 
 

• Ekonomik ölçeklerde üretim, 
• İstikrarlı, orta vadeli bütçe ve üretim planlama imkanı, 
• Güncel teknolojinin takibi, 
• Tasarım kabiliyetinin arttırılması, 
• Dünya markası olabilme şansı, 
• Yurtdışı araç projelerine referans olabilme şansı, 
• Artan üretimlerden dolayı daha ucuza hammadde temin imkanı, 
• Daha yüksek kar marjı, 
• Ar-Ge ve teknolojik yatırım imkânı. 

  
Firmaların bu yöndeki çalışmalarına ve küresel araç üreticilerince sürdürülen projelere 
paralel olarak Türkiye, dünyanın alternatif otomotiv tedarik merkezi olacaktır. 

 
Önerilen yatırım konusunun çok geniş bir yelpazeyi kapsaması sebebiyle bu yatırım konusu 
ile ilgili olarak herhangi bir fizibilite bilgilerine yer verilmemiştir. Girişimci yapacağı yatırımla 
ilgili olarak gerekli ekonomik, teknik ve mali bilgileri araştırmalıdır. 

 
 
5.4.3. Metal Eşya Sanayinde Yapılabilecek Yatırımlar 
 

Metal eşya sanayinde yapılabilecek 2 yatırım belirlenmiştir. 
 

Ø Çeşitli Tip Bıçak İmalatı Tesisi, 
Ø Medikal Cihazlar ve Cerrahi El Aletleri İmalatı Tesisi. 

 
ü Çeşitli Tip Bıçak İmalatı Tesisi 

 
Bıçak imalatı, ilin özellikle Sürmene ilçesinde uzun yıllardır yapıla gelen bir imalat çeşididir. 
Bu konuda sektörde yer alanların bilgi birikimi ile tecrübeleri elbette ki tartışılmaz. Ancak, 
mevcut yapıda bilimsel metotlar uygulanmadığı gibi teknolojide kullanılmamaktadır. 
 
Önerilen yatırım türü ise bilimsel metotlar ile teknolojinin uygulandığı ve her türlü bıçak 
çeşitlerinin üretilebileceği bir imalat şeklinde düşünülmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 
bugüne kadar edinilen bilgi birikimi ve tecrübelerin Marka ile bütünleştirildiği takdirde anlam 
kazanacağı düşünülmektedir. Bu arada sektörde ihracata yönelinmesi de kaçınılmaz 
gözükmektedir. 
 
Söz konusu yatırım ile av-kamp ve serüven bıçakları, çeşitli tipte çakılar, kasap ve et 
bıçakları, mutfak bıçakları, sebze ve meyve bıçakları, bağ-bahçe bıçakları, testere tipi 
bıçaklar, satır ve zırhlar, aşçı bıçakları ve bıçak dışı malzemelerin imalatı düşünülmelidir. 
 
Önerilen yatırım konusu ile ilgili olarak üretilmiş “Sanayi Profili” çalışması bulunmamakla 
birlikte, girişimci yatırımla ilgili olarak gerekli ekonomik, teknik ve mali bilgileri araştırmalıdır. 
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ü Medikal Cihazlar ve Cerrahi El Aletleri İmalatı Tesisi 
 
Günümüzde koruyucu ve tedavi edici hekimlikte, tıbbi cihaz ve aletlerin gündelik kullanım 
sıklığı ve önemi giderek artan bir özellik arz etmektedir. Tıbbi cihaz ve alet teknolojisinde son 
on yıl içinde yaşanan ilerlemeler, insan sağlığının ele alınış perspektif ve mantığını köklü 
biçimde değiştirmiştir. Süregelen gelişmeler, ivmeli olarak insan yaşam kalitesini ve süresini 
olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelerin yaygınlaşması ve özellikle gelişen bilgiye erişim 
kolaylığı, hem sağlık personelinin hem de hastaların yeni teknolojilere ulaşması yönünde 
etkili olmuştur. 
 
Ülkemiz tıbbi cihaz, alet ve malzemelerde teknolojik olarak önemli ölçüde dışa bağımlı 
durumdadır. 
 
Ülkemizde üretilen cihazlar ise şu şekilde sıralanabilir: Taş kırma cihazı, ameliyat masaları, 
ameliyat lambaları, anestezi cihazları, hasta başı monitörleri, elektrokoter, jinekolojik 
masalar, cerrahi aspiratörler, oksijen verme cihazları, röntgen cihaz ve aksesuarları; etilen 
oksit, buhar ve kuru hava sterilizatörleri, kan alma koltukları, tıbbi gaz sistemleri, santrifüj, 
karıştırıcılar, hasta yatakları, sedyeler, dişçi fotöy ve ünitleri, hastane bilgi sistemleri 
(donanım ve yazılımlar), cerrahi aletler. 
 
Bir önceki yatırım önerisinde de ifade edildiği gibi, Trabzon ilinin özellikle Sürmene 
ilçesindeki bıçak sektöründe yetişmiş işgücünün olması yanı sıra önemli bilgi birikimi ve 
tecrübe de bulunmaktadır. Bu tecrübeden istifade etmek üzere sağlık sektörünün ihtiyaç 
duyduğu basit el ve cerrahi aletlerine yönelik yatırım düşünülmelidir.   
 
Önerilen yatırımın yine bilimsel metotlar ile teknolojinin uygulandığı bir imalat şeklinde 
düşünülmesi önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, bugüne kadar edinilen bilgi birikimi ve 
tecrübelerin Marka ile bütünleştirildiği takdirde anlam kazanacağı kaçınılmaz gözükmekte ve 
ihracatın da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 
 
Önerilen yatırım konusu ile ilgili olarak üretilmiş “Sanayi Profili” çalışması bulunmamakla 
birlikte, girişimci yatırımla ilgili olarak gerekli ekonomik, teknik ve mali bilgileri araştırmalıdır. 
 
 

5.4.4. Gemi İnşa Sanayinde Yapılabilecek Yatırımlar 
 
Gemi, öngörülen bir görevin yerine getirilmesi için imal edilmiş hareketli bir su üstü veya su 
altı aracıdır.  Dünya deniz ticaretinin vazgeçilmez bir öğesi ve savunma prensibinin önemli bir 
aracı olan gemi, denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden gemi inşa sanayinin 
temelini oluşturur.  Gemi inşa sanayi döviz ikame eden, yan sanayiyi sürükleyen, teknoloji 
transferini cezbeden, istihdam sağlayan, milli deniz ticaret filosunu destekleyen ve ülkenin 
savunma ihtiyaçlarına katkıda bulunan bir sanayi koludur. 
 
Dünya ticaret hacminin yaklaşık olarak  %  95’inin deniz yolu taşımacılığıyla yapılıyor olması, 
teknik ve ekonomik yönden ömürlü yapılar olan gemilerin önemini açıkça ortaya koymaktadır. 
Küreselleşen dünyamızda, dünya ticaret hacmi dolayısıyla dünya deniz ticareti önemli artış 
göstermiş, bunun sonucu olarak da tüm dünyada bir gemi inşa talebi doğmuştur. 
Armatörlerin filo yenileme ihtiyaçları, uluslar arası kaide ve konvansiyonların istekleri, tüm 
dünyada yaygınlaşan toplu taşımacılık anlayışı, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin 
kısıtlamaları vb. zorunluluklar da dünya ticaret hacmindeki söz konusu değişime ek olarak 
talebi arttıran faktörler arasında gösterilebilir. 
 
Gemi inşa sanayi, esasta değişik endüstri ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat sanayidir. 
Diğer bir deyişle çelik sanayi, makina imalat sanayi, elektrik-elektronik sanayi, boya sanayi 
ve lastik-plastik sanayi gibi pek çok sanayi kolu mamullerinin bilimsel ve teknolojik temellere 
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dayalı olarak,  belirli bir sistematik ve disiplin içerisinde, tersanelerde bir araya getirilmesi ve 
birleştirilmesi sonucunda gemi inşa sanayinin ürünü olan “gemi” ortaya çıkmaktadır. 
 
Gemi inşaatında kullanılan yan sanayi mamullerinin çeşitliliği nedeniyle diğer sanayi kollarını 
bir lokomotif gibi sürükleyerek onların gelişmesine katkıda bulunan gemi inşa sanayi, hem 
geçmiş, hem günümüz kalkınma hamlelerinde bu sanayi dalına önem veren ülkelerde, deniz 
sektörüne katkısının yanı sıra bu ülkelerin kalkınmasına da büyük katkılarda bulunmuştur. Bu 
doğrultuda, gemi inşa sanayi ürettiği ürünleri ihraç ederek doğrudan döviz getirdiği gibi, milli 
filo için gemi inşa ederek dövizle ödenen navlunların azaltılmasını da temin etmektedir. 
 
Emek yoğun bir karaktere sahip gemi inşa sanayi, ülkelerce her zaman bir istihdam 
potansiyeli olarak görülmüştür. Nüfusu genç ve istihdam problemleri büyük olan Türkiye’de 
gemi inşa sanayi bu problemlerin çözümüne önemli katkıda bulunabilecek nitelikte olup, bu 
yolla devletin doğrudan ve dolaylı vergi kazançlarının artmasına ve istihdam yaratmasına 
yardımcı olabilir. 
 
Ülkemizdeki gemi inşa sanayi, ürünlerinin türü ve ortak sorunları da göz önünde tutularak 
beş ayrı grupta incelenebilir. Bunlar; 
 

• Yeni gemi inşaatı, 
• Yat inşaatı, 
• Gemi onarımı, 
• Gemi yan sanayi ve çelik konstrüksiyon işleri, 
• Teknik hizmetler alt sektörleridir. 

 
Gemi inşa sanayi döviz ikame eden, yan sanayiyi sürükleyen, teknoloji transferini cezbeden, 
istihdam sağlayan ve savunma ihtiyaçlarına katkıda bulunan sanayi kolu olarak hem deniz 
ticaretine hem de sanayiye önem veren ülkelerde benimsenmiş, desteklenmiş bir endüstri 
koludur. 
 
1960’lı yıllardan itibaren hem devlet sektörü hem de özel sektör tarafından yürütülen gemi 
inşa sanayi Türk ağır sanayinin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Başlangıçta Türk deniz 
ticaret sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteren bu sektör zaman içinde 
büyük ihracat potansiyeli göstermiş, özellikle finansal olarak desteklendiği takdirde ülke 
ekonomisine katkılarda bulunabileceğini kanıtlamıştır. 
 
Türkiye’de 48 tersanede (2 devlet, 3 askeri ve 43 özel sektör) yeni gemi inşası yat, mega yat 
ve yelkenli üretimi yapmaktadır. Özel sektördeki firmalardan 40’ı Gemi İnşa Sanayicileri 
Birliği (GİSBİR) çatısı altında yer almışlardır. 500 bin DWT/yıl’lık kurulu gemi inşa kapasitesi, 
dünyanın 30 milyon DWT/yıl’lık gemi inşa kapasitesinin % 1,66’sını oluşturmaktadır. 
 
Türkiye’de, 1995-2002 yılları arasında özel tersanelerde toplam 974,905 DWT’luk 204 gemi 
üretilmiştir. Tersanelerimizde inşa edilen Türk ve yabancı bayraklı gemiler, tür ve tonajlarına 
göre; epoksi ve kromnikel tanklı petrol ve ürün tankerleri, ağır yük gemileri, çok amaçlı 
konteyner gemileri, balıkçı gemileri, araştırma gemileri, römorkörler, mega yatlar, gezinti 
tekneleri, petrol platformları, tadilat ve konversiyonları, off-shore botları olarak farklılık 
gösterir. Sektörde üretim, uluslar arası kurallara göre çeşitli klas kuruluşlarının kontrolünde 
yapılmaktadır. 
   
Mega yat üretimi Türk gemi sanayinin önemli bir üretim alanıdır. Türkiye, dünya mega yat (25 
m’den uzun yatlar için) üretiminde son üç yıllık dönemde dördüncü sırada yer almaktadır. 
 
2002 yılında, tersanelerimizde inşa edilerek teslim edilen gemi âdeti 38 olmuştur. Aynı yıl için 
havuzda olan gemi sayısı 28, blok inşası başlayan gemi sayısı ise 23 olmuştur. 
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Türk tersaneleri tarafından sağlanan hizmetler arasında, üretimin yanı sıra bakım-onarım 
olanakları da önemli rol oynamaktadır. 2002 yılında özel sektör tersaneleri, 652 yerli ve 
yabancı bayraklı gemiye bakım-onarım hizmeti sağlamıştır. 
 
Ürün çeşitliliği, ürün kalitesi ve teknolojik yeterlilikte önemli aşamalar kaydeden Türk gemi 
inşa sanayi 35.000 DWT’a kadar olan konteyner,  kimyasal tanker, hızlı deniz feribotları da 
dâhil olmak üzere tüm gemilerin inşaatını yapmaktadır. 
 
Türk gemi inşa sanayi, artan üretim kapasitesiyle önemli bir ihracat potansiyeline sahiptir. 
2003 yılı ihracat değeri bir önceki yıla göre % 55’lik artışla 440 milyon dolara ulaşmıştır. İhraç 
edilen en önemli ürün grupları, 358 milyon dolar ile yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, 
yük gemileri ve mavnalar olmuştur. Aynı yıl yatlar, diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli 
kayık, kano grubu 37 milyon dolarlık ihracat değeriyle ikinci sırada yer almıştır. Türk gemi 
inşa sanayi için en önemli pazarlar; Malta, İtalya, Norveç, İspanya, Bahamalar ve İngiltere 
olmuştur. 
 
Yan sanayi ihracatı, 2003 yılında 1,7 milyon dolara ulaşırken, önümüzdeki yıllarda bu değerin 
daha da artması beklenmektedir. Deniz taşıtları için olan dizel-yarı dizel motorlar ihraç edilen 
en önemli ürün grubu olmuştur. Bu gruptan sonra sırasıyla demir-çelikten çapalar, filika 
demirleri ve dıştan takmalı deniz taşıtı motorları gelmektedir. 
 
 
Gemi inşa sanayinde 1 yatırım gerçekleştirilebilir bulunmuştur. 
 

ü Sac ve Ahşap Gemi, Tekne İmalatı Tesisi, (Gemi İnşası Organize Sanayi 
Bölgesi) 

 
Trabzon ilinin Sürmene ilçesi Çamburnu ve Yeniay beldelerinde babadan kalma tekniklerle 
özellikle sac gemi imalatı yapılmaktadır. Bu gemilerin inşa edildiği yer son derece sınırlı ve 
doğal mânialardan kaynaklanan kısıtlardan meydana gelmiştir. Başka bir ifade ile gemi 
imalatçıları bu alanda mucizeler yaratmakta ve imalatı gerçekleştirilen gemi ve tekneler 
ülkemiz denizlerinde ve uluslar arası denizlerde dolaşmaktadır. Yani bu alanda ihracat 
yapılmaktadır. 
   
Trabzon Çamburnu tersane bölgesinde kendisine yer tahsisi yapılmış olan S.S. Saç Gemi,  
Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Kooperatifi ve bu bölgenin  
modernizasyonlarının sağlanarak, ulusal ve uluslar arası taleplerin karşısında mevcut  
kapasitenin yaklaşık 100.000 DWT/yıl çıkarılması amacıyla yaklaşık 1.300 m kıyı uzunluğu 
ve 300 m arsa derinliği olan 390.000 m2’lik alan üzerinde başlatılan proje, Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından 2004 yılı yatırım programına alınmıştır. Diğer yandan konu ile ilgili plan 
çalışmaları DLH Bölge Müdürlüğünce yapılan projenin özel sektörce yapılması halinde daha 
kısa sürede gerçekleşeceğinin değerlendirilmesi üzerine, söz konusu alanla ilgili 23-28 Ekim 
2004 tarih ve 25646 sayılı Resmi Gazete’de tahsis duyurusuna çıkılmıştır.  
 
Son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendirilen söz konusu bölgenin “Gemi İnşası 
Organize Sanayi Bölgesi” olarak ilan edilmesiyle anlam kazanacağı düşünülmektedir. Bu 
konuda yerel yöneticilerin gerekli girişimlerde bulunması kaçınılmaz gözükmektedir. 
 
Bütün bu gelişmelerden sonra bu alanda yatırımların ve istihdamın artacağı beklenmektedir.  
 
 
 
 
 
 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 144 

5.4.5. Kimya Sanayinde Yapılabilecek Yatırımlar 
 
Kimya sanayi otomotiv, deri ürünleri, cam, tekstil ve kâğıt ürünleri gibi birçok sektöre girdi 
sağlamaktadır. Tekstil sektörü girdilerinin % 15'i, deri ürünleri sektörü girdilerinin % 12'si, 
kâğıt sektörü girdilerinin % 50'den fazlası kimya sektöründen temin edilmektedir. 
   
Kimya sanayinin toplam imalat sanayi üretimindeki payı % 30'dur. Toplam imalat sanayindeki 
firmaların yaklaşık % 3'ü kimya sanayinde yer almaktadır. Sektörde 77 bin kişi istihdam 
edilmekte olup, toplam istihdam içindeki payı % 7’dir.  
  
Sektörde yaklaşık 4286 firma faaliyette bulunmaktadır. Bunların 95 adedi büyük ölçekli, 208'i 
orta, diğerleri ise küçük ölçekli firmalardır. Bu firmaların çoğu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, 
Gaziantep ve Ankara'da faaliyet göstermektedir.  
 
Kimya sanayi üretimi içinde önde gelen sektörler petrokimyasallar, gübreler, ilaçlar, sentetik 
elyaf ve iplikler, sabun ve deterjanlar ile boyalar olarak sayılabilir. Toplam üretim içinde 
petrokimyasalların payı % 30, gübrelerin payı ise % 25'dir.   
 
Türkiye'de petrokimyasallar üretimine 1970'te başlanmıştır. Türkiye ihtiyacı olan 
petrokimyasalların % 35'ini yerli üretimle karşılanmaktadır ve çoğu PETKİM-Petrokimya 
Holding A.Ş. tarafından üretilmektedir. Geri kalan miktar ise ithal edilmektedir. Şu anda 
PETKİM'in bünyesinde, petrokimyasallar üretimi yapan İzmir Aliağa Kompleksi ve TÜPRAŞ'a 
satılan Kocaeli Yarımca Kompleksi, polietilen, polistiren, polipropilen, polivinilklorür gibi temel 
plastik ham maddeleri ile etilen glikol, ftalik anhidrit, tereftalik asit, karbon karası gibi ana 
kimyasal hammaddeleri üretmektedirler.  
  
Türk kauçuk sanayi, otomotiv sanayindeki gelişmelere bağlı olarak çok hızlı bir gelişme 
kaydetmiştir. PETKİM Yarımca Kompleksi, ülkemizdeki tek sentetik kauçuk üretimi yapan 
kuruluştur. Bu kuruluş, 1 Kasım 2001 tarihinden itibaren TÜPRAŞ bünyesine katılmış olup, 
TÜPRAŞ-Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü unvanıyla faaliyetine devam etmektedir. 
İç pazardaki toplam kauçuk tüketiminin % 49'u söz konusu kuruluş tarafından 
karşılanmaktadır. 
 
Zengin bir tarım ülkesi olan Türkiye güçlü bir gübre sanayine sahiptir. Gübre üretimine 1939 
yılında Karabük Demir Çelik tesislerinde az miktarlarda başlanılmış, üretim 1954 yılından 
sonra artmıştır. Günümüzde, sektörde altı firma faaliyet göstermektedir. Başlıca üretilen 
gübreler AN26, AS, DAP, TSP, üre ve kompoze gübrelerdir. Fakat son yıllarda kompoze ve 
TSP dışında kurulu kapasite, ancak iç talebi karşılayabilmektedir. Özellikle, ülkemizin en 
büyük projelerinden biri olan GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ile 1,7 milyon hektarlık tarım 
alanının da ortaya çıkması, gübre sanayinde yeni yatırım ihtiyacını daha da artırmıştır.  
İlaçlar, sabun ve deterjanlar, soda, krom kimyasalları, bor kimyasalları, boyalar, sodyum 
sülfat, yağ asitleri ve uçucu yağlar, kimya sanayi üretiminde önde gelen ürünlerdir.   
 
Ülkemizde temizlik ürünleri pazarının % 88'ini deterjan % 12'sini ise sabun oluşturmaktadır. 
Temizlik ürünleri sanayi talebin çok üzerinde bir üretim kapasitesine sahiptir. Kapasite 
kullanım oranının % 55-60 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Sabun ve Deterjan 
Sanayicileri kayıtlarına göre, sektörde deterjan üretim kapasitesi 1,3 milyon ton, sabun 
sektörünün toplam üretim kapasitesi ise 550 bin tondur. Sektörde 709 firma faaliyet 
göstermekte olup, toplam 10 bin kişi istihdam edilmektedir. Toz deterjan üretiminin % 90'ını 9 
büyük firma gerçekleştirmektedir. Krem deterjanlarda ise aynı durum söz konusu değildir. 
Üretimin önemli sayılabilecek bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren ufak 
işletmelerce sağlanmaktadır. Likit deterjanlarda da markalı ve kaliteli deterjan üreticilerinin 
sayısı az olmasına rağmen, bu sahada üretimlerini sürdüren birçok bölgesel firma 
bulunmaktadır. Sabun sektörünün toplam kapasitesinin % 72'sini 10 büyük firma 
gerçekleştirmektedir. Geri kalan üretim ise çok sayıda küçük firma tarafından yapılmaktadır.  
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İlaç sektöründe 85'i ilaç üreticisi, 11'i ham madde üreticisi, 38'i ithalatçı olmak üzere toplam 
134 firma faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlardan Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi 
Malzeme Müessesesi ile Milli Savunma Bakanlığı Ordu İlaç Fabrikası kamu sektörüne, 
diğerleri özel sektöre aittir. Sektörde 35 adet yabancı sermayeli firma bulunmakta olup, 
bunlardan 8'i üreticidir. Diğerleri ilaçlarını fason üretimle, ya da ithal ederek piyasaya 
vermektedir. İlaç ham maddesi üreten 11 adet firma mevcuttur. Bunlardan 10 tanesi özel 
sektör, bir tanesi ise kamuya aittir. Özel sektördeki firmalardan 1 tanesi yabancı sermayelidir. 
Sektörde antibiyotikler ve analjezikler başta olmak üzere fermantasyon, ekstraksiyon ve 
sentez yoluyla birçok ilaç etken maddesi üretilmektedir. İlaç üretiminde kullanılan ham 
maddelerin yaklaşık % 80'i ithalatla sağlanmaktadır.  
  
Boya sektöründe, 9 büyük firmanın yanı sıra 350 atölye tipi, siparişe ve fiyata bağlı üretim 
yapan ve boya pazarının yaklaşık % 40'a yakın kısmını elinde bulunduran, küçük ve orta 
ölçekli üreticiler de bulunmaktadır. Boya sanayinin % 63'ünü inşaat boyaları oluşturmaktadır. 
Son yıllarda oto ve toz boyalarında önemli ölçüde artış olmuştur. Oto boyaları pazarının, 
otomotiv sektöründeki gelişmeler paralelinde daha da büyüyeceği tahmin edilmektedir. Aynı 
gelişme toz boyalarında da devam edecektir.   
 
Kozmetik sektörü 1990 yılı itibariyle ülkemizde hızlı bir gelişme göstermiş, üretici firma sayısı 
artmaya başlamıştır. Kozmetik sektöründe toplam 2.760 firma faaliyet göstermektedir. 
Bunların 350'si üretim faaliyetinde bulunmakta, diğerleri ise kozmetik ithalat ve ihracatı yapan 
firmalardır. Sektörde 3.980 kişi istihdam edilmektedir. Sektörde saç müstahzarları üretimi en 
büyük payı oluşturmaktadır. Saç müstahzarları içinde şampuanların payı % 59 dur. Erkek 
traş müstahzarları, banyo ve duş müstahzarları, kolonya ve deodorantlar, tüy dökücü 
maddeler, manikür ve pedikür müstahzarları ve renkli kozmetikler üretilen diğer başlıca 
kozmetik ve kişisel bakım ürünleridir.   
 
Türkiye Ortadoğu'daki en büyük soda fabrikasına sahiptir ve ülkemizdeki tek soda külü 
üreticisi olan Soda Sanayi A.Ş. 750.000 ton/yıl kapasitesi ile dünya soda külü kapasitesinin 
% 1,67 sine sahiptir. Bu fabrikada sodanın yanı sıra, sodyum bikarbonat ve sodyum silikat da 
üretilmektedir. Ayrıca Ankara-Beypazarı'nda, dünyanın ABD'den sonra en büyük soda külü 
(trona) yatakları bulunmaktadır. Türkiye'deki trona rezervi 200 milyon tondur. Yeraltı 
işletmecilik yöntemleri ile 1,8 milyon ton civarında trona madeni çıkartılıp, 1milyon ton doğal 
soda külü ve türevleri elde edilecektir. Bu proje ile ilgili çalışmaları Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü ve Park Holding konsorsiyumu tarafından oluşturulan Eti Soda A.Ş. 
yürütmektedir. Eti Soda A.Ş. çalışmalara başlamıştır.  
  
Dünya krom cevheri ihracatının ilk sıralarında yer alan Türkiye, krom kimyasalları üretiminde 
de oldukça iyi bir yere sahiptir. Soda Sanayi A.Ş.'nin Mersin'de kurulu olan KROMSAN 
tesislerinde sodyum bikromat, bazik krom sülfat, sodyum sülfür, kromik asit ve sodyum sülfat 
gibi kimyasallar üretilmekte ve ihraç edilmektedir.  
 
Türkiye, dünyadaki en büyük bor rezervlerine sahip ülkedir. Ülkemizde bor madenlerinin 
çıkarılması ve işlenmesi Eti Holding tarafından gerçekleştirilmektedir. Eti Holding'in, hem 
ham ürün olarak pazarlayabildiği hem de rafine ürün üretiminde kullandığı iki çeşit konsantre 
bor cevheri (tinkal ve kolemanit) bulunmaktadır. Elde ettiği başlıca rafine ürünler ise boraks 
pentahidrat, boraks dekahidrat, susuz boraks, borik asit ve sodyum perborat'tır. Eti Holding 
A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait Eti Bor A.Ş.'ye bağlı olarak bor sektöründe faaliyet gösteren 
Kırka, Bandırma, Bigadiç, Kestelek ve Emet tesisleri 1.800.000 ton/yıl konsantre cevher ve 
yaklaşık 500.000 ton/yıl rafine ürün kapasitesine sahiptir.  
 
Türkiye ekonomisine, doğrudan ve diğer sektörlere sağladığı ara malı ile de dolaylı olarak 
büyük katkıda bulunan Türk kimya sanayi 2004 yılı itibari ile 11,4 milyar $'lık bir büyüklüğe 
sahiptir.  
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Kimya sanayi üretimi içinde, önde gelen ürün grupları, petrokimyasallar, ilaçlar, temizlik 
maddeleri, boyalar, gübreler, inorganik kimyasallar, sentetik ve suni elyaflar, organik 
kimyasallardır. 
 
Türk kimya sanayinin gelişimini sürdürmek, üretimini artırmak için mutlaka yatırım yapılması 
gerekmektedir. Son yıllarda kimya sanayindeki yatırımlar oldukça düşüktür. Yatırımlardaki 
gerileme son yıllarda ekonomik nedenlere bağlansa da karşımıza temel olarak sanayi için 
çok önemli olan yer seçimi ve mevzuat çıkmaktadır. Ham madde kaynaklarına, pazarlara ve 
limanlara yakın kimya organize sanayi bölgelerinin kurulması kimya sanayinde yerli ve 
yabancı sermaye yatırımlarının arttırılmasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. 
 
Kimya sanayinde yabancı yatırım olmadan, büyük ölçekli yatırım ihtimali zayıf olup, sektörde 
dış ticaret dengesinin ithalat lehinde gelişmesi kaçınılmazdır. Ülkemizin toplam kimya sanayi 
ithalatı 15 milyar $ olup, ithalatın önemli bir payını üretimde girdi olarak kullanılan ham 
maddeler oluşturmaktadır. Söz konusu ham madde yatırımları, büyük ölçekli ve sermaye 
yoğun yatırımlardır. Bu tür yatırımların yabancı sermaye veya devlet desteği olmadan 
yapılması zordur. Ham madde yatırımlarının yanı sıra sanayide know-how yoğun özel 
kimyasallar yatırımları da gerekmektedir.   
 
Kimya Sanayinde toplam 209 adet yabancı sermayeli firma faaliyet göstermektedir.  
2004 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam yatırım tutarı 114 475 milyar lira olan 33 proje 
teşvik kapsamına alınmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre proje sayısında % 27 
oranında artış olurken, toplam yatırım tutarında ise % 108 oranında düşüş olmuştur. 
 
Türkiye'nin kimya sanayi ihracatı son beş yılda her yıl ortalama % 5 oranında artış göstererek 
Türkiye'nin toplam ihracatının % 4'ünü oluşturmuştur. 2003 yılında yaklaşık 1,9 milyar $ olan 
kimya sanayi ihracatı, 2004 yılında % 25 artarak, yaklaşık 2,6 milyar $'a ulaşmıştır.   
 
2004 yılında, toplam kimya sanayi ihracatı içinde % 23 pay ile ana kimyasallar ilk sırayı 
alırken, bunu sırasıyla % 22 pay ile sabunlar, deterjanlar ve kozmetikler, % 21 ile sentetik 
elyaf, % 12 ile ilaçlar, % 8 ile plastik ham maddeler ve % 5 ile de boyalar ve vernikler 
izlemektedir. 
 
Kimya sanayi toplam ihracatının % 47'sini tüketiciye yönelik yani nihai ürünler 
oluşturmaktadır. İhraç edilen başlıca nihai ürünler sabunlar, ilaçlar, yıkama ve temizleme 
müstahzarları, şampuanlar ve boyalardır. 
  
2004 yılında kimya sanayi ürünleri ihracatının yapıldığı başlıca ülkeler, İtalya ($ 231 milyon), 
İspanya ($ 211 milyon), Rusya Federasyonu ($ 143 milyon), Almanya ($ 140 milyon), Mısır 
($ 120 milyon)’dır. Diğer önemli ülkeler ise Belçika, Irak, Romanya, ABD, Iran, Çin, Ukrayna, 
Bulgaristan, İsrail, İngiltere ve Cezayir’dir. Ülke grupları itibariyle incelendiğinde, sektör 
ihracatının yaklaşık % 40'ını AB ülkelerine gerçekleştirilmektedir.  
  
İhracatın giderek arttığı göz önüne alınırsa önümüzdeki yıllarda ülkemizin dış ticaret politikası 
doğrultusunda mevcut pazarlar dışında, özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu, Doğu Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine kimya 
sanayi ihracatımızın artacağı öngörülmektedir. 
 
Türkiye'nin kimya sanayi ithalatı 2002 yılında 8,6 milyar dolar, 2004 yılında 11 milyar dolar, 
2004 yılında ise 15 milyar dolar olmuştur. İthalat 2003 yılına göre % 26 oranında artış 
göstermiştir.  
 
Kimya sanayi ithalatı ihracatın yaklaşık 5,8 katı olup, ithalatta en önemli payı kimyasallar 
üretiminde girdi olarak kullanılan ham maddeler almaktadır.   
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2004 yılında kimya sanayi mamulleri ithalatında ilk sırayı değer bazında 3,7 milyar dolar ile 
sentetik kauçuk ve plastik ham maddeler, 3,5 milyar dolar ile ana kimyasal maddeler ve 3,4 
milyar dolar ile eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler almıştır. 
İthal edilen diğer önemli ürün grupları ise suni-sentetik elyaflar, kimyasal gübreler ve azotlu 
bileşikler, deterjanlar ve diğer temizlik maddeleri, pigmentler ve boyalardır.  
 
2004 yılında kimya sanayi ithalatın gerçekleştiği başlıca ülkeler Almanya ($ 2.445 milyon), 
İtalya ($ 1.100 milyon), Fransa ($ 1.067 milyon), ABD ($ 981 milyon), İngiltere ($ 958 
milyon)’dir. İthalatımızdaki diğer önemli ülkeler Belçika, İspanya, İsviçre, Rusya 
Federasyonu, Romanya, Hindistan, Çin, Ukrayna ve İrlanda'dır. 
 
 
Kimya sektöründe yapılabilecek 5 yatırım belirlenmiştir.  
 
Ø Üre-Formaldehit Tutkalı Üretim Tesisi, 
Ø Kompakt Disk (CD) İmalatı Tesisi, 
Ø Polikarbonat Levha İmalatı Tesisi, 
Ø Polikarbonat Su Damacanası Üretim Tesisi,  
Ø CTP Boru İmalatı Tesisi. 
 
 

ü Üre-Formaldehit Tutkalı Üretim Tesisi 
 
Sektöre her dönemde yeni reçetelerle tutkal üretimi ve kalite artırmak için yatırımlar 
yapılmakta ve yatırımcılara cazip gelmektedir. Bu sebeple yapıştırıcı sektöründe iç ve dış 
pazarda büyük bir canlılık yaşanmaktadır.  
 
Mobilya sektörü, ağaç işleri, otomotiv, gemi ve yat sanayi, inşaat, boya, iletişim, eğitim ve 
daha çok geniş bir alanda kullanılan üre-formaldehit tutkalının önemli bir pazar sorunu 
olmadığı söylenebilir. 
 
Sektörde üre-formaldehit tutkalı üretimi sadece tutkal üretimi yapan işletmeler yanında orman 
ürünleri üreten büyük ölçekli işletmeler tarafından da gerçekleştirilmektedir. Orman ürünleri 
üreten işletmeler, üretimleri için gereken diğer tutkallar yanında üre-formaldehit tutkalını, 
kendi imalatlarında kullanmak üzere ürettikleri gibi, tutkalı piyasaya da arz etmektedir. Bu 
sebeple sektörde farklı bir üretim yapısı söz konusudur. 
 
Başta reaktörler olmak üzere, üre-formaldehit tutkalı üretiminde kullanılan makina ve 
teçhizatın başka tutkalların üretilmesinde de kullanılması sebebiyle tam olarak kurulu 
kapasite verilerine ulaşılamamış ve kurulu kapasite ile ilgili herhangi bir değer vermek 
mümkün olmamıştır. 
 
Üre formaldehit reçinesi sunta ve kontrplak üretiminde yaygın olarak kullanılan bir reçinedir. 
Dünyada ve ülkemizde bu reçine uygun üre ve formaldehit karışımının 5 saat süre ile 115 °C 
de ısıtılması ile üretilmektedir. Bu üretim esnasında genellikle formaldehit emisyonu yüksek 
E3 kalite tutkal üretilmektedir. E1 ve E0 kalite tutkal üretimi ise kısa süren stoklama süresi ve 
farklı üretim prosesi nedeni ile genellikle üretilememektedir. Yapılan çalışmalarda E0 kalite 
tutkal üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tamamen farklı üretim prosesi ile üretim süresi 1 
saate düşürülmüş, üretim sıcaklığı ise 50-60 °C ye değiştirilmiştir.  
 
Melamin formaldehit reçinesi laminasyon tutkalı olarak kullanılmakta olup, ham maddesi olan 
melaminin pahalı olması nedeni ile üre formaldehite göre oldukça pahalı bir tutkaldır. Yüzde 
yüz melamin kullanmak yerine ekonomi sağlamak için belli yüzdelerde üre ortama ilave 
edilerek melamin üre formaldehit kopolimerleri üretilmiştir: Üretilen kopolimerlerin kaliteleri 
incelendiğinde saf melamin formaldehit ile aynı oldukları görülmüştür. 
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 148 

ü Kompakt Disk (CD) İmalatı Tesisi 
 
Kompakt diskler (CD’ler), bünyesinde sayısal (digital) olarak depolanan verilerin CD 
sürücülerde (CD player) lazerle okunarak bilgiye dönüştürülmesine imkân veren veri 
depolama ortamlarıdır. Günümüzde standart CD’lerde yaklaşık 78 dakikalık (650 MB’lık) bilgi 
depolanabilmekte, yüksek yoğunluklu boş CD'lerde ise 90 dakikalık (790-800 MB) kayıt 
yapılabilmektedir. Gelişen teknoloji paralelinde kompakt disklerin depolama kapasitelerinin 
daha da artması beklenmektedir. 
 
Standart bir kompakt disk (CD) şeffaf tabaka (orta tabaka-gövde), yansıtıcı tabaka (üst 
yüzey) ve koruyucu tabaka (alt yüzey) olmak üzere üç ayrı kısımdan meydana gelmektedir.  

 
• Şeffaf tabaka diskin gövdesi olup, polikarbonattan enjeksiyonla elde edilir.  
 
• Yansıtıcı tabaka, lazer ışığının yansımasını sağlayan kaplama olup, dış yüzeyinde 

doğrudan veya yapıştırılan bir etiket üzerinde imalâtçı ve disk ile bilgilerinin veya 
diskte kayıtlı verilerle ilgili bilgilerin yer aldığı tabakadır.  

 
• Koruyucu tabaka ise diske kayıtlı verilen zarar görmemesi için yapılan kaplamadan 

oluşur. Koruyucu tabaka çizilme vb. gibi etkilerle diskteki verilerin kaybolmasını 
önler. 

 
Standart bir kompakt diskin çapı 120 mm, kalınlığı ise 1,2 mm’dir. CD’nin ortasında CD’nin 
CD sürücüsünün tablası üzerine sabit bir şekilde oturmasını sağlayan 15 mm çaplı bir boşluk 
yer alır. 
 
Diskin ortasında, genişliği 15,5 mm (dış çapı 46 mm) olan başlangıç (lead-in) bölgesi 
bulunur. Bu bölgede diskte yer alan bilgilerin bir listesi (içindekiler) mevcuttur. Bu bölümde, 
diskte kayıtlı bilgilerin adresleri (diskin hangi bölümlerinde yer aldığı) veya müzik CD’lerinde 
dakika, saniye cinsinden müzik bilgileri vb. yer almaktadır. CD sürücü, kompakt diskte 
öncelikle bu bölümdeki bilgiler okur ve ilgili bölümdeki veri veya ses veya resim bilgilerine 
erişir.  
 
Başlangıç bölgesinden sonra, genişliği 35 mm (merkezden çapı dış 112 mm) olan kayıt 
bölgesi yer alır. Bu bölgeye bilgi sinyali, hata düzeltme sinyali ve alt kodlar kaydedilir. Bu 
bölüm, diskin kenarına 2 mm mesafeye kadar devam eder. Diskin dış kenarında ise 2 mm 
genişliğinde çıkış (lead out) adı verilen bölüm yer alır.  
 
CD’lerin şeffaf tabakalarının yüzeyleri, gözle görüldüğü gibi pürüzsüz değildir. Çok küçük 
oyuk ve tepeciklerden oluşur. Sayısallaştırılmış bilgi sinyali, kompakt disk üzerinde “pit” adı 
verilen oyuklarda saklanır. Oyukların uzunlukları, depolanan sayısal bilginin büyüklüğüne 
göre değişir. Oyuklar arasında kalan yüksek kısımlar (tepecikler) ise “land” olarak adlandırılır. 
Tepeciklerde herhangi bir bilgi depolanmaz. 

 
CD'lerin üzerindeki veriler 1 ve 0’lardan oluşmaktadır. CD okuyucu, fiziksel olarak oluşturulan 
oyukları 1 ve tepecikleri 0 olarak algılar. Tepecik ve oyuklarla kodlanmış bilgi CD üzerinde 
spiral şekilde yer almaktadır.  
 
Oyukların yer aldığı hatta kısım (track) adı verilmektedir. CD’lerde kanal mevcut olmayıp, 
lazer ışığı bu kanalsız oyuklar üzerinde dolaşır ve bilgi, ışığın disk yüzeyinden yansımasına 
göre tekrar elde edilir. 
 
Disk üzerindeki kısımlarda (tracklarda) yer alan oyuklar 3T’den 11T‘ye kadar 9 farklı 
uzunlukta olabilmektedir. 3T uzunluğu yaklaşık olarak 0,87 µm’dir.  
 
İki oyuk arasındaki tepeciğin de uzunluğu 3T ile 11T arasındadır. Bir başka deyişle, oyuk ve 
tepecik uzunlukları aynıdır. Oyuğun genişliği yaklaşık olarak 0,5 µm, derinliği ise 0,1 µm 
kadardır. 
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Gerek veri depolama kapasitelerinin çok yüksek olması, gerekse çok uzun süreyle verileri 
yüksek kalitede muhafaza etme imkânı veren kompakt disklerdeki gelişmeler, 21. yüzyılın 
optik çağı olacağının bir belirtisidir.  
 
Kompakt diskler, fiziksel yapısının oldukça küçük olması, yüksek kalitede veri kaydı ve 
muhafazası, nem, manyetik ortamlar, elektriksel gürültüler gibi bozucu etkilerden 
etkilenmeme, optik ve lazer teknolojisinden en üst seviyede yararlanma, kayıt okuma 
esnasında fiziksel hiçbir temasın olmaması, hata düzeltme (error correction) 
mekanizmasından yararlanma imkânı, verilerin disk üzerine sayısal olarak modülasyonlu bir 
şekilde kayıt edilmesi, kolay ve hızlı bir şekilde çoğaltılabilme yeteneği ile yepyeni bir 
teknolojidir. 
 
CD üzerine kayıt edilen bilgi analog değil, sayısaldır. Dolayısıyla sayısal olarak depolanan 
bilgi ortamdan kaynaklanan bozucu etkilerden asgarî oranda etkilenir. Ayrıca, sayısal bilgi 
üzerinde modülasyon, çoğullama, sinyal işleme gibi işlemler kolay bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir.  
 
Günümüzde kompakt diskler (CD’ler), normal (veri, ses veya görüntü kayıtlı), yazılabilir (CD-
R) ve yeniden yazılabilir (CD-RW) olmak üzere üç ayrı tipte üretilmektedir. (Detay bilgiler 
Ekte verilmiştir.) 

 

Türkiye’de kişisel bilgisayar sahibi nüfusun toplam nüfusa oranı oldukça düşüktür. Bu 
nedenle ekonomik gelişme ile birlikte kişisel bilgisayar pazarında da gelişmeler 
beklenmektedir.  
 
Kompakt disklerin diğer kayıt ürünlerine nazaran daha çok tercih edilmesi ve ayrıca en çok 
kullanıldığı kişisel bilgisayarlar pazarındaki beklenen büyüme CD’lere olan talebi artıracaktır. 

 
Kompakt diskler bilgisayar dışında müzik ve görüntü kaydetmek amacıyla da kullanıldığından 
talebin önümüzdeki yıllarda daha artacağı söylenebilir. 
 
Devlet İstatistik Enstitüsünden 2003 yılı öncesine ait ticarî veriler alınamamıştır. 2003 yılı ile 
ilgili kompakt disk verilerine göre 41.717 kg (yaklaşık 2.800.000 adet-196.158 $) ihracat, 
3.338.814 kg (yaklaşık 225.000.000 adet-11.392.380 $) ithalat yapılmıştır.  
 
İthalat miktarının yüksekliği iç üretimle karşılanabilecek CD için potansiyel pazarın varlığını 
ortaya koymaktadır. Trabzon konumu itibariyle bu potansiyeli değerlendirmelidir. 
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
 
 

ü Polikarbonat Levha İmalatı Tesisi 
 
Polikarbonat levhalar, özellikle sağlamlık, hafiflik, dayanıklılık ve yüksek ışık geçirgenlik 
özelliği sayesinde inşaatlarda, seracılık uygulamalarında yaygın olarak kullanılmakta ve 
cama rakip bir ürün haline gelmektedir.  
 
Polikarbonat levhaların ışık geçirgenliği % 85 civarında olup, cama göre çok daha dayanıklı, 
daha hafif (camın % 15’i ağırlıkta) ve sağlam (cama göre 200 kat daha fazla darbe 
dayanımına sahip) bir üründür.  
 
 -40°C ile +120°C sıcaklık aralığında kullanılabilme özelliğine sahip olan Polikarbonat 
levhalar, özellikle dolu riski olan yerlerde ve seralarda alternatifsiz bir üründür. Geniş sıcaklık 
aralığında kullanılabildiği gibi, ısı geçirgenliğinin düşük olması ve odacıklı tiplerde ilâveten 
hava boşlukları bulundurması sebebiyle iyi bir ısı yalıtımı sağlar. 
 
Hafif olması sebebiyle oldukça büyük boyutlarda üretilebilen Polikarbonat levhalar, özellikle 
çatı uygulamalarında daha az alüminyum profil veya çelik malzeme gerektirmektedir. Ayrıca, 
soğuk kırılma yarıçapına kadar esnetilebildiği için kavis verilerek de kullanılabilmektedir. 
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Polikarbonat levhalar: 
 

• Her türlü çatı aydınlatmaları,  
• Teras üstü kaplamalar,  
• Balkon üstü ve kenarı kaplamaları,  
• Işıklı tabelalar, 
• Kış bahçeleri,  
• Seralar,  
• Bölme amaçlı uygulamalar,  
• Asma tavan uygulamaları,  
• Toplu taşıma durakları.  

 
vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 
Ülkemizde Polikarbonat levhalar hâlihazırda Gebze’de faaliyette bulunan bir işletme 
tarafından üretilmekte olup, söz konusu tesisin kurulu kapasitesi 2.400 ton/yıl (yaklaşık 1,5 
milyon m2)’dir. Gaziantep’te bir yatırım inşaat aşamasında olup, 4.500 ton/yıl kapasite ile 
üretime geçecektir. 
 
Polikarbonat levha yurt içi üretimi, hâlihazırda talebi karşılayamamaktadır. Bu bakımdan 
talep açığı ithalatla karşılanmaktadır.  
 
Polikarbonat levhalar, özellikleri sebebiyle değişik sektörler tarafından yaygın olarak talep 
edildiği için ihracat imkânı da olan bir üründür. 
 
Ülkemizde inşat ve reklâmcılık sektöründe sağlanan gelişmeler, belirli bir standardın 
üzerindeki yapılarda ışık geçirgenlik, ısı yalıtımı hafiflik, dayanıklılık gibi teknik avantajları 
yanında, estetik görünümü sebebiyle Polikarbonat levhalara yönelimi hızlandırmıştır. 
 
Bununla birlikte, istatistiksel verilerin olmaması sebebiyle yatırımcılara Polikarbonat levha ile 
ilgili ayrıntılı pazar araştırmaları sonrası yatırıma karar vermeleri tavsiye edilmektedir. 
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
 
 

ü Polikarbonat Su Damacanası Üretim Tesisi 
 
Polikarbonat damacana hafifliği sebebiyle taşıma kolaylığına sahip olma, çizilmeye ve 
kırılmaya dayanıklılık, soğuk ve sıcak ortamlarda kullanılabilme, kolay temizlenebilme, suyun 
özelliklerini etkilememe vb. gibi özellikleriyle ev ve işyerlerine yönelik içme suyu 
pazarlanmasında cam damacanaların yerine kullanılmaya başlayan bir plâstik ürünüdür. 
 
Damacanalı içme suları çok kısa bir süre öncesine kadar piyasaya sadece cam 
damacanalarda verilirken, giderek cam damacanalar piyasadan çekilmiş ve günümüzde 
sadece Polikarbonat damacanalar kullanılmaya başlamıştır.  
 
Kaynak suları, kişisel olarak ya da otel, lokanta vb. gibi kamuya açık işyerlerinde 0,5 litreden 
5 litreye kadar küçük hacimli PET ambalâjlı olarak talep edilirken ev ve işyerlerinde ise 10, 15 
veya 19 litrelik Polikarbonat damacana olarak talep edilmektedir. En yaygın olarak kullanılan 
damacana ise 19 litrelik damacanalardır. 
 
Polikarbonat damacanaların gövde ve boyun çap ve yükseklikleri ile ilgili herhangi bir 
sınırlayıcı Standard veya mevzuat bulunmamaktadır. Polikarbonat damacanalar, genellikle 
dış çapı 250-300 mm arasında, yüksekliği ise 400-550 mm arasında değişen boyutlarda 
üretilmektedir. 
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Üreticiler tasarımlarına bağlı olarak diğer firmaların damacanalarından ayırt edilmeyi 
sağlamak üzere değişik görünüşlerde, farklı çap ve yüksekliklerde damacana 
üretebilmektedir. Bununla birlikte, damacana ağızlarının kapaklar tarafından sızdırmaz bir 
şekilde kapatılmasını sağlamak ve damacanaların damacanalı su soğutucularına sızdırmaz 
bir şekilde ters yerleştirilebilmeleri açısından ağız dış çapının 55 mm olması gereklidir.  
 
Gövde üzerinde yer alan ve damacanaya mukavemet yanında estetik bir görünüş sağlayan 
kuşakların sayısı, yerleri ve görünüşleri de üretici tasarımına göre değişebilmektedir. 
 
Polikarbonat damacanalar, kulpsuz olarak imal edilebildiği gibi, taşımak amacıyla doğrudan 
gövdeden kulplu olarak da imal edilebilmektedir. Kulpsuz olarak imal edilen damacanaların 
boyun kısımlarına gerektiğinde taşımalarını sağlamak amacıyla polietilen veya polivinil klorür 
gibi başka bir plâstikten mamul harici kulplar takılabilmektedir.  
 
Ülkemizde Polikarbonat su damacanası üreten işletme sayısı on sekiz olup, bunlardan on 
altısı üretimlerine devam ederken, iki işletme ise üretimlerini durdurmuş bulunmaktadır. 
Sektörde sadece bir işletme iki ayrı fabrikada üretim yaparken, diğer işletmeler ise birer 
fabrikada üretim yapmaktadırlar. Polikarbonat su damacanası üreten işletmeler üretimlerini, 
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli ve İzmir’deki on altı fabrikada gerçekleştirmektedirler. Sektörde 
faaliyette bulunan işletmelerin kurulu kapasiteleri ise toplam 2.614 ton/yıl’dır.  
 
Geçmiş yıllarda, sadece büyük illerimizde içme suyu olarak tercih edilen damacanalı kaynak 
sularına, sosyo-ekonomik gelişmeler paralelinde günümüzde diğer illerden de talepler 
gelmeye başlamıştır. Talepteki artışlar sonucu ambalâjlı kaynak suyu pazarlanması, hızla 
büyüyen bir sektör konumuna gelmiş bulunmaktadır. Su sektöründeki gelişmeler damacana 
talebinde de artışları beraber getirmiştir. 
 
Yerel ve bölgesel su kaynaklarına yönelik önümüzdeki dönemlerde artacağı düşünülen su 
şişeleme tesislerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik önerilen bir yatırım türüdür. 
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
 
 

ü CTP Boru İmalatı Tesisi 
 
Yeraltında veya yer üstünde, ya da su altında kullanılan metal borularda karşılaşılan en 
önemli problem, oksijen ve nem ile su gibi hava veya su kaynaklı korozyon yapıcı maddelerin 
etkisi sebebiyle boru ve bağlantı parçalarının korozyona uğraması (oksitlenmesi) ve bu 
sebeple de kullanım ömürlerinin sınırlı olmasıdır. 
 
Boru ve bağlantı elemanlarındaki korozyon problemleri, hâlihazırda, yer üstü uygulamalarda 
boyanarak, değişik plâstik malzemelerle kaplanarak, oksitleme yoluyla pasifleştirilerek veya 
ziftlenerek, yeraltı veya su altı uygulamalarında ise değişik plâstik malzemelerle kaplanarak, 
pasifleştirilerek, zift ile kaplanarak veya katodik koruma metotları ile giderilmeye 
çalışılmaktadır. Bu metotlar ile sağlanan koruma uzun ömürlü olmadığı gibi, oldukça yüksek 
bakım ve onarım masraflarını da beraberinde getirmektedir. 
 
Tamamen cam elyaf olan borular ile cam elyaf kaplı borularda korozyon problemi, cam 
elyafın sağladığı üstün korozyon direnci ile ortadan kaldırılmaktadır. Bu açıdan, cam elyaf 
veya cam elyaf kaplı borular hem uzun kullanım ömürleri, hem de bakım ve onarım masrafı 
gerektirmemeleri sebebiyle klâsik çelik borulara göre çok büyük avantajlara sahip 
bulunmaktadır. 

 
Özellikle, son yıllarda DSİ ve Belediyelerin yatırımlarında bu tip boruların kullanıldığı ve 
aranıldığı, yapılan araştırmalar ve sektörde imalat yapan firmalar tarafından ifade 
edilmektedir.  
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CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) borular, gelişmiş elyaf sarma metoduyla arzu edilen 
standartta üretilir. CTP boruları 25 mm çaptan 3.000 mm çapa kadar istenilen kalınlıkta, 
basınçta ve kullanım yerine göre imal etmek mümkündür. 
 
Boru boyları normal olarak 80 mm iç çapa kadar 3 m, 80 mm ve daha yukarı çaplarda 6 
m'dir. Ancak, özel olarak 10 m. boya kadar imalatta mümkündür.  
 
Üretimde termoset reçine olarak genellikle izoftalik polyester kullanılırsa da bazı özel amaçlı 
tatbikat için yerine göre bisfenolik, vinilester ve epoksi reçineler de kullanılır.  
 
CTP boruların imalatında elyaf sarma (Filamant Winding) metodu kullanılır. Burada boru, iç 
çapında dönen kalıbın üzerine kontrollü bir şekilde cam elyaf ipliklerin kontinü olarak bir 
tansiyon altında ve belirli oranda en uygun bir reçine ile ısıtılarak sarılmak suretiyle imal 
edilir.  

 
Boruda istenilen özellik ve mukavemeti sağlamak için cam elyaf iplik kalıbın üzerine önceden 
tespit edilen bir açı ile sarılır. 

 
CTP boruların kullanım yerleri çizelge 14’de verilmiştir. 

 
Çizelge 14. CTP Boruların Kullanım Yerleri 
 
 

Yerüstü, Toprak Altı, Bataklık, Tatlı Su ve Denizde 

Ø Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatları 
Ø Deniz deşarj ve su alma hatları 
Ø Endüstriyel artıkların deşarjı 
Ø İçme suyu hatları 
Ø Deniz suyu nakli 
Ø Kimyevi madde nakli 
Ø Proses hatları 
Ø Koroziv maddelerin nakli 
Ø Kuvvet santralleri soğutma suyu hatları 
Ø Sıvı gıda maddeleri nakli 
Ø Jeo-termal su hatları 
Ø Petrol ve su sondajı 
Ø Doğal gaz hatları 
Ø Petrol ve Petrokimya tesisleri 
Ø Arıtma tesisleri 
Ø Deniz tankerleri  

Her Türlü Koroziv, Rutubet ve İklim Şartlarında 

Her Çeşit Toprak, Hava, Su, Zemin ve Mahallerde 

Yüksek Basınç ve Sıcaklıkta 

 Kaynak: ENYAP Endüstri ve Yapı Elemanları San. A.Ş.  
 
 

CTP boruların özellikleri çizelge 15’de verilmiştir.  
 
Çizelge 15. CTP Boruların Özellikleri 
 

Sağlamlık Ağırlıklarına göre mukayese edildiğinde çelik borunun 7 katıdır.  

Hafiflik Özgül ağırlığı ortalama 1,8'dir. 

Korozyon Mukavemeti Korozyona son derece dayanıklıdır. 

Sızdırmazlık Yapısı itibariyle cidarlarından hiçbir şekilde sızdırma yapmaz. 

Çok Düzgün ve Kaygan İç Sath 
İç yüzeyler çok parlak, düzgün ve sert olduğundan akışa yaptığı 
direnç çok düşüktür.  
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Enerji Tasarrufu 
Sahip oldukları yüksek hidrolik değerleri nedeniyle cebri hatlarda 
daha düşük pompaj kapasiteleri kullanılması mümkün olmaktadır. 

Çalışma Sıcaklığı -40 0C ile 112 0C arasındaki sıcaklıklarda devamlı çalışabilirler. 

Sıhhi Özellikler 
Talep üzerine özel reçine kullanarak ve özel kür ameliyesine tabi 
tutarak elde ettiği malzeme ile içinde taşıdığı veya muhafaza 
ettiği maddelerde hiçbir şekilde koku veya tat değişmesi yapmaz 

Düşük Isı Geçirgenliği Kondansasyon problemleri ve ısı kayıpları en aza indirilmiştir. 

Isı Genleşmesi 
Malzemenin düşük modüllü olması boruların genleşmesi için özel 
tedbirlerin alınmasına gerek yoktur. 

Esneklik  Malzeme rijit olmayıp esnektir. 

Bakım Doğru monte edilmişse bakım ve tamirat gerekmez. 

Düşük Montaj Masrafları 
Hafif ve mukavim olmalarından dolayı kolayca ve ucuz olarak 
nakledilir, yükleme ve indirme yapılabilir. 

Daha Az Hafriyat 
Diğer borulara nazaran daha yüksek debi sağlaması nedeniyle 
istenilen debiyi daha küçük çaplarda temin edebilmektedir. 

 Kaynak: ENYAP Endüstri ve Yapı Elemanları San. A.Ş. 
 
Önerilen yatırım konusu ile ilgili olarak üretilmiş “Sanayi Profili” çalışması bulunmamakla 
birlikte, girişimci yatırımla ilgili olarak gerekli ekonomik, teknik ve mali bilgileri araştırmalıdır. 

 
 

5.4.6. Tekstil Sanayinde Yapılabilecek Yatırımlar 
 
Tekstil sanayinin çok geniş bir yelpazeyi içermesi sebebiyle her hangi bir değerlendirme 
yapılmamıştır. Sektörle ilgili olarak kısa bilgiler sayfa 66’da verilmiştir.  
 
Tekstil sanayinde özgün olarak yapılabilecek 1 yatırım belirlenmiştir.  
 
Ø Polipropilen Esaslı Dokumasız (Non-Wowen) Kumaştan Tek Kullanımlık Tıbbî 

Tekstil Ürünleri (Önlük, Bone, Kep ve Maske ) Üretim Tesisi. 
 

ü Polipropilen Esaslı Dokumasız (Non-Wowen) Kumaştan Tek Kullanımlık Tıbbî 
Tekstil Ürünleri (Önlük, Bone, Kep ve Maske ) Üretim Tesisi 

 
Dokumasız kumaşlar, özel kullanımlar için imal edilen ve kullanım süresine göre maliyeti çok 
düşük olan, klâsik tekstil ürünleri gibi dokunarak veya örülerek değil de, sonsuz elyaf çekme 
veya eriterek dökme tekniği ile elde edilen liflerin değişik metotlarla bir diğerine 
kenetlenmesiyle elde edilen teknik tekstil ürünleridir.  
 
Dokumasız kumaşlar, esnek, sağlam ve yumuşak olmaları yanında, sıvı çekici veya sıvı itici, 
yanmayı geciktirici, anti bakteriyel özellikler yanında ayrıca, oldukça gözenekli yapıları 
sebebiyle çok ince tanecikleri de süzebilme özelliklere sahiptir. 
 
Cerrahî önlük, bone, kep ve maske, ayakkabı, elbise, ortopedik ped, steril paketleme, 
bandaj, kan ve diyaliz makineleri dokumasız kumaşların giderek yaygın bir biçimde 
kullanılmaya başladığı yerler arasında sayılabilir. 
 
Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan üretilen cerrahî önlük, bone, maske, kep ve diğer 
tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri üretimi yapan 7 işletme mevcut olup, söz konusu 
işletmelerin kurulu kapasiteleri yaklaşık 100.000.000 adet/yıl civarındadır. 
 
Ülkemizde sektördeki kurulu kapasitenin hâlihazırda, bütün ürün çeşitlerinde mevcut talebi 
tamamen karşılayabildiği bilinmektedir. Bununla birlikte, muayenehanelerin yanında özel 
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sektöre bağlı hastane, klinik ve laboratuarların giderek yaygınlaşması ayrıca, yıkama ve 
ütüleme gerektiren klâsik pamuklu tıbbî tekstil ürünlerin yerine yıkama ve ütü gerektirmeyen 
tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi sebebiyle polipropilen esaslı dokumasız kumaştan 
mamul tıbbî tekstil ürünlerine talebin önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir. 
 
Dokumasız kumaşlardan mamul tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri talebi, yurt içi üretimle 
karşılanmaktadır. Bununla birlikte, özellikle Uzakdoğu ülkelerinden olmak üzere bir miktar 
ithalat da yapılmaktadır.   
 
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri, tek 
kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri için ciddi birer pazar durumunda olup, söz konusu pazardan 
önümüzdeki yıllarda daha da büyük paylar alınabilecektir. 
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
 
 

5.4.7. Seramik, Kil, Taş ve Çimentodan Gereçler Sanayinde Yapılabilecek 
Yatırımlar 
 
Bu sanayi dalında hazır beton sektörü ele alınacaktır. 
 
Ülkemizin büyük bölümü deprem kuşağında yer almakta, sıkça karşılaşılan afetlerde büyük 
can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle yapı güvenliği açısından betonun kalitesi 
vazgeçilmez bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.  
 
Ülkemizde kullanılan betonların durumu ise hazır beton teknolojisinin kullanılmasıyla beraber 
memnuniyet verici gelişmeler göstermeye başlamıştır. Günümüzde yüksek katlı binaların 
yapımından barajlara, prefabrikasyondan metro inşaatlarına kadar geniş bir yelpazede 
kullanılan hazır beton, inşaat teknolojisinde vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Diğer yandan elle beton dökmenin gayri-ekonomik olduğunun ve yeterli 
mukavemet elde edilemediği için büyük riskler taşıdığının, beton kullanıcılarına anlatılması 
gerekmektedir. 
 
Ülkemizin büyük bir bölümü, bu arada büyük şehirlerin hemen hemen tümü deprem 
kuşağında yer almaktadır. 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği bu 
durumu göz önüne alarak, yapı kalitesinin yükseltilmesi ve depreme gerçekten dayanıklı 
binalar üretilmesi için deprem bölgelerinde kullanılacak en düşük beton dayanım sınıfını C 20 
olarak belirlemiş, böylelikle bir deprem esnasında olası can ve mal kaybını en aza indirmeye 
yönelik önemli bir adım atılmıştır. 
 
Yüksek teknoloji kullanılarak hazırlanan, içindeki karışım oranları bilgisayarlarla kontrol 
edilen, malzeme kalitesi standartlara uygun, taşınması ve gerekli yerlere ulaşması 
transmikser ve pompalar vasıtasıyla iyice kolaylaşan ve bütün bunları hızlı ve ekonomik 
şekilde gerçekleştiren hazır beton teknolojisi, günden güne yaygınlaşmakta ve inşaat 
sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri olmaktadır. 
 
Bir yapının en temel unsuru, o yapının ayakta durmasını sağlayan betonarme taşıyıcı 
iskelettir. Beton ve çelik inşaatın temel girdisini, betonarme ise inşaatın temel uygulamasını 
teşkil eder. Dolayısıyla beton inşaat sektörünün en temel girdisi, ekonomik olarak 
vazgeçilemeyecek malzemesidir. Mevcut koşullarda, betonun bir yanının genel maliyetindeki 
payı % 10'u ancak bulmaktadır. 
 
Afet Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca, ülkemizde birinci ve ikinci derece 
deprem bölgelerinde BS 20 sınıfının altında beton kullanılması yasaktır ve bu nitelikte 
betonlar, ancak yeterli donanımı ve laboratuarı bulunan hazır beton tesislerinde üretilebilir.  
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Depremlerde yıkılan binalarda yapılan teknik araştırmalar, standart dışı, kalitesiz beton 
kullanımının ve bilinçsiz uygulamaların bu yıkımlarda çok önemli rol oynadığını ortaya 
koymaktadır.  
 
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) üyesi bir kuruluş 
olarak, ülkemizin katılmayı hedeflediği Avrupa Birliği'nde ve diğer ülkelerde beton 
konusundaki yeni hukuksal düzenlemeleri yakından izlemekte ve Türkiye'ye uyarlanmasına 
gayret etmektedir. TS 11222 Hazır Beton Standardı'nın, THBB ve TSE'nin işbirliğiyle EN 206 
Avrupa Beton Standardı paralelinde gözden geçirilerek yenilenmesi (Şubat 2001) bunun 
somut bir örneğidir. 
 
Seramik, kil, taş ve çimentodan gereçler sanayinde yapılabilecek 1 yatırım belirlenmiştir.  
 
Ø Hazır Beton Santrali Tesisi 
 
 

ü Hazır Beton Santrali Tesisi 
 
Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen malzemelerin, beton santralında 
veya mikserde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye taze beton olarak teslim edilen betona 
“Hazır Beton” denir. 
 
Hazır betonu, şantiyede elle ya da betoniyerle karıştırılarak hazırlanan betondan ayıran 
temel unsur, hazır betonun modern tesislerde, bilgisayar kontrolüyle üretilmesidir. Hazır 
beton kullanıcısının hazır betonda arayacağı nitelikler TS 11222'de yer almaktadır. 
 
Hazır beton üretiminin su ölçme ve karıştırma işlemlerinin santralde veya transmikserde 
yapılmasına göre iki farklı şekli bulunmaktadır: 
 

• Kuru Sistem 
• Yaş Sistem 

 
Kuru karışımlı hazır beton, agrega ve çimentosu beton santralinde ölçülüp santralde veya 
transmikserde karıştırılan, suyu ve varsa kimyasal katkısı ise teslim yerinde ölçülüp 
karıştırılarak ilave edilen hazır betondur. Kuru karışımlı hazır betonda şantiyede karışıma 
verilen su miktarına (formülde öngörülenden daha fazla olmamasına) ve karıştırma süresine 
(homojen bir karışım için yeterli süre) özel itina gösterilmesi gerekmektedir. 
 
Yaş karışımlı hazır beton, su dâhil tüm bileşenleri beton santralinde ölçülen ve karıştırılan 
hazır betondur. 
 
Hazır beton bileşenlerinin stoklanıp, kontrol altında karıştırılarak, hazır beton üretiminin 
gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumun yapıldığı tesislere "beton santrali" denir. Beton 
santralleri karışım şekillerine göre "yaş ve kuru karışım" olmak üzere ikiye, depolama 
şekillerine göre de "bunkerli" ve "yıldız tip" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
 
Yıldız tip santralde santralin önünde yıldız şeklinde bir stoklama alanı vardır ve kova 
vasıtasıyla agregalar arkadaki karıştırma kazanına aktarılır. Bunkerli santralde ise agrega ve 
kumlar santralin önündeki bunkerlerde stok edilip, bantlı bir sistem ile karıştırma kazanına 
taşınır. 
 
Önce, hazır betonun üretiminde kullanılacak, doğru seçilmiş malzemelerin (çimento, agrega, 
su, katkı) kalitelerini ve birbirlerine uyumunu incelemek için laboratuar deneyleri yapılır. Bu 
deneylerden geçen malzemelerde zamanla olumsuz değişiklikler meydana gelmesinin 
önlenmesi için sürekli kalite denetimi yapılmalıdır. 
 
Hazır betonun üretim süreci, santral operatörünün üretilecek betonu tanımlayan formülün 
numarasını belirleyip, bilgisayar sistemini işletmesiyle başlar. İlk komuttan sonra ayrı 
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bölmelerde stoklanmış bulunan agrega, çimento ve su aynı anda tartılır. Daha sonra tartılmış 
agrega bant veya kovayla taşınarak mikser kazanına aktarılır. Bu sırada çimento, su ve 
formülde varsa kimyasal katkı maddesi de kazana aktarılır ve karıştırılır. 
 
Bir harman betonun hacmi santralden santrale değişmekle birlikte, genellikle 1-3 m3 'tür. 
Santralde karışma süresi de harman hacmiyle orantılı olarak standartlar tarafından 
belirlenmiştir. TS 11222 Beton - Hazır Beton Standardı'na göre, 1 m3 ve altındaki harmanlar 
için karıştırma süresi en az 45 saniye, ek her 0,5 m3 için ek 15 saniyedir. (Ancak, yaş karışım 
türü üretimde taşıma sırasında, mikser içinde de karışım olduğu dikkate alınarak, bu süre 
yarıya kadar azaltılabilir.) Yeterince karıştırılmış olan harman, transmiksere boşaltılır, dolum 
tamamlanıncaya kadar aynı işlem devam eder. 
 
Betonun basınç mukavemeti standart kür koşullarında saklanmış (20 °C±2°C kirece doygun 
su içerisinde), 28 günlük silindir (15 cm çap, 30 cm yükseklik) veya küp (15 cm kenarlı) 
numuneler üzerinde ölçülür. 
 
Betonun işlenebilme özelliği kıvamı ile tayin edilebilmektedir. Kıvam, betonun kullanım yerine 
(kalıp geometrisi, demir sıklığı, eğim), betonu yerleştirme, sıkıştırma, mastarlama 
imkânlarına ve işçiliğine, şantiyede beton iletim imkânlarına (pompa, kova) bağlı olarak 
özenle seçilmesi gereken bir özelliktir. Hazır Beton Standardı TS 11222 de 5 kıvam 
bulunmaktadır. K1, K2, K3, K4 ve K5 sembolleri ile tanımlanan bu kıvamlar çökme (slump) 
konisi deneyi ile ölçülmektedir. 
 
Hazır betonda şantiye teslimi kıvam, taşıma süresi ve beton sıcaklığına bağlıdır. Taşıma 
süresi kıvamı etkilemekte, süre uzadıkça ve hava sıcaklığı yükseldikçe santralden şantiyeye 
kıvam kaybı artmaktadır. Bu kıvam kaybının betona su verilerek dengelenmesi mukavemeti 
düşürmektedir. 
 
Beton yerleştirme işlemi sırasında vibratör kullanılması kaçınılmazdır. "Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönelmelik"de vibratör kullanmadan beton dökümü işlemini 
yasaklamıştır. Şişleme, tokmaklama v.b. elle sıkıştırma usulleri, yalnızca vibratör kullanımıyla 
beraber, yardımcı usuller olarak kullanılabilir. 
 
Özellikle bina sektöründe beton işçiliğinde bilinç ve eğitim düzeyi düşük olduğundan taşıma, 
yerleştirme ve mastarlama işlemlerinin kolaylığı açısından 18-22 cm çökmeli, çok akıcı 
kıvamlı beton kullanma, bu amaçla da şantiyede hazır betona su verme eğilimi çok yüksektir. 
Bu eğilimin mukavemet düşürücü zararlı sonucunu yok etmek için Türkiye Hazır Beton Birliği 
Yönetim Kurulu bir karar alarak üyelerine şantiye teslimi beton kıvamını K4 düzeyinde 
(çökme >16 cm) tutmalarını tavsiye etmiş, bunu yaparken su/çimento oranına (dolayısıyla 
mukavemete) dikkatlerini çekmeyi de ihmal etmemiştir. Bu konuda bilgilenen ve bilinçlenen 
müşteriler K4 kıvamlı beton sipariş vermektedir. 
 
Beton içinde kullanılacak en iri agrega tane büyüklüğünün kalıp en dar boyutu, döşeme 
derinliği, pas payı, en sık donatı aralığı gibi unsurlarla uyumlu biçimde, TS 500 de belirtilen 
şekilde seçilmesi gerekir. 
 
Hazır Beton standardına uygun olarak şantiyeye teslim edilen taze hazır beton sıcaklığının 
+5 0C'den az olmaması gerekmektedir. 
 
Hazır beton üreticisinin beyan ettiği değere göre birim ağırlığa¸ ±%2 tolerans getirilmiştir. 
Örneğin beyan edilen değer 2350 kg/m3 ise 2350 x 0.02=47 kg/m3 bulunur. Dolayısıyla 
tolerans sınırları 2350±47 kg/m3 olmaktadır. 
 
Birim ağırlık yoluyla metraj sorunları çözümlenebilmekte, transmikser boş ve dolu tartılarak 
beton ağırlığı ve hacmi belirlenebilmektedir 
 
Önerilen yatırım konusu ile ilgili olarak üretilmiş “Sanayi Profili” çalışması bulunmamakla 
birlikte, girişimci yatırımla ilgili olarak gerekli ekonomik, teknik ve mali bilgileri araştırmalıdır. 
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5.4.8. Diğer Sektörlerde Yapılabilecek Yatırımlar 
 
Diğer sektörler başlığı altında yapılabilecek 4 yatırım belirlenmiştir.  
 
Ø Endüstriyel Atık Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisi, 
Ø Altın Mücevherat Ürünleri İmalatı Tesisi, 
Ø Naylon ve Misina Balık Ağı İmalatı Tesisi, 
Ø Sertifikalı Tohum Üretim Tesisi. 
 
 

ü Endüstriyel Atık Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisi 
 
Günümüzde yoğun nüfus artışı, hızlı gelişen teknoloji ve karmaşık kentleşme süreci ve buna 
ilişkin olarak yaşam standartlarının değişmesi, tüketim eğiliminin artması ile birlikte 
uzaklaştırılması gereken katı atık miktarı da fazlalaşmaktadır. Katı atıkların sebep olduğu 
toplum ve çevre sağlığı tehlikesi de önemli boyutlara ulaşmaktadır. Bunların sonucunda da 
katı ve sıvı atıkların çevreye zarar vermeden ve ekonomik bir biçimde bertaraf edilmesi 
problemi önemli boyutlara ulaşmaktadır.  
 
Türleri ve miktarları giderek artmakta olan evsel atıkların bertaraf edilmelerinde en önemli 
faktör bu maddelerin çevre ile olan etkileşimleridir. Ekonominin ve teknolojinin gereği olarak 
bu atıkların bir bölümünün tekrar kullanıma sunulması mümkün olmakla birlikte, tekrar 
kullanıma sunulmayan atıkların çeşitli yöntemlerle bertaraf edilmesi çevre ve insan sağlığı 
açısından büyük önem taşımaktadır. 
 
Ülkemizde her gün kişi başına bir kilogram atık çıkmaktadır. Toplam nüfusa bakıldığında ise 
günlük ortalama 65-70 bin ton evsel atık üretiliyor. Oysa daha 100 yıl öncesine kadar 
insanlar söz konusu rakamın yüzde biri kadar bile atık üretmiyordu. Çünkü ambalaj yoktu, 
israftan korkulurdu, yiyecekler hayvanlara verilir ya da toprağa geri dönerdi. 
 
Ana kaynakları ve türleri çok farklı olan tüm katı ve sıvıların ekolojik dengeyi bozmadan, 
çevre kirliliğine yol açmadan ve insan sağlığını tehdit etmeden, önceden hazırlanmış bir 
program çerçevesinde depolanması gerekmektedir. 
 
Bu konuda depolama alanının jeolojik, hidrojeolojik iklim ve topografik koşulları çok iyi 
değerlendirilmelidir. Planlama, analiz ve tasarım evreleri, değişik birçok mühendislik ilkelerini 
ve ekonomik ilkeleri kapsadığından bu konu çok disiplinli bir yaklaşımla ve dikkatle ele 
alınarak üzerinde önemle durulmalıdır. 
 
Değişen yaşam koşullarıyla değişen ihtiyaçlar atık kavramı olmayan insanları, pek çok 
sorunla yüzleştirdi. Doğanın devinimi ve değişimi içinde atık ve çöpten söz etmezken 
ihtiyaçlar ve değişen yaşam koşulları bizi, tanımakta kimi zaman zorluk çektiğimiz "sürekli 
tüketen" bireylere dönüştürdü. 
 
Bugün üretimleri büyük bedellere mal olan tüketim ürünleri, kullanıldıktan sonra bizden 
olabildiğince uzaklaştırılıyor. Sokağa atılır atılmaz toplumun sağlığını bozacağı endişesiyle 
insanların yaşadığı alanlardan mümkün olduğunca uzak çöp depo alanlarına giden evsel, 
tıbbi, endüstriyel, tarımsal, nükleer vs. atıklar çevreyi kirletmenin yanında büyük bir ekonomik 
değeri de temsil ediyor. 
 
Evsel katı atık kavramı evimizde ürettiğimiz katı atıkları kapsıyor. Evdeki kullanımlar 
sonucunda atılan atıkların miktar ve özellikleri; bölgenin ya da şehrin sosyo-ekonomik 
seviyesi, kullanılan yakıt cinsi, beslenme alışkanlıkları vb. faktörlere bağlı olarak değişim 
gösteriyor. 
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Her gün ürettiğimiz binlerce ton atığın çevre ve insan sağlığına vereceği zararları önlemek 
amacıyla çöpler, yerleşim alanlarından uzaklaştırılıyor ve yakma, gömme, yeniden kullanım, 
geri kazanım gibi farklı yöntemlerle bertaraf ediliyor.  
 
Yakma, çöplerin berterafında bir başka yöntem. Ancak yakma işlemi için kurulması gerekli 
tesisler hem pahalı hem de bu işlemin çevreye verdiği zararlar tartışılıyor. 
 
Çöplerimizin içindeki madde çeşitlerine ve oranlarına baktığımızda organik atık miktarı yüzde 
40’ı buluyor. Bu atıkların değerlendirilmesi için de farklı yöntemler kullanılıyor. Yiyecek ve 
bitki atıkları olarak adlandırabileceğimiz, önceden canlı birer organizma olan bu atıklar, 
kompost yapılarak gübre olarak değerlendirilebiliyor. 
 
Kâğıt, cam, metal, plastik gibi atıkların değerlendirilmesinde ise geri kazanım ve geri 
dönüşüm yöntemleri kullanılıyor. Bugün hemen her şey kâğıt, plastik, cam ve metal ambalaj 
içinde satılıyor. Ambalaj, katı atık miktarını sürekli artırırken, bu maddelerin depolanması, 
toplanması ve boşaltımı için kullanılan depolama gereçleri, toplama araçlarının yatırım-
işletme-bakım giderleri, işçilik maliyetleri de her geçen gün artıyor. Belediyeler bugün 
bütçelerinin üçte birini temizlik hizmetlerine harcıyor. Sonuçta her tüketim, onun atıklarının 
çevreye zarar vermesini önlemek için yeni bir tüketimi de beraberinde getiriyor.  
 
Türkiye’de yılda üretilen 20 milyon ton evsel atığın yüzde 12-15’ini geri kazanılabilir atıklar 
(kağıt, karton, cam, metal, plastik) oluşturuyor. Geri kazanılabilir atıkların çöplerimizde 
kapladığı alan ise yüzde 35’i buluyor. 
 
Tekrar kullanım (reuse), geri dönüşüm (recycle) ve geri kazanım (recovery) giderek 
yaşamımıza daha çok yerleşiyor. Tekrar kullanımda, cam şişede olduğu gibi atıklar sadece 
toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme girmeden aynı şekliyle ekonomik ömrü dolana 
kadar defalarca kullanılıyor. Geri dönüşüm ile geri kazanım kavramları zaman zaman aynı 
anlamlarda kullanılıyor olsa da geri kazanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı kapsıyor. 
Geri dönüşümdeyse, atıklar çeşitli işlemlerden (fiziksel ve/veya kimyasal) geçirildikten sonra 
yeni bir ürün haline getiriliyor. 
 
Geri dönüşüm söz konusu olduğunda belediye-vatandaş-sanayi üçgeni devreye giriyor. Daha 
sağlıklı ve verimli geri kazanım için çöplerin kaynağında (evde, okulda, işyerinde vs.) 
ayrılması, toplanması ve geri dönüşüm yapılacağı sanayi kuruluşlarına ulaştırılması 
gerekiyor. Çöpe atılan geri kazanılabilir atıkların (cam, plastik, kâğıt, karbon, metal) çöpten 
ayrı olarak biriktirilmesi konusunda tek tek bireylere, bu çöplerin ayrı toplanması konusunda 
belediyelere, ayrı toplanan çöplerin cinslerine göre ayrılarak geri dönüştürülmesinde de 
sanayi kuruluşlarına sorumluluk düşüyor.  
 
Geri dönüşüm, atıkların değerlendirilmesi dışında, bir yandan doğal kaynakların korunmasını 
sağlarken, diğer yandan da dönüşüm sürecinde işlem sayısının normal işleme göre az 
olması nedeniyle enerji tasarrufu sağlıyor, çöp alanlarının ömrünün artmasına ve belediye 
araçlarının çöpleri düzenli toplamasına yardımcı oluyor. Ayrıca geri dönüşüm, ekonomiye de 
büyük katkılar sağlıyor. Yıllık 3 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomik değeri 150 trilyon 
lirayı buluyor. 
 
Ancak her ne kadar geri dönüşüm, çöpleri doğadan biraz olsun kaçırıyor, ekonomiye artı 
değer sağlıyorsa da, bu hiçbir zaman çöplerden kurtulmanın yolu değil. Çünkü ister yeni 
üretilsin, isterse geri dönüşüm maddesi olsun her ürün için benzer enerji ve emek harcanıyor. 
Geri dönüşüm içleri rahatlatarak tüketimi, tüketim de çöp üretimini körüklüyor.  
 
Türkiye’ye 1980’lerde giren plastik, 20 yılda yüzyıllardır kullanılan camın, ahşabın, kâğıdın ve 
diğer doğal malzemelerin yerini alıyor.  
 
Sadece 1 ton kâğıt için 7 bin 600 kwh enerji harcanırken, bu rakam 1 ton geri dönüştürülmüş 
kâğıtta 2 bin 800 kwh’a iniyor. Türkiye’de yılda 70 bin ton cam ambalaj atığı toplanıyor. 
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Yerleşim bölgelerinde, üretilen katı atıkların kontrollü olarak biriktirilmesi, toplanması, 
taşınması ve zararsız hale getirilmesi görevi yerel yönetimlere düşmektedir. Bu konuda 
ülkemizde yeterli ve sağlıklı çalışmalar yapılmayışının sebebi yerel yönetimlerin katı atık 
bertarafına gerekli önemi vermemelerinden ve yeterli kaynak bulamamalarından 
kaynaklanmaktadır. 
 
Başlangıçta büyük illerimiz hariç, her il için toplam yatırım tutarının yüksek olması gibi 
sebeplerden dolayı bu tip yatırımlar problem olarak gözükse de, komşu birkaç ilin ortak 
kullanabileceği tesislerin daha akılcı olarak gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.  
 
Söz konusu tesis ile ilgili yatırıma başlanılmadan önce halkın eğitimden geçirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Böylece, değerlendirilebilir nitelikteki atıkların gerek 
toplanması ve gerekse de proses içinde ideal olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır. 
 
Bu tesislerin gerçekleştirilmesi sonucunda, endüstriyel atıkların değerlendirilip işlenebileceği 
tesisler de kendiliğinden ortaya çıkacak ve paralelinde de bu tip yatırımlara yatırım 
yapılabileceği söylenebilecektir. 
 
Evsel atıkların toplanması ve bertarafına yönelik hizmetler Belediyeler tarafından 
yapıldığından ve bu nitelikteki tesislerin toplam yatırım tutarlarının yüksek olması gibi 
sebeplerden dolayı öncelikle söz konusu yatırımın belediyelerce düşünülmesi gerekmektedir. 
Ancak, belediyelerimizin ağırlıklı olarak kaynak sorunlarının bulunması sebebiyle bu tip 
yatırımlar maalesef hayata geçirilememektedir. Dolayısıyla bu tip tesislerin uygulamaya 
geçirilmesinde belediye-özel sektör birlikteliğinin sağlanması gerekmektedir. 
 
Konu ile ilgili olarak Trabzon ve Rize İli Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme 
Birliği (TRAB-Rİ-KAB) kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Konuya duyulan hassasiyet 
son derece memnuniyet verici olarak değerlendirilmekte ve sonuçta söz konusu yatırımın 
gerçekleştirileceği düşünülmektedir. 
 
 

ü Altın Mücevherat Ürünleri İmalatı Tesisi 
 
Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır. Anadolu'da yaşamış olan 
tüm uygarlıklar dini ve estetik amaçlı olmak üzere pek çok takı yaratmıştır. Anadolu'da 
hüküm sürmüş olan Hititler, Urartular, Frigyalılar, İyonyalılar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, 
Selçuklular ve Osmanlılar hepsi kendi takı sitillerini geliştirmişlerdir.  
 
Pek çok değişik mücevherat tarzı arasında en önemli mücevherat stilini Anadolu'ya getiren 
Selçuklular olmuştur. Türk mücevherat tekniği üzerindeki etkileri Orta Asya çıkışlı olan 
Türkmen mücevheratı ile kendini göstermektedir.   
 
Bu mücevherat halen Türkmen göçebe kabileleri tarafından üretilmekte ve kullanılmaktadır. 
Bu takılar, geleneksel aletlerle üretilmesine karşın, mükemmel işçilikleri açısında modern 
teknoloji ile boy ölçüşebilecek niteliktedir. Gümüş ve altının yanında, renkli taşlar ve sembolik 
anlamları olan cam objelerin de kullanıldığı bu mücevherat hala Türkiye'de üretilmekte ve 
kullanılmaktadır. Geçmişte kullanılan üretim teknolojisi, ham madde ve formlar günümüzde 
de geçerliliğini korumaktadır. Bu mücevheratın taşıdığı sosyal, ekonomik ve antropolojik 
mesajlar bugün için de geçerlidir.   
 
Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümesi ve refaha ulaşması ile birlikte takı sanatı İstanbul'da 
önem kazanmıştır. Muhteşem Süleyman'ın saltanatı sırasında İstanbul dünyanın en önemli 
mücevherat merkezleri arasına girmiştir. Bu dönemde İstanbul'da mücevherat fuarlarının 
düzenlendiği tarihi kaynaklarda belirtmektedir.   
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Bugün Türk mücevherat sanayi modern tasarım ve teknolojilerle birleşmiş, zengin kültürel bir 
mirası yansıtmaktadır.  
 
Türkiye'de her sene yaklaşık 250-300 ton altın mücevherat üretilmektedir. 2003 yılı üretimi 
230 tondur. Türkiye, dünyada altın mücevherat üretiminde önde gelen beş, altı ülke arasında 
yer almaktadır.   
 
Sektördeki binlerce atölyenin yanı sıra, 500 civarında büyük, küçük ve orta ölçekli firma 
bulunmaktadır. Modern teknoloji kullanan 200-1.500 arasında çalışanı olan 50 kadar büyük 
firma bulunmaktadır.   
 
Sektör Türk imalat sektörlerinin en büyükleri arasında yer almakta ve yaklaşık 250 bin kişi 
istihdam etmektedir. Altın mücevherat üretim merkezi İstanbul olmakla beraber, Ankara ve 
İzmir'de de oldukça önemli miktarlarda üretim yapılmaktadır. Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu'daki bazı illerde de üretim bulunmaktadır.    
 
Türkiye son yıllarda 100-200 ton arasında altın ithal etmektedir. Sadece gerekli izin belgesine 
sahip, İstanbul Altın Borsası üyeleri altın ithal etme hakkına sahiptir.   
 
İstanbul Altın Borsası 1995 yılında kurulmuş, Altın Rafinerisi ise 2002 yılının şubat ayında 
faaliyete geçmiştir. Altın rafinerisinde hurda altın külçe haline dönüştürülerek, yeniden 
kullanıma ve ihracata yönlendirilecektir. 
 
Son on yıl içerisinde altın mücevherat sektörü ihracata yönelmiştir. Türk ekonomisindeki 
değişim nedeniyle bireylerin kullandıkları yatırım araçları çeşitlenmiş, yatırım için altın 
mücevherat almanın yanı sıra diğer yatırım araçlarına da yönelim olmuştur. Dolayısıyla iç 
talep daralmış, bu da sektördeki üreticileri dış pazarlara açılmaya teşvik etmiştir. Ayrıca, 
sektörün yurtdışına açılmasında 1993 yılında değerli metallere uygulanan ithalat ve ihracat 
kısıtlamalarının kaldırılmasının da etkisi olmuştur.   
 
Altın mücevherat ihracatının geçmişi son on yıla dayanmakla beraber, performansı gayet 
iyidir ve ihracat her yıl büyük bir hızla artmaktadır. İhracat 1992 yılında 12,7 milyon dolar 
iken, 2004 yılında 908,9 milyon dolara ulaşmıştır. 2004 yılı itibariyle ihracatta önde gelen 
ülkeler ABD (% 42), BAE (% 15), İtalya (% 6), Almanya (% 5), İsrail (% 4) ve Rusya 
Federasyonu'dur (% 4).  
 
Türk altın mücevherat sanayi, yabancı turistlere de büyük miktarlarda satış yapmaktadır. 
İhraç edilen ve yurtiçinde turistlere satılan altın mücevherat miktarı, sektörün toplam 
üretiminin yaklaşık % 70'ini oluşturmaktadır. Sektörde yaklaşık 300 civarında ihracatçı vardır. 
İhracatın büyük kısmını, yaklaşık 50 firma gerçekleştirmektedir.  
 
Türkiye, 2003 yılı dünya altın mücevherat ihracatında İtalya'dan sonra ikinci sırada yer 
almıştır. Sektörün hedefi, 5 yıl içerisinde 5 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmaktır. Sektördeki 
ihracatçılar tarafından, "İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği" 
öncülüğünde, "Mücevherat Tanıtım A.Ş" adı altında bir şirket kurulmuş bulunmaktadır. Şirket, 
diğer bazı fonların yanında, Hazine Müsteşarlığı’ndan da "Turquality" teşvikinden de 
yararlanmaktadır. 
 
Altın mücevherat ithalatı 2004 yılında 125,6 milyon dolar ve 16 ton olarak gerçekleşmiştir. 
İthalatın % 51'i İtalya'dan yapılmıştır. İthalat yapılan diğer başlıca ülkeler, İtalya (% 57), BAE 
(% 16), ABD (% 11), Güney Kore Cumhuriyeti (% 6), Hindistan (% 3) ve Tayland'dır (% 2). 
 
Sektörle ilgili olarak verilen bilgilerden hemen sonra Trabzon için neler yapılabilir? Sorusunun 
cevabını vermek gerekir. Trabzon’un sosyo-ekonomik yapısı içinde özellikle Trabzon Hasır 
Bileziği imalatı konusunda önemli bilgi birikimi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Trabzon’a 
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özgü yine birçok çeşit imalat yapılmaktadır. Ancak, söz konusu tüm imalatlar küçük 
atölyelerde gerçekleştirilmektedir. 
 
Trabzon bu sektörde mutlaka dışa açılmalıdır. Bunu yapabilmenin yolu da bilimsel ve 
teknolojik metotların uygulandığı bir imalat tesisinin kurulmasından geçmektedir. Önerilen 
tesiste tasarıma ayrıca önem verilmelidir.   
 
 

ü Naylon ve Misina Balık Ağı İmalatı Tesisi 
 
Balık avcılığı bütün dünyada yaygın bir avcılık türüdür. Balıkçılık, ağırlıklı olarak ağlarla 
yapılmaktadır. Ağların hem maliyetleri düşüktür, hem de avcılık uygulaması oldukça kolaydır. 
 
Ülkemizde de hem iç su ürünlerinin hem de pek çok deniz ürünlerinin avcılığında çeşitli 
tipteki ağlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu ağlar ile avcılıkta, ağların av verimlerini ve 
seçiciliklerini etkileyen değişik faktörler bulunmaktadır. Ağ gözünün yapısı, donam faktörü ile 
doğrudan ilgilidir ve ideal ağ gözünün şekli değişik balık türleri, hatta farklı habitatlardaki aynı 
türün değişik popülâsyonları için farklılık arz edebilir. Genellikle düşük donam faktörleriyle 
donatılan ağlarda donam faktörü yüksek olan ağlara göre aynı türün daha iri bireyleri 
yakalanabilmektedir. Çünkü ağların donam faktörü azaldıkça balıkların dolanarak yakalanma 
olasılıkları artmaktadır. 
 
Ülkemizde değişik donam faktörü, sarkma oranı, göz sayısı, uzunluğu, derinliği ve ağın 
yüzey alanı gibi özellikleri içeren ağların üretimi gerçekleştirilmektedir.  
 
Trabzon, bilindiği gibi özellikle deniz balıkçılığı konusunda önemli bir yere sahiptir. Balık ağı 
konusunda Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler ile İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve 
Kazakistan gibi ülkeler ise ihracat açısından potansiyel pazar gözükmektedir.   
 
Söz konusu yatırım ile ilgili olarak genel, ekonomik, teknik ve mali bilgiler ekte verilmiştir. 
 
 

ü Sertifikalı Tohum Üretim Tesisi 
 
Bitkisel üretimde üstün nitelikli tohum kullanılmasıyla verimde diğer yetiştirme ve bakım 
şartlarına bağlı olarak % 20-30’luk bir artış sağlanabileceği, yabancı döllenen türlerde ise 
kullanılan hibrit tohumlukların normalden iki-üç kat kadar artış sağlayabildiği bir gerçektir. 
 
Elde edilmesi büyük masraf ve uğraş gerektiren yüksek nitelikli tohumluklar, “sürdürülebilir 
tarım”ın esasları çerçevesinde uygun ekolojilerde ve uygun yetiştirme teknikleri ile 
yetiştirildiklerinde potansiyellerini daha iyi göstermektedirler. 
 
Ülkemizin büyük tarım potansiyeli, alternatif türler ve tohumculuk için uygun ekolojik şartları 
ve bölgesel konumu düşünüldüğünde tohumculukta bu gün ulaşılan gelişmenin yeterli 
olmadığı görülmektedir. 
 
Ülkemizde kamu ve üniversite ağırlıklı bir bitki ıslahı ve çeşit geliştirme modeli 
bulunmaktadır. Ancak sebzeler, endüstri bitkileri, yem ve çim bitkileri ile patates ve genelde 
tüm hibrit tohumluklarda yurt içi çeşit geliştirme kapasitesi sınırlıdır. Kamu rekabet gücünden 
yoksun, özel sektör ise yeterli bitki ıslahı deneyimi, teknoloji ve sermaye birikimine sahip 
değildir. Bazı yasal düzenlemelere, tesislere ve kamu-özel sektör işbirliğine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Son yıllarda araştırma kapasitesi ve pazarda payı hızla artan özel firmalar 
bulunmaktadır. 
 
Dünyada ıslah ve çeşit geliştirme çalışmaları giderek özel sektör elinde yoğunlaşmaktadır. 
AR-GE faaliyetleri, tohumluk sektörü için yeterli sermaye, yatırım, bilgi birikimi, yeterli 
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genişlikte bir genetik taban, teknoloji ve yoğun bir mesai gerektirmektedir. Dünya’ da başarılı 
kuruluşlar çok güçlü sermaye birikiminin yanı sıra uzun bir geçmişe sahip olan kurumlardır. 
Bizde ise özel sektör ancak, 1980’li yıllarda tohumculuk yapmaya başlamış olup hala gelişme 
safhasındadır. 
 
Çeşit geliştirme çalışmalarına ilave olarak, geliştirilen çeşitlerin üretime aktarılabilmesi için 
eğitim, tanıtım faaliyetleri yanında tohum üretim, işleme, hazırlama, ilaçlama, kaplama ve 
paketleme gibi sahalarda önemli bir alt yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde bu anlamda 
kuruluş sayısı az ve eksikleri bulunmaktadır. 
 
Çeşit Koruma ve Islahçı Hakları Kanunu’nun çıkmamış olması standart tohumluk üretiminin 
artmasını engellediği gibi kaliteli gen kaynaklarının ülkemize gelmesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Aynı zamanda, bu eksiklikler kamunun özel sektöre çeşit devrini de önemli 
ölçüde zorlaştırmaktadır. Söz konusu Kanunun kısa sürede çıkması beklenmektedir. 
 
Ülkemizde özel sektör 1980’li yıllarda tohumculuk yapmaya başlamıştır. Bunlardan bazıları 
oldukça başarılı çalışmalar yürütmekte olup, sektörde önemli bir pay sahibi olma potansiyeli 
taşımaktadırlar. Kamu ve özel sektör çeşitlerimiz yabancı çeşitlerle verim ve kalite yönünden 
yarışabilecek durumdadırlar. Bazı desteklerin, mevzuatın, vs. hizmetlerine sunulması 
gerekmektedir. 
 
Sebze tohumculuğunda dünyada söz sahibi ıslahçı kuruluşlar satış hâsılatlarının                  
% 12-% 15’ini AR-GE faaliyetlerine ayırırken yerli tohum firmalarımız çok kısıtlı olan 
imkânları ve düşük gelirleri nedeniyle araştırmaları için çok az miktarda kaynak 
ayırabilmektedir. Tüm bu olumsuzluklara karşın on kadar yerli firmada yerli orijinli hibrit çeşit 
geliştirme programlarını ciddi boyutlarda sürdürülmektedir. 
 
Özellikle domates, salatalık gibi sebzelerde ve mısır, ayçiçeği gibi tarla bitkilerinde kullanılan 
hibrit (melez) tohumun, fiyatının pahalı olmasına karşın, ürün verimliliğini artırması nedeniyle 
tercih edilmektedir. 
 
Sertifikalı tohum üretimine yönelik olarak yatırımı önerilen tesisin, tarımsal alanda gelişmiş ve 
söz sahibi olan ABD, İsrail ve Hollanda gibi dünya ülkelerinde örnekleri bulunmaktadır. Zira 
bu ülkeler, kaliteli tohum üretimlerini gerçekleştirebilmenin sonucunda tarımsal alanda söz 
sahibi olmuşlardır.  
 
Her ne kadar ülkemiz bir sanayi ülkesi görünümünde ise de tarım ve hayvancılık 
potansiyelimiz ağırlıklı olarak kendini hissettirmekte ve bu alandaki ham maddeler sonuç 
olarak sanayi ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Ülkemizin, tarım sektöründeki en önemli problemlerinden biri olarak ortaya çıkan sertifikalı 
tohum yetersizliğini ortadan kaldırabilmek amacıyla, “Sertifikalı Tohum Üretim Tesisi” yatırımı 
önerilmektedir.  
 
Bu tesiste, hububata dayalı kaliteli tohum üretimleriyle birlikte, yaprağı yenen sebzeler, 
baklagil sebzeler, meyvesi yenilen sebzeler, soğansı, yumru ve kök sebzeler ile çiçeklere ait 
sertifikalı tohum üretimleri de birlikte düşünülmelidir. 
 
Bu tesisin toplam yatırım tutarının yüksek olması sebebiyle sermayenin mutlak surette bir 
araya getirilmesi ve yabancı sermaye ile birlikte yatırım yapılması önerilmektedir.  
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Şimdi de genel bir değerlendirme yapılacak olur ise; 
 
I. Trabzon’un bugün ulaştığı konumda yatırımlar ve girişimler bir şekilde 

değerlendirilmiş, özel sektör yeni arayışlar içerisine girmiştir.  
 

II. Bundan böyle geleceğe yönelik her türlü kararın daha dikkatli, daha tedbirli 
ve daha fazla bilgiye dayandırılarak alınması gereği doğmuştur. 

 
III. Diğer taraftan geçmişte yapılan hataların, oluşan darboğazların telafisi ve 

giderilmesi konusunda daha enerjik ve kararlı adımların atılması 
gerekmektedir. 

 
IV. Yatırım ortamını olumsuz olarak etkileyen ve özellikle enerji, vergi ve SSK 

primlerinin yüksekliği gibi konularda gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmaz 
görülmekle birlikte, gösterilen çabaların olumlu olduğu düşünülmektedir.  

 
V. Toplam yatırım tutarının yüksek olduğu yatırım konularında sermayenin bir 

araya getirilmesini sağlamak üzere ayağı yere basan yapılaşmalara, çok 
ortaklı şirketlere yönelinmesi gerekmektedir.  

 
VI. Ulusal ve uluslar arası sahalarda sanayinin rekabet gücünün artırılabilmesi, 

AR-GE yatırımlarına önem verilmesi ile mümkün görülmektedir.  
 

VII. Yapılabilecek yatırımlar içerisinde kültür ve turizm yatırımlarına 
değinilmemiş olması potansiyelin bulunmadığı anlamına gelmemeli ve 
mevcut potansiyellerin değerlendirilmesine yönelik ayrı bir çalışma 
yapılmalıdır.  

 
VIII. Yatırım ortamının uygun hale getirilmesi anlamında gelişim bileşenlerindeki 

yeterliliklerin artırılması gerekmektedir. 
 

IX. Yatırımcıların karşılaşacakları özellikle teknik problemlerin çözümü, bu 
alanlardaki bilgi ve araştırma yetersizliklerinin giderilmesi esnasında 
Bakanlığımızın vereceği destekler önemli bir anlam taşımaktadır. 

 
 
Bu bölüm, yukarıda belirtilen ihtiyaçlar göz önüne alınmak suretiyle gerekli değerlendirmeler 
yapılarak hazırlanmıştır.  
 
Bu bölümde, yatırımcıların kolay karar verebilmeleri yönünde pratikte ne yapılması 
gerekiyorsa yapılmış ve bu anlamda sektörel bilgilerin yanı sıra, yatırım önerileriyle ilgili 
olarak yıllar itibariyle sektördeki gelişmeler ile yatırım gerekçeleri ve yapılabilecek yatırımlar 
hakkında profil bilgiler aktarılmıştır. 
 
Bir ülkede ekonomik gelişmenin en önemli şartlarından biri yatırımların rasyonel bir şekilde 
en verimli alanlara yapılmasıdır. Üretim faktörlerinin etkin ve verimli kullanımı en uygun 
zamanda gerekli olan yatırımların yapılması ile gerçekleşir. Ülkelerin kalkınmasındaki temel 
faktörlerden biri de tasarrufların başka bir ifadeyle finansal kaynakların karlı ve verimli 
alanlara tahsis edilmesidir. 
 
Bu anlamda yatırım projelerinin değerlendirilmesinde “Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek 
Yatırımlar Araştırması”nın önemi ortaya çıkmaktadır. 
 
Bu çalışmada, başlangıçta bir girişimcinin ihtiyaç hissedebileceği tüm bilgilerin verilmesine 
özen gösterilmiştir. EK’te yer alan önerilen yatırım konularına ait ve fizibilite özeti niteliği 
taşıyan “Sanayi Profili” çalışmaları ise girişimcinin yapacağı yatırıma ait genel, ekonomik, 
teknik ve mali bilgileri içermesi açısından son derece önem arz etmektedir.  
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5.5. ÖNERİLEN YATIRIMLARIN YAPILABİLİRLİKLERİ  

 
Önerilen yatırımların yapılabilirlik şartlarını ortaya koymak amacıyla, ham madde, finansman, 
yönetim, pazar, pazarlama, organizasyon ve benzeri kriterlere uygunlukları ile söz konusu 
yatırımların hangi şartlarda gerçekleştirilebilecekleri aşağıda verilmiştir.  
 
Önerilen yatırımların ekonomik kriterlere göre yapılabilirlikleri çizelge 16’da verilmiştir. 
 

Çizelge 16. Önerilen Yatırımların Ekonomik Kriterlere Göre Yapılabilirlikleri 
 

Önerilen Yatırımlar 

 
Kriterlere Uygunluk 

 
Yapılabilirlik 

1 2 3 4 5 6 A B C 

Bitkisel Tarım Sektörü 
Seracılık (Sebze ve Kesme Çiçek) + + + + + + x   
Narenciye Yetiştiriciliği + + + + + + x   
Bodur Elma, Bodur Kiraz, Kivi, Çilek ve Trabzon 
Hurması Üretimi  + + + + + + x   

Ceviz, Kestane ve Zeytin Üretimi + + + + + + x   
Yağlık ve Silajlık Mısır Üretimi + + + + + + x   
Kültür Mantarı Üretimi + + + + + + x   
Yem Bitkileri (Silajlık Bitkiler) Üretimi + + + + + - x   
Ekolojik (Organik) Tarıma Yönelik Üretim  + + + + + + x   
Hayvancılık Sektörü 
Arıcılık ve Bal Üretimi + + + + + + x   
Saanen Irkı Keçi Yetiştiriciliği - + + + + +  x  
Et ve Süt Besiciliği - + + + + +  x  
Et ve Yumurta Tavukçuluğu + + + + + + x   
Angora Tavşanı Yetiştiriciliği + + + - + +  x  
Beyaz Hindi Yetiştiriciliği + + + + + + x   
Su Ürünleri Sektörü 
Alabalık Üretimi  - + + + + +  x  
Kafes Balıkçılığı (Somon, Çupra, Levrek ve 
Gökkuşağı Alabalık) Üretimi - + + + + +  x  

Bitkisel Tarım ve Hayvan Ürünleri Artıkları Sektörü  
Büyükbaş Hayvan Gübresinden Organik Gübre 
Üretimi + + + + + + x   

Fındık Kabuğunun Değerlendirilmesi Araştırılacak 
Çay Atıklarından Yonga Levha Üretimi - + + + + +  x  
Odun Briketi Üretimi + + + + + - x   
Ormancılık Sektörü  
Hazır Mutfak Üretimi  + + + + + + x   
MDF Üretimi  - + + - + +   x 
Melaminli Yonga Levha Üretimi - + + - + +   x 
Modüler Mobilya Üretimi - + + + + +  x  
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Önerilen Yatırımlar 
 

Kriterlere Uygunluk 
 

Yapılabilirlik 

1 2 3 4 5 6 A B C 

Madencilik Sektörü 
Bakır Cevheri İşleme ve Zenginleştirme - + + + + +  x  
Gıda Sektörü  
Fındık Esaslı Çikolata ve Kakaolu Mamuller Ür. - + + + + +  x  
Pastörize Süt ve Süt Mamulleri Üretimi - + + + + +  x  
Yeşil ve Seylan Tipi Çay Üretimi + + + + + + x   
Doğal Bitki Çayları Üretimi + + + + + + x   
Patates Cipsi ve Mısır Çerezi Üretimi + + + + + + x   
Arı Ürünleri Üretimi ve Paketleme + + + + + + x   
Sebze-Meyve İşleme ve Ambalajlama + + + + + + x   
Fındık-Meyve-Sebze Kurutma  + + + + + + x   
Su Şişeleme + + + + + + x   
Makine İmalat Sanayi  
Tekstil ve Deri İşleme Makineleri İmalatı  - + + - + +   x 
Süt Sağım Sistemleri (Makinaları) İmalatı + + + + + + x   
Tekstil Makineleri Yedek Parça İmalatı  - + + + + +  x  
Kriko Esaslı Sabit Kaldırıcı Cihazlar Üretimi  - + + + + +  x  
Otomatik Oto Yıkama Üniteleri Üretimi - + + + + +  x  
Otomotiv Parçaları Üretimi - + + + + +  x  
Metal Eşya Sanayi  
Çeşitli Tip Bıçak İmalatı + + + + + + x   
Medikal Cihazlar ve Cerrahi El Aletleri - + + + + +  x  
Gemi İnşa Sanayi  
Sac ve Ahşap Gemi, Tekne İmalatı - + + + + +  x  
Kimya Sanayi  
Üre-Formaldehit Tutkal Üretimi + + + + + + x   
Kompakt Disk (CD) İmalatı - + - + + +   x 
Polikarbonat Levha İmalatı - + + - + +   x 
Polikarbonat Su Damacanası Üretimi - + + + + +  x  
CTP Boru İmalatı - + + + + +  x  
Tekstil Sanayi  
Polipropilen Esaslı Dokumasız (Non-Wowen) 
Kumaştan Önlük, Bone ve Maske Üretimi + + + + + + x   

Seramik, Kil, Taş ve Çimentodan Gereçler Sanayi  
Hazır Beton Santrali - + + + + +  x  
Diğer Sektörler 
Endüstriyel Atık Ayırma ve Geri Dönüşümü - + - + + -   x 
Altın Mücevherat Ürünleri İmalatı - + + + + +  x  
Naylon ve Misina Balık Ağı İmalatı + + + + + + x   
Sertifikalı Tohum Üretimi - - - + + +   x 
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Önerilen yatırımların yapılabilirliklerini ortaya koymak amacıyla yukarıda verilen çizelgede 
dikkate alınan kriterler aşağıda verilmiştir. 

 
Yapılabilirlik Kriterleri: 

 
1- Finansman teminindeki güçlükler 
2- Ham madde teminindeki güçlükler 
3- Yönetim güçlüğü 
4- Pazarlama ve organizasyon güçlüğü 
5- İç pazar imkânları 
6- Dış pazar imkânları 

 
Yukarıdaki kriterlere göre; 

 
( – ) : Yatırımın ilgili kriterlerde problemlerle karşılaşacağını, 
( + ) : Yatırımın ilgili kriterlerde problemlerle karşılaşmayacağını.  
 

Gösterir. 
 

Yapılabilirlik Durumları: 
 
A : Mevcut şartlarda gerçekleştirilebilir yatırım 
B : Kısa vadede gerçekleştirilebilir yatırım 
C : Orta vadede gerçekleştirilebilir yatırım 
 

Yukarıdaki yapılabilirlik durumlarına göre; 
 
( x ) : Yatırımın hangi durumda gerçekleştirilebileceğini gösterir. 
 

A sütunu x ile işaretli yatırımlar, doğal kaynak, beşeri kaynak ve finansman potansiyeline 
bağlı olarak mevcut şartlarda gerçekleştirilebilecek yatırımlardır. 
 
B sütunu x ile işaretli yatırımlar, doğal kaynak, beşeri kaynak ve finansman potansiyeline 
bağlı olarak kısa vadede sağlanacak gelişmeler sonucu gerçekleştirilebilecek yatırımlardır. 
 
C sütunu x ile işaretli yatırımlar, doğal kaynak, beşeri kaynak ve finansman potansiyeline 
bağlı olarak orta vadede sağlanacak gelişmeler sonucu gerçekleştirilebilecek yatırımlardır. 

 
 

SONUÇ:  
 
Yapılan araştırmalar sonucu 16’sı tarım sektöründe, 4’ü bitkisel tarım ve hayvan ürünleri 
atıklarına dayalı imalat sanayinde, 52’si doğal kaynakların değerlendirilmesine yönelik imalat 
sanayinde ve 29’u da genel imalat sanayinde olmak üzere toplam 54 yatırım yapılabilir 
bulunmuştur. 
 
Yatırımlar, yapılabilirlik kriterleri açısından ele alındığında önerilen yatırımlardan; 
 

§ 26 yatırımın finansman temininde, 
§   1 yatırımın ham madde temininde, 
§   3 yatırımın yönetim güçlüğünde, 
§   5 yatırımın pazarlama ve organizasyon güçlüğünde, 
§   3 yatırımın dış pazar noktasında problemlerle karşılaşabileceği. 

  
Gerçekleştirilebileceği söylenebilir. 
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Yatırımlar, yapılabilirlik durumları açısından ele alındığında bu yatırımlardan; 
 
§ 26 yatırımın mevcut şartlarda, 
§ 20 yatırımın kısa vadede sağlanacak iyileşmelerden sonra, 
§   7 yatırımın ise orta vadede sağlanacak iyileşmelerden sonra. 
 

Gerçekleştirilebileceği söylenebilir. 
 
Yapılan analiz sonucunda yapılabilecek yatırımların ağırlıklı olarak finansman temini 
ile ilgili olarak problemlerle karşılaşacağı belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla sermaye birlikteliğinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.  

 
Her ne kadar önerilen yatırımlar için bu çeşit değerlendirmeler yapılıyor ise de; sözü edilen 
yatırımların sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesinin, teknik ve sosyal alt yapı 
bileşenlerindeki olumsuzlukların giderilebilmesi yanı sıra tehdit unsurlarının fırsatlara 
dönüştürülmesi halinde daha anlamlı olacağı düşünülmektedir.  
 
Bu raporda önerilen veya önerilmeyen diğer yatırım konuları ile ilgili olarak hazırlanan ve 
yatırımın niteliği, üretim metodu, yatırım termin planı ve yatırımın kârlılığı gibi yatırımlarla ilgili 
açıklayıcı teknik bilgilerin yer aldığı “Sanayi Profilleri” hazırlanarak illerde “Sanayi ve 
Ticaret Müdürlüğü” ile “Sanayi ve Ticaret Odaları” vasıtasıyla yatırımcıların hizmetine 
sunulmuş ve önümüzdeki dönemlerde de sunulmaya devam edecektir. 
 
Bu çalışmanın Trabzon ilimize dolayısıyla da ülkemize hayırlı olması en büyük 
temennimizdir. 
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6.   SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 
Ön araştırma, yerinde yapılan inceleme, literatür araştırmaları ve ilgili kurum ve kuruluş 
yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu Trabzon’un gelişme sürecini henüz 
tamamlayamadığı; bitkisel tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayi alanlarında gelişme 
potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir.  

 
Trabzon’da yapılması gerekenler kısaca aşağıda verilmiştir: 
 

ü Trabzon’u komşu illerle olan bağlantılardaki olumsuzlukları giderilebilmesi 
doğrultusunda gerekenler yapılmalıdır. Bu anlamda “Doğu Karadeniz Sahil Yolu 
Projesi’nin” planlanan sürede tamamlanabilmesine yönelik tedbirler geciktirilmeden 
alınmalıdır.  

 
ü Gürcistan, Ermenistan ve İran devletleriyle demir yolu bağlantılarının sağlanabilmesi 

yönünde çalışmalar başlatılmalıdır. Demir yolunun bulunabilirliliği, özellikle transit 
taşımacılıkta liman aktivitesini de artıracak ve sosyo-ekonomik durum yanında ülke 
ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır.  

 
ü Trabzon'dan GAP bölgesine yapılacak kara yolu ve demir yolu ile bölge Ortadoğu'ya 

da bağlanabilecektir. Bu sisteme Doğu Karadeniz'in olduğu kadar GAP bölgesinin de 
ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü bu sistem, GAP'ta üretilecek ürünlerin uluslar arası 
piyasalara ulaştırılmasını sağlayacağı gibi Ortadoğu ile BDT arasında yapılacak 
ticaret için de bir geçiş yolu olacaktır.  

 
ü Trabzon-Erzincan demir yolu, uzun vadede Trabzon Limanını Diyarbakır'a kadar 

bağlayabileceği için üzerinde önemle durulması gereken bir projedir. 
 

ü Üretimde bölge için uzun vadede önemli bir kaynak olarak görülen doğalgaz'ın 
kullanımı süratle sağlanmalıdır. 

 
ü Orman potansiyelini geliştirebilmek açısından, büyümesi aşamasında fazla bir yatırım 

ve maliyet gerektirmeyen ağaçlar ile sanayide ekonomik değeri daha fazla olanların 
seçilmesi yönünde planlamalar yapılmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.  

 
ü Mevcut maden potansiyelinin verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik bilimsel 

araştırmalar yapılmalıdır. 
 

ü Bugüne kadar üretim gerçekleştirmeksizin sadece mal satmak şeklinde istifade edilen 
serbest bölgenin üretime yönelik olarak planlanması ve ilk elden ticaretin 
gerçekleştirilmesi yönünde adımların atılması gerekmektedir. 

 
ü Yapılacak sanayi yatırımlarıyla artacak olan elektrik enerjisi tüketiminin önümüzdeki 

yıllara ait projeksiyonları yapılarak, başlatılan elektrik enerjisi yatırımlarının proje planı 
dâhilinde tamamlanabilmesi yönünde tedbirler alınmalıdır.  

 
ü Sosyo-ekonomik gelişmede ana rol oynayan, alt ve üst yapıya yönelik olarak 

sürdürülen devlet yatırımlarının kısa sürede tamamlanabilmesi için ödenek tahsisi gibi 
kolaylıklar sağlanmalıdır. 

 
ü Sanayiciler AR-GE faaliyetleri yapmalıdırlar.  
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ü Sosyal alt yapı sektörlerinin temel iki direği konumunda bulunan eğitim ve sağlık 
sektörlerinde yatırımları devam eden projelerin, program hedefleri doğrultusunda 
bitirilebilmesi yönünde tedbirler alınmalıdır. 

 
ü Geleneksel kalkınma süreci olan tarımdan sanayi sektörüne geçişin henüz eşiğinde 

olan Trabzon'da sanayinin gelişebilmesi, itici sektörler durumundaki tarım ve 
hayvancılık, ormancılık, madencilik, ticaret, turizm, ulaştırma ve haberleşme gibi 
sektörlerin gelişmesine yönelik olarak alınacak tedbirlere bağlıdır.  

 
ü Tarım alanında fındık ve çaya alternatif ürünler yetiştirme açısından çalışmaların 

yapılması gereklidir. Fındık, çay, tütün, mısır ve patates gibi geleneksel ürünlerin yanı 
sıra, tarımsal birçok yeni ürünün üretimine de başlanılması gerekmektedir. Deneme 
üretiminden olumlu neticeleri alınan alternatif ürünlerin üretimi çeşitli yollardan teşvik 
edilmelidir.  

 
ü Talebin üzerinde üretimi gerçekleştirilen fındıkta yeni pazar arayışlarına gidilmeli ve 

özellikle uluslar arası düzeydeki toplantılarda katılımcılara ürün tanıtımını yapacak 
sponsor veya ajan firmalarla irtibatlar sağlanmalıdır.  

 
ü Eğimli arazilerde yetiştirilmesi mümkün olan fındığın günümüzde katma değeri daha 

yüksek ve yılda birkaç kez değişik ürünlerin üretilebileceği taban arazilerine kadar 
yayılması negatif sonuçlar doğurmaktadır. 16/06/1983 tarih ve 18081 sayılı “Fındık 
üretiminin en uygun alanlarda yapılmasını ve üretimin talepteki gelişmelere 
yönlendirilmesini düzenleyen” 2844 sayılı kanuna uygun hareket edilmelidir.  

 
ü 30 yaşında ve üstündeki fındık ağaçlarındaki verim azalmasına karşı “Fındık 

Gençleştirme Projelerinin” hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu projenin hayata 
geçmesiyle birlikte uzun dönemlerde ürün gerçek değerini bulacak ve ürünün gerçek 
değerlendirmesi durumu ortaya çıkacaktır.  

 
ü Kaliteli kuru çay üretebilmek için özellikle ham maddeyi oluşturan çay bitkisinin 

kalitesini iyileştiren tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kaliteyi artırıcı tedbirlerin en 
önemlisi budama işlemidir. Bu sebeple, 5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
getirilen her yıl çaylık alanların 1/5'i oranında budanması konusu, yaş çay yaprağının 
kalitesini arttırmak ve çaylıkların gençleştirmesi için önemli bir adımdır. Budamanın 
uygun zamanda ve tekniğine göre yapılması sağlanmalıdır.   

 
ü Son yıllarda Yeşil ve Seylan tipi çaya olan talep artmaktadır. Seylan tipi çayın 

üretimine ve imalatına yönelik olarak araştırmalar yapılmalı ve gerekli entegrasyonlar 
sağlanmalıdır.  

 
ü Yöresel kaynakların değerlendirilmesi açısından, birim alandan daha fazla ve birden 

çok ürün alınmasına imkân veren ve tarımdan elde edilen gelirin artmasını sağlayan 
seracılık yatırımlarına ağırlık verilmesi gereklidir. 

 
ü Tarımsal sanayinin geliştirilmesinde organik tarıma yönelik yapılacak yatırımlar önem 

arz etmektedir.  
 

ü Sanayi sektöründe günümüzün en önemli problemlerinden biri olarak karşımıza çıkan 
ve üretimi gerçekleştirilen sanayi ürünlerinin pazarlanmasında ortaya çıkan 
problemlerin aşılmasına yönelik olarak, sektörel bazda “Dış Ticaret ve Pazarlama 
Şirketleri”nin kurulması yönünde çalışmalar başlatılmalıdır. 
 

ü Kapasite Kullanım Oranı % 30’un altında darboğazda bulunan sanayi işletmelerine 
kapasiteyi artırıcı ve darboğazdan kurtulabilmelerine yönelik teşvikler verilmelidir.  
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ü Küçük el sanatları ve yörenin geleneksel ürünlerini gelecek nesillere taşıyabilmek 
amacıyla mikro girişim projelerine önem verilmelidir.  

 
ü Sahip olduğu doğal kaynakların sonucunda yapılan yatırımlar ve girişimlerin yarattığı 

yapay dinamikler çerçevesinde il ekonomisinin Türkiye ekonomisi içindeki ağırlığı ve 
önemi giderek artmıştır. Ancak, il ekonomisinin geçmişte gösterdiği performansı 
geleceğe de taşıyabilmek için mutlaka yeni dinamiklere, yeni yaklaşımlara ve 
açılımlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
ü Mevcut dinamiklere zarar vermeyen yeni iktisadi faaliyetlere yönelinmesi ve mevcut 

faaliyet alanlarındaki belirsizliklerin etkilerini azaltacak tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 

 
ü Ekonomik yapının merkez ve bazı ilçelerde yoğunlaşması giderek artan dengesiz bir 

gelişmeye sahne olmaktadır. Bu nedenle, gelişme kutuplarının çevrelerini de olumlu 
yönde etkileyebilecek faaliyetlerin yaratılabilmesi için gerekli tedbirler alınması 
gerekmektedir. 

 
ü Ekonomik olarak diğer bölgeler ile nasıl bir bütünleşmeye gidileceği konusuna açıklık 

getirecek araştırma ve projelerin bir bütünlük içerisinde ve öncelikle hazırlanması 
gerekmektedir. 

 
ü Mevcut KSS’ler eğitim imkânları açısından güçlendirilerek, küçük sanayici ve esnafın 

ihtiyacı olan nitelikli işgücü kısa yoldan yetiştirilmelidir. 
  
ü İnşaatı devam eden KSS’lerin bir an önce faaliyete geçirilmesi, istihdam sağlamak, 

üretimde bulunmak, hammadde kullanımını artırmak ve katma değer meydana 
getirmek gibi il ekonomisine sağlayacağı faydalar açısından oldukça önemlidir. 

 
ü Beşikdüzü ve Vakfıkebir OSB’leri süratle tamamlanarak girişimcilerin hizmetine 

sunulmalıdır. 
 

ü Her türlü teknik ve teknolojiden yoksun bulunan Ahşap ve Sac Tekne yapımcılarına 
sahip çıkılmalı, Çamburnu ve Yeniay bölgesinin OSB ilan edilmesi gerekmektedir. 

 
ü İlin turizm ve kültür potansiyeli değerlendirilmelidir. 
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NOT 1. “Devlet İstatistik Enstitüsü”nün (DİE) adı 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi 
Gazetede “Türk İstatistik Kurumu” (TÜİK) olarak değiştirilmiştir. Çalışmada yer alan bilgiler 
18 Kasım 2005 tarihinden önce verildiği için kurum adı “Devlet İstatistik Enstitüsü” (DİE) 
olarak kullanılmıştır. 
 
NOT 2. Girişimcilere yönelik olarak sunduğumuz yatırım portföylerine ait “Sanayi Profilleri”  
içerisinde yer alan makine ve teçhizatın temini noktasında; 
 
Makina İmalatçıları Birliği 
And Sokak. No: 8/10     06680  Çankaya/ANKARA 
 
Tel: 0312 468 37 49-468 39 17 
Belge Geçer: 0312 468 42 91 
e-posta: mib@mib.org.tr 
Web: www.mib.org.tr 
 
Adresinden yararlanılabilir.  
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7.   EKLER 
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7.4.  Yatırımlara Yönelik Devlet Destekleri 

7.5.  “Sanayi Profilleri” Listesi 

7.6.  “Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması” List. 

7.7.  “Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması” List. 
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7. EKLER 
 
7.1. Önerilen Yatırımlara Ait Sanayi Profilleri (Özet Fizibiliteler)  
 
Sanayi profilleri, bir yatırım konusu hakkında kısa ekonomik, teknik ve malî bilgiler vererek 
yatırımcıları söz konusu yatırım konusu hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde 
yatırımcıların daha bilinçli olarak yatırım yapmaları, riski düşük ve kârlı yatırım konularına 
yönelmelerine yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. 
 
Sanayi profillerinin ekonomik ve teknik değerlendirme bölümleri tamamen gerçeği 
yansıtırken, malî değerlendirme bölümü ise fizibilite etütlerinde de olduğu gibi, varsayımlara 
dayanmaktadır. Bu durum, bazı konuların fiili olarak yatırıma başlamadan bilinmemesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de sanayi profillerinin hazırlanması ve yatırımların 
değerlendirilmesinde, başlangıçta malî büyüklüklerinin kesin olarak bilinmesi mümkün 
olmayan yatırım kalemleri ile ilgili değerlerin malî değerleri bilinen yatırım kalemleri ile ilgili 
değerlere oranlarının göz önüne alınması ve hesaplamaların bu şekilde yapılması yolu tercih 
edilmiş ve bu yaklaşım mutat bir uygulama halini almıştır. 

 
Sanayi profillerinde zorunlu olarak yapılması gereken varsayımlar sebebiyle sabit yatırım 
tutarı, toplam yatırım tutarı ile gelir ve gider çizelgelerindeki değerler sadece söz konusu 
varsayımlar için geçerlidir. Varsayımlardan herhangi birinin bile değişik olması halinde 
yatırım tutarları değişecektir. Bu sebeple sanayi profillerinden yararlanarak herhangi bir 
yatırım konusuna karar veren yatırımcıların, malî değerlendirme bölümünde verilen rakamsal 
verilerin, sadece göz önüne alınan şartlarda geçerli olduğunu, kendi yatırım şartlarında ise 
rakamsal değerlerin değişebileceğini unutmamaları gerekir.  
 
Sanayi profilleri, sadece küçük ve orta ölçekli yatırımlara yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bu 
sebeple yatırımın KOBİ teşvik belgeli olarak kalkınmada öncelikli yörelerde ve organize 
sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, sanayi alanları vb. gibi arsa maliyetlerinin düşük olduğu 
alanlarda gerçekleştirileceği temel varsayımı üzerine oturtulmaktadır. Bu temel varsayım, 
başta arsa fiyatı ile kullanılacak yabancı kaynaklar ve faiz oranları olmak üzere birçok 
hususta sanayi profillerinin hazırlanmasına büyük kolaylık getirmektedir. 
 
Yatırım için öngörülen arsa miktarı açık ve kapalı alan büyüklükleri, profilin hazırlanmasında 
örnek alınan işletmelerden temin edilen bilgileri yansıtmaktadır. Uygulamada daha küçük 
veya daha büyük arsa ve bina gerekebilir. Ayrıca, yatırım sanayi bölgeleri dışındaki bir arazi 
üzerinde de gerçekleştirilebilir. Bu durum, arsa ve bina maliyetlerinin öngörülen değerlerden 
oldukça fazla olmasına sebep olabilir. 
 
Sanayi profillerinde, yatırım türüne göre değişmekle birlikte, yatırım konusunun bilinen bir 
üretim metodunu kullanacağı gerekçesiyle teknik yardım ve lisans giderleri kaleminde 
herhangi bir harcama yapılmayacağı, buna bağlı olarak da gelir-gider çizelgelerinde, teknik 
yardım ve lisans için herhangi bir amortisman öngörülmemektedir.  
 
Yatırımcılar tarafından, yatırımın profilde belirtilen üretim metodu dışında, özellikle teknik 
yardım ve lisans gerektiren bir üretim metoduyla gerçekleştirilmesinin düşünülmesi 
durumunda, hem teknik yardım ve lisans için bir gider ayrılması, hem de gelir-gider 
çizelgesinde % 20 oranında amortisman öngörülmesi gerekecektir. 
 
Temel varsayım çerçevesinde, yatırım için gereken ithal makina ve teçhizatın gümrük vergisi 
ve toplu konut fonu istisnasından yararlanacağı kabul edilerek, diğer masraflar için sadece  
% 2’lik bir gider öngörülmüştür. KOBİ teşviki alınamayan veya doğrudan herhangi bir teşvik 
almadan gerçekleştiren yatırımlar için bu oranın bir hayli yükseleceği unutulmamalıdır.  



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 180 

Temel varsayım gereği, yatırımda kullanılacak yabancı finansman kaynağının, KOBİ teşvik 
belgesi çerçevesinde alınacak yatırım kredisi olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca, finansman 
giderleri hesaplanmasında, yatırım için önce öz kaynakların kullanılacağı, yabancı 
kaynaklara ise yatırım döneminin son aylarında müracaat edileceği ve bu sebeple de sadece 
altı ay için faiz ödeneceği öngörülmüştür. Böyle bir kabulün yapılmaması halinde bankaların 
sanayi ve ticarî kredilerin faiz oranlarının birbirinden çok farklı olması sebebiyle yatırım 
dönemi finansman giderlerini hesaplamak ve bu kalem için bir değer öngörmek mümkün 
olamayacaktır.  
 
KOBİ yatırım kredisi alınamaması durumunda, alınacak kredilerin faizlerinin çok daha yüksek 
olacağı, bu sebeple de finansman giderleri kaleminde verilen değerden daha fazla miktarda 
öz kaynak kullanması gerekeceği unutulmamalıdır. 
 
Yatırım türüne göre değişmekle birlikte, yatırımın sadece bir ay süre ile deneme üretimi 
yapacağı, defolu, hatalı, eksik, kusurlu vb. olacağı için satılamayacağı için bu süre içerisinde 
üretilen ürünlerden dolayı herhangi bir gelir elde edilmeyeceği varsayılmakta, bu sebeple 
gelir-gider çizelgelerinde deneme üretimi dönemi ile ilgili herhangi bir gelire yer 
verilmemektedir. Gerçekte ise deneme üretimi daha uzun süreli olarak gerçekleştirilebilir ve 
bu dönemde üretilen ürünlerden bir gelir elde edilebilir. 
 
Sanayi profilleri, örnek işletmelerden temin edilen bilgiler çerçevesinde hazırlandığı için, 
üretim metodu başta olmak üzere, ana ve yardımcı makina ve teçhizat envanteri vb. gibi 
hususlar da örnek alınan işletmelere bağlı olmaktadır. Profil konusu ürünün üretilmesi için, 
örnek alınan işletmelerde mevcut makina veya teçhizatın özellikleri sebebiyle herhangi bir 
başka makina ve teçhizat gerekmeksizin yapılan iş ve işlemler için gerçekte farklı veya ilâve 
makina ve teçhizatlar gerekebilir. Bu sebeple sabit yatırım tutarları çizelgelerinde, 
beklenmeyen giderler kalemi altında fiziki beklenmeyen giderler olarak belirli bir gider 
öngörülmektedir. Ayrıca, enflasyon sebebiyle yatırım döneminde ortaya çıkacak maliyet 
farkları için ise fiyat artışlarından kaynaklanan beklenmeyen giderler kaleminde yine belirli bir 
gider öngörülmektedir.  
 
Yatırım dönemi öncesi yapılacak ciddi araştırmalar ve iyi bir yatırım plânlaması ile burada 
öngörülenlerin altında bir beklenmeyen masraf yapmak mümkün olabildiği gibi, tersine bir 
durum da söz konusu olabilir. 
 
Yatırımcıların, bilgilendirme amaçlı bu profil kapsamında verilen malî bilgileri, burada 
açıklanan doğrultularda değerlendirmesi ve yatırım öncesi mümkünse kendi yatırım tutarı 
çizelgesi ile gelir-gider çizelgesini oluşturarak, yatırımın malî büyüklüğünü ortaya çıkarması 
uygun olacaktır. 
 
Aşağıda verilen Sanayi Profilleri (özet fizibiliteler) “Trabzon Yatırım Ortamı ve 
Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması” çalışması kapsamında önerilen yatırımlara 
yönelik örnek nitelikteki ve değişik yıllarda hazırlanmış olan çalışmalardır. Dolayısıyla 
rakamsal bilgiler çalışmanın hazırlandığı dönemleri içermektedir.  
 
Söz konusu profiller ilk etapta girişimcinin yatırım kararı alabilmesine yardımcı olmak 
üzere hazırlanmıştır. Örnek seçilen kapasitelerden daha küçük kapasiteli yatırımların 
gerçekleştirilmesi elbette ki daha düşük toplam yatırım tutarlarına mal olacaktır.  
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7.1.1. 
BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİNDEN ORGANİK GÜBRE 

ÜRETİM TESİSİ SANAYİ PROFİLİ (2005) 
 

1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
1.1. Yatırım Konusu 
 
Yatırım konusu, organik gübre üretimidir. 
 
Bu profil, son yıllarda kimyasal gübre yerine kullanılmaya başlanan hayvan gübresinden katı 
organik gübre üretimini kapsar. 
 
1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler  
 
Tesiste katı organik gübre üretimi yapılacaktır. 
 
Büyükbaş hayvan gübresi hayvanların besin ihtiyacını karşılamak, büyüme ve üretim 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yedikleri yemlerin sindiriminden ve vücutta kullanılmasından 
sonra dışarı atılan idrar, katı dışkı ve hayvanların altına serilen yataklıktan oluşmaktadır. 
Bütünüyle organik madde ve organik artıklardan meydana gelmektedir. Organik madde 
oranının yüksek olması nedeniyle özellikle mikroorganizmalar için iyi bir gelişme ortamı 
oluşturmaktadır. Bu artıkların bekletilmesi sonucu ortaya çıkan organik madde, toprağın 
temel ve en dinamik yapı taşı olarak kabul edilmektedir. Organik gübre toprağın fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik bazı özelliklerini etkilemesi yanında, bitkiler için gerekli olan çeşitli bitki 
besin elementlerini de sağlamaktadır.  
 
Toprakların yapısını düzeltecek yegâne malzemenin organik gübre olduğu düşünülmektedir. 
Uygun teknoloji ile üretimin her safhasında gerekli analizleri yapmak suretiyle gerçek bir 
organik gübre ile gübrelemek şartıyla toprakta yıllar itibariyle oluşan yozlaşmanın 
düzeltilebileceği, bozulan yapının, ancak yeterli ve düzenli bir gübreleme ile önlenebileceği 
düşünülmektedir.  
 
Ayrıca, ticari gübrelerden daha ucuz olduğu, çiftçinin uzun vadede elde edeceği ürünler, 
erozyon ve toprağın su tutma kapasitesi birlikte hesaplandığında organik gübre maliyetinin 
daha ucuz olabileceği düşünülmektedir.  
 
Organik gübrenin avantajları;    
 

1. Ürün verimliliğini geliştirmektedir. 
2. Toprağın fiziksel özellikleri ve su tutma miktarını artırmaktadır. 
3. Ticari gübreleme ihtiyacını azaltmaktadır. 
4. Organik gübreden yapılan kompost maddesi yabani tohumları içermediği ve besin 

içeriği yüksek olduğundan uygulaması kolay olmaktadır. 
 
Organik gübrenin etkisi diğer kimyasal gübreler gibi tek yönlü değildir. Organik gübre, bir 
yandan toprağa bitki için gerekli besin maddelerini sağlarken, diğer yandan da toprağın 
yapısını tarım için uygun hale getirmektedir. 
 
Organik gübrenin tarım yönünden önemi üç grup altında incelenebilir; 
  

1. Toprağın yapısına etkisinin olması,  
2. Bitki besin maddeleri kaynağı olması, 
3. Ürün miktarına etkisinin olmasıdır.  
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Bu bağlamda organik gübrenin sağladığı yararları şöyle sıralamak mümkündür; 
 

1. Sığır, at ve koyun kökenli bir ton organik gübrede yaklaşık olarak 2,5- 5,5 kg 
elementel azot, 1,5- 5,0 Kg P2O5 şeklinde fosfor ve 2,5- 6,0 kg K2O şeklinde de 
potasyum bulunmaktadır. Organik gübre içerdiği besin elementleri ile toprağın bitki 
besini içeriğini artırmaktadır. 

 
2. Organik gübre toprağın su tutma kapasitesini artırdığı gibi, toprağın su geçirgenliğini 

de olumlu yönde etkilemektedir.  
 

3. Toprağın işlenmesinde toprağın tava gelmesi önemlidir. Organik gübre, toprağın tava 
gelmesini sağlamaktadır.  

 
4. Organik gübre, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi 

topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı artırmakta ve toprakların 
bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır.   

 
5. Organik gübre, yapısı nedeniyle toprak havalanmasına uygun etki yapmaktadır.  

 

6. Organik gübrenin toprakta parçalanması sonucu oluşan karbondioksit ve organik 
asitler, bitki besin maddelerinin bitkiler için faydalı hale geçmesini sağlamaktadır. 

 
7. Organik gübre verilen toprakta karbondioksit miktarı organik gübre verilmeyen nadas 

toprağına göre 2-4 kez daha yüksek olmaktadır.  
 

8. Organik gübre, hafif alkali bir kimyasal yapıya sahip olması nedeniyle toprakların pH’ı 
üzerinde de etkili olmaktadır.  

 
9. Organik gübre, toprak mikroorganizmalarının gerek miktar ve gerekse etkinlikleri 

üzerinde olumlu etki yaptığı gibi gelişmeleri için gerekli toprak tepkimesi, nem, 
sıcaklık, havalanma gibi etmenleri de uygun duruma sokmaktadır. 

 
10. Organik gübreyle toprağa daha fazla mikroorganizma verilmektedir. 

 
Bitki Besin Maddesi Olarak Önemi:  
 
Organik gübre organik artıklardan oluştuğundan, bitkinin ihtiyaç duyduğu bitki besin 
elementleri içermekte, özellikle en önemli bitki besini olan azotun sürekli kaynağını 
oluşturmaktadır.  
 
Organik maddelerin temel kaynaklarından birisi de hayvan gübresidir. Hayvanların idrarında 
bulunan besin maddelerinden bitkiler kısa sürede ve kolayca yararlanmaktadır. Ancak, katı 
gübrelerdeki besin maddelerinin bitkilerin alabilecekleri yapıya dönüşebilmeleri için oldukça 
uzun bir ayrışma süresin ihtiyaç olmaktadır.  
 
Hâlbuki bitkiler idrardaki fosfor ve potasyumdan anında yararlanabildikleri gibi azottan ise 
genellikle ürede olduğu gibi gübre toprağa atıldıktan kısa bir süre sonra yararlanabilmektedir. 
Bitkiler, katı dışkıdan ayrışan azottan ancak % 6’sından, idrardaki azottan ise % 30’undan 
faydalanmaktadır. 
 
Ürün Miktarı Üzerindeki Etkisi Bakımından Önemi:   
 
Bir bitkiden/tarladan iyi bir verim almanın şartlarından birisi de toprakta bulunan besin 
içeriğinin durumudur. Bu açıdan, organik gübre toprağa yaptığı etkileri yönünden ve gerekse 
bitki besin maddelerini içermesi yönünden değerli bir gübredir. Organik gübrenin etkisi, besin 
elementinin azalmasına bağlı olarak göre 3-4 yıl sürmektedir. Organik gübreyle beslenen 
bitkiler daha kaliteli ve kuru madde oranı daha yüksektir. Çapa bitkilerinde % 20-30 kuru 
madde artışı sağlamaktadır. Organik gübreyle en fazla ürün artışının yoncada, en az artışın 
da buğdayda (% 12 artış) sağlandığı bilinmektedir.  
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Kimyasal gübrelerin toprak üzerinde, dolayısıyla sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri 
bilinmektedir. Toprağın yapısını düzeltecek yegâne malzemenin organik gübre olduğu ve 
uygun teknolojiyle üretilirse organik gübrelerin ülkemizde geniş bir uygulama alanı 
bulabileceği düşünülmektedir. Yukarıda söz edilen avantajları da göz önüne alındığında 
maliyeti kimyasal gübrelerden daha az olan ve kullanımı daha kolay olan organik gübrenin 
daha çok tercih edileceği ortadadır. Organik gübrenin daha çok seralarda ve bahçelerde 
kullanıldığı, önemli bir pazarlama sorununun olmadığı ve esas sorunların idari yönden ve 
mevzuattan kaynaklandığı görülmektedir. 
 
1.3. Pazar Durumu 
 

Organik gübre pazarı ile ilgili veriler aşağıda verilmiştir. 
 

1.3.2.  Kurulu Kapasite 
 

Ülkemizdeki organik gübre tesislerinin kurulu kapasiteleri ile ilgili bilgiler Bakanlığımız 
envanter kayıtlarında bulunmaktadır. Gerçek kapasitenin henüz bu envantere girmeyenlerle 
birlikte çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.  
 
Bakanlığımız envanter kayıtlarına göre ülkemizde organik gübre tesislerinin üretim 
kapasiteleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 

İller Üretim Kapasitesi (Ton) 

Ankara 4.892 
Afyonkarahisar 19.200 
Gaziantep 60.000 
İzmir 185.986 
Karaman 6.912 
Toplam 276.990 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
 

1.3.2. Üretim ve Talep Durumu 
 

Ülkemizdeki organik gübre üretimi hayvancılığın durumu ile bağlantılıdır. Yıllar itibariyle 
Türkiye’deki hayvan sayısı ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.  
 

Hayvan Türü 2000 2001 2002 2003 

Sığır 10.761.000 10.548.000 10.548.000 10.400.000 
Tavuk 258.158.000 217.575.000 217.575.000 217.000.000 
Eşek 489.000 462.000 462.000 462.000 
Keçi 6.828.000 6.676.000 7.022.000 7.000.000 
At 271.000 271.000 271.000 271.000 
Koyun 28.492.000 26.972.000 26.972.000 27.000.000 
Katır 99.000 97.000 97.000 97.000 
Domuz 3.000 3.000 3.000 3.000 
Deve - - 930 900 

  Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, 2004 
 
Türkiye’deki hayvan sayısına bağlı olarak hayvanların 453 kg’lık ağırlık üzerinden yıllık ahır 
gübresi üretim kapasiteleri aşağıda verilmiştir. 
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Hayvan Türü Gübre Verimi (Ton/Yıl) 

Süt sığırı 15 

Karasığır 11 

Koyun 10 

Çiftlik domuzu 18 

Yabani domuz 6,5 

Yumurta tavuğu 13 

Piliç 11 

Hindi 8,5 
  Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, 2004 
 
Türkiye’de hayvan sayısının son yıllardaki durumuna bakıldığında, hayvancılığımızın yerinde 
saydığı, hatta bazı hayvan türlerinde bir miktar gerilemenin dahi söz konusu olduğu açık 
olarak gözlenmektedir. Ülkemiz topraklarının organik madde açısından da fakir olduğu 
bilinen bir gerçektir. Özellikle son yıllarda güncel bir konu olan organik tarım ve organik 
gübreleme ihtiyacı da göz önünde bulundurulduğunda, hayvan sayısı ve buna bağlı olarak 
organik gübre üretimini artırma zorunluluğu açık olarak görülmektedir. 

 
Ticaret gübrelerinin geniş ölçüde kullanılmaya başlandığı döneme kadar tek gübre olarak 
kullanılan tarımsal işletme gübreleri bu günde önemini korumaktadır. Yapılan tahminlere göre 
10.000 adet büyükbaş hayvan bir günde 300 ton civarında gübre üretmektedir. Bu atıkların 
giderilmesinde ve bitkisel üretim için yararlı olarak kullanılmasında en etkin yol, organik 
gübrenin tarım alanlarında ve tekniğine uygun olarak tarımsal amaçlı kullanımı olacaktır. 
 
1.3.3. İhracat ve İthalat Durumu 
 

Türkiye’nin organik gübre ithalatı ve ihracatı konusunda herhangi veriye rastlanmamıştır.  
 
 
2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
2.1. İstihdam Durumu 
 

Tesiste tam kapasitede toplam 9 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve 
nitelikleri aşağıda verilmiştir. 
 

İstihdam Edilecek Personelin Niteliği İstihdam Edilecek Personel Sayısı 

İşçi Düz işçi 5 

Teknik Eleman 

Teknisyen 1 

Büro elemanı   2 

Yönetici 1 

Diğer (Bekçi, Şoför vb.) 2 

Toplam 11 
 
 

2.2. Üretim Teknolojisi 
 

Üretim öğütme, sonra peletleme sistemine göre yapılacaktır. Ham madde alımından 
torbalamaya kadar seri bir üretim metodu seçilmiştir. Tesis hammadde alımından başlayarak 
mamul silosuna kadar tam otomatik çalışacaktır. Böylece tam seri olarak otomatik bir üretim 
yapılacaktır. 
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Genel olarak organik gübre üretimi tamamen tabii bir kimyasal süreç, bir fermantasyon 
olayıdır. Belirli şekillerle hammadde içindeki asit ve kireç oranları düşürülerek faydalı 
bakterilerin % 65-70 oranında çoğalması sağlanmaktadır.  
 
Yukarıda ifade edildiği gibi organik gübre üretimi bir mayalanma işlemi olup, amaç 
bakterilerin üremesi için uygun ortamın sağlanmasıdır. Toprakta bulunan yaklaşık 30.000 
çeşit bakterinin üçte ikisi faydalı diğerleri ise zararlıdır. Önemli olan husus faydalı bakterileri 
belirleyerek miktarlarını artırmaktır. İşlenmemiş gübre önce bu tür üretim yapan tesislerde 
yaklaşık 60 gün süre ile fermantasyona tâbi tutularak yarı mamul hâle getirilmektedir. 
Fermantasyon işlemleri tamamlandıktan sonra elde edilen gübre kurumuş çay gibi 
olmaktadır.  
 
Elde edilen gübrenin nem oranı yüksek ise nemi düşürülmekte ve daha sonra kırıcılardan ve 
eleklerden geçirilerek çuvallara doldurulmaktadır. Profil konusu tesiste bu kuru çaya 
benzeyen yarı mamul gübre işlenecek, önce sterilize edilip kireç oranı düşürülecek ve gerekli 
tahliller yapılarak bitki besin maddeleri ilâve edilecektir. Daha sonra bir dizi işlem yapılarak 
pelet haline getirilecek ve paketlenip satışa sunulacaktır. 
 
Organik gübre üretiminde yerli makina ve teçhizat kullanılacaktır. Üretim tekniği de buna 
uygun olarak seçilmiştir.  
 
2.2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler 
 
Organik gübre için gerekli olan ham maddeler; organik tarım yönetmeliğinin ilgili bölümüne 
uygun tavuk çiftliklerinde elde edilen tavuk gübreleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan gübreleri 
ile meyve suyu fabrikası atığı posalardır. Söz konusu ham maddelerin temini konusunda 
sıkıntı bulunmadığı belirtilmektedir. Organik gübre üretimi ile çevre kirliliğine neden olan ve 
olumsuz kokular yayan bu maddelerin değerlendirilerek, ekonomiye katma değer sağlaması 
yanında insan ve çevrenin korunması açısından da önem arz etmektedir. 
 
Profil konusu organik gübre üretiminde kullanılan temel girdiler; büyük baş hayvan gübresi ve 
bitki besin maddeleridir.(demir, bakır, çinko elementleri vb.) 
 
Öngörülen tesiste ham madde olarak yıllık 24.450 ton büyükbaş hayvan gübresi 
kullanılacaktır. 
 
2.2.2. Üretim Metodu 
 
Üretim metodu kısaca aşağıda verilmiştir: 
 
Organik üretim metodu genel olarak stok sahasında olgunlaşmış (yanmış) büyükbaş hayvan 
gübresinin, işlenmek üzere fabrikaya taşınması, yabancı maddelerden temizlenmesi, zararlı 
bakterilerin yüksek sıcaklıkta öldürülmesi, preslenmesi ve soğutulması işlemlerini kapsar. 
 
Organik gübre üretimi iki farklı aşamayı içerir;  
  
1) Büyükbaş hayvan gübresinin stok sahasında yanmasının sağlanması yani kompost hale 

getirilmesi, 
2) Elde edilen kompost gübrenin işlenmek üzere fabrikaya taşınıp mekanik işlemlere tâbi 

tutulması. 
 
Organik Gübre Üretim Aşamaları 
 
Hayvan yetiştiricilerinin biriktirme esnasında yanma sürecini tamamlamış yani olgunlaşmış 
hayvan gübresi doğrudan prosese alınmaktadır.  
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Diğer büyükbaş hayvan gübresi ise öncelikle tesise bitişik stok sahasında kompost yani 
olgunlaştırmaya (yanma) bırakılır. Bunun için padoklardan veya ahırlardan toplanan yaş 
gübre ilk olarak seperatöre (ayrıştırma ünitesi) gelir. Seperatöre mayi pompası ile basılan yaş 
gübre suyundan ayrılır. Su, beton havuzlarda toplanır ve bu havuzlardan ihtiyaç oldukça 
tarlalarda kullanılır. 
  
Katı olarak ayrılan kısım ayrı bir yerde toplanır. Toplanan gübre üzeri yağıştan 
etkilenmeyecek şekilde kapatılır ve olgunlaştırılmaya bırakılır. 
 
Olgunlaşan kompost gerekirse bir değirmenden ve mikserden geçirilerek konveyörle döküm 
ağzına boşaltılır. Döküm ağzı altındaki helezon konveyörle alınan kompost, hızı ayarlı kovalı 
elevatöre alınır ve burada infrared ışıkla kontrol edilir. Ondan sonra, içindeki demir türü 
metalleri ayıran mıknatıstan geçirilir. Mıknatıstan sonra kompost pres üst silosuna alınır. 
Prese girecek kompost bir pnömatik kapaktan geçerek otomatik hız ayarlı bir besleyici ile 
şartlandırıcıya gelir. Şartlandırıcıda ürünün ilk özelliklerine göre eksik olan mineraller ilâve 
edilir. Mineraller gerek duyulursa ön karışımda da ilâve edilebilir. Şartlandırıcıda 2-5 atü 
basınçta % 3-5 oranında kuru buhar ilave dilen kompost, optimum sıcaklığı 80 0C olarak 
prese girer. Preste yüksek basınç altında sıkıştırılan kompost pres diskinin delik çapına göre 
pelet olarak presi terk eder. Bu esnada sıcaklık 110- 120 0C’dir. Böylece kompost içindeki 
mikrobik öğeler öldürülür.  
 
Presten sonra peletler soğutulmak üzere soğutucuya gelir. Soğutucuda normal hava 
şartlarında fan ve siklon grubu ile soğutulur. Soğutulan peletler taşıma helezonuna iletilir. 
Buradan mamul madde elevatörle tozlarla peletleri ayırmak için pelet eleğine verilir. Elekte 
elenen peletler mamul silosuna verilir. Tozlar ise tekrar peletlenmek üzere konveyörle pelet 
presi üst silosuna verilir. Paketlenmeye hazır peletler paketleme kantarında tartılarak 
çuvallanır ve yükleme ambarında piyasaya sevke hazır hâle getirilir. 
 
Ürün çeşidi tektir. Ancak, her parti için yapılacak analize göre içine ekstra vitamin ve 
mineraller ilâve edilerek kullanılacağı alana göre değişik organik gübreler hazırlanır. 
 
Organik gübre üretimi; ham madde grubu makine ve teçhizat ile peletleme grubu makina ve 
teçhizatı kullanılarak seri olarak gerçekleştirilecektir. 
 
2.3. Üretim Kapasitesi  
 
Tesiste; günde bir vardiya (8 saat), ayda 22 işgünü ve yılda 264 iş günü çalışılarak tam 
kapasitede; saatte 10 ton, günde 80 ton olmak üzere yılda toplam 25.450 ton yaş (%17 su) 
hayvan gübresi kullanılarak 21.120 ton organik gübre üretimi öngörülmüştür.  
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2.4. Üretim Akış Şeması 
 
Organik gübre üretimi akış diyagramı aşağıda verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Makina ve Teçhizat  
 
Tesiste kullanılacak makina ve teçhizat, ana makina ve teçhizat ve yardımcı makina ve 
teçhizat olarak aşağıda verilmiştir. 
 
 
 

Olgunlaşan Kompost Öğütme Karıştırma 
İnfrared (Kızılötesi) Işıktan Geçirme   Mıknatıstan Geçirme Nemlendirme Presleme Soğutma Eleme Paketleme (Çuval) Piyasaya Sevk Hammadde 

Olgunlaştırma 
(Stok Sahası) 

Toz Metalik 
Malzemeler 
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2.5.1.  Ana Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste ana makina ve teçhizat olarak; ham madde grubu makine ve teçhizat ile peletleme 
grubu makine ve teçhizat kullanılacaktır. Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi 
verilmiştir. 

 

Makina ve Teçhizatın Cinsi 
Miktarı 
veya 

Adedi 

Yerli 
veya 
İthal 

Tutarı 

(YTL) ($) 

H
a

m
m

a
d

d
e

 
H

a
zı

rl
a

m
a

 
G

ru
b

u
 

1 Döküm Ağzı Bunkeri (Kapasite 10 m3) 1 Adet Yerli 4.500 3.309 

2 Hammadde Helezon Konveyörü  
(Kapasite 10 ton/saat, Motor Gücü: 3 KW) 1 Adet Yerli 3.000 2.206 

3 Hammadde Elevatörü  
(Kapasite 10 ton/saat, Motor Gücü: 2,2 KW) 1 Adet Yerli 6.500 4.779 

4 Sabit Hammadde Mıknatısı 1 Adet Yerli 2.000 1.471 

P
e

le
tl

e
m

e
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ru
b
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5 Pelet Presi Üst Silosu (Hacmi: 5 m3) 1 Adet Yerli 2.700 1.985 

6 Pnömatik Kapak 1 Adet Yerli 650 478 

7 Besleyici ve Şartlandırıcı 1 Adet Yerli 6.500 4.779 

8 
Pelet Presi  
(Kapasite:10 mm Diskle 7-9 ton/saat,  
Ana Motor Gücü 90 KW) 

1 Adet Yerli 29.000 21.324 

9 Soğutucu (Kapasite 10 m3) 1 Adet Yerli 8.500 6.250 

10 Hava Kilidi (Motor Gücü: 3 KW) 1 Adet Yerli 2.000 1.471 

11 Helezon Konveyör (U Tipi) 1 Adet Yerli 2.500 1.838 

12 Soğutucu Fanı ve boruları  
(Kapasite: 10.800 m3, Motor Gücü: 11 KW) 1 Adet Yerli 6.500 4.779 

13 Siklon Altı Hava Kilidi (Motor Gücü: 0.55 KW) 1 Adet Yerli 2.000 1.471 

14 Elevatör   
(Kapasite: 15 ton/saat, Motor Gücü: 4 Kw) 1 Adet Yerli 6.500 4.779 

15 Pelet Eleği  (Vibmotor Gücü: 0.55 Kw ) 1 Adet Yerli 6.500 4.779 

16 Toz Tevzii Helezonu (Kapasite: 10 ton/saat) 1 Adet Yerli 2.500 1.838 

A
m

b
a

lâ
j 

17 Torbalama Kantarı  
(Kapasite: 5-6 Torba/Dakika) 1 Adet Yerli 15.000 11.030 

18 Dikiş İstasyonu 1 Adet Yerli 10.500 7.721 

19 Mamul silosu 1 Adet Yerli 3.500 2.574 

20 Pnömatik Kapak 1 Adet Yerli 650 478 

G
ü

b
re
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a
rı

ş
tı
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e
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21 Kompost Karıştırma Makinası  
(Traktör Destekli) 1 Adet Yerli 35.000   25.735 

22 
Separatör  
(Yüksekçe bir kule (5 metre) üzerine monte 
edilecektir.) 

1 Adet Yerli 25.000 18.382 

Toplam 181.500 133.456 
   

 Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,36 YTL olarak alınmıştır. 
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2.5.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste ana makina ve teçhizat yanında yardımcı makina ve teçhizat olarak laboratuar elek 
seti, jeneratör, kumanda panoları, etüv, kompresör vb. kullanılacaktır. 
 

Sıra 
No 

Makina ve Teçhizatın Cinsi 
Miktarı 
veya 

Adedi 

Yerli 
veya 
İthal 

Tutarı 

(YTL) ($) 

1 Trafo ve Tesisatı (600 KVA) Komple Yerli 40.000 29.412 

2 Kablo (NYY Tipi) ve Tesisatı Komple Yerli 9.500 6.985 

3 Ana Kumanda Panosu Komple Yerli 25.000 18.382 

4 Çelik Konstrüksiyon İşleri  
(Makinalar İçin) (7.000 Kg) Komple Yerli 14.000 10.294 

5 Buhar Kazanı ve Tesisatı  
(Kapasite: 600 kg/saat, 4 Atü Basınç) Komple Yerli 20.000 14.706 

6 
Su Tasfiye Cihazı (Rejenaratif Tip) 
Pelet Presi Buhar Armatürleri 
Kazan Montaj Malzemeleri ve Tesisatı 

Komple Yerli 
7.500 
5.000 
2.000 

5.515 
3.676 
1.471 

Toplam 123.000 90.441 

Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,36 YTL olarak alınmıştır. 
 
 

2.5.3. Makina ve Teçhizat Giderleri  

Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,36 YTL olarak alınmıştır. 
 
 
2.6. Çevre ve Sağlık Problemleri  
 

Üretimde eleme sırasında oluşacak tozlar sisteme geri verilecektir. Ancak, üretim sırasında 
oluşacak ve kullanılamayacak özelliklerdeki diğer cam, taş vb. parçacıkların ortadan 
kaldırılması ve çevreye herhangi bir zarar verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 
 
Tesis, hammadde kaynaklarına yakın olma gerekçesiyle büyükbaş hayvan çiftliklerinin 
yakınında kurulacağı için bir anlamda büyükbaş hayvan çiftliklerinin çevreye olan zararlı 
etkisini de nispeten azaltacaktır. Ancak, kurulacak organik gübre tesisi için ÇED (Çevresel 
Etki Değerlendirmesi) yönetmeliğine göre ÇED uygulaması için Çevre ve Orman Bakanlığına 
başvurulması gerekmektedir.  
  
 
2.7. Termin Plânı 
 
Tesisin, öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda iç veya dış 
kredilerin zamanında alınması halinde deneme süresi ile birlikte 14 ay içerisinde faaliyete 
geçebileceği öngörülmüştür.  
 
 
 
 

 
Tutarı 

(YTL) ($) 

Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı 181.500 133.456 

Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı 123.000 90.441 

Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri 304.500 223.897 
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3. BÖLÜM:  MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Sabit Yatırım Giderleri 
 
3.1.1. Arsa Miktarı ve Tutarı 
 
Tesis için kullanılacak arsa miktarı ve tutarı aşağıda verilmiştir. 
 

Arsa  Gerekli Miktar (m²) Birim Fiyatı ($/m²) Tutarı (YTL) 

Satın Alınacak Arsa 3.500 4 19.040 

Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,36 YTL olarak alınmıştır. 
 
 
3.1.2. Kapalı Alan Miktarı ve Maliyeti 
 
Tesis yani fabrika binası çelik konstrüksiyondan yapılacaktır. Tesisin yapılacağı yer veya 
bölgenin depremsellik katsayısının dikkate alınması önem arz etmektedir.  
 
İnşaat üç bölümden meydana gelecektir. 
 
1. Döküm Yeri: 7x13 metre uzunluğunda ve 6 metre makas yüksekliğinde ham madde alım 

yeri, kamyon giriş ve çıkışı için giriş tarafı açık, gerektiğinde bu bölüme yapılacak döküm 
ağzı ile birlikte ham madde alımı için hidrolik plâtform yerleştirilecek şekilde 
tasarlanacaktır. 

 
2. Fabrika Binası: 12x6 metre oturum alanı, 14 metre makas yüksekliğinde olacaktır. İçine 

makinaların yerleşme ve yük dağılımına göre çelik katlar yapılacaktır. Makina 
yerleşiminden sonra çatı ve etrafı trapez sac ile kapatılacaktır.  

 
3. Yükleme Yeri: Nihaî ürününün rahatça yüklenebilmesi için yükleme aracının giriş ve 

çıkışına uygun 13x7 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde yapılacak ve üzeri 
trapez sacla kapatılacaktır.  

 
Döküm yeri, fabrika binası ve yükleme yeri olarak üç bölümden oluşan tesis için inşaat 
projeleri ve taşıma ve sigorta gideri hariç öngörülen harcama 115.000 YTL’dir. 
 
Tesis için öngörülen kapalı alan miktarları ve tutarları aşağıda verilmiştir 
 

İnşaat Gideri 
İnşa Edilecek 
Kapalı Alanlar 

(m²) 

Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı Yaklaşık Birim 
Maliyetleri (YTL/m²) 

Tutarı 
(YTL) 

Döküm Yeri+Ana Fabrika Binası+Yükleme yeri - - 115.000 

Yardımcı İşletme Bina ve Tesisleri 50 315 15.750 

Depolar 150 193 28.950 

İdare Binası ve Sosyal Tesisler 75 359 26.930 

Toplam 186.630 

 
 
 

3.1.3. Sabit Yatırım Tutarı 
 
Arsa, etüt ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. 
gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tutarını oluşturan kalemler aşağıda verilmiştir. 
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Harcamanın Türü 
Tutarı 

(YTL) ($) 

1. Arsa Bedeli 19.040 14.000 

2. Etüd ve Proje Giderleri 4.910 3.610 

3. Teknik Yardım ve Lisans Giderleri - - 

4. Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları 3.810 2.801 

5. Bina-İnşaat Giderleri 186.630 137.228 

    a) Tesis         115.000 84.559 

    b) Yardımcı İşletme Bina ve Tesisleri              15.750 11.581 

    c) Depolar                                   28.950 21.287 

    d) İdare Binası ve Sosyal Tesisler 26.930 19.801 

6. Ana Makina ve Teçhizat Giderleri 181.500 133.456 

    a) İthal  - - 

    b) Yerli  181.500 133.456 

7. Yardımcı Makine ve Teçhizat Giderleri 123.000 90.441 

    a) İthal  - - 

    b) Yerli  123.000 90.441 

8. İthalat ve Gümrükleme Giderleri - - 

9. Taşıma ve Sigorta Giderleri 9.140 6.720 

10. Montaj Giderleri 6.090 4.478 

11. Taşıt Araçları Giderleri 25.000 18.382 

12. İşletmeye Alma Giderleri 36.960 27.176 

13. Genel Giderler 11.920 8.765 

14.Yatırım Dönemi Finansman Giderleri 18.750 13.787 

15. Beklenmeyen Giderler 6.080 4.470 

   a) Fiziki Beklenmeyen Giderler 1.520 1.117 

b) Fiyat Artış. Kay. Bek. Giderler 4.560 3.353 

Sabit Yatırım Tutarı 632.830 465.316 
 

Not 1: Hesaplamalarda 1 $; 1,36 YTL olarak alınmıştır.  
 2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasiteye göre değişebilir. 

 
 
3.2. Yıllık Gelir ve Giderler 
 

3.2.1 Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı  
 

Tesiste yılda elde edilecek gelir toplamı aşağıda verilmiştir  
 

Sıra 
No 

Ürün Adı 
Yıllık Üretim 
Miktarı (Kg) 

Ürün Birim Fiyatı 
(YTL) 

Yıllık Tutar 
(YTL)) 

1 Organik Gübre   21.120.000 0,20 4.224.000 
Toplam İşletme Geliri 4.224.000 
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3.2.2. Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 
 
3.2.2.1. Amortismanlar 
 
Yıllık amortisman miktarı aşağıda verilmiştir. 
 

Amortismana Tabi Kıymetler 
Gider Miktarı (A)  

(YTL) 
Amortisman 

Oranı (B) 

Amortisman 
Tutarı (C) 

(C=A*B) (YTL) 

Etüt ve Proje Giderleri 4.910 20 982 
Teknik Yardım ve Lisans Anlaşmaları - 20 - 
Hazırlık Yapıları 3.810 6 229 
İnşaat İşleri 186.630 4 7.465 
Ulaştırma Yatırımları (Tesisleri) - 6 - 
Makina ve Teçhizat (Taşıma ve Sigorta, 
İthalat ve Güm. ile Montaj Gideri Dahil) 319.730 10 31.973 

Taşıt Araçları 25.000 15 3.750 
Toplam 540.080    44.399 

 
 
Ortalama amortisman oranı aşağıda verilmiştir. 
 

Amortisman Tutarı (C)  (YTL) 44.399 

Gider Miktarı (A)  (YTL) 540.080 

1. Ortalama Amortisman Oranı (C/A) 0,08221 

 
 

Amortismana bağlı net kıymet miktarı aşağıda verilmiştir 
 
 

 Değer (YTL) 

Sabit Tesis Yatırımı (Amortismana Tabi Sabit Kıymetler) 540.080 
Sabit Kıymet Fiyat Artışı (Beklenmeyen Giderler) 6.080 
Finansman Giderleri 18.750 
Kur Farkları - 
Toplam 564.910 

(-) Birikmiş Amortismanlar - 
2. Net Kıymet Tutarı 564.910 

 
Buna göre ortalama yıllık amortisman miktarı aşağıda verilmiştir 
 

1. Ortalama Amortisman Oranı (C/A) 0,08221 

2. Net Kıymet Tutarı 564.910 

Ortalama Yıllık Amortisman (1*2)  46.441 
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3.2.2.2. Ortalama Brüt Ücretler 
 
Tesiste istihdam edilecek personelin nitelikleri ve ortalama brüt ücretleri aşağıda verilmiştir. 
 

Unvanı 
İstihdam Edilecek 
Personel Sayısı 

Ortalama Brüt Ücret 
(YTL) 

Tutarı 
(YTL) 

İdari Personel 1 1.500 18.000 

Büro Elemanı 2 1.000 24.000 

Teknik Personel 1 1.750 21.000 

Kalifiye Eleman 1 1.250 15.000 

Düz İşçi 4 750 36.000 

Diğer (bekçi, şoför, aşçı, vb.) 2 750 18.000 

Toplam 11           - 132.000 

 
3.2.2.3. Ham Madde Miktarı ve Tutarı  
 
Üretimde kullanılacak ham madde miktarı ve tutarı aşağıda verilmiştir. 
 

Ham madde  Miktarı (Kg)  Birim Fiyatı (YTL) Tutarı (YTL) 

Büyükbaş Hayvan Gübresi 25.450.000 0,11 2.779.500 

Toplam 2.779.500 

 
3.2.2.4. Yardımcı Ham Madde Miktarı ve Tutarı  
 
Üretimde kullanılacak yardımcı ham madde miktarı ve tutarı aşağıda verilmiştir. 
 

Ham madde  Miktarı (Ton)  Birim Fiyatı (YTL) Tutarı (YTL) 

Yardımcı Maddeler (Mineraller) 1.000 18,52 18.520 

Toplam 18.520 

 
3.2.2.5. Yıllık İşletme Gideri Tutarı 
 

Harcamanın Türü (YTL) ($) 

   1. Hammadde Gideri 2.799.500 2.058.456 
   2. Yardımcı Maddeler Gideri 18.520 13.618 
   3. Yakıt, Su, Elektrik Gideri 48.250 35.478 
   4. Personel ve İşçilik Gideri 132.000 97.059 

5. Bakım ve Onarım Giderleri 11.000 8.088 
   6. İşletme Malzemesi Gideri 0 0 
   7. Genel Giderler 42.240 31.059 
   8. Amortismanlar 46.441 34.148 
   9. Finansman Giderleri 98.920 72.735 
   10. Pazarlama ve Satış Giderleri 0 0 
   11. Ambalajlama ve Paketleme Gideri 200.640 147.529 
Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 3.397.511 2.498.170 

 Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,36 YTL olarak alınmıştır. 
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 3.3. İşletme Sermayesi 
 
Tesisin çalıştırılması için gerekli asgari işletme sermayesi, çalışma devri katsayısına bağlı 
olduğundan öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri 
toplamı çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık asgari işletme sermayesi hesaplanmıştır.  
 
Projenin çalışma devresini hesaplamak için aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır. 
 
 

İşlemler  Süre 

Hammaddenin bekleme süresi 15 gün 

Üretim süresi 5 gün 

Ürünün depoda bekleme süresi 3 gün 

Kredili satış vadesi veya süresi 7 gün 

Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi 2 gün 

Toplam 32 gün 

 

Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir. 
 
Yılda 264 gün çalışılacağı varsayımı ile 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tam kapasitede yıllık işletme giderleri amortisman giderleri hariç 3.351.070 YTL olduğundan, 
yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:  
 

 
 
 

Söz konusu çalışma devri katsayısında üretim için gerekli asgari işletme sermayesi 406.190 
YTL olup, üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve 
bunun bir sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması durumunda daha az, 
aksi durumda ise daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. 
 
3.4. Toplam Yatırım Tutarı 
 

Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı aşağıda 
verilmiştir. 

Not 1: Hesaplamalarda 1 $; 1,36 YTL olarak alınmıştır. 
 

Çalışma Devresi Katsayısı= Yıllık Çalışma Süresi 
    Çalışma Devresi 

Çalışma Devresi Katsayısı=      264 = 8,25 32 

İşletme Sermayesi İhtiyacı= Yıllık İşletme Giderleri 
Çalışma Devri Katsayısı 

İşletme Sermayesi İhtiyacı= 3.351.070 = 406.190 YTL. 8,25 

 
         Tutarı 

(YTL) ($) 

Sabit Yatırım Tutarı 632.830 465.316 

İşletme Sermayesi 406.190 298.669 

Toplam Yatırım Tutarı 1.039.020 763.985 
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3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü 
 
Yatırımın ekonomik (yararlı) ömrü, arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama 
amortisman oranından hesaplanmaktadır.  
 
Buna göre tesisin ekonomik ömrü; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Olarak hesaplanmıştır. 
 
Yatırım, söz konusu yıllık ortalama amortisman değeri için yaklaşık 13 yıllık ekonomik bir 
ömre sahip olacaktır. 
 
3.6. Projenin Finansmanı 
 
Proje finansmanı ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı aşağıda verilmiştir. 
 

 

Not 1:   Hesaplamalarda 1 $; 1,36 YTL olarak alınmıştır. 
 

Not 2: Yatırımın yaklaşık % 64 öz kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği varsayılmıştır. Yatırımı daha 
düşük öz kaynak oranı ile de gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, daha fazla 
yabancı kaynak kullanmak ve daha fazla faiz ödemek zorunda kalınacağı için yatırımın 
kârlılığının azalacağı dikkate alınmalıdır. 

 

Ekonomik Ömür= Sabit Yatırım Tutarı- Arsa 
Yıllık Ortalama Amortisman 

Ekonomik Ömür= 632.830- 19.040 
46.441 

Ekonomik Ömür= 613.790 = 13,2 46.441 

 
Tutarı 

(YTL) ($) 

A) Finansman İhtiyacı 1.039.020 763.985 

     Toplam Sabit Yatırım 632.830  465.316 

      İşletme Sermayesi 406.190 29
8.669 

      Yatırım Döneminde Ödenen KDV -        - 
Toplam Finansman İhtiyacı 1.039.020 763.985 

B) Finansman Kaynakları   

Öz kaynaklar (% 64) 664.020 488.2
50 

     - Sermaye 664.020   488.250 
     - Fonlar - - 
    Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.) - - 

 Yabancı Kaynaklar (% 36)   375.000    
275.735  

    - Orta ve Uzun Vadeli Krediler   375.000 275.735  
    - İşletme Kredisi - - 
Toplam Finansman 1.039.020 763.985 
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3.7. Satılan Malın Maliyeti 
 
  Değer (YTL) 

Toplam Üretim Giderleri 3.252.150 

Amortismanlar   46.441 

Toplam Sanayi Maliyet 3.298.591 

Stok Farkı (-) 0 

Satış Giderleri 0 

Finansman Giderleri 98.920 

Satılan Malın Maliyeti 3.397.511 

 
3.8. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
Değişik unsurlar bakımından yatırımın kârlılığı aşağıda verilmiştir. 
 
3.8.1. Proforma Gelir- Gider 
 

  Değer (YTL) 

1. İşletme Gelirleri 4.224.000 

2. Satılan Malın Maliyeti 3.397.511 

3. Kanuni Kâr/Zarar (1-2) 826.489 

4. Zarar Mahsubu 0 

5. İhracatta Vergi İstisnası 0 

6. Yatırım İndirimi ve Diğer İndirimler 225.960 

7. Kurumlar Vergisi Matrahı (3-(4+5+6)) 600.529 

8. Kurumlar Vergisi (7*%33) 198.170 

9. Gelir Vergisi Stopajı (3-4-(7*%30))*%22 0 

10. Dönem Kar/Zararı (3-(8+9)) 628.319 

11. Zarar Mahsubu (4=11) 0 

12. Kanuni Yedek Akçe ((3-11)*%5) 41.320 

13. 1. Temettü (10-(11+12))*%50 0 

14. Memur ve İşçilere Kâr Payı 0 

15. Kullanılabilir Kâr (10-12-13-14) 587.000 

 
3.8.2. Yatırımın Kârlılığı 
 
Yatırımın kârlılığı, vergi sonrası kârın yapılan toplam yatırım miktarına oranı olup, yatırımın 
yapılan toplam yatırım tutarı bakımından kârlılığının bir göstergesidir. 
 

 
 
 

Yatırımın Kârlılığı= Vergi Sonrası Kâr x 100 Toplam Yatırım Tutarı 
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Yatırım, yatırımın kârlılığı bakımından ele alındığında, yüksek kârlı bir yatırım sayılır.   
 
3.8.3. Sermayenin Kârlılığı 
 

Sermayenin kârlılığı, yatırım için ortaya konulan sermayenin (öz kaynakların) kârlılığının bir 
göstergesidir ve vergi sonrası kârın öz kaynaklara bölünmesiyle elde edilir. 
 

 
 
 

 
 
 

Sermayenin kârlılığı, yatırım yaklaşık % 64 oranında öz kaynakla gerçekleştirilmesine 
rağmen yatırımın kârlılığına göre daha yüksektir.  
 
Yatırımın daha düşük öz kaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının 
artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi 
temin edilmesi durumunda doğrudur. Genelde öz kaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden 
dolayı vergi sonrası kârda da düşme olacağından sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine 
göre değişecektir. 
 
3.8.4. Tam Kapasitede Net Katma Değerler 
 
Tam kapasitede oluşturulan net katma değer yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla 
birlikte işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan 
ödemelerin tamamıdır ve tesisin oluşturduğu artı değeri göstermektedir.  
 

 (YTL) 

Brüt Kâr 826.489 

İşçilik ve Personel Gideri 132.000 

Faiz Giderleri 98.920 

Genel Giderler (Kiralar vs.) 42.240 

Net Yurt İçi Katma Değer 1.099.649 

 
Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan 
büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisine hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını 
gösterir. Organik gübre yatırımı ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma değer 1 
milyon YTL’nin üstünde olacaktır.  

 

3.8.5. Kişi Başına Yatırım Tutarı 
 
Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir 
göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır. 
 

 
 
 

 
 
 

Yatırım, kişi başına yaklaşık 95 bin YTL’lik bir yatırımı gerektirecektir. 

Yatırımın Kârlılığı= 628.319 x 100 = % 60,47            1.039.020 

Sermayenin Kârlılığı= Vergi Sonrası Kâr  x 100 Öz Kaynak Miktarı 

Sermayenin Kârlılığı=    628.319 x 100 =  % 94,62   664.020 

Kişi Başına Yatırım=    Toplam Yatırım Tutarı 
Toplam İstihdam 

Kişi Başına Yatırım=   1.039.020 = 94.456 YTL. 11 
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3.8.6. Yatırımın Geri Dönüş Süresi  
 

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam 
yatırım tutarının vergi sonrası kâr ile amortisman tutarına bölünmesiyle elde edilir. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Yatırım, kendini 2. yılın ortasına doğru amorti etmiş olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi= 
Toplam Yatırım Tutarı 

Vergi Sonrası Kâr + Amortisman 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi= 1.039.020 
628.319+ 46.441 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi=  1.039.020 = 1,5 yıl  674.760 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 199 

7.1.2. 
AHŞAP MUTFAK DOLABI ÜRETİM TESİSİ 

SANAYİ PROFİLİ (1998) 
 
1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
1.1. Yatırım Konusu 
 
Ahşap mutfak dolapları üretim tesisidir. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri insanların kültür 
ve sosyo-ekonomik yapılarına, yaşam ortamlarına göre ihtiyaç duyduğu eşyalardır. Özellikle 
ağaç türlerinden üretilen kereste, mobilya için temel malzeme olma özelliğini sürekli 
korumaktır. 
 
Günümüzde kent nüfusunun giderek artması ve toplumun sosyo-ekonomik yapısındaki 
değişiklikler konut sektörünü de etkilemekte ve giderek küçülen mekânlara uygun daha 
esnek ve fonksiyonel modüler mobilya üretimini gerekli kılmaktadır. 
 
1.2. İstihdam Durumu  
 
Tesiste idari ve teknik personel olarak 58 kişi istihdam edilecektir. (4 adet mühendis) 
 
2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
2.1. Üretim Teknolojisi 
 
Üretimde dizayn, standart ileri teknoloji, makine kullanımı genellikle küçük ve orta boy 
işletmelerde yeterli düzeyde değildir. Çoğunlukla mobilya sektörünün dış pazarlardaki 
rekabet gücünün zayıflığı, fiyatların yüksek oluşu, nitelikli malzeme eksikliği, teknolojik 
yetersizlik, normların yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 
 
Sektörde batı teknolojisi kalite ve standartlarına uygun üretim yapan birkaç büyük işletme 
dışında, çoğunlukla irili ufaklı binlerce atölyede, sağlıksız koşullarda ve geri bir teknoloji ile 
üretim yapılmaktadır. Üretim aşamalarının tümünde kalite ve standardın sağlanamaması, 
denetim fonksiyonunun yetersizliği ürünlerin rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. 
Ülkemizde isim yapmış az sayıda işletme bilgisayar kontrollü, otomatik makine parkına sahip 
bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de masif ve tablalı olarak iki şekilde mobilya üretilmektedir. Masif mobilya, çoğunlukla 
aynı ağaç türünden çerçeveli konstrüksiyon olarak kayın, meşe, ceviz, çam v.s. ağaçlar 
üretilmektedir. Tabi mobilya üretiminde ise yonga levha veya orta yoğunlukta lif levhalar 
kenarları masiflenerek, yüzeylerinin kaplamasıyla elde edilen mobilya elemanlarının 
birleştirilmesiyle üretilmektedir. 
 
2.1.1. Birim Üretim Girdileri 
  

Mobilya sanayinde birim üretim girdi yüzdeleri, mobilya tiplerine göre değişmekle birlikte 
yaklaşık olarak aşağıda verilmiştir.  
 

 
Küçük Ölçekli 

İşletme 
Orta Ölçekli İşletme 

Büyük Ölçekli 
İşletme 

Ham Madde ve Malzeme % 50 % 40 % 25 

İşçilik % 40 % 35 % 35 

Genel Üret. ve Yön. % 10 % 25 % 40 
Kaynak: D.P.T. Özel İhtisas Komisyon Raporu 
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2.2. Kapasitesi 
 
Tesiste 1 yılda 13.920 Adet ahşap mutfak dolabı üretilecektir. Tesiste günlük 700 m2 panel 
işlendiği hesap edildiğinde; 
 
1 dolap için ortalama 12 m2 panel gerekli olup, 

- Panel işleme kapasitesi:700xm2/12=58 takım/gün mutfak dolabı 
- Yıllık kapasite                :300günx58x0.80=13.920 takım /yıl dolap 

 
Tesis, ürünlerini Türkiye genelinde ve Türk Cumhuriyetlerinde bayilikler vererek 
pazarlayacaktır. 

 
 

2.3.Üretim Akış Şeması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaba Kesim Net Kesim Temiz Kesim 
Fosfor Niky (kapalı bikme) 

Net Kesim  

Masifleme Delik Açma Montaj Ambalaj Sevkıyat 
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2.4. Ana Makine ve Teçhizat 
 

Ana makine ve teçhizatlar aşağıda verilmiştir.  
 

 

Ana Makine ve Teçhizat Adet 

-Tek taraflı masifleme makinası 1 
-Çift taraflı masifleme makinası 1 
-Dikey panel ebatlama makinası 1 
-Yatay panel ebatlama makinası 1 
-Temiz kesim ebatlama makinası 1 
-Çizilici daire testere 1 
-Yatar daire 2 
-Freze (yatay ve dikey) 2 
-Kontomat 1 
-Otomatik delik makinası 1 
-Postfor ming 1 
-Roller pres 1 
-Kaplama presi(1.30x2.30 soğuk) 1 
-Delik makinası (otomatik) 1 
-Tekli delik makinası 3 
-Shring ambalaj makinası 1 
-Menteşe makinası 1 
-Havalı tabanca 1 
-Şerit testere, 40’lık 1 
-Planya 1 
-Kompresör 1 
-Toz emme makinası 1 
-Saat zımpara makinası 1 
-Kenar yapıştırma makinası(cumba) 1 
-Talaş toplama makinası 1 

 

Yardımcı makine ve teçhizatlar aşağıda verilmiştir.  
 

 

Yardımcı Makine ve Teçhizat Adet 

-Havalandırma Ünitesi 1 
-Kompresör 2 
-Breyiz 4 
-Breyiz (AT-403) 4 
-Sunta Kesme Makinası 2 
-Menteşe Matkabı 2 
-Özoka Matkabı 2 
-Dekopaj Makinası 2 
-Yaş ısıtmalı pres 1 
-Post forming makinası 1 
-Ebatlama 1 
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2.5. Yatırımın Termin Planı 
 
Proje takriben 2 yılda tamamlanarak üretime başlayabilecektir. 

 
Termin Planı aşağıda verilmiştir.  
 

 1. Yıl 2. Yıl 

 Faaliyetler 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Etüt, Proje Teşvik Belgesi 
Alınması * * *                      

Arazi Alımı ve İnşaat İşleri   * * * * * * *                

Tesis İşleri        * * * *              

İç ve Dış Siparişler          * *              

Montaj             * * *          

Personel Eğitimi             * * * * *        

Deneme Çalışmaları                * * * *      

İşletmeye Alma                   * *     

 
 
 

3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Yatırımın Teknik Ömrü 
 
Yatırımın teknik ömrü 13 yıl olarak hesaplanmıştır. 
 
3.2. Projenin Finansmanı 
 
Teşvik belgesi alacak olan projelerde, kalkınmada öncelikli yörelerde toplam yatırım tutarının 
% 40 ‘ı öz sermaye uygulanırken, geri kalan % 60 nispetindeki finansman ihtiyacı ise çeşitli 
kaynaklardan kredi olarak temin edilebilir. 
 
Proje finansmanı aşağıda verilmiştir.  
 

Finansman Kaynağı % Milyon TL. 

Kredi 80 2.073.230.600.000 
         Öz kaynak 20    518.307.000.000 
         Toplam 100  
Not: Tesisin Kalkınmalı Öncelikli Yörelerde kurulacağı düşünülerek öz kaynak oranı % 20 olarak 
alınmıştır. 
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3.3. Toplam Yatırım Tutarı Tablosu 
 

 Harcamaların Cinsi (Milyon TL) 

1 Arsa Bedeli (11.000 m2)          13.750 
2 Etüd-Proje ve Mühendislik Hizmetleri 1.250 
3 Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları 800 

4 

İnşaat Giderleri 
A)Ana Fabrika ve Tesisleri      (131.250) 
(5.250x25) 
B)Yardımcı İşletme Tesisleri    (93.750) 
(3.750x25) 
C)Ambarlar (1000x22)               (22.000) 
D)İdari Binalar (100x25)             (2.500) 
E)Sosyal Tesisler (150x25)          (3.750) 

253.250 
 

5- Ana Fabrika makine ve teçhizat (Yerli) 1.560.000 
6- Yardımcı işletme Makine ve teçhizat 86.600 
7- İthalat ve Gümrükleme Gideri - 
8- Taşıma ve Sigorta Gideri 50.400 
9- Montaj Gideri 16.800 

10- Taşıt Araçları 35.100 
11- İşletmeye Alma 20.500 
12- Genel Giderler 21.500 
13- Bilinmeyen Giderler 21.500 
14- A)Yatırım Dönemi Faizleri 165.800 
15- Toplam Sabit Yatırım 2.248.150 
16- İşletme Sermayesi 343.387 

17- 
A)Toplam Yatırım Tutarı (TL) 
B)Toplam Yatırım Tutarı ($)                                                         

2.591.537 
     10.537 

Not: Toplam Yatırım Tutarı ve diğer hesaplamalarda ortalama döviz kuru 1 $= 245.000 TL olarak 
alınmıştır. 
 
3.3.1. Gerekli Malzemeler (Bir Takım Dolap İçin) 
 

Malzemenin Cinsi Alt Dolap Üst Dolap Çekmece Toplam 

Suntalamx18 mm. 5.94 m2 5.70 m2 1.5 m2 1.314 m2 

Suntalam x 8 mm 1.56 m2 2.40 m2 0.22 m2 4.18 m2 

Foly Bant 40,00 m 49 m 12 m 101 m 
Ray Pimi 18 adet 24 adet - 42 adet 
Kavala 18 adet 30 adet 10 58 adet 
Sunta Vidası (muhtelif) 134 adet 109 adet 71 313 adet 
Plastik ayak 12 adet - 4 adet 16 adet 
Klips (ayak Bağlantısı) 6 adet - 2 adet 8 adet 
Tutkal 0,800 kg 0,930 kg 0,250 kg 1,980 kg 
Askı Elemanı - 9 adet - 9 adet 
Dubel - 9 adet - 9 adet 
Duralit - - 0,45 m2 0,45 m2 
Metal boru (0.8 mm) - - 1,64 m 1,64 m2 
Ray - - 4 Tk. 4 Tk. 
Çekmece Kasası - - 3 Tk. 3 Tk. 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 204 

3.3.2. Yıllık Tüketim Kapasitesi (Ana Yardımcı ve Ambalaj Makinaları) 
 

Malzemenin Cinsi Tüketim Miktarı 

Suntalam x 18 m2     182.900 m2 

Suntalam x 8 m2 58.200 m2 

Folybant x m 1.405.000 m 

Roy Pimi x adet          585.000 adet 

Kavola x adet 807.300 adet 

Sunta Vidası x adet       4.350.000 adet 

Lastik Ayak x adet        222.700 adet 

Klips (Ayak Bağ)            111.300 adet 

Tutkal (kg) 27.500 kg 

Dübel (adet) 125.280 adet 

Durolit 4 mm (m2)           6.264 m2 

Metal Boru 0,8 mm          22.820 m 

Ray (tk) 55.680 Tk. 

Çekmece Kasası                 41.760 Tk 

 
 
3.3.2. İşletme Dönemi Gelirleri 
 
Tesiste 4 çeşit mutfak dolabı takımı üretimi yapılacak olup her bir takımda; 

-3 adet asma dolap 
-1 adet aspiratör 
-2 adet yer dolabı 
-1 adet evye 
-1 adet kapak 
-1 adet çekmeceden oluşmaktadır. 

 
Tesisin yıllık kapasitesi 13.920 adet olup, bunun üretim dağılımı şu şekilde olacaktır. 
 
A tipi-3.000 adet/yıl x 150.000.000 TL.= 450.000.000.000 
 
B tipi-4.000 adet/yıl x 170.000.000 TL.= 680.000.000.000 
 
C tipi-4.000 adet/yıl x 200.000.000 TL.= 800.000.000.000 
 
D tipi-2.920 adet/yıl  x 220.000.000 TL.= 642.400.000.000 
 

                           Toplam        = 2.572.400.000.000 
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Tam Kapasitede Giderler  
 

Malzemenin Cinsi Gider (Milyon TL) 

Suntalam (18 mm) 182.900 

Suntalam (8 mm) 55.290 

Tutkal, foly bant, vidala v.s. 14.700 

Duralit, klips, laminat 16.300 

Metal boru 3.500 

Ambalajlama md. 2.800 

Elektrik, yakıt, su 320.000 

İşçilik, personel 72.000 

Bakım Onarım 14.000 

Araç Giderleri 3.600 

Amortismanlar 156.000 

Genel Giderler 8.500 

Evye 41.760 

Satış Masrafları 6.500 

TOPLAM 897.850 

 
 

Gelir-Gider ve Kar Tablosu 
 

 Milyon TL 

Gelirler Toplamı 2.572.000 

Giderler Toplamı 897.850 

Brüt Kar 1.674,15 

Vergiler ve kanuni kesintiler ( % 44) 736.626 

Net Kar 937.524 

 
 

3.4. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
3.4.1.Yatırımın Karlılığı 

  
                                                      937.524.000.000 

net kar/ toplam yatırım =-----------------------------x100 
                                                   2.591.537.000.000 

                                   
                                    = % 36 
 

3.4.2. Sermayenin Karlılığı 
 
                                       937.524.000.000 
net kar/öz kaynak     =---------------------------x 100 
                                       518.307.000.000   
                                  
                                  = % 180 
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3.4.3. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 
 
 
                       Toplam Yatırım 
Y.G.D.S.  =---------------------------------- 
                   Net kar+Amortismanlar 
 
                          2.591.537.000.000 
Y.G.D.S.=---------------------------------------------- 
               937.524.000.000+156.000.000.000 
                     
                       2.591.537.000.000 
Y.G.D.S.=-----------------------------------=2.36 yıl 
                       1.093.524.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 207 

7.1.3. 
ÇAY ATIKLARINDAN YONGA LEVHA ÜRETİM TESİSİ  

SANAYİ PROFİLİ (2004) 
 
 
1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
1.1. Yatırım Konusu 
 
Yatırım konusu, çay atıklarından yonga levha imalâtıdır.  
 
Bu profil mobilyacılıkta, kaplama ve dekorasyon sanayinde, bina inşaatlarında ve doğrama 
sanayinde, prefabrike konutlarda, gemi inşası ve karoser sanayinde, ambalaj sanayinde ve 
benzeri işlerde kullanıma uygun olan bir malzeme olan yonga levha imalâtını kapsamaktadır. 
 
1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler 
 
Tesiste yonga levha imalâtı yapılacaktır. 
 
Odun ve diğer lignoselülozik maddelerden elde edilen yongaların genellikle organik 
yapıştırıcılarla sıcaklık ve basınç altında preslenmesiyle elde edilen yonga levhalar özgül 
ağırlıklarına göre üçe ayrılmaktadır: 
 

♦ Düşük özgül ağırlıktaki yonga levhalar: Özgül ağırlıkları 0,59 gr/cm³‘den düşük 
levhalar. 

 
♦ Orta derece özgül ağırlıktaki yonga levhalar: Özgül ağırlıkları 0,59-0,80 gr/cm³ 

arasında olan levhalar. 
 
♦ Yüksek özgül ağırlıktaki yonga levhalar: Özgül ağırlıkları 0,80 gr/cm³‘den büyük olan 

levhalar. 
 
Tesiste, özgül ağırlığı 0,75 gr/cm³, 20 mm kalınlık ve 1.830 X 3.660 mm ebatlarında yonga 
levha imalâtı yapılacaktır. Dolaysıyla tesiste orta derece özgül ağırlığa sahip yonga levha 
imal edilecektir.  
 
Yonga levha doğal ahşaba karşı bazı üstünlükler taşımaktadır. Bunlar kısaca şöyle 
özetlenebilir; 
 
Yonga levha fiziksel ve mekaniksel özellikler bakımından doğal oduna yakın ve işlenebilirlik 
açısından doğal ahşaba daha iyi olduğundan, inşaat sektöründe çok çeşitli amaçlar için 
kullanılabilmektedir. Ayrıca, doğal ahşabın taşıdığı budak vb. olumsuzlukları da taşımaması 
tercih sebebi olabilmektedir.  
 
Doğal odun, özellikle yaşken, bitkisel ve hayvansal zararlılarca bozulmakta, yonga levha ise 
özellikle böcek zararlılara karşı doğal odundan daha dayanıklıdır. 
 
Yonga levhalar, ısı yalıtımı için özel ve yangına mukavemetli üretilebildiği gibi dekoratif 
amaçlar için de üretilebilmektedir.  
 
1.3. Pazar Durumu 
 

Yonga levha pazarı ile ilgili veriler aşağıda verilmiştir. 
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1.3.1. Kurulu Kapasite 
 

Levha sektörü gerek yonga levha, gerekse MDF olmak üzere genel olarak ekonomik 
krizlerden aşırı derecede etkilenen ürünlerdir. Genelde üretilen levhaların yaklaşık % 80'i 
mobilya sanayinde, % 20'si inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Bilindiği üzere mobilya her ne 
kadar ihtiyaç maddesi ise de diğer ihtiyaç maddeleri ile kıyaslandığı takdirde lüks tüketim 
maddesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu itibarla piyasalardaki en küçük daralma veya 
ekonomik yavaşlama sektörü ciddi biçimde etkilemektedir. Aynı şekilde inşaat sektörü genel 
ekonomide sürükleyici sektör olmasının yanı sıra mobilya ve levha sektörünü doğrudan 
etkileyen sektör özelliğindedir. Nitekim Türkiye'deki mobilya imalâtçıları belirli bölgelerde 
yoğunlaşmış olmakla birlikte, ülke genelinde bir dağılım arz etmektedir. En küçük yerleşim 
birimindeki marangoz atölyesinden, otomasyona dayalı mobilya üreticilerine kadar bütün 
imalâthanelerde yonga levha ve MDF kullanılmaktadır. 
 
Ülkemizde yonga levha üretimi için kurulan 30 adet fabrika olup, bunlardan 3 tanesi 
faaliyetini durdurmuş bulunmaktadır. Fabrikaların kurulu kapasiteleri 1.663.000 m3/yıl’dır. 
Ortalama kapasite 55.000 m3 olup, AB ülkelerinde ortalama kapasite 100.000 m3 
dolayındadır.  Diğer Avrupa ülkelerinde ise ortalama kapasite 73.000 m3’tür. Ülkemizdeki 
fabrikalar AB ülkelerinde halen uygulanmakta olan teknolojilere sahiptir. Ancak, AB 
ülkelerinde ürün geliştirme ve yeni ürünlerin piyasaya çıkarılması, üretim hatlarının tam 
otomatik hale getirilmesi, bilgisayarlı kontrol uygulamaları ile değişik kontrol yöntemlerinin 
uygulanması konularında yoğun çalışmalar yapılmaktadır.  

 
1.3.2. Üretim ve Talep Durumu 

 
Türkiye orman ürünleri sanayi imalât sanayi içinde % 4'lük bir paya sahip olmasına karşın, 
içerdiği kereste, mobilya, parke, yonga levha, kaplama, emprenye, ambalâj ve kâğıt-karton 
gibi her biri ülke sanayi için ayrı bir önem taşıyan alt sanayi dalları ile göreceli bir öneme 
sahiptir. 

 
Türkiye levha sanayi; lif levha ürünleri (MDF ve HDF), yonga levha ürünleri (sunta, çimentolu 
yonga levha) ve kontrplak, kontratabla ürünleri olmak üzere üç ana bölümde incelenebilir. 
 
Levha sanayi ile ilgili 2000’li yıllara ait verilere ulaşılamadığından 1998 yılı verileri dikkate 
alınmıştır. 
 
1998 yılı dünya lif levha üretiminde söz sahibi ülkeler başta 6,3 milyon m³'lük üretimiyle ABD 
olmak üzere sırasıyla Çin, Almanya, Japonya ve Kanada'dır. Türkiye ise dünya üretiminden 
330 bin m³’lük bir pay almıştır. Dünya MDF üretiminde söz sahibi olan ülkeler ise sırasıyla 
ABD, Almanya, Çin ve Malezya'dır.  
 
1998 yılı dünya yonga levha üretiminde 17,8 milyon m³'lük üretimi ile ilk sırayı alan ABD ve 
onu takiben de Almanya, Kanada, Çin, Belçika-Lüksemburg ve Polonya söz sahibi olmuştur. 
Türkiye ise dünya yonga levha üretiminden 1,5 milyon m³'lük bir pay almıştır.  
 
1998 yılı dünya kontrplak üretiminde 15,7 milyon m³'le ilk sırayı ABD almıştır. Bunu sırasıyla 
Endonezya, Malezya ve Japonya takip etmiştir. Türkiye ise dünya kontrplak üretiminden 50 
bin m³'lük pay almıştır. 
 
Ülkemizde yılda 1.200.000 m³ civarında yonga levha üretilmekte ve tüketilmektedir. Kişi 
başına üretim ve tüketim 0,020 m³’tür. 
 
AB ülkelerinde yılda 16,2 milyon m³ yonga levha üretilmekte, 17,8 milyon m³ tüketilmektedir. 
Kişi başına üretim 0,048 m³, tüketim ise 0,053 m³’tür. Diğer Avrupa ülkelerinde yılda 11,5 
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milyon m³ üretime karşılık 11,3 milyon m³ tüketim gerçekleşmektedir. Kişi başına üretim 
0,030 m³, tüketim ise 0,029 m³’tür. 
 
Ülkemizde yonga levha üretimi, tüketimin % 100’ünü karşılamakta; bu oran AB ülkelerinde   
% 91, diğer Avrupa ülkelerinde % 102’yi bulmaktadır. 
 
Yonga levha sektöründe kapasite kullanım oranı ülkemizde % 74, AB ülkelerinde % 79 olup, 
diğer Avrupa ülkelerinde daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir 
 
 
1.3.3. İhracat ve İthalat Durumu 
 
Levha sanayi ile ilgili ihracat ve ithalatla ilgili yine 2000’li yıllara ait verilere 
ulaşılamadığından, 1998 yılı verileri dikkate alınmıştır. 
 
1998 yılında 2,6 milyar $ seviyesinde gerçekleşen dünya lif levha ihracatında 545 milyon $'lık 
ihracatıyla ilk sırayı alan Almanya'yı sırasıyla Kanada, İtalya, Malezya, ABD ve Polonya 
izlemektedir. Türkiye ise dünya lif levha ihracatından 2 milyon $'lık bir pay almaktadır.  
 
1998 yılında 1,2 milyar $ olarak gerçekleşen MDF ihracatından ise en büyük payı sırasıyla 
Almanya, Malezya ve Kanada almıştır. Türkiye de dünya ihracatından 2 milyon $'lık pay 
almıştır.  
 
Dünya yonga levha ihracat değeri 1998 yılında 4,1 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 1998 
yılında en çok yonga levha ihracatı gerçekleştiren ülkelere değer olarak bakıldığında başta 
1,2 milyar $'lık ihracatıyla Kanada olmak üzere sırasıyla Almanya, Belçika- Lüksemburg, 
Avusturya ve Fransa gelmektedir. Türkiye ise dünya ihracatından 7 milyon $ değerinde bir 
pay almıştır.  
 
Dünya kontrplak ihracatı ise 1998 yılında 8,7 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. En çok 
ihracat gerçekleştiren ülkeler 1,5 milyar $'lık ihracatıyla ilk sırayı alan Endonezya ve sırasıyla 
onu takip eden Malezya, Finlandiya, Kanada, ABD ve Rusya Federasyonu olmuştur. Türkiye 
ise dünya kontrplak ihracatından 2 milyon $'lık bir pay almıştır. 
 
1998 yılında 2,5 milyar $ olarak gerçekleşen dünya lif levha ithalatından ise en büyük payı 
sırasıyla İngiltere, ABD, Almanya ve Çin almıştır. Türkiye ise 35 milyon $ değerinde ithalat 
gerçekleştirmiştir. Dünya MDF ithalatı 1998 yılında 1,1 milyar $ olarak kaydedilmiştir.  
 
1998 yılında değer bazında bakıldığında, en çok MDF ithalatı gerçekleştiren ülkeler başta 
137 milyon $'lık değeri ile İngiltere olmak üzere sırasıyla Japonya, ABD, İspanya, Almanya, 
Çin, Fransa ve Yunanistan'dır. Türkiye de 24 milyon $'lık değeri ile dünya ithalatından payını 
almıştır.  
 
Dünya yonga levha ithalatı 1998 yılında 3,9 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 1998 yılında en 
çok ithalat gerçekleştiren ülkeler sırasıyla ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve İtalya'dır. 
Türkiye de dünya ithalatından 8 milyon $'lık pay almıştır.  
 
Dünya kontrplak ithalatı ise 1998 yılında 7 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. 1998 yılında 
en çok kontrplak ithalatı gerçekleştiren ülkeler başta Japonya olmak üzere sırasıyla Çin, 
ABD, Almanya ve İngiltere'dir. Türkiye'nin dünya ithalatından aldığı pay ise 10 milyon $ 
olmuştur. 
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2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
2.1. İstihdam Durumu 
 
Tesiste tam kapasitede toplam 27 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve 
nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

İstihdam Edilecek Personelin Niteliği İstihdam Edilecek Personel Sayısı 

Düz işçi  14 
Toplam işçi sayısı: 17 

Nitelikli işçi   3 
Teknisyen   1 

Toplam teknik eleman sayısı: 3 
Mühendis   2 
Büro elemanı     3  
Yönetici   2  
Diğer   2  
Toplam Personel 27  

 
2.2. Üretim Teknolojisi 
 
Yonga levha üretiminde ithal makina ve teçhizat kullanılacaktır. Üretim tekniği de buna uygun 
olarak seçilmiştir.  
 
2.2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler 
 
Yonga levha üretiminde kullanılan ham maddeler ve yardımcı maddeler aşağıda verilmiştir. 
 
Hammaddeler; 
 
♦ Kuru Çay Üretim atığı, 
♦ Budama atığı, 
♦ Tutkal. 

 
Yaş çaydan kuru çay elde edilmesi bir dizi işlemi gerekmektedir. Bunlar; soldurma, kıvırma, 
fermantasyon, kurutma ve tasnif işlemidir. Tasnif işlemi sonucunda meydana çıkan çöpsel 
artıklar bir veya iki kez tekrar değerlendirilmeye çalışılmakta, neticede lifsel ve çöpsel atıklar 
oluşmaktadır.  
 
Doğrudan üretim atığı olmamakla beraber, çay bahçelerinin imarı esnasında ilk defa 3. yılın 
sonunda ve 20 cm yüksekten başlayan budama işlemi sonucundaki budama atıkları üretim 
dışı çay atığı olarak tanımlanabilirler. Budamalar her 3-6 yılda bir ve her budama bir önceki 
budamaya göre 5 cm yukarıdan yapılmaktadır. 
 
Diğer budama atığı türü ise çayda gençleştirme ya da üretim budaması olarak belirtilebilir. 
Gençleştirme ya da üretim budaması 25 veya 30 yılda bir, çayın toprak üzerine çok yakın bir 
yerden kesilmesi sonucu yapılmaktadır. Bu düzey, genellikle 20-25 cm olmaktadır. Bu 
budamanın, bitkinin yaşam süresini uzatma bakımından ve nitelik açısından büyük yararı 
olmaktadır. 
 
Tesiste ham madde olarak kullanılacak atık, kuru çay üretimi sırasında ortaya çıkan lif, çöp 
ve toz gibi atıklardır. Bu atıklar, en fazla tasnif işlemi sırasında oluşmakta ve imalât atığı 
olarak tanımlanmaktadır. Atık miktarı ise, çay ürününün fiziki durumuna, işletme tekniği ve 
teknolojisine bağlı olarak değişmekte birlikte, imal edilen kuru çayın % 7’si ve bazen % 15’e 
kadar çıkabilmektedir. 
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Atık miktarı her ne kadar kuru çay üzerinden % 7 olarak alınıyorsa da pratikte yaş çay 
yaprağı üzerinden % 3-4 almanın da doğru bir hesaplama yöntemi olacağı üreticileri 
tarafından genel kabul görmektedir. 
 
Üretim sırasında, genel olarak 1 m³ yonga levha imalâtı için, 100-120 kg tutkal (seyreltilmiş) 
kullanılacaktır. 
 
Yardımcı maddeler; 
 

♦ Yakıt ( 6 numara fuel-oil) 
 
Üretim sırasında, genel olarak 1 m³ yonga levha imalâtı için, 60-70 kg civarında yakıt 
kullanılacaktır.  
 
2.2.2. Üretim Metodu 
 
Odun veya diğer lignoselülozik maddelerden imal edilen yongaların genellikle seyreltici 
organik yapıştırıcılarla sıcaklık ve basınç altında preslenmesi ile elde edilen yonga levhanın, 
yakıttan başka kullanım yeri olmayan odunlar ile diğer orman ve tarım atıklarının kullanılması 
sonucu kıymetli ahşap malzeme yerine ikame edilen bir ürün olması öneminin artmasını 
sağlamaktadır. 
 
Söz konusu tesiste, çay fabrikası atıklarından yonga levha imal edilecektir. Ancak 
günümüze kadar çay fabrikası atıklarından yonga levha imal eden tesis ve teknolojiye 
literatürde rastlanmamıştır. Bu nedenle, bu profilin hazırlanması sırasında kullanılan 
teknoloji ve üretim metodu, odundan yonga levha imalâtında kullanılan teknoloji ve 
üretim metodudur. Odundan yonga levha imalâtı teknolojisi ile çay fabrikası atıklarından 
yonga levha imalâtı teknolojisi arasında belirgin farklılıklar vardır. Bunlar;  
 
♦   Çay fabrikası atıklarından imal edilen yonga levha üretim akışı içinde yongalayıcıya 

ihtiyaç bulunmamaktadır.  
 

♦    İkinci kademe işlemine ve hammadde zaten küçük boyutlu olduğundan, ufalayıcıya 
gerek bulunmamaktadır. 

 

♦    Kurutma işlemi daha kısa olduğundan tek aşamalı kurutucu yeterlidir. Çünkü çay 
fabrikası atıkları rutubeti % 2- 3 civarında olmaktadır. 

 

♦    Serme işlemi esnasında tek başlı dökme sistemi kullanılması yeterli olacaktır. 
 
Bundan dolayı, çay fabrikası atıklarından yonga levha imalâtı için kullanılacak makina ve 
teçhizat, odundan yonga levha imalâtı için kullanılan makina ve teçhizattan daha az 
olacağından, yatırım maliyeti daha düşük olacağı gibi, imalât sırasında kullanılan elektrik 
enerjisi ve yakıt giderleri de daha düşük olacaktır. 

 
Ayrıca, çay fabrikası atıklarından yonga levha imalâtında taşıma, kurutma ve presleme 
sürelerinin de kısa olması işletme giderlerinde bir azalmaya sebep olacaktır. 
 
Yonga levha, kurutulmuş olan çay atıklarının tutkalla, ısı ve basınç altında yapıştırılması ve 
biçimlendirilmesi sonucu elde edilen ahşap plâkadır. 
 
Yonga levha üretiminde iki tür üretim metodu vardır: 
 

1. Düz presleme metodu 
 
♦ Katkılı presleme metodu 
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♦ Süreli presleme metodu 
 

2. Tazyikli ihraç (exrüzyon) metodu 
 
♦ Dikey presleme metodu 
♦ Yatay presleme metodu. 

 
Düz presleme metodu ile elde edilen yonga levhaların eğilme momentleri fazla olur. 
 
Tazyikli ihraç metodu çok yaygın kullanılan bir metottur. Bu metodun en büyük avantajı 
yatırım maliyetinin düşük olması, piyasada bu metotla üretilen mamullerin daha çok 
kullanılması ve ham madde temin imkânlarına uymasıdır. 
 
Profili konusu tesiste üretim metodu olarak tazyikli ihraç metodu uygulanacak ve yonga 
levhalar her iki presleme yöntemi ile de imal edilebilecektir. 
 
Çay artıklarından yonga levha üretimi; kurutma makinaları ünitesi, eleme-tasnif makinaları 
ünitesi, tutkallama cihazı, serme ünitesi, ısıtma ve presleme ünitesi ve soğutma-zımparalama 
ve boyutlandırma ünitesi sisteminden oluşan üretim hattıyla seri olarak gerçekleştirilecektir.  
 

Üretim aşamaları aşağıda kısaca verilmiştir: 
 
Çay atıkları, kurutma makinalarında kurutulduktan sonra eleme işleminden geçirilerek uygun 
olmayan maddelerden arındırılır. Kontrolden geçirildikten sonra tutkallanmak üzere 
tutkallama cihazına verilir. Bu arada derişik olarak alınan tutkal seyreltici ile yarı yarıya 
seyreltilerek tutkallama cihazına basılır. Serme işlemine müteakip ısıtma ve presleme 
yapıldıktan sonra levhalar soğumaya bırakılır. Daha düzgün bir yüzeye sahip olmaları için 
zımparalanır ve istenen boyutlandırma yapıldıktan sonra piyasa sevk edilir. 
 
2.3. Üretim Kapasitesi 
 

Ekolojik şartlar nedeniyle dünyada çay hasadı ve kuru çay üretimi 9-11 ay devam ederken 
ülkemizde 5-6 ay yapılmaktadır. Mayıs ayında başlayan hasat ekim ayında son bulmaktadır. 

 Kaynak: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Gıda Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Çay 
Komisyonu Alt Raporu, 2001 

 

 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere; ülkemizde kamu ve özel sektörün yıllara göre 
değişmekle beraber işlenen yaş çay yaprağı miktarı ortalama 850-1.120.000 ton civarında 
olmaktadır. 
 
Sadece, Çaykur A.Ş.’ne bağlı fabrikalar tarafından işlenen yaş çay miktarı da aşağıda tablo 
halinde verilmiştir. 

 Kaynak: Çay-kur A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2002 Yılı Faaliyet Raporu 
 

 
Satın Alınan Yaş Çay Miktarı (Ton) Yaş Çay Atığı  

(Yaş Çayın % 3’ü) 
(Ton) Çay-kur Özel Sektör Toplam 

1997 542.321 259.000 801.321 24.040 

1998 717.961 300.000 1.017.961 30.539 

1999 843.053 275.000 1.118.053 33.542 

 
İşlenen Yaş Çay Miktarı 

(Ton) 
Üretilen Kuru Çay Miktarı 

(Ton) 

Yaş Çay Atığı  
(Yaş Çayın % 3’ü)  

(Ton) 

2001 547.008 94.749 16.410 

2002 552.117 94.231 16.564 
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Tesiste yılda 300 iş günü ve günde tek vardiya (8 saat) çalışılarak tam kapasitede, 18.000 m³  
yonga levha imalâtı öngörülmüştür. 
 
Çay atığı oranı, yaş çay yaprağının % 3’ü civarında olabilmektedir. Bu varsayımdan 
hareketle kamu ve özel sektör tarafından işlenen çay yaprağı üzerinden yıllık ortalama 24 ile 
34.000 ton, sadece Çay-kur A.Ş tarafından işlenen çay yaprağı üzerinden de yılda ortalama 
16.500 ton arasında çay atığı elde edilmiş olacak ki bu da tesis için gerekli olan ham madde 
açısından bir problem olmayacağını göstermektedir. Kapasite seçimi yapılırken bu 
hususlardan hareket edilmiştir. 
  
2.4. Üretim Akış Şeması 
 
Yonga levha üretimi akış diyagramı aşağıda verilmiştir. 

 
Üretim Akış Şeması 

 
 Hammadde  
 â  
 Kontrol  
 â  

Kurutma  
â  

 Eleme -Tasnif à                              Atık 
 â  

Kuru Tutkal  Kontrol à                                Atık 
                    â â 

Tutkal Hazırlama à Tutkallama  
                    á â  
             Seyreltici  Serme  

â  
 Isıtma  

â  
Presleme  

 â  
 Soğutma  

 â  

 Zımparalama à Zımpara Atığı 

                      â 

 Boyutlandırma 

 â 

 Son kontrol  

 â  

 Müşteriye arz  
 

à Üretim Hattına Giren  à Üretim Hattından Çıkan 
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2.5. Makina ve Teçhizat  
 
Tesiste kullanılacak makina ve teçhizat, ana makina ve teçhizat ve yardımcı makina ve 
teçhizat olarak aşağıda verilmiştir. 
 
 
2.5.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste ana makina ve teçhizat olarak; kurutma makinaları, eleme-tasnif makinaları, tutkal 
hazırlama ünitesi, serme ünitesi, ısıtma ve presleme ünitesi ve soğutma-zımparalama ve 
boyutlandırma ünitesi bünyesinde bulunan makinalar vb. kullanılacaktır. Tesiste kullanılacak 
ana makina ve teçhizat listesi çizelgede verilmiştir. 
 

Not: Hesaplamalarda 1 $, 1.330.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
2.5.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste ana makina ve teçhizat yanında, yardımcı makina ve teçhizat olarak laboratuar 
ünitesi, jeneratör, kumanda panoları, forklift vb. kullanılacaktır.  
 
Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat çizelgede verilmiştir. 

 Not: Hesaplamalarda 1 $, 1.330.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
 

Makine ve Teçhizatın Cinsi 
Yerli 
veya 
İthal 

Tutarı 

Milyon TL $ 

Kurutma Makinaları Ünitesi İthal 505.400 380.000 

Eleme-Tasnif Makinaları Ünitesi İthal 133.000 100.000 

Tutkal Hazırlama Ünitesi İthal 35.910 27.000 

Tutkallama Cihazı İthal 266.000 200.000 

Serme Ünitesi İthal 465.500 350.000 

Isıtma ve Presleme Ünitesi İthal 1.662.500 1.250.000 

Soğutma-Zımparalama ve Boyutlandırma Ünitesi İthal 532.000 400.000 

Toplam  3.600.310 2.707.000 

Makine ve Teçhizatın 
Cinsi 

Miktarı veya 
Adedi 

Yerli veya 
İthal 

Tutarı 

Milyon TL $ 

Laboratuar Ünitesi - İthal 39.900 30.000 

Jeneratör 1 Adet Yerli 53.200 40.000 

Ana Kumanda Panosu 1 Adet Yerli 21.280 16.000 

Fork-Lift (3 Ton) 2 Adet Yerli 83.790 63.000 

Trafo ve Elektrik Tesisatı Komple Yerli 37.240 28.000 

Yangın Tesisatı Komple Yerli 19.950 15.000 

El Aletleri vs. - Yerli 1.995 1.500 

Toplam   257.355 193.500 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 215 

2.5.3. Makina ve Teçhizat Giderleri  
 
Toplam makina ve teçhizat giderleri çizelgede verilmiştir. 

 
 

2.6. Çevre ve Sağlık Problemleri 
 
Çay fabrikaları yakamadıkları çay atıklarını dere kenarlarına, doğaya bırakmakta ve çevre 
kirliliğine sebep olmaktadır. Söz konusu tesiste, bu atıkların değerlendirilmesi sağlanacak ve 
bu sorun da ortadan kalkmış olacaktır. 
 
Dolayısıyla tesiste önemli miktarlarda katı atık oluşmayacak, çevreye veya havaya herhangi 
bir sıvı veya gaz atık verilmeyecektir. Üretimde oluşacak yegâne katı atıklar üretim sırasında 
oluşacak kullanılamayacak özelliklerdeki çay atıkları ile levha talaşları olacaktır. Söz konusu 
atıklar, geri kazanılması için sisteme geri verilecektir. 
 
Yonga levha imalâtı, çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir problem teşkil etmeyecektir. 
 
 
2.7. Termin Plânı 

 
Tesisin, öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda iç veya dış 
kredilerin zamanında alınması halinde 2 yıl içerisinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutarı 

Milyon TL $ 

Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı 3.600.310.000.000 2.707.000 

Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı 257.355.000.000 193.500 

Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri 3.857.665.000.000 2.900.500 
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3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Sabit Yatırım Tutarı 
 
Arsa, etüt ve proje, inşaat, makine ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. 
gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tutarını oluşturan kalemler aşağıda verilmiştir. 

Not 1: Hesaplamalarda 1 $, 1.330.000 TL olarak alınmıştır.  
2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasiteye göre değişebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harcamalar 
Tutarı 

TL $ 

1) Arsa Bedeli (35.000 m²) 186.200.000.000 140.000 

2) Etüt ve Proje Giderleri 20.296.000.000 15.260 

3) Teknik Yardım ve Lisans Giderleri - - 

4) Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları 18.620.000.000 14.000 
5) Bina ve İnşaat Giderleri (4.650 m²) 
a) Ana Fabrika Binası. (3.000 m²) 
b) Yardımcı İşlet. Bina ve Tesis.(400 m²) 
c) Depo (1.000 m²) 
d) İdari Bina ve Sosyal Tesisler (250 m²) 

1.215.713.000.000 
849.006.000.000 
113.196.000.000 
173.006.000.000 

80.505.000.000 

914.070 
638.350 

85.110 
130.080 

60.530 
6) Ana Makina – Teçhizat Giderleri 
Toplamı 
a) İthal Makina-Teçhizat Giderleri 
b)Yerli Makina-Teçhizat Giderleri 

3.600.310.000.000 
 

3.600.310.000.000 
- 

2.707.000 
 

2.707.000 
- 

7) Yardımcı Makina – Teçhizat Giderleri 
Toplamı 
a) İthal Makina-Teçhizat Giderleri 
b)Yerli Makina-Teçhizat Giderleri 

257.359.000.000 
 

39.000.000.000 
  218.359.000.000 

193.503 
 

29.323 
164.180 

8) İthalat ve Gümrükleme Giderleri 72.790.000.000 54.730 

9) Taşıma ve Sigorta Giderleri 331.902.000.000 249.550 

10) Montaj Giderleri 115.737.000.000 87.020 

11) Taşıt Araçları Giderleri  30.005.000.000 22.560 

12) İşletmeye Alma Giderleri 152.338.000.000 114.540 

13) Genel Giderler 120.019.000.000 90.240 

14) Yatırım Dönemi Finansman Giderleri 169.322.000.000 127.310 
15) Beklenmeyen Giderler 
a) Fiziki Beklenmeyen Giderler 
b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan 
Beklenmeyen Giderler 

62.896.000.000 
15.721.000.000 
47.175.000.000 

 

47.290 
11.820 
35.470 

 

Sabit Yatırım Tutarı 6.353.507.000.000 4.777.073 
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3.2. Yıllık Gelir ve Giderler 
 
Tesiste yılda elde edilecek gelir ve giderler çizelgede verilmiştir. 
 

 Not: Hesaplamalarda 1 $, 1.330.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
3.3. İşletme Sermayesi 
 
Tesisin çalıştırılması için gerekli asgari işletme sermayesi çalışma devri katsayısına bağlı 
olduğundan öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri 
toplamı çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık asgari işletme sermayesi hesaplanmıştır.  

 
Projenin çalışma devresini hesaplamak için aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır: 
 
İşlemler Süre 

Ham maddenin depoda bekleme süresi 30 gün 

Üretim süresi 7 gün 

Ürünün depoda bekleme süresi 10 gün 

Kredili satış vadesi veya süresi 15 gün 

Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi 5 gün 

Toplam 67 gün 
 
Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir. 
 

 
Tutarı 

TL $ 

A) Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı 5.038.944.000.000 3.788.680 

B) Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 3.587.595.000.000 2.697.440 

1) Hammadde Giderleri 1.440.004.000.000 1.082.710 

2) Yardımcı Madde Giderleri 292.494.000.000 219.920 

3) Yakıt, Su, Elektrik Gideri 429.005.000.000 322.560 

4) Personel ve İşçilik Giderleri 194.406.000.000 146.170 

5) Bakım ve Onarım Giderleri 101.466.000.000 76.290 

6 İşletme Malzemesi Giderleri - - 

7) Sabit Giderler 49.143.000.000 36.950 

8) Genel Giderler 100.774.000.000 75.770 

9) Amortismanlar 540.884.000.000 406.680 

10) Finansman Giderleri 338.645.000.000 254.620 

11) Pazarlama ve Satış Giderleri 100.774.000.000 75.770 

12) Ambalâj ve Paketleme Giderle. - - 

C) Brüt Nakit Akımı (A - B) 1.451.349.000.000 1.091.240 

D) Kesintiler (% 33) 478.945.000.000 360.109 

E) Vergi Sonrası Kâr 972.404.000.000 731.131 
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Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile;  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Tam kapasitede yıllık işletme giderleri amortisman giderleri hariç 3.046.711.000.000 TL 
olduğundan, yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:  
 

 
 
 

Söz konusu çalışma devri katsayısında üretim için gerekli asgari işletme sermayesi 680.069 
milyon TL olup, üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve 
bunun bir sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması durumunda daha az, 
aksi durumda ise daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. 
 
 
3.4. Toplam Yatırım Tutarı 
 
Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı aşağıda 
çizelgede verilmiştir. 
 

 
Tutarı 

TL $ 

Sabit Yatırım Tutarı 6.353.507.000.000 4.777.073 

İşletme Sermayesi 680.069.000.000 511.330 

Toplam Yatırım Tutarı 7.033.576.000.000 5.288.403 

Not: Hesaplamalarda 1 $, 1.330.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü 
 
Yatırımın ekonomik (yararlı) ömrü, arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama 
amortismana oranından hesaplanmaktadır.  
 
Buna göre tesisin ekonomik ömrü; 
 

 
 
 

 
Olarak hesaplanmıştır. 
 
Yatırım, söz konusu yıllık ortalama amortisman değeri için yaklaşık 11 yıllık ekonomik bir 
ömre sahip olacaktır. 

Çalışma Devresi Katsayısı= Yıllık Çalışma Süresi 
Çalışma Devresi 

Çalışma Devresi Katsayısı=     300 = 4,48      67 

İşletme Sermayesi İhtiyacı= Yıllık İşletme Giderleri 
Çalışma Devri Katsayısı 

İşletme Sermayesi İhtiyacı= 3.046.711.000.000 = 680.069.000.000 TL. 4,48 

Ekonomik Ömür= Sabit Yatırım Tutarı- Arsa 
Yıllık Ortalama Amortisman 

Ekonomik Ömür = 6.353.507.000.000 - 186.200.000.000 = 11 yıl, 4 ay 540.884.000.000 
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3.6. Projenin Finansmanı 
 
Proje finansmanı, ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı çizelgede verilmiştir. 

Not 1:   Hesaplamalarda 1 $, 1.330.000 TL olarak alınmıştır. 
Not 2: Yatırımın % 51,85 öz kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği varsayılmıştır. Yatırımı daha düşük 

öz kaynak oranı ile de gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, daha fazla yabancı 
kaynak kullanmak ve daha fazla faiz ödemek zorunda kalınacağı için yatırımın kârlılığının 
azalacağı dikkate alınmalıdır. 

 
 
3.7. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
Değişik unsurlar bakımından yatırımın karlılığı aşağıda verilmiştir. 
 
3.7.1. Yatırımın Kârlılığı 
 

Yatırımın karlılığı, vergi sonrası karın, yapılan toplam yatırım miktarına oranı olup, yatırımın 
yapılan toplam yatırım tutarı bakımından kârlılığının bir göstergesidir. 
 

 
 
 

 
 
 

Yatırım, yatırımın kârlılığı bakımından ele alındığında, orta seviyede kârlı bir yatırım sayılır.   
                                                     
 
3.7.2. Sermayenin Kârlılığı 
 
Sermayenin kârlılığı, yatırım için ortaya konulan sermayenin (öz kaynakların) kârlılığının bir 
göstergesidir ve vergi sonrası kârın öz kaynaklara bölünmesiyle elde edilir. 
 

 
Tutarı 

TL $ 

A) Finansman İhtiyacı 7.033.576.000.000   5.288.403 

     Toplam Sabit Yatırım 6.353.507.000.000 4.777.073 

      İşletme Sermayesi 680.069.000.000 511.330 

      Yatırım Döneminde Ödenen KDV -        - 

Toplam Finansman İhtiyacı 7.033.576.000.000   5.288.403 

B) Finansman Kaynakları   

    Özkaynaklar (% 51,85) 3.647.128.000.000 2.742.202 

     - Sermaye 3.647.128.000.000 2.742.202 

     - Fonlar - - 

    Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.) - - 

    Yabancı Kaynaklar (% 48,15 ) 3.386.447.766.000 2.546.201 

    - Orta ve Uzun Vadeli Krediler 3.386.447.766.000 2.546.201 

    - İşletme Kredisi - - 

Toplam Finansman 7.033.576.000.000   5.288.403 

Yatırımın Kârlılığı= Vergi Sonrası Kâr x 100 Toplam Yatırım Tutarı 

Yatırımın Kârlılığı= 972.404.000.000 x 100 =13,82 7.033.576.000.000 
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Sermayenin kârlılığı, yatırım % 51,85 oranında öz kaynakla gerçekleştirildiği için yatırımın 
kârlılığına göre daha yüksektir.  
 
Yatırımın daha düşük öz kaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının 
artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi 
temin edilmesi durumunda doğrudur. Genelde öz kaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden 
dolayı vergi sonrası kârda da düşme olacağından, sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine 
göre değişecektir. 
 
3.7.3. Tam Kapasitede Net Katma Değerler 
 
Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla 
birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan 
ödemelerin tamamıdır ve tesisin oluşturduğu artı değeri göstermektedir.  
 
Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer çizelgede verilmiştir. 
 

 TL 
Brüt Kâr 1.451.349.000.000 
İşçilik ve Personel Gideri 194.406.000.000 
Faiz Giderleri 338.645.000.000 
Genel Giderler (Kiralar vs.) 100.774.000.000 
Net Yurt İçi Katma Değer 2.085.174.000.000 

 
Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan 
büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisine hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını 
gösterir. Tekstil tipi cam elyafı yatırımı ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma değer 
2.085 milyara yakın olacaktır. 
 
 
3.7.4. Kişi Başına Yatırım Tutarı 
 
Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir 
göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Yatırım, kişi başına yaklaşık 260 milyar TL’lik bir yatırımı gerektirecektir. 
 
 

Sermayenin Kârlılığı= Vergi Sonrası Kâr x 100 Öz kaynak Miktarı 

Sermayenin Kârlılığı= 972.404.000.000 x 100 =26,66 3.647.128.000.000 

Kişi Başına Yatırım= Toplam Yatırım Tutarı 
Toplam İstihdam 

Kişi Başına Yatırım= 7.033.576.000.000 = 260.503.000.000 TL. 27 
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3.7.5. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 
 

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam 
yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarına bölünmesiyle elde edilir. 
 

 

 

 
Yatırım, kendini 5 yılın sonuna doğru amorti etmiş olacaktır. 
 
Kaynak: Hicabi CINDIK  (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri 

Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi= Toplam Yatırım Tutarı 
Vergi Sonrası Kâr+Amortisman 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi= 7.033.576.000.000 
972.404.000.000+540.884.000.000 

                        = 7.033.576.000.000 = 4 yıl, 7 ay 1.513.288.000.000 
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7.1.4. 
MELAMİNLİ YONGA LEVHA ÜRETİM TESİSİ  

SANAYİ PROFİLİ (2004) 
 
 
1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
1.1. Yatırım Konusu 
 

Yatırım konusu; yonga levha ve melamin reçinesi emdirilmiş kâğıtlarla kaplanmış yonga 
levha (suntalam) üretimidir.  
 
1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler 

 
Üretilecek ürünlerden birisi olan yonga levha kurutulmuş odun yongalarının sentetik reçine 
tutkalları veya uygun bir yapıştırıcı ile sıcaklık ve basınç altında geniş yüzeyli levhalar haline 
dönüştürülmesiyle elde edilen bir malzemedir. Yonga levhalar birçok kullanım yeri için yeterli 
fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olduklarından kullanım alanı geniştir. Yüzeyleri düzgün 
olup, istenilen kalınlıkta üretilebilmekte, diğer malzemelerle çivi veya vida ile tutturulabilmekte 
ya da tutkalla birleştirilebilmektedir. 
 
Ülkemizde yonga levhalar ağırlıklı olarak (% 73,5 oranında) mobilya üretiminde 
kullanılmaktadır. Diğer kullanım yerleri ise sırasıyla % 11,2 oranı ile inşaat sektörü, % 13,0 
oranı ile dekorasyon, % 0,2 oranı ile prefabrik ev yapımı ve % 1,9 oranı ile ambalâj sandığı 
imalâtıdır. 
 
Üretilecek diğer ürün olan melaminli yonga levha ise yapay reçine emdirilmiş kâğıtların 
yonga levha yüzeyine konulup yüksek basınç ve sıcaklıkta preslenmesiyle elde edilen bir 
üründür. Üretimde selülozdan üretilmiş kâğıtlar, yapay reçine olarak ise fenol, melamin ve 
polyester esaslı reçine türlerinden melamin reçinesi kullanılacaktır. 
 
Yonga levha yüzeyi levha yüzeyinin fiziksel ve mekanik özelliklerini iyileştirmek, levhanın 
eğilme direncini ve elâstikiyet modülünü artırmak, kimyasal etkenlere karşı yüksek direnç 
sağlamak, dekoratif bir görünüş meydana getirmek ve eskimeye karşı direnç elde etmek 
amacıyla kaplanmaktadır. 
 
1.3. Pazar Durumu 
 

Yonga levha üreticileri artık ürünlerini mümkün olduğunca yarı işlenmiş bir halde pazara 
sunmaya çalışmaktadırlar. Bu amaçla, tesislerinde bir dizi ek yatırım yapan üreticiler, 
levhalarını işlenmiş (Örneğin; melamin kaplı, postforming veya softforming yapılmış) olarak 
pazara sunmakta ve özellikle son yıllarda yüzey lâmineleme ve kenar kaplama işlemleri 
gündeme gelmektedir. Gelişen teknolojiye ayak uyduran levha endüstrisi, uygun makina ve 
tesislerle daha seri ve kaliteli mamuller üretmektedir.  
 
Türkiye’de de lâminat malzeme belirli bir pazar payına sahiptir. Ayrıca mobilya türü 
anlayışında da büyük gelişmeler olmuş, daha estetik ve ekonomik özelliklere sahip mobilya 
türlerine olan talep artmıştır. 
 
Tasarımda sonsuz seçenek sağlayan üstün nitelikli ve çağdaş bir malzeme olan lâminatlar, 
ülkemizde gerek mimarlar ve tasarımcıların ve gerekse bu ürünlerden yapılan malzemeleri 
kullananların gittikçe artan ölçülerde ilgi ve beğenisini çeken bir konuma gelmektedir. 
 
Lâminatlar; renk ve desen çeşidinin çokluğu yanında, estetik ve ekonomiklik yönünden de 
bazı avantajlara sahiptir. Uygulandıkları ürüne estetik özellik kazandırdığı gibi, ürünün fiziksel 
ve mekanik özelliklerini de iyileştirmektedir.  
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Mobilya sanayi tekdüze yoğunluk ve yüzey düzgünlüğü sebebiyle son yıllarda ideal bir ürün 
olarak yonga levhayı tercih etmektedir. Diğer taraftan boyutsal kararlılık, direnç, sertlik ve 
vida tutma kabiliyeti gibi uygun özellikleri de tercih edilmesinde etkili olan özellikleridir. 
    
1.3.1. Kurulu Kapasite 
 
Ağaç ürünleri sanayinde yurt düzeyine yayılmış, genelde küçük ölçekli çok sayıda aile 
işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmeler düşük kapasite kullanım oranları ile verimsiz 
çalıştıklarından üretim maliyetleri yüksek olmaktadır.  
 
Son yıllarda artan rekabet karşısında ekonomik ölçekte ve dünya standartlarında üretim 
yapan tesisler kurulmuş (30 adet civarında olup, bunların yıllık yonga levha üretim kapasitesi 
2 milyon m³’ten fazladır) ve bayilik teşkilatlarıyla ülke sathına ve dünyaya ürün satar konuma 
ulaşmış bulunmaktadırlar.  
 
Küçük ölçekli tesisler; eski teknoloji, standart dışı üretim, yüksek üretim maliyeti ve pahalı 
ham madde kullanımı vb gibi sebeplerle sektörde sorun olmaya devam etmektedir. 1992 
yılında başlayan sektördeki kamu kuruluşlarının özelleştirme işlemleri ise tamamlanmış 
bulunmaktadır.  
 
1.3.2. Üretim ve Talep Durumu 
 
Yonga levha üretimine ışık tutması bakımından ağaç ürünleri sanayi ile ilgili üretim ve talep 
verileri aşağıda verilmiştir. 
 

 

2002

 

2003

 

2004

 

Yıllık Artış (%)

 Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 2002/03 2003/04 

Talep - 1.080.063 - 1.079.870 - 1.107.427 - 2,5 

Üretim - 1.070.054 - 1.052.156 - 1.082.356 -1,7 2,9 

1) Değerler 1998 yılı fiyatlarıyla milyar TL olarak verilmiştir. 
2) 2002 ve 2003 yılı verileri gerçekleşeni, 2004 yılı verileri ise tahmini göstermektedir. 

 Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT 
 
Ağaç ürünleri talebinin önemli bir kısmı yurt içi üretimle karşılanmaktadır.  
 
2003 yılında üretimin, bir önceki yıla göre % 1,7 oranında düştüğü görülmektedir. Ancak, 
2004 yılında % 2,5 oranındaki talep artışı ile birlikte üretimin de % 2,9 oranında artacağı 
tahmin edilmektedir.  
 
1.3.3. İthalat ve İhracat Durumu 
 
Yonga levha üretimine ışık tutması bakımından, ağaç ürünleri sanayi ile ilgili ihracat ve ithalat 
verileri aşağıda verilmiştir. 
 

 

2002

 

2003

 

2004

 

Yıllık Artış (%)

 Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 2002/03 2003/04 

İhracat - 40.224 - 56.496 - 65.000 40,5 15,0 

İthalat - 50.233 - 84.210 - 90.071 67,6 7,0 

1) Değerler 1998 yılı fiyatlarıyla milyar TL olarak verilmiştir. 
2) 2002 ve 2003 yılı verileri gerçekleşeni, 2004 yılı verileri ise tahmini göstermektedir. 

 Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2004, DPT 
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2003 yılında, ithalat artış oranının ihracat artış oranından yüksek olduğu görülmektedir. 
Ancak, sektörde teknoloji yenilemeleri, kalite artışı ve maliyetlerin düşmesi ile 2004 yılında 
daha büyük oranlarda ihracat yapılacağı tahmin edilmektedir. 
 
 
2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
2.1. İstihdam Durumu 
 
Tesiste tam kapasitede toplam 74 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve 
nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

İstihdam Edilecek Personelin Niteliği İstihdam Edilecek Personel Sayısı 

Düz işçi 15 
Toplam işçi sayısı: 44 

Nitelikli işçi 29 

Teknisyen 10 
Toplam teknik eleman sayısı: 13 

Mühendis   3 

Büro elemanı     7 

 
Yönetici   2 

Diğer   8 

Toplam Personel 74 

 
2.2. Üretim Teknolojisi 
 
Yonga levha üretiminde temel olarak iki üretim teknolojisi söz konusudur. Bunlar, levha 
yüzeyine dik yönde preslenen yatık yongalı levha üretimi ile geniş yüzeylere paralel yönde 
preslenmiş dik yongalı levha üretimidir. Kalıplanmış yonga levha üretiminde ise değişik 
metotlar mevcuttur.  
 
Bütün üretim metotlarında temel olarak işlemler aynıdır ve asıl farklılık presleme 
işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple elde edilen levhalar da presleme metoduna 
uygun olarak yatık yongalı levha ve dik yongalı levha olarak adlandırılır. Presleme metodu 
hepsinde yatık olarak uygulandığı halde serme işleminin farklılığından dolayı tek katlı ve çok 
katlı levhalar ile yönlendirilmiş levhalar elde edilmektedir. Kalıplanmış yonga levhalarda ise 
elde edilecek ürünün şekline göre özel kalıplar kullanılarak presleme yapılmaktadır. Kısaca, 
yukarıda belirtilen farklılıklar dışında diğer üretim safhaları hemen hemen aynıdır.  
 
2.2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler 
 
Yonga levha üretiminde kullanılan başlıca ham madde odun olup, yonga levhaların % 95’ini 
odun oluşturmaktadır. Ayrıca, saman, yer fıstığı kabukları, keten ve kenevir sapları, saz ve 
şeker kamışı, pamuk sapları, ay çiçek atıkları ile çay fabrikası atıkları da yonga levha 
üretiminde kullanılabilmektedir. 
 
Yonga levha üretiminde kullanılan ham madde ve yardımcı maddeler aşağıda belirtilmiştir: 
 

- Odun 
- Organik Esaslı Yapıştırıcılar 
- Sertleştirici Maddeler 
- Kaplama 
- Katkı Maddeleri 
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Odun: Yonga levha üretiminde genellikle bakım ve aralama kesimleri ve ağaçların 
budanması sonucunda elde edilen ince ve yuvarlak odunlar, dal ve tepe uçları ile diğer ağaç 
sanayi artıkları kullanılmaktadır.  
 
Yonga levha üretiminde değişik ağaç türleri kullanılmaktadır. Batı Avrupa’da başlangıçta iğne 
yapraklı ağaçlar (Ladin, Çam, Göknar ve Sıkta Ladini) tercih edilirken, daha sonra ekonomik 
ve kolay temin edilmelerinden dolayı Kayın, Huş, Kavak, Kızılağaç ve Söğüt gibi yapraklı 
ağaç türleri de kullanılmaya başlanmıştır. 
 
Organik Esaslı Yapıştırıcılar: Yonga levha üretiminde ağırlıklı olarak duroplâstik reçineler 
(üre formaldehit, melamin formaldehit, fenol formaldehit) ile çok az miktarda termoplâstik 
reçineler de kullanılmaktadır. Duroplâstik reçineler ısıtıldıklarında önce yumuşamakta, ancak 
daha fazla ısıtıldıklarında yumuşamamak üzere sertleşmektedirler. Dünyada yonga levha 
üretiminde yaklaşık % 90 veya daha yüksek oranda üre formaldehit reçinesi kullanılmaktadır.  
 
Gelişen çevre bilinci sebebiyle üre-formaldehit esaslı yapıştırıcıların insan sağlığına zararsız 
bir biçimi olan E1 tutkalı giderek standart hale gelmektedir. 
 
Sertleştirici Maddeler: Üre formaldehitin kullanımında mutlaka bir sertleştirici maddeye 
ihtiyaç vardır. Bu maksatla genellikle amonyum klorür veya amonyum sülfat kullanılmaktadır. 
 
Kaplama: Lâmine kaplı yonga levhaların üretiminde kaplama olarak değişik desen, renk ve 
yüzey özelliklerine sahip melamin emdirilmiş kâğıtlar kullanılır. 
 
Katkı Maddeleri: Yonga levha üretiminde; katkı maddeleri olarak mekanik kararlılık 
sağlayan, yanmayı geciktiren, sıcak presleme esnasında yapıştırıcıdan gaz çıkışını 
dengeleyen, bitkisel ve hayvansal zararlılara karşı koruyucu özellik sağlayan maddeler 
kullanılmaktadır.  
 
Yonga levha imalâtında kullanılan ham madde ve yardımcı maddelerin büyük bir kısmı yurt 
içi piyasadan temin edilebilmektedir.  

 
2.2.2. Üretim Metodu 
 
a) Yonga Levha Üretimi 
 
Odunlar, çürümesini önlemek amacıyla 30 cm yükseklikteki beton ayaklar üzerinde istiflenir 
ve bu şekilde rutubeti lif doygunluk noktasının üzerinde tutulur.  
 
Odunlar, yongalama makinalarına beslenmeden önce kabuk soyucularda kabukları soyulur. 
 
Kabukları soyulan odunlar yongalama makinalarına beslenerek uygun büyüklükteki 
yongalara dönüştürülür. İki ayrı yongalama türü mevcuttur.  
 
Birinci tür yongalama makinalarında önce kaba yonga üretilir, daha sonra bu yongalar 
değirmenlerde veya ince yongalama makinalarında istenilen büyüklüğe kadar küçültülür. Bu 
şekilde elde edilen yongalar genellikle orta tabakalarda kullanılır.  
 
İkincisinde, yuvarlak odundan doğrudan levha üretimine uygun incelikte ve uzunlukta, fakat 
geniş yongalar üretilir. Bu şekilde elde edilen yongalar da gerektiğinde, ince yongalama 
makinalarında isteğe bağlı olarak küçültülebilir. 
 
Yonga levha üretiminde kullanılacak yongaların rutubetinin % (5-6) arasında olması 
gereklidir. Bu bakımdan yongaların kurutma fırınlarında rutubetlerinin düşürülmesi gerekir.  
 
Kurutma makinalarına sevk edilen yongaların rutubetleri % (35-120) arasında değişmektedir. 
Presleme tekniği bakımından, orta ve dış tabaka yonga rutubetinin farklı olması 
istenmektedir.  
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Kurutma makinalarında odun yongalarının % (5-6) rutubete kadar kurutulması en iyi sonucu 
vermektedir.  
 
Yonga levha üretiminde heterojen yongalar kullanıldığında levhanın yüzey düzgünlüğü 
önemli miktarda bozulmaktadır. Bu nedenle yongaların homojen hale getirilmesi 
gerekmektedir. Bunun için iki sistem mevcuttur. Bunlar; yongaların içinde bulunan çok kaba 
ve çok ince kısımların uzaklaştırılması ve yongaların boyutlarına göre gruplara ayrılması 
işlemleridir.  
 
Boyutlarına göre ayrı silolarda depolanan yongalar tutkallama ünitesine alınır. Tutkal 
çözeltisi; tutkal sertleştirici, parafin ve zararlılara karşı koruyucu maddelerin karışımı ile elde 
edilir. Tutkal çözeltisi hazırlanırken üreticinin önerilerine dikkat edilmelidir. En uygun 
tutkallama metodu noktasal tutkallamadır. Bu amaçla, tutkal çözeltisi püskürtülerek aynı 
büyüklükte çok küçük tanecikler halinde yongalar üzerine dağıtılır. 
 
Tutkallama için hava girdaplı enjektörler, yüksek basınçlı enjektörler, merkezkaç enjektörü, 
tutkallama silindirleri ve vantilatörler kullanılmaktadır. Bu profilde tutkallama için tutkallama 
silindirlerinin kullanılacağı öngörülmüştür. 
 
Tutkallama makinalarından çıkan yongaların homojenleştirme depolarında iyice karıştırılarak 
homojen hâle getirilmesi gereklidir. Bu amaçla birincisi alt ve üst tabakalarda kullanılacak 
yongaların, diğeri ise orta tabakada kullanılacak yongaların homojenleştirilmesi için iki ayrı 
homojenleştirme deposu kullanılmaktadır. Bu depoların iki fonksiyonu olup, birincisi 
tutkallama makinaları ile dozaj makinaları arasında depo görevi yapmak, diğeri ise depoda 
bekleyen tutkallı yongayı karıştırarak homojen hale getirmektir.   
 
Tutkallama makinalarından çıkan tutkallanmış yongalar homojenleştirme depolarına alınarak 
bir elektrik motoru yardımı ile karıştırılıp homojen hale getirilir.   
 
Tutkallama makinalarından çıkan yongaların yeknesak bir taslak halinde serilmesi ve 
presleme işlemine hazırlanması yonga levha üretiminin en önemli aşamasıdır. Çünkü bu 
kademede yapılacak hatalar, yongaların levha içerisinde dağılışları yanında, levhaların 
uygun bir şekilde preslenmesini de etkiler. Ayrıca; yongaların uygun bir şekilde serilmemesi 
sonucu meydana gelen özgül ağırlık değişmeleri, levhada eğrilme ve çarpılmaların 
oluşmasına neden olur.  
 
Yongaların serilmesi işlemi; dökme, rüzgârlama ve savurma yöntemleri ile yapılmaktadır. Bu 
profilde serme işleminin dökme metodu ile gerçekleştirileceği öngörülmüştür. 
 
Tutkallanmış yongalar dökme metodu ile alt, orta ve üst tabaka olarak üç halinde serilerek 
kalınlığı levha kalınlığının yirmi katı olan gevşek bir keçe oluşturur. Sürekli keçe biçiminde 
serilen yongalar preslenerek nihaî levha kalınlığında ve eninde sürekli levha elde edilir.  
 
Yongaların preslenmesinde sıcak ve soğuk olmak üzere iki ayrı presleme tekniği kullanılır.  
 
Şekillendirme kalıpları veya kenar çerçeveleri içerisine serilen yongalardan oluşan keçe önce 
ön preslerde sıkıştırılır ve keçe içerisinde eğimli konumda olan yongalar düşük basınç altında 
kısmen yatay duruma getirilir. Bu şekilde levha taslağı elde edilir. 
 
Yonga levha taslağı levha özelliğini sıcak preslerde kazanır. Bu bakımdan yonga levha 
üretim tesislerinin kapasiteleri sıcak prese bağımlıdır. Sıcak presleme esnasında basınç ve 
sıcaklığın etkisi ile yongalar plâstikleşir ve mekanik olarak kararlı bir malzeme oluşur. 
Presleme süresi, taslak rutubeti, levha kalınlığı, pres sıcaklığı ve presin kapanma süresine 
bağlıdır. Presten çıkan levhalar soğutulur ve belirli uzunlukta kesilerek belirli en ve boylarda 
yonga levhalar elde edilir. Daha sonra zımparalama makinaları kullanılarak yonga levha 
yüzeylerindeki kalınlık hataları giderilir ve levhalar olgunlaştırma hangarlarına alınarak 
burada belirli bir süre bekletilir.  
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b) Lamine Kaplama 
 
Yapay reçine esaslı kaplamalarının levhalar üzerine yapıştırılmasıyla lamine levhalar elde 
etme sistemi oldukça eskiye dayanır. Şekil değişimini önlemek için levhanın iki yüzeyine 
yapay reçine esaslı kaplama yapıştırılır.  
 
Levhanın kullanım konumlarına göre önyüzü kaliteli yapay reçine esaslı kaplama (çok katlı) 
diğer yüzeyine ise dengeleyici olarak reçine emdirilmiş kâğıt yapıştırılabileceği gibi her iki 
yüzeye de lâmine yapay reçine kaplaması yapıştırılabilir. 
 
Lâmine kaplı yonga levha (suntalam) üretiminde yonga levha ölçülerinden biraz daha geniş 
boyutlarda kesilmiş ve melamin reçinesi emdirilerek kurutulmuş kraft kağıdından oluşmuş 
reçine esaslı kaplamalar kullanılır.  
 
Reçine esaslı kaplamalarının yonga levhalara yapıştırılmasında preslemeden sonra soğutma 
yapılıp yapılmamasına göre iki sistem kullanılır.  
 
Sıcak/Soğuk Lâminasyon Sistemi:  
 
Bu sistem çok katlı preslerde gerçekleştirilir. Reçine emdirilmiş kâğıtlar levhanın iki yüzeyine 
de uygulanır. Daha iyi bir yüzey oluşturma ve levhalardaki olası yapısal bozuklukları önlemek 
için levhanın alt ve üstüne ikişer kat reçine emdirilmiş kâğıt uygulanır. Dekoratif kağıt, astar 
kağıt, dekor kağıdı şeklinde sıralanan sandviç iki çelik levha arasına alınır ve besleme 
konveyörleri ile prese yüklenir. 
 
Sıcak/soğuk lâminasyon sisteminde presleme basıncı (18-22) kgf/cm², presleme dahil, 
toplam işlem süresi (8-20) dakika arasındadır. Daha sonra soğutma işlemi yapılır. 
 
Sıcak/Sıcak Lâminasyon Sistemi:  
 
Bu sistemde ise yatay bantlı kaplama presleri kullanılır. Yapay reçine kaplamalarında çabuk 
sertleşen reçineler kullanıldığından presleme devresi 1 dakika veya daha kısadır.  
 
Presleme devresi lâminelerin yüzey sıcaklığı, ısı aktarım katsayısı, reçine tipi, pres hazırlık 
zamanı, pres kapatma süresi ve azamî basınca erişme zamanına bağlı olarak değişir.  
 
Lâminasyonda melamin reçinesi emdirilmiş (katkılı melamin reçinesi de olabilir) kraft kâğıtlar 
kullanılır. Yüksek sıcaklık ve basıncın çok kısa süre uygulanması nedeniyle özgül ağırlığı 
0,65 gr/cm³’ten daha düşük levha kullanmak mümkündür.  
 
Melamin reçineleri emdirilmiş kağıtların lâminasyonunda sertleşme süresi 180ºC’ta 30 
saniye, 145ºC’ta 90 saniye ve basınç (18-22) kgf /cm²’dir. 
 
Lâminenin prese yüklenmesinden sonra, vakit geçirmeden basınç uygulanmalıdır. Aksi 
taktirde homojen olmayan, kısmî bir sertleşme meydana gelebilir. Sertleştirme işleminden 
sonra aşırı sertleştirmeyi önlemek için pres açılır ve levhalar çok çabuk bir şekilde boşaltılır. 
Akabinde levhalar sıcaklığı 60ºC’tan daha düşük olan serinletme ünitelerine alınarak 
soğutulur. 
 
2.3. Üretim Kapasitesi 
 
Tesiste yılda 300 işgünü ve 3 vardiya çalışılarak tam kapasitede 36.000 m³ yonga levha ve 
27.000 m³ melaminli yonga levha üretilecektir.  
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2.4. Üretim Akış Şeması 
 
Yonga levha ve melaminli yonga levha üretim akış şemaları aşağıda verilmiştir. 

 
Yonga Levha Üretim Akış Şeması 

 

  Odun   
Hızar Tozu è ê   

  Yongalama   
  ê   
  Kurutma   
  ê   
  Tutkallama   
  ê   
  Serme   
  ê   
  Presleme   
  ê   
  Ebatlandırma   
  ê   
  Zımparalama   
  ê   
  Kalite Kontrol   
  ê   
  İstifleme   
  ê   
  Yonga Levha   
  ê   
  Piyasaya Arz   

 

Melaminli Yonga Levha Üretim Akış Şeması 
 

  Yonga levha   
Kâğıt Hazırlama è ê   

  Statik Elektrikleme   
  ê   
  Presleme   
  ê   
  Kalite Kontrol   
  ê   
  İstifleme   
  ê   
  Melaminli Yonga Levha   
  ê   
  Piyasaya Arz   
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2.5. Makina ve Teçhizat  
 
Tesiste kullanılacak makina ve teçhizat, ana makina ve teçhizat ile yardımcı makina ve 
teçhizat olarak aşağıda verilmiştir. 
 
 
2.5.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi 
 

Makina ve Teçhizatın 
Cinsi 

Ad. Men. 
Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL $ (FOB) Milyon TL $ (FOB) 

Yongalama Makinası 1 İthal 1.050.000 700.000 1.050.000 700.000 
Kurutma Ünitesi      1 İthal 1.200.000 800.000 1.200.000 800.000 
Sunta Presi   1 İthal 3.150.000 2.100.000 3.150.000 2.100.000 
Zımpara Makinası 1 İthal 900.000 600.000 900.000 600.000 
Suntalam Presi 1 İthal 1.650.000 1.100.000 1.650.000 1.100.000 
TOPLAM   7.950.000 5.300.000 7.950.000 5.300.000 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
2.5.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste ana makina ve teçhizat yanında yardımcı makina ve teçhizat olarak kompresör, 
jeneratör, kazan, trafo ve forklift kullanılacaktır. Forklift, trafo ve jeneratör ithalat yoluyla temin 
edilecek kompresör ve kazan ise yerli piyasadan alınacaktır. 
 
Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat aşağıda verilmiştir. 
 

Makina ve Teçhizatın 
Cinsi 

Ad. Men. 
Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL $ (FOB) Milyon TL $ (FOB) 

Trafolar  2 İthal 225.000 150.000 450.000 300.000 
Jeneratör (250 KW)         1 İthal 135.000 90.000 135.000 90.000 
Forklift 2 İthal 22.500 15.000 45.000 30.000 
Kompresör 2 Yerli 27.000 18.000 54.000 36.000 
Kazan 2 Yerli 22.500 15.000 45.000 30.000 
TOPLAM   432.000 288.000 729.000 486.000 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
2.5.3. Makina ve Teçhizat Giderleri  
 
Toplam makina ve teçhizat giderleri aşağıda verilmiştir. 
 
 
 
 

Tutarı 

TL $ 

Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı 7.950.000.000.000 5.300.000 
Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı 729.000.000.000 486.000 
Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri 8.679.000.000.000 5.786.000 
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2.6. Çevre ve Sağlık Problemleri 
 
Tesiste önemli miktarlarda katı atık oluşmayacak, çevreye veya havaya herhangi bir sıvı 
veya gaz atık verilmeyecektir.  
 
2.7. Termin Plânı 
 
Tesisin, öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda ise, iç veya dış 
kredilerin zamanında alınması halinde 1 yıl içerisinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür. 
 
 
3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Sabit Yatırım Tutarı 
 
Arsa, etüt ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. 
gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tutarını oluşturan kalemler aşağıda verilmiştir. 
 

Harcamanın Türü  (TL) ($) 

1.  Arsa Bedeli 450.000.000.000 300.000 
2.  Etüt ve Proje Giderleri 252.576.000.000 168.380 
3.  Teknik Yardım ve Lisans Giderleri     
4.  Arazi Düz. ve Hazırlık Yapıları 22.500.000.000 15.000 

5. Bina-İnşaat Gideri  
     a-) Ana Fabrika Binası ve Tesisler           
     b-) Yardımcı İşletmeler Binası              
     c-) Depolar                                   
     d-) İdare Binası ve Sosyal Tesisler 

3.949.800.000.000 
2.256.800.000.000 

225.400.000.000 
1.358.400.000.000 

109.200.000.000 

2.633.200 
1.504.530 

150.270 
905.600 

72.800 

6.  Ana Makine ve Teçhizat Giderleri 
     a) İthal  
     b) Yerli  

7.950.000.000.000 
7.950.000.000.000 

0 

5.300.000 
5.300.000 

0 

7.  Yardımcı Makine ve Teçhizat Giderleri 
     a) İthal  
     b) Yerli  

729.000.000.000 
630.000.000.000 

99.000.000.000 

486.000 
420.000 

66.000 

8.  İthalat ve Gümrükleme Giderleri 171.600.000.000 114.400 
9.  Taşıma ve Sigorta Giderleri 860.970.000.000 573.980 
10. Montaj Giderleri 433.950.000.000 289.300 
11. Taşıt Araçları Giderleri 80.000.000.000 53.330 
12. İşletmeye Alma Giderleri 561.343.049.000 374.230 
13. Genel Giderler 309.234.781.000 206.160 
14.Yatırım Dönemi Finansman Giderleri 468.906.620.000 312.600 

15. Beklenmeyen Giderler 
      a) Fiziki Beklenmeyen Giderler 

  b) Fiyat Artışlarından Kay. Bek. Giderler 

487.196.413.000 
121.799.103.000 
365.397.310.000 

324.800 
81.200 

243.600 

Sabit Yatırım Tutarı 16.727.076.863.000 11.151.380 
 

Not 1: Hesaplamalarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
       2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasiteye göre değişebilir. 
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3.2. Yıllık Gelir ve Giderler 
 
Tesiste yılda 300 işgünü çalışılarak tam kapasitede yıllık 36.000 m³ yonga levha ve 27.000 
m³ suntalam imal edilecektir.  
 
Ürünlerin ortalama m³ fiyatları; yonga levhada 216.450.000 TL/m³, suntalamda 370.370.000 
TL/m³ olarak alınmıştır. Buna göre yıllık satış gelirleri tutarı 17.792.190.000.000 TL olarak 
gerçekleşecektir. 
 
Tesiste yılda elde edilecek gelir ve giderler aşağıda verilmiştir. 
 

Yıllık İşletme Giderinin Türü (TL) ($) 

  1. Hammadde Giderleri 5.296.500.000.000 3.531.000 

  2. Yardımcı Maddeler Giderleri 1.247.400.000.000 831.600 

  3. Yakıt, Su, Elektrik Giderleri 1.056.400.000.000 704.270 

  4. Personel ve İşçilik Giderleri 472.440.000.000 314.960 

  5. Bakım ve Onarım Giderleri 299.868.000.000 199.910 

  6. İşletme Malzemesi Giderleri 52.965.000.000 35.310 

  7. Sabit Giderler 84.255.730.000 56.170 

  8. Genel Giderler 533.765.700.000 355.840 

  9. Amortismanlar 1.393.353.094.000 928.900 

10. Finansman Giderleri 937.813.240.000 625.210 

11. Pazarlama ve Satış Giderleri 889.609.500.000 593.070 

12. Ambalaj ve Paketleme Giderleri 355.843.800.000 237.230 

A. Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 12.620.214.064.000 8.413.480 

B. Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı 17.792.190.000.000 11.861.460 

C. Brüt Nakit Akımı (B-A) 5.171.975.936.000 3.447.980 

D. Kesintiler (%33) 1.706.752.059.000 1.137.830 

E. Vergi Sonrası Kar 3.465.223.877.000 2.310.150 
 

Not: 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
3.3. İşletme Sermayesi 
 
Tesisin çalıştırılması için gerekli asgari işletme sermayesi çalışma devri katsayısına bağlı 
olduğundan öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış daha sonra yıllık işletme giderleri 
toplamı çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık asgarî işletme sermayesi hesaplanmıştır.  
 
Projenin çalışma devresini hesaplamak için aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır. 
 

İşlemler Ortalama Süre 

Ham maddenin depoda bekleme süresi 21 gün 
Üretim süresi 10 gün 
Ürünün depoda bekleme süresi 15 gün 
Kredili satış vadesi veya süresi 15 gün 
Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi 3 gün 
Toplam 64 gün 
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Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir. 
 
Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile; 
        

Çalışma Devresi Katsayısı = 
64
300

 = 4,69 

          

İşletme Sermayesi İhtiyacı=
Katsayısı Devri Çalışma
Giderleri İşletme Yıllık

 = 
69,4

000.970.860.226.11
 

 
   = 2.395.063.674.000 
 
 
İşletme sermayesi ihtiyacı hesaplanırken doğrudan bir nakit çıkışını ifade etmediğinden 
dolayı yıllık işletme giderlerinden amortismanlar düşülmüştür.  
 
İşletme sermayesi ihtiyacının üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede 
gerçekleştirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması 
durumunda daha az aksi durumda ise daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. 
 
 
3.4. Toplam Yatırım Tutarı 
 
Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı aşağıda 
verilmiştir. 
 

Harcamalar 
Tutarı 

(TL) ($) 

Sabit Yatırım Tutarı 16.727.076.863.000 11.151.380 
İşletme Sermayesi 2.395.063.674.000 1.596.710 
Toplam 19.122.140.537.000 12.748.090 

 
 
3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü  
 
Yatırımın ekonomik ömrü arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama amortisman 
değerine oranından hesaplanmaktadır. 
 
Buna göre tesisin ekonomik ömrü; 
 

Ekonomik Ömür = 
Değeri n AmortismaYıllık

Değeri  Arsa- Tutarı  YatırımSabit
 =  

 

     
000.094.353.393.1
000.863.076.277.16

           = 11,7 = 10 yıl 8 ay  

 
 
3.6. Projenin Finansmanı 
 
Proje finansmanı ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı aşağıda verilmiştir. 
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Harcamalar 
Tutarı 

(TL) ($) 

A) Finansman İhtiyacı     

     Toplam Sabit Yatırım 16.727.076.863.000 11.151.380 
     İşletme Sermayesi 2.395.063.674.000 1.596.710 
     Yatırım Döneminde Ödenen KDV     
Toplam Finansman İhtiyacı 19.122.140.537.000 12.748.090 

B) Finansman Kaynakları     
     Özkaynaklar (% 51,0) 9.744.008.137.000 6.496.010 
     - Sermaye 9.744.008.137.000   
     - Fonlar     
Yatırım Teşvikleri (KDV İstis. vb.)     
Yabancı Kaynaklar (% 49,0) 9.378.132.400.000   
   - Orta ve Uzun Vadeli Krediler 9.378.132.400.000 6.252.090 
   - İşletme Kredisi     
Toplam Finansman 19.122.140.537.000 12.748.090 

 
Yatırımının gerçekleştirilmesinde yaklaşık % 51 oranında öz kaynak ve % 49 oranında ise 
kredi kullanılacaktır. Kullanılacak kredi için ise yatırımın KOBİ teşvik belgeli olarak KÖY’de 
yapılacağı ve yıllık % 10 faiz ödeneceği varsayılmıştır. 
 
Yatırımı daha düşük öz kaynak oranı ile de gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, 
daha fazla yabancı kaynak kullanmak ve daha fazla faiz ödemek zorunda kalınacağı için 
yatırımın kârlılığının azalacağı dikkate alınmalıdır. 
 
 
3.7. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
Değişik unsurlar bakımından yatırımın kârlılığı aşağıda verilmiştir. 
 
 
3.7.1. Yatırımın Kârlılığı 
 
Yatırımın kârlılığı; vergi sonrası kârın yapılan toplam yatırım tutarına oranıdır.  
 

Yatırımın Kârlılığı  = 100x
Tutarı  YatırımToplam
Kâr Sonrası Vergi

 = 

 

           100x
000.537.140.122.19
000.877.223.465.3

 = 18,12 

 
 
Yatırımın kârlılığı bakımından değerlendirildiğinde yatırımın oldukça kârlı olduğu 
görülmektedir. 
 
 

3.7.2. Sermayenin Kârlılığı 
 
Sermayenin kârlılığı yatırım için ortaya konulan sermayenin (öz kaynakların) kârlılığının bir 
göstergesidir ve vergi sonrası kârın öz kaynaklara bölünmesiyle elde edilir. 
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Sermayenin Kârlılığı  = x100
OranıÖzkaynak 

Kâr Sonrası Vergi
 = 100x

000.137.008.744.9
000.877.223.465.3

= 35,56 

 
 
Yatırımın daha düşük öz kaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının 
artacağı düşünülebilir. Bu varsayım bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi 
temin edilmesi durumunda doğrudur.  
 
Genelde öz kaynak oranı azaldıkça alınan kredilerden dolayı vergi sonrası kârda da düşme 
olacağından sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine göre değişecektir. 
 
 
3.7.3. Tam Kapasitede Net Katma Değer 
 
Tam kapasitede oluşturulan net katma değer yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla 
birlikte işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan 
ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir.  
 
Net katma değerin yüksek oluşu işletmenin ekonomiye katkısının büyüklüğünün de bir 
ölçüsüdür. 
 
Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer aşağıda verilmiştir. 
 

  (TL) 

Brüt Kar 5.171.975.936.000 
İşçilik ve Personel Gideri 472.440.000.000 
Faiz Giderleri 937.813.240.000 
Genel Giderler (kiralar vs.) 533.765.700.000 
Net Yurt İçi Katma Değer 7.115.994.876.000 

 
Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan 
büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını 
gösterir.  
 
Yonga levha yatırımı ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma değer 7 trilyon 
civarında olacaktır. 
 
 
3.7.4. Kişi Başına Yatırım Tutarı 
 
Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir 
göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır. 
                  

Yatırımın Geri Dönüş Süresi =  
istihdam Toplam

tutarı  yatırımToplam
 

                                            

           =  
74

000.537.140.122.19
 = 258.407.304.554 TL 

 
 
Yatırım, kişi başına yaklaşık 258 milyar TL’lik bir harcamayı gerektirecektir. 
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3.7.5. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 
 

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam 
yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarının toplamına bölünmesiyle elde 
edilir. 
                  

Yatırımın Geri Dönüş Süresi = 
Amortisman+sonrasıVergi kâr  

tutarı  yatırımToplam
 

 

                                                        
000.971.576.858.4
000.537.140.122.19

 = 3,9 

 
Yatırım, kendini 4. yılın içerisinde amorti etmiş olacaktır. 
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7.1.5. 
ÇİKOLATA ÜRETİM TESİSİ  

SANAYİ PROFİLİ (1997) 
 
 
1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
1.1. Yatırımın Konusu 
 
Yatırımın konusu kakao çekirdeğinin şeker, süttozu, kakao yağı ile birlikte usulüne uygun 
işlem görmesinden sonra gıda maddesi tüzüğünün öngördüğü oranlarda lesitin, fındık, fıstık 
gibi katkı maddeleri ilavesiyle kendine özgü aroma ve lezzette bir gıda maddesi olan 
çikolatanın üretimidir. 

 
1.1.1. İstihdam Durumu 
 
Tesisin tam kapasitede 3 vardiyada istihdam edeceği işçi sayısı 210 kişidir. 
 
 
2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 

 
2.1. Çikolata Üretim Teknolojisi 
 
Çikolata üretimi iki farklı üretim metodu ile gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi klasik 
üretim metodu, diğeri ise modern üretim metodudur. 
 
Klasik metotla çikolata üretimi, karıştırma (% 90 kakaoyağı kakao kitlesi, süt tozu, pudra 
şekeri) öğütme, konçlama (kakao yağı, vanilin, lesitin ile sıvılaştırma) ve ambalajlama 
aşamalarından meydana gelir. Bitter çikolata üretiminde ürüne süt tozu karıştırılmaz. 
 
Modern çikolata üretim metodu, klasik metodun esnek üretim teknolojisi prensibine göre 
modifiye edilmişi olup Weiner Metodu olarak da bilinmektedir. Bu metotla çikolata üretiminde 
elde edilen çikolatanın kalitesi sistem operatörüne bağlı olmaktan kurtarılmıştır. Modern 
çikolata üretim metodunun bir başka avantajı ise çikolata reçetesi ve kullanılan maddelerin 
özelliğine göre işlem süresinin ayarlanabilir olmasıdır. 

 
Çikolata ve kakaolu ürünler 3 grupta toplanabilir. 
 

• Çikolatalar 
• Kokolinler 
• Fındık ezmeleri 

 
Bu üç grup mamulün temel olarak aynı makine ve teçhizat ile üretimlerinin yapılması 
mümkün ise de bileşimlerinde kullanılan ham maddelerde bazı farklar vardır. Çikolataların 
bileşiminde kakao, kakao kitlesi, kakao yağı ve şeker bulunur. 

 
Çeşitlerine göre; 
 

• Sütlü çikolatalar, 
• Bitter çikolatalar, 
• Beyaz çikolatalar 

 
Olmak üzere genellikle üçe ayrılır. 
 

Sütlü çikolatalarda şeker, kakao yağı, kakao kitlesi ve süt tozu, beyaz çikolatalarda şeker 
süttozu ve / veya kakao yağı bulunur. Bitter çikolatalar ise süt veya süttozu ihtiva etmezler. 
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Her üç çeşit çikolatada diğer bileşenlerin farklı olmasına karşılık kakao yağı kullanılan ortak 
ham madde olup, ürüne çikolata denilmesinin sebebidir. 

 
2.2. Kapasite 

 
Kurulacak tesisin kapasitesi 3 vardiyada 6.000 ton/ yıl olarak kabul edilmiştir. 
 
2.3. Üretim Akım Şeması 

 
Çikolata üretim akım şeması aşağıda verilmiştir. 

 
Kakao Yağının Elde Edilmesi 

Kakao Çekirdeği 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temizleme ve Kurutma Kavurma Kırma ve Kabuk Ayıklama 
Öğütme 

Buharlama 
( Kakao Likörünün Tanklara Alınıp Acılık Veren 

Maddelerin Uzaklaştırılması ) 
Presleme 

(Basınç Altında Kakao Yağı Elde Edilmesi) 
Filtrasyon Kakao Yağı Soğutma 

 

Dolum 
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Kakao Tozunun Elde Edilmesi 
 

Kakao Çekirdeği 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çikolatanın Elde Edilmesi 
 

Karıştırma 
(Süttozu, Şeker,  Kakao Yağı, Kakao Kitlesi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kırma Öğütme Pulverizasyon Eleme Dolum Kakao Tozu 
Öğütme Konçlama 

Lesitin, Kakao Yağı, Vanilin 
Şekillendirme 

Çikolata Hamuru 
Ambalajlama 
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2.4. Makine ve Teçhizat Listesi 
 

Tesis için gereken yerli ve ithal makine ve teçhizatın listesi aşağıda verilmiştir. 
 

Yerli Makine ve Teçhizat 
 
• Kuvertur Doldurma ve Vibratör Sistemi 
• Konveyör 
• Vida Konveyör 
• Ezme Pralin Dolum Makinası ve Dinlendirme Deposu 
• Kakao Değirmeni 350 kg/ saat kapasiteli  (10 HP Gücünde) 
• Kakao karartma Konç Makinası 
• Megama Melanjör ( Komple) 
• Megama Pudra Şeker Değirmeni 
• Elektronik Kontrollü Rotatif Kazı 
• Otomatik Tartma Sistemi 
• Soğuk Tambur ve Soğutma Ünitesi 
• Çikolata Soğutma Tüneli 
• Gofret Krema Sürme Makinası 
• Basınçlı Krema İmal Makinası 
• Çikolata ısı Eşanjörü Ünitesi 
• Dinlendirme Kazanı 

 
İthal Makine ve Teçhizat: 

 
• Elektronik Paketleme Sistemi 
• Bilyalı Değirmen Karıştırıcı Konç Makinası 
• Sarma Ambalajlama Makinesi 
• Çikolata Hamuru Karıştırma Makinesi 
• Renk ve Aroma Artırma Makinesi 
• Pudra Şekeri Öğütme Makinası 
• Kakao Çekirdeği Öğütme Makinası 
• Temperleme Makinası 
• Çırpıcı Fondon Makinası 
• Ambalajlama Makinası 

 
 

2.5. Termin Planı 
 

Tesisin yatırıma başlandıktan sonra 24 ay sonra deneme üretimine geçmesi ve 6 aylık 
deneme safhası geçirmesi öngörülmüştür. 
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3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
 

3.1. Yatırımın Mali Yönü 
 
Yatırımın teknik ömrü 11,76 yıl olarak hesaplanmıştır. 
 
3.2. Projenin Finansmanı 
 
Projenin finansmanının % 40’ının öz kaynaklardan, % 60’ının ise kredilerden karşılanacağı 
öngörülmüş olup, dağılımı aşağıda verilmiştir. 
 

Özkaynaklar ( % 40) 382.212.800.000 

Krediler ( % 60)  582.319.200.000 

Toplam 970.532.000.000 

 
 
Toplam Yatırım Tutarı Tablosu 

 

01 Etüd ve proje giderleri 5.350.000.000 
02 Arsa bedeli 3.210.000.000 
03 Arazi düzenleme ve hazırlık yapıları giderleri 1.070.000.000 
04 Bina ve inşaat giderleri  
 • Ana fabrika binası ve tesisler 32.100.000.000 
 • Yardımcı işletmeler 1.284.000.000 
 • Ambarlar 9.630.000.000 
 • İdari binalar 8.650.000.000 
 • Sosyal tesisler 2.675.000.000 
05 Ana fabrika makine ve teçhizat giderleri  
 • İthal 297.635.000.000 
 • Yerli 52.751.000.000 
06 Yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri  
07 İthalat ve gümrükleme giderleri 6.056.000.000 
08 Taşıma ve sigortalama giderleri 21.186.000.000 
09 Montaj giderleri 19.260.000.000 
10 Taşıt araçları giderleri 34.775.000.000 
11 İşletmeye alma giderleri 17.120.000.000 
12 Genel giderler 21.293.000.000 
 Toplam 543.515.000.000 

13 Diğer Giderler  

 • Yatırım Dönemi Faizleri 63.217.000.000 
 Toplam Sabit Sermaye 606.732.000.000 

 İşletme Sermayesi 363.800.000.000 

 Toplam Yatırım Tutarı 970.532.000.000 
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3.4. Yıllık İşletme Gelir ve Giderleri 
 
İşletmenin yıllık gelir ve giderlerinin aşağıdaki gibi gerçekleşeceği öngörülmüştür. 

 
Yıllık işletme gelirleri 1.284.000.000.000 

Yıllık işletme giderleri 918.491.000.000 

Brüt kar 365.509.000.000 

Vergi ve kesintiler (% 44 olarak) 160.824.000.000 

Net Kar 204.685.000.000 

  
 
 

3.5. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
 
3.5.1. Yatırımın Karlılığı 
 
 
 Net kar                    204.685.000.000 
-----------------------------  = -------------------------- = % 22 
 Toplam Yatırım       970.685.000.000 
 
 
  
 
3.5.2. Sermayenin Karlılığı 
 
 
 Net kar       204.685.000.000 
    -----------------------------  = -------------------------- = % 53 
 Öz Sermaye     388.212.000.000 
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7.1.6. 
PASTÖRİZE SÜT VE SÜT MAMULLERİ  

SANAYİ PROFİLİ (1997) 
 
 

1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
1.1. Yatırımın Konusu 
 
Yatırımın konusu pastörize süt ve mamulleri üretimidir. Yatırım imalat sektöründe gıda ve içki 
üretimi alt sektöründe yer almaktadır. 
 
1.2. Ham Madde ve Özellikleri: 
 
Ham madde olarak çiğ süt kullanılmaktadır. Çiğ süt kendine özgü tad, koku, renk ve kıvamda 
içine başka maddeler karıştırılmamış ve herhangi maddesi alınmamış üründür. 
 
Ekstra, 1.sınıf, 2 sınıf olmak üzere üç kalite sınıfa ayrılır. 
 
1.3. Mamul Maddeler ve Özellikleri 
 
a) Pastörize Süt: Ekstra veya birinci sınıf çiğ sütlerin tabi ve biyolojik özelliklerine zarar 
vermeden elde edilir. Özelliklerine göre 1.sınıf ve 2.sınıf olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlarda 
içerdikleri yağ miktarına göre yağlı, yarım yağlı olmak üzere 3 tipte üretilirler. 
 
Genel Özellikler: 
 
Yağlı tipte yağ oranı en az % 3 (m/v) 
Yarım yağlı tipte yağ oranı en az % 1,5 (m/v) 
Az yağlı tipte yağ oranı en az % 0,5 (m/v) 
Yağsız katı madde miktarı en az  % 8(m/v) olmalı, 
E.coli bulunmamalı. 
 
b) Kaşar Peyniri: Standardına uygun sütlerin imalat tekniğine göre işlenmesi sonucu elde 
edilen ve olgunlaşmasından sonra kendine has koku, renk, tad ve aroması olan sert yapılı bir 
peynirdir. 
 
Genel Özellikler: 
Rutubet miktarı kütlece en çok % 40, tuz miktarı katı maddede küt en az % 3, en çok % 7 
olmalıdır. 
 
c) Tereyağı: Krema ve yoğurdun tekniğine uygun metot ve aletlerle işlenmesi sonucu elde 
ve gerektiğinde Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde izin verilen katkı maddeleri de 
katılabilen, kendine has tat, koku ve kıvamdaki bir süt mamulüdür. 
 
Sınıflar: I., II., III. Sınıf 
Tipler Kahvaltılık, Mutfak, Sade Yağ. 
 
Genel Özellikler: 
Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde konulması kabul edilen maddeler dışında madde 
bulunmamalı. E.Coli Bulunmamalı. Pastörize tereyağların 1 gramında 10’dan fazla koliform 
bakteri, 50’den fazla proteolitik bakteri ve 50’den çok lipolitik bakteri bulunmamalı. Pastörize 
tereyağların 1 gramında 10’dan fazla koliform bakteri, 50’den fazla proteolitik bakteri ve 
50’den çok lipolitik bakteri bulunmamalı. Pastörize olmayan tereyağların 1 gramında 100’den 
çok koliform bakteri, 1000’den çok proteolitik bakteri ve 1000’den çok lipolitik bakteri 
bulunmamalı. 
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Sadeyağların her sınıfında küf ve maya miktarı 1 gramında 100’den az olmalıdır. Tuzlu 
mutfak tereyağında Sodyum Klorür miktarı kütlece en çok % 2 olmalıdır. Kahvaltılık ve 
mutfak tereyağlarında rutubet miktarı en çok % 16, Reichert-Merscl sayısı en az 24 olmalı, 
sütten geçen yağsız katı madde miktarı kütlece en çok % 2 olmalıdır. Peroksit değeri en çok 
5 miliekivalon olmalıdır. 
 
d) Yoğurt: Sütlerin tekniğine uygun şekilde, streptoroccus themophilus ve Lactobacillus 
bulgaricus’un etkisiyle laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen ve yoğurt kültürlerini 
canlı olarak içeren fermente bir üründür. 
 
Katkı Maddesi: Süte koyulaştırma amacıyla katılabilen ve çözünebilme oranı en az % 98 olan 
süttozudur. 
 
Sınıflar: Özelliklerine göre bir sınıftır. 
Tipler: Yağ içeriğine göre Ekstra Yağlı, Tam Yağlı, Yarım Yağlı, Yağsız (yavan) olmak üzere 
4 tipe ayrılır. 
 
Genel Özellikler: 
Yoğurtta gözle görülebilir kirlilik belirtisi ve renk değişikliği olmamalı. Düzgün kıvamlı jelimsi 
yapıda olmalı, dipte tortu, gaz kabarcığı, granül ve topakçıkları içermemeli, su salmamış 
olmalı. Yoğurtta yabancı tad, koku ve aroma hissedilmemeli. Yoğurtta asitlik, laktik asit 
cinsinden % 80’den az ve % 1,60’dan fazla olmamalı. Yoğurdun 1 gramında 10’dan çok 
koliform bakteri, 100’den çok maya ve küf olmamalı. Yoğurtta mikrobiyel kontaminantların 
sayısı (laktik asit bakterileri dışındaki mikroorganizmalar) gram’da 50.000’den çok olmamalı. 
Yoğurtta preksit testi negatif sonuç vermelidir. 
 
Yoğurdun Tip Özellikleri 
 
Tip Yağ % Toplam Kuru Madde % 

Ekstra Yağlı En az 3,8 En az 15 

Tam Yağlı En az 3,0 En az 12 

Yarım Yağlı En az 1,5 En az 10,5 

Yağsız - En az 9,0 
 
e) Beyaz Peynir: Standartlara uygun sütlerin imalat tekniğine göre işlenmesi ve 
olgunlaşması sonucu elde edilen kendine has şekil, koku, tad ve kıvamdaki peynirdir. 4 tipe 
ayrılır. 
 
Tam yağlı beyaz peynir 
Yağlı beyaz peynir 
Yarım yağlı beyaz peynir 
Yavan beyaz peynir. 
 
f) Ayran: TS 1330’a uygun yoğurdun veya TS 1018’e uygun inek, keçi, koyun veya manda 
sütlerinin tekniğine göre işlenmesiyle elde edilen kendine has renk, koku, tad, kıvam ve 
görünümü olan bir süt ürünüdür. 
 
Tipler: Tam Yağlı, Yarım Yağlı, Yağsız. 
 
Özellikler: 
Ayran yapımında kullanılan su TS 266’ya uygun olmalıdır. Ayranda gözle görünebilir kirlilik 
belirtisi olmamalı. Ayranda yabancı tad, koku ve aroma hissedilmemeli. Ayranda asitlik, laktik 
asit cinsinden % 0,6’dan az ve %1,60’dan fazla olmamalı. 1 mililitresinde 10’dan çok koliform 
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grubu organizma, 100’den çok maya ve küf olmamalı. Yoğunluğu 1,020’den az olmamalı. 
Safra tuzu (sodyum klorür) en fazla % 1 oranında olmalı. 
 
Ayran Tipinin Özellikleri 
 

Τιπ Ψα % Τοπλαµ Κυρυ Μαδ. % 

Tam Yağlı ≥1,5 ≥6,0 

Yarım Yağlı ≥0,8 ≥5,2 

Yağsız <0,8 ≥4,5 
 
 

1.4. Yan Ürünler ve Özellikleri: 
 
Peynir Altı Suyu: Ülkemizde peynir işletmelerinin çoğu peynir suyunu değerlendirmeden 
dökmektedirler. Özellikle küçük boyutlu ve hijyen kurallarına uygun olmayan üretim yapan 
işletmeler tarafından ara kademe ürünleri ekonomik olarak değerlendirilmemektedir. Yan 
ürün olan peynir altı suyunun ekonomik olarak değerlendirilmesi mümkündür. 
 
 

1.5. Süt Ürünleri Üretimi: 
 

Süt ve Mamulleri Üretim Miktarları  
(bin ton) 

Ψ⎬λλαρ 2000 2001 2002 2003 2004∗ 

İşlenmiş içme sütü 370 365 415 457 485 

Yoğurt 870 890 910 940 985 

Beyaz Peynir 220 224 230 240 252 

Kaşar Peyniri 55 53 55 65 72 

Tereyağı 133 132 134 143 150 
Kaynak: İGEME, 2005 
*: Tahmin 
 
 

1.6. İstihdam Durumu: 
 
Tesis işletmeye açıldığı zaman tam kapasitede idari, vasıflı ve düz işçi olmak üzere 76 kişi 
istihdam edecektir. 
 
 

2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 

2.1. Üretim Teknolojisi 
 
Ülkemizde süt işleyen tesislerin genellikle mandıra hüviyetinde ve küçük kapasitedeki 
süthaneler durumunda olması, standart bir üretim yöntemi bulunmamasına ve üretim öncesi 
ve sonrası sanitasyon alışkanlığı ile standart ürün için otokontrol ve kullanılan ekipmanların 
sanitasyon açısından standartlara uygunluğu açılarından istenilen düzeylere erişilmemesine 
neden olmaktadır. 
 
Pastörize Süt Üretim Yöntemi: 
 
Pastörizasyon; Sütün biyolojik özelliğine fazla zarar vermemek şartıyla sütte bulunan saprofit 
bakterilerin büyük bir çoğunluğunu, patojen bakterilerin tamamını yok etmek amacıyla 
uygulanan bir ısıtma işlemidir. Bu sayede tüketici için daha sağlıklı ve dayanma gücüne 
sahip süt elde edilir. 
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Pastörizasyon ülkemizde iki yöntemle yapılmaktadır. 
 
1-LTLT Yöntemi: Düşük derecede uzun süreli olarak yapılan pastörizasyondur. Çiğ süt, yağ 
oranı yönünden ayarlanması gerektiğinde 50-60 0C’a kadar su buharı veya sıcak su ile 
ısıtılarak seperatöre sevk edilir. Seperatöre gelen ısıtılmış sütün kreması, tipine uygun 
pastörize süt yağ miktarına göre ayarlanarak yabancı kokudan ayırma ve homojenizasyon 
işleminden sonra pastörizasyona sevk edilir. Pastörizasyon kazanına gelen ısıtılmış süt 
karıştırılarak sıcaklığı sıcak su veya su buharı ile 65 +-1 0C’a getirildikten sonra bu sıcaklıkta 
30 +-1 dakika bekletilir. Bu işlem genellikle çift cidarlı tanklarda yapılmaktadır. Sonra buzlu su 
yardımıyla 5 +- 1 0C’a kadar sıcaklık düşürülür ve dolum ünitesine sevk edilir. 
 
2-HTST Yöntemi: 
 
Yüksek sıcaklıkta kısa süreli olarak yapılan pastörizasyondur. Denge tankından sevk edilen 
çiğ süt borulu veya plakalı pastörizatörün ön ısıtıcı bölümünde 50-60 0C’a kadar ısıtılır. 
Homojenizasyon işlemi yapıldıktan sonra 72-75 0C’de 15-20 sn. tutulur. Bu işlemde plakalı su 
değiştiriciler kullanılır. Gıda maddeleri tüzüğünde, eğer hijyenik koşullar gerekli kılıyorsa 
pastörizasyon 85 0C’de 1 dakika tutulmak suretiyle yapılabileceği de belirtilmektedir. 
 
Ayran: Normal yoğurt sulandırılarak veya kuru maddesi önceden ayran üretimi için 
ayarlanan süt doğrudan yoğurda işlenerek elde edilir. 
 
Tereyağı: Ekşitilmiş ya da olgunlaştırılmış olan ve % 30-35 oranında yağ ihtiva eden 
kremanın ahşap ya da metal yayıklarda yayıklanması ile elde edilir. 
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2.2. Üretim Akış Şemaları 
 
    Pastörize Süt Üretim Aşamaları                            Yoğurt-Ayran Üretim Yöntemi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çiğ Süt ve Kalite Kontrol Soğutma (42-43 0C) Standardizasyon Klarifikasyon Soğukta Depolama 
Soğutma 

Ambalajlama Ön Isıtma Homojenizasyon Pastörizasyon Soğutma Starter Kültür İlavesi Paketleme İnkübasyon Yoğurt (Sade ve Aromalı) 
Soğutma Soğukta Depolama 

Standardizasyon Çiğ Süt ve Kalite Kontrol Klarifikasyon 
Kuru Madde Artırılması Ön Isıtma Homojenizasyon Aroma İlavesi (Aromalı Set 

Yoğurtlar İçin) Starter Kültür İlavesi Paketleme İnkübasyon Soğutma 
Soğukta Depolama 
Karıştırılmış Yoğurt 
(Sade ve Aromalı) 
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     Beyaz Peynir Üretim Yöntemi                               Kaşar Peynir Üretim Yöntemi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. İmalat veya İş Kapasitesi 
 
Tesis yılda 12.000 ton sütü tek vardiyada işleyerek pastörize süt, yoğurt, ayran, tereyağı, 
beyaz ve kaşar peyniri imalatı yapacaktır. Günlük üretim kapasitesi 40 t/8 saattir. 
 
 
 
 
 

Sütün Seçimi ve Kalite Kontrol Pıhtının Parçalanması 
 

Soğutma  
(Mayalanma Derecesinde) 

 

Klarifikasyon Dinlendirme 
Standardizasyon 

 Salamura Pastörizasyon 
 Pıhtı Oluşması  
(Starter kültürü, kalsiyum Klorür, 

peynir mayası eklenerek) 

Pıhtının Parçalanması 
Baskı  

(Peynir Altı Suyunun Süzülmesi) 

Ambalaj Soğukta Depolama Standardizasyon Süt ve Kalite Kontrol Klarifikasyon 
Pastörizasyon 

 

Soğutma  
(Mayalanma Derecesinde) 

 

Pıhtı Oluşması  
(Starter kültürü, kalsiyum Klorür, 

peynir mayası eklenerek) 
 

Baskı  
(Peynir Altı Suyunun Süzülmesi) 

 

Agregat Soğukta Depolama 
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2.4. Ana Makine ve Teçhizat Tablosu: 
 

Sıra 
No 

Adı Özelliği Miktarı Cinsi 
Birim Fiyatı 

(1000TL) 
Tutarı 

(1000TL) 

Süt Alım Bölümü 
1.  Süt Alım Kantarı 500 kg 1 Adet 820.000 820.000 
2.  Kantaraltı Havuzu 1000 kg 1 Adet 145.000 145.000 
3.  Süt filtresi (Hat Tipi) 1 Adet 23.000 23.000 
4.  Süt Pompası 5000 Lt/h 2 Adet 63.500 127.000 

Pastörize Ünitesi 

5.  Plakalı Pastörizatör 5.000 Lt/h  
Kapasiteli 1 Adet 4.833.000 4.833.000 

6.  Krema Seperatörü 5000 Lt/h 1 Adet 1.882.000 1.882.000 
7.  Süt Depolama Tankı 6000 Lt   2 Adet 894.500 1.791.000 
8.  Holder 5000 Lt(5 Dak.) 1 Adet 1.095.000 1.095.000 

Kaşar Ünitesi 
9.  Kaşar Mayalama Teknesi 3000 Lt. 2 Adet 1.460.000 2.920.000 
10.  Kaşar presi Pnomatik 400 Lt. 2 Adet 227.500 455.000 
11.  Kaşar Rendesi 1 Adet 82.000 82.000 
12.  Kaşar Haşlama 1 Adet 91.000 91.000 
13.  Kaşar Haşlama Sepeti 2 Adet 21.500 43.000 
14.  Kaşar masası 2 Adet 82.000 164.000 
15.  Kaşar Rafı (paslanmaz çelik) 5 Adet 82.000 410.000 
16.  Kalıp Askılığı 2 Adet 91.000 182.000 
17.  Kaşar vakum makinası (ikili) 1 Adet 1.003.000 1.003.000 
18.  Kaşar paketleme Makinası 2 Adet 82.000 164.000 

Beyaz Peynir Ünitesi 
19.  Peynir Mayalama Teknesi 300 Lt. 15 Adet 200.600 3.009.000 
20.  Salamura Hazırlama Tankı 1000 Lt. 1 Adet 474.000 474.000 
21.  Salamura depolama tankı 2000 Lt. 2 Adet 456.000 912.000 
22.  Salamura Pompası 5000 Lt/h 1 Adet 63.000 63.000 
23.  Teneke Dolum Masası                             2 Adet 82.000       164.000 
24.  Teneke Kapatma Makinası                      1 Adet 592.000       592.000 

Tereyağı Ünitesi 
25.  Krema Olgunlaştırma Tankı 1000 Lt 1 Adet 474.000 474.000 
26.  Krema Pompası                                        1 Adet 63.000           63.000 
27.  Sıkıştırmalı Yatak                                     1 Adet 228.000         228.000 
28.  Tereyağı Masası                                         1 Adet 82.000          82.000 
29.  Tereyağı Şekillendirme Makinası             1 Adet 319.000        319.000 
30.  Tereyağı Taşıma Aracı                               1 Adet 69.000           69.000 

Yoğurt Ünitesi 
31.  Yoğurt Sütü Proses Tankı 1000 Lt 2 Adet 355.500        711.000 
32.  Yoğurt Vakum Evaperatörü (Yerli)         1 Grup 2.006.000 2.006.000 
33.  Ara Tankı                                                   1 Adet 319.000       319.000       
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34.  Yoğurt Dolum Tabancası                         2 Adet 3.647.500 7.295.000 
35.  Yoğurt Maya Pompası                              1 Adet 27.000        27.000 
36.  Yoğurt Arabası                                          5 Adet 100.000 500.000 
37.  Kültür Tankı 200 Lt                                  1 Adet 456.000     456.000 

38.  
İnkübasyon Oda Malzemeleri   
(Eveparatör, Soğuk Oda Kapısı,  
Otomasyon)               

2 Grup 319.000     638.000 

Yardımcı İşletme Makine ve Teçhizatı 

39.  Buhar Kazanı ve Ekipmanları                   1 Grup 2.006.000   2.006.000    
40.  Buhar, Su Buzlusu Hatları Malzemeleri   1 Grup 638.000        638.000 
41.  Paslanmaz Boru Teçhizat                           1 Grup 729.000      729.000 
42.  Soğuk Hava Soğutma Grubu 2 Grup 820.500     1.641.000 

 
 
3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
 
3.1.Yatırımın Teknik Ömrü 
 
Yatırımın ekonomik ömrü 12,5 yıl hesaplanmıştır. 
 
3.2.Projenin Finansmanı 
 
Toplam Yatırım Tutarının en az % 50’sinin öz sermaye olarak karşılanacağı, geri kalan 
finansman ihtiyacının ise çeşitli kredi kaynaklarından temin edileceği düşünülmüştür. 
 
3.3.Toplam Yatırım Tutarı Tablosu 
 

Sıra 
No 

Yatırım Faaliyetleri            (Milyon TL.) 

1.  Etüd Proje ve Mühendislik Giderleri 8.000 

2.  Arsa Gideri (10.000 m2) 2.500 

3.  Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları 500 

4.  Ana Makine ve Teçhizatlar 86.400 

5.  Yardımcı Makine ve Teçhizatlar 5.800 

6.  İnşaat Toplamı (2.355 m2) 51.300 

7.  Taşıt Araçları 10.000 

8.  Taşıma ve Sigorta 1.500 

9.  Montaj 4.700 

10.  Genel Giderler 2.300 

11.  Diğer Giderler 
Yatırım Dönemi Faizleri 17.300 

12.  Toplam Sabit Yatırım 190.300 

13.  İşletme Sermayesi 95.400 

14.  Toplam Yatırım 285.700 

 1 $: 145.000 TL. 
 1 DM: 85.000 TL. 
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3.4. İşletme Dönemi Gelirleri 
 
 Satış Değeri (Milyon TL.) 

Süt ve Mamulleri 740.000 

Yan Ürünler (Peynir Altı Suyu) 12.000 

Toplam 752.000 

 
 
Tam Kapasitede Giderler (Milyon TL.) 
 
Hammadde 395.000 

Yardımcı Maddeler 12.000 

Ambalajlama Giderleri 55.000 

Elektrik, Yakıt, Su 32.000 

İşçilik, personel 48.000 

Bakım Onarım 2.000 

Araç Giderleri 3.000 

Amortismanlar 15.200 

Genel Giderler 2.500 

Finansman giderleri 17.300 

Satış Masrafları 5.000 

Toplam 587.000 

 
 
Gelir-Gider ve Kar Tablosu (Milyon TL.) 
 
Gelirler Toplamı 752.000 

Giderler Toplamı 587.000 

Brüt Kar 165.000 

Vergiler ve diğer kanuni kesintiler( %44) 72.600 

Net Kar 92.400 

 
 
3.5. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
3.5.1. Yatırımın Karlılığı 
 
Net kar/Toplam yatırım 
92.400/285700= % 32 
 
3.5.2. Sermayenin Karlılığı 
 
Net kar/Özkaynak 
92400/95150= % 97 
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3.5.3. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 
 
Toplam Yatırım/ (Net Kar+Amortismanlar) 
268650/(92400+15224)=2.65 yıl 
 
3.6. Standartlar 
 
T.S.1018 Çiğ süt 
T.S. 1019 Pastörize Süt 
T.S. 1330 Yoğurt 
T.S.3810 Ayran 
T.S. 10935 Yoğurt Yapım Kuralları 
T.S. 11150 Süt-Pastörizasyon Metodu ile İşlenen- Yapım Kuralları 
T.S.591 Beyaz Peynir 
T.S.1331 Tereyağı 
T.S. 3272 Kaşar Peyniri 
T.S.4805 Peyniraltı Suyu        
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7.1.7. 
PATATES CİPSİ VE MISIR ÇEREZİ  

SANAYİ PROFİLİ (1998) 
 
 
 

1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
 
1.1. Yatırımın Konusu 
 
Patatesin işlenerek patates cipsi ve mısır irmiğinden de çerez üretilmesidir. Üretimde 
kullanılan ham maddeler; patates, yağ, tuz, mısır irmiği, mısır pelleti ve patates pelleti’dir. 
Ayrıca, ambalaj maddesi olarak alüminyum folyeti PVC ve mukavva kutu kullanılacaktır. 
 
1.2.İstihdam Durumu 
 
Tesiste tam kapasitede toplam 54 kişi istihdam edilebilecektir. 
 
 
2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
 
2.1.Üretim Teknolojisi 
 
Üretim 3 hat üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
 
1. Patates Cipsi Hattı 
 
Bu hatta patatesler soyulur, yıkanır ve dilimlenerek yağda kızartılır. Yaklaşık saatte 300 kg 
patates cipsi mamul olarak çıkmaktadır. 
 
2. Mısır İrmiği Ektruder Hattı 
 
Bu hatta saatte ortalama 160 kg mısır irmiği karıştırılmakta, kalıplanmakta, tatlandırılmakta 
ve paketlenmektedir. 
 
3. Kızartma Hattı 
 
Saatte ortalama 20 kg. mısır pelleti, 20 kg. patates pelleti kızartılarak tatlandırılmakta ve 
paketlenmektedir. 
 
2.2. Kapasitesi 
 
Tesisin kapasitesi günde 8 saat, yılda 300 gün üzerinden; 
 
- Patates Cipsi                   : 648.000 kg. 
- Mısır İrmiği Ürünleri         : 364.800 kg. 
- Patates Pelleti                 :   45.600 kg. 
- Mısır Pelleti                     :   45.600 kg.  
 
Olarak öngörülmüştür 
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2.3. Üretim Akış Şeması 
 
    Patates Cipsi Hattı                                    Mısır İrmiği                            Kızartma Hattı 

                                                                             
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
2.4. Makine ve Teçhizat Listesi 

 

Makine ve Teçhizatın Cinsi Adedi 

1-Patates Cipsi Hattı(Yıkama, Temizleme, Soyma, Dilimleme, Kızartma, Eşanjör) 1 

2-Su Arıtma Cihazı 1 

3-Paketleme Makinası 2 

4-Yağ Tankı 2 

5-Buhar Kazanı ( 40 m2) 1 

6-Kompresör (10 BG-20 B6) 2 

7-Trafo (400 KVA) 1 

8-Mısır İrmiği Ektruder Hattı 1 

9-Kızartma ve Tatlandırma Hattı 1 

10-Otomatik Paketleme Makinası 8 

11-Muhtelif Kalite Kontrol ve Test Cihazları (Nem Ölçme, Hassas Terazi, Yağ Test Cih.)  

Patates 

Soyma 

Yıkama 

Dilimleme 

Kızartma 

Mısır İrmiği 

Karıştırma 

Ekstruderlerde 
İşleme 

Tatlandırma 

Paketleme 

Piyasaya Sevk 

Mısır Pelleti 
+ 

Patates Pelleti 

Kızartma 

Tatlandırma 

Paketleme 

Piyasaya Sevk 

Eşanjöre Verme 

Ambalajlama 

Piyasaya Sevk 
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2.5. Termin Planı 
 
Tesisin 16 ayda üretime geçebileceği öngörülmüştür. 
 

 
3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Yatırımın Teknik Ömrü 
 
Ortalama amortisman oranı 10.973 olarak hesaplanmış olup, bu rakam dikkate alınarak 
yatırımın teknik ömrü 9 yıl olarak hesaplanmıştır. 
 
3.2. Projenin Finansmanı 
 

Kredi % 60 220.000.000.000 TL. 

Öz kaynak % 40 146.666.000.000 TL. 

Toplam % 100 366.666.000.000 TL. 

 
Tesisin Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacağı düşünülerek öz kaynak oranı % 40 olarak 
alınmıştır. Kredinin % 40 faiz oranı ile alınacağı dikkate alınmıştır. 
 
3.3. Toplam Yatırım Tutarı Tablosu 
 

Harcama Kalemleri Tutarı (Milyon TL.) 

1-Arsa Bedeli (3.500 m2) 4.375 
2-Etüt ve Proje Giderleri 750 
3-Arazinin Düzenlenmesi ve Arazi Yapıları 500 
4-Bina ve İnşaat Giderleri 
a)Ana Fabrika Bina ve Tesisleri (1.000 m2) 
b)Yardımcı İşletme (100 m2) 
c)Ambarlar (150 m2) 
d)İdare Binaları (100 m2) 
e)Sosyal Tesisler (150 m2) 

 
25.819 

2.519 
3.387 
2.519 
3.873 

5-Ana Fabrika Makine ve Teçhizat Giderleri 
a)İthal 
b)Yerli 

173.174 
- 

173.174 
6-Yardımcı İşletme ve Makine Teçhizat Giderleri 5.000 
7-İthalat ve Gümrükleme Giderleri - 
8-Taşıma ve Sigorta Giderleri 5.195 
9-Montaj Giderleri 1.731 
10-Taşıt Araçları 25.000 
11-İşletmeye Alma 2.500 
12-Genel Giderler 2.653 
13-Beklenmeyen Giderler 2.589 
14-Yatırım Dönemi Faizleri 44.000 
15-Toplam Sabit Yatırım 305.494 

16-İşletme Sermayesi 61.172 

17-Toplam Yatırım 366.666 

Not: Hesaplamalarda Ortalama Döviz Oranı 1 $ :214.300 TL. Olarak alınmıştır. 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 256 

3.4. Yıllık Gelir- Gider Tablosu (Tam Kapasitede) 
 

Yıllık İşletme Gelir ve Giderleri (Milyon TL) 

Yıllık İşletme Gelirleri 2.071.000 

Yıllık İşletme Giderleri 1.651.000 
Hammadde Giderleri 1.251.000 
Yakıt, Su, Elektrik Giderleri 274.000 
Bakım ve Onarım Giderleri 12.640 
Personel ve İşçilik Giderleri 64.800 
Genel Giderler 7.332 
Taşıt Araçları Gideri 1.500 
Amortismanlar 33.521 
Satış Masrafları Gideri 5.500 
Brüt Kar 420.000 

Kesintiler ( % 44) 184.800 

Net Kar 235.200 

 
 
3.5. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
 

3.5.1. Yatırımın Karlılığı 
 
 

                                       Net Kar                              235.200.000.000 
Yatırımın Karlılığı=------------------------------ x 100 =  ------------------------ x 100 = 64.15 
                              Toplam Yatırım Tutarı                366.666.000.000 
 
 
3.5.2. Sermayenin Karlılığı 
 
 

                                            Net Kar                         235.200.000.000 
Sermayenin Karlılığı=-------------------------- x 100 =  ------------------------ x 100 = 160 
                                   Öz kaynak Miktarı                  146.666.000.000   
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7.1.8. 
MEYVE VE SEBZE PAKETLEME TESİSİ  

SANAYİ PROFİLİ (2003) 
 
 

1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
1.1. Yatırım Konusu 
 

Yatırımın konusu yurdumuzun meyve ve sebze üretim bölgelerinde “Meyve ve Sebze 
Paketleme Tesisi” kurulmasıdır. 
 
Amaç, ülkemizin tarımsal üretiminde çok önemli yeri olan meyve sebzelerimizin, nihai 
tüketiciye kadar en az kayıpla, sağlıklı şekilde ulaşmasını sağlamaktır.  
 
1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler  
 
Ülkemiz meyve ve sebze üretiminde çok önemli bir potansiyele sahiptir. İklim özellikleriyle 
birçok batı ülkesinde yetişmeyen meyve ve sebze çeşitleri, yurdumuzda en doğal şekilde 
yetişmektedir. Üreticilerimiz yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimiyle üretimde 
oldukça deneyimlidir. Ancak, hızla gelişen ve değişen dünyada kaliteli üretim için çok daha 
yeni bilgilere, araç ve gereçlere, üstün teknolojilere ihtiyaç bulunmaktadır. Ürünlerin kısa 
sürede bozulmasının önlenmesiyle en güzel ve sağlıklı şekilde pazara ve nihai tüketiciye 
ulaşması önemlidir. Diğer taraftan bol ve fiyatın düşük olduğu dönemlerde, ürünün 
özelliklerine uygun olan nem ve ısıya ayarlı depolarda muhafazası ve uygun dönemlerde 
piyasaya arzı sağlanmalıdır. İç ve dış pazardaki rekabet kaliteyi zorlamakta, en iyiyi, en 
güzeli, en güzel şekilde ve uygun fiyatla piyasaya sunmayı gerekli kılmaktadır. Biyolojik 
olarak canlı olan ürün, içyapıdaki enzim ve biyokimyasal süreçle haricen de küf, mantar, 
bakteri gibi etkilenmelerle değişime uğramaktadır. Üretimden tüketime kadar çok önemli 
doğa koşulları ve çevre şartları ürünü etkilemektedir. Sağlıklı ürünün sağlıklı şekilde 
üretimden tüketime taşınması için teknik bilgi ve teknolojik gelişmeye büyük ölçüde ihtiyaç 
bulunmaktadır. Burada üretilen mahsulün seçilmesi, temizlenmesi, depodan tüketiciye kadar 
en seri şekilde ürün çeşidine göre olması gereken nem ve ısı derecesine ayarlanabilen 
soğuk zincirle taşınması önem arz etmektedir. 
 
Son yıllarda değişen beslenme ilkeleriyle gündemde olan organik meyve ve sebze üretimi 
açısından ülkemizin önemi daha da artmıştır. 
 
Tesiste bağ-bahçe ve tarlalardan toplanan ürünlerin ekonomik olarak değerlendirileceği 
şekilde temizlenmesi, boylanması, koruma ve ambalajlanmasıyla, uygun şekilde 
depolanması veya sevk amacına uygun paketlenerek tüketime sunum hizmetleri verilecektir. 
 
1.3. Pazar Durumu 
 

Dünya meyve üretimi yaklaşık 500 milyon ton, sebze üretimi yaklaşık 700 milyon tondur. 
Ülkemiz,  meyve üretiminde dünyada dokuzuncu, sebzede dördüncü sıradadır.  
 
Meyve ve sebze üretim değerlerimizin iyi olmasına rağmen,  yapılacak teknolojik gelişmelere 
ilaveten bilgi ve uygulama eksiklerinin giderilmesiyle, dünya üretim sıralamasındaki yerimizi 
daha yukarılara çıkarmamız mümkündür. Ayrıca, üretimden tüketime soğuk zincir eksikliği, 
depo, meyve ve sebze paketleme-ambalajlama sistemlerinin son derece yetersiz ve istenen 
kalitede olmaması, çok önemli üretim ve tüketim kayıplarına sebep olmaktadır. Bu eksikleri 
giderdiğimiz takdirde, sektörün ülke ekonomisine katkısı son derece büyük olacaktır. Sebze 
ve meyve standardizasyonu, paketleme ve ambalaj eksiklik veya yetersizliği, üretici, tüketici 
ve ihracatçımızın çözülmesi gereken en önemli sorunudur. 
 
Pazar sorunu yoktur. Pazar tüm yurt sathı ve dünyadır. 
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1.3.1. Kurulu Kapasite 
 
Meyve ve sebze paketlemede 1997 yılı itibariyle 36 firmanın özellikle narenciye mumlama 
işleminde ağırlıklı olarak 900.000 ton kurulu kapasiteyle faaliyette olduğu bilinmekte ise de 
bugün itibariyle bu rakamların çok üzerinde bir kapasiteye ulaşıldığı söylenebilir. Ancak, yine 
de meyve sebze paketleme sektöründe çok daha büyük kapasitelere ulaşmamız gerektiği bir 
gerçektir. Bu yolda faaliyet gösterecek firmaların önü ve ufku açıktır.  
 
Yeni ve çok daha modern tesislerin kurulması elzemdir.  
 
 
1.3.2. Üretim Durumu 
 
Türkiye meyve ve sebze sektöründe önemli bir potansiyel ve üretim merkezidir. 2002 Yılında 
dünyada üretilen meyvelerin  % 2,8’i, sebzelerin  % 5,4’ü ülkemiz topraklarında yetiştirilmiştir. 
Uzun yıllar itibariyle de üretim değerlerimizde tablodan da anlaşılacağı üzere istikrar vardır. 
Bütün bu olumlu değerlere karşı dünya meyve ve sebze ihracatındaki payımız ancak % 1’dir. 
Meyve-sebze standardizasyon, paketleme depolama ve en genel anlamıyla toplam kalitedeki 
yetersizliğimiz ihracattaki en önemli eksiğimizdir.  
 
Çizelge’de yıllar itibariyle yaş meyve ve sebze üretimimiz verilmiştir. 
 

(1000 ton) 

ÜRÜNLER 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Portakal 740 970 1.100 1.070 1.250 1.250 1 250 

Mandarin 365 480 500 560 580 590 550 

Limon 270 390 520 460 510 525 550 

Greyfurt 55 100 140 130 135 125 135 

Elma 2.550 2.450 2.500 2.400 2.450 2.200 2 600 

Armut 400 360 360 380 360 340 370 

Üzüm 3.700 3.600 3.400 3.600 3.250 3.500 3 650 

İncir 243 255 275 240 235 250 280 

Kayısı 206 490 335 530 470 315 440 

Şeftali 355 410 400 430 460 455 460 

Kiraz 215 195 250 230 250 210 265 

Karpuz, Kavun 5.550 5.815 5.725 5.805 6.350 6.395 5 950 

Domates 6.600 8.290 8.956 8.890 8.425 9.450 9 820 

Patates 5.100 5.250 6.000 5.370 5..000 5.200 5 300 

Kuru Soğan 2.100 2.270 2.500 2.200 2.150 2.050 1 750 

Hıyar 1.400 1.475 1.650 1.825 1.740 1.670 1 780 

Biber 1.130 1.400 1.462 1.480 1.560 1.750 1 790 

Patlıcan 847 915 976 924 945 955 935 

Havuç 240 232 239 235 230 235 405 
Toplam 
(Diğerleri Dâhil) 

36.000 39.000 41.200 41.000 42.000 42.000 43.000 

 Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü-DİE 
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1.3.3. İthalat ve ihracat durumu 
 
Ülkemizde yetişmeyen bir kısım tropikal iklim ürünleriyle, sezon dışı talep ve re-export 
ürünlerin ithali söz konusudur. 
 
Çizelgede yıllar itibariyle yaş meyve ve sebze ithalatımız verilmiştir. 
 

Yıllar 
Yaş Meyve Yaş Sebze 

Miktar (Ton) Değer (1000$) Miktar (Ton) Değer (1000$) 

2000 139.236 52.838 13.023 5.108 

2001 55.511 19.931 3.491 1.080 

2002 137.319 37.623 14.799 6.761 

2003 165.913 49.862 13.312 6.841 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 
43 milyon tonluk meyve ve sebze üretimine karşılık % 3,7 oranındaki ihracat rakamı oldukça 
düşüktür. İhracatın çok daha yüksek değerlere taşınması önem arz etmektedir. Bunun için de 
meyve ve sebzelerin ihracata uygun paketlenmesi üzerinde durulması gereken bir husustur. 
 
Yaş meyve ve sebzelerin çabuk bozulabilir olması ihracatta zorluklar getirmektedir. Ancak, 
uygun depolama, koruma tedbirleri ve standardizasyonla bu zorlukların kısmen aşılması 
mümkündür. 
 
Çizelgede yıllar itibariyle yaş meyve ve sebze ihracatımız verilmiştir. 
 

Yıllar 
Yaş Meyve Yaş Sebze 

Miktar (Ton) Değer (1000$) Miktar (Ton) Değer (1000$) 

2000 642.000 257.000 420.000 112.000 

2001 843.000 337.000 577.000 122.000 

2002 1.024.000 393.000 554.000 139.000 

2003 918.000 475.000 694.000 197.000 
 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 
İhracat yaptığımız ülkelerin başında Rusya, Almanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, 
Romanya, Hollanda, Ukrayna, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, Fransa ve Avusturya, 
İngiltere gelmektedir.  
 
 
 
2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
2.1. İstihdam Durumu 
 
Tesiste tam kapasitede toplam 27 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve 
nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Düz işçiler mevsimlik 4-6 ay çalışmakta olup, bu süre ortalama 
5 ay olarak alınmıştır. 
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İstihdam çizelgesi 
 

İstihdam Edilecek Personelin Niteliği Sayısı 

İdari Personel    6 
Teknik Eleman  10 
Kalifiye Eleman   5 
Düz İşçi   4+100 
Hizmetli personel (Bekçi-şoför vs.)  2 
Toplam Personel 27 

 
 
2.2. Üretim Teknolojisi 
 

Tarladan tesise gelen ürünler dinlendirilmekte, ayıklanmakta, taşıyıcı bantlarda seçilmekte,  
yıkanmakta, ürün çeşidine uygun ilaçlanma veya mumlanmakta ve kurutulmaktadır. Daha 
sonra tekrar seçilme, boylanma, file veya karton kutularda paketlenmesi yapılmakta; bant ve 
aktarma teknolojisiyle el ve gözle fiziki olarak seçilme ve boylanma işlemleri birbirini takip 
etmektedir.  

 
2.2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler 
 

Meyve ve sebzelerin muhafazasında kullanılan kimyasallar; 
 

ü Watervax 
ü Sodyum fenil fenat 
ü Tyopentazol 
ü İmazalil 
ü Fecundal 
ü Fruitgard 
ü Aliette 
ü Meyve spreyi 
ü Mum 

 
Yardımcı maddeler 
 

ü Karton kutu 
ü Pergamon kağıt 
ü Difenilli kağıt 
ü Etiket 
ü Plastik şerit 

  
 2.2.2. Üretim Metodu 
 

Tarladan getirilen ürünler kabaca ayıklanıp dinlendirildikten sonra ön yıkamayla temizlenir.  
Daha sonra ürün bandına aktarılır, ikinci bir ayıklamadan geçirilir, yıkanır ve kurutulur. 
Kimyasal işleme (ürün çeşidine göre, gıda kodeksine uygun ilaçlama-mumlamaya) tabi 
tutulur, durulanır ve tekrar boylama bandında istenen fiziki boyutlarda seçilerek file veya 
paketleme bantlarında ambalajlanır. Bu işlemler istenen sınıf ve kalite elde edilinceye kadar 
birbiri ardınca devam eder. Göz ve el kontrollerinden geçirilerek kaliteye göre sınıflandırılan 
ürün etiketlenir, nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar, uygun depo koşullarında muhafaza edilir.  
 
2.3. Üretim Kapasitesi 
 

Tesiste yılda 120-150 işgünü çalışılarak tam kapasitede, 40.000 ton meyve ve sebze 
işlenecektir. (Trabzon için çok daha küçük kapasite seçilmelidir.) 
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2.4. Üretim Akış Şeması 
 
 

2. Kurutma

Fileleme Karton kutu paketleme

Depolama veya sevkiyat

Ürün ön depolama-dinlendirme

Ön yıkama bandı

Ön seçme bandı

Yıkama-ilaçlama-durulama

2. Seçme bandı

Boylama-tasnif

3.Seçme bandı

1. Kurutma

Mumlama 

 
 
2.5. Makina ve Teçhizat  
 
Tesiste kullanılacak makina ve teçhizat, ana makina - teçhizat ve yardımcı makina - teçhizat 
olarak aşağıda verilmiştir. 
 
2.5.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste ana makina ve teçhizatı ağırlıklı olarak birbirini takip eden aktarma bantlı sistemlerle, 
yıkama, durulama ve kurutma sistemleri teşkil etmektedir. 
  
Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizatlar aşağıda çizelgelerde verilmiştir.  



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 262 

Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktar 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL $ Milyon TL $ 

Meyve İşleme Hattı 2 Adet İthal 350.000 241.379 700.000 482.758 
Karton Kutu Makinası 3 Adet İthal 50.000 34.483 150.000 103.448 
Teleskopik Karton Kutu Makinası 2 Adet İthal 30.000 20.690 60.000 41.380 
Netleme Makinası 2 Adet İthal 10.000 6.896 20.000 13.792 
Fileleme Makinası 2 Adet İthal 50.000 34.482 100.000 68.964 
Soğuk Oda 8 Adet İthal 20.000 13.793 160.000 110.344 
Akülü Transpalet 5 Adet İthal 7.500 5.172 37.500 25.860 
El Transpalet 20 Adet İthal 500 345 10.000 6.900 
Toplam - - - - 1.237.500 853.446 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.450.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
2.5.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste, ana makina ve teçhizat yanında, yardımcı makina ve teçhizat olarak, hava 
kompresörü, kumanda panoları, hidrofor, forklift, jeneratör, kantar vb. kullanılacaktır. 
 
Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat çizelgede verilmiştir. 
 

Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktar 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL $ Milyon TL $ 

Jeneratör (400 KWA) 2 Adet İthal 30.000 20.690 60.000 41.380 
Jeneratör (125 KWA) 1 Adet Yerli 25.000 17.241 25.000 17.241 
Forklift 7 Adet Yerli 30.000 20.690 210.00 144.830 
Toplam - - - - 295.000 203.451 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.450.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
2.5.3. Makina ve Teçhizat Giderleri  
 
Toplam makina ve teçhizat giderleri çizelgede verilmiştir. 
 
 
 
 

Tutarı 

 TL $ 

Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı 1.237.500.000.000 853.446 
Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı 295.000.000.000 203.451 
Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri 1.532.500.000.000 1.056.897 

 
 
2.6. Çevre ve Sağlık Problemleri 
 
Tesiste önemli miktarlarda katı atık oluşmayacak, çevre veya havaya herhangi bir sıvı veya 
gaz atık verilmeyecektir. Üretimde oluşacak yegâne atık tarladan gelerek tesiste seçilen 
bozuk gıda maddeleriyle bir kısım ambalaj malzeme atıkları olacaktır. Bunlar da belediye 
çevre ekipleri tarafından alınacaktır. 
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2.7. Termin Plânı 
 

Tesis öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda, iç veya dış kredilerin zamanında alınması 
halinde 20 ay içerisinde faaliyete geçebilecektir.   
 
 
3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Sabit Yatırım Tutarı 
 
Arsa, etüt ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma gibi 
giderlerden oluşan sabit yatırım tutarını oluşturan kalemler aşağıda verilmiştir. 
 
Sabit Yatırım Tutarı Çizelgesi 
 

Harcamanın Türü  (TL) ($) 

1.  Arsa Bedeli (20.000 m²) 116.000.000.000 80.000 
2.  Etüt ve Proje Gideri 90.490.000.000 62.410 
3.  Teknik Yardım ve Lisans Giderleri -  -  
4.  Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları 9.280.000.000 6.400 
5.  Bina-İnşaat Giderleri ( 13.000m²)         2.992.000.000.000 2.063.440 
     a-) Ana Fabrika Binası ve Tesisler  (5.000 m²)         1.320.000.000.000 910.340 
     b-) Yardımcı İşletme Binası (2.000 m²)              528.000.000.000 364.140 
     c-) Depolar (5.000 m²)                                  805.000.000.000 555.170 
     d-) İdare Binası ve Sosyal Tesisler (1.000 m²) 339.000.000.000 233.790 
6.  Ana Makina ve Teçhizat Giderleri 1.237.500.000.000 853.450 
     a-) İthal  1.237.500.000.000 853.450 
     b-) Yerli  0 0 
7.  Yardımcı Makina ve Teçhizat Giderleri 295.000.000.000 203.450 
     a-) İthal  60.000.000.000 41.380 
     b-) Yerli  235.000.000.000 162.070 

8.  İthalat ve Gümrükleme Giderleri 25.950.000.000 17.900 

9.  Taşıma ve Sigorta Giderleri 136.800.000.000 94.340 

10. Montaj Giderleri 45.975.000.000 31.710 
11. Taşıt Araçları Giderleri 340.000.000.000 234.480 
12. İşletmeye Alma Giderleri 687.745.812.000 474.310 
13. Genel Giderler 119.534.816.000 82.440 
14. Yat. Dönemi Finansman Giderleri 206.548.600.000 142.450 
15. Beklenmeyen Giderler 315.141.212.000 217.330 
  a-) Fiziki Beklenmeyen Giderler   78.785.303.000   54.330 
  b-) Fiyat Art. Kay. Beklenmeyen Giderler 236.355.909.000 163.000 
Sabit Yatırım Tutarı 6.617.965.440.000 4.564.110 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.450.000 TL olarak alınmıştır. 
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3.2. Yıllık Gelir ve Giderler 
 

Tesiste yılda 40.000 ton meyve ve sebze alınarak yıkanıp sağlığa uygun kimyasal işlemlerle 
dış etkenlere karşı korumalı olarak standartlara uygun boylanarak paketlenecektir. 
Paketlenen ürünler şartlara göre depolanabileceği gibi, iç ve dış pazarlara da sevk 
edilebilecektir. Yapılacak harcamalar çizelgede verilmiştir. 
 

Yıllık Gelir ve Gider Çizelgesi 
 

 (TL) ($) 

A. Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı 23.716.000.000.000 16.355.860 

B. Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 21.089.325.694.000 14.544.360 

   1. Hammadde Giderleri 13.750.000.000.000 9.482.760 
   2. Yardımcı Maddeler Giderleri 4.090.000.000.000 2.820.690 
   3. Yakıt, Su, Elektrik Giderleri 215.000.000.000 148.280 
   4. Personel ve İşçilik Giderleri 341.820.000.000 235.740 
   5. Bakım ve Onarım Giderleri 75.895.000.000 52.340 
   6. İşletme Malzemesi Giderleri 137.500.000.000 94.830 
   7. Sabit Giderler 186.102.150.000 128.350 
   8. Genel Giderler 474.320.000.000 327.120 
   9. Amortismanlar 456.951.344.000 315.140 
   10. Finansman Giderleri 413.097.200.000 284.890 
   11. Pazarlama ve Satış Giderleri 474.320.000.000 327.120 
   12. Ambalaj ve Paketleme Giderleri 474.320.000.000 327.120 
   

C. Brüt Nakit Akımı (A-B) 2.626.674.306.000 1.811.500 

D. Kesintiler (% 33) 866.802.521.000 597.790 

E. Vergi Sonrası Kâr 1.759.871.785.000 1.213.700 

Not: Hesaplarda 1 $: 1.450.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
3.3. İşletme Sermayesi 
 
Tesisin çalıştırılması için gerekli asgari işletme sermayesi, çalışma devri katsayısına bağlı 
olduğundan, öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri 
toplamı çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık asgarî işletme sermayesi hesaplanmıştır.  
 
Çalışma devresi 
 

İşlemler Ortalama Süre 

Hammaddenin depoda bekleme süresi 3 gün 
Üretim süresi 3 gün 
Ürünün depoda bekleme süresi 30 gün 
Kredili satış vadesi veya süresi 15 gün 
Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi 3 gün 
Toplam 54 gün 
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Çalışma devresi, üretimde kullanılacak girdilerin tedarikinden başlayarak ürünün üretimi ve 
satışı sonucu sağlanan gelirin işletmeye dönüşüne kadar geçen zaman dönemini kapsar. Bu 
dönem 300 gün alınmıştır. 
 
 Buna göre; 

 Çalışma Devresi Katsayısı = 
54
300

= 5,56 

İşletme Sermayesi İhtiyacı = 
katsayısı devri Çalışma
giderleri işletme Yıllık

 

 
Tam kapasitede yıllık işletme giderleri (amortisman hariç) 20.632.374.350.000 TL 
olduğundan, yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:  
 

İşletme Sermayesi İhtiyacı = 000.383.827.713.3
5,56
.350.00020.632.374

= TL        

Söz konusu çalışma devri katsayısında üretim için gerekli işletme sermayesi 
3.713.827.383.000 TL olup, asgarî işletme sermayesini göstermektedir. Üretimin yukarıda 
belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da 
çalışma devri katsayısının büyük olması durumunda daha az, aksi durumda ise daha yüksek 
olacağı unutulmamalıdır. 
 
3.4. Toplam Yatırım Tutarı 
 
Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı çizelgede 
verilmiştir. 
 
Toplam Yatırım Tutarı Çizelgesi 
 

Harcamalar 
Tutarı 

(TL) ($) 

Sabit Yatırım Tutarı 6.617.965.440.000 4.564.110 

İşletme Sermayesi 3.713.827.383.000 2.561.260 

Toplam 10.331.792.823.000 7.125.370 

Not: Hesaplarda 1 $: 1.450.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü 
 
Yatırımın ekonomik (yararlı) ömrü, arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama 
amortismana oranından hesaplanmaktadır.  
 
Buna göre tesisin ekonomik ömrü; 
 

Ekonomik ömür: 
amortisman ortalama Yıllık

 Arsa- tutarı  yatırımSabit
 

 

Ekonomik ömür: 
4.000456.951.34

0.000116.000.00-440.0006.617.965. : 14 yıl 2 ay 
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3.6. Projenin Finansmanı 
 
Proje finansmanı ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı çizelgede verilmiştir. 
 
Proje Finansmanı Çizelgesi 
 

 
Yatırımın % 60 öz kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği varsayılmış ve alınması gerekli 
kredi miktarı buna göre hesaplanmıştır. Kullanılacak kredi için yatırımın KOBİ teşvik belgeli 
olarak OSB’de yapılacağı ve yıllık % 10 faiz ödenerek yapılacağı varsayılmıştır. Yatırımı 
daha düşük öz kaynak oranı ile de gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, daha fazla 
yabancı kaynak kullanmak ve daha fazla faiz ödemek zorunda kalınacağı için yatırımın 
kârlılığının azalacağı dikkate alınmalıdır.  
 
3.7. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
Değişik unsurlar bakımından yatırımın kârlılığı aşağıda verilmiştir. 
 
3.7.1. Yatırımın Kârlılığı 
 
Yatırımın kârlılığı, vergi sonrası kârın, yapılan toplam yatırım miktarına oranı olup, yatırımın 
yapılan toplam yatırım tutarı bakımından kârlılığının bir göstergesidir. 
 

Yatırımın Kârlılığı: 
tutarı  yatırımToplam
kâr sonrası Vergi

x 100 

 

Yatırımın Kârlılığı: 
000.823.792.331.10
000.785.871.759.1 x 100 = 17,0 

 
Yatırım, yatırımın kârlılığı bakımından ele alındığında kârlı bir yatırım sayılır.                                                       
 

Harcamalar 
Tutarı 

(TL) ($) 

A) Finansman İhtiyacı     

     Toplam Sabit Yatırım 6.617.965.440.000 4.564.110 

     İşletme Sermayesi 3.713.827.383.000 2.561.260 

     Yatırım Döneminde Ödenen KDV -  -  

Toplam Finansman İhtiyacı 10.331.792.823.000 7.125.370 

B) Finansman Kaynakları     

     Öz kaynaklar (% 60) 6.200.820.823.000 4.276.430 

     - Sermaye 6.200.820.823.000  

     - Fonlar -  -  

Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.)     

Yabancı Kaynaklar 4.130.972.000.000   

   - Orta ve Uzun Vadeli Krediler (% 40) 4.130.972.000.000 2.848.950 

   - İşletme Kredisi -  -  

Toplam Finansman 10.331.792.823.000 7.125.370 
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3.7.2. Sermayenin Kârlılığı 
 
Sermayenin kârlılığı, yatırım için ortaya konulan sermayenin (öz kaynakların) kârlılığının bir 
göstergesidir ve vergi sonrası kârın öz kaynaklara bölünmesiyle elde edilir. 
 

Sermayenin Kârlılığı: 
miktarıÖzkaynak 

kâr sonrası Vergi
x 100 

 

Sermayenin Kârlılığı: 
823.0006.200.820.
7850001.759.871. x 100 = 28,4 

 
Yatırım % 60 öz kaynak, % 40 krediyle gerçekleştirilecektir. 
 
Yatırımın daha düşük öz kaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının 
artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi 
temin edilmesi durumunda doğrudur.  
 
Genelde öz kaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden dolayı vergi sonrası kârda da düşme 
olacağından, sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine göre değişecektir. 
 
 
3.7.3. Tam Kapasitede Net Katma Değer 
 
Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla 
birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan 
ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir. Net katma 
değerin yüksek oluşu, işletmenin ekonomiye katkısının büyüklüğünün de bir ölçüsüdür. 
 
Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer çizelgede verilmiştir. 
 
Tam Kapasitede Net Katma Değer 
 
  (TL) 

Brüt Kâr 2.626.674.306.000 

İşçilik ve Personel Gideri 341.820.000.000 

Faiz Giderleri 413.097.200.000 

Genel Giderler (kiralar vs.) 474.320.000.000 

Net Yurt İçi Katma Değer 3.855.911.506.000 

 
Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan 
büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını 
gösterir. Meyve ve sebze paketleme yatırımının ülke ekonomisine sağladığı katma değer 
yılda yaklaşık 4 trilyon TL. Olacaktır. 
 
 
3.7.4. Kişi Başına Yatırım Tutarı 
 
Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir 
göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır. 
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Kişi Başına Yatırım: 
istihdam Toplam

tutarı  yatırımToplam
 

 

Kişi Başına Yatırım: 
27
.823.00010.331.792 = 382.658.993.444 TL 

 
Yatırım, kişi başına yaklaşık 383 milyar TL’lik bir yatırımı gerektirecektir. 
 

   
3.7.5. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 

 
Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam 
yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarına bölünmesiyle elde edilir. 
 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
Amortisman+sonrasıVergi kâr  

tutarı  yatırımToplam
 

      

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
000.129.823.216.2
0000.823.792.331.10 = 4 yıl 8 ay 

                                                
Yatırım, kendini 5. yıl içerisinde amorti etmiş olacaktır. 
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7.1.9. 
SEBZE KURUTMA TESİSİ  

SANAYİ PROFİLİ (1996) 
 
 

1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
1.1. Yatırım Konusu 
 
Yatırımın konusu sebze kurutma tesisidir. (Trabzon için fındık, meyve ve sebze kurutulması 
şeklinde düşünülmelidir.) 
 
1.2. Girdi ve Çıktıların Tarif ve Özellikleri 
 
Sebze kurutma tesisinin en önemli girdileri; kurutulmaya uygun nitelikli taze ve yaş 
sebzelerdir. Kurutulmuş ve toz haline getirilmiş sebzeler ambalajlandıktan sonra piyasaya arz 
edilecektir. 
 
1.3. Pazar Durumu 
 
Modern usullerle üretilen kurutulmuş ve ambalajlanmış sebzeler ülkemizin her bölgesine 
pazarlanabilmektedir. Böylece dâhili ihtiyaç karşılandıktan sonra AB ülkeleri, Türk 
Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilebileceği tahmin edilmektedir. 
 
1.4.  İmalat veya İş Kapasitesi 
 
Bu profilde sebze kurutma tesisinin kapasitesi 50 ton/gün olarak tespit edilmiştir. 
 
 
2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
2.1. İstihdam Durumu 
 
Böyle bir tesiste; idari, vasıflı ve düz işçi olmak üzere toplam 80 kişi istihdam edilebilecektir. 
 
2.2. Üretim Teknolojisi 
 
Üretim prosesi esas itibariyle üç ana bölümden ibarettir. 
 
- Sebzelerin hazırlanması, 
- Kurutma,  
- Finisaj ve Paketleme. 
 
a- Hazırlık: Sebzelerin kurutmaya alınması için hazırlık işlemi olarak; el ile çürüklerin ve 
küçük parçaların ayrılması gerekir. Daha sonra yıkama temizleme ve taş topraktan ayırma 
işlemi uygulanır. Temizleme işlemi döner silindirli makinelerle yapılır. Elektrikli, alevli, buharlı 
veya mekanik araçlarla sebzelerin kök, sap, kesme, soyma ve ayıklama işlemi yapılır. 
 
b- Kurutma: Kurutma işlemi için dört usul ve cihaz vardır. 
- Kurutma yatakları-yöntemi 
- Kabin yöntemi 
- Tünel yöntemi 
- Bant yöntemi 
Kabin ve tünel yöntemleri tepsili kurutma olarak adlandırılabilir. 
 
c- Finisaj ve Paketleme: Sebzeler kurutma işleminden sonra büyüklüklerine göre ayrılır, 
derecelendirilir ve sınıflandırılır. Daha sonra ambalajlama işlemi yapılır. Kurutulmuş sebzeler 
dört şekilde ambalajlanabilir. 

«^ 
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- Polietilen torbalarda (dış kısmı kanaviçeli) 
- Kağıt torbalarda 
- Karton kutularda 
- Teneke kutularda 
 
 
2.3. Üretim Akış Şeması        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Ana Makine ve Yardımcı Teçhizatlar        
 
Dozaj gözü, Taşıma bandı, Kuru temizleme makinesi, Makaralı ayırma tablası, Sebze ayırma 
makinesi, Tevsi bandı, Ayıklama makinesi, Kesme makinesi, Basküllü taşıma bandı, Sayma 
makinesi, Blanşör, Yukarı verme bandı, Tahrik düzeni, Tahrik istasyonu, Kurutma tesisi, 
Finisaj, Ambalaj 
 
 
2.5. Yatırımın Teknik Ömrü 
 
Bu yatırımın teknik ömrü 15 yıl olarak kabul edilebilir. 
 
 
2.6. Yatırımın Termin Planı 
 
Termin Planı aşağıda verilmiştir.  
 

 1. Yıl 2. Yıl 

 Faaliyetler 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Etüt, Proje ve Teşvik 
Belgesi Alınması *  * *                     

Arazi Alımı ve Düzeltme   * * *                    

İnşaat İşleri   * * * * * * *                

Makine ve Teçhizat Sipar.   * * * *                   

Montaj       * * *                

Deneme Çalışmaları         * *               

İşletmeye Alma            * *            

 
 
 

İşlenmemiş Ürün Yıkama - Ayıklama Kurutma Finisaj - Ayıklama Ambar - Pazarlama 
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3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Toplam Yatırım Tutarı 
 

Harcamanın Cinsi İç Para Dış para Toplam (1.000) 

Kuruluş ve Proje Giderleri 459.668                806.947   1.266.615 

Arazi Bedeli ve Düzenlenmesi  325.597                    -      325.597 

İnşaat İşleri Giderleri 19.278.618               -          19.278.618 

Ulaştırma Yatırımları Giderleri 651.934                        -      651.934 

Makine ve Teçhizat Giderleri 1.583.268       38.557.000       40.140.268 

Sigorta ve Navlun Giderleri                         800.947                       -      800.947 

Gümrükleme Giderleri 28.871.000                   -  28.871.000 

Beklenmeyen Giderler 6.426.206                     -    6.426.206 

Sabit Yatırım Tutarı 58.403.237           39.358.000       97.762.237 

İşletme Sermayesi 12.852.412                  - 12.852.412 

Toplam Yatırım Tutarı (Gümrüklü) 71.256.000            39.358.000 110.614.000 

Toplam Yatırım Tutarı ( $ )   1.244 

NOT:  Toplam sabit yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda Ortalama Döviz Kuru: l $ = 60.000 TL.  
Olarak alınmıştır. 
 
 
3.2. Projenin Finansmanı 
 
Yatırımcı toplam yatırım tutarının % 40'ını öz kaynak, % 60'ını yabancı kaynaklardan (çeşitli 
bankalar vs.)  sağlayacaktır. 
 
3.3. İşletme Dönemi Gelirleri 
 
Bu yatırımın yıllık işletme gelirlerinin 122.098.000.000 TL. Olması tahmin edilmektedir. 
 
3.4. İşletme Dönemi Giderleri 
 
Bu yatırımın tam kapasitede yıllık işletme dönemi giderlerinin toplam 83.541.000.000 TL. 
Olması tahmin edilmektedir. 
 
3.5. Gelir-Gider Tablosu 
 

Yıllık İşletme Giderleri 83.541.000.000 TL. 

Brüt Kar 38.557.000.000 TL. 

Net Kar 19.279.000.000 TL. 
 
3.6. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
3.6.1. Yatırımın Karlılığı 

      Net kâr                         19.279.000.000 
Toplam yatırım                110.614.000.000 

 
 

= =  % 17,5 
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7.1.10. 
SU ŞİŞELEME TESİSİ 
SANAYİ PROFİLİ (1997) 

 
 
1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
1.1. Yatırımın Konusu 
 
Yatırımın Konusu memba sularının PVC, PET veya Cam şişelerde ambalajlanarak tüketime 
sevk edilmesidir. Yatırım, İmalat sektöründe, gıda ve içki imalatı alt sektöründe yer 
almaktadır. 
 
1.2. Ham Madde ve Özellikleri 
 
Tesiste şişelenecek kaynak suyu şu özelliklere sahip olmalıdır. 
 
Renksiz, kokusuz, berrak, normal su tadında olmalı, içinde bulunacak kimyasal maddelerin 
cins ve miktarlarının azami oranları 
 

SO4  Sülfat 20  mg/litre 
Cl     Clorür 30  mg/litre 
F      Florür 1    mg/litre 
NO3 Nitrat 25  mg/litre 
Fe   Demir 0,3 mg/litre 
Mn   Mangan 0,1 mg/litre 
Cu   Bakır 1    mg/litre 
Zn   Çinko 5    mg/litre 

 
Sertlik derecesi en çok 10 Fransız derecesi, pH 6,5-8,5 arasında olmalıdır. 
 
 
1.3. Mamul Maddeler 
 
Tesiste, memba suları değişik boyutlardaki ambalajlara şişelenip satışa sunulacaktır. Bir yan 
ürün üretimi de söz konusu değildir. 
 
1.4. Pazar Durumu 
 
Türkiye içme suyu ve maden suları açısından zengin kaynaklara sahip bir ülkedir. Memba 
suyu ve Soda üretimi aşağıda verilmiştir. 

(Milyon Litre) 

  2000 2001 2002 2003 2004* 

Memba Suyu ve Soda 2.000 2.250 2.420 2.805 3.100 

Kaynak: İGEME  * Tahmin 

 
Memba suyu ve Soda ihracatı aşağıda verilmiştir. 

 (M: Miktar; 1.000 litre, D: Dolar; 1.000 Dolar) 

  
2002 2003 2004* 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

Memba Suyu ve Soda 72.497 7.842 16.6237 18.319 314.527 28.650 

Kaynak: İGEME  * Tahmin 
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2004 yılında % 56 oranında artarak 28,65 milyon dolar olarak gerçekleşen memba suyu ve 
soda ihracatının 16,68 milyon doları, diğer bir ifade ile yaklaşık % 58'i Irak'a 
gerçekleştirilmiştir. Irak'ı 4 milyon dolarla Almanya, 2,6 milyon dolarla İngiltere ve 1,1 milyon 
dolarla Danimarka izlemiştir.  

 Memba suyu ve Soda ithalatı aşağıda verilmiştir. 
 (M: Miktar; 1.000 litre, D: Dolar; 1.000 Dolar) 

  
2002 2003 2004* 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

Memba Suyu ve Soda 130 105 131 106 156 151 

Kaynak: İGEME  * Tahmin 

 
Ülkemizdeki yabancı turistlerin tüketimine yönelik olarak içme suyu ve maden suyu ithalatının 
da gerçekleştirildiği görülmektedir. Yıllara göre bu ürünlerin ithalatında artış ve azalışlar 
olmakla birlikte, ithalat miktarı düşük bulunmaktadır. 
 
1.5. İstihdam Durumu 
 
Tesis işletmeye açıldığı zaman tam kapasite idari, vasıflı ve düz işçi olmak üzere 36 kişi 
istihdam edilecektir. 
 
 
2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
2.1. Üretim Teknolojisi 
 
Kaynaktan çıkan su dinlendirme tanklarında bekletildikten sonra filtre edilir. Daha sonra 
doldurma ünitesine pompalanır. Doldurma ünitesinde yıkama bölümünde buhar kürü 
uygulanır. Buhar küründen sonra yıkanmış ve sterilize edilmiş şişelere otomatik doldurulur 
(geri dönüşümlü ambalajlarda). Doldurulmuş şişeler alüminyum şeritten hazırlanmış 
kapsüllerle otomatik olarak kapsüllenir. Kapsüllenmiş şişeler kasalara doldurularak depolanır.  
 
Doldurma ünitesi için kullanılan metotlar da günümüzde giderek gelişme göstermektedir. Son 
zamanlarda gazlı doldurma sistemleri daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Doldurma 
ünitesindeki makinalar değişik boyutlardaki ambalajlara dolum yapabilirken ambalaj 
büyüklüklerinin birbirine yakın olması gerekir. Aksi halde, yani ambalaj büyüklükleri 
arasındaki farkların büyümesi halinde ikinci veya üçüncü dolum ünitelerine gereksinim 
duyulur. 
 
2.2. İmalat ve İş Kapasitesi 
 
Tesis için saatte 10.000 şişe doldurabilecek makine-teçhizat seçilmiştir. Yıllık kapasite 
24.000.000 litredir. 
 
2.3. Ana makine ve Teçhizat Tablosu 
 
Ana proses; yıkama, doldurma ve kapatma ünitelerinden oluşur. Yatar yıkama, doldurma, 
kapatma, konveyörleri ile birlikte komple ünitenin fiyatı 480.000 DM+KDV tutarındadır. 
 
480.000*82.000=39.360.000+5.900.000 

  =45.260.000 TL. 
 
1 DM= 82.000 TL olarak alınmıştır. 
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2.4. Yardımcı İşletmeler Makine ve Teçhizat Tablosu 
 

Adı Adet Birim Fiyatı(TL) Toplam (TL) 

Kum Filtresi 2 950.000.000 1.900.000.000 

Dinlendirme Havuzu 2 950.000.000 1.900.000.000 

Eşanjör 2 320.000.000 640.000.000 

Buhar Kazanı 1 1.900.000.000 1.900.000.000 

Su pompası 5 1.900.000.000 9.500.000.000 

Toplam   15.840.000.000 

Not: Şişelenecek ambalaj büyüklükleri arasında büyük farklar olması halinde ana makine-teçhizatta, 
ikinci veya üçüncü bir ünitenin de kurulması gerekir. 
 
2.5. Yatırımın Termin Planı 
 

İşletmenin 15 ayda üretime başlayacağı planlanmıştır. 
 
 
3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Yatırımın Teknik Ömrü 
 
Yatırımın ekonomik ömrü 12 yıl hesaplanmıştır. 
 
3.2. Projenin Finansmanı 
 
Sabit sermaye yatırım tutarının % 50’sinin öz kaynak, % 25’inin fon kaynaklı kredi olarak, geri 
kalan tutarın ise çeşitli kredi kaynaklarından temin edileceği düşünülmüştür. 
 
3.3. Toplam Yatırım Tutarı Tablosu 
 

Sıra No Yatırım Faaliyetleri (Milyon TL) 

1.  Etüt Proje ve Mühendislik Giderleri 3.500 

2.  Arsa Gideri 1.000 

3.  Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları 500 

4.  Ana Makine ve Teçhizatlar 45.300 

5.  Yardımcı Makine ve Teçhizatlar 15.800 

6.  İnşaat Toplamı (2.355 m2) 17.500 

7.  Taşıt Araçları 4.700 

8.  Taşıma ve Sigorta 1.600 

9.  Montaj 3.500 

10.  Genel Giderler 2.600 

11.  Diğer Giderler 
Yatırım Dönemi Faizleri 

 
9.600 

12.  Toplam Sabit Yatırım 105.600 

13.  İşletme Sermayesi 23.400 

14.  Toplam Yatırım 129.000 

 1 DM:82.000 TL. 
 $/DM=1.70 
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3.4. İşletme Dönemi Gelirleri 
 
80.000 lt/gün*300                 = 24.000.000 lt/yıl 

24.000.000*17.000               = 408.000.000 TL/yıl 
 
 
3.5. İşletme Dönemi Giderleri 
 
Tam Kapasite Giderler (Milyon TL.) 
 
Yardımcı madde 101.500 

Ambalajlama Gideri 9.800 

Elektrik, Yakıt, Su 18.700 

İşçilik Personel 19.600 

Bakım Onarım 3.600 

Araç Giderleri 3.800 

Amortismanlar 8.800 

Genel Giderler 2.200 

Satış ve Pazarlama Giderleri 6.600 

Sabit Giderler 7.000 

Finansman Giderleri 9.400 

Toplam 191.000 

 
 
Gelir-Gider ve Kar Tablosu (Milyon TL.) 
 
Gelirler Toplamı 408.000 

Giderler Toplamı 191.000 

Brüt kar 217.000 

Vergiler ve diğer kanuni kesintiler (% 44) 95.480 

Net kar 121.520 

 
3.6. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
3.6.1. Yatırımın Karlılığı 
 
Net kar/ Toplam yatırım 
121.520/129.000=0,94 
 
3.6.2. Sermayenin Karlılığı 
Net kar/Özkaynak 
121.520/48.000=2.53 
 
3.6.3. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 
Toplam Yatırım/ (Net kar+amortismanlar) 
129.000/130.320=098     
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7.1.11. 
ÜRE-FORMALDEHİT TUTKAL ÜRETİMİ  

SANAYİ PROFİLİ (2004) 
 
 
1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
1.1. Yatırımın Konusu 
 
Yatırımın konusu,  ağırlıklı olarak yonga levha sanayinde üre-formaldehit tutkal üretimidir.  
 
Bu profil, üre-formaldehit konsantresi kullanılarak üre-formaldehit tutkalı üretimini kapsar. 
Ham madde olarak üre ve formaldehit kullanarak ardışık kondenzasyonla üre-formaldehit 
tutkalı üretimini kapsamaz. 
 
1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler 
 
Profil konusu yatırımla bir ara ürün olan üre-formaldehit konsantresi kullanılarak sadece üre-
formaldehit tutkalı üretilecektir.  
 
Tesiste bazı makina ve teçhizat değişiklikleriyle ve farklı hammaddeler kullanılarak melamin-
üre-formaldehit ve melamin-formaldehit vb. gibi yonga levha sanayinde kullanılan diğer 
tutkallar da üretilebilir.  
 
 
Sanayide kullanılan tutkallar sıcakta sertleşen ve soğukta sertleşen olmak üzere ikiye ayrılır. 
 
Sıcakta Katılaşan (Termosetting) Tutkallar 
 

Sıcakta sertleşen (termosetting) tutkallar uygulandıktan sonra sertleşmesi için ısıtılması 
gereken tutkallardır. Sıcakta katılaşan tutkallar ağırlıklı olarak formaldehitin, alifatik veya 
aromatik kimyasallarla kondenzasyon reaksiyonu ile elde edilir. Kondenzasyon reaksiyonları, 
reaksiyon sonunda ana ürün yanında yan ürün olarak serbest suyun oluştuğu 
reaksiyonlardır. 
 
Üre-Formaldehit Tutkalı (ÜF) 
 
Üre-formaldehit tutkalı (ÜF), sulu üre ve formaldehit çözeltilerinin reaktörlerde asidik 
katalizörler kullanılarak, kademeli olarak artırılan sıcaklıkta kondenzasyon reaksiyonu ile elde 
edilir. Üre-formaldehit tutkalının özellikleri uygulanan ısıl işlem süresi ve pH değeri, kullanılan 
üre ve formaldehit oranlarına göre değişiklik gösterir. Üre-formaldehit tutkalı ısıtıldığında kısa 
sürede sertleşir. Üre-formaldehit tutkalı (UF), piyasada genellikle % 55-65 oranında katı 
madde içeren sıvı hâlde, ya da toz hâlinde satılmaktadır. Üre-formaldehit tutkalının depolama 
süresi soğuk muhafaza ile uzatılabilmekle birlikte, oldukça kısadır. Sıvı üre-formaldehit 
tutkalının depolama ömrü 3-6 ay, toz üre-formaldehit tutkalının ömrü ise 1-2 yıldır. 
 
Fenol-Formaldehit Tutkalı (FF) 
 
Fenol-formaldehit tutkalı (FF) fenol ve formaldehitin reaktörlerde uygun katalizörler ve sıcakta 
kondenzasyonu ile elde edilir. Fenol-formaldehit tutkalı rutubete ve yüksek sıcaklıklara karşı 
dirençlidir. Bu sebeple haricî hava şartlarına maruz kalan malzemelerin yapıştırılmasında 
kullanılır. 
 
Melamin-Formaldehit Tutkalı (MF) 
 
Melamin-formaldehit tutkalı (MF) melamin ve formaldehitin reaktörlerde kondenzasyonu ile 
üretilir. Melamin-formaldehit tutkalı (MF) toz halinde muhafaza edilir. Diğer tutkallara göre 
daha pahalıdır. 
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Rezorsin-Formaldehit Tutkalı (RF) 
 
Rezorsin-formaldehit tutkalı (RF), rezorsin ve formaldehitin kondenzasyon ürünüdür.  
 
Rezorsin-formaldehit tutkalı (RF), iklim şartları ve suya, mikroorganizma ve böceklere karşı 
da dayanıklı bir tutkal türevidir. 
 
İzosiyanat Tutkalı (İS) 
 
İzosiyanatın odunun hidroksil guruplarına bağlanmasından elde edilen bir tutkal olup pahalı 
ve insan sağlığına zararlarından dolayı dikkatli ve az kullanılmaktadır.  
 
Soğukta Plâstikleşen (Termoplastik) Tutkallar 
 

Soğukta sertleşen (termoplâstik) tutkallar uygulandıktan sonra bulundukları ortam 
sıcaklığında sertleşen tutkallardır.  
 
Polivinil Asetat Tutkalı (PVA) 
 
Polivinil asetat tutkalı (PVA), vinil asetatın katalizör yardımıyla polimerizasyonu ile elde edilir. 
Polivinil asetat tutkalı genellikle kumaş, deri, kağıt ve sentetik kaplamaların yapıştırılmasında 
kullanılır. 
 
Orman ürünleri sanayinde yaygın olarak kullanılan bazı tutkal çeşitleri, kullanım yerleri ve 
kullanım ortamları aşağıda verilmiştir. 
 

Tutkal Türü Sembol Kullanım Alanları 
Kullanım 
Ortamları 

Epoksi E Ahşap-metal birleştirme ve  
boy birleştirmeler Yarı açık ve 

rutubetli iç 
mekânlar ile 

direnç gerektiren 
yerlerde 

Melamin-Formaldehit MF Kontrplak, yonga levha ve  
kavisli elemanlar 

Melamin-Üre-Formaldehit MUF Lâminasyon, kama dişli birleştirme, yonga 
levha, MDF, kontrplak 

Resorsin-Formaldehit RF Lâminasyon, kama dişli birleştirme ve 
bütün ahşap birleştirmeler 

Tamamen açıkta, 
yüksek direnç 

gerektiren 
yapılarda 

Fenol-Resorsin-Formaldehit PRF Lâminasyon, kama dişli birleştirme, kayık 
yapımı ve tüm ahşap birleştirmeler 

Fenol-Formaldehit PF Kontrplak ve bazı yonga levhalar 

Kazein K Lâminasyon, kama dişli birleştirme ve 
ahşap birleştirmeler 

Üre-Formaldehit UF Kontrplak, yonga levha, MDF ve panel 
yüzeylerin yapıştırılması 

İç mekânlarda, 
yüksek direnç 

gerektiren 
yerlerde 

Polivinil Asetat PVA Ahşap birleştirmeler ve küçük boyutlu 
tutkallamalar 

İç mekânlarda, 
direnç 

gerektirmeyen 
yerlerde Kauçuk Esaslı KE Kısmi tutkallama, çivi ve tutkallı 

birleştirme 

Polivinilklorür-Asetat PVCA Ahşap yapıştırma, kısmi tutkallama, 
laminat yapıştırma 

İç mekânlarda, 
yüksek direnç 
gerektirmeyen 

yerlerde 
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1.3. Pazar Durumu 
 

Üre-formaldehit tutkalı ile ilgili pazarın büyüklüğünü ortaya koymak bakımından üretim, 
tüketim, talep, ithalat ve ihracat verilerine ulaşılamamıştır. Bu açıdan, bir fikir vermesi 
amacıyla sektörde kullanılan yapıştırıcılar ile ilgili veriler verilmiştir. 
 
Sektöre her dönemde yeni reçetelerle tutkal üretimi ve kalite artırmak için yatırımlar 
yapılmakta ve yatırımcılara cazip gelmektedir. Bu sebeple yapıştırıcı sektöründe iç ve dış 
pazarda büyük bir canlılık yaşanmaktadır. Mobilya sektörü, ağaç işleri, otomotiv, gemi ve yat 
sanayi, inşaat, boya, iletişim, eğitim ve daha çok geniş bir alanda kullanılan üre-formaldehit 
tutkalının önemli bir pazar sorunu olmadığı söylenebilir. 
 
 

1.3.1. Kurulu Kapasite 
 
Sektörde üre-formaldehit tutkalı üretimi, sadece tutkal üretimi yapan işletmeler yanında 
orman ürünleri üreten büyük ölçekli işletmeler tarafından da gerçekleştirilmektedir. Orman 
ürünleri üreten işletmeler, üretimleri için gereken diğer tutkallar yanında üre-formaldehit 
tutkalını, kendi üretimlerinde kullanmak üzere ürettikleri gibi ürettikleri tutkalı piyasaya da arz 
etmektedir. Bu sebeple, sektörde farklı bir üretim yapısı söz konusudur. 
 
Başta reaktörler olmak üzere, üre-formaldehit tutkalı üretiminde kullanılan makina ve 
teçhizatın başka tutkalların üretilmesinde de kullanılması sebebiyle tam olarak kurulu 
kapasite verilerine ulaşılamamış ve kurulu kapasite ile ilgili herhangi bir değer vermek 
mümkün olmamıştır. 
 
 
1.3.2. Üretim ve Talep Durumu 
 
Üre-formaldehit tutkalı da dâhil olmak üzere sanayide kullanılan tutkallarla ilgili üretim ve 
talep verileri çizelgede verilmiştir. 
 

 
2001 2002 2003 Yıllık Artış (%) 

Miktar  Değer Miktar Değer Miktar Değer 2001/02 2002/03 

Talep - 28,5 - 32,9 - 34,6 15,4 4,9 
Üretim 250.000 21,0 268.354 22,0 275.000 23,0 5,0 4,3 
1) Değerler 1998 yılı fiyatlarıyla milyar TL, miktar ton olarak verilmiştir. 
2) 2001 ve 2002 yılı verileri gerçekleşeni, 2003 yılı verileri ise tahmini göstermektedir. 

 Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2003, DPT 
 
 
1.3.3. İthalat ve İhracat Durumu 
 
Üre-formaldehit tutkalı da dâhil olmak üzere sanayide kullanılan tutkallarla ilgili ithalat ve 
ihracat verileri çizelgede verilmiştir. 
 

 
2001 2002 2003 Yıllık Artış (%) 

Miktar Değer Miktar 2000/01 Miktar Değer 2001/02 2002/03 

İhracat - 2.554  3.492  4.000 36,7 14,5 

İthalat - 10.130  14.427  15.600 42,4 8,1 

1) Değerler 1998 yılı fiyatlarıyla milyar TL, miktar ton olarak verilmiştir. 
2) 2000 ve 2001yılı verileri gerçekleşeni, 2002 yılı verileri ise tahmini göstermektedir. 

Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2003, DPT 
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2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 

2.1. İstihdam Durumu 
 
Tesiste tam kapasitede toplam 10 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve 
nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

İstihdam Edilecek Personelin Niteliği İstihdam Edilecek Personel Sayısı 

Düz işçi 3 
Toplam işçi sayısı: 3 

Nitelikli işçi - 
Teknisyen 1 

Toplam teknik eleman sayısı: 1 
Mühendis - 
Büro elemanı   2  
Yönetici 1  
Diğer 3  
Toplam Personel 10  

 
2.2. Üretim Teknolojisi 
 

Üre-formaldehit tutkalı üretimi; 
 

- Ham madde hazırlanma 
- Tutkal üretilmesi 
- Kalite kontrol  
- Ambalâjlama 

 
Olmak üzere dört ayrı aşamada gerçekleştirilir.  
 
2.2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler 
 

Ahşap malzemelerin üretilmesinde bir girdi olarak kullanılan yapıştırıcılar genellikle tutkal 
olarak adlandırılmaktadır. Tutkallar, üretiminde kullanılan ham maddelerin türüne göre 
inorganik veya organik, doğal veya sentetik esaslı olabilirler. Üre-formaldehit tutkalı organik 
esaslı bir tutkaldır. Üre-formaldehit tutkalı, üre ve formaldehitten çıkılarak ardışık 
kondenzasyonla üretilebildiği gibi, bir ara ürün olan üre-formaldehit konsantresi kullanılarak 
da üretilebilmektedir. Bu profilde üre-formaldehit konsantresinden üre-formaldehit tutkalı 
üretimi esas alınmış, kapasite, istihdam ve makina-teçhizat da buna göre seçilmiştir.  
 
Üre formaldehit tutkalı, sıvı halde veya toz olarak üretilebilmektedir. Bu profilde sıvı halde 
üre-formaldehit tutkalı üretimi esas alınmıştır. Sıvı üre-formaldehit tutkalı ise değişik katı 
madde oranlarında üretilebilmektedir. Bu profil konusu tesiste, esas olarak % 65 oranında 
katı madde ihtiva eden ve içerisindeki serbest formaldehit oranı en fazla % 0,1 olan üre-
formaldehit tutkalı (E1 tutkalı) üretilecektir. 
 
Üre-formaldehit konsantresinden üre-formaldehit tutkalı üretimi için kullanılacak ham 
maddeler aşağıda belirtilmiştir. 
 

ü % 85’lik üre-formaldehit konsantresi (UFC85)  
ü Üre 
ü Amonyak 
ü Kostik 
ü Formik asit 

 

Yardımcı madde olarak, katı madde miktarını artırmak amacıyla, sadece isteğe bağlı olarak 
tuz kullanılacaktır. 
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2.2.2. Üretim Metodu 
 
Üre-formaldehit konsantresinden başlanarak üre-formaldehit tutkalı üretimi, asidik ortamda 
ve sıcakta gerçekleştirilen bir dizi reaksiyonlara dayanır. 60°C’de başlatılan reaksiyonun 
sıcaklığı giderek artırılır ve 115°C’ye kadar çıkarılır. Reaksiyon süresi 5 saattir. Reaksiyon 
bazik ortamda devam etmediği için ortama kostik ilave edilerek reaksiyon durdurulur. 
 
Üretim metodu aşamalar itibarıyla aşağıda verilmiştir.  
 
a) Hammaddenin Hazırlanması               
 
Bileşimindeki üre ve formaldehit oranı farklı olan tutkallar üretmek mümkün olduğundan, üre-
formaldehit tutkalı üretiminde reaktöre beslenecek ham madde miktarları, tutkal bileşimine 
göre değişiklik gösterir. Bu profilde, serbest formaldehit miktarı % 0,1’i geçmeyen ve E1 
tutkalı olarak adlandırılan üre-formaldehit tutkalı üretimi esas alındığından, söz konusu tutkal 
bileşimi elde edilecek miktarlarda hammadde (UFC85, üre ve amonyak) hazırlanarak 
reaktöre beslenir. 
 
b) Reaktörde Reaksiyonun Başlatılması 
 
Reaksiyon sıcakta ve asidik ortamda gerçekleştiğinden, reaktör, buharla 60°C’ye kadar ısıtılır 
ve reaksiyonun başlatılması için raktöre formik asit ilâve edilir. Daha yüksek sıcaklıkta buhar 
kullanılarak reaktör sıcaklığı kademeli olarak 115°C’ye kadar çıkarılır.   
 
Reaksiyon 5 saat süreyle bu şartlarda devam ettirilir ve ürünün beyaz bir görünüm almasına 
kadar beklenir. Beyaz renk, üre-formaldehit tutkalının elde edildiğini gösterir. 
 
c) Reaksiyonun Durdurulması 
 
İstenen renk ve kıvamda ürün elde edilince reaktöre kostik ilâve edilerek reaksiyon 
durdurulur.  
 
Elde edilen üre-formaldehit tutkalı reaktörden alınarak soğumaya bırakılır. 
 
d) Bitirme İşlemleri 
 
Reaktörden alınan ve soğutulan üre-formaldehit tutkalı, ürün muhafaza tanklarına alınır.  
 
e) Ambalâjlama 
 
Ürün muhafaza kaplarında dinlendirilen üre-formaldehit tutkalı daha sonra uygun 
büyüklükteki kaplara (teneke, bidon, varil veya tank) doldurularak piyasaya arz edilir.   
 
2.3. Türk Standartları 
 
Üre-formaldehit tutkalı ile ilgili herhangi ürün standardı bulunmamaktadır.  
 
Tutkallarla ilgili diğer Türk Standartları aşağıda verilmiştir. 
 
TS EN 923    Yapıştırıcılar - Terimler ve Tarifler  

TS EN 924    Yapıştırıcılar - Çözücülü ve Çözücüsüz Yapıştırıcılar - Parlama Noktası Tayini  

TS EN 1066 Yapıştırıcılar - Numune Alma  

TS EN 1067    Yapıştırıcılar - Deney İçin Numunelerin Hazırlanması ve Muayenesi  
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TS EN 1238    Yapıştırıcılar - Termoplâstik Yapıştırıcılarda Yumuşama Noktası Tayini (Halka 
ve Bilya Metodu) 

TS 12009 Reçineler - Üre formaldehit 

TS 12176       Yapıştırıcı İmal Yerleri - Genel Kurallar  
 
 
2.4. Ürün Fiyatları 
 
Üre-formaldehit tutkalı fabrika teslim satış fiyatları, tutkal bileşimine göre 600.000 TL/kg ile 
3.000.000 TL/kg arasında değişmektedir.  
 
Bu profilde üre-formaldehit tutkalı satış fiyatı 660.000 TL/kg olarak alınmıştır.  
 
 
2.5. Üretim Kapasitesi 
 
Tesiste, günde bir vardiya üzerinden yılda 300 işgünü çalışılarak tam kapasitede yılda 2.400 
ton üre-formaldehit tutkalı üretilecektir. 
 
 
2.6. Üretim Akış Şeması 
 
Üre-formaldehit tutkalı üretim akış şeması aşağıda verilmiştir. 
                                   
Üre-Formaldehit Tutkal Üretimi Akış Şeması 
 

UFC85 ► Hammaddelerin 
Reaktöre Alınması ◄ Üre 

  ▼   

Formik Asit ► Reaksiyonun Başlatılması ◄ Buhar 

  ▼   

  Reaksiyonun Sürdürülmesi ◄ Buhar 

  ▼   

Kostik ► Reaksiyonun Durdurulması   

  ▼   

  Üre-Formaldehit Tutkalının 
Soğutulması   

  ▼   

  Ürün Muhafaza Depolarında 
Dinlendirme   

  ▼   
  Ambalajlama   

  ▼   

  Piyasaya Sevk   

  ▼   
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2.7. Makina ve Teçhizat  
 

Tesiste kullanılacak makina ve teçhizat, ana makina ve teçhizat ve yardımcı makina ve 
teçhizat olarak aşağıda verilmiştir. 
 
2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi 
 

Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi çizelgede verilmiştir. 
 

Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktar 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL 
Bin $ 
(FOB) 

Milyon TL 
Bin $ 
(FOB) 

Reaktör 1 Adet Yerli 80.000 53.0 80.000 53 
Hammadde Tankı 2 Adet Yerli 50.000 33.5 100.000 67 
Mamul Tankı 2 Adet Yerli 15.000 10.0 30.000 20 
LPG Tankı 1 Adet Yerli 40.000 27.0 40.000 27 
Brülör  Yerli 20.000 13.0 20.000 13 
Toplam - - - - 270.000 180 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 

2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat listesi çizelgede verilmiştir. 
 

Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktarı 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL 
Bin $ 
(FOB) 

Milyon TL 
Bin $ 
(FOB) 

Jeneratör 1 Adet Yerli 30.000 20 30.000 20 
Laboratuar Gereçleri  Yerli 5.000 3 5.000 3 
Diğer Yardımcı Ekipmanlar  Yerli 10.000 7 10.000 7 
Toplam - - - - 45.000 30 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
2.7.3. Makina ve Teçhizat Giderleri  
 
Toplam makina ve teçhizat tutarı, çizelgede verilmiştir. 
 

 
Tutarı 

TL $ 

Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı 270.000.000.000 180.000 
Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı 45.000.000.000 30.000 
Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri 315.000.000.000 210.000 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
2.8. Çevre ve Sağlık Problemleri 
 
Tesisten çevreye veya havaya herhangi bir sıvı veya gaz atık verilmeyecektir. Formaldehit, 
çevre ve insan sağlığı açısından tehlikelidir. Bu sebeple, üretim aşamalarında gerekli bütün 
emniyet ve sağlık tedbirleri alınmalıdır. “TS 12176 Yapıştırıcı İmal Yerleri - Genel Kurallar” 
standardında belirtilen kurallara uyulmalıdır.  
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2.9. Termin Plânı 
 

Tesisin, öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda ise, iç veya dış 
kredilerin zamanında alınması şartıyla, 12 ay içerisinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.   
 
Termin plânı aşağıda verilmiştir. 
 

Yapılacak İşler 
Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fizibilite Etüdü Hazırlanması x            

Plân ve Proje Hazırlanması  x           

Onay ve Ruhsat Alınması  x x          

Fabrika İnşaatı    x x x x x x x   

Makine ve Teçhizat Montajı          x x x 

Deneme Üretimi            x 

 
 
3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Sabit Yatırım Tutarı 
 
Arsa, etüt ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. 
gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tutarını oluşturan kalemler aşağıda verilmiştir. 
 

Harcama Kalemleri 
Tutarı 

TL $ 

  1) Arsa Bedeli (2.000 m²) 15.000.000.000 10.000 

  2) Etüd ve Proje Giderleri 10.183.000.000 6.790 

  3) Teknik Yardım ve Lisans Giderleri -  -  

  4) Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları  3.750.000.000 2.500 
  5) İnşaat Giderleri  
     a) Fabrika Binası (400m2) 
     b) Yardımcı İşletmeler Binası (50 m2) 
     c) Depo (300 m2) 
     d) İdari Bina ve Sosyal Tesisler (100 m2) 

194.150.000.000 
    113.200.000.000 

14.150.000.000       
34.600.000.000       
32.200.000.000 

129.440 
     75.470 

9.430                 
23.070      
21.470 

  6) Ana Makina - Teçhizat Giderleri Toplamı 
      a) İthal Makina - Teçhizat Giderleri     
      b) Yerli Makina - Teçhizat Giderleri       

270.000.000.000 
                              - 

270.000.000.000 

180.000                
- 

180.000 
  7) Yardımcı Makina - Teçhizat Giderleri Toplamı 
      a) İthal Makina - Teçhizat Giderleri     
      b) Yerli Makina - Teçhizat Giderleri       

45.000.000.000 
                       -       
45.000.000.000 

30.000 
          -   

     30.000 
  8) İthalat ve Gümrükleme Giderleri                                -         - 

  9) Taşıma ve Sigorta Giderleri 6.300.000.000 4.200 

10) Montaj Giderleri  9.450.000.000 6.300 

11) Taşıt Araçları ve Demirbaşlar Gideri 75.000.000.000 50.000 

12) İşletmeye Alma Giderleri 28.721.112.000 19.150 

13) Genel Giderler  13.151.082.000 8.770 
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14) Yatırım Dönemi Finansman Giderleri 24.403.320.000 16.270 
15) Beklenmeyen Giderler  
     a) Fizikî Beklenmeyen Giderler 
     b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Bekl. Gid.  

20.853.256.000 
5.213.314.000 

15.639.942.000 

13.910 
3.480      

10.430 
Sabit Yatırım Tutarı  715.961.770.000 477.330 

Not 1: Hesaplamalarda 1 $, 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
       2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasiteye göre değişebilir. 
 
3.2. Yıllık Gelir ve Giderler 
 
Tesiste yılda 2.400 ton üre-formaldehit tutkalı üretilecektir. Üretilen tutkalın kilogram fiyatı 
660.000 TL olarak alınmış, buna göre elde edilecek gelirler ve giderler çizelgede verilmiştir. 
 

 
Gelir ve Gider Miktarları 

TL $ 

A) Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı 1.584.000.000.000 1.056.000 

B) Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 1.293.095.325.000 862.060 

       1) Hammadde Giderleri 907.265.000.000 604.840 
       2) Yardımcı Maddeler Gideri 0 0 
       3) Yakıt, Su, Elektrik Giderleri 55.000.000.000 36.670 
       4) Personel ve İşçilik Giderleri 72.000.000.000 48.000 
       5) Bakım ve Onarım Giderleri  13.333.000.000 8.890 
       6) İşletme Malzemesi Giderleri  18.145.300.000 12.100 
       7) Sabit Giderler 21.314.866.000 14.210 
       8) Genel Giderler  31.680.000.000 21.120 
       9) Amortismanlar 62.190.519.000 41.460 
     10) Finansman Giderleri 48.806.640.000 32.540 
     11) Pazarlama ve Satış Giderleri 15.840.000.000 10.560 
     12) Ambalâj ve Paketleme Giderleri  47.520.000.000 31.680 

C) Brüt Nakit Akımı (A - B) 290.904.675.000 193.940 

D) Kesintiler (% 33 x C) 95.998.543.000 64.000 

E) Vergi Sonrası Kâr (C - D) 194.906.132.000 129.940 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
3.3. İşletme Sermayesi 
 

Tesisin çalıştırılması için gerekli asgari işletme sermayesi, çalışma devri katsayısına bağlıdır. 
Bu sebeple öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri 
toplamı, çalışma devri katsayısına bölünerek, yıllık asgarî işletme sermayesi hesaplanmıştır. 
 

İşlemler Ortalama Süre 

Hammaddenin depoda bekleme süresi 21 gün 
Üretim süresi 15 gün 
Ürünün depoda bekleme süresi 10 gün 
Kredili satış vadesi veya süresi 15 gün 
Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi   7 gün 
Toplam 68 gün 
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Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir. 
 
Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile; 
 

Çalışma Devresi Katsayısı = 
68
300

= 4.41 

 

İşletme Sermayesi İhtiyacı = 
katsayısı devri Çalışma
giderleri işletme Yıllık

 

 
Amortismanlar hariç, tam kapasitede yıllık işletme giderleri 1.230.904.806.000 TL 
olduğundan, yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:  
 

İşletme Sermayesi İhtiyacı = 9.000279.005.08 =
4.41

 806.0001.230.904. 
TL 

   
      

Söz konusu çalışma devri katsayısında üretim için gerekli işletme sermayesi 
279.005.089.000 TL olup, üretim için gerekli olan asgarî işletme sermayesini göstermektedir.  
 
Üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun bir 
sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması durumunda daha az, aksi 
durumda ise daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. 
 
 
3.4. Toplam Yatırım Tutarı 
 
Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı aşağıda 
çizelgede verilmiştir. 
 

Harcamalar 
Tutarı 

TL $ 

Sabit Yatırım Tutarı  715.961.770.000 477.330 

İşletme Sermayesi 279.005.089.000 186.000 

Toplam Yatırım Tutarı 994.966.859.000 663.330 

 
 
3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü 
 
Yatırımın ekonomik (yararlı) ömrü, arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama 
amortismana oranından hesaplanmaktadır.  
 
Buna göre tesisin ekonomik ömrü; 
 

Ekonomik ömür: 
amortisman ortalama Yıllık

 Arsa- tutarı  yatırımSabit
 

 

Ekonomik ömür: 
.00062.190.519

.00015.000.000 - 0.000715.961.77
:11 Yıl, 3 Ay 
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3.6. Projenin Finansmanı 
 
Proje finansmanı ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı çizelgede verilmiştir. 
 

 
 

Tutarı 

TL $ 

A) Finansman İhtiyacı     

     Toplam Sabit Yatırım 715.961.770.000 477.330 
      İşletme Sermayesi 279.005.089.000 186.000 
      Yatırım Döneminde Ödenen KDV     
Toplam Finansman İhtiyacı 994.966.859.000 663.330 

B) Finansman Kaynakları     
    Öz kaynaklar (% 51) 506.900.459.000 337.930 
     - Sermaye 506.900.459.000 337.930  
     - Fonlar     
    Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.)     
    Yabancı Kaynaklar (% 49) 488.066.400.000 325.380  
    - Orta ve Uzun Vadeli Krediler 488.066.400.000 325.380  
    - İşletme Kredisi     
Toplam Finansman 994.966.859.000 663.330 

  
Yatırımın % 51 oranında öz kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği varsayılmış ve alınması 
gerekli kredi miktarı da buna göre hesaplanmıştır. Kullanılacak kredi için ise, yatırımın KOBİ 
teşvik belgeli olarak ve yıllık % 10 faiz ödenerek yapılacağı varsayılmıştır. 
 
 
3.7. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
Değişik unsurlar bakımından yatırımın karlılığı aşağıda verilmiştir. 
 
 
3.7.1. Yatırımın Kârlılığı 
 

Yatırımın kârlılığı, vergi sonrası kârın, yapılan toplam yatırım miktarına oranı olup, yatırımın 
yapılan toplam yatırım tutarı bakımından kârlılığının bir göstergesidir. 
 

Yatırımın Kârlılığı. 
tutarı  yatırımToplam
kâr sonrası Vergi

x 100 

  

Yatırımın Kârlılığı: 
9.000994.966.85
2.000194.906.13

x 100 = % 19,59 

 
 
Bulunan değer,  yatırımın orta derecede kârlı bir yatırım olduğunu göstermektedir. 
 
 
3.7.2. Sermayenin Kârlılığı 
 

Sermayenin kârlılığı, yatırım için ortaya konulan sermayenin (öz kaynakların) kârlılığının bir 
göstergesidir ve vergi sonrası kârın öz kaynaklara bölünmesiyle elde edilir. 
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Sermayenin Kârlılığı: 
miktarıÖzkaynak 

kâr sonrası Vergi
x 100 

 

 

Sermayenin Kârlılığı: 
9.000506.900.45

 2.000194.906.13
x 100 = % 38 

 
 
Yatırım % 51 öz kaynakla gerçekleşeceğinden sermayenin kârlılığı oldukça yüksektir. 
 
 
3.7.3. Tam Kapasitede Net Katma Değer 
 

Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla 
birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan 
ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir.  
 
Tam kapasitede net katma değerin yüksekliği, işletmenin ekonomiye katkısının 
büyüklüğünün de bir ölçüsüdür. 
 
Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer çizelgede verilmiştir. 
 
 TL 

Brüt Kâr 290.904.675.000 
İşçilik ve Personel Gideri   72.000.000.000 
Finansman Giderleri   48.806.640.000 
Genel Giderler    31.680.000.000 
Net Yurt İçi Katma Değer 443.391.315.000 

 
Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan 
büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını 
gösterir.  
 
Üre-formaldehit tutkal üretimine yönelik yatırımın ülke ekonomisine sağladığı katma değer 
450 milyar TL/yıl civarında olacaktır. 
 
 
3.7.4. Kişi Başına Yatırım Tutarı 
 

Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir 
göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır. 
 

Kişi Başına Yatırım: 
istihdam Toplam

tutarı  yatırımToplam
 

 

Kişi Başına Yatırım: 
10

9.000994.966.85
= 99.496.685.900 

 
Yatırım, kişi başına yaklaşık 100 milyar TL’lik bir yatırım yapmayı gerektirecektir. 
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3.7.5. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 
 

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam 
yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarına bölünmesiyle elde edilir. 
 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
Amortisman+sonrasıVergi kâr  

tutarı  yatırımToplam
 

      

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
000.651.096.257

9.000994.966.85
= 3 yıl 10 ay  

                                                
 
Yatırım, kendini 4 yıl içinde amorti etmiş olacaktır. 
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7.1.12. 
KOMPAKT DİSK (CD) İMALATI  

SANAYİ PROFİLİ (2004) 
 
 
1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
 
1.1. Yatırımın Konusu 
 
Yatırım konusu, granül halindeki polikarbonattan, enjeksiyonla veri, ses ve müzik kayıt ortamı 
olarak kayıtlı veya boş kompakt disk (CD) üretimidir.  
 
1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler 

 
Kompakt diskler (CD’ler), bünyesinde sayısal (digital) olarak depolanan verilerin CD 
sürücülerde (CD player) lazerle okunarak bilgiye dönüştürülmesine imkân veren veri 
depolama ortamlarıdır.  
 
Günümüzde standart CD’lerde yaklaşık 78 dakikalık (650 MB’lık) bilgi depolanabilmekte, 
yüksek yoğunluklu boş CD'lerde ise 90 dakikalık (790-800 MB) kayıt yapılabilmektedir. 
Gelişen teknoloji paralelinde kompakt disklerin depolama kapasitelerinin daha da artması 
beklenmektedir. 
 
Standart bir kompakt disk (CD), şeffaf tabaka (orta tabaka-gövde), yansıtıcı tabaka (üst 
yüzey) ve koruyucu tabaka (alt yüzey) olmak üzere üç ayrı kısımdan meydana gelir.  
 
Şeffaf tabaka, diskin gövdesi olup, polikarbonattan enjeksiyonla elde edilir.  
 
Yansıtıcı tabaka, lazer ışığının yansımasını sağlayan kaplama olup, dış yüzeyinde doğrudan 
veya yapıştırılan bir etiket üzerinde imalâtçı ve disk ile bilgilerinin veya diskte kayıtlı verilerle 
ilgili bilgilerin yer aldığı tabakadır.  
 
Koruyucu tabaka ise diske kayıtlı verilen zarar görmemesi için yapılan kaplamadan oluşur. 
Koruyucu tabaka çizilme vb. gibi etkilerle diskteki verilerin kaybolmasını önler. 
 
Standart bir kompakt diskin çapı 120 mm, kalınlığı ise 1,2 mm’dir.  
 
CD’nin ortasında, CD’nin CD sürücüsünün tablası üzerine sabit bir şekilde oturmasını 
sağlayan. 15 mm çaplı bir boşluk yer alır. 
 
Diskin ortasında, genişliği 15,5 mm (dış çapı 46 mm) olan başlangıç (lead-in) bölgesi 
bulunur. Bu bölgede diskte yer alan bilgilerin bir listesi (içindekiler) mevcuttur. Bu bölümde, 
diskte kayıtlı bilgilerin adresleri (diskin hangi bölümlerinde yer aldığı) veya müzik CD’lerinde 
dakika, saniye cinsinden müzik bilgileri vb. yer almaktadır. CD sürücü, kompakt diskte 
öncelikle bu bölümdeki bilgiler okur ve ilgili bölümdeki veri veya ses veya resim bilgilerine 
erişir.  
 
Başlangıç bölgesinden sonra, genişliği 35 mm (merkezden çapı dış 112 mm) olan kayıt 
bölgesi yer alır. Bu bölgeye, bilgi sinyali, hata düzeltme sinyali ve alt kodlar kaydedilir. Bu 
bölüm, diskin kenarına 2 mm mesafeye kadar devam eder.  
 
Diskin dış kenarında ise 2 mm genişliğinde çıkış (lead out) adı verilen bölüm yer alır.  
 
Kompakt diskteki adı geçen bölgeler, aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. 
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        ▲ 

1,2 
mm 
▼ 

        

                

                
 

        ◄──►         
Delik: 15 mm 

       ◄──►  ◄──►        
İçindekiler Bölgesi: 15,5 mm         İçindekiler Bölgesi: 15,5 mm 

 ◄── ─── ─── ─── ─── ►    ◄ ─── ─── ─── ─── ──►  
Kayıt Bölgesi: 35 mm                                               Kayıt Bölgesi: 35 mm 

◄                ► 
Kenar Boşluğu: 2 mm                                                                      Kenar Boşluğu: 2 mm 

 
Şekil 1: Kompakt Diskin Fiziksel Yapısı 

 
CD’lerin şeffaf tabakalarının yüzeyleri, gözle görüldüğü gibi pürüzsüz değildir. Çok küçük 
oyuk ve tepeciklerden oluşur. Sayısallaştırılmış bilgi sinyali, kompakt disk üzerinde “pit” adı 
verilen oyuklarda saklanır. Oyukların uzunlukları, depolanan sayısal bilginin büyüklüğüne 
göre değişir. Oyuklar arasında kalan yüksek kısımlar (tepecikler) ise “land” olarak adlandırılır. 
Tepeciklerde herhangi bir bilgi depolanmaz. 
 
CD'lerin üzerindeki veriler 1 ve 0’lardan oluşmaktadır. CD okuyucu, fiziksel olarak oluşturulan 
oyukları 1 ve tepecikleri 0 olarak algılar.  
 
Tepecik ve oyuklarla kodlanmış bilgi CD üzerinde spiral şekilde yer almaktadır.  
 

Koruyucu Tabaka                                                      Koruyucu Tabaka 
▼                                                                                                     ▼ 

 Land  Land  Land      Land  Land  Land  

       ◄ Şeffaf Tabaka  ►        

  Pit Pit      Pit  Pit   

▲                                                                                                      ▲ 
Yansıtıcı Tabaka                                                              Yansıtıcı Tabaka 

 
Şekil 2: Kompakt Diskin Kesiti 

 
Oyukların yer aldığı hatta kısım (track) adı verilmektedir. CD’lerde kanal mevcut olmayıp, 
lazer ışığı bu kanalsız oyuklar üzerinde dolaşır ve bilgi, ışığın disk yüzeyinden yansımasına 
göre tekrar elde edilir. 
 
Disk üzerindeki kısımlarda (tracklarda) yer alan oyuklar 3T’den 11T‘ye kadar 9 farklı 
uzunlukta olabilmektedir. 3T uzunluğu yaklaşık olarak 0,87 µm’dir.  
 
İki oyuk arasındaki tepeciğin de uzunluğu 3T ile 11T arasındadır. Bir başka deyişle, oyuk ve 
tepecik uzunlukları aynıdır. Oyuğun genişliği ise yaklaşık olarak 0,5 µm, derinliği ise 0,1 µm 
kadardır. 
 

 
 
 
        3T                             5T                                         11T 

 
 
                       Şekil 3: Kısımlardaki (Tracklarda) Oyukların (Pitlerin) Büyüklükleri 
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Gerek veri depolama kapasitelerinin çok yüksek olması, gerekse çok uzun süreyle verileri 
yüksek kalitede muhafaza etme imkânı veren kompakt disklerdeki gelişmeler, 21. yüzyılın 
optik çağı olacağının bir belirtisidir. Kompakt diskler, fiziksel yapısının oldukça küçük olması, 
yüksek kalitede veri kaydı ve muhafazası, nem, manyetik ortamlar, elektriksel gürültüler gibi 
bozucu etkilerden etkilenmeme, optik ve lazer teknolojisinden en üst seviyede yararlanma, 
kayıt okuma esnasında fiziksel hiçbir temasın olmaması, hata düzeltme (error correction) 
mekanizmasından yararlanma imkânı, verilerin disk üzerine sayısal olarak modülasyonlu bir 
şekilde kayıt edilmesi, kolay ve hızlı bir şekilde çoğaltılabilme yeteneği ile yepyeni bir 
teknolojidir. 
 
CD üzerine kayıt edilen bilgi analog değil, sayısaldır. Dolayısıyla sayısal olarak depolanan 
bilgi, ortamdan kaynaklanan bozucu etkilerden asgarî oranda etkilenir. Ayrıca, sayısal bilgi 
üzerinde modülasyon, çoğullama, sinyal işleme gibi işlemler kolay bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir.  
 
Günümüzde kompakt diskler (CD’ler), normal (veri, ses veya görüntü kayıtlı), yazılabilir (CD-
R) ve yeniden yazılabilir (CD-RW)olmak üzere üç ayrı tipte üretilmektedir. 
 
Normal CD: Üzerine sadece CD kayıt makinası ile veri kaydedilebilen ve bilgisayar veya disk 
çalarlarda üzerindeki kayıtlı veriler sadece okunabilen, üzerinde değişiklik veya yeniden kayıt 
yapılamayan CD’lerdir.  
 
Normal CD’ler, toplu çoğaltma (mass duplication) adı verilen bir yöntemle, profesyonel CD 
kayıt makinalarında, bir ana (master) nikel kopyalanarak çoğaltılmaktadır. Bu işlemle ana 
diskteki oyukların (pit) ve tepeciklerin (land) kopyası kopyalan disklere aktarılır.  
 
Kopyalama işlemi baskı yoluyla yapılır. Baskı işlemi, CD'nin orta tabakasını oluşturan 
polikarbonat üzerine yapılır. Gövde üzerinde oluşturulan tepecik ve oyukların üzeri daha 
sonra ince bir alüminyum veya başka bir metal tabaka ile kaplanır ve böylece lazer ışığının 
yansımasına imkân sağlanır. Bu tabakanın üzeri de düz bir akrilik yüzey ve varsa CD etiketi 
ile kaplanarak süreç tamamlanır. 
 
Yazılabilir CD (CD-R): Yazılabilir CD’ler, veri kaydedilebilen, bununla birlikte, kayıttan sonra 
ise kaydedilen veriler üzerinde herhangi bir değişiklik yapma ve yeni veri kaydetme imkânı 
olmayan CD’lerdir. Bilgisayarlardaki CD yazıcılar ile CD kaydının baskı yoluyla oyuk ve 
tepecikler oluşturularak yapılması mümkün olmadığından, bu tür CD’lerde, oyuk ve tepecikler 
yerine aynı işlevi gören parlak ve opak alanlar yer alır. 
 
Bu CD’lerde, polikarbonat gövdenin üzerinde lazer ışınını yansıtan bir kaplama yer alır. 
Normal CD'de olduğu gibi, bu yüzeyin üzeri de alüminyum ve akrilik ile kaplanır.  
 
Yazılabilir CD’lere veri kayıt etmek için CD yazıcılar kullanılır. CD yazıcılar, veri kaydı için 
veri okuyucudan daha güçlü bir lazer ünitesine sahiptir ve bu ünite yazma sırasında, 
yazılabilir CD’deki tepecikleri (sıfır alanlarını) yakarak, siyah lekeler oluşturur. Böylece, bu 
alanlarda  yansıtma özelliği kaybolduğu için CD'ye gönderilen lazer ışını optik göze geri 
dönmez.  
 
Tekrar yazılabilir CD (CD-RW): Tekrar yazılabilir CD’ler, üzerine defalarca veri kaydetme ve 
verilerde değişiklik yapma imkânı olan CD’lerdir. 
 
Tekrar yazılabilir CD'ler, okuyucu lazer ışınının yansıtılması veya yutulması prensibi ile 
çalışır. Bu tür CD’lerde, tekrar kayıt için CD yüzeyinde opak hale getirilmiş alanların tekrar 
ışığı geçirip, metalden yansımasını sağlayacak şekilde şekillendirilmesini sağlamak için 
değişken fazlı bir bileşen kullanılmakta, bu bileşenin yüzeyi yer yer kristalize edilmektedir. 
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Bu alanlar lazer ışınını geçirip, üstündeki metal yüzeye ulaştırır. CD yazıcılardaki, yazıcı 
lazerin oluşturduğu ısı, yüzeyi opak hale getirir. CD yazıcılarda, yeniden yazılabilir CD’lerdeki 
eski bilgilerin silinmesi için, yüzeyin tekrar kristal hale getirilmesini sağlayan silici bir lazer 
kullanılır. Bu lazer, okuyucu ve yazıcı lazere göre daha güçlüdür ve yüzeyi 600°C’ye kadar 
ısıtarak sıvı hâle getirmektedir. Daha sonra disk soğuyup, sıcaklık 200°C’a kadar düştüğünde 
kristalleşme gerçekleşmektedir. 
 
CD sürücüleri üç ana bileşenden oluşur:  
 
Ø Disk Motoru, 
Ø Gezdirici Motor, 
Ø Lazer ünitesi. 

 
Disk motoru, sürücüye yerleştirilen CD'yi döndürmekle görevlidir. Disk motorunun hızı okuma 
yapılan bölgeye göre değişken olup, okuma işlemi CD'nin merkezine yakın bölgede 
yapılırken motor daha hızlı çalışır ve CD daha hızlı döner, dışa doğru gidildikçe dönüş hızı 
veya başka bir deyişle disk motorunun devri azalır.  
 
Gezdirici motor, lazer ünitesini dönen CD üzerinde merkezden dışa doğru düz bir hat 
üzerinde kaydırmaya yarar. 
  
Lazer ünitesi, belli bir açı ile CD yüzeyine sürekli bir ışın gönderir. CD yüzeyine çarpan lazer 
ışını oyuğa denk gelirse, ışın lazer ünitesindeki optik göze yansır ve 1 olarak kodlanır. Lazer 
ışını tepeciğe denk gelirse, ışın lazer ünitesindeki optik göze değil, boşluğa yansır ve 0 
olarak kodlanır. Dakikada 350-500 dönüş ile mikronlar ölçeğindeki oyuklar ve tepecikler 1 ve 
0 olarak algılanarak okuma işlemi gerçekleştirilir. 
 
 
1.3. Pazar Durumu 
 
Kompakt disklerle ilgili üretim, ithalat ve ihracatı ile ilgili verilere ulaşılamamıştır. Bu nedenle, 
bir fikir vermesi açısından, müzik ve video gibi eğlence sektöründen sonra en çok kullanım 
alanı olan bilgisayar pazarı incelenmiş ve ilgili veriler aşağıda verilmiştir. 
 
 
1.3.1. Kurulu Kapasite 
 
Ülkemizde Raks Elektronik 1992'de Türkiye'nin ilk CD üretim hattını kuran şirket olmuş, bu 
yıldan itibaren sektörde çok hızlı bir büyüme görülmüştür. Öncelikle daha önce ses kaseti, 
videokaseti, manyetik bant vb. üretimi yapan firmalar, gelişen teknolojiye uygun olarak 
mevcut tesislerinin içerisine CD üretim hatları kurmuşlar ve bu yolla hem ürünlerini 
çeşitlendirmişler, hem de bu alanda kapasite artışı sağlamışlardır. Ayrıca, yabancı bazı 
firmalar Türkiye’yi doğu ile batı arasında köprü olarak görerek, ülkemizde CD üretim tesisleri 
kurmuşlardır. 
 
Manisa’da faaliyet gösteren Raks Elektronik dışında sektörde, Kamel Audio, Odeon Kompakt 
Disk, Sera Manyetik Bant, Nora, Edelweiss Optik Disk, AOD Disk, Medyabox ve Seta gibi 
firmalar faaliyet göstermektedir.  
 
Bu firmaların yıllık üretim kapasiteleri 150.000.000 adedin üzerindedir.  
 
1.3.2. Üretim ve Talep Durumu 
 
Türkiye’de, kişisel bilgisayar sahibi nüfusun toplam nüfusa oranı oldukça düşüktür. Bu 
nedenle, ekonomik gelişme ile birlikte kişisel bilgisayar pazarında da gelişmeler 
beklenmektedir.  
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Kompakt disklerin diğer kayıt ürünlerine nazaran daha çok tercih edilmesi ve ayrıca en çok 
kullanıldığı kişisel bilgisayarlar pazarındaki beklenen büyüme CD’lere olan talebi artıracaktır. 
 
Kompakt disk talebini ortaya koymak açısından Türkiye bilgisayar pazarı ile ilgili veriler 
tabloda verilmiştir. 
 

Bilgisayar 
Yıllar 

2000 2001 2002 2003 

Masaüstü (Desktop) 593.535 251.359 344.774 404.191 

Dizüstü (Notebook) 51.061 33.226 68.857 79.092 

Sunucu (Server) 15.131 6.738 12.878 13.075 
 Kaynak: TÜBİTAK BİLTEN, 2004  
 
Verilerin incelenmesinden görüleceği üzere, Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizleri PC 
satışlarına önemli bir darbe vurmuştur. Kriz nedeniyle ertelenen taleplerin karşılanması ile bu 
yıl ve önümüzdeki yıllarda milyon çıtasının aşılacağı beklenmektedir. 
 
Kompakt diskler bilgisayar dışında müzik ve görüntü kaydetmek amacıyla da 
kullanıldığından, talebin önümüzdeki yıllarda daha artacağı söylenebilir. 
 
1.3.3. İthalat ve İhracat Durumu 
 
Devlet İstatistik Enstitüsünden 2003 yılı öncesine ait ticarî veriler alınamamıştır. 2003 yıl ile 
ilgili kompakt disk verilerine göre, 41.717 kg (yaklaşık 2.800.000 adet-196.158 $) ihracat, 
3.338.814 kg (yaklaşık 225.000.000 adet-11.392.380 $) ithalat yapılmıştır.  
 
İthalat miktarının yüksekliği, iç üretimle karşılanabilecek CD için potansiyel pazarın varlığını 
ortaya koymaktadır. 
 
1.4. Ürün Standartları 
 
CD’ler, her türlü CD çalarda çalışabilmesi aşağıda verilen standart özelliklere sahip olmalıdır. 
 
Çalma Süresi   Tek yüz için 74 dakika 
Dönüş Yönü   Üsten bakıldığında saat yönünde 
Dönüş Hızı   (350-500) devir/dakika  
Kısım (Track) Genişliği 1,6 µm 
Kalınlık   1,2 mm 
Çap    120 mm 
Merkez Boşluğunun Çapı 15 mm 
Kayıt Bölgesi   (46 - 117) mm 
Disk Malzemesi  Kırılma indisi 1,5 olan polikarbonat 
Asgati Oyuk Uzunluğu (0,883 - 0,972) µm 
Azamî Oyuk Uzunluğu (3,05 µm - 3,65)  µm  
Oyuk Derinliği   Yaklaşık 0,11 µm 
Oyuk Genişliği  Yaklaşık 0,5 µm 
Ülkemizde kompakt disklerle ilgili olarak yürürlükte olan tek bir Türk Standardı 
bulunmaktadır. 
 
TS EN 61104   Kompakt Disk Görüntü Sistemi - 12 cm CD-V 
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2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
2.1. İstihdam Durumu 
 
Tesiste tam kapasitede toplam 31 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve 
nitelikleri aşağıda tabloda belirtilmiştir. 
 

İstihdam Edilecek Personelin Niteliği İstihdam Edilecek Personel Sayısı 

Düz işçi 12 
Toplam işçi sayısı: 18 

Nitelikli işçi   6 

Teknisyen   3 
Toplam teknik eleman sayısı: 4 

Mühendis   1 

Büro elemanı     2  

Yönetici   1  

Diğer   6  

Toplam Personel 31  

 
 
2.2. Üretim Teknolojisi 
 
Kompakt disk üretim metodu aşağıda verilmiştir. 
 
 
2.2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler 
 
Kompakt disk üretiminde, hammadde olarak “CD kalite” olarak bilinen renksiz (şeffaf), granül 
halindeki polikarbonat kullanılacaktır. Alternatif olarak akrilik de kullanılabilir. Ancak, bugün 
için ekonomik olarak kullanılabilecek en uygun hammadde polikarbonattır. Polikarbonat; 
sertliği, yüksek sıcaklıkta deforme olmama ve en önemlisi saydamlığı, ışık geçirgenliği ve 
kararlılıktan dolayı CD üretiminde tercih edilmektedir. 
 
Polikarbonat, dihidrik ve polihidrik fenol gruplarının karbon reçineleriyle bağlanma ürünü 
olup, genellikle bisphenol A’dan elde edilmektedir. Polikarbonat; yüksek darbe dayanımı, 
boyutsal kararlılık, sertlik ve düşük nem çekme gibi özelliklere sahiptir. Geniş bir sıcaklık 
aralığında (-50ºC ile 132ºC) kullanılabilir. Polikarbonat, mat ve şeffaf olarak üretilebildiği gibi, 
çeşitli renkler de üretilebilmektedir. % (5-40) oranında cam elyafı gibi vb. gibi katkılarla, akma 
direnci, 132ºC kadar olan sıcaklıklarda 4000 psi’ye kadar çıkar. 
 
Polikarbonat, neme karşı hassas bir malzeme olup, yüksek sıcaklıkta işlenmesi sırasında 
bünyesinde nem bulunmaması gerekir. Bu sebeple CD üretimine başlanmadan önce neminin 
% 0,02’ye kadar azaltılması gereklidir. CD üretiminde ventilli silindir enjeksiyonla kalıplama 
makinalarının kullanımı durumunda, ön kurutma yapılmayabilir.  
 
CD üretiminde; polikarbonat dışında, CD’yi çizilmelere karşı korumak amacıyla kimyasal lâk, 
yansıtıcı yüzey eldesi için alüminyum, CD üzerindeki yazı ve resimler için baskı boyası, 
gümüş kaplama (metalizasyon) odasında argon gazı ve temizlik amacıyla alkol 
kullanılmaktadır. Bu malzemeler yurt içi piyasadan temin edilebilmektedir. Bu profilde bilgi 
verilmekle birlikte, CD’nin içerdiği bilgiyi plâstik gövde üzerine aktarmaya yarayan ana 
(master) nikel kalıp (stamper) ise ithalat yolu ile temin edilecektir. 
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2.2.2. Üretim Metodu 
 
Kompakt disk üretimi, üzerinde veri kayıtlı disklerin üretimi ve boş disk üretimine yönelik iki 
farklı metotla gerçekleştirilmektedir. 
 
 
2.2.2.1. Üzerinde Veri Kayıtlı CD Üretimi 
 
a) Baskı Diskinin (Stamper) Hazırlanması 
 
Üzerinde veri kayıtlı CD üretimi, önce bir ana nikel disk hazırlama ve bu diskin disk çoğaltma 
makinalarında kopyalanması esasına dayanır. Bu metotla ana diskten binlerce hatta 
milyonlarca kopya disk elde edilebilir. Bu metot, toplu çoğaltma (mass duplication) olarak 
bilinmektedir.  
 
Ana (master) disk üretme aşamasında kesinlikle hiçbir hatanın olmaması gerekmektedir. 
Çünkü üretimin bu aşamasında meydana gelebilecek bir hata, aynı şekilde binlerce kopya 
diske de aktarılır. Bu sebeple, ana diskte hiçbir toz, kir, çizik veya hava kabarcığı 
bulunmaması gerekir.  
 
Ana disk üretimi için çok temiz bir ortam sağlanmalı ve CD üretimi  (19 - 22)°C arasında sabit 

bir sıcaklıkta yapılmalıdır 

 
Ana disk üretiminde taban malzemesi olarak genellikle cam kullanılmaktadır. Taban 
malzemesi olarak kullanılan cam yüzeyi alüminyum tozu ile parlatılır ve daha sonra ultrasonik 
temizleyiciler ile temizlenir. Resiztin bağlanmasını kolaylaştırmak üzere cam tabakanın üzeri 
birkaç yüz angström kalınlığında argon gazı ile kaplanır ve daha sonra fotoresist uygulanır. 
Fotorezistin kalınlığı, oyuklarla yaklaşık olarak aynı değerdedir (0,1 µm).  
 
Ana disk üretiminde bu katta yapılacak herhangi bir hata, bütün diskin hatalı olmasına neden 

olduğundan, bu işlemlerin çok dikkatli olarak gerçekleştirilmesi önemlidir.  

 
Rezist ile kaplanan ana cam disk, belirli bir sıcaklıkta fırınlanarak resizt katılaştırılır ve lazer 
ışını ile işlenebilecek hâle getirilir. 
 
Gövde üretimi tamamlanan ana cam diske, bu aşamadan sonra düşük güçteki (argon veya 
helyum-kadmiyum) lazer ışınları yardımıyla çoğaltılacak bilgiye (veri, ses veya görüntü) 
karşılık gelen sinyaller kayıt edilir.  
 
Veri, ses veya resim ile ilgili bilgileri taşıyan sinyallerin kayıt edilebilmesi için sinyallerin 
öncelikle sayısal sinyallere çevrilmesi gerekir. Bu amaçla analog-sayısal sinyal dönüştürme 
teknikleri kullanılır. Lazer yardımı ile rezist tabaka üzerinde değişik uzunluklardaki oyuk 
(pitler) ve tepecikler (landlar) oluşturularak, sayısal sinyallere dönüştürülen bilgiler ana cam 
diske aktarılır. 
Bu şekilde üretilen disk, ana cam disk olarak adlandırılır. 
 
Bundan sonraki aşama, nikel ana diskin hazırlanmasıdır. Nikel ana disk, ana cam disk nikel 
ile kaplanarak elde edilir. Bu amaçla ana cam disk, nikel kaplamayı kolaylaştırmak için önce 
gümüş ile kaplanır. Bu şekilde elde edilen gümüş yüzey katot olarak kullanılarak ana cam 
disk, kaplama kalınlığı 0,2 mm ulaşıncaya kadar nikel ile kaplanır. Ana cam disk ile nikel 
kaplama yoluyla elde edilen ana nikel disk birbirine 180° ters yönlüdür. Bundan sonra nikel 
tabaka, ana cam diskten ayrılır.  
 
Bu şekilde üretilen disk, ana (master) nikel disk olarak adlandırılır. 
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Yukarıda belirtildiği gibi, ana cam diskten tekrar ana nikel diskler elde edilebilir. Ana nikel 
disk, 0,2 mm kalınlığında nikel ile tekrar kaplanır ve baskı diski (stamper disk) adı verilen disk 
elde edilir. Bir ana nikel diskten çok sayıda baskı diski elde edilebilir. Baskı diski kullanarak 
da çok sayıda CD üretilebilir. 
 
Cam, nikel ve baskı diskin üretimi şematik olarak aşağıda gösterilmiştir. 
 

 
 
 
b) CD Çoğaltma 
 
CD üretimi için özel olarak üretilmiş (CD kalite) granül halindeki polikarbonat, önce 
bulunduğu torbalardan el değmeden vakumla alınarak, nemi giderilmek üzere nem alma 
fırınlarına aktarılır ve burada en az 3 saat süreyle 125˚C'da bekletilerek nemi giderilir.  
 
Daha sonra plâstik enjeksiyon makinasına vakumla alınan polikarbonat enjeksiyon 
makinasında 330˚C'a kadar ısıtılarak plâstikleştirilir. Erimiş haldeki polikarbonat, enjeksiyon 
makinasında bulunan ve bir tarafında ana nikel disk yer alan kapalı hâldeki kalıplara yüksek 
basınçla enjekte edilir. Polikarbonat, disk şeklini bu kalıpta alır. Enjeksiyon işlemi bitince kalıp 
içerisinde bulunan su kanallarındaki soğuk su ile kalıbın ve kalıplanmış polikarbonatın 
soğuması temin edilir. 
 
Soğutma işleminden sonra kalıp açılır, disk şeklini almış olan ve kalıp içerisindeki ana nikel 
disk sayesinde üzerine bilgiler işlenmiş olan (kayıtlı) disk, kalıbın arasına giren robot kol ile 
kalıptan alınır ve soğutma kanalına giren konveyöre yerleştirilir. Bu esnada diskin sıcaklığı 
yaklaşık 90˚C civarındadır. Soğutma kanalı boyunca bu sıcaklık 60˚C'a kadar düşürülür.  
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Bu aşamadaki disk her ne kadar üzerinde istenilen bilgiyi (kaydı) taşısa da, bu bilgiyi optik 
yöntem ile okumak mümkün değildir. Optik okumayı temin edebilmek için diskin yansıtıcı bir 
yüzey ile kaplanması gerekir. Bu amaçla diskin üzeri alüminyum kaplama ünitesinde 
alüminyum ile kaplanır. Bu işlem, havası büyük ölçüde vakumla boşaltılmış ve argon gazı ile 
doldurulmuş bir ortamda, bakır katodlar tarafından anot işlevi gören saf alüminyum kütleden 
kopartılan alüminyum zerrecikleri şeffaf disk üzerine yığılarak gerçekleştirilir. Bu işlemden 
sonra disk artık optik olarak okunabilir bir hüviyet kazanır. 
 
Disk üzerindeki alüminyum tabaka, kolayca dökülmeye ve normal atmosfer şartlarında 
oksitlenerek matlaşmaya müsaittir. Bu bakımdan diskin üzerinin vernik ile kaplanması 
gereklidir. Bu amaçla, alüminyum ile kaplanan diskler, metal kaplama ünitesinden sonra 
vernik kaplama ünitesinde vernik ile kaplanır. Vernik ünitesinde, diskin üzerine, merkezine 
yakın (yaklaşık 35 mm çaplı) bir halka şeklinde vernik damlatılır. Disk, kademeli bir şekilde 
giderek artan bir hızla döndürülerek verniğin diskin tamamını homojen bir şekilde kaplaması 
sağlanır.  
 
Son aşama diskin morötesi (UV) ışınları ile şartlandırılmasıdır. Şartlandırma ünitesinde mor 
ötesi (UV) ışık yardımıyla disk üzerindeki vernik tabakası tamamen kurutulur.  
 
Üretimi tamamlanan diskler, mekanik olarak ve veri (kayıt) kalitesi yönünden kontrol edilir. Bu 
kontrollerde disklerde, disk yüzeyini tarayan bir kamera vasıtası ile, diskin okunmasına engel 
teşkil edecek bir lekenin, yansıtıcı alüminyum tabakada boşluğun, çizik, kir vb. gibi bir izin var 
olup olmadığı incelenir. Aynı anda diskin düzgünlüğü, çarpıklığı, kamburluğu vb. gibi diğer 
fiziksel özellikleri de incelenir. Söz konusu kusurlar bulunmayan diskler ambalâjlama 
ünitesine gönderilir, problemli olanlar ise hurdaya ayrılır.  
 
Veri (kayıt) kalite kontrolünde ise CD'de kayıtlı bilgiler okunabilirlik açısından değerlendirilir.  
 
Kalite kontrolünden geçen diskler üzerine serigrafi baskı tekniği ile basılarak veya önceden 
hazırlanmış yapışkan etiketler yapıştırılarak, CD içindeki verilerle ilgili bilgi, resim veya 
şekiller içeren etiketler oluşturulur. 
 
Etiketlenmesi tamamlanan diskler, nihai kullanıcının diskleri muhafaza etmesini de sağlayan 
plâstik kutulara yerleştirildikten sonra, 10 veya 20 adetlik karton kutulara ve daha sonra 
kolilere yerleştirilerek piyasaya sevk edilir. 
 
 
2.2.2.2 Yazılabilir ve Yeniden Yazılabilir Disk Üretimi 
 
Yazılabilir (CD-R) veya yeniden yazılabilir (CD-WR) disklerin üretimi, ana nikel disk ile veri 
aktarma kısmı  hariç, veri kayıtlı disklerin üretimi ile benzerdir. Yazılabilir ve yeniden 
yazılabilir disk üretimi, granül halindeki polikarbonatın enjeksiyon makinalarında disk 
şeklindeki kalıplara basılması, üzerinin metal kaplanması, baskı ve ambalâjlama 
aşamalarından oluşur. 
 
CD üretimi için özel olarak üretilmiş (CD kalite) granül halindeki polikarbonat, önce 
bulunduğu torbalardan el değmeden vakumla alınarak, nemi giderilmek üzere nem alma 
fırınlarına aktarılır ve burada en az 3 saat süreyle 125˚C'da bekletilerek nemi giderilir.  
 
Daha sonra plâstik enjeksiyon makinasına vakumla alınan polikarbonat enjeksiyon 
makinasında 330˚C'a kadar ısıtılarak plâstikleştirilir. Erimiş haldeki polikarbonat, enjeksiyon 
makinasında bulunan ve bir tarafında ana nikel disk yer alan kapalı hâldeki kalıplara yüksek 
basınçla enjekte edilir. Polikarbonat, disk şeklini bu kalıpta alır. Enjeksiyon işlemi bitince kalıp 
içerisinde bulunan su kanallarındaki soğuk su ile kalıbın ve kalıplanmış polikarbonatın 
soğuması temin edilir. 
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Soğutma işleminden sonra kalıp açılır, disk şeklini almış olan ve kalıp içerisindeki ana nikel 
disk sayesinde üzerine bilgiler işlenmiş olan (kayıtlı) disk, kalıbın arasına giren robot kol ile 
kalıptan alınır ve soğutma kanalına giren konveyöre yerleştirilir. Bu esnada diskin sıcaklığı 
yaklaşık 90˚C civarındadır. Soğutma kanalı boyunca bu sıcaklık 60˚C'a kadar düşürülür.  
 
Yazılabilir (CD-R) disklerde kayıt ortamı olarak organik boyadan oluşan bir tabaka kullanılır. 
Organik tabakanın üzerinde altın tabakası ve en üstte de koruyucu lâk tabakası yer alır. 
Yazılabilir CD’lerin uygun olarak çalışabilmesi için boya seçimi oldukça önemlidir. Altın 
tabaka üzerindeki boya başlangıçta ışığı yansıtıcı özelliktedir. Lazerin boya üzerinde yaptığı 
değişiklik sonucunda ise ışığı yansıtmak yerine dağıtmaya başlar ve CD-ROM oyuklarına 
benzer alanlar oluşturur.  
 
Yazılabilir (CD-R) disk üretiminde, kalıptan çıkartılan ve soğutulan polikarbonat disklerin 
üzeri, kayıt ortamı olarak belirli kalınlıkta organik madde, altın tabakası ile kaplanır.  
 
Tekrar yazılabilir CD’lerde, tekrar kayıt için CD yüzeyinde opak hale getirilmiş alanların tekrar 
ışığı geçirip, metalden yansımasını sağlayacak şekilde şekillendirilmesini sağlamak için 
değişken fazlı bir bileşen kullanılmakta, bu bileşenin yüzeyi yer yer kristalize edilmektedir. 
 
Tekrar yazılabilir (CD-WR) disk üretiminde ise, kalıptan çıkartılan ve soğutulan polikarbonat 
disklerin üzeri, kayıt ortamı olarak belirli kalınlıkta değişken fazlı bileşen ile kaplanır.  
 
Yazılabilir veya yeniden yazılabilir diskler üzerindeki kaplamalar normal atmosfer şartlarından 
etkilenmemesi için üzerleri vernik ile kaplanması gereklidir. Vernik ünitesinde, disklerin 
üzerine, merkezine yakın (yaklaşık 35 mm çaplı) bir halka şeklinde vernik damlatılır. Diskler, 
kademeli bir şekilde giderek hızla döndürülerek verniğin disklerin tamamını homojen bir 
şekilde kaplaması sağlanır.  
 
Son aşama diskin morötesi (UV) ışınları ile şartlandırılmasıdır. Şartlandırma ünitesinde mor 
ötesi (UV) ışık yardımıyla disk üzerindeki vernik tabakası tamamen kurutulur.  
 
Üretimi tamamlanan diskler kontrol edilir. Bu kontrollerde disklerde, disk yüzeyini tarayan bir 
kamera vasıtası ile, diskin okunmasına engel teşkil edecek bir lekenin, yansıtıcı alüminyum 
tabakada boşluğun, çizik, kir vb. gibi bir izin var olup olmadığı incelenir. Aynı anda diskin 
düzgünlüğü, çarpıklığı, kamburluğu vb. gibi diğer fiziksel özellikleri de incelenir. Söz konusu 
kusurlar bulunmayan diskler ambalajlama ünitesine gönderilir, problemli olanlar ise hurdaya 
ayrılır.  
 
Kalite kontrolünden geçen diskler üzerine serigrafi baskı tekniği ile üretici firma ismi vb. gibi 
yazıların ile resim veya şekiller de içeren etiketler oluşturulur. 
 
Etiketlenmesi tamamlanan diskler, nihai kullanıcının diskleri muhafaza etmesini de sağlayan 
plâstik kutulara yerleştirildikten sonra, 10 veya 20 adetlik karton kutulara ve daha sonra 
kolilere yerleştirilerek piyasaya sevk edilir. 
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2.2.3. Üretim Akış Şeması 
 
Üzerine veri kayıtlı disk ve yazılabilir (CD-R) veya yeniden yazılabilir (CD-WR) disk üretim 
akış şemaları aşağıda verilmiştir. 
 

Üzerine Veri Kayıtlı Kompakt Disk Üretim Akış Şeması 
 

Cam ► Kesme   

  ▼   

Alüminyum Tozu ► Parlatma   

  ▼   

Fotorezist Madde ► Fotorezist Kaplama   

  ▼   

Sayısal Sinyal ► Ana Cam Disk Eldesi ◄    
  ▼     

  Gümüş Kaplama     

  ▼     

  Nikel Kaplama     

  ▼     
    Ana Cam Disk ve  

Ana Nikel Disk ► Ana Cam Disk   
     
    ▼   

 Granül Polikarbonat ► Hammadde Kurutma   

    ▼   

  ► Ana Nikel Disk ► Enjeksiyonla 
Kalıplama    

  ▼   

Alüminyum ► Alüminyum Kaplama   

  ▼   

Vernik ► Vernik Kaplama   

  ▼   

  Kalite Kontrol ► Hurda 

  ▼   

  Baskı   

  ▼   

Plâstik Kutu ► İç Ambalâj   

  ▼   

Karton Kutu ► Dış Ambalâj ◄ Koli 

  ▼   

  Piyasaya Sevk   
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Yazılabilir (CD-R) Kompakt Disk Üretim Akış Şeması 
 

Granül Polikarbonat ► Hammadde Kurutma   
  ▼   
  Enjeksiyon Kalıplama   
  ▼   

Organik Madde ► O. Madde Kaplama   
  ▼   

Altın ► Altın Kaplama   
  ▼   

Vernik ► Vernik Kaplama   
  ▼   
  Kalite Kontrol ► Hurda 
  ▼   
  Baskı   
  ▼   

Plastik Kutu ► İç Ambalaj   
  ▼   

Karton Kutu ► Dış Ambalaj ◄ Koli 
  ▼   
  Piyasaya Sevk   

 
 

Yeniden Yazılabilir (CD-WR) Kompakt Disk Üretim Akış Şeması 
 

Granül Polikarbonat ► Hammadde Kurutma   
  ▼   
  Enjeksiyon Kalıplama   
  ▼   

Değişken Fazlı Madde ► D. F. Madde Kaplama   
  ▼   

Vernik ► Vernik Kaplama   
  ▼   
  Kalite Kontrol ► Hurda 
  ▼   
  Baskı   
  ▼   

Plâstik Kutu ► İç Ambalaj   
  ▼   

Karton Kutu ► Dış Ambalaj ◄ Koli 
  ▼   
  Piyasaya Sevk   
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2.3. Üretim Kapasitesi 
 
Tesiste yılda 300 işgünü, 3 vardiya çalışılarak tam kapasitede yıllık 20.000.000 adet veri 
kayıtlı, yazılabilir veya yeniden yazılabilir CD üretilecektir.  
 
 
2.4. Makina ve Teçhizat  
 
Tesiste kullanılacak makina ve teçhizat, ana makina ve teçhizat ve yardımcı makina ve 
teçhizat olarak aşağıda verilmiştir. 
 
 
2.4.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Makina ve teçhizat değişik Avrupa ülkelerinden ithal edilecek, makina ve teçhizata ilişkin 
işlemsel teknolojinin transferi, bu makina ve teçhizatın dış alımı vasıtasıyla yapılacaktır. 
Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi tabloda verilmiştir. 
 

Makina ve Teçhizatın Cinsi Adet 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL $ (FOB) Milyon TL $ (FOB) 

Kompakt Disk Üretim Sistemi 1 İthal 2.076.000 1.384.000 2.076.000 1.384.000 
- Malzeme Giriş Kontrol Sistemi 1 İthal 99.000 66.000 99.000 66.000 
- Hammadde Kurutma ve Doz S. 1 İthal 54.000 36.000 54.000 36.000 
- Enjeksiyon Sistemi 1 İthal 330.000 220.000 330.000 220.000 
- Taşıma Sistemi 1 İthal 154.500 103.000 154.500 103.000 
- Vakum Metalizasyon Sistemi 1 İthal 486.000 324.000 486.000 324.000 
- Lâklama Sistemi 1 İthal 165.000 110.000 165.000 110.000 
- Proses Kontrol Sistemi 1 İthal 253.500 169.000 253.500 169.000 
- Baskı Sistemi 1 İthal 265.500 177.000 265.500 177.000 
- Ürün Kontrol Sistemi 1 İthal 90.000 60.000 90.000 60.000 
- Fonksiyonel Aksesuarlar 1 İthal 178.500 119.000 178.500 119.000 

Serigrafik Baskı Makinası 1 İthal 228.000 152.000 228.000 152.000 
Enjeksiyon Makinası 3 İthal 270.000 180.000 810.000 540.000 
Robot 3 İthal 37.500 25.000 112.500 75.000 
Assy Stocker 3 İthal 112.500 75.000 337.500 225.000 
Kalıp Seti 3 İthal 225.000 150.000 675.000 450.000 
Ambalâj Makinası 1 İthal 174.000 116.000 174.000 116.000 
Pre-Mastering Ünitesi 1 İthal 132.000 88.000 132.000 88.000 
CD Cats Kalite Kontrol Sistemi 1 İthal 58.500 39.000 58.500 39.000 
CD Ambalâj Makinası 1 İthal 211.500 141.000 211.500 141.000 
Selefonlama Makinası 1 İthal 114.000 76.000 114.000 76.000 
CD Üretim Hattı İyileştirme Sistemi 1 İthal 402.000 268.000 402.000 268.000 
Toplam 20   4.041.000 2.694.000 5.331.000 3.554.000 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
2.4.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste, ana makina ve teçhizat yanında, tabloda sıralanan yardımcı makina ve teçhizat 
kullanılacak ve bu makina ve teçhizatlar yerli piyasadan temin edilecektir. 
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Makina ve Teçhizatın Cinsi Adet 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL $ (FOB) Milyon TL $ (FOB) 

Basınçlı Hava Kompresörü 1 Yerli 15.000 10.000 15.000 10.000 
Klima Santrali 1 Yerli 18.000 12.000 18.000 12.000 
Su Soğutma Grubu 2 Yerli 15.000 10.000 30.000 20.000 
Egzost Aspiratörü 2 Yerli 3.750 2.500 7.500 5.000 
Toplam 6 - 51.750 34.500 70.500 47.000 

Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
2.4.3. Makina ve Teçhizat Giderleri  
 
Toplam makina ve teçhizat giderleri tabloda verilmiştir. 
 

 
 

Tutarı 

TL $ 

Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı 5.331.000.000.000 3.554.000 

Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı 70.500.000.000 47.000 

Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri 5.401.500.000.000 3.601.000 

 
 
2.5. Çevre ve Sağlık Problemleri 
 
Tesiste önemli miktarlarda katı atık oluşmayacak, çevreye veya havaya herhangi bir sıvı 
veya gaz atık verilmeyecektir. Üretimin herhangi bir aşamasında hurdaya ayrılan diskler 
öğütülerek hurda polikarbonat işleyen tesislere gönderilecektir. 
  
 
2.6. Termin Plânı 

 
Tesisin, öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda ise, iç veya dış 
kredilerin zamanında alınması halinde 12 ay içerisinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür. 
 
 
3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
 
3.1. Sabit Yatırım Tutarı 
 
Arsa, etüt ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. 
gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tutarını oluşturan kalemler aşağıda tabloda verilmiştir. 
 

Harcamanın Türü (TL) ($) 

1.  Arsa Bedeli 37.500.000.000 25.000 
2.  Etüt ve Proje Giderleri 57.368.500.000 38.250 
3.  Teknik Yardım ve Lisans Giderleri -  -  
4.  Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları 3.000.000.000 2.000 
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5. Bina ve İnşaat Giderleri 
     a) Ana Fabrika Binası ve Tesisler           
     b) Yardımcı İşletmeler Binası              
     c) Depolar                                   
     d) İdare Binası ve Sosyal Tesisler 

335.350.000.000 
145.600.000.000 

64.400.000.000 
70.750.000.000 
54.600.000.000 

223.570 
97.070 
42.930 
47.170 
36.400 

6.  Ana Makina ve Teçhizat Giderleri 
     a) İthal 
     b) Yerli 

5.331.000.000.000 
5.331.000.000.000 

0 

3.554.000 
3.554.000 

0 

7.  Yardımcı Makina ve Teçhizat Giderleri 
     a) İthal 
     b) Yerli 

70.500.000.000 
0 

70.500.000.000 

47.000 
0 

47.000 

8.  İthalat ve Gümrükleme Giderleri 53.310.000.000 35.540 
9.  Taşıma ve Sigorta Giderleri 427.890.000.000 285.260 
10. Montaj Giderleri 270.075.000.000 180.050 
11. Taşıt Araçları Giderleri 26.000.000.000 17.330 
12. İşletmeye Alma Giderleri 50.842.565.000 33.900 
13. Genel Giderler 133.256.721.000 88.840 
14.Yatırım Dönemi Finansman Giderleri 131.429.870.000 87.620 

15. Beklenmeyen Giderler 
      a) Fiziki Beklenmeyen Giderler 

   b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Bek. Giderler 

69.275.227.000 
17.318.807.000 
51.956.420.000 

46.190 
11.550 
34.640 

Sabit Yatırım Tutarı 6.996.797.883.000 4.664.550 

Not 1: Hesaplamalarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
       2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasiteye göre değişebilir. 
 
 
3.2. Yıllık Gelir ve Giderler 
 
Tesiste yılda 300 işgünü, 3 vardiya çalışılarak, tam kapasitede yıllık 20.000.000 adet değişik 
CD üretilecektir. CD’nin ortalama satış fiyatı 277.500 TL/adet alınmıştır. Buna göre yıllık satış 
gelirleri tutarı 5.550.000.000.000 TL olarak gerçekleşecektir. Tesiste yılda elde edilecek gelir 
ve giderler tabloda verilmiştir. 
 

Yıllık İşletme Giderinin Türü (TL) ($) 

   1. Hammadde Giderleri 960.000.000.000 640.000 
   2. Yardımcı Maddeler Giderleri 145.700.000.000 97.130 
   3. Yakıt, Su, Elektrik Giderleri 128.600.000.000 85.730 
   4. Personel ve İşçilik Giderleri 186.000.000.000 124.000 
   5. Bakım ve Onarım Giderleri 111.383.500.000 74.260 
   6. İşletme Malzemesi Giderleri 90.700.000.000 60.470 
   7. Sabit Giderler 16.223.835.000 10.820 
   8. Genel Giderler 55.500.000.000 37.000 
   9. Amortismanlar 682.073.502.000 454.720 
   10. Finansman Giderleri 262.859.740.000 175.240 
   11. Pazarlama ve Satış Giderleri 111.000.000.000 74.000 
   12. Ambalajlama ve Paketleme Giderler 111.000.000.000 74.000 
A. Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 2.861.040.577.000 1.907.360 
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B. Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı 5.550.000.000.000 3.700.000 

C. Brüt Nakit Akımı (B-A) 2.688.959.423.000 1.792.640 

D. Kesintiler (% 33) 887.356.610.000 591.570 

E. Vergi Sonrası Kâr 1.801.602.813.000 1.201.070 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
3.3. İşletme Sermayesi 
 

Tesisin çalıştırılması için gerekli asgarî işletme sermayesi, çalışma devri katsayısına bağlı 
olduğundan, öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri 
toplamı çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık asgarî işletme sermayesi hesaplanmıştır.  
 
Projenin çalışma devresini hesaplamak için aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır: 
 

İşlemler Ortalama Süre 

Hammaddenin depoda bekleme süresi 10 gün 
Üretim süresi 3 gün 
Ürünün depoda bekleme süresi 7 gün 
Kredili satış vadesi veya süresi 7 gün 
Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi 3 gün 
Toplam 30 gün 

 
Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir. 
 
Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile; 
        

Çalışma Devresi Katsayısı = 
10
300

 = 10 

          

İşletme Sermayesi İhtiyacı=
Katsayısı Devri Çalışma
Giderleri İşletme Yıllık

=
10

000.075.967.178.2
= 217.896.708.000 

 
Yıllık işletme giderleri amortismanları da kapsadığından, işletme sermayesinin hesaplanması 
sırasında nakdi olmayan bu giderlerin toplamdan çıkarılması uygun bir yaklaşım olacaktır. 
        
İşletme sermayesi ihtiyacının; üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede 
gerçekleştirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması 
durumunda daha az, aksi durumda ise daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. 
 
 
3.4. Toplam Yatırım Tutarı 
 

Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı aşağıda 
tabloda verilmiştir. 
 

Harcamalar 
Tutarı 

(TL) ($) 

Sabit Yatırım Tutarı 5.189.173.000.000 3.459.449 

İşletme Sermayesi 971.313.000.000 647.542 

Toplam 6.160.486.000.000 4.106.991 
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3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü 
 
Yatırımın ekonomik ömrü; arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama amortisman 
değerine oranından hesaplanmaktadır. 
 
Buna göre tesisin ekonomik ömrü; 
 
 

Ekonomik Ömür=
Değeri n AmortismaYıllık

Değeri  Arsa- Tutarı  YatırımSabit
=

000.502.073.682
000.883.297.959.6

=10,2 yıl=10 yıl 2 ay 

 
Olarak hesaplanmıştır.  
 
 
Yatırım, söz konusu yıllık ortalama amortisman değeri için yaklaşık 10 yıllık ekonomik bir 
ömre sahip olacaktır. 
 
 
 

3.6. Projenin Finansmanı 
 
Proje finansmanı ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı tabloda verilmiştir. 
 

Harcamalar 
Tutarı 

(TL) ($) 

A) Finansman İhtiyacı     

     Toplam Sabit Yatırım 6.996.797.883.000 4.664.550 
     İşletme Sermayesi 217.896.708.000 145.260 
     Yatırım Döneminde Ödenen KDV     
Toplam Finansman İhtiyacı 7.214.694.591.000 4.809.810 

B) Finansman Kaynakları     
     Öz kaynaklar (% 64) 4.586.097.191.000 3.057.400 
     - Sermaye 4.586.097.191.000 3.057.400 
     - Fonlar     
Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.)     
Yabancı Kaynaklar (% 36) 2.628.597.400.000 1.752.400 
   - Orta ve Uzun Vadeli Krediler 2.628.597.400.000 1.752.400 
   - İşletme Kredisi     
Toplam Finansman 7.214.694.591.000 4.809.810 

 
 
Yatırımının gerçekleştirilmesinde; yaklaşık % 64 oranında öz kaynak ve % 36 oranında ise 
kredi kullanılacaktır. Kullanılacak kredi için ise yatırımın KOBİ teşvik belgeli olarak KÖY’de 
yapılacağı ve yıllık % 10 faiz ödeneceği varsayılmıştır. 
 
Yatırımı daha düşük öz kaynak oranı ile de gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, 
daha fazla yabancı kaynak kullanmak ve daha fazla faiz ödemek zorunda kalınacağı için 
yatırımın kârlılığının azalacağı dikkate alınmalıdır. 
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3.7. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
Değişik unsurlar bakımından yatırımın kârlılığı aşağıda verilmiştir. 
 
3.7.1. Yatırımın Kârlılığı 
 
Yatırımın kârlılığı; vergi sonrası kârın, yapılan toplam yatırım tutarına oranıdır.  
 

Yatırımın Kârlılığı  = x100Tutarı  YatırımToplam
Kâr  Sonrası Vergi

 = 100x
000.591.694.214.7
000.813.602.801.1

 = % 24,97 

 
Yatırımın kârlılığı bakımından değerlendirildiğinde, orta seviyede kârlı bir yatırım sayılır. 
 
 
3.7.2. Sermayenin Kârlılığı 
 
Sermayenin kârlılığı; yatırım için ortaya konulan sermayenin (öz kaynakların) kârlılığının bir 
göstergesidir ve vergi sonrası kârın öz kaynaklara bölünmesiyle elde edilir. 
 

Sermayenin Kârlılığı  = x100
Oranı Özkaynak

Kâr Sonrası Vergi
 = 100x

000.191.097.586.4
000.813.602.801.1

 = %39,28 

 
 
Sermayenin karlılığı, % 64 oranında öz kaynak kullanıldığı için yatırımın karlılığına göre daha 
yüksektir.  
 
Yatırımın daha düşük öz kaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının 
artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi 
temin edilmesi durumunda doğrudur. Genelde öz kaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden 
dolayı vergi sonrası kârda da düşme olacağından, sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine 
göre değişecektir. 
 
3.7.3. Tam Kapasitede Net Katma Değer 
 
Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla 
birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan 
ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir. Net katma 
değerin yüksek oluşu, işletmenin ekonomiye katkısının büyüklüğünün de bir ölçüsüdür. 
 
Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer tabloda verilmiştir. 
 

 (TL) 

Brüt Kar 2.688.959.423.000 

İşçilik ve Personel Gideri 186.000.000.000 

Faiz Giderleri 262.859.740.000 

Genel Giderler (kiralar vs.) 55.500.000.000 

Net Yurt İçi Katma Değer 3.193.319.163.000 

 
Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan 
büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını 
gösterir. Kompakt disk yatırımı ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma değer 3,2 
trilyon civarında olacaktır. 
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3.7.4. Kişi Başına Yatırım Tutarı 
 
Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir 
göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır. 
 

Kişi Başına Yatırım  = 
İstihdam Toplam

Tutarı  YatırımToplam
 = 

31
000.591.694.214.7

 = 232.732.083.581 TL 

 
Yatırım, kişi başına yaklaşık 233 milyar TL’lik bir harcamayı gerektirecektir. 
 
3.7.5. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 

 
Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam 
yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarının toplamına bölünmesiyle elde 
edilir. 
 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi = 
Amortisman+Kar Sonrası Vergi
Tutarı  YatırımToplam

= 
000.315.676.483.2
000.591.694.214.7

 

 
= 2 yıl 11 ay 
 
                                      
Yatırım, kendini 3. yılın içerisinde amorti etmiş olacaktır. 
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7.1.13. 
POLİKARBONAT LEVHA İMALATI  

SANAYİ PROFİLİ (2004) 
 
 
1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
 
1.1. Yatırımın Konusu 
 
Yatırım konusu, Polikarbonat levha üretimidir.  
 
Bu profil; granül halindeki polikarbonattan (PC) eksrüzyon metodu ile dolu (solid) veya 
odacıklı düz polikarbonat levha üretimini kapsar.  
 
1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler 

 
Polikarbonat levhalar özellikle sağlamlık, hafiflik, dayanıklılık ve yüksek ışık geçirgenlik 
özelliği sayesinde inşaatlarda, seracılık uygulamalarında yaygın olarak kullanılmakta ve 
cama rakip bir ürün haline gelmektedir.  
 
Polikarbonat levhaların ışık geçirgenliği % 85 civarında olup, cama göre çok daha dayanıklı, 
daha hafif (camın % 15’i ağırlıkta) ve sağlam (cama göre 200 kat daha fazla darbe 
dayanımına sahip) bir üründür.  
 
 -40°C ile +120°C sıcaklık aralığında kullanılabilme özelliğine sahip olan polikarbonat 
levhalar özellikle dolu riski olan yerlerde ve seralarda alternatifsiz bir üründür. Geniş sıcaklık 
aralığında kullanılabildiği gibi, ısı geçirgenliğinin düşük olması ve odacıklı tiplerde ilâveten 
hava boşlukları bulundurması sebebiyle iyi bir ısı yalıtımı sağlar. 
 
Hafif olması sebebiyle oldukça büyük boyutlarda üretilebilen polikarbonat levhalar özellikle 
çatı uygulamalarında daha az alüminyum profil veya çelik malzeme gerektirmektedir. Ayrıca, 
soğuk kırılma yarıçapına kadar esnetilebildiği için kavis verilerek de kullanılabilmektedir. 
 
Polikarbonat levhalar: 
 

− Her türlü çatı aydınlatmaları  
− Teras üstü kaplamalar  
− Balkon üstü ve kenarı kaplamaları  
− Işıklı tabelalar  
− Kış bahçeleri  
− Seralar  
− Bölme amaçlı uygulamalar  
− Asma tavan uygulamaları  
− Toplu taşıma durakları  

 
vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 
Dolu (Boşluk/Odacıksız) Polikarbonat Levhalar 
 
Dolu polikarbonat levhalar, 2 mm ilâ 6 mm kalınlık aralığında şeffaf olarak veya çoğunlukla 
füme, bronz ve opal beyaz renklerde üretilebilmektedir. Talebe bağlı olarak diğer renklerde 
de üretilebilir.  
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Dolu levhalara, asgari kıvrılma yarıçapına kadar soğuk olarak bükülerek kavis verilebilir. 
 
Dolu polikarbonat levhalar bulundukları ortamı morötesi ışığa (UV) karşı koruma sağlayacak 
şekilde imal edilmektedir. Bu amaçla, levhaların sadece bir yüzeyine değil her iki yüzeyine de 
UV koruma bandı yerleştirilmektedir (UV korumalı olan dış yüzeyde malzeme ile ilgili bilgiler 
içeren koruma bandı, iç yüzde şeffaf koruma bandı yer alır).  
 
Dolu polikarbonat levhalar inşaat sektörünün yanı sıra reklâmcılık sektöründe de yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 
 
Çok Cidarlı (Odacıklı) Polikarbonat Levhalar 
 
Çok cidarlı (odacıklı) polikarbonat levhalar, 4 mm kalınlık ve çift cidardan (tek sıra odacıklı), 
32 mm kalınlık ve yedi cidara (altı sıra odacığa) kadar, değişik kalınlık ve odacıklı olarak, 
şeffaf, füme, bronz ve opal beyaz renklerde üretilebilmektedir. Talebe göre diğer renklerde 
de üretilebilir.  
 
Çok cidarlı (odacıklı) polikarbonat levhaların kalınlık ve renk seçiminde istenilen ısı yalıtım 
değeri, ışık geçirgenlik yüzdesi, kıvrılma kabiliyeti, kar yükü, taşıyıcı yapı aşık aralıkları vb. 
gibi etmenler önemli rol oynar. 
 
25 mm ve 32 mm kalınlığındaki levhaların haricinde çok cidarlı (odacıklı) polikarbonat 
levhalara, asgari kıvrılma yarıçapına kadar soğuk bükülerek kavis verilebilir. 
 
Çok cidarlı (odacıklı) polikarbonat polikarbonat levhalar da bulundukları ortamı morötesi ışığa 
(UV) karşı koruma sağlayacak şekilde imal edilmektedir. Bu amaçla, dolu levhalarda olduğu 
gibi, levhaların her iki tarafına da UV koruma bandı yerleştirilmektedir (UV korumalı olan dış 
yüzeyde malzeme ile ilgili bilgiler içeren koruma bandı, iç yüzde şeffaf koruma bandı yer alır).  
 
Çok cidarlı (odacıklı) polikarbonat levhalar inşaat sektörü yanı sıra reklâmcılık sektörünün de 
tercih ettiği malzemeler arasındadır. 
 
Tesiste, 2100 mm en, 6000 mm boyda, 2 mm’den 32 mm’ye kadar değişen kalınlıklarda dolu 
veya odacıklı polikarbonat levhalar üretilecektir. Bu profilde öngörülmemekle birlikte, uygun 
kalıplar kullanılarak oluklu ve kilitli levhalar da üretilebilir. 
 
1.3. Pazar Durumu 
 
Polikarbonat levha ile ilgili pazar durumu; kurulu kapasite, talep ve üretim ile ihracat ve ithalat 
verileri yardımıyla aşağıda ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
 
1.3.1. Kurulu Kapasite 
 
Ülkemizde polikarbonat levhalar hâlihazırda Gebze’de faaliyette bulunan bir işletme 
tarafından üretilmekte olup, söz konusu tesisin kurulu kapasitesi 2.400 ton/yıl (yaklaşık 1,5 
milyon m2)’dir. Gaziantep’te bir yatırım inşaat aşamasında olup, 4.500 ton/yıl kapasite ile 
üretime geçecektir. 
 
1.3.2. Üretim ve Talep Durumu 
 
Polikarbonat levhalar ile ilgili istatistiksel bilgilere ulaşılamamış olup, bu sebeple “plâstik 
levha, tüp ve profiller” başlığı ile verilen veriler dikkate alınmak zorunda kalınmıştır.  
 
Bu açıdan, çizelgelerde verilen veriler, ağırlıklı olarak PVC profiller ile diğer levha ve 
profillerle ilgili olmakla birlikte, bir dereceye kadar da polikarbonat levhaları kapsamaktadır. 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 313 

Bu bakımdan veriler, polikarbonat levha talep, üretim, ithalat ve ihracat değerlerini tam olarak 
yansıtmamaktadır.  
 
Polikarbonat levha üretim ve talep verileri çizelgede verilmiştir. 
 

 
2001 2002 2003 Yıllık Artış (%) 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 2001/02 2002/03 

Talep - 251.107 - 290.373 - 326.167 15,6 12,3 

Üretim - 278.000 - 299.000 - 328.000 7,6 9,7 

1) Veriler milyon metre, değerler ise 1998 yılı fiyatlarıyla milyar TL olarak verilmiştir. 
2) 2001 ve 2002 yılı verileri gerçekleşeni, 2003 yılı verileri ise tahmini göstermektedir. 

 Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2003, DPT 
 
Polikarbonat levhalara yönelik talebin üretimin üzerinde olduğu ve her geçen gün giderek 
arttığı bilinmektedir. Polikarbonat levhaların cama karşı üstünlüklerinin anlaşılması 
paralelinde talebin daha da artacağı tahmin edilmektedir. 
 
 
1.3.3. İthalat ve İhracat Durumu 
 
Polikarbonat levha ile ilgili ithalat ve ihracat verileri çizelgede verilmiştir. 
 

 
2001 2002 2003 Yıllık Artış (%) 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 2001/02 2002/03 

İhracat 134 82.225 146 89.397 155 94.887 8,7 6,1 

İthalat 78 55.332 11 80.770 131 93.054 31,6 11,1 

1) Veriler miktar milyon metre, değerler ise 1998 yılı fiyatlarıyla milyar TL olarak verilmiştir. 
2) 2000 ve 2001yılı verileri gerçekleşeni, 2002 yılı verileri ise tahmini göstermektedir. 

 Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, 2003, DPT 
 
Polikarbonat levha yurt içi üretimi, hâlihazırda talebi karşılayamamaktadır. Bu bakımdan 
talep açığı ithalatla karşılanmaktadır.  
 
Polikarbonat levhalar, özellikleri sebebiyle değişik sektörler tarafından yaygın olarak talep 
edildiği için ihracat imkânı da olan bir üründür. Ülkemizde inşat ve reklâmcılık sektöründe 
sağlanan gelişmeler, belirli bir standardın üzerindeki yapılarda ışık geçirgenlik, ısı yalıtımı 
hafiflik, dayanıklılık gibi teknik avantajları yanında, estetik görünümü sebebiyle polikarbonat 
levhalara yönelimi hızlandırmıştır. 
 
Bununla birlikte, istatistiksel verilen mevcut olmaması sebebiyle yatırımcılara polikarbonat 
levha ile ilgili ayrıntılı pazar araştırmaları sonrası yatırıma karar vermeleri tavsiye edilir. 
 
 
2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
 
2.1. İstihdam Durumu 
 
Tesiste, tam kapasitede toplam 20 kişi istihdam edilecektir.  
 
İstihdam edilecek personel ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. 
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İstihdam Edilecek Personelin Niteliği İstihdam Edilecek Personel Sayısı 

Düz işçi 10 
Toplam işçi sayısı: 15 

Nitelikli işçi   5 
Teknisyen   1 

Toplam teknik eleman sayısı: 1 
Mühendis   - 
Büro elemanı     2  
Yönetici   1  
Diğer   1  
Toplam Personel 20  

 
 
2.2. Üretim Teknolojisi 
 
Polikarbonat levha üretimi; 
 

- Ekstrüzyonla sürekli levha 
- Film kaplama 
- Boyutlandırma 

 
Aşamalarından oluşur.  
 
 
2.2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler 
 
Polikarbonat levha üretiminde kullanılan ham maddeler ve temel yardımcı maddeler aşağıda 
belirtilmiştir. 
 
Polikarbonat levhaların üretiminde ekstrüzyonla çekilmeye uygun kalitede granül halindeki 
polikarbonat kullanılmaktadır. 1 m2 polikarbonat levha için ortalama olarak 1,5 kg 
polikarbonat kullanılacağı yaklaşımından hareketle tesiste yılda toplam 1.000 ton 
polikarbonat kullanılması öngörülmüştür. Üretimde kullanılacak polikarbonat, ülkemizde 
üretilmediği için ithal edilecektir. 
 
Yardımcı maddeler: 

 
- Boya 
- UV Filtre 
- Koruyucu film 

 
Boya, renkli polikarbonat levhaların üretimi için gerekli bir yardımcı maddedir. Yaygın olarak 
kullanılan renkler füme, bronz ve opal beyaz olmakla birlikte, istenilen veya talep edilen diğer 
renkler de kullanılabilir. 
 
UV filtre, levhaların güneş ışığından etkilenmemesini, koruyucu film ise depolama, taşıma ve 
montaj sırasında levhaların çizilmesini önleyen maddelerdir.  
 
Söz konusu yardımcı maddeler ülkemizde üretilmediği için ithal edilecek olup, polikarbonat 
levha üretiminde oldukça az miktarlarda kullanıldığından bu profilde hesaplamalarda dikkate 
alınmamışlardır. 
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2.2.2. Üretim Metodu 
 
Granül halindeki ham maddelerin ekstrüderde işlenmesinden önce eser miktarlarda da olsa 
bünyelerindeki nemi uzaklaştırmak amacıyla mutlaka kurutulmaları gereklidir. Zira, ham 
madde bünyesinde bulunan nem kabarcıklaşmaya vb. sebep olarak elde edilecek olan 
polikarbonat levhanın kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  
 
Ürün kalitesini olumsuz etkilememek amacıyla nemli granüller, 2 santimetreyi geçmeyen bir 
kalınlıkta serilerek kurutma cihazında, 110°C ilâ120°C’de, birkaç saat süreyle kurutulmalıdır. 
 
Polikarbonat levha üretiminde başlıca dört aşama söz konusudur. Bu aşamalar, ekstrüderde 
levha çekme, tavlama, film kaplama ve boyutlandırma işlemleridir.  
 
Bütün bu işlemler, ham maddelerin ekstrudere beslenmesinden başlayarak, ekstrüderde 
levha olarak çekilmesinden ambalâjlamaya aşamasına kadar otomatik olarak 
gerçekleştirilecektir. 
 
Kaliteli polikarbonat levhalar elde etmek için viskozitesi yüksek granül halindeki ham 

maddelerin kullanılması oldukça önemlidir. 

 

a) Levha Çekme 
 
Levha çekme ham maddenin ekstrüderde ısıtılıp eritildikten sonra, basınçla kalıptan 
geçirilerek istenilen şeklin verilmesi işlemidir. 
 
Kurutucuda kurutulan granül halindeki polikarbonat karışım hazırlama tankına alınır. Karışım 
hazırlama tankına polikarbonatla birlikte renkli levha üretilecekse boya ve masterbacth vb. 
gibi katkı maddeleri de alınarak karıştırılır ve homojen hale getirilir.  
 
Karışım, besleme hunisi vasıtasıyla ekstrüzyon makinasına beslenir ve ekstrüzyon 
makinasında 150 0C ilâ 160 0C aralığındaki bir sıcaklığa kadar ısıtılarak eritilir ve plâstik 
hamuru haline getirilir.  
 
Ekstrüderde hamur haline getirilen ham maddeler sonsuz vidanın oluşturduğu basınçla 
itilerek kalıptan dışarı alınır. Bu işlemle erimiş polikarbonat kalıbın şeklini alır. Levha, 
soğutma hattında ortam sıcaklığına kadar soğutulur. 
 
Polipkarbonatın tamamen homojen olarak plâstikleşmesi için ekstrüzyon makinasında 

besleme hunisinden çıkış ağzına doğru kademeli bir sıcaklık düşüşünün sağlanması 

gereklidir. 

 

b) Tavlama 
 
Tavlama, levhalardaki ısıl gerilmelerin giderilerek mukavemetinin artırılması için belirli bir 
süre ile belirli bir sıcaklıkta tutma işlemidir. 
 
Polikarbonat levhalar tünel fırında belirli bir sıcaklıkta, belirli bir süre ısıtılarak ısıl gerilmeleri 
giderilir. Bu işlem aynı zamanda yüzey pürüzlülüğünü de giderir. 
 
Elde edilen levhaların mukavemeti tavlama sıcaklığı ve süresi ile değiştiğinden polikarbonat 

levhaların mukavemeti açısından bahsedilen kriterler sürekli olarak kontrol edilmelidir. 
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c) Film Kaplama 
 
Film kaplama, polikarbonat levhalara morötesi ışığa (UV) karşı mukavemet kazandırmak için 
her iki yüzeyinin de UV ışığı tutan bantla depolanmaları, nakliyeleri ve montajları sırasında 
da çizilmelerini önlemek üzere polietilen film ile kaplanması işlemleridir.  
 
Tavlama işlemi ile ısıl gerilimleri giderilen levhalara önce UV tutucu band uygulanır. Bandın 
levha yüzeyinden ayrılmaması için bant uygulama işi ısıl işlemle gerçekleştirilir. Daha sonra 
ise levhaların her iki yüzeyi kendinden yapışkanlı montajdan sonra çekilerek 
uzaklaştırılabilecek özellikte polietilen film ile kaplanır. 
 
UV filmi ile kaplamada uygulanacak sıcaklık bandın levhaya yapışmasını sağlayacak, fakat 

levhanın erimesine sebep olmayacak değerde olması gereklidir. 

 
d) Boyutlandırma 
 

Boyutlandırma, ekstruderden sürekli olarak çekilen ve diğer işlemler uygulanan levhaların 
belirli uzunluklarda kesilmesi işlemidir. 
 
Boyutlandırma, üretim hattı üzerindeki levhalar öngörülen boya ulaştığında kesicilerle 
otomatik olarak gerçekleşir ve boyutlandırılan levhalar istifleme raflarına alınır. İstifleme 
raflarında ambalaj için gerekli sayıda levhanın birikmesinden sonra uygun ambalaj ile 
ambalajlanır. 
 
2.3. Türk Standartları 
 
Polikarbonat levhalarla ilgili Türk Standartları aşağıda verilmiştir. 
 
TS EN 1013-4  Plâstik profil levhalar - Işığı geçiren - Tek katlı çatı kaplamaları 

için - Bölüm 4: Polikarbonat (PC) levhaların özellikleri, deney 
yöntemleri ve performansı 

TS 6997 EN ISO 11963 Plâstikler - Polikarbonat levhalar - Tipler, boyutlar ve özellikler 
 
TS 8105 ISO 1628-4  Plâstikler - Kapiler viskozimetreler kullanılarak seyreltik polimer 

çözeltilerinin viskozitesinin tayini - Bölüm 4: Polikarbonat 
kalıplama ve ekstrüzyon maddeleri 

TS 10888 EN ISO 7391-1  Plâstikler - Polikarbonat (PC) kalıplama ve ekstrüzyon maddeleri 
- Bölüm 1: Özelliklerin işaretlerle gösterilmesi sistemi ve esasları 

TS 10888 EN ISO 7391-2  Plâstikler - Polikarbonat (PC) kalıplama ve ekstrüzyon maddeleri 
- Bölüm 2: Deney numunelerinin hazırlanması ve özelliklerinin 
tayini 

TS 10887  Plâstikler - Polikarbonat ve polikarbonat kopolimeri - Dolgusuz ve 
takviyeli - Kalıplama ve ekstrüzyon maddeleri 

 
2.4. Ürün Fiyatları 
 
Polikarbonat levha fabrika teslimi satış fiyatları, ürünün cinsine (dolu veya cidarlı), 
boyutlarına ve renkli veya renksiz olup olmamasına değişmektedir.  
 
Bu profilde, polikarbonat levhaların ortalama satış fiyatı 6.000.000 TL/m2 olarak alınmıştır. 
 
 
2.5. Üretim Kapasitesi 
 
Tesiste, günde tek vardiya üzerinden yılda 300 işgünü çalışılarak tam kapasitede 2.000 ton 
(yaklaşık 1.300.000 m2), dolu veya çift cidarlı ve tek sıra odacıklı polikarbonat levha 
üretilecektir. 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 317 

2.6. Üretim Akış Şeması 
 
Polikarbonat levha üretim akış şeması aşağıda verilmiştir. 

 
Polikarbonat levha Üretimi Akış Şeması 

 

 

Polikarbonat ► Kurutma   

 

  ▼   

Boya, UV Filtresi ► Karışım Hazırlama ◄ Diğer Katkı Maddeleri 

  ▼   

  Ekstruderde  
Plâstikleştirme   

  ▼   

  Levha Çekme   

  ▼   

  Tavlama   

  ▼   

UV Filmi ► Film Kaplama ◄ Polietilen film 

  ▼   

  Boyutlandırma ► Kırpıntı 

  ▼   

  Piyasaya Arz   
 
 
2.7. Makina ve Teçhizat  
 
2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi çizelgede verilmiştir. 
 

Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktar 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL 
Bin $ 
(FOB) 

Milyon TL 
Bin $ 
(FOB) 

Polikarbonat Levha Hattı 1 Adet İthal 1.500.000 1.000 1.500.000 1.000 
Kalıplar* 2 Adet Yerli 150.000 100 300.000 200 
Toplam - - - - 1.800.000 1.300 

* Biri dolu, biri de çift cidarlı (tek sıra odacıklı) levha üretimi için birer kalıp öngörülmüştür.  
  Farklı en ve cidar sayısına göre kalıp sayısı artırılabilir. 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
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2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat listesi çizelgede verilmiştir. 
 

Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktarı 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL 
Bin $ 
(FOB) 

Milyon TL 
Bin $ 
(FOB) 

Soğutma Grubu 1 Adet Yerli 90.000 60 90.000 60 

Kompresör 1 Adet Yerli 60.000 40 60.000 40 

Forklift 2 Adet Yerli 10.000 7 20.000 15 

Toplam - - - - 170.000 115 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
2.7.3. Makina ve Teçhizat Giderleri  
 
Toplam makina ve teçhizat tutarı çizelgede verilmiştir. 
 

 
Tutarı 

TL $ 

Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı 1.800.000.000.000 1.300.000 

Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı 160.000.000.000 115.000 

Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri 1.960.000.000.000 1.415.000 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 

2.8. Çevre ve Sağlık Problemleri 
 
Tesisten çevreye veya havaya herhangi bir sıvı veya gaz atık verilmeyecektir. Boyutlandırma 
sırasında oluşan kırpıntılar ise ham madde olarak yeniden değerlendirilecektir  
 
 
2.9. Termin Plânı 

 
Tesisin öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda ise iç veya dış 
kredilerin zamanında alınması şartıyla 12 ay içerisinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.   
 
Termin plânı aşağıda verilmiştir. 
 

Yapılacak İşler 
Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fizibilite Etüdü Hazırlanması x            

Plân ve Proje Hazırlanması  x x          

Onay ve Ruhsat Alınması    x         

Fabrika İnşaatı     x x x x x x   

Makine ve Teçhizat Montajı          x x  

Deneme Üretimi            x 

 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 319 

3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Sabit Yatırım Tutarı 
 
Arsa, etüt ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. 
gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tutarını oluşturan kalemler aşağıda verilmiştir. 
 

Harcama Kalemleri 
Tutarı 

TL $ 

  1) Arsa Bedeli (10.000 m²) 37.500.000.000 25.000 

  2) Etüd ve Proje Giderleri 125.050.000.000 83.370 

  3) Teknik Yardım ve Lisans Giderleri 0 0 

  4) Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları  3.000.000.000 2.000 
  5) İnşaat Giderleri  
     a) Fabrika Binası (1.000 m2) 
     b) Yardımcı İşletmeler Binası (0 m2) 
     c) Depo (500 m2) 
     d) İdari Bina ve Sosyal Tesisler (250 m2) 

531.000.000.000 
364.000.000.000 

0 
86.500.000.000 
80.500.000.000 

354.010 
42.670 

0 
57.670 
53.670 

  6) Ana Makina - Teçhizat Giderleri Toplamı 
      a) İthal Makina - Teçhizat Giderleri     
      b) Yerli Makina - Teçhizat Giderleri       

1.800.000.000.000 
1.500.000.000.000 

300.000.000.000 

1.200.000 
1.000.000 

200.000 
  7) Yardımcı Makina - Teçhizat Giderleri Toplamı 
      a) İthal Makina - Teçhizat Giderleri     
      b) Yerli Makina - Teçhizat Giderleri       

170.000.000.000 
0 

170.000.000.000 

113.330 
0 

113.330 
  8) İthalat ve Gümrükleme Giderleri  30.000.000.000 20.000 

  9) Taşıma ve Sigorta Giderleri 164.100.000.000 109.400 

10) Montaj Giderleri  59.100.000.000 39.400 

11) Taşıt Araçları ve Demirbaşlar Gideri 50.000.000.000 33.330 

12) İşletmeye Alma Giderleri 374.179.705.000 249.450 

13) Genel Giderler  66.878.594.000 44.590 

14) Yatırım Dönemi Finansman Giderleri 117.170.000.000 78.110 
15) Beklenmeyen giderler  
     a) Fizikî Beklenmeyen Giderler 
     b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Bekl. Giderler  

176.398.915.000 
44.099.729.000 

132.299.186.000 

117.600 
29.400 
88.200 

Sabit Yatırım Tutarı  3.704.377.214.000 2.469.590 

Not 1: Hesaplamalarda 1 $, 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
   2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasiteye göre değişebilir. 
 
 
3.2. Yıllık Gelir ve Giderler 
 
Tesiste yılda 1.500.000 m2 (yaklaşık 1.000 ton) polikarbonat levha üretilecektir. Polikarbonat 
levhaların satış fiyatları katı veya boşluklu ya da renkli olup olmamasına göre değişmektedir.  
 
Bu profilde, polikarbonat levhaların ortalama 6.000.000 TL/m2’ye satılacağı öngörülmüştür. 
 
Tesiste yılda toplam 1.500.000 m2 polikarbonat levha üretileceğinden yıllık toplam satış 
gelirleri 9.000.000.000.000 TL olacaktır. 
 
Tesiste yılda elde edilecek gelir ve giderler çizelgede verilmiştir. 
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Gelir ve Gider Miktarları 

TL $ 

A) Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı 9.000.000.000.000 6.000.000 

B) Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 7.829.182.490.000 5.219.450 

       1) Hammadde Giderleri 4.000.000.000.000 2.666.670 

       2) Yardımcı Maddeler Gideri 750.000.000.000 500.000 

       3) Yakıt, Su, Elektrik Giderleri 350.000.000.000 233.330 

       4) Personel ve İşçilik Giderleri 120.000.000.000 80.000 

       5) Bakım ve Onarım Giderleri  64.410.000.000 42.940 

       6) İşletme Malzemesi Giderleri  200.000.000.000 133.330 

       7) Sabit Giderler 54.844.100.000 36.560 

       8) Genel Giderler  270.000.000.000 180.000 

       9) Amortismanlar 345.588.390.000 230.390 

     10) Finansman Giderleri 234.340.000.000 156.230 

     11) Pazarlama ve Satış Giderleri 540.000.000.000 360.000 

     12) Ambalâj ve Paketleme Giderleri  900.000.000.000 600.000 

C) Brüt Nakit Akımı (A - B) 1.170.817.510.000 780.550 

D) Kesintiler (% 33 x C) 386.369.778.000 257.580 

E) Vergi Sonrası Kâr (C - D) 784.447.732.000 522.970 

 Not: 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
3.3. İşletme Sermayesi 
 
Tesisin çalıştırılması için gerekli asgari işletme sermayesi çalışma devri katsayısına bağlıdır. 
Bu sebeple öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış daha sonra yıllık işletme giderleri 
toplamı, çalışma devri katsayısına bölünerek, yıllık asgarî işletme sermayesinin 
hesaplanması yoluna gidilmiştir  
 
Projenin çalışma devresini hesaplamak için aşağıda çizelgede verilen varsayımlar dikkate 
alınmıştır: 
 
İşlemler Ortalama Süre 

Hammaddenin depoda bekleme süresi 15 gün 
Üretim süresi 10 gün 
Ürünün depoda bekleme süresi 15 gün 
Kredili satış vadesi veya süresi 15 gün 
Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi 5 gün 
Toplam 60 gün 

 
 
Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir. 
 
Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile; 
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Çalışma Devresi Katsayısı = 
60
300

= 5 

 

İşletme Sermayesi İhtiyacı = 
katsayısı devri Çalışma
giderleri işletme Yıllık

 

 
Amortismanlar hariç, tam kapasitede yıllık işletme giderleri 7.483.594.100.000 TL 
olduğundan yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:  
 

İşletme Sermayesi İhtiyacı =  820.0001.496.718.  =
5

 100.0007.483.594.
TL 

 
Söz konusu çalışma devri katsayısında üretim için gerekli işletme sermayesi 
1.496.718.820.000 TL olup, üretim için gerekli olan asgarî işletme sermayesini 
göstermektedir. Üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi 
ve bunun bir sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması durumunda daha az, 
aksi durumda ise daha yüksek işletme sermayesi gerekeceği unutulmamalıdır. 
 
3.4. Toplam Yatırım Tutarı 
 
Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı aşağıda 
çizelgede verilmiştir. 
 

Harcamalar 
Tutarı 

Milyon TL $ 

Sabit Yatırım Tutarı  3.704.377.214.000 2.469.590 
İşletme Sermayesi 1.496.718.820.000 997.810 
Toplam Yatırım Tutarı 5.201.096.034.000 3.467.400 

 
 
3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü 
 
Yatırımın ekonomik (yararlı) ömrü arsa hariç sabit yatırım tutarının yıllık ortalama 
amortismana oranından hesaplanmaktadır.  
 
Buna göre tesisin ekonomik ömrü; 
 

Ekonomik ömür: 
amortisman ortalama Yıllık

 Arsa- tutarı  yatırımSabit
 

 

Ekonomik ömür: 
0.000345.588.39

.00037.500.000 - 214.0003.704.377.
:10 Yıl, 7 Ay 

 
 
 
3.6. Projenin Finansmanı 
 
Proje finansmanı ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı çizelgede verilmiştir. 
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Tutarı 

TL $ 

A) Finansman İhtiyacı     

     Toplam Sabit Yatırım 3.704.377.214.000 2.469.590 
      İşletme Sermayesi 1.496.718.820.000 997.810 
      Yatırım Döneminde Ödenen KDV     
Toplam Finansman İhtiyacı 5.201.096.034.000 3.467.400 

B) Finansman Kaynakları     
    Öz kaynaklar (% 55) 2.857.696.034.000 1.905.130 
     - Sermaye 2.857.696.034.000 1.905.130 
     - Fonlar     
    Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.)     
    Yabancı Kaynaklar (% 45) 2.343.400.000.000 1.562.270 
    - Orta ve Uzun Vadeli Krediler 2.343.400.000.000 1.562.270 
    - İşletme Kredisi     
Toplam Finansman 5.201.096.034.000 3.467.400 

 
Yatırımın % 55 oranında öz kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği varsayılmış ve alınması 
gerekli kredi miktarı buna göre hesaplanmıştır. Kullanılacak kredi için ise yatırımın KOBİ 
teşvik belgeli olarak KÖY’de yapılacağı ve yıllık % 10 faiz ödeneceği yapılacağı 
varsayılmıştır. 
 
Yatırımı daha düşük öz kaynak oranı ile de gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, 
daha fazla yabancı kaynak kullanmak ve daha fazla faiz ödemek zorunda kalınacağı için 
yatırımın kârlılığının azalacağı dikkate alınmalıdır.  
 
Aynı şekilde, yatırım daha yüksek öz kaynak ile gerçekleştirilebilir. Bu durumda ise yatırımın 
kârlılığı artacaktır. 
 
 
3.7. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
Değişik unsurlar bakımından yatırımın karlılığı aşağıda verilmiştir. 
 
 
3.7.1. Yatırımın Kârlılığı 
 
Yatırımın kârlılığı vergi sonrası kârın, yapılan toplam yatırım miktarına oranı olup, yatırımın 
yapılan toplam yatırım tutarı bakımından kârlılığının bir göstergesidir. 
 

Yatırımın Kârlılığı. 
tutarı  yatırımToplam
kâr sonrası Vergi

x 100 

 

Yatırımın Kârlılığı: 
034.0005.201.096.
2.000784.447.73

x 100 = % 15,1 

 
 
Yatırım, yatırımın kârlılığı bakımından ele alındığında, orta seviyede kârlı bir yatırım sayılır. 
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3.7.2. Sermayenin Kârlılığı 
 

Sermayenin kârlılığı, yatırım için ortaya konulan sermayenin (öz kaynakların) kârlılığının bir 
göstergesidir ve vergi sonrası kârın öz kaynaklara bölünmesiyle elde edilir. 
 

Sermayenin Kârlılığı: 
miktarıÖzkaynak 

kâr sonrası Vergi
x 100 

 

Sermayenin Kârlılığı: 
034.0002.857.696.

 2.000784.447.73
x 100 = % 27 

 
 
Sermayenin kârlılığı, yatırım % 55 oranında öz kaynakla gerçekleştirildiği ve % 45 oranında 
da yabancı kaynak kullanıldığı için yatırımın kârlılığına göre daha yüksektir.  
 
Yatırımın daha düşük öz kaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının 
artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi 
temin edilmesi durumunda doğrudur.  
 
Genelde öz kaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden dolayı vergi sonrası kârda da düşme 
olacağından, sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine göre değişecektir. 
 
 
3.7.3. Tam Kapasitede Net Katma Değer 
 

Tam kapasitede oluşturulan net katma değer yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla 
birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan 
ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir.  
 
Tam kapasitede net katma değerin yüksekliği, işletmenin ekonomiye katkısının 
büyüklüğünün de bir ölçüsüdür. 
 
Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer çizelgede verilmiştir. 
 

 TL 

Brüt Kâr 1.170.817.510.000 

İşçilik ve Personel Gideri 120.000.000.000 

Finansman Giderleri 234.340.000.000 

Genel Giderler  270.000.000.000 

Net Yurt İçi Katma Değer 1.795.157.510.000 

 
 
Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan 
büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını 
gösterir.  
 
Polikarbonat levha yatırımı ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma değer yaklaşık 
1,8 trilyon olacaktır. 
 
 
 
 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 324 

3.7.4. Kişi Başına Yatırım Tutarı 
 

Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir 
göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır. 
 

Kişi Başına Yatırım: 
istihdam Toplam

tutarı  yatırımToplam
 

 

Kişi Başına Yatırım: 
20
034.0005.201.096.

= 260.054.801.700 TL 

 
 
Yatırım, kişi başına yaklaşık 260 milyar TL’lik bir yatırım yapmayı gerektirecektir. 
 

3.7.5. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 
 

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam 
yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarına bölünmesiyle elde edilir. 
 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
Amortisman+sonrasıVergi kâr  

tutarı  yatırımToplam
 

 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
00.588.390.0453+2.000784.447.73

034.0005.201.096.
= 4 yıl 6 ay  

 
 
Yatırım, kendini 4. yılın içerinde amorti etmiş olacaktır. 
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7.1.14. 
POLİKARBONAT DAMACANA ÜRETİMİ  

SANAYİ PROFİLİ (2003) 
 
 
1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
 
1.1. Yatırımın Konusu 
 
Yatırım konusu polikarbonat su damacanası üretimidir.  
 
Bu profil, plâstik işleme makinalarında işlemeye uygun özellikte granül halindeki 
polikarbonattan enjeksiyon veya ekstrüksiyonla şişirme tekniğiyle kalıplanarak polikarbonat 
damacana üretimini kapsar. PET (polietilen teraftalat) plâstik şişe ve kavanoz üretimi bu profil 
kapsamında değildir. 
 
 
1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler 

 
Yatırımda sadece polikarbonat su damacanası üretilecektir.  
 
Polikarbonat damacana hafifliği sebebiyle taşıma kolaylığına sahip olma, çizilmeye ve 
kırılmaya dayanıklılık, soğuk ve sıcak ortamlarda kullanılabilme, kolay temizlenebilme, suyun 
özelliklerini etkilememe vb. gibi özellikleriyle ev ve işyerlerine yönelik içme suyu 
pazarlanmasında cam damacanaların yerine kullanılmaya başlayan bir plâstik üründür. 
 
Damacanalı içme suları çok kısa bir süre öncesine kadar piyasaya sadece cam 
damacanalarda verilirken, giderek cam damacanalar piyasadan çekilmiş ve günümüzde 
sadece polikarbonat damacanalar kullanılmaya başlamıştır.  
 
Kaynak suları kişisel olarak ya da otel, lokanta vb. gibi kamuya açık işyerlerinde 0,5 litreden 
5 litreye kadar küçük hacimli PET ambalâjlı olarak talep edilirken, ev ve işyerlerinde ise 10, 
15 veya 19 litrelik polikarbonat damacana olarak talep edilmektedir. En yaygın olarak 
kullanılan damacana ise 19 litrelik damacanalardır. 
 
Polikarbonat damacanaların gövde ve boyun çap ve yükseklikleri ile ilgili herhangi bir 
sınırlayıcı standart veya mevzuat bulunmamaktadır. Polikarbonat damacanalar genellikle dış 
çapı 250- 300 mm arasında, yüksekliği ise 400-550 mm arasında değişen boyutlarda 
üretilmektedir. 
 
Üreticiler, tasarımlarına bağlı olarak diğer firmaların damacanalarından ayırt edilmeyi 
sağlamak üzere değişik görünüşlerde, farklı çap ve yüksekliklerde damacana 
üretebilmektedir. Bununla birlikte, damacana ağızlarının kapaklar tarafından sızdırmaz bir 
şekilde kapatılmasını sağlamak ve damacanaların damacanalı su soğutucularına sızdırmaz 
bir şekilde ters yerleştirilebilmeleri açısından ağız dış çapının 55 mm olması gereklidir.  
 
Gövde üzerinde yer alan ve damacanaya mukavemet yanında estetik bir görünüş sağlayan 
kuşakların sayısı, yerleri ve görünüşleri de üretici tasarımına göre değişebilmektedir. 
 
Polikarbonat damacanalar kulpsuz olarak imal edilebildiği gibi, taşımak amacıyla doğrudan 
gövdeden kulplu olarak da imal edilebilmektedir. Kulpsuz olarak imal edilen damacanaların, 
boyun kısımlarına gerektiğinde taşımalarını sağlamak amacıyla, polietilen veya polivinil klorür 
gibi başka bir plâstikten mamul harici kulplar takılabilmektedir.  
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1.3. Pazar Durumu 
 
1.3.1. Kurulu Kapasite 
 
Ülkemizde polikarbonat su damacanası üreten işletme sayısı on sekiz olup, bunlardan on 
altısı üretimlerine devam ederken, iki işletme ise üretimlerini durdurmuş bulunmaktadır. 
Sektörde sadece bir işletme iki ayrı fabrikada üretim yaparken, diğer işletmeler ise birer 
fabrikada üretim yapmaktadırlar. Polikarbonat su damacanası üreten işletmeler üretimlerini 
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli ve İzmir’deki on altı fabrikada gerçekleştirmektedirler. Sektörde 
faaliyette bulunan işletmelerin kurulu kapasiteleri ise toplam 2.614 ton/yıl’dır.  
 
 
1.3.2. Üretim ve Talep Durumu 
 
Geçmiş yıllarda sadece büyük illerimizde içme suyu olarak tercih edilen damacanalı kaynak 
sularına sosyo-ekonomik gelişmeler paralelinde günümüzde diğer illerden de talepler 
gelmeye başlamıştır. Talepteki artışlar sonucu ambalâjlı kaynak suyu pazarlanması hızla 
büyüyen bir sektör konumuna gelmiş bulunmaktadır. Su sektöründeki gelişmeler damacana 
talebinde de artışları beraberinde getirmiştir. 
 
Polikarbonat su damacanası talep ve üretimi ile ilgili herhangi bir istatistiğe ulaşılamamıştır. 
Bu sebeple polikarbonat su damacanası pazarın büyüklüğü hakkında bir bilgi vermek 
amacıyla damacana talebiyle doğrudan ilgili olması bakımından kaynak suyu ve soda ilgili 
veriler çizelgede verilmiştir.  
 
Türkiye içme suyu ve maden suları açısından zengin kaynaklara sahip bir ülkedir. Memba 
suyu ve Soda üretimi aşağıda verilmiştir. 

(Milyon Litre) 

  2000 2001 2002 2003 2004* 

Memba Suyu ve Soda 2.000 2.250 2.420 2.805 3.100 

Kaynak: İGEME  * Tahmin 

 
Memba suyu ve Soda ihracatı aşağıda verilmiştir. 

 (M: Miktar; 1.000 litre, D: Dolar; 1.000 Dolar) 

  
2002 2003 2004* 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

Memba Suyu ve Soda 72.497 7.842 16.6237 18.319 314.527 28.650 

Kaynak: İGEME  * Tahmin 

 
2004 yılında % 56 oranında artarak 28,65 milyon dolar olarak gerçekleşen memba suyu ve 
soda ihracatının 16,68 milyon doları, diğer bir ifade ile yaklaşık % 58'i Irak'a 
gerçekleştirilmiştir. Irak'ı 4 milyon dolarla Almanya, 2,6 milyon dolarla İngiltere ve 1,1 milyon 
dolarla Danimarka izlemiştir.  

 Memba suyu ve Soda ithalatı aşağıda verilmiştir. 
 (M: Miktar; 1.000 litre, D: Dolar; 1.000 Dolar) 

  
2002 2003 2004* 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

Memba Suyu ve Soda 130 105 131 106 156 151 

Kaynak: İGEME  * Tahmin 
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2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
2.1. İstihdam Durumu 
 
Tesiste tam kapasitede toplam 15 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve 
nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

İstihdam Edilecek Personelin Niteliği İstihdam Edilecek Personel Sayısı 

Düz işçi  7 
Toplam işçi sayısı: 10 

Nitelikli işçi  3 

Teknisyen - 
Toplam teknik eleman sayısı: 1 

Mühendis  1 

Büro elemanı    2  

Yönetici  1  

Diğer  1  

Toplam Personel 15  

 
 
2.2. Üretim Teknolojisi 
 
Polikarbonat damacana üretimi granül halindeki polikarbonatın enjeksiyon veya 
ekstrüksiyonla şişirme tekniği ile kalıplanması yoluyla gerçekleştirilecektir. 
 
2.2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler 
 
Polikarbonat damacana üretiminde kullanılan ham maddeler ve yardımcı maddeler aşağıda 
verilmiştir. 
 
Ham maddeler: 
 

- Polikarbonat (granül halinde ve makinada işlenebilir özelliklerde) 
 

Yardımcı maddeler: 
 
- Basınçlı hava   
- Soğutma suyu 
- Kalıplar 

 
Polikarbonat amorf yapılı (kristal bir yapıya sahip olmayan), şeffaf, renksiz, elektriksel olarak 
yalıtkan, - 20°C ile 140°C arasında fiziksel özellikleri sabit olan ve yine bu aralıkta boyutsal 
olarak kararlılığa sahip, su emiciliği oldukça düşük, darbelere dayanıklı ve tekrar işlenebilen 
bir plâstiktir.  
 
Polikarbonat ülkemizde üretilmediği için üretimde kullanılacak ham madde tamamen ithal 
olarak karşılanacaktır. Polikarobatı özelliğine ve ithal edildiği ülkeye bağlı olarak kilogramı 
3.250.000 TL ile 4.000.000 TL arasında temin etmek mümkündür.  
 
Makinada işlenebilir özellikte polikarbonat, renksiz olarak temin edilebileceği gibi, 
renklendirilmiş olarak da temin edilebilir. Damacanalar mavi renkli üretildiği için ham 
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maddenin renklendirilmiş olarak temin edilmesi uygun olacaktır. Bununla birlikte, renksiz 
olarak temin edilmişe damacana üretimi sırasında boyar madde ilâvesi ile renklendirilmesi 
gerekecektir. 
 
2.2.2. Üretim Metodu 
 
Polikarbonat damacana üretiminde yaygın olarak kullanılan iki ayrı teknik söz konusu olup, 
bu teknikler; doğrudan üretim metodu olarak adlandırılan ve klâsik (ya da konvansiyonel) 
teknik olarak bilinen ekstrüzyonla şişirme tekniği ile taslak (preform) üretimi ve taslaktan 
damacana üretim metodu olarak adlandırılabilecek olan enjeksiyonla şişirme tekniğidir.  
 
Hangi teknikle olursa olsun granül halindeki polikarbonatın damacanaya dönüştürülmesinden 
önce bünyesindeki nemi uzaklaştırmak amacıyla mutlaka kurutulması gerekmektedir. Zira 
ham madde bünyesinde bulunan nem, polikarbonatın işlenmesi sırasında katmerleşme, 
cidarda kabarcık vb. gibi oluşumların meydana gelmesine sebep olarak damacana kalitesini 
olumsuz etkileyebilmektedir.  
 
Ürün kalitesini olumsuz etkilememek amacıyla nemli granüller 2 santimetreyi geçmeyen bir 
kalınlıkta serilerek kurutma cihazında 120 0C ilâ130 0C’ta birkaç saat süreyle kurutulmalıdır. 
 
Ekstrüzyonla veya enjeksiyonla şişirme teknikleriyle polikarbonat damacana üretimi aşağıda 
belirtildiği gibi gerçekleştirilmektedir. 
 
a) Ekstrüzyonla Şişirme Tekniği 
 
Klasik teknik olan ve enjeksiyonla şişirme tekniğinin geliştirilmesinden sonra ikinci plânda 
kalan ekstrüzyonla şişirme tekniğinde başlıca üç aşama söz konusudur. Bu aşamalar, 
ekstrüzyon (plâstikleştirme), şişirme (kalıplama), kalıptan ayırma ve bitirme işlemleridir. 
Bütün bu işlemler ekstrüzyon makinasında otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. 
 
Ekstrüzyonla şişirme tekniği ile kalıplamada kaliteli ürün elde etmek açısından viskozitesi 
yüksek granül halindeki polikarbonat kullanılmalıdır. 
 
- Ekstrüzyon (Plâstikleştirme): 
 
Granül halindeki polikarbonat ham madde besleme hunisi vasıtasıyla ekstrüzyon makinasına 
beslenir. Ekstrüzyon makinasında 230 0C ilâ 260 0C aralığındaki bir sıcaklığa kadar ısıtılarak 
eritilir ve plâstik hamuru haline getirilir (plâstikleştirilir). Hamur haline getirilen polikarbonat 
ekstrüzyon makinasında sonsuz vidanın oluşturduğu asgari 800 barlık bir basınçla itilerek 
aşağı yönlü ve silindir kesitli çıkış ağzından belirli et kalınlığı ve çapa sahip bir boru şeklinde 
dışarı alınır.  
 
Homojen bir plâstikleşme elde etmek açısından besleme hunisinden ekstrüzyon makinası 
çıkış ağzına doğru kademeli bir sıcaklık düşüşünün sağlanması gereklidir. 
 
- Şişirme (Kalıplama) 
 
Boru halindeki ham madde, ekstrüzyon makinası çıkışının altındaki damacana kalıbının 
tabanına değdiği anda kalıp üst seviyesinde yer alan kızgın bir bıçakla kesilir. Kalıp içerisinde 
kalan ham madde kalıbın ekstrüzyon makinasından alınıp şişirme makinasına 
bağlanmasından sonra basınçlı sıcak hava ile şişirilir ve kalıp şeklini alması sağlanır.  
 
Kullanılan ekstrüzyon makinasının özelliğine göre kalıp sayısı birden fazla olabilir ve aynı 
anda iki damacana üretimi gerçekleştirilebilir.  
 
İçerisinde ham madde bulunan kalıp şişirilmek üzere şişirme makinasına alınırken daha önce 
üretilen damacananın ayrılması ile boşalan boş kalıp ise otomatik olarak ekstüzyon 
makinasının çıkış ağzına yerleştirilir. 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 329 

- Kalıptan Ayırma ve Bitirme İşlemleri 
 
Kalıbın su ile soğutulmasından sonra kalıp açılır ve damacana kalıptan dışarı alınır. Son 
işlem olarak ağız ve tabanındaki çapaklar keskin bıçaklar kullanılarak elle veya makina ile 
giderilir.  
 
Pürüzlü olması istenilen damacana yüzeyleri, istenilen bölgelerin pürüzlü olarak elde 
edilmesini sağlayacak şekilde hazırlanmış kalıplarla elde edilir.  
 
b) Enjeksiyonla Şişirme Tekniği 
 
Enjeksiyonla şişirme tekniğinde dört aşama söz konusudur. Bu aşamalar enjeksiyonla taslak 
(preform) elde etme, kondüsyonlama, şişirme (ya da kalıplama), kalıptan ayırma ve 
temperleme işlemleri olarak adlandırılabilir. 
 
- Taslak (Preform) Elde Etme: 
 
Granül halindeki polikarbonat ham madde besleme hunisi vasıtasıyla enjeksiyon makinasına 
beslenir. Enjeksiyon makinasında 280 0C ilâ 320 0C arasındaki bir sıcaklığa kadar ısıtılarak 
eritilir ve plâstik hamuru haline getirilir. Enjeksiyon makinasında sonsuz vidanın oluşturduğu 
asgari 800 barlık bir basınçla itilerek eriyen ham madde çıkış ağzına irtibatlı taslak kalıplarına 
beslenerek belirli et kalınlığı ve çapa sahip olacak şekilde kalıplanır.  
 
Polikarbonat düşük akma özelliğine sahip bir plâstik olduğundan enjeksiyon hızı öncelikle 
akma hızına göre ayarlanmalı ve taslağın et kalınlığı hem akma hızına, hem de nihaî ürün 
olan damacana için öngörülen et kalınlığına uygun olarak seçilmelidir. 
 
Kalıp sıcaklığı, 80 0C ilâ 120 0C arasında olmalıdır. Bu amaçla, enjeksiyon makinasından 
taslak kalıbına doğru kademeli olarak azalan bir sıcaklık dağılımının sağlanması gereklidir. 
 
Taslaklar sadece damacananın vida dişlerinin belirgin olduğu tabanı kapalı, içi boş çubuklar 
olarak düşünülebilir. Elde edilen taslaklar kalıbın soğutulmasından sonra taslak kalıbından 
çıkarılarak önce kondüsyonlanır ve şişirme makinasına beslenir.  
 
- Kondüsyonlama 
 
Elde edilen taslakların sıcaklıkları düşük olduklarından basınçlı hava ile kolayca 
şişirilebilmesini sağlamak için sıcaklığının artırılması gereklidir. Bu amaçla, taslaklar 
içerisinde elektrik dirençleri bulunan silindirler içerisine daldırılarak ısıtılırlar. 
 
- Şişirme (Kalıplama) 
 
Taslaklar vida dişleri, kalıbın vida dişlerine oturacak şekilde damacana kalıplarına yerleştirilir 
ve daha sonra taslağın üzerinde yer aldığı boru vasıtasıyla taslak içine gönderilen basınçlı 
sıcak hava ile şişirilerek kalıbın şeklini alması sağlanır.  
 
Bu işlem sırasında homojen bir et kalınlığı elde etmek açısından basıncın kontrollü olarak 
uygulanması esastır. 
 
- Kalıptan Ayırma ve Temperleme İşlemleri 
 
Kalıp soğutma suyu vasıtasıyla soğutulur. Kalıbın soğumasından sonra kalıp açılır, 
damacana itilerek kalıptan dışarı alınır. Son işlem olarak damacanalar ani soğuma sonucu 
oluşabilecek hasarları önlemek ve sağlamlık kazandırmak amacıyla sürekli ılık hava 
üflenerek yavaş yavaş soğutulmak suretiyle temperlenir. 
 
Pürüzlü veya çember şeklinde çıkıntılı olması istenilen damacana yüzeyleri istenilen 
bölgelerin pürüzlü olarak elde edilmesini sağlayacak şekilde hazırlanmış kalıplarla elde edilir.  
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Sızdırmazlık Kontrolü: 
 
Hangi metotla olursa olsun üretimi tamamlanan polikarbonat damacanalar basınçlı su ile 
sızdırmazlık kontrolüne tâbi tutulur. Sağlam olanlar ambalâjlanarak piyasaya sevk edilir. 
Sızıntı gösteren damacanalar ayrılır. Kusurlu damacanalar kırma makinalarında ufalanıp 
tekrar granül haline getirilerek ham madde besleme hattına beslenir. 
 
Türk Standardı: 
 
Polikarbonat damacanaların üretiminde uygulanması zorunlu olan veya isteğe bağlı herhangi 
bir Türk Standardı söz konusu değildir. Bununla birlikte, ürünün su ambalâjında 
kullanılabilmesi için üretim öncesinde Sağlık Bakanlığından izin alınması yasal bir 
zorunluluktur. 
 
Ürün Fiyatları: 
 
Polikarbonat damacana fiyatları 4.500.000 TL ile 7.000.000 TL arasında değişmektedir. 
 
2.3. Üretim Kapasitesi 
 

Tesiste günde bir vardiya üzerinden yılda 300 işgünü çalışılarak tam kapasitede 400.000 
adet (300 ton) polikarbonat damacana üretilecektir. 
 
2.4. Üretim Akış Şeması 
 
Ekstrüzyon ve enjeksiyonla şişirme teknikleri ile polikarbonat damacana üretim akış şemaları 
ayrı ayrı olarak aşağıda verilmiştir. 
 

Ekstrüzyonla Şişirme Tekniği İle Polikarbonat Damacana Üretimi Akış Şeması 
 

 

  Ekstrüzyon ß Granül polikarbonat 

 

  â  á 
  Boru Elde Etme    
  â    
  Kalıba Alma    
  â    

Basınçlı hava à Şişirme    
  â    

Soğutma suyu à Kalıptan Alma    
  â    
  Bitirme İşlemleri  Kırma Makinası 
  â  á 

Basınçlı su veya hava à Sızdırmazlık Kontrolü à Kusurlu Damacana 
  â   

  Piyasaya Arz   
   â    
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Enjeksiyonla Şişirme Tekniği İle Polikarbonat Damacana Üretimi Akış Şeması 
 

 

  Enjeksiyon ß Granül polikarbonat 

 

  â  á 

  Taslak    
  â    
  Kalıba Alma    
  â    

Basınçlı hava à Şişirme    
  â    

Soğutma suyu à Kalıptan Alma ß   
  â    
  Temperleme  Kırma Makinası 
  â  á 

Basınçlı su veya hava à Sızdırmazlık Kontrolü à Hurda Damacana 
  â   

  Piyasaya Arz   
   â    

 
Akış şemalarında: 
 
à yönlü oklar kullanılan yardımcı malzemeleri, ß yönlü oklar ise ham maddeleri 
göstermektedir. 
 
 

2.5. Makina ve Teçhizat  
 
Tesiste kullanılacak makina ve teçhizat, ana makina ve teçhizat ve yardımcı makina ve 
teçhizat olarak aşağıda verilmiştir. 
 
 
2.5.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi çizelgede verilmiştir. 
 

Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktar 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL 
$ 

(FOB) 
Milyon TL 

$ 
(FOB) 

Enjeksiyon Şişirme Makinası 1 Adet İthal 1.200.000 857.000 1.200.000 857.000 
Toplam - - - - 1.200.000 857.000 

Not: Hesaplarda 1 $: 1.400.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
 

2.5.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 
 
Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat çizelgede verilmiştir. 
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Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktarı 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL 
$ 

(FOB) 
Milyon 

TL 
$ 

(FOB) 

Kompresör 1 Adet Yerli 140.000 100.000 140.000 100.000 

Soğutma Sistemi 1 Adet Yerli 14.000 10.000 14.000 10.000 

Hammadde Kırıcı 1 Adet Yerli 14.000 10.000 14.000 10.000 

Forklift 1 Adet Yerli 25.200 18.000 25.200 18.000 

Toplam - - - - 193.200 138.000 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.400.000 TL olarak alınmıştır. 
 

2.5.3. Makina ve Teçhizat Giderleri  
 
Toplam makina ve teçhizat giderleri çizelgede verilmiştir. 
 

 
Tutarı 

TL $ 

Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı 1.200.000 857.000 
Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı 193.200 138.000 
Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri 1.393.200 995.000 

 
2.6. Çevre ve Sağlık Problemleri 
 
Tesiste herhangi bir katı atık oluşmayacak, çevreye veya havaya herhangi bir sıvı veya gaz 
atık verilmeyecektir.  
 
2.7. Termin Plânı 

 
Tesisin, öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda ise, iç veya dış 
kredilerin zamanında alınması halinde 12 ay içerisinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.   
 
 
3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
3.1. Sabit Yatırım Tutarı 
 
Arsa, etüd ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. 
gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tutarını oluşturan kalemler aşağıda verilmiştir. 
 

Harcamalar 
Tutarı 

TL $ 

  1) Arsa Bedeli (15.000 m²) 14.000.000.000 10.000 

  2) Etüt ve Proje Giderleri 16.488.000.000 11.780 

  3) Teknik Yardım ve Lisans Giderleri     

  4) Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları  700.000.000 500 
  5) İnşaat Giderleri  
     a) Fabrika Binası (300 m2) 
     b) Yardımcı İşletmeler Binası (100 m2) 
     c) Depo (300 m2) 
     d) İdari Bina ve Sosyal Tesisler (300 m2) 

255.600.000.000 
79.200.000.000 
26.400.000.000 
48.300.000.000 

    101.700.000.000 

182.570 
56.570 
18.860 
34.500 
72.640 
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  6) Ana Makina - Teçhizat Giderleri Toplamı 
      a) İthal Makina - Teçhizat Giderleri     
      b) Yerli Makina - Teçhizat Giderleri       

1.200.000.000.000 
1.200.000.000.000 

0 

857.140 
857.140 

0 
  7) Yardımcı Makina - Teçhizat Giderleri Toplamı 
      a) İthal Makina - Teçhizat Giderleri     
      b) Yerli Makina - Teçhizat Giderleri       

193.200.000.000 
0 

193.200.000.000 

138.000 
0 

138.000 
  8) İthalat ve Gümrükleme Giderleri  24.000.000.000 17.140 

  9) Taşıma ve Sigorta Giderleri 125.796.000.000 89.850 

10) Montaj Giderleri    

11) Taşıt Araçları ve Demirbaşlar Gideri 41.796.000.000 29.850 

12) İşletmeye Alma Giderleri 50.000.000.000 35.710 

13) Genel Giderler  84.923.805.000 60.660 

14) Yatırım Dönemi Finansman Giderleri 60.195.114.000 43.000 
15) Beklenmeyen giderler  
     a) Fizikî Beklenmeyen Giderler 
     b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Bekl. Gid.  

64.289.224.000 
16.072.306.000 
48.216.918.000 

45.920 
11.480 
34.440 

Sabit Yatırım Tutarı  2.207.263.343.000 1.576.600 
Not 1: Hesaplamalarda 1 $, 1.400.000 TL olarak alınmıştır. 
   2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasiteye göre değişebilir. 
 
 
3.2. Yıllık Gelir ve Giderler 
 
Tesiste yılda 400.000 adet 19 litre kapasiteli polikarbonat damacana üretilecektir. 
Polikarbonat damacana satış fiyatları, 4.500.000 TL ile 7.000.000 TL arasında 
değişmektedir. Tesiste yılda toplam 400.000 adet polikarbonat damacana üretileceği için, 
ortalama damacana fiyatı olarak 6.000.000 TL alındığında, satış gelirleri 2.400.000.000.000 
TL olacaktır. 
 
Tesiste yılda elde edilecek gelir ve giderler çizelgede verilmiştir. 
 

 
Gelir ve Gider Miktarları 

TL $ 

A) Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı 2.400.000.000.000 1.714.290 
B) Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 1.907.325.559.000 1.362.380 
       1) Hammadde Giderleri 1.215.000.000.000 867.860 
       2) Yakıt, Su, Elektrik Giderleri 70.000.000.000 50.000 
       3) Personel ve İşçilik Giderleri 108.000.000.000 77.140 
       4) Bakım ve Onarım Giderleri  30.420.000.000 21.730 
       5) İşletme Malzemesi Giderleri  12.150.000.000 8.680 
       6) Sabit Giderler 14.355.700.000 10.250 
       7) Genel Giderler  48.000.000.000 34.290 
       8) Amortismanlar 208.849.459.000 149.180 
       9) Finansman Giderleri 152.550.400.000 108.960 
     10) Ambalâj ve Satış Giderleri 48.000.000.000 34.290 
C) Brüt Nakit Akımı (A - B) 492.674.441.000 351.910 

D) Kesintiler (% 33 x C) 162.582.566.000 116.130 

E) Vergi Sonrası Kâr (C - D) 330.091.875.000 235.780 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.400.000 TL olarak alınmıştır. 
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3.3. İşletme Sermayesi 
 

Tesisin çalıştırılması için gerekli asgari işletme sermayesi çalışma devri katsayısına bağlı 
olduğundan, öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri 
toplamı çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık asgarî işletme sermayesi hesaplanmıştır.  
 
Projenin çalışma devresini hesaplamak için aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır: 
 
İşlemler Ortalama Süre 

Ham maddenin depoda bekleme süresi 10 gün 

Üretim süresi 10 gün 

Ürünün depoda bekleme süresi 15 gün 

Kredili satış vadesi veya süresi 15 gün 

Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi 10 gün 

Toplam 60 gün 
 
 
Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir. 
 
Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile; 
 

Çalışma Devresi Katsayısı = 
60
300

= 5 

 

İşletme Sermayesi İhtiyacı = 
katsayısı devri Çalışma
giderleri işletme Yıllık

 

 
Amortismanlar hariç tam kapasitede yıllık işletme giderleri 1.698.476.100.000 TL olduğundan 
yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:  
 

İşletme Sermayesi İhtiyacı = 0.000339.695.22 
5

100.0001.698.476.
= TL 

 
Söz konusu çalışma devri katsayısında üretim için gerekli işletme sermayesi 
339.695.220.000 TL olup, üretim için gerekli olan asgarî işletme sermayesini göstermektedir. 
Üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun bir 
sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması durumunda daha az, aksi 
durumda ise daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. 
 
3.4. Toplam Yatırım Tutarı 
 
Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı aşağıda 
çizelgede verilmiştir. 
 

Harcamalar 
Tutarı 

Milyon TL $ 

Sabit Yatırım Tutarı  2.207.263.343.000 1.576.600 
İşletme Sermayesi 339.695.220.000 242.640 
Toplam Yatırım Tutarı 2.546.958.563.000 1.819.240 
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3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü 
 
Yatırımın ekonomik (yaralı) ömrü arsa hariç sabit yatırım tutarının yıllık ortalama 
amortismana oranından hesaplanmaktadır.  
 
Buna göre tesisin ekonomik ömrü; 
 

Ekonomik ömür: 
amortisman ortalama Yıllık

 Arsa- tutarı  yatırımSabit
 

 

Ekonomik ömür: 
9.000208.849.45

.00014.000.000 - 343.0002.207.263.
:10 Yıl, 6 Ay 

 
 
3.6. Projenin Finansmanı 
 

Proje finansmanı ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı çizelgede verilmiştir. 
 

 
Tutarı 

TL $ 

A) Finansman İhtiyacı     

     Toplam Sabit Yatırım 2.207.263.343.000 1.576.600 
      İşletme Sermayesi 339.695.220.000 242.640 
      Yatırım Döneminde Ödenen KDV     
Toplam Finansman İhtiyacı 2.546.958.563.000 1.819.240 

B) Finansman Kaynakları     
    Öz kaynaklar (% 49,9) 1.021.454.563.000 729.610 
     - Sermaye 1.021.454.563.000   
     - Fonlar     
    Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.)     
    Yabancı Kaynaklar (% 50,1) 1.525.504.000.000   
    - Orta ve Uzun Vadeli Krediler 1.525.504.000.000 1.089.650 
    - İşletme Kredisi     
Toplam Finansman 2.546.958.563.000 1.819.240 

 
Yatırımın % 40 öz kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği varsayılmış ve alınması gerekli 
kredi miktarı buna göre hesaplanmıştır. Kullanılacak kredi için ise yatırımın KOBİ teşvik 
belgeli olarak KÖY’de yapılacağı ve yıllık % 10 faiz ödeneceği yapılacağı varsayılmıştır. 
 
Yatırımı daha düşük öz kaynak oranı ile de gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, 
daha fazla yabancı kaynak kullanmak ve daha fazla faiz ödemek zorunda kalınacağı için 
yatırımın kârlılığının azalacağı dikkate alınmalıdır. 
 
3.7. Yatırımın Ön Değerlendirmesi 
 
Değişik unsurlar bakımından yatırımın karlılığı aşağıda verilmiştir. 
 
3.7.1. Yatırımın Kârlılığı 
 

Yatırımın karlılığı, vergi sonrası karın yapılan toplam yatırım miktarına oranı olup, yatırımın 
yapılan toplam yatırım tutarı bakımından kârlılığının bir göstergesidir. 
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Yatırımın Kârlılığı. 
tutarı  yatırımToplam
kâr sonrası Vergi

x 100 

 

Yatırımın Kârlılığı: 
563.0002.546.958.
5.000330.091.87

x 100: 12,96 

 
 
Yatırım, yatırımın kârlılığı bakımından ele alındığında orta seviyede kârlı bir yatırım sayılır. 
 
 
3.7.2. Sermayenin Kârlılığı 
 

Sermayenin kârlılığı, yatırım için ortaya konulan sermayenin (öz kaynakların) kârlılığının bir 
göstergesidir ve vergi sonrası kârın öz kaynaklara bölünmesiyle elde edilir. 
 

Sermayenin Kârlılığı: 
miktarıÖzkaynak 

kâr sonrası Vergi
x 100 

 

Sermayenin Kârlılığı: 
563.0001.021.454. 

5.000330.091.87 
x 100: 32 

 
 
Sermayenin kârlılığı, yatırım % 40 oranında öz kaynakla gerçekleştirildiği ve % 60 oranında 
yabancı kaynak kullanıldığı için yatırımın kârlılığına göre daha yüksektir.  
 
Yatırımın daha düşük öz kaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının 
artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi 
temin edilmesi durumunda doğrudur.  
 
Genelde öz kaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden dolayı vergi sonrası kârda da düşme 
olacağından sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine göre değişecektir. 
 
 
3.7.3. Tam Kapasitede Net Katma Değer 
 

Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla 
birlikte işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan 
ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir. Net katma 
değerin yüksek oluşu işletmenin ekonomiye katkısının büyüklüğünün de bir ölçüsüdür. 
 
Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer çizelgede verilmiştir. 
 

 TL 

Brüt Kâr 492.674.441.000 

İşçilik ve Personel Gideri 108.000.000.000 

Finansman Giderleri 152.550.400.000 

Genel Giderler  48.000.000.000 

Net Yurt İçi Katma Değer 801.224.841.000 

 

Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan 
büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını 
gösterir. Polikarbonat damacana yatırımı ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma 
değer 3 trilyona yakın olacaktır. 
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3.7.4. Kişi Başına Yatırım Tutarı 
 

Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir 
göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır. 
 

Kişi Başına Yatırım: 
istihdam Toplam

tutarı  yatırımToplam
 

 

Kişi Başına Yatırım: 
15
563.0002.546.958.

:  169.797.237.533 TL 

 
Yatırım, kişi başına yaklaşık 170 milyar TL’lik bir yatırım yapmayı gerektirecektir. 
 
 
3.7.5. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 

 
Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam 
yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarına bölünmesiyle elde edilir. 
 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
Amortisman+sonrasıVergi kâr  

tutarı  yatırımToplam
 

 
 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
9.000208.849.455.000330.091.87

563.0002.546.958.
+

: 4 yıl 8 ay 

 
 
Yatırım, kendini 5. yılın içerisinde amorti etmiş olacaktır. 
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7.1.15. 

POLİPROPİLEN ESASLI DOKUMASIZ (NON-WOWEN) 
KUMAŞTAN TEK KULLANIMLIK TIBBÎ TEKSTİL 

ÜRÜNLERİ (ÖNLÜK, BONE, KEP VE MASKE) ÜRETİMİ  
SANAYİ PROFİLİ (2004) 

 
 
1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
 
1.1. Yatırımın Konusu 
 
Yatırım konusu, polipropilen esaslı dokumasız (non-wowen) kumaştan tek kullanımlık tıbbî 
tekstil ürünleri (cerrahî önlük, bone, kep ve maske vb.) üretimidir.  
 
1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler 

 
Dokumasız kumaşlar, özel kullanımlar için imal edilen ve kullanım süresine göre maliyeti çok 
düşük olan, klâsik tekstil ürünleri gibi dokunarak veya örülerek değil de sonsuz elyaf çekme 
veya eriterek dökme tekniği ile elde edilen liflerin değişik metotlarla bir diğerine 
kenetlenmesiyle elde edilen teknik tekstil ürünleridir.  
 
Dokumasız kumaşlar esnek, sağlam ve yumuşak olmaları yanında, sıvı çekici veya sıvı itici, 
yanmayı geciktirici, anti bakteriyel özellikler yanında ayrıca, oldukça gözenekli yapıları 
sebebiyle çok ince tanecikleri de süzebilme özelliklere sahiptir. 
 
Cerrahî önlük, bone, kep ve maske, ayakkabı, elbise, ortopedik ped, steril paketleme, 
bandaj, kan ve diyaliz makineleri dokumasız kumaşların giderek yaygın bir biçimde 
kullanılmaya başladığı yerler arasında sayılabilir. 
 
Bu profil kapsamında, polipropilen esaslı dokumasız kumaştan cerrahî önlük, maske, bone, 
kep, cerrahî set, ziyaretçi önlüğü, hekim ve personel kıyafetleri, muayene masa örtüsü, hasta 
yatak çarşafı, koruyucu kolluk ve diğer tek kullanımlık hastane malzemelerinin üretimi esas 
alınmıştır.  
 
1.3. Pazar Durumu 
 
Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan üretilmiş tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleriyle ile 
ilgili pazar durumu; kurulu kapasite, talep ve üretim ile ihracat ve ithalat verileri yardımıyla 
aşağıda ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
  
1.3.1. Kurulu Kapasite 
 
Ülkemizde polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan üretilen cerrahî önlük, bone, maske, 
kep ve diğer tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri, yeni yeni üretilmeye başlanan, buna karşılık 
talebi sürekli artan ürünler arasındadır. 
 
Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan üretilen cerrahî önlük, bone, maske, kep ve diğer 
tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri üretimi yapan 7 işletme mevcut olup, söz konusu 
işletmelerin kurulu kapasiteleri yaklaşık 100.000.000 adet/yıl civarındadır. 
 
1.3.2. Üretim ve Talep Durumu 
 
Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan üretilen cerrahî önlük, bone, maske, kep ve diğer 
tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri ilgili istatistiksel bilgilere ulaşılamadığından üretim ve talep 
durumu ile ilgili güncel veriler verilememiştir. 
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İstatistiksel bilgiler verilememesine karşın, ülkemizde sektördeki kurulu kapasitenin 
hâlihazırda bütün ürün çeşitlerinde mevcut talebi tamamen karşılayabildiği bilinmektedir. 
Bununla birlikte muayenehanelerin yanında özel sektöre bağlı hastane, klinik ve 
laboratuarların giderek yaygınlaşması, ayrıca yıkama ve ütüleme gerektiren klâsik pamuklu 
tıbbî tekstil ürünlerin yerine yıkama ve ütü gerektirmeyen tek kullanımlık ürünlerin tercih 
edilmesi sebebiyle polipropilen esaslı dokumasız kumaştan mamul tıbbî tekstil ürünlerine 
talebin önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir. 
 
1.3.3. İthalat ve İhracat Durumu 
 
Dokumasız kumaşlardan mamul tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri talebi yurt içi üretimle 
karşılanmaktadır. Bununla birlikte özellikle Uzakdoğu ülkelerinden olmak üzere bir miktar 
ithalat da yapılmaktadır. Ayrıca, firmaların kendi gayretleri sonucunda Ortadoğu ülkelerine de 
ihracat yapılmaktadır.  
 
Ortadoğu ve Afrika ülkeleri tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri için ciddi birer pazar 
durumunda olup, söz konusu pazardan önümüzdeki yıllarda daha da büyük paylar 
alınabilecektir. 
 
Gerek üretim ve talep ile ilgili gerekse ithalat ve ihracat ile ilgili istatistiksel veriler verilemediği 
için, yatırımcılara üretmeyi düşündükleri dokumasız kumaştan mamul tek kullanımlık tıbbî 
tekstil ürünleri ile ilgili ayrıntılı pazar araştırmaları sonrası yatırıma karar vermeleri tavsiye 
edilir. 
 
2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME 
 
2.1. İstihdam Durumu 
 
Tesiste tam kapasitede toplam 23 kişi istihdam edilecektir.  
 
İstihdam edilecek personel ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

İstihdam Edilecek Personelin Niteliği İstihdam Edilecek Personel Sayısı 

Düz işçi 5 
Toplam işçi sayısı: 15 

Nitelikli işçi 10 
Teknisyen 2 

Toplam teknik eleman sayısı: 2 
Mühendis - 
Büro elemanı   2  
Yönetici 1  
Diğer 3  
Toplam Personel 23  

 
2.2. Üretim Teknolojisi 
 

Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan cerrahî önlük, bone, maske, kep ve diğer tek 
kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri üretimi; pastal serme, kesim ve dikim ve/veya birleştirme ve 
kalite kontrol aşamalarından oluşur.  
 
2.2.1. Ham Madde ve Yardımcı Maddeler 
 

Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan cerrahî önlük, bone, maske, kep ve diğer tek 
kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri üretiminde kullanılan ham maddeler ve temel yardımcı 
maddeler aşağıda belirtilmiştir. 
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Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan üretilen cerrahî önlük, bone, maske, kep ve diğer 
tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri üretiminde kullanılan temel ham madde polipropilen esaslı 
dokumasız kumaştır. Üretimde; değişik enlerde beyaz, yeşil ve mavi renklerdeki dokumasız 
kumaşlar kullanılacaktır.  
 
Kullanılacak dokumasız kumaş miktarı 100 ton/yıl olup, kilogram alış fiyatı 2.700.000 TL 
olarak öngörülmüştür.  
 
Üretimde kullanılacak diğer hammaddeler, 2’li örme lâstik, burun teli, gipe lâstik ve 
polipropilen overlok ipliğidir. Söz konusu ham maddelerden (gipe lâstik hariç) yılda 5’er ton 
kullanılacak olup, alış fiyatları sırasıyla 7.500.000 TL/Kg, 5.000.000 TL/Kg ve 7.500.000 
TL/Kg’dır. Ham maddeler yurt içi piyasadan temin edilecektir. 
 
Ambalâj maddesi olarak değişik boyutlarda karton kutu ve koli kullanılacaktır. Üretilen 
ürünlerin ambalâjlanması için 150.000 adet karton kutu ve 10.000 adet koli kullanılacağı, 
karton kutuların 250.000 TL/Adet, kolilerin ise 800.000 TL/Adet fiyatla temin edileceği 
varsayılmıştır. 
 
2.2.2. Üretim Metodu 
 
Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan cerrahî önlük, bone, maske, kep ve diğer tek 
kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri üretimi aşamaları aşağıda belirtilmiştir. 
 
a) Pastal Serme  
 
Pastal serme, dokumasız kumaş rulosunun açılarak kumaşın kesim tablası üzerine tek veya 
çok katlı olarak serilmesidir.  
 
Pastal serme işlemi rulonun olduğu gibi açılarak serilmesiyle gerçekleştirileceği gibi, rulonun 
açılmadan dilimleme makinasıyla önce gerekli enlerde kumaş elde edilecek şekilde 
dilimlenmesi ve daha sonra kumaşın serilmesi şeklinde de gerçekleştirilebilir. Bu profil 
kapsamında maske vb. gibi ürünlerin üretimi için gereken dokumasız kumaşların gerekli 
enlerde rulo tedariki ile gerçekleştirileceği öngörülmüş olup, tesiste rulo yarma işlemi 
yapılmayacaktır. 
 
Kumaşın çok katlı olarak serilmesi sırasında kesme kayıplarını en aza indirmek açısından 

başlangıç ve bitiş kenarları ile yan kenarlarının tam olarak üst üste çakışması önemlidir. 

 
b) Kesim 
 
Kesim, tek veya çok katlı olarak kesim tablası üzerine serilen kumaşların kalıplar yardımıyla 
ürün veya parça geometrisine uygun olarak makasla parçalara ayrılması işlemidir.  
 
Kesim işlemi bone, kep, önlük, örtü vb. gibi ürünler için yapılırken, maskeler, kumaşlar 
herhangi bir kesim işlemine tâbi tutulmaksızın doğrudan rulolar kullanılarak gerçekleştirilir.  
 
Kesme işlemi özel el testeresiyle çalışanlar vasıtasıyla yapılabileceği gibi, bilgisayar kontrollü 
olarak tam otomatik olarak da yapılabilir. Bu profil kapsamında kesme işleminin elle 
yapılacağı öngörülmüştür. 
 
Kesme tablası üzerine serilen kumaşlardan tek bir ürün veya parça kesilebileceği gibi, 
kumaşı en uygun şekilde değerlendirmek için farklı parçalar bir arada kesilebilir. Amaç, birim 
metrekare kumaşı en uygun şekilde değerlendirmek olduğundan, kumaşın uygun olarak 
değerlendirilmesi elle kesme durumunda büyük ölçüde kalıbı yerleştiren ve kesimi yapanların 
öngörülerine ve becerilerine bağlıdır.  
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Elle kesimin aksine bilgisayar kontrollü kesimde kalıp yerleştirme ve kesim işlemi tamamen 
bilgisayar kontrollü olarak gerçekleştirilmekte olduğundan kumaşı daima en az zayiat 
oluşacak şekilde en verimli olarak değerlendirmek mümkündür. 
 
Elle kesme durumunda motorun hızı ve bıçağın keskinliği kesilen kumaş kenarının 

liflenmesini önleyici temel etkenlerdir. 

 

b) Dikme ve/veya Birleştirme 
 
Dikme veya birleştirme ürünü oluşturan parçaların dikiş veya overlok makinalarında dikiş 
veya overlok ipliğiyle dikilmesi veya birleştirme makinalarında ultrasonik olarak kaynatılarak 
birbirine kenetlenmesi işlemidir. 
 
Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan cerrahî önlük, bone, maske, kep ve tek 
kullanımlık diğer tıbbî tekstil ürünleri üretiminde genellikle dikme işlemi tercih edilmektedir. 
Bununla birlikte dikişle üretilen ürünlerde, önlük kuşaklarında olduğu gibi, ultrasonik olarak 
kaynatma yoluyla birleştirme de yapılmaktadır. Ayrıca, söz konusu parçaların birleştirilmesi 
tamamen ultrasonik olarak da gerçekleştirilebilmektedir Bu profilde, parçaların 
birleştirilmesinin sadece dikiş ve/veya overlokla yapılacağı öngörülmüştür. 
 
Bone Üretimi: Dairesel olarak kesilen kumaşa overlok makinasında overlok yapılarak lâstik 
yerleştirilir. Makinada overlok sıklığı ayarlanarak, gipe lâstiğin boneyi sıkı veya gevşek olarak 
kavraması sağlanır.  
 
Bone üretiminde özgül kütlesi 15 g/m2 ilâ 30 g/m2 arasında olan sonsuz elyaf çekme tekniği 
ile üretilmiş kumaşlar kullanılmaktadır. 
 
Kep Üretimi: Önce kenar şeridi dikilerek gövdeye birleştirilir ve daha sonra kenarlara biye 
dikilir. 
 
Kep üretiminde özgül kütlesi 15 g/m2 ilâ 30 g/m2 arasında olan sonsuz elyaf çekme tekniği ile 
üretilmiş kumaşlar kullanılmaktadır. Kep gövde ve kenarlarında aynı özgül kütlelerde 
kumaşlar kullanılabileceği gibi, gövdede daha düşük özgül kütleli kumaş kullanılabilir. 
 
Cerrahî Örtü, Hasta Bezi, Muayene Örtüsü vb. Üretimi: Örtü veya bez kenarları içeriye 
doğru katlanarak dikilir veya doğrudan overlok yapılır.  
 
Cerrahî örtü, hasta bezi, muayene örtüsü üretiminde özgül kütlesi 30 g/m2 ve daha büyük 
olan sonsuz elyaf çekme tekniği ile üretilmiş kumaşlar kullanılmaktadır. 
 
Cerrahî Önlük Üretimi: Önce önlüğün ön ve arka parçalarının serbest kenarları katlanarak 
dikilir. Ön parçalara arka parça ile birleştirilmeden önce dikilerek cepler yerleştirilir. Daha 
sonra ön ve arka parçalar dikilerek birbirine birleştirilir. Yakalı tiplerde ise en son olarak yaka 
gövdeye dikilir.  
 
Cerrahî önlük üretiminde özgül kütlesi 30 g/m2 ve daha büyük olan sonsuz elyaf çekme 
tekniği ile üretilmiş kumaşlar kullanılmaktadır. 
 
Maske Üretimi: Ana gövde makinasında üç tabaka olarak gövde oluşturulur ve kenarları 
ultrasonik olarak biye ile kaynatılır. Daha sonra ise gövdeye bağcık takma makinasında 
bağcık veya lastikli bağcık takma makinasında lâstik bağ takılır. 
 
Maske üretiminde üç kat ve 15 g/m2 ilâ 30 g/m2 özgül kütlelerde sonsuz elyaf çekme tekniği 
ile üretilmiş dokumasız kumaşlar kullanılmaktadır. Filtreli maskelerde ayrıca diğer tabakalara 
ilâve olarak, özgül kütlesi 25 g/m2 olan ve eriyik püskürtme tekniği ile üretilmiş kumaştan bir 
filtre tabakası yer alır. 
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2.3. Türk Standardları 
 
Dokumasız tekstil ürünleri ile ilgili Türk Standardları aşağıda verilmiştir. 
 
TS 6604    Tıbbî Maskeler - Bir Kullanımlık - Bölüm 1: Ameliyathanede Kullanılan 
 
TS EN ISO 11810  Optik ve Optikle İlgili Aletler - Lazerler ve Lazerle İlgili Donanım - Cerrahî 

Örtüler ve/veya Hasta Koruyucu Örtülerin Lazer Direnci İçin Deney 
Yöntemi 

 
TS EN 13795-1    Hastalar Klinik Personel ve Donanım İçin Tıbbî Cihaz Gibi Kullanılan 

Cerrahî Örtüler - Bölüm 1 
 
 
 
2.4. Ürün Fiyatları 
 
Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan üretilen cerrahî önlük, bone, maske, kep ve diğer 
tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri fiyatları aşağıda verilmiştir. 
 
Bone:         35.000 TL Adet  Cerrahî Önlük: 1.800.000 TL/Adet 
Kep:         55.000 TL/Adet  Diğer Ürünler:     200.000 TL/Adet 
Maske:         40.000 TL/Adet 
 
2.5. Üretim Kapasitesi 
 
Tesiste günde tek vardiya üzerinden yılda 300 işgünü çalışılarak tam kapasitede 20.000.000 
adet cerrahî önlük, bone, maske, kep ve diğer tek kullanımlık tıbbî tekstil ürünleri 
üretilecektir. Üretilecek ürünlerin dağılımı aşağıdaki gibi öngörülmüştür. 
 
Bone:      2.000.000 Adet  Cerrahî Önlük:        10.000 Adet 
Kep:      1.000.000 Adet  Diğer Ürünler:    2.000.000 Adet 
Maske:    15.000.000 Adet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 344 

2.6. Üretim Akış Şeması 
 
Polipropilen esaslı dokumasız kumaşlardan cerrahî önlük, bone, maske, kep ve tek 
kullanımlık diğer tıbbî tekstil ürünleri üretimi akış şeması aşağıda verilmiştir. 
 

Üretimi Akış Şeması 
 

Rulo ► Pastal Serme   
  ▼   
  Kesme ► Kırpıntı Kumaş 

   ▼    
▼  ▼  ▼ 

Maske Üretim Hattı  Önlük Üretim Hattı  Bone/Kep Üretim Hattı 

▼  ▼  ▼ 
Ana Gövde Üretimi  Kenar Kıvırma  Lastik Hazırlama 

▼  ▼  ▼ 
Bağcık İlâvesi  Parça Birleştirme  Kaynatma 

▼  ▼  ▼ 
Kalite Kontrol  Yaka Takılması  Kalite Kontrol 

▼  ▼  ▼ 
Piyasaya Arz  Kalite Kontrol  Piyasaya Arz 

  ▼   
  Piyasaya Arz   
     

 
 
 

2.7. Makina ve Teçhizat  
 

Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat ve yardımcı makina ve teçhizat aşağıda 
verilmiştir. 
 
 
2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi 
 

Ana makina ve teçhizat listesi çizelgede verilmiştir. 
 

Makina ve Teçhizat Cinsi Miktar 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL 
$ 

(FOB) 
Milyon TL 

$ 
(FOB) 

Maske Gövde Makinası 1 Adet İthal 75.000 50.000 75.000 50.000 
Maske Lastik Makinası 1 Adet İthal 54.000 36.000 54.000 36.000 
Maske Bağcık Makinası 1 Adet İthal 69.000 46.000 69.000 46.000 
Overlok Makinası 8 Adet İthal 2.500 1.667 20.000 13.336 
Düz Dikiş Makinası 4 Adet 

Adetet 
İthal 1.500 1.000 6.000 4.000 

Biye Kesme Makinası 1 Adet Yerli 10.000 6.667 10.000 6.667 
Kumaş Kesme Makinası 1 Adet İthal 1.000 667 1.000 667 
Toplam - - - - 235.000 156.670 

 Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
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2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 
 

Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktarı 
Yerli 
veya 
İthal 

Birim Fiyatı Tutarı 

Milyon TL 
$ 

(FOB) 
Milyon TL 

$ 
(FOB) 

Radyan Isıtıcı 4 Adet Yerli 3.750 2.500 15.000 10.000 
Isı Kazanı 1 Adet Yerli 6.000 4.000 6.000 4.000 
Toplam - - - - 21.000 14.000 

Not: Hesaplarda 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
2.7.3. Makina ve Teçhizat Giderleri  
 

 
Tutarı 

TL $ 

Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı 235.000.000.000 156.670 
Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı 21.000.000.000 14.000 
Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri 256.000.000.000 170.670 

 
 
2.8. Çevre ve Sağlık Problemleri 
 
Tesisten çevreye veya havaya herhangi bir sıvı veya gaz atık verilmeyecektir.  
 
Kesme sırasında oluşan kumaş kırpıntıları yatak ya da mobilya sektöründe değerlendirilmek 
üzere işletmelere pazarlanacaktır. 
 
2.9. Termin Plânı 

 
Tesisin öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda ise iç veya dış 
kredilerin zamanında alınması şartıyla 16 ay içerisinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.   
 

 
Yapılacak İşler 

Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Fizibilite Etüdü Hazırlanması x x x              

Plân ve Proje Hazırlanması    x x            

Onay ve Ruhsat Alınması      x x          

Fabrika İnşaatı        x x x x x x x x  

Makina ve Teçhizat Montajı               x x 

Deneme Üretimi                x 
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3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME 
 
 
3.1. Sabit Yatırım Tutarı 
 

Arsa, etüt ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. 
gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tutarını oluşturan kalemler aşağıda verilmiştir. 
 

Harcamalar 
Tutarı 

TL $ 

  1) Arsa Bedeli (5.000 m²) 37.500.000.000 25.000 
  2) Etüd ve Proje Giderleri 41.872.500.000 27.920 
  3) Teknik Yardım ve Lisans Giderleri     
  4) Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları  3.000.000.000 2.000 
  5) İnşaat Giderleri  
     a) Fabrika Binası (1.000 m2) 
     b) Yardımcı İşletmeler Binası (250 m2) 
     c) Depo (500 m2) 
     d) İdari Bina ve Sosyal Tesisler (100 m2) 

569.950.000.000 
332.000.000.000 

68.250.000.000 
136.500.000.000 

33.200.000.000 

379.960 
221.330 

45.500 
91.000 
22.130 

  6) Ana Makina - Teçhizat Giderleri Toplamı 
      a) İthal Makina - Teçhizat Giderleri     
      b) Yerli Makina - Teçhizat Giderleri       

235.000.000.000 
235.000.000.000 

0 

156.670 
156.670 

0 
  7) Yardımcı Makina - Teçhizat Giderleri Toplamı 
      a) İthal Makina - Teçhizat Giderleri     
      b) Yerli Makina - Teçhizat Giderleri       

21.000.000.000 
0 

21.000.000.000 

14.000 
0 

14.000 
  8) İthalat ve Gümrükleme Giderleri  0 0 
  9) Taşıma ve Sigorta Giderleri 7.680.000.000 5.120 
10) Montaj Giderleri  7.680.000.000 5.120 
11) Taşıt Araçları ve Demirbaşlar Gideri 25.000.000.000 16.670 
12) İşletmeye Alma Giderleri 37.479.282.000 24.990 
13) Genel Giderler  19.711.736.000 13.140 
14) Yatırım Dönemi Finansman Giderleri 36.304.300.000 24.200 
15) Beklenmeyen giderler  
     a) Fizikî Beklenmeyen Giderler 
     b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Bekl. Gid.  

52.080.141.000 
13.020.035.000 
39.060.106.000 

34.720 
8.680 

26.040 
Sabit Yatırım Tutarı  1.093.682.959.000 729.120 

Not 1: Hesaplamalarda 1 $, 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
       2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasite ile makina ve teçhizata göre değişebilir 
       3: Makina ve teçhizatın önemli bir bölümü ithal olmakla birlikte, doğrudan yurt içinden 
ithalatçılardan temin edileceği için, hesaplamalarda, yerli makina ve teçhizat gibi işlem yapılmıştır. 
 

3.2. Yıllık Gelir ve Giderler 
 
Tesiste, günde tek vardiya üzerinden yılda 300 işgünü çalışılarak, tam kapasitede 
20.000.000 adet cerrahî önlük, bone, maske, kep ve tek kullanımlık diğer tıbbî tekstil ürünleri 
üretilecektir. Üretilecek ürünlerin dağılımı ve elde edilecek gelirler aşağıda belirtilmiştir. 
 

Maske:    15.000.000 Adet x      40.000 TL/Adet = 600.000.000.000 TL  
Bone:      2.000.000 Adet x      35.000 TL/Adet =    70.000.000.000 TL    
Kep:      1.000.000 Adet x      55.000 TL/Adet =    55.000.000.000 TL 
Cerrahî Önlük:        10.000 Adet x 1.800.000 TL/Adet =        18.000.000.000 TL   
Diğer Ürünler:     2.000.000 Adet x    200.000 TL/Adet =      400.000.000.000 TL 
Toplam                  1.143.000.000.000 TL 
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Tesiste yılda elde edilecek gelir ile giderlerin dağılımı çizelgede verilmiştir. 
 

 
Gelir ve Gider Miktarları 

TL $ 

A) Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı 1.143.000.000.000 762.000 

B) Yıllık İşletme Giderleri Toplamı 818.815.645.000 545.880 

       1) Hammadde Giderleri 270.000.000.000 180.000 

       2) Yardımcı Maddeler Gideri 0 0 

       3) Yakıt, Su, Elektrik Giderleri 6.875.000.000 4.580 

       4) Personel ve İşçilik Giderleri 138.000.000.000 92.000 

       5) Bakım ve Onarım Giderleri  13.379.500.000 8.920 

       6) İşletme Malzemesi Giderleri  27.000.000.000 18.000 

       7) Sabit Giderler 4.552.545.000 3.040 

       8) Genel Giderler  34.290.000.000 22.860 

       9) Amortismanlar 67.230.000.000 44.820 

     10) Finansman Giderleri 72.608.600.000 48.410 

     11) Pazarlama ve Satış Giderleri 68.580.000.000 45.720 

     12) Ambalâj ve Paketleme Giderleri  114.300.000.000 76.200 

C) Brüt Nakit Akımı (A - B) 326.184.355.000 217.460 

D) Kesintiler (% 33 x C) 107.640.837.000 71.760 

E) Vergi Sonrası Kâr (C - D) 218.543.518.000 145.700 

 Not: 1 $: 1.500.000 TL olarak alınmıştır. 
 
 
3.3. İşletme Sermayesi 
 
Tesisin çalıştırılması için gerekli asgarî işletme sermayesi, çalışma devri katsayısına bağlı 
olduğundan, öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri 
toplamı çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık asgarî işletme sermayesi hesaplanmıştır.  
 
Çalışma devresini hesaplamak için aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır: 
 

İşlemler Ortalama Süre 

Hammaddenin depoda bekleme süresi 10 gün 

Üretim süresi 10 gün 

Ürünün depoda bekleme süresi 15 gün 

Kredili satış vadesi veya süresi 15 gün 

Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi 10 gün 

Toplam 60 gün 

 
Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir. 
 
Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile; 
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Çalışma Devresi Katsayısı = 
60
300

= 5 

 

İşletme Sermayesi İhtiyacı = 
katsayısı devri Çalışma
giderleri işletme Yıllık

 

 
 
Amortismanlar hariç, tam kapasitede yıllık işletme giderleri 749.585.645.000 TL olduğundan, 
yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:  
 

İşletme Sermayesi İhtiyacı = 9.000149.917.12 =
5

 5.000749.585.64
TL 

 
Söz konusu çalışma devri katsayısında üretim için gerekli işletme sermayesi 
146.987.459.000 TL olup, üretim için gerekli olan asgarî işletme sermayesini göstermektedir. 
Üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun bir 
sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması durumunda daha az, aksi 
durumda ise daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. 
 
 
3.4. Toplam Yatırım Tutarı 
 
Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı aşağıda 
çizelgede verilmiştir. 
 

Harcamalar 
Tutarı 

Milyon TL $ 

Sabit Yatırım Tutarı  1.093.682.959.000 729.120 
İşletme Sermayesi 149.917.129.000 99.940 
Toplam Yatırım Tutarı 1.243.600.088.000 829.060 

 
 
3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü 
Yatırımın ekonomik (yaralı) ömrü, arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama 
amortismana oranından hesaplanmaktadır.  
 
Buna göre tesisin ekonomik ömrü; 
 
 

Ekonomik ömür: 
amortisman ortalama Yıllık

 Arsa- tutarı  yatırımSabit
 

 
 

Ekonomik ömür: 
.00072.083.659

.00037.500.000 - 959.0001.093.682.
= 14 Yıl, 7 Ay 

 
 
Projenin ekonomik ömrü yaklaşık 15 yıl olacaktır. 
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3.6. Projenin Finansmanı 
 

Proje finansmanı ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı çizelgede verilmiştir. 
 

 
Tutarı 

TL $ 

A) Finansman İhtiyacı     

     Toplam Sabit Yatırım 1.093.682.959.000 729.120 

      İşletme Sermayesi 149.917.129.000 99.940 

      Yatırım Döneminde Ödenen KDV     

Toplam Finansman İhtiyacı 1.243.600.088.000 829.060 

B) Finansman Kaynakları     

    Öz kaynaklar (% 41) 517.514.088.000 345.010 

     - Sermaye 517.514.088.000   

     - Fonlar     

    Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.)     

    Yabancı Kaynaklar (% 59) 726.086.000.000   

    - Orta ve Uzun Vadeli Krediler 726.086.000.000 484.060 

    - İşletme Kredisi     

Toplam Finansman 1.243.600.088.000 829.060 

 
Yatırımın % 41 öz kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği varsayılmış ve alınması gerekli 
kredi miktarı buna göre hesaplanmıştır. Kullanılacak kredi için ise yatırımın KOBİ teşvik 
belgeli olarak KÖY’de yapılacağı ve yıllık % 10 faiz ödeneceği yapılacağı varsayılmıştır. 
 
Yatırımı daha düşük öz kaynak oranı ile de gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, 
daha fazla yabancı kaynak kullanmak ve daha fazla faiz ödemek zorunda kalınacağı için 
yatırımın kârlılığının azalacağı dikkate alınmalıdır. 
 
 
3.7. Yatırımın Değerlendirmesi 
 
Değişik unsurlar bakımından yatırımın karlılığı aşağıda verilmiştir. 
 
 
3.7.1. Yatırımın Kârlılığı 
 

Yatırımın karlılığı vergi sonrası karın, yapılan toplam yatırım miktarına oranı olup, yatırımın 
yapılan toplam yatırım tutarı bakımından kârlılığının bir göstergesidir. 
 

Yatırımın Kârlılığı. 
tutarı  yatırımToplam
kâr sonrası Vergi

x 100 

 

Yatırımın Kârlılığı: 
088.0001.243.600.
8.000218.543.51

x 100 = % 17,6 
 
 
Yatırım, yatırımın kârlılığı bakımından ele alındığında orta seviyede kârlı bir yatırım sayılır. 
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3.7.2. Sermayenin Kârlılığı 
 

Sermayenin kârlılığı, yatırım için ortaya konulan sermayenin (öz kaynakların) kârlılığının bir 
göstergesidir ve vergi sonrası kârın öz kaynaklara bölünmesiyle elde edilir. 
 

Sermayenin Kârlılığı: 
miktarıÖzkaynak 

kâr sonrası Vergi
x 100 

 

 

Sermayenin Kârlılığı: 
8.000517.514.08
8.000218.543.51

x 100 = % 42 

 
Sermayenin kârlılığı, yatırım % 41 oranında öz kaynakla gerçekleştirildiği ve % 59 oranında 
yabancı kaynak kullanıldığı için yatırımın kârlılığına göre biraz daha yüksektir.  
 
Yatırımın daha düşük öz kaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının 
artacağı düşünülebilir. Bu varsayım bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi 
temin edilmesi durumunda doğrudur.  
 
Genelde öz kaynak oranı azaldıkça alınan kredilerden dolayı vergi sonrası kârda da düşme 
olacağından sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine göre değişecektir. 
 
3.7.3. Tam Kapasitede Net Katma Değer 
 

Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla 
birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan 
ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir.  
 
Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan 
büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını 
gösterir. 
 
Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer çizelgede verilmiştir. 
 

 TL 

Brüt Kâr 326.184.355.000 

İşçilik ve Personel Gideri 138.000.000.000 

Finansman Giderleri 72.608.600.000 

Genel Giderler  34.290.000.000 

Net Yurt İçi Katma Değer 571.082.955.000 

 
Dokumasız kumaştan önlük, bone ve maske üretimine yönelik yatırım ile ülke ekonomisine 
bir yılda sağlanacak net katma değer 571 milyar TL civarında olacaktır. 
 
 
3.7.4. Kişi Başına Yatırım Tutarı 
 
Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir 
göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır. 
 

Kişi Başına Yatırım: 
istihdam Toplam

tutarı  yatırımToplam
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Kişi Başına Yatırım: 
23
088.0001.243.600.

= 54.069.569.043 TL 

 
 
Söz konusu yatırım için kişi başına yaklaşık 54 milyar TL’lik bir yatırım yapmak gerekecektir. 
 
 
3.7.5. Yatırımın Geri Dönüş Süresi 

 
Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam 
yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarına bölünmesiyle elde edilir. 
 

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
Amortisman+kâr sonrası Vergi

tutarı  yatıyatToplam
 

      

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
.00072.083.659+8.000218.543.51

088.0001.243.600.
= 4 yıl 3 ay 

 
Yatırım, kendini 4. yılın içerisinde kendini amorti etmiş olacaktır. 
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7.2. “Sanayi Sicil Belgesi” Almış Olan Sanayi Tesisleri Listesi 
 
Sanayi Sicil Belgesi   
 
6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde 
faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir. 
 
Söz konusu belgeyi alabilmek için aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.  
 

§ Sanayi Sicil Beyannamesi   
 

Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır. Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan 
işletmeler tarafından doldurulacaktır. (İnternetten ve İl Müdürlüklerimizden temin edilebilir.)  
 

§ Yıllık İşletme Cetveli   
 

Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. En son bitmiş yıla ait bilgiler doldurulacaktır. (İnternetten ve İl Müdürlüklerimizden temin edilebilir.) 
 

§ Kapasite Raporu   
 

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince (TOBB) tasdikli, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibari ile sona 
ermemiş olan kapasite raporunun TOBB ve tanzim eden oda onaylı nüshası veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca (TESK) 
tasdikli işyeri durum belgesinin (kapasite raporu) konfederasyon veya faaliyette bulunduğu ilin Esnaf ve Sanatkârlar Derneklerince tasdikli 
örneği.  
 
Tasdik edilmiş kapasite raporu fotokopileri üzerindeki tasdik tarihi, altı aydan eski olmayacaktır. Kapasite raporu olmayan resmi sektör sanayi 
işletmeleri yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasite miktarlarını ihtiva eden, kurumlarınca onaylı liste 
göndereceklerdir. 
 

§ Ticaret Sicil Gazetesi  
  
İşletmenin kuruluşuna ve unvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe havi Ticaret Sicil Gazetesinin (veya Esnaf Sanatkârlar Sicil  Gazetesi) 
fotokopisi, Resmi Sektör İşletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi vermesi şart değildir. 
 

§ Kira Sözleşmesi 
   
Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi. 
 
Sanayi Sicil Belgesi ile sanayi işletmelerine yönelik; 
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§ İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanılması, (KDV ödemezler.) 
§ Elektrik faturalarını  Sanayi Abonesi Tarifnamesinden ödenmesi, (%20 civarında ucuz elektrik kullanırlar.) 
§ Finansman giderlerinin tamamı kurumlar vergisi matrahından düşebilme imkânı, 
§ Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlı olunması, 
§ Dolaylı olarak iş imkânı,  

 
Şeklinde destekler sağlanmaktadır.  
 
6948 sayılı sanayi sicil kanununun 5. maddesi gereğince işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı 
sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerimize vermek zorundadırlar. Vermeyenler hakkında  6948 sayılı kanunun  06.05.2003 tarih ve 
25100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4854 sayılı kanun uyarınca değiştirilen 9. maddesine istinaden para cezası uygulanır. 
 
Yeni açılan sanayi işletmeleri de 2 ay içerisinde sanayi sicile kayıt olmak zorundadır. Kaydolmayan işletmelerde yukarıda yazılı kanun maddesi 
gereği cezalandırılır. 
 
Vize işlemleri için sanayi sicil belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile  Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir. Vize işlemleri iki yılda 
bir yapılır.  
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Sanayi Tesisleri 
 

Sıra 
No Firma Adı Üretim Konusu Kuruluş Kapasitesi Fiili Kapasitesi İstihdam 

1.  Akçaabat Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Un 49.248 Ton 19.243 Ton 28 

2.  Ahmet Karabıyık Röle Teknik Elek. Elektro. Elektrik Panosu 204 Ton 156 Ton 5 

3.  Akçaabatlılar Gıda Madd. Tic. ve San. A.Ş. Un 82.944 Ton 3.514 Ton 23 

4.  Akçay Soğutma Klima ve Havalandırma        Sanayi Tipi Buzdolabı 600 adet 226 Adet 8 

5.  Aksu Çay Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Siyah Çay 400 Ton 247,350 Ton 21 

6.  Alplast Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. PVC Lambri 69 Ton 89 Ton 5 

7.  Anadolu Cam Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. Isı Yalıtımlı Çift Cam 90.000 m2 9.875 m2 14 

8.  Anadolu Plastik Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti.  Poşet Çanta 106.000 Kg 186.312 Kg 28 

9.  Arı Şekerleme Cemal İskefiyeli Tahin 291.840 Kg 252.731 Kg 9 

10.  Arslantürk Organik Tarım Ürünleri Dış Tic.  İç Fındık 4.800 Ton 16 Ton 19 

11.  Artaş Araklı Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Tuğla (8,5x19x19) cm 14.400.000 Adet 5.725.000 Adet 76 

12.  Aykut Gıda Madd. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti  Yoğurt 360 Ton 413.300 Ton 7 

13.  Bahattin AKSOY    Sac Gemi(400 Dwt) 2 Adet 2 Adet 10 

14.  Barış Örme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.   Eşofman takımı 221.538 Adet 33.400 Adet 45 

15.  Başaran Gıda Tic. ve Tur. İşl. A.Ş.                                    Kavrulmuş Fındık 4.320 Ton 98,150 Ton 46 

16.  Başaran Gemi Sanayi Rıfkı Başaran                            Sac Gemi 3 Adet 3 Adet 26 

17.  Bayraktar Karo Mozaik Sanayi     Karo Taş 460.800 Adet 73.640 Adet 6 

18.  Birliksan Birlik Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Etek 8.000 Adet  7 

19.  Bülbüloğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Çakıl-Mıcır 322.172 m3 312.508 m3 70 
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20.  Cemsan Elektr. Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti   Ani Su Isıtıcısı 9.000 Adet 20.000 Adet 19 

21.  Çetaş Celepoğulları Taş Kırma İnşaat San. 
ve Tic. Ltd. Şti.     Mıcır (Çakıl) 46.080 m3 56.500 m3 12 

22.  Cirav Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.     İç Fındık 9.600 Ton 300 Ton 16 

23.  Uzlu Pen-Furkay Uzlu      Pencere Menteşesi 1.028.160 Adet 25,680 Adet 5 

24.  Çelikler Mak. San. ve İnş. Taah.Tic. Ltd. Şti.      Akaryakıt Tankı 90 Ton 30 Ton 5 

25.  Araklı Çay Fabrikası Siyah Çay 3.200 Ton 2.449 Ton 189 

26.  Bölümlü Çay Fabrikası  Siyah Çay 3.000 Ton 2.377,717 Kg 312 

27.  Çamlı Çay Fabrikası Siyah Çay 3.000 Ton 2.181 Ton 150 

28.  Eskipazar Çay Fabrikası Siyah Çay 2.700 Ton 2.075 Ton 213 

29.  Hayrat Çay Fabrikası Siyah Çay 2.610 Ton 2.071 Ton 288 

30.  Karaca Çay Fabrikası Siyah Çay 3.000 Ton 2.259 Ton 362 

31.  Sürmene Çay Fabrikası Siyah Çay 3.600 Ton 1.054 Ton 173 

32.  Of Çay Fabrikası Siyah Çay 4.000 Ton 2.156,701 Ton 331 

33.  Çolakoğulları Kontrplak Kaplama San. ve 
Tic. A.Ş                           Kontrplak 6.048 m3 2.606 m3 42 

34.  Çolakoğlu Mühendislik Makine Sanayi Çeşitli Platform 402 Ton 330 Ton 29 

35.  Demçay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Siyah Çay 2.864 Ton 1.346 Ton 76 

36.  İntaş Müh. İnş. ve Asansör San. Tic. Ltd. Şti      4 Kişi (320 Kg) İnsan 
Asansörü 15 Adet 8 Adet 10 

37.  Dizayn Teks. San. ve Gıda Mad. Tic.Ltd.Şti. Bayan Etek-Ceket 16.450 Adet 9.999 Adet 20 

38.  Doğsan Tıbbi Malzeme Sanayi A.Ş.  Steril ve İğneli Steril 
Katgüt 330.000 Kutu 176.021 Kutu 96 

39.  Düzköy Süt Ürünleri Sanayi İnşaat Taahhüt  Kaşar Peyniri, Lor Peyniri 108 Ton 116,840 Ton 7 

40.  Elbe Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Melamin TV Sehpası 53.000 Adet 2.400 Adet 17 
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41.  Erhan Yat ve Kotra İmal. Kenan ERHAN  Ahşap Yat (20 mt) 1 Adet -- 3 

42.  E.N.S.Tekstil ve Yap. Malzemeleri Sanayi Kilit Parke Taşı 110.571 m2 53.385 m2 4 

43.  Ferhat Usta Gemi Sanayi- Cemal Şengün  Sac Gemi 2 Adet 2 Adet 16 

44.  Frigorifik Balık İhracat ve Tic. A.Ş.          İşlenmiş Deniz 
Salyangozu 705 Ton 705 Ton 37 

45.  Gündoğdu Mobilya Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Suni sünger 18,703 m3 3,370 m3 71 

46.  Güneş Müh. Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti. 4 Kişi(320 Kg) İnş. 
Asansörü 45 Adet 20 Adet 10 

47.  Güner Plastik San. İnşaat Taahhüt Nakliyat  Poşet Çanta 100.800 Kg 70.200 Kg 9 

48.  Gürçay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Siyah Çay 1.200 Ton 1.188 Ton 3 

49.  Gürtaş Çakıl Kum Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  Mıcır-Çakıl 73.920 m3 34.300 m3 10 

50.  Hamsiköy Hayvan ve Hayvansal Ürünler  Kaşar Peyniri 78 Ton 4,392 Ton 3 

51.  Her-Tür Dekorasyon Mobilya Çelik Eşya Çelik Raf 36 Ton 45 Ton 10 

52.  Hikmet BAŞ      Lastik Ayakkabı Tabanı 77.231 Kg -- -- 

53.  Hisoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş   İç Fındık 5.760 Ton 4.704 Ton 49 

54.  Hürsan Kazan ve Makine Sanayi Tic A.Ş Kalorifer ve Buhar Kazanı 13.000 m2 7.830 m2 41 

55.  İsmet Ayazoğlu, Şeref Çay Siyah Çay 259 Ton 25 Ton 6 

56.  Akba İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.  Mıcır (Çakıl) 44.356 m3 1.000 m3 9 

57.  Kamiloğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Siyah Çay 1.152 Ton 104,2 Ton 7 

58.  Kamsan Karadeniz İş Makinaları Servisi ve 
İş Mak. Yedek Parça Sanayi A.Ş.   Şasi Laması (Strip) 6.000 Takım 2.000 Takım 10 

59.  Karadağ Süt Mamulleri Alaattin Topal   Yoğurt 586 Ton 170 Ton 12 

60.  Karadeniz Cam Mozaik İnşaat Taah. ve Tic. 
Ltd. Şti Cam Mozaik (1,3*1,3 Cm) 49.314 m2 28,600 m2 15 

61.  Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Ltd. Şti. Gazete ve Baskı İşi 163 Ton 95,4 Ton 5 
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62.  Karadeniz Kardeşler Gıda San. ve Tic. AŞ. Kaşar Peyniri 450 Ton 300 Ton 39 

63.  Karadeniz Plastik Madencilik Sanayi ve Tic.  Naylon Poşet, Poşet 
Çanta 278.840 Kg 3570924 Kg 23 

64.  Hekimoğlu Döküm Sanayi Nakl. ve Tic. A.Ş. Çelik pik ve Sfero Döküm 20.655 Ton 6.250,2 Ton 48 

65.  Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş.  Balık Unu 12.000 Ton 1.255 Ton 213 

66.  Kastaş Karadeniz Çimento Kireç ve Ürünleri  Beton Direk 20.400 Adet 373 Adet 50 

67.  Ketaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Beyaz Peynir 900 Ton 149,887 Ton 35 

68.  Kısmet Un Fabrikası Sanayi ve Ticaret A.Ş. Un 40.800 Ton 19.678 Ton 30 

69.  Kurşun Lastik Sanayi Koll. Şti. Lastik Ayakkabı 690.000 Çift 440.000 Çift 18 

70.  Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri 
San. ve Tic. A.Ş.  Siyah çay 6.444 Ton 4.178 Ton 312 

71.  Kuzey Ayakkabıcılık İmalat ve Paz. A.Ş.  Kösele Ayakkabı 24.000 Çift 15.000 Çift 63 

72.  Küçükarslanlar Bakır Çinko San. ve Tic. A.Ş Bakır Levha, tel ve lama 4.750 Ton 3.299 Ton 102 

73.  Kul İnş.Tur.Taah. ve Yapı Malz. San. Tic. 
Ltd. Şti.       Mıcır 80.640 m3 5396 m3 18 

74.  Memiş Usta Gemi Sanayi Haşim Kocabal  Saç Gemi 1 Adet 6 Adet 12 

75.  Memişoğlu Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yol Süpürme Aracı/Beton 
Mikseri 4 Adet 1 Adet 11 

76.  Mepsan Madeni Eşya ve Profil Sanayi   Oto. Yan San. Saç Parça 
ve Aksamı 305 Ton 305 Ton 17 

77.  Muratlı Çay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Siyah Çay 460.800 Kg 1650 Kg 5 

78.  Ofluoğlu Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Alüminyum Levha 363 Ton -- 5 

79.  Oltan Gıda Maddeleri İhracat İthalat Kavrulmuş İç Fındık 1.484 Ton 4.295 Ton 264 

80.  Mustafa Özbak Beton Helva Helva 430 Ton 300 Ton 13 

81.  Mincanlar Taşocağı Maden İşl. Nakl. ve Tic. 
Ltd. Şti. Mıcır-Çakıl 60.480 m3 37.460 m3 8 

82.  Osmanoğlu İnş. Malz. Tic. İma. ve San. Ltd. Mıcır-Çakıl 87.360 m3 23.380 m3 7 
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83.  Oyman Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Komple Fındık Entegre 
Fabrika 1.650 Ton 1.200 Ton 45 

84.  Örnek Plastik Sanayi İnşaat Taahhüt Plastik Su Borusu 427 Ton 347,877 Ton 20 

85.  Öz Altın Mermer Ticareti Mehmet Altın  Mermer Plaka 25.440 m2 10.000 m2 5 

86.  Öz Altın Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Siyah Çay 1.774 Ton 369 Ton 47 

87.  Özgür Lastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.   Binek Otomobil Lastiği 
Kaplama 1.500 Adet 1.734 Adet 7 

88.  Hırsafa Süt Mamulleri Aziz Kuş              Kaşar Peyniri 96.000 Kg 108.277 Kg 13 

89.  Özsandıkçılar Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Hamsi-Balık İşleme ve 
Şoklama 105 Ton -- 8 

90.  Öztaşkır İnşaat, Taah. Taşocak. İşlet. San. 
ve Tic. Ltd. Şti.   Çakıl-Mıcır 141.120 m3 23,456 m3 8 

91.  Pulat Kardeşler Plastik Sanayi İnş. Taah. ve 
Tic. Ltd. Şti.       

Elektrik Borusu, Buat ve 
Dirsek 19.530 Kg 19.530 Kg 5 

92.  Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti.    Dilinmiş Fındık 1.012 Ton 257 Ton 78 

93.  S S Sabıroğlu Fındık Ticaret ve Sanayi A.Ş.  İç Fındık 3.840 Ton 102 Ton 83 

94.  Sadıklar Soğuk Hava Tesis. ve Su Ürünleri 
San. Tic. Ltd. Şti.   Deniz Salyangozu İşleme 1.165 Ton 660 Ton 13 

95.  Salih Zeki Bayram Bayram Vak.Yoğurt San.  Yoğurt 336 Ton 306 Ton 24 

96.  Seal Asansör Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 4 Kişilik (320 Kg)  
İnsan Asansörü 20 Adet 16 Adet 15 

97.  Sinan Orhan Küvet Ayak Seti(Pres işi) 101 Ton 100 Ton 16 

98.  Sözenler Orman Ürünleri Ticaret Sanayi ve 
İnş. Ltd. Şti.            Döşemelik tahta ve lambri 2.754 m3 2.630 m3 36 

99.  S.S.Sütpınar Simenli Köyleri Tarımsal 
Kalkınma Koop.              Beyaz Peynir 120 Ton 35,5 Ton 7 

100.  Sürçaysan Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Siyah Çay 3.090 Ton 850 Ton 45 

101.  S.S.Tonya ve Bütün Köylerini Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi       Beyaz Peynir 765 Ton 108 Ton 26 

102.  S.S.Kaban ve Çevre Köyleri Tarımsal 
Kalkınma Koop. Siyah Çay 2.073 Ton 997 Ton 86 
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103.  Şengün Gemi Sanayi-Temel Şengün  Saç Gemi 2 Adet 2 1 

104.  Taşkır Koll. Şti Çakıl 43.000 m3 31.528 m3 7 

105.  Taşmak Sanayi ve Ticaret Koll. Şti. Çakıl-Mıcır 47.040 m3 30.000 m3 14 

106.  Tema Makine Sanayi Turizm ve Tic. Ltd. Şti. Tır Dorsesi 40 Adet 5 Adet 37 

107.  Tisaş Trabzon Silah Sanayi A.Ş. Tabanca 21.000 Adet 5.968 Adet 100 

108.  Trabzon Bakır Sanayi Ltd. Şti    Blister (Külçe) Bakır 1.022 Ton 683 Ton 22 

109.  Trabzon Fındık Tar. Satış Koop. 3 Nolu 
Fındık Kırma Fab.             İç Fındık 10.608 Ton 5.521 Ton 86 

110.  Trabzon Çimento Sanayi Türk A.Ş. 325 TÇ -  325 KÇ 
Çimento 410.126 Ton 308.442 Ton 137 

111.  Uzay Plas. ve Orm. Ür. San. İnş. Tic. A.Ş.  PVC Boru ve ek parçaları 319.875 Kg 247.248 Kg 38 

112.  Uzman Çelik Eşya Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Dosya Dolabı 70 Ton 64 Ton 14 

113.  Üçkar Tekstil Sanayi Turizm Nakliyat Ve 
Ticaret Ltd. Şti.  

Erkek Çorabı 
Bayan Çorabı 
Çocuk çorabı 

12.000 Düzine 
2.4004.200     “ 

10.000     “ 
20.000 Düzine 6 

114.  Üçsan Makine ve Döküm San. Tic.Ltd. Şti. Çay Makinesi 242 Ton 28Ton 15 

115.  Yavuz Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.        Emaye Soba Borusu 208 Ton 321 Ton 25 

116.  Akcam Zücc. Tekst. Ürün. San. Tur. İnş. 
Taah. ve Tic. Ltd. Şti.                      

Yaldızlı bardak ve 
züccaciye 648.000 Adet 88.715 Adet 7 

117.  Yılmaz Kauçuk Ayakkabı Sanayi Koll. Şti.  Lastik Ayakkabı 299.830 Çift 63.826 Çift 4 

118.  Yılmaz Plastik Sanayi ve Ticaret   Plastik Ayakkabı 150.000 Çift 64.355 Çift 4 

119.  Yılmazlar Lastik Sanayi İnşaat ve Ticaret 
Ltd. Şti. 

Soğuk Sistem İş Mak. 
Lastiği Kaplama 2.400 Adet 610 Adet 30 

120.  Yükünçler Ayakkabıcılık San.ve Tic. Ltd. Şti. Kauçuk Ayakkabı 43.200 Çift 2.500 Çift 6 

121.  Sümela Mobilya ve Tekstil San. İnş. Taah. 
Tic. Ltd. Şti.  PU Suni Sünger 20.748 m3 8.663 m3 15 

122.  Siteler Ahşap Doğrama ve Pres Kapı San. 
Tic. Ltd. Şti.  Ahşap Pres Kapı 9.000 Adet 4.000 Adet 15 
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123.  Güneş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                Fındık ve Kabuklu Yemiş 
İşleme Ürünleri 1.813.500 Kg 17.691 Kg 24 

124.  Uludüz Gıda Paz.Plastik San. ve Tic.Ltd.Şti.  Kağıt Kesme(50 gr/m2) 432 Ton 52 Ton 4 

125.  Doğu Kazan ve Mak. San. İnş. Taah. Tic. 
Ltd. Şti.  Kalorifer Kazanı 2.000 m2 650 m2 5 

126.  CMZ Asansör Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  Asansör montajı 30 Adet 25 Adet 13 

127.  Yazıcıoğlu Kardeşler Plastik Sanayi ve İnş. 
Taah. Tic. Ltd. Şti PVC Pencere 12.672 m2 42.450 m2 15 

128.  Dervişoğlu Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Un 72.576 Ton 11.715 Ton 18 

129.  Taka Deniz Ürünleri Gıda ve Yem Sanayi 
Soğuk Hava İşletmeciliği Dış Tic. Ltd. Şti.  

İşlenmiş Deniz 
Salyangozu 903 Ton 147,32 Ton 13 

130.  Ergün Gemi Sanayi-Rüstem Ergün   Saç Gemi 330 Ton 330 Ton 23 

131.  NBC Beton Parke Sanayi İnş. Taahh. Nak. 
ve Tic. Ltd. Şti.  Kilit Parke Taşı 17.280.000 Adet 5.400.000 Adet 9 

132.  Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhracat ve 
İthalat A.Ş                  İç Fındık 10.080 Ton 6,168 Ton 150 

133.  Çolak Makine Sanayi Nakl. ve Tic. Ltd. Şti.   Pres işi 621 Ton 300 Ton 6 

134.  SGM Gıda Sanayi Pazarlama ve Tic. A.Ş.  Balık ve çubuk kraker 1.428 Ton 558,187 Ton 280 

135.  Zafer İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.   Mıcır (Çakıl) 46.080 m3 32.000 m3 8 

136.  Yalın Gıda ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd. Şti.  Küp şeker 675 Ton 675 Ton 9 

137.  Yılmaz Orman Ürünleri San. Nak. İnş. Taah. 
ve Tic. Ltd. Şti  

Fırınlı Kayın 
Kereste 7.000 m3 1.178 m3 22 

138.  S.S.Dernekpazarı Tarımsal Kalkınma Koop. Kaşar peyniri 40.500 Kg 50.800 Kg 10 

139.  Avrasya Cam Mozaik İnş. ve Malz. Gıda 
Tarım Ür. Hayvancılık Cam Mozaik 57.000 m2 12.945 m2 13 

140.  Tisan Otomotiv İş ve Sanayi Mak. İmalat 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Muhtelif İş Makinaları 
yedek parçası 166 Ton -- 5 

141.  Lalezar Un. Gıda Mam. San. ve Tic. Ltd. Şti.  Dondurma 30.720 Kg 27.100 Kg 13 

142.  İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.  Mıcır 112.320 m3 31.510 m3 8 
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143.  Hilal Gıda Maddeleri Sanayi İnş. Taah. ve 
Tic. Ltd. Şti.                          İç fındık kavurma 20.800 Kg 115.000 Kg 29 

144.  Üçgen Mühendislik-Şaban Bülbül  4 Kişilik İnsan Asansörü 38 Adet 12 Adet 10 

145.  Akın Çay Gıda ve İnşaat Sanayi Tic. A.Ş.  Siyah Çay 2.448 Ton 476 Ton 39 

146.  Tunalar Motorlu Araçlar Ticaret Ltd. Şti.  Otomobil ve Minibüs 
servis 3.900 Adet 3.750 Adet 34 

147.  Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  Fındık Püresi 3.037 Ton 5.431 Ton 48 

148.  Şengül Gıda Madd. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.  İç Fındık 5.184 Ton 330,295 Ton 11 

149.  Akçay Yemek Hizmetleri  Hazır Yemek 2.220.000 Tabldot 866.875 Tabl 24 

150.  D-Kare İnşaat Taah. Mobilya Tur. San. ve 
Tic. Ltd. Şti.  Mobilya kapı 1.000 Adet 450 Adet 14 

151.  Yavuz Cam Ticaret Limitet Şirketi   Isıcam (Çift cam) 42.000 m2 36. 373,56 m2 34 

152.  Fenişleri Müd. Taş Kırma Eleme Asfalt Tes. Mıcır-Kum 460.800 m3 81,000 m3 275 

153.  Bahçekapılı Kerestecilik Sanayi ve Tic. A.Ş.  Kereste 17.760 m3 5,950 m3 26 

154.  Karcan Plastik San. ve Dış Ticaret Ltd. Şti. PVC Lambri ve Korniş 201.600 Kg -- -- 

155.  Polat Yol Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.    Mıcır, Taş tozu 1.056.000 Ton 406.381 Ton 601 

156.  Yılmaz Gıda-Mehmet Yılmaz Siyah çay 480 Ton 800 Ton 9 

157.  Varlık Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yatak odası 90 Takım 5 Takım 8 

158.  Yazıcılar Mobilya Malzemeleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 

Mutfak tacı kaplama 
Laminat lambri kaplama 
Mutfak tezgâhı kaplama 
Mobilya kapağı kaplama 
Masa tablası kaplama 

4.800 m2 
 

722 m2 
825     “ 

9.800     “ 
14.725     “ 

2.341     “ 

18 

159.  Örnek Çay İşletmesi Siyah çay 720 Ton 6 ton 2 

160.  Hitaş Hacısalihoğlu İnşaat ve Ticaret A.Ş. Kalorifer Kazanı  
(200.000 K.cal) 96 Adet 10 adet  

7 

161.  Atasoy Makine Tekst. Sanayi Tur. İnş. 
Taah. Nakl. ve Tic. Ltd. Şti 

Sanayi tipi buzdolabı 
Sanayi tipi mutfak fırını  

Hazırlık ve servis tezgâhı 

300 adet 
100 “ 
900    “ 

62 adet 
85    “ 

780    “ 
13 
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162.  Sürmene Bıçakçılık Ve Tıbbi Aletler San. ve 
Tic. A.Ş.  

Mutfak bıçağı 
Ot biçme orağı 

562.500 adet 
31.250  “ 

165.000 adet 
25.000    “ 13 

163.  Tuna Cam Mozaik ve Metal San. İnş. Nakl. 
Tic. Ltd. Şti.  Cam mozaik 50823 m2 6.000 m2 22 

164.  Çağlar Gıda ve Ambalaj San. Tic.Ltd. Şti. Oluklu mukavva 
Kutu (koli) 

1.691 Ton 
3.790 Ton 

1.440 Ton 
200 Ton 22 

165.  Ali Baba Mobilya 

Kereste 
Kayın fırınlama 

Ahşap ranza 
Çalışma masası 

Vestiyer 
Elbise dolabı 

Lambri 

6.929 m3 
945 “ 

150 Adet 
150 “ 
150 “ 
300 “ 

600 m3 

1000 m3 
---   “ 

150 Adet 
200   “ 
200   “ 
200   “ 

300 m3 

5 

166.  Gündoğdu Pazarlama 

Çekyat profil iskeleti 
Koltuk profil isk.(2,3’lü) 

Ahşap sardık baza –Tek 
Ahşap sandık baza - Çift 

9..600 Adet 
5.760    “ 
3.000    “ 
2.400    “ 

2.420 Adet 
-- 

1.450 Adet 
1.270 Adet 

27 

167.  Doğupen PVC Plastik ve Alüminyum Doğr. 
Çift Cam Tic. Ltd. Şti. 

PVC profil doğrama 
Ahşap kapı 

Çift cam (ısıcam) 
PVC lambri ve korniş 

10.240 m2 
300 Adet 

15.000 m2 
360.805 Kg 

8.500 m2 
-- 

9.200 m2 
156.500 Kg 

26 

168.  Ofluoğlu Madencilik ve Metal Sanayi Tic. 
Ltd. Şti. Külçe Kurşun 1.275 Ton 203 Ton 8 

169.  Hilal Mermer San. Petr. Ür. İnş. Taah. ve 
Tic. Ltd. Şti. 

Mermer kesme (plaka) 
Mermer işleme 
Mutfak eviyesi 

29.568 m2 
4.800 “ 
1.800   “ 

3861 m2 
-- 

--- 
12 

170.  İpek Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti 

Baskılı naylon torba, 
poşet 

Baskısız  naylon torba, 
branda 

264.000 Kg 
114.000   “ 

290.607 Kg 
167.403  “ 12 

171.  Çıt-Çıt Kuruyemiş ve Gıda Sanayi Ticaret 
Ltd. Şti. 

Antep fıstığı kavurma 
Kavrulmuş İç fındık 
Tuzlanmış çekirdek 
Ayçiçeği çekirdeği 

kavurma 
Leblebi kavurma 

Mısır cipsi 
Tuzlu fıstık 

38.880 Kg. 
32.400 “ 

54 Ton 
270 “ 
54    “ 

22.500 Kg 
50 Ton 

36.450    Kg 
30.450     “ 

43 Ton 
247    “ 
42     “ 

19 380 Kg 
43 Ton 

30 
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172.  Topkar Matbaacılık Ofset Tipo ve Bilgisayar 
Sür. Form Muhtelif Gazete 264 Ton 56 Ton 8 

173.  Koptur Tarım Ürünleri Değerl. San. ve Tic. 
Ltd. Şti. Balık unu 4.860 Ton 975 Ton 17 

174.  Usta Makine Sanayi İnş. Nakl. Tic. Ltd. Şti.  İş Makinesi Aks Grubu 117 Ton 100 Ton 7 

175.  Güven Maden ve Mermercilik    Traverten mermer 6.750 m3 25.200 m3 10 

176.  Atasoy Teks. San. İnş. Taah. ve Tic. Ltd.Şti. Aşçı ceketi 3.840 Adet 2.400 Adet 9 

177.  Gemaş Gedikli Elektrik Makine Asansör Elektrik Kumanda ve tevzi 
tablosu 40 Ton 5 Ton 9 

178.  Seranat Unlu Mamuller Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri 204,000 Kg 134,200 Kg 12 

179.  Birlik Gıda ve Orman Ür. İth. İhr. Tic. Ltd.Şti.  Kereste 7.560 m3 19 m3 5 

180.  Carmen Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Bayan Ceketi 13.292 Adet 2.587 Adet 18 

181.  Eforteks Tekstil Sanayi ve Dış Tic. ltd. Şti. Pijama, Gecelik 296.200 Adet 924.103 Adet 165 

182.  Pervan Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  Plastik Eşya  
(bidon, küp, fıçı) 277 Ton 180 Ton 7 

183.  Martaş Motorlu Araç Ticareti A.Ş. Muh. Araçların Servis 3.000 Adet 2.320 Adet 16 

184.  Şenler Orman Ürün. San. İnş. Taah. Nakl. 
ve Tic. Ltd. Şti.          Kereste 7.560 m3 6.511 m3 5 

185.  Betontaş Beton Elemanları San. İnş. Taah. 
Elekt. Madencilik  Parke taşı 177.600 m3 16.371 m2 5 

186.  Olgun Klima Sanayi İnş. Turi. Tic. Ltd. Şti.  Klima santrali 250 Adet 27 Adet 8 

187.  Elektrotek Elektrik Malz. San. Tur. Nakl. ve 
Tic. Ltd. Şti.                            

Elekt. Kumanda panosu 
ve tabloları 198. 000 Kg 60.000 Kg 7 

188.  Trabzongaz LPG Sanayi Nakl. ve Tic. A.Ş.  LPG dolumu 2.332.800 Adet 145.440 Adet 34 

189.  Antgaz Likit Petrol Gazı San. ve Tic.Ltd.Şti.  Boş LPG tüpü 14.400 Adet 14.067 Adet 58 

190.  Tunalar  Otomotiv  Ticaret Ltd. Şti.                           Muh. Araçların Servis 6.600 Adet 6.400 Adet 49 

191.  Karataş Otomotiv Servis Hizm. Nakl. ve Tur. 
Tic. Ltd. Şti.  Muh. Araçların Servis 4.200 Adet 3.842 Adet 16 
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192.  Ateşler Orman Ürünleri Tic. ve San. Ltd.Şti. Kereste 6.950 m3 6.000 m3 14 

193.  Partaş Beton Sanayi İnş. Taah. Nakl. ve 
Tic. Ltd. Şti. Kilit parke taşı 73.728 m2 60.000 m2 6 

194.  Erkota Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  Eşofman takımı 24.000 Takım 24.000 Takım 14 

195.  Trabzon Pres Beton ve Mamulleri Plastik 
Eşya Sanayi Beton parke taşı 4.590.000 Adet 1.611.000 Adet 12 

196.  Aydın Kâğıtçılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.        Baskısız kâğıt peçete 122.400 Kg 97.000 Kg 9 

197.  Doğu Karadeniz Mermer Granit Madencilik  Plaka mermer 7.133 m2 7.560 m2 8 

198.  Karadeniz Mermer Sanayi Madencilik      Plaka mermer 5.670 m3 3010 m2 7 

199.  Turan Plastik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.   Plastik Eşya 
(Leğen, bidon vs) 515 Ton 275 Ton 7 

200.  Vatan Unlu Gıda Mamulleri San. Tur. ve Tic. 
Ltd. Şti.  Ekmek 235.872 Kg 225.600 Kg 9 

201.  Jet Asansör ve Çelik Kapı San. İnş. Müh. 
Tic. Ltd. Şti.  

4 kişilik (320 kg)  
insan asansörü 25 Adet 23 Adet 8 

202.  Halit Aksoy  Kuru çay 626.062 Kg 626,062 Kg 6 

203.  Kar-Tel İnş. Malz. San. Nakl. ve Tic. Ltd. Şti.  Galvanizli tel 34.320 Kg 15.230 Kg 5 

204.  Tü-Re Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti  Galvanizli destek sacı 
profili 1.382.400 Kg 715.344 Kg 5 

205.  Sümela Otomotiv Tic. ve Servis Hizm. 
Taşıma. Ltd. Şti. Muh. Araçların Servis 1.480 Adet 1.100 Adet 14 

206.  Kermak Kerimoğlu Makine İmalat San. ve 
Tic. Ltd. Şti.                                

Süt ve süt ürünleri işleme 
makinaları 686 Ton 457 Ton 7 

207.  Hayrat Çay       Siyah çay 360 Ton 24,486 Ton 3 

208.  Turan Alemdağ Tadal 2 Ekmek Fabrikası  Ekmek 1.008.000 Kg 781.200 Kg 16 

209.  Çambaşı Çelebiler Orman Ürünleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti.  Kereste 1.560 m3 1.650 m3 15 

210.  Yıldızlar Orman Ürünleri San. Nakl. ve Tic. 
Ltd. Şti Kereste 3.435 m3 1.310 m3 6 

211.  Şerbetli Gıda ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.  Meyve aromalı nargile 
tütünü 360.000 Kg -- -- 
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212.  Cirav Gıda Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.   İç fındık 4.800 Ton 575 Ton 25 

213.  Reisler Orman Ürünleri San. Tur. Nakl. ve 
Tic. Ltd. Şti Kereste 5.043 m3 2.350 m3 5 

214.  Aydın Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  İnşaat el arabası 372 Ton 170 Ton 13 

215.  Aydın İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.   Mıcır 140.275 Ton 180.500 Ton 147 

216.  Atasoy İnşaat Malz. San. İnş. Taah. Nakl. 
ve Tic. Ltd. Şti.  Mutfak odası 266 Takım 100 Takım 13 

217.  Birinciler Mermer Karo  Kilit parke taşı 6.144 m2 6.100 m2 12 

218.  Karlankuş İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  Fayans çimentosu 
(yapıştırıcı) 9.720 Ton 9.600 Ton 5 

219.  Fil Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. PVC pencere ve kapı pro. 648.000 m/tül 375.176 m/tül 16 

220.  Beşikdüzü Süt Mamulleri San. İnş. Nakl. 
Tic. Ltd. Şti.  Taze kaşar peyniri 64.800 Kg 75.000 Kg 9 

221.  Güzeltaş Maden. Taah. San. ve Tic. Ltd.Şti.        Mıcır 81.120 Ton 65.000 Ton 2 

222.  Haliloğlu Tekstil Okul Önlüğü 3.927 Adet 3.900 Adet 21 

223.  Trabzon Ekmek Sanayi Tur. ve Tic. Ltd. Şti.  Ekmek 1.004.898 Kg 650,000 Kg 12 

224.   Vatan Çay Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.   Siyah Çay 840 Ton 300 Ton 37 

225.  Güvencem Mermer Madencilik San. ve Tic. 
Ltd. Şti.  Mermer kesme (plaka) 41.616 m2 4.600 m2 9 

226.  İpek Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  Siyah çay 818 Ton 200 Ton 25 

227.  Usta Oks. ve Sın. Gazlar Ür. Dağ. ve Paz. 
Tic. Ltd. Ltd. Şti O2 dolumu 6.480 Adet 20.000 Adet 8 

228.  Alfil Yapı Malz. ve Makine San. Tic. Ltd. Şti.  Beyaz hazır sıva 3.744 Ton -- -- 

229.  Başaran Gemi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  Saç Gemi - 140 Tonluk 
(500 DWT) 3 Adet 3 Adet 44 

230.  Muhçuoğlu Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş.  Ayçiçeği Çekirdeği 
Kavurma 38.400 Kg -- 5 

231.  İskenderoğlu Koll. Şti. H  Hazır kremadan tereyağı 43.500 Kg 35.000 Kg 11 

232.  Ali Bayraktaroğlu        Bayan Eteği 7.680 Adet 5.300 Adet 28 
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233.  Derecik Süt Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.   Tereyağı 270 Ton 80 Ton 6 

234.  Trabzon Onat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Helva 10.000 Kg -- -- 

235.  Kuruçam Süt Ürünleri San. İnş. Tur. ve Tic. 
Ltd. Şti.       Yoğurt 209 Ton 200 Ton 6 

236.  S.S.Hasko Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kaşar peyniri 600 Ton 60 Ton 9 

237.  Trabzon Hazır Beton San. İnş. Tur. Nakl. ve 
Tic. Ltd. Şti 

Hazır beton (katkılı-
katkısız) 115.200 m3 19.230 m3 15 

238.  Başak Gıda Maddeleri San. İnş. Taah. Nakl. 
Tic. Ltd. Şti.   Telli peynir 90 Ton 69,3 Ton 15 

239.  Trabzon Foşa Fındık Gıda Sanayi Nakl. ve 
Tic. Ltd. Şti.  İç fındık 8.640 Ton -- -- 

240.  Deha Asansör ve Mobilya San. Tic. Ltd.Şti.  Ahşap sandalye iskeleti 26.350 Adet 12.300 Adet 9 

241.  Saka Giyim – Aykut Saka    Ceket 24.000 Adet 24.000 Adet 9 

242.  Ay-Ka İnş. Taah. Gıda Nakl. Tur. Tem. 
Yem. Güv. Hizm.    Siyah çay 427 Ton -- -- 

243.  İskender Ayakkabı San. ve Tic. Ltd. Şti.  Deri ayakkabı 308.400 Çift -- -- 

244.  Hasan Yılmaz                                                                        Tek alt Eşofman 
Takım Eşofman 69.120 Adet -- -- 

245.  Teknik İş Damper                                                                                                Damper 50 Adet 18 Adet 6 

246.  Çakırlar Otomotiv ve Pazarlama Periyodik bakım 3000 Adet -- -- 

247.  Bayoğlu Plastik  Temiz su Borusu 120.960 Kg 25.500 Kg 4 

248.  Karadeniz Hazır Bet. San.İnş. ve Tic.Ltd.Şti. Hazır Beton 293760 Ton 11.817.81 Ton 19 

249.  Politek İnşaat Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.             Polisitiren Balık Kutusu 115.200 Kg -- -- 

250.  Halil İbrahim Bereketoğlu  Sentetik Tiner 400 Ton -- -- 

251.  Örs Dök-San Mam. ve Mak. San. İnş. Tur. 
Müh. ve Özel            Sfero Döküm 915 -- -- 

252.  Şenler Çelik Karoser Damper 80 Adet -- -- 

253.  Kafkas Mermer Sanayi İnş. Taah.  Oniks Strip ham 2.400 m2 -- -- 

254.  Çavdaroğlu Damper   Damper 55 Adet 53 Adet 7 

255.  Koçmak Oto Ticaret ve Sanayi A.Ş.      Otom. Min. Panelv. H. Tic 4.698 Adet 900 Adet 30 
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7.3. “Kapalı ve Yarım Kalmış Sanayi Yatırımları” Listesi 
 
 
Sıra 
No Firma Unvanı Üretim Konusu Statü 

1.  Kuzey Kimya Sanayi A.Ş. Suni Sünger Kapalı 
2.  Kamiloğlu Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çay  Kapalı 
3.  İhsan KANDEMİR Makine İmalatı Kapalı 
4.  Başsan Baş Demir Çelik A.Ş. Tencere, Kaşık Kapalı 
5.  Karadeniz Tekstil ve Giyim Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Konfeksiyon Kapalı 
6.  Darıca Tekstil ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti. Konfeksiyon Kapalı 
7.  Aks Elektrik Malz. Kablo Aydın. Cihaz. Tic. Ltd. Şti. Kablo Kapalı 
8.  S.S. Işıklar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Ürünleri Kapalı 
9.  Ali ALTINBAŞ-İskenderli Süt Ürünleri Süt Ürünleri Kapalı 
10.  Karcan Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. PVC Lambri Kapalı 
11.  Akdağlar Süt Mam. ve Gıda Mad. San. Tic. A.Ş. Süt Ürünleri Kapalı 
12.  Güryem Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yem Kapalı 
13.  Trabzon Bakır Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Külçe Bakır Kapalı 

14.  Avrasya Gıda Tekstil Ticaret Ltd. Şti. Konsantre Meyve 
Suyu Kapalı 

15.  Doğu Lastik Kaplama ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Makine İmalatı, 
Lastik Kaplama Kapalı 
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7.4. Yatırımlara Yönelik Devlet Destekleri 
 
7.4.1. Teşvik Belgeli Yatırımlarda Devlet Destekleri (2002/4367 Sayılı Karar) 
 
Yatırımların desteklenmesi suretiyle bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi, istihdam 
yaratılması ve uluslar arası rekabet gücünün artırılması, tasarrufların katma değeri yüksek, 
ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.  
 

Yatırımın teşvik kapsamına alınabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 
 

è Kalkınmada öncelikli yörelerde asgari sabit yatırım tutarının 200 Milyar Türk 
Lirası, 

 

è Diğer yörelerde asgari sabit yatırım tutarının 400 Milyar Türk Lirası olması  
 

Gerekmektedir. 
 

Destek Unsurları Uygulayıcı Kuruluş Yararlanıcılar 
Gümrük Vergisi ve 
Toplu Konut Fonu İstisnası Gümrük Müsteşarlığı Teşvik Belgeli Yatırımcılar 

Yatırım İndirimi * Maliye Bakanlığı Teşvik Belgeli Yatırımcılar 

Katma Değer Vergisi İstisnası Maliye Bakanlığı Yürürlükten Kaldırılmıştır 

Vergi, Resim ve Harç İstisnası ** Maliye Bakanlığı 
Kredi Kullandıran Bankalar Teşvik Belgeli Yatırımcılar 

Bütçe Kaynaklı Kredi Tahsisi 

Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma 
Bankası, T.C. Halk Bankası,  
T.C. Ziraat Bankası, Maliye 
Bakanlığı, Kredi Kullandıran 
Bankalar, T.C.Vakıflar Bankası, 
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası 

Teşvik Belgeli Yatırımcılar 

 * : Yatırım indirimi tüm yöreler için kaldırılmıştır. **: Teşvik Belgesi olmayan yatırımlarda yararlanır. 
 Bilgi için: http://www.hazine.gov.tr; http://www.maliye.gov.tr 
 
 

7.4.2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) Yönelik Devlet Destekleri 
 

Teşvik Belgeli KOBİ Yatırımları (2000/1822 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 
 

İşletme Büyüklüğü Mikro İşletme Küçük İşletme Orta İşletme 

İşçi Sayısı 1- 9 İşçi 10-49 İşçi 50-250 İşçi 
 
KOBİ'lerin makina ve teçhizat harcamaları ile ham madde ve işletme malzemesi alımlarının 
desteklenmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığınca 950 milyar Türk Lirasını aşmayan 
yatırımlar için KOBİ Teşvik Belgesi düzenlenmektedir.  
 

 Teşvik Belgeli Yatırımlara Uygulanacak Destek Unsurları 
 

Destek Unsurları Uygulayıcı Kuruluş Yararlanıcılar 

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İst.  Gümrük Müsteşarlığı Teşvik Belgeli KOBİ'ler 

Yatırım İndirimi * Maliye Bakanlığı Teşvik Belgeli KOBİ'ler 

Katma Değer Vergisi İstisnası Maliye Bakanlığı Teşvik Belgeli KOBİ'ler 

Vergi, Resim ve Harç İstisnası * Maliye Bakanlığı 
Kredi Kullandıran Bankalar Teşvik Belgeli KOBİ'ler 

Bütçe Kaynaklı Kredi Tahsisi 
Hazine Müsteşarlığı, 
Türkiye Halk Bankası, 
Türkiye Kalkınma Bankası 

Teşvik Belgeli KOBİ'ler 

* : Yatırım indirimi tüm yöreler için kaldırılmıştır. **: Teşvik Belgesi olmayan yatırımlarda yararlanır. 
 Bilgi için: http://www.hazine.gov.tr; http://www.maliye.gov.tr 
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       Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) Destekleri 

 

KOSGEB küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını 
sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek, ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak 
amacıyla kurulmuş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşudur. 
 

KOSGEB Tarafından KOBİ’lere Sağlanan Destekler * 

Danışmanlık Desteği Bilişim Destekleri 

Girişimcilik Destekleri Kalite Geliştirme Destekleri 

Eğitim Destekleri Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri 

Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri Uluslar Arası İşbirliği Geliştirme Destekleri 

Sınaî Mülkiyet Destekleri Bölgesel Kalkınma Destekleri 
 * : Desteklerin uygulama esasları illerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık arz etmektedir.  
 Bilgi İçin: http://www.kosgeb.gov.tr 
 
7.4.3. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerine (KSS) Uygulanan 
Devlet Destekleri 
 

Genel 
 

Destek Türleri * Uygulayıcı Kuruluş Yararlanıcılar 

OSB ve KSS Yapım Hizmetleri  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
OSB'lerde Yatırım Yapacak 
Müteşebbisler,  
KSS’lerde Küçük Müteşebbisler 

OSB Etüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı OSB'lerde Yatırım Yapacak 
Müteşebbisler 

OSB Kamulaştırma Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı OSB'lerde Yatırım Yapacak 
Müteşebbisler 

 * : Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (KÖY) diğer yörelere göre daha düşük faiz oranı, daha düşük 
müteşebbis katkı payı ve daha uzun vade uygulanmakladır. 
 

Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) Tanınan Muafiyetler 
 

Vergi Türü O.S.B'de Yer Alan 
İşletmeler 

OSB Tüzel 
Kişiliği 

Emlak Vergisi Muaf Muaf 

Atık Su Bedeli Muaf Muaf 

Elektrik ve Havagazı Tüketim Bedeli  Muaf Değil Muaf 

KDV Muaf Değil Muaf 

Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzin Harcı Muaf Muaf 
 Bilgi için: http://www.sanayi.gov.tr 
 

Küçük Sanayi Sitelerine (KSS) Tanınan Muafiyetler 
 

Vergi Türü Küçük Sanayi 
Siteleri Açıklama 

Emlak Vergisi Muaf 1319 ve 3365 Sayılı Kanunlar 

Çevre Temizlik Vergisi % 50 İndirimli 2464,3914 Sayılı Kanunlar ve 
93/5105 Sayılı B.K.K. 

Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzin Harcı Muaf 2464 Sayılı Kanun 
 Bilgi için: http://www.sanayi.gov.tr 
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7.4.4. Hizmet Destekleri ve Diğer Destekler 
 
Birçok kamu kurum ve kuruluşunca yatırım öncesi, yatırım aşaması ve işletme döneminde 
yatırımcılara değişik destekler verilmektedir. Söz konusu destekler kapsamında yatırımcılara 
yönlendirmeden teknoloji seçimi ile makina ve teçhizat yardımına kadar çok çeşitli konularda 
destekler sunulmaktadır. 
 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 
Sunulan Hizmetler  

 
Girişimcilere yönelik olarak; 

 
§ Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırmaları, 
§ Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması, 
§ Sektör Araştırmaları,  
§ Sanayi Profilleri,  
§ Fizibilite Etütleri, 
§ Yatırımcı Rehberi, 
§ Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri, 
§ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri. 

 
Çalışmaları yapmaktadır.  

 
Türkiye Kalkınma Bankasınca Sunulan Hizmetler 

 
Türkiye Kalkınma Bankası finansman desteğine ek olarak; 

  
§ Yöresel Uygun Yatırım Alanları Araştırması, 
§ Sektör Araştırmaları, 
§ Yerel Yatırım Alanları ve Yerel Ekonomik Gelişme Programı. 

 
Çalışmaları yapmaktadır.  

 
7.4.5. Finansman Mekanizmaları 
 

Yatırımlarda Bütçe Kaynaklı Krediler 
 
Yatırımların desteklenmesi amacıyla her yıl bütçe kanunu ile ayrılan ödenek çerçevesinde 
Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan projelere yatırım ve/veya işletme kredisi tahsis 
edilmektedir. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Yatırım Kredileri 

İşletme 
Kredileri Aracı Bankalar 

Öncelikli Teknoloji 
Alanları, Bölgesel 

Gelişme Yatırımları 
Kapsamındaki İller ve 
K.Ö.Y’lere Taşınacak 

Yatırımlar 

Bölgesel 
Gelişmeye 

Yönelik 
Yatırımlar 

K.Ö.Y’lerde 
İmalat 

Tarımsal 
Sanayi ve 
Madencilik 

Konularında 

Kredi  
Miktarı 

400 Milyar TL 
(Azami) 

4,5 Trilyon 
(Azami) 

500 Milyar TL 
(Azami) 

(Yat. Tut. % 50) 
200 Milyar TL 

(Azami) 
- Halkbank, 
- Ziraat Bankası 
- Türkiye 
Kalkınma Bank. 
- Vakıfbank, 
- T. Sınaî 
Kalkınma Bank. 

Faiz  
Oranı % 20 % 20 % 20 % 30 

Vade 6 yıl 
(3 yıl ödemesiz) 

6 yıl (3 yıl 
ödemesiz) 

5 yıl  
(3 yıl ödemesiz) 2 yıl 
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) Kredileri (Bütçe Kaynaklı) 
 
Yatırım kredisi: 
 
Makina ve teçhizat alımı (turizm, eğitim ve sağlık yatırımlarında kısmen inşaat dâhil) 
 
İşletme kredisi: 
 
Ham madde ve işletme malzemesi alımı 
 

 
Yatırım Kredisi İşletme Kredisi Aracı Bankalar 

Kalkınmada 
Öncelikli Yöre Diğer Kalkınmada 

Öncelikli Yöre Diğer - Halkbank, 
- Türkiye 
Kalkınma 
Bankası 

Kredi Miktarı 475 Milyar TL 190 Milyar TL 
Faiz Oranı % 10 % 15 % 15 % 25 
Vade 4 yıl (1 Yıl Ödemesiz) 2 yıl 

 

İmalat ve Tarımsal Sanayi Sektörlerinde 
Faizsiz Sabit Yatırım Tutarının Kredilendirilme Oranları (*) 

İşletme Büyüklüğü Kalkınmada Öncelikli Yöre Normal Yöre Gelişmiş Yöre 
Mikro İşletmeler (1-9 işçi) % 60 % 50 % 40 
Küçük İşletmeler (10-49 işçi) % 50 % 40 % 30 
Orta İşletmeler (50-250 işçi) % 40 % 30 % 20 

 * : Araştırma-Geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak 
yatırımlar ve OSB'lerde (özel OSB ve KSS'lerden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dâhil) 
yapılacak yatırımlarda bu değerlere 10 puan ilave edilmektedir. 
 

Türkiye Halk Bankası Kredileri 
 
Türkiye Halk Bankası tüm bankacılık işlemlerinin yanı sıra esnaf, sanatkâr, küçük ve orta 
ölçekli sanayi işletmelerine (KOBİ) finansman ve finansman dışı (danışmanlık, eğitim) 
faaliyetlerle destek olunmaktadır. Kredi konuları; 
 

Banka Kaynaklı Krediler Fon Kaynaklı Krediler 

KOBİ Sanayi Kredisi 

Teşvik Belgeli KOBİ Kredisi 
Sanayileşme Fonu Döviz Kredisi 
Orta ve Uzun Vadeli AYB Kredisi 

KOBİ İleri Teknoloji Kredisi 
İş Makinaları Kredisi 
ISO 9000 Kalite Standartları Belgesi ve CE İşareti Kredisi 
Fuar ve Sergilere Katılma Kredisi 
Bilgisayar Yazılım Kredisi 
Ürün Geliştirme Kredisi 
İş Yeri Edindirme ve Yenileme Kredisi 
Onarım Kredisi 
KOBİ Spot Kredisi 
Büyük Ölçekli Sanayi Kredisi 
Genç ve Kadın Girişimci Kredisi 
Oda Üyelerine Nakdi -Gayri Nakdi Kredi 
TOBB-Halkbank Destek Kredisi 

 Bilgi için: http://www.halkbank.com.tr 
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Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Kredileri 
 
TSKB özel sektör yatırımlarına mali destek sağlama, danışmanlık, teknik yardım ve finansal 
aracılık hizmetleri vermektedir. Bankaca kullandırılan kredi türleri: 
 

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Kredileri 

Dünya Bankası Kredileri - İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi  
- Yenilenebilir Enerji Kredisi 

Avrupa Yatırım Bankası Kredileri 

- Özel Sektöre Ait İmalat Sanayi, 
Tarıma Dayalı Sanayi, Turizm ve 
Hizmetler Sektöründe Faaliyet 
Gösteren Firmaların Yatırım 
Projelerine Finansman Sağlamak 
Amacıyla Kullandırılmaktadır.  
- Çevre Kredisi 

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Kredileri   
- KfW Alman Sanayileşme Fonu 
- KfW Çevre Kredisi 
- KfW KOBI Kredisi 

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kredileri  
 

Türkiye Kalkınma Bankası Kredileri 
 
Sanayi Kredileri: Yabancı kaynaklardan orta–uzun vadeli yatırım ve işletme kredileri, kısa 
vadeli ihracat kredileri kullandırmaktadır.  
 
Kredi konuları;  
 

Orta ve Uzun Vadeli Krediler 
 

Döviz Kredileri TL Kredileri 

KfW Kaynaklı Döviz Kredisi Banka Kaynaklı Yatırım ve İşletme Kredileri 

UBS AG Kaynaklı Döviz Kredisi -Banka Kaynaklı Yatırım ve İşletme Kredileri 
(Dövize Endeksli) 

İslam Kalkınma Bankası Kredisi -Genel Bütçe Kaynaklı KOBİ Kredileri 

Banka Kaynaklı Döviz Kredisi -Genel Bütçe Kaynaklı Bölgesel Gelişmeye 
Yönelik Yatırım Kredisi 

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi -Genel Bütçe Kaynaklı Kalkınmada Öncelikli 
Yörelere Yönelik Krediler 

Avrupa Konseyi Kalkınma Banka Kredisi -Genel Bütçe Kaynaklı Krediler 
 

Kısa Vadeli Krediler: İhracat kredileri 
 
Bilgi için: http://www.tkb.com.tr 
 
 
7.4.6. Vakıfbank KOBİ Kredileri 
 

Vakıfbank KOBİ Kredileri 

KOSGEB Destekli KOBİ Kredileri   Sanayi ve Ticaret Odalarına Kullandırılan 
Krediler                      

İşletme Kredileri                                Tarım Sektörü Kredileri 
Ham madde Alım Kredileri                  Turizm Sektörü Kredileri 
İş yeri Edindirme Kredileri  

 Bilgi için: http://www.vakifbank.com.tr 



 

TRABZON YATIRIM ORTAMI VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR ARAŞTIRMASI 376 

7.4.7. Kredi Garanti Fonu (KGF) 
 
Küçük işletmeler banka kredisi imkânlarına büyük işletmeler kadar kolay 
ulaşamamaktadırlar. Bunun sebeplerinden birisi olan teminat problemi KGF 
garanti/kefaleti ile giderilmekte, bu sayede KOBİ’lerin de banka kredileri kullanma 
imkânı doğmaktadır. 
 

Kredi Garanti Fonu 

Kuruluşunda Yer Alan 
Kurum/Kuruluşlar 

TESK, TOBB, TOSYÖV, MEKSA, KOSGEB ve Türkiye Halk 
Bankası A.Ş. 
 
KGF’nin üstlendiği garanti/kefaletin karşılığını oluşturan teminat 
sorumluluk fonu Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ve KOSGEB 
(Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı) tarafından konulmuştur. 

Teminat Verdiği Bankalar T.Halk Bankası A.Ş., T.Garanti Bankası A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., 
T.Vakıflar Bankası T.A.O. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

Muafiyetleri Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi istisnası 

Yararlanıcılar Türkiye’deki tüm küçük ve orta boy işletme (KOBİ) sahibi tacir ve 
sanayiciler ile esnaf ve sanatkarlar ile genç girişimciler. 

Garanti/Kefalet Üst Sınırı 

En çok 400.0000 EURO eşdeğeri TL. sidir. 
- 200.000 EURO’ya eşdeğer TL.’ye kadar olan talepler için kredinin 
azami % 80’i 
- 200.000 EURO’yu aşan garanti/kefaletlerde azami % 70’ine  
garanti/kefalet verilmektedir. 

Uygulanan Oranlar 
Kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, garanti/kefalet bakiyesi 
üzerinden %3 oranında, gayri nakdi kredilerde ise % 2 oranında 
komisyon alınmaktadır. 

Kredi Türleri 

Yeni İş Kurma                                    Nakit Sıkıntısı Giderme 
Mevcut Tesislerin Genişletilmesi İhracatın Finansmanı 
Ham Madde Temini İthalatın Finansmanı 
Yeni Teknoloji Kullanımı Teminat Mektubu Amaçlı Krediler 
Yeni İşyerine Taşınma KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayri Nakdi Krediler 

Bilgi için: http://www.kgf.com.tr 
 
 
 
 
7.4.8. İhracata Yönelik Devlet Destekleri 
 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca Uygulanan Destekler 
 
Bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal dezavantajların ortadan 
kaldırılmasına, yeni eğitim olanakları sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine, özellikle 
yeni ürün, üretim sistemi ve teknoloji kullanan sektörlerde araştırma ve geliştirme 
programlarının uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin örgütlenmelerine, çevre sorunlarının önlenmesi için sanayinin yeniden 
yapılanmasına, GATT taahhütleri çerçevesinde tanın ürünlerinin desteklenmesine, ürünlerimizin 
uluslar arası alanlarda tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin devlet yardımlarını kapsamaktadır. 
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Destek Türü Uygulayan Kuruluşlar Yararlanıcılar 

Çevre Maliyetlerinin 
Desteklenmesi - Dış Ticaret Müsteşarlığı - KOBİ'ler 

Yurt Dışında Milli veya 
Bireysel Düzeyde 
Gerçekleştirilen Fuar 
Katılımlarının Desteklenmesi 

- Dış Ticaret Müsteşarlığı 
- İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterlikleri 

- Üretici Firmalar 
- Pazarlamacı Firmalar 
- Organizatörler 

Pazar Araştırması Desteği 
- Dış Ticaret Müsteşarlığı 
- İGEME 
- İKV 

- KOBİ'ler 
-  Sektörel Dış Ticaret Şirketleri  
- Üretici Dernekleri 

Yurt Dışında Ofis, Mağaza 
Açma,İşletme ve Marka 
Tanıtım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi 

- Dış Ticaret Müsteşarlığı 
- İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterlikleri 

- Şirketler 
- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 

Eğitim Desteği - Dış Ticaret Müsteşarlığı 
- İGEME 

- KOBİ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 
-SDŞ ORT. ŞİR. 

Tarımsal Ürünlerde İhracat 
İadesi Desteği - Dış Ticaret Müsteşarlığı -Tarım Ürünleri İhracatçıları 

İstihdam Desteği - Dış Ticaret Müsteşarlığı - Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 
Türk Ürünlerinin Yurt Dışında 
Markalaşması ve Türk Malı 
İmajının Yerleştirilmesine 
Yönelik Faaliyetin 
Desteklenmesi 

- Dış Ticaret Müsteşarlığı 
- İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterlikleri 

- İhracatçı Birlikleri 
- Üretici Birlikleri 
- Şirketler 
- Türk Moda Tasarımcılar 
- Turquality İşleticileri 

 
 

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve 
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası 
 

Destek Türleri Uygulayıcı Kuruluşlar Yararlanıcılar 

Vergi, Resim ve 
Harç İstisnası 

Gümrük İdareleri, T.C. Merkez Bankası, 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, 
Bankalar, Noterler, Özel Finans Kuruluşları, 
Faktoring Şirketleri, Sigorta Şirketleri 

İhracatçı ve Bazı Döviz 
Kazandırıcı Hizmetlerle İştigal 

Edenler 

 
 

Dâhilde İşleme Rejimi 
 

Destek Türleri Uygulayıcı Kuruluşlar Yararlanıcılar 

Vergi Muafiyeti (Katma Değer 
Vergisi ve Her Türlü Vergi, 
Resim ve Harç Muafiyeti) 

Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Gümrük Müsteşarlığı, 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Tüm İmalatçı ve İhracatçılar 

 
 

Serbest Bölgelere Yönelik Destekler 
 

Destek Türleri Uygulayıcı Kuruluşlar Yararlanıcılar 

Vergi Muafiyeti (Kurumlar 
Vergisi, Katma Değer Vergisi 
ve Her Türlü Vergi, Resim ve 
Harç Muafiyeti) 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı 
Sahibi Firmalar 
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İhracatın Finansmanı 
 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Kredi Programları 

Kısa Vadeli İhracat 
Kredileri 

 

A) Sevk Öncesi İhracat Kredileri 
 

- Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi  
- Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi 
- Sevk Öncesi KOBİ İhracat Kredisi  
- Sevk Öncesi Kal.Ön.Yöre İhracat Kredisi 
 

B) Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi 
 

- DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi  
- DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi 
 

C) İhracata Hazırlık Kredileri 
 

- İhracata Hazırlık TL Kredileri  
- İhracata Hazırlık Döviz Kredileri 
D)KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri 

Özellikli krediler 

 

- Sevk Öncesi Reeskont Kredisi 
- Kısa Vadeli İhracat Alacakları Iskonto Programı 
- Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi 
- Özellikli İhracat Kredisi 
- Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı 

Döviz Kazandırıcı 
Hizmet Kapsamındaki 
Krediler 

- Uluslar Arası Nakliyat Pazarlama Kredisi 
- Turizm Pazarlama Kredisi 
- Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi 

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi 

İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler 
 Bilgi için: http://www.eximbank.gov.tr 

 
7.4.9. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki (2005/5350 Sayılı Kanun) 
 
18 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5350 Sayılı Kanun ile vergi ve sigorta primi teşvikleri 
ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen 
fert başına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller 
dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-
ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illerde geçerli olmak üzere; 
vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz 
arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırım ve istihdam imkânlarının artırılması 
amaçlanmaktadır. 
 
Bu kanun ile getirilen desteklerden yararlanabilmek için yatırımlarda teşvik belgesi alma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 

Teşvik Türü 
OSB ve Endüstri 
Bölgelerindeki 

İşyerleri 
Diğer İşletmeler Uygulama 

Süresi Kapsam * 

Gelir Vergisi 
Stopajı 

% 100 % 80 31.12.2008'e 
kadar 49 il Fiilen çalışan işçilerin ücretleri üzerinden 

hesaplanan gelir vergisi 

Sigorta Primi 
İşveren Payı 

% 100 % 80 31.12.2008'e 
kadar 49 il Fiilen çalışan işçilerin sigorta primlerindeki 

işveren payı gelir vergisi 
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Enerji Desteği 

% 20-50 % 20-40 

31.12.2008'e 
kadar 49 il 

En az 30 işçi çalıştırmak şartıyla destekten 
yararlanabilmekte, işçi sayısının artmasına 

paralel olarak enerji destek oranı da 
artmakladır. 

Bedelsiz Yatırım 
Yeri Tahsisi 

En az 30 kişilik istihdamı öngörmek 
kaydıyla, OSB’ler ile diğer kamu 

arazi/arsalarında 
3 yıl 49 il ve K.Ö.Y 

 * : Osmaniye, Düzce, Kars, Ardahan, Iğdır, Şırnak, Muş, Ağrı, Hakkari, Erzurum, Erzincan, Tokat, 
Amasya, Siirt, Batman, Yozgat, Sivas, Uşak, Afyon, Şanlıurfa, Kırşehir, Aksaray, Çankırı, Diyarbakır, 
Bitlis, Bingöl, Van, Mardin, Gümüşhane, Bayburt, Adıyaman, Ordu, Sinop, Bartın, Elazığ, Tunceli, 
Çorum, Kütahya, Trabzon, Rize, Karaman, Nevşehir, Artvin, Niğde, Kahramanmaraş, Giresun, Kilis, 
Kastamonu ve Malatya illerini kapsamaktadır.    
 
 

 
 
 
Önemli Kurum / Kuruluşlara Ait e-posta Adresleri 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı…………………………………. http://www.sanayi.gov.tr 
İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi …………………………… http://www.igeme.gov.tr 
Türk Patent Enstitüsü………………………………………... http://www.turkpatent.org.tr 
Türk Standartları Enstitüsü………………………….……… http://www.tse.org.tr 
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı………………………. http://www.tika.org.tr 
Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı…….. http://www.meksa.org.tr 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği…………………………. http://www.tobb.org.tr 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı…………………………. http://www.ttgv.org.tr 
Kalite Derneği………………………………………………….. http://www.kalder.org.tr 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu…………... http://www.tubitak.org.tr 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu…………………….……….. http://www.deik.org.tr 
Türkiye İş Kurumu…………………………………………….. http://www.işkur.org.tr 
İktisadi Kalkınma Vakfı………………….………………….... http://www.ikv.org.tr 
Milli Prodüktivite Merkezi……………….…………………… http://www.mpm.org.tr 
Türkiye Bankalar Birliği……………………………….……... http://www.tbb.org.tr 
Türkiye Küç. ve Orta Ölç. İşl. Ser.Mes.Men.ve Yön.Vakfı http://www.tosyov.org.tr 
KOBİ Elektronik Ticaret ve Bilgi Merkezi…………………. http://www.turkticaret.net 
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7.5. “Sanayi Profilleri” Listesi 
 

Sıra 
No 

Hazırlanma 
Tarihi Profil Konusu 

1.  
1993 

Isıcam Üretim Tesisi Sanayi Profili 

2.  Sınaî Kalıp Tesisi Sanayi Profili 

3.  

19
94

 

Briket Kömür Üretim Tesisi Sanayi Profili 

4.  Pamuk İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili 

5.  Kıl İpliği ve Tela Üretim Tesisi Sanayi Profili 

6.  Plastik Enjektör Üretim Tesisi Sanayi Profili 

7.  

19
95

 

Otomatik Tartı Cihazları Üretim Tesisi Sanayi Profili 

8.  Tomruk Biçme Atölyesi Sanayi Profili 

9.  Ahşap Kaplama Üretim Tesisi Sanayi Profili 

10.  Torbalanmış Söndürülmüş Toz Kireç Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 

11.  

19
96

 

Modern Soğuk Lastik Kaplama Tesisi Sanayi Profili (Yenilendi) 

12.  Akümülatör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili 

13.  El Halıcılığı İmalât Sanayi Profili (R) 

14.  Zeytinyağı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

15.  Yonga Levha Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

16.  Yem Üretim Tesisi Sanayi Profili  (R) 

17.  Teneke Kutu İmalât Tesisi Sanayi Profili (R) 

18.  Straygarn Yün İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

19.  Soya Ürünleri Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

20.  Odun Briketi Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

21.  LPG Dolum Tesisi Sanayi Profili  (R) 

22.  Meşrubat ve Meyve Suyu Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

23.  Karton Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

24.  Dikişli Çelik Boru Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

25.  Doğrama ve Mobilya İmalât Tesisi Sanayi Profili (R) 

26.  Ambalajlama ve Sarımevi Tesisi Sanayi Profili (R) 

27.  Bisküvi Üretim Tesisi Sanayi Profili  (R) 

28.  Kontrplak Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

29.  Pastörize Süt ve Mamulleri Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

30.  Ham İpek İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

31.  Çimentolu Sunta ve Prefabrik Yapı Elemanları Tesisi Sanayi Profili (R) 

32.  PVC Tabanlı Ayakkabı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

33.  Mermer Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

34.  Tuğla Kiremit Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

35.  Soğuk Hava Deposu Sanayi Profili  (R) 

36.  Sebze Kurutma Tesisi Sanayi Profili (R) 
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37.  Un Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

38.  Ziraî Aletler Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 

39.  Ayakkabı Bot İmalât Tesisi Sanayi Profili (R) 

40.  Çimentoya Dayalı Ürünler Tesisi Sanayi Profili (R) 

41.  Vidala Deri İşleme Tesis Sanayi Profili İ (R) 

42.  Mezbaha Ve Soğuk Hava Deposu Sanayi Profili (R) 

43.  Stropor’dan Ambalâj ve Yalıtım Malzemeler Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

44.  Kösele Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

45.  Çeşitli Refrakter Harçlar Şamot ve Ateş Tuğlası Tesisi Sanayi Profili (R) 

46.  Un Ve Ekmek Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

47.  Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi Sanayi Profili (R) 

48.  Su Ürünleri ve Konserve Sebze Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

49.  Dondurulmuş Su Ürünleri Tesisi Sanayi Profili (R) 

50.  Galvanizli Oluklu ve Düz Sac Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

51.  Ayçiçeği Yağı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

52.  Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili (R) 

53.  Et Kombinası Sanayi Profili (R) 

54.  Büyük Ticaret Mağazası Sanayi Profili (R) 

55.  Soda Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

56.  Hidrojen Peroksit Tesisi Sanayi Profili (R) 

57.  Tuz Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 

58.  Kompost Gübre Üretim Tesisi Sanayi Profili   (R) 

59.  Renkli Metal Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 

60.  Şarap Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

61.  Sabun Altı Sularından Gliserin Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

62.  Konsantre ve Metal Antimuan Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

63.  Fındık İşleme Tesisi Sanayi Profili (R) 

64.  Margarin Tesisi Sanayi Profili İ(R) 

65.  Sülfürik Asit Tesisi Sanayi Profili (R) 

66.  Pik Döküm Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 

67.  Pomza Taşı İşleme Tesisi Sanayi Profili (R) 

68.  Torbalanmış ve Söndürülmüş Toz Kireç Üretim Tesisi Sanayi Profili 

69.  Elektrik Motorları Üretim Tesisi Sanayi Profili 

70.  

19
97

 

Deri (Küçükbaş Hayvan Derisi) Üretim Tesisi Sanayi Profili 

71.  Plâstik Profil Üretim Tesisi Sanayi Profili 

72.  Makarna Üretim Tesisi Sanayi Profili (Yenilendi) 

73.  Cerrahi Eldiven Üretim Tesisi Sanayi Profili 

74.  Karton ve Mukavva Üretim Tesisi Sanayi Profili 

75.  Pantolon Üretim Tesisi Sanayi Profili 
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76.  Çikolata Üretim Tesisi Sanayi Profili 

77.  Gömlek Üretim Tesisi Sanayi Profili 

78.  Sabun Üretim Tesisi Sanayi Profili 

79.  Penye Üretim Tesisi Sanayi Profili 

80.  Alçı Üretim Tesisi Sanayi Profili 

81.  Patates Nişastası Üretim Tesisi Sanayi Profili 

82.  Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Sanayi Profili 

83.  Bisküvi ve Gofret Üretim Tesisi Sanayi Profili 

84.  Mermer Sahası Ve Mermer İşleme Tesisi Sanayi Profili 

85.  Battaniye Üretim Tesisi Sanayi Profili 

86.  Yem Üretim Tesisi Sanayi Profili 

87.  El Halıcılığı Sanayi Profili 

88.  Pastörize Süt ve Mamulleri Üretim Tesisi Sanayi Profili 

89.  Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili 

90.  Styropor Üretim Tesisi Sanayi Profili 

91.  

19
98

 

Mobilya ( Ahşap Mutfak Dolapları) İmalâtı Sanayi Profili 

92.  PVC Boru Bağlantı Elemanları İmalât Tesisi Sanayi Profili 

93.  Sarımsak ve Türevleri Üretim Tesisi Sanayi Profili 

94.  Havlu, Bornoz, Gecelik, Pijama vb. İmalâtı Sanayi Profili 

95.  Deri Konfeksiyon İmalât Tesisi Sanayi Profili 

96.  Domates Salçası Üretim Tesisi Sanayi Profili 

97.  Makina Halısı İmalât Tesisi Sanayi Profili 

98.  Ytong (Gaz Beton) İmalât Tesisi Sanayi Profili 

99.  Tekstil (Keçe) İmalât Tesisi Sanayi Profili 

100.  Patates Cipsi ve Mısır Çerezi İmalât Tesisi Sanayi Profili 

101.  Isıcam İmalât Tesisi Sanayi Profili 

102.  Sera Örtüsü ve Şiring Naylonu İmalat Tesisi Sanayi Profili 

103.  Branda ve Tente Kaplama İmalât Tesisi Sanayi Profili 

104.  Tekstil (Bayan Giysisi) İmalât Tesisi Sanayi Profili 

105.  Kot ve Kadife Pantolon İmalât Tesisi Sanayi Profili 

106.  Cam Serada Bitkisel Üretim Tesisi Sanayi Profili 

107.  Yay Çıtalı Plastik Serada Bitkisel Üretim Tesisi Sanayi Profili 

108.  Yatak ve Yatak Tekstili İmalât Tesisi Sanayi Profili 

109.  Kozmetik Ürünleri İmalât Tesisi Sanayi Profili 

110.  Kütlü Pamuk Üretim Tesisi Sanayi Profili 

111.  

19
99

 

Makina Aksamı İmalât Tesisi Sanayi Profili 

112.  Kurutulmuş Meyve Ve Sebze Üretim Tesisi Sanayi Profili 

113.  Mıcır Üretim Tesisi Sanayi Profili 

114.  Deri Artıklarından Boncuk Tutkal Üretim Tesisi Sanayi Profili 
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115.  Deri İşleme Ortak Kullanım Atölyesi 

116.  10 Çekici (Tır Filosu ) Sanayi Profili 

117.  Viol Üretim Tesisi Sanayi Profili 

118.  Çorap İmalât tesisi Sanayi Profili 

119.  Reçel Üretim Tesisi Sanayi Profili 

120.  Ticari Tip Buzdolabı İmalât tesisi Sanayi Profili 

121.  Termal Otel İşletmesi Sanayi Profili 

122.  Deve Kuşu Kesim hane ve Şarküteri Ürünleri Üretimi Tesisi Sanayi Profili 

123.  Bayan Ayakkabı ve Sandalet (Zenne) İmalât tesisi Sanayi Profili 

124.  Ambalaj Torbaları İmalât Tesisi Sanayi Profili 

125.  Cam Mozaik İmalât Tesisi Sanayi Profili 

126.  Beton Kiremit İmalatı Tesisi Sanayi Profili 

127.  

20
00

 

Elektrik Panosu ve Orta Gerilim (Trafo) Hücresi İmalât Tesisi Sanayi Profili 

128.  Akümülatör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili 

129.  Kabuklu Yer Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili 

130.  Fermuar Üretim Tesisi Sanayi Profili 

131.  Büro Malzemesi İmalatı Sanayi Profili 

132.  Hurda Plastikten Sulama ve Elektrik Boruları İmal. Sanayi Profili 

133.  Kilitli Beton Parke İmalâtı Sanayi Profili 

134.  Peçete ve Tuvalet Kâğıdı Makinesi İmalatı Sanayi Profili 

135.  Motor Supabı İmalâtı Sanayi Profili 

136.  Karton Masura İmalâtı Sanayi Profili 

137.  Deri Çanta Ve Kemer Üretimi Sanayi Profili 

138.  Mutfak Eşyası İmalâtı Sanayi Profili 

139.  Tekstil (İç Çamaşır, Tişört) İmalât Tesisi Sanayi Profili 

140.  Ayarlı Ayakkabı Kalıbı Üretim Tesisi Sanayi Profili 

141.  Shring Ambalaj ve Kaynak Makinaları Üretim Tesisi 

142.  Rafine Yağ Üretim Tesisi Sanayi Profili 

143.  Spiral Kaynaklı Çelik Boru İmalatı Tesisi Sanayi Profili 

144.  Deri Ve Suni Deriden Terlik İmalât Tesisi Sanayi Profili 

145.  Ağaç Vidası, Sunta Vidası Ve Tel İmalât Tesisi Sanayi Profili 

146.  Çelik Kasa İmalât Tesisi Sanayi Profili 

147.  Termo PVC Ayakkabı Tabanı İmalâtı Tesisi Sanayi Profili 

148.  

20
01

 

Çimentolu Yonga Levha İmalât Tesisi Sanayi Profili 

149.  Toz, Sıvı Ve Jel İmalât Tesisi Sanayi Profili 

150.  Transmisyon Milleri, Kaliteli Çelik İmalât Tesisi Sanayi Profili 

151.  Hidrolik Lift, Hidrolik Pompa ve Şanzıman İmalât Tesisi Sanayi Profili 

152.  Paslanmaz Çelikten Süt Tankları İmalât Tesisi Sanayi Profili 

153.  Siirt Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili 
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154.  Kesme Şeker (Küp Şeker) İmalât Tesisi Sanayi Profili 

155.  Kontinü Zeytinyağı İmalât Tesisi Sanayi Profili 

156.  Çay Üretim Tesisi Sanayi Profili 

157.  Et ve Et Mamulleri İmalât Tesisi Sanayi Profili 

158.  Süet, Nubuk ve Her Türlü Ayakkabı Boyası ve Cilası İmalâtı Sanayi Profili 

159.  Alüminyum Profil İmalâtı ve Plastik İşleme Tesisi Sanayi Profili 

160.  Duşakabin Ve Küvet Kabini İmalât Tesisi Sanayi Profili 

161.  Kauçuktan Sızdırmazlık Elemanları İmalâtı Tesisi Sanayi Profili 

162.  Ahşap Parke İmalât Tesisi Sanayi Profili 

163.  Kolonya İmalâtı Sanayi Profili 

164.  Teneke Kutu ve Plastik Şişe İmalâtı Sanayi Profili 

165.  Elektrostatik Boya İle Metal Kaplama Tesisi Sanayi Profili 

166.  Beton Döşeme Plakaları İmalâtı Sanayi Profili 

167.  Sünger Yatak İmalatı Sanayi Profili 

168.  Panel Radyatör İmalâtı Sanayi İmalâtı Sanayi Profil 

169.  

20
02

 

Naylon ve Misina Balık Ağı İmalatı Sanayi Profili 

170.  Valeks İmalât Tesisi Sanayi Profili 

171.  Vaketa (Sabunlu Kösele) İmalâtı Sanayi Profili 

172.  Fan İmalâtı Sanayi Profili 

173.  Organik Atıklardan (Tavuk Gübresi)  Elektrik Üretimi Sanayi Profili 

174.  İzole Edilmiş Silikon Kablo Ve Profil Conta İmalatı Tesisi Sanayi Profili 

175.  Mutfak Aspiratörü İmalâtı Sanayi Profili 

176.  Asansör Kabini ve Asansör Kapısı İmalâtı Sanayi Profili 

177.  Esnek PVC Esaslı Plastik Zemin Kaplamaları İmalâtı Sanayi Profili 

178.  Polipropilen Elyaf İmalatı Tesisi Sanayi Profili 

179.  Baskı Boya İmalatı Tesisi Sanayi Profili 

180.  Naylon Torba ve Plastik Poşet İmalâtı Sanayi Profili 

181.  Suni Mermer (Mermerit) İmalatı Tesisi Sanayi Profili 

182.  Kumaş Boyama Tesisi Sanayi Profili 

183.  Optik Cam İmalâtı Sanayi Profili 

184.  Ameliyat İpliği (Kat-Küt) İmalatı Sanayi Profili 

185.  Kum Sıva İmalatı Sanayi Profili 

186.  Urgan-Halat İmalâtı Sanayi Profili 

187.  Mısır Kurutma ve Paketleme İmalâtı Sanayi Profili 

188.  

20
03

 

Suni Deri İmalat Tesisi Sanayi Profili 

189.  Polietilen Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi Sanayi Profili 

190.  Polikarbonat Su Damacanası Üretimi Sanayi Profili 

191.  Kauçuk Esaslı Yalıtım Malzemeleri Sanayi Profili 

192.  Ambalaj Malzemeleri İmalat Tesisi Sanayi Profili 
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193.  Makine Yedek Parçası İmalat Tesis Sanayi Profili 

194.  Plastik Bardak, Tabak ve Kase İmalatı Sanayi Profili  

195.  Plastik Parça (Buzdolabı İçin) İmalatı Sanayi Profili 
196.  Beton Boru ve Hafif Yapı Elemanları Sanayi Profili 
197.  

20
04

 
Meyve ve Sebze Paketleme Tesisi Sanayi Profili 

198.  Çocuk, Hasta Bezi ve Hijyenik Ped Üretimi Sanayi Profili 

199.  Sakat Araçları İmalatı Sanayi Profili 

200.  Mermer Makinaları Sanayi Profili 

201.  Çay Artıklarından Yonga Levha Üretimi Sanayi Profili 

202.  Cam Elyaf Kaplı Boru Üretimi Sanayi Profili 

203.  Tekstil Tipi Cam Elyaf İmalatı Sanayi Profili 

204.  Pamuk Saplarından Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili 

205.  Dokumasız (Non-Wowen) Kumaştan Önlük, Bone ve Maske Üretimi Sanayi 
P 

206.  Hazır Elyaftan Polipropilen Esaslı Dokumasız (Non-Wowen) Kumaş Üretimi 
Sanayi Profili 

207.  Pomza (Bims) Esaslı Yalıtımlı Briket Blok ve Asmolen İmalatı Sanayi Profili 

208.  Ayçiçeği Saplarından Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili 

209.  Sonsuz Elyaf Çekme Tekniği İle Polipropilen Esaslı Dokumasız (Non-
Wowen) Kumaş Üretimi Sanayi Profili 

210.  Eriyik Püskürtme Tekniği ile Dokumasız (Non-Wowen) Kumaş Üretimi 
Sanayi Profili 

211.  Dondurulmuş Patates Üretimi Sanayi Profili 

212.  Polikarbonat Levha Üretimi Sanayi Profili 

213.  Melaminli Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili 

214.  Kompakt Disk (CD) İmalatı Tesisi Sanayi Profili  

215.  Üre-Formaldehit Tutkalı Üretimi Sanayi Profili 

216.  Alüminyum Folyo ve Şerit İmalatı Sanayi Profili 

217.  

20
05

 

Damlama Sulama Sistemleri Sanayi Profili 

218.  Bitkisel Esaslı Dizel Yakıt (Biyodizel) Üretimi Sanayi Profili 

219.  Fiber Optik Kablo Üretimi Sanayi Profili 

220.  Melastan Etil Alkol Üretimi Sanayi Profili 

221.  Melastan Sitrik Asit Üretimi Sanayi Profili 

222.  Odun Atıklarından Metil Alkol Üretimi Sanayi Profili 

223.  Panel Kapı İmalâtı Sanayi Profili 

224.  Plaka Mermer Üretimine Entegre Eskitilmiş Mermer İmalatı Sanayi Profili 

225.  PVC Dış Cephe Kaplamaları ve Yardımcı Elemanları İmalâtı Sanayi Profili 

226.  Toz Hazır Sıva Üretimi Sanayi Profili 

227.  Vinil Kaplı Duvar Kâğıdı Üretimi Sanayi Profili 

228.  Yaş Hazır Sıva Üretimi Sanayi Profili 

229.  Yönlendirilmiş Yonga Levha (OSB) Üretimi Sanayi Profili 

230.  Buğday Sapı ve Hurda Kâğıttan Rulo Kâğıt İmalatı Tesisi Sanayi Profili 
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231.  Büyükbaş Hayvan Gübresinden Organik Gübre Üretimi Sanayi Profili 

232.  Elektrostatik Toz Boya İmalatı Tesisi Sanayi Profili 

233.  Metal Kiremit İmalatı Tesisi Sanayi Profili 

234.  Meyve Suyu Konsantresi Üretim Tesisi Sanayi Profili 

235.  Pik ve Sfero Döküm Parça İmalatı Tesisi Sanayi Profili 

236.  Poliüretan Sünger İmalatı Tesisi Sanayi Profili 

237.  Tıbbi Tekstil Ürünleri İmalatı Sanayi Profili 

238.  Tavuk Dışkısından Organik Gübre Üretimi Sanayi Profili 

239.  Tekstil Ponzası İmalatı Tesisi Sanayi Profili 
 
(R): Daha önceki yıllarda hazırlanmış olup da sadece rakamları revize edilmiş sanayi profillerini 

göstermektedir. 
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7.6. “Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması” Listesi 
 

Sıra 
No 

Hazırlanma 
Tarihi İLLER 

1.  1995 Kilis Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

2.  
19

96
 

Yalova Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

3.  Ardahan Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

4.  Kars Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

5.  Bayburt Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

6.  Yozgat Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

7.  
1997 

Van Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

8.  Aksaray Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

9.  

19
98

 

Kırıkkale Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

10.  Şırnak Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

11.  Batman Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

12.  Kastamonu Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

13.  Osmaniye Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

14.  

19
99

 

Nevşehir Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

15.  Bartın Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
16.  Iğdır Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
17.  Kırşehir Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
18.  Muş Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
19.  Antalya Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

20.  Kırklareli Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

21.  Rize Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

22.  Gümüşhane Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

23.  Karaman Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

24.  Karabük Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

25.  

20
00

 

Trabzon Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

26.  Ordu Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
27.  Giresun Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
28.  Afyon Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
29.  Tunceli Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

30.  Mardin Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

31.  

20
01

 

Bitlis Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

32.  Aydın Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

33.  Muğla Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

34.  Kütahya Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

35.  Sinop Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

36.  Adıyaman Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
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37.  Siirt Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

38.  Elazığ Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

39.  Erzurum Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

40.  Çankırı Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

41.  Diyarbakır Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

42.  Edirne Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

43.  

20
02

 

Hakkâri Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

44.  Amasya Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

45.  Artvin Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

46.  Samsun Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

47.  Burdur Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

48.  Kahramanmaraş Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

49.  Malatya Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

50.  Erzincan Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 

51.  Hatay Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
52.  Kayseri Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
53.  

20
03

 

Sivas Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
54.  Isparta Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
55.  Bolu Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
56.  Düzce Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
57.  Niğde Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
58.  Bilecik Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
59.  Zonguldak Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
60.  Çorum Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
61.  

20
04

 

Ağrı Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
62.  Bingöl Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
63.  Şanlıurfa Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
64.  Uşak Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
65.  Tokat Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
66.  Çanakkale Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
67.  Tekirdağ Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
68.  Mersin Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması   
69.  Sakarya Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
70.  Konya Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
71.  Gaziantep Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
72.  Manisa Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
73.  

20
05

 

Eskişehir Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
74.  Denizli Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
75.  Adana Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
76.  Balıkesir Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
77.  Bursa Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması 
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7.7. “Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması” Listesi 
 

Sıra 
No 

Hazırlanma 
Tarihi İLLER 

1.  
20

05
 

Amasya Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması 

2.  Ardahan Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması 
3.  Bartın Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması 
4.  Bayburt Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması 
5.  Iğdır Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması 
6.  Kars Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması 

7.  Trabzon Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması 
8.  Yalova Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması 

9.  Yozgat Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırması 
 


