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ÖZNSÖZ 
 
 

 
 
 

Bir ilin, bir bölgenin ya da bir ülkenin kalkınma planları hazırlanırken ve yatırımları 
planlanırken öncelikle mevcut durumun iyi bilinmesi gerekir. 
 
GümüĢhane Ġlinin mevcut durumunun tespit ve değerlendirme çalıĢmalarının zaman 
zaman yapıldığını görüyoruz. Ancak, bu çalıĢmaların  hızla değiĢen koĢullara göre 
yenilenmesi gerekir. 
 
GümüĢhane bakımından bu tür değerlendirmelerin yapıldığı geniĢ katılımlı bir 
çalıĢma uzun zamandan beri olmamıĢtı. Bu bağlamda Milli Prodüktivite Merkezi 
Karadeniz Bölge Müdürlüğünün eĢgüdümünde yürütülen SWOT analizi çalıĢmasına 
Ġl‟in her kesiminden kamu görevlileri, özel sektör temsilcileri, bilim adamları, siyasi 
parti ve sivil toplum temsilcileri ve basın mensupları katılmıĢtır. 
 
Bu çalıĢmada GümüĢhane‟nin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler ortaya 
konulmuĢtur. Elde edilen sonuçların GümüĢhane ile ilgilenen herkese açık hale 
getirilerek yapılacak çalıĢmalara ıĢık tutması sağlanmıĢtır. Ayrıca bu yönde yapılacak 
daha ayrıntılı araĢtırmalara da temel oluĢturulması amaçlanmaktadır. 
 
Bu önemli çalıĢmayı gerçekleĢtiren GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odasına ve MPM 
Karadeniz Bölge Müdürlüğü çalıĢanlarına, katılımları ile bu sonucun alınmasını 
sağlayan bütün kesimlerin temsilcilerine, teĢekkür ediyorum. 
 
Yararlı olması dileğiyle… 
 
 
                 Enver SALĠHOĞLU 
                 GümüĢhane Valisi  
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S U N U ġ 
 

 
 

Günümüzde, Merkezi Ġdare tarafından, yapılan planlama anlayıĢı yerine, bölgesel 
kalkınmada daha etkili olacağı düĢünülen  yerel yönetim ağırlıklı bir anlayıĢ ön plana 
çıkmaya baĢlamıĢtır.  Esas olan ;  
 

Bölgesel Ġhtiyaçların ve potansiyelin en iyi Ģekilde tespit ve değerlendirilmesi ve Ġlin, 
güçlü ve zayıf yönleri ile karĢı karĢıya kaldığı fırsat ve tehditleri ortaya koymaktır.  
 

Bunu da en iyi bilen, yörede yaĢayan insanlardır. Yörenin, kamu ve özel Sektörün 
çalıĢanları ile yapılan ortak projeler ve kararların taraflarca daha çok sahiplendiği 
düĢünülmektedir.  
 

GümüĢhane Ġlimizin mevcut potansiyelini ortaya çıkarabilmek, mevcut ve gelecekteki 
amaçlarına ulaĢmasını sağlamak ve planlama alt yapısına destek oluĢturmak 
amacıyla, bu SWOT (GZFT) Analizini siz değerli kamu ve Özel Sektör çalıĢanları ile 
yapmaya karar verdik.  
 

Bu çalıĢma, baĢta GümüĢhane Valimiz, GümüĢhane Belediye BaĢkanımız, Ticaret ve 
Sanayi Odamız, Ġlçelerimizin Belediye BaĢkanları, Kamu ve Özel Sektör 
ÇalıĢanlarının ve Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Uzmanlarının eĢliğinde, beyin 
fırtınası yönteminden yararlanılarak yapılacaktır.  
 

Bu SWOT (GZFT) Analizinin, Ġlin bugünkü durumunun değerlendirilmesi, geleceğe 
yönelik kararların alınabilmesine ıĢık tutması, değiĢik düzeylerde görevli Karar 
alıcıların, birbirlerinin düĢüncelerini net olarak bilmesi ve mevcut iletiĢimin 
güçlenmesine katkı sağlayacağını umuyoruz.  
 

Ġlimizin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları, tehditleri, bütün katılımcıların teklifleri ve 
görüĢleri ile ĢekillenmiĢtir.  
 

GümüĢhane‟mizin geliĢmesine ve kalkınmasına katkı sağlamasını düĢündüğümüz bu 
çalıĢmanın hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.  
 
                                                                                                   Ġsmail AKÇAY 
                                                                                            Yönetim Kurulu BaĢkanı 
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GĠRĠġ 

 

 

GümüĢhane Ġlinin mevcut potansiyelini ortaya çıkarabilmek, buna bağlı olarak mevcut 

ve gelecekteki amaçlarına ulaĢabilmesini sağlamak için stratejik yönelimleri 

tanımlayarak planlama altyapısına destek oluĢturmak amacıyla 25 Kasım 2010 

tarihinde „GümüĢhane Ġli SWOT (GZFT) Analizi‟ çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢma baĢta GümüĢhane Valisi, Belediye BaĢkanı, Ticaret ve Sanayi Odası 

BaĢkanı olmak üzere Ġlin karar alıcı pozisyonlarında bulunan yöneticilerinin ve sivil 

toplum kuruluĢları temsilcilerinin katılımıyla MPM  yöneticisi ve uzmanı moderatörler 

eĢliğinde “beyin fırtınası” yönteminden yararlanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

GümüĢhane Ġli SWOT Analizi Raporu, 4 bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde 

çalıĢmanın yöntemi açıklanmakta, ikinci bölümde il ile ilgili genel bilgiler aktarılmakta, 

üçüncü bölümde gerçekleĢtirilen SWOT Analizi çalıĢmasının sonuçları, kuvvet alanı 

analizi ve örnek eylem planları yer almaktadır. Son bölümde ise MPM uzmanlarının 

çalıĢmaya iliĢkin görüĢ ve önerilerine yer verilmektedir. 

ÇalıĢmanın, ilin bugünkü durumunun değerlendirilmesi, geleceğe yönelik kararların 

alınabilmesine ıĢık tutması, değiĢik düzeylerde görevli karar alıcılarının birbirlerinin 

düĢüncelerini net olarak bilmesi ve mevcut iletiĢimin güçlenmesine katkı sağlayacağı 

tahmin edilmektedir. 
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1. Yöntem 

SWOT (GZFT) Analizi; kuruluĢun, sektörün ya da ilin mevcut durumunun sistematik 

olarak analiz edildiği bir yöntemdir. Bu yaklaĢım, planlama yapılırken 

kuruluĢun/sektörün/ilin güçlü ve zayıf yönleri ile, karĢı karĢıya olduğu fırsat ve 

tehditleri analiz etmeyi ve geleceğe dönük stratejiler geliĢtirmeyi ifade eder. Analizin 

içsel değerlendirme kısmında, kuruluĢun/sektörün/ilin ekonomik, sosyal, fiziksel vb. 

altyapısı ile ilgili güçlü ve zayıf olduğu yönler tespit edilmektedir. DıĢsal analiz 

bölümünde ise, çevresel fırsat ve tehditlerin kuruluĢ/sektör/il üzerindeki etkileri 

incelenmektedir. 

SWOT Analizi çalıĢmasının yürütülmesinde Beyin Fırtınası yönteminden 

yararlanılmaktadır. Beyin fırtınası, sorunların tespit edilmesi ve çözümlerinin ortaya 

konulmasında kısa bir zaman aralığı içerisinde bir çalıĢma grubunun düĢünce 

güçlerini birleĢtirerek mümkün olduğunca çok sayıda kolektif fikir üretimi amacıyla 

kullanılan demokratik ve katılımcı bir çalıĢma tekniğidir. 

GümüĢhane Ġli SWOT Analizi çalıĢmasının ilk oturumunda öncelikle; eğitim, turizm, 

tarım ve hayvancılık, ekonomik ve sosyal altyapı, ulaĢım gibi sektörlerde ilin 

gelecekte yöneleceği hedeflere ıĢık tutacak güçlü yönleri ve yaĢadığı sorunlarla iliĢkili 

zayıf yönleri belirlenmiĢtir. Bunu takiben; çevresel faktörlerin GümüĢhane için ne gibi 

fırsatlar ve tehditleri beraberinde getirebileceği tartıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ikinci oturumunda ise; güçlü ve zayıf yönler belli baĢlıklar altında 

gruplandırılmıĢ ve her bir gruba önem derecelerine dayalı “Kuvvet Alanı Analizi”  

yapılmıĢtır.  
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2. GÜMÜġHANE ĠLĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Coğrafi Yapı 

GümüĢhane ilinin doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon ve 

güneyinde Erzincan illeri bulunmaktadır. Yüzölçümü 6.575 km2, deniz seviyesinden 

yüksekliği ortalama 1210 metredir. Köse, Kelkit ve ġiran ilçelerinin yer aldığı güney 

kesimi yüksek bir plato özelliği gösterirken, Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerini 

kapsayan kuzey kesimi oldukça engebelidir. 

2.2. Nüfus  

GümüĢhane ilinin toplam nüfusu, TÜĠK tarafından gerçekleĢtirilen Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt Sistemi‟nin 2009 yılı verilerine göre 130.976 olup; merkez ilçe nüfusu 

39.290‟dır. Nüfusun yaĢ gruplarına göre dağılımına bakıldığında; nüfusun % 43'ünü 

0-24 yaĢ arası genç nüfusun oluĢturduğu görülmektedir. 

2009 yılı verilerine göre ilin aldığı göç 8.681, verdiği göç ise 10.444 kiĢidir. Net göç 

hızı ise binde -13,37 olarak hesaplanmıĢtır (TÜĠK, 2010). 

2.3. Eğitim 

Ġlde okur-yazarlık oranı % 98,9‟dur.  2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle il 

genelinde toplam 270 okul (7 bağımsız anaokulu, 146 Ġlköğretim, 93 taĢımalı 

ilköğretim, 22 lise ve dengi okul, 1  eğitim uygulama okulu ve iĢ eğitimi merkezi, 1 

bilim sanat merkezi) bulunmaktadır. Ġldeki tüm okullarda normal öğretim 

yapılmaktadır. Ġlde 6 Halk Eğitim Merkezi, 1 Mesleki Eğitim Merkezi, 1 Rehberlik 

AraĢtırma Merkezi, 1 Bilim ve Sanat Merkezi ve 1 Öğretmenevi mevcuttur. Toplam 

kadrolu öğretmen sayısı 1140‟dır (Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Verileri, 2010).  

2009 yılı itibariyle okullaĢma oranları; okul öncesi eğitimde % 56,71, ilköğretimde % 

98,72, ortaöğretimde ise % 97,65‟dir. Ġlköğretime devam eden 15.558 öğrenciden 

2.031‟i devlete ait 10 Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulunda barındırılmaktadır. Yatılı 

öğrenci oranı % 13,05‟dir. Orta öğretimde bulunan 6.347 öğrenciden 2.486‟sı yatılı 

olarak kamuya ait yurt ve pansiyonlarda kalmaktadır. Pansiyonlarda kalan öğrenci 

oranı % 39,17‟dir. Ġldeki (orta ve yüksek öğrenim için) 8 özel öğrenci yurdunda  299‟u 

erkek, 100‟ü kız olmak üzere toplam 399 öğrenci kalmaktadır. 
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Yüksek öğretime yönelik yurt kapasiteleri toplam 682 olup, iki bloktan oluĢan 390 

kiĢilik erkek öğrenci yurdu ve 292 kiĢilik kız öğrenci yurdu hizmet vermektedir 

(www.gumushane.gov.tr, 2010).  

GümüĢhane Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuĢtur. Mühendislik Fakültesi 

bünyesinde ĠnĢaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Jeoloji 

Mühendisliği bölümlerinde toplam 867 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. 2009-

2010 eğitim-öğretim yılında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‟ne 288; ĠletiĢim 

Fakültesinin Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü‟ne 124,  Sağlık Yüksek Okulu‟nun 

HemĢirelik bölümüne ise 41 öğrenci alınarak  eğitim-öğretime baĢlanılmıĢtır. 

GümüĢhane Meslek Yüksek Okulu‟nda 2767 öğrenci öğrenim görmektedir. Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuar Teknikleri programı‟na 80 öğrenci 

alınarak  eğitim-öğretime baĢlanılmıĢtır. Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksek Okulu 

bünyesinde Muhasebe ve Vergi, Bilgisayar Teknolojileri, Elektronik ve Otomasyon, 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim, UlaĢtırma Hizmetleri bölümleri bulunmakta olup, bu 

bölümlerde 614 öğrenci öğrenim görmektedir. ġiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksek 

Okulu Organik Tarım programına 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 45 öğrenci 

alınarak  eğitim-öğretime baĢlanılmıĢtır (www.gumushane.edu.tr, 2010). 

2.4.Tarım ve Hayvancılık 

GümüĢhane ili; Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından yapılan „Türkiye Tarım 

Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli‟ çalıĢması ile; iklim, toprak yapısı, arazi 

yapısı, hakim bitki örtüsü gibi kriterlere göre I. Alt Bölge Çoruh Havzası (Merkez, 

Torul ve Kürtün) ve II. Alt Bölge Yukarı Fırat Havzası (Kelkit, Köse ve ġiran) olmak 

üzere 2 agro-ekolojik bölgeye ayrılmıĢtır. 

Ġlin toplam yüzölçümü 657.500 ha olup, bunun 113.685 ha‟sı tarım arazisi, 216.915 

ha‟sı çayır mera arazisi, 164.655 ha'sı orman arazisi ve 162.245 ha'sı diğer araziler 

(tarım dıĢı arazi) olarak dağılım göstermektedir. Yukarı Fırat Havzası ilin tarım 

alanının % 79‟unu oluĢturmaktadır. Yukarı Fırat Havzasındaki toplam tarım alanı 

89.299 ha iken, Çoruh Havzasında bu alan sadece 24.386 ha‟dır.  

YağıĢın yıllık toplamının azlığı ve mevsimlere göre dağılıĢındaki dengesizlik 

nedeniyle, ilde kuru tarım sistemi hâkimdir. Bitkisel üretim tahıllar üzerinde 

yoğunlaĢmıĢ olup, tahıl yetiĢtirmede nadas+tahıl sistemi uygulanmaktadır. 

GümüĢhane‟de tarım arazilerinin % 31.77‟sinde hububat, % 0,66‟sında endüstri 

http://www.gumushane.gov.tr/
http://www.gumushane.edu.tr/
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bitkileri, % 2,27‟sinde baklagil, %11,46‟sında yem bitkileri tarımı yapılmaktadır. 

Meyve üretimi yapılan alanlar tarım alanlarının % 1,04‟ünü oluĢturmaktadır. Ġlde 

genel olarak viĢne, elma, armut, dut üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda ceviz üretimi 

de yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. GümüĢhane‟de sebze tarımı yapılan alan % 0,81‟de 

kalmaktadır. Sebze tarımının geliĢmesini engelleyen en büyük faktör iklimdir. Ancak, 

mikro klima özelliği gösteren alanlarda sebze yetiĢtiriciliği yoğunlaĢmıĢtır (Irkın, 

2010). 

Ġlde 2009 yılı verilerine göre, 63.941 baĢ büyükbaĢ hayvan varlığının % 24,02'si 

kültür, % 42,71'i melez ve % 33,27'si de düĢük verimli ve üzerinde ciddi ıslah 

çalıĢmaları yapılmamıĢ yerli ırklardan oluĢmaktadır. BüyükbaĢ hayvan varlığında 

2000 yılına göre %22,25 oranında bir azalmanın olduğu görülmektedir. Söz konusu 

dönemde kültür ırkı ve melez hayvanların toplam hayvan varlığı içerisinde oranı 

gittikçe artmıĢ, yerli ırkların ise düĢmüĢtür. 

Ġhtiyaç duyulan kaba yem ilde yeteri kadar üretilememekte olup, satın alınan kaba 

yemden dolayı maliyetlerde yükselme olmaktadır (Irkın, 2010). 

2.5. Sanayi ve Ticaret 

GümüĢhane ilinde 2006 yılı verilerine göre kiĢi baĢına GSYĠH değeri 1.075 $ olup, 

ülke sıralamasında 62. sırada bulunmaktadır. Ġlde 1 Organize Sanayi Bölgesi ve 2 

Küçük Sanayi Sitesi mevcut olup; 2009 yılı itibariyle özel sektöre ait 50 sanayi tesisi 

bulunmaktadır. Ġlde 2009 yılı itibariyle 55 adet tescilli marka mevcuttur. Ġl, 1. 

Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöre konumundadır. Tarım sektörünün toplam 

istihdam içerisindeki payı %76,5; sanayi sektörünün payı ise % 2,6‟dır. 

Ġmalat sanayi iĢkolları açısından incelendiğinde; 2009 yılı itibariyle tüketim malları 

üreten 53 iĢletmede 202 kiĢi; ara malları üreten 27 iĢletmede 802 kiĢi, yatırım malları 

üreten 11 iĢletmede 62 kiĢi istihdam edilmektedir. Organize Sanayi Bölgesi‟nde 

parsel sayısı 57 olup, üretime geçen parsel sayısı 2‟dir. GümüĢhane Küçük Sanayi 

Sitesi‟nde 60 tane faal iĢletme bulunmakta olup, bu iĢletmelerde toplam 125 kiĢi 

istihdam edilmektedir. Kelkit Küçük Sanayi Sitesi‟nde ise 128 iĢletme faaliyet 

göstermekte olup, 148 kiĢi istihdam edilmektedir. 

Ġlde 2009 yılı itibariyle 33 Konut Yapı Kooperatifi, 5 Esnaf Kefalet Kooperatifi, 26 

Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi, 1 Tüketim Kooperatifi, 5 Tarım Kredi Kooperatifi, 36 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 5 Su Ürünleri, Sulama ve Hayvancılık Kooperatifi 
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bulunmaktadır. Ġlde bulunan banka Ģubesi sayısı ise 11‟dir (Sanayi ve Ticaret Ġl 

Müdürlüğü Verileri, 2010). 

Ġlde baĢta bitkisel ve hayvansal ürünler olmak üzere her türlü tüketim mallarının 

ticareti yapılmaktadır. Ġlden canlı hayvan ve hayvansal ürünler, kuĢburnu çayı 

marmelat, silah, çimento gibi ürünler gönderilmekte; makine teçhizat vb. gibi ürünler 

ise diğer illerden alınmaktadır. Ġldeki ticaret kuruluĢları yerel gereksinimleri 

karĢılamaya dönük bir organizasyon halindedir.  

Adı ve kuruluĢu gümüĢ madenine dayanan GümüĢhane ili maden cinsi ve rezervi 

yönünden oldukça zengin bir ildir. Ġlde gümüĢ madeninin bulunması ve iĢletilmesi 

hususundaki tarihçe MÖ 331 yılına kadar gitmektedir. GümüĢhane' de MTA ve özel 

sektör firmalar tarafından yapılan arama çalıĢmaları sonucu 22 adet metalik maden 

(Cu, Pb, Zn, Fe, Au, Ag), 18 adet endüstriyel hammadde (barit, refrakter, kil ve 

kireçtaĢı), 4 adet enerji hammaddesi (kömür) yatak ve zuhuru tespit edilmiĢtir. Metalik 

maden yataklarından ekonomik  açıdan 11 tanesi önem arz etmektedir. Bu 

yataklardan Midi, Eğlenceyayla ve Köstere'de 136.000 tonne Metallzn, 140.000 tonne 

Pb Metall tespit edilmiĢtir. Ayrıca; Mastra altın yatağında 12 ton (Türkiye altın 

rezervinin %10.4'ü) ve KaletaĢ sahasında 5 ton altın rezervi bulunmuĢtur. 

GümüĢhane ilinde mevcut durumda 318 adet ruhsatlı maden sahası vardır 

(www.gumushanetso.tobb.org.tr, 2010).  

2.6. Kültür ve Turizm 

GümüĢhane, M.Ö. 3000‟lere uzanan tarihi içerisinde bir çok uygarlığa ev sahipliği 

yaparak bu kavimler mozaiğinin izlerini günümüze taĢımaktadır. Ġl, tarihi kalıntılar 

bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Ġl genelinde toplam 349 tarihi eser 

bulunmakta olup; bunların 307 adedi koruma altına alınan eserler kapsamındandır. 

Ġlde toplam 42 adet doğal varlık tescil edilmiĢ olup; 7 mağara, 28 SĠT alanı, 5 orman 

içi dinlenme yeri, 1 göl ve 1 Ģelale bulunmaktadır. 

Torul Ġlçesi Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Kürtün Ġlçesi Ormanları Tabiat Koruma Alanı, 

ġiran Ġlçesi Kuluca Köyü, Kelkit Ġlçesi Cemalli Köyü, Kelkit Ġlçesi Mahmutlu Köyü 

Yaban Hayatı Koruma ve GeliĢtirme Sahası, ġiran Ġlçesi Tomara ġelalesi, Karaca 

Mağarası ve birçok yayla ilin doğal değerlerini oluĢturmaktadır. 

Zigana Dağı, Kürtün Ġlçesi Erikbeli Yaylası, Merkez Ġlçe Çorak Köyü Çakırgölü 

(Çakırgöl) Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi olarak kabul ve ilan edilmiĢtir. 

http://www.gumushanetso.tobb.org.tr/
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Özellikle Zigana Turizm Merkezi Karadeniz Bölgesinde tek kayak merkezi olma 

ayrıcalığına ve özelliğine sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Eski 

GümüĢhane‟de kıĢ turizmi potansiyeli değerlendirmesi çalıĢmaları kapsamında “ön 

uygunluk” raporu verilen ve kayak merkezi olarak belirlenen alanda planlama 

çalıĢmaları sürdürülmektedir.  

Ġlde savunma ve gözetleme amacıyla yapılan kalelerden Kov Kalesi‟nin restorasyon 

çalıĢmaları tamamlanarak turizme kazandırılmıĢtır. Keçi Kalesi‟nin restorasyonu da 

2008 yılında tamamlanmıĢtır. Enformasyon Bürosu ġehirlerarası Otobüs 

Terminalinde faaliyete geçmiĢtir. Ġlde 2 Adet Turizm ĠĢletme Belgeli Tesis 140 yatakla 

hizmet vermektedir. 

Ġl merkezinde ve Ġlçelerin tümünde kütüphane mevcuttur. Ġl merkezinde 4, Kelkit 

ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 5 matbaa faaliyet göstermektedir. 3 adet günlük, 

(1 adedi Kelkit ilçesinde olmak üzere) 2 haftalık ve 1 aylık gazete yayınlanmaktadır. 

Atatürk Kültür Merkezi‟nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema ve Telif Hakları Genel 

Müdürlüğü‟nün katkılarıyla bir sinema makinesi alınarak, sinema hizmete hazır hale 

getirilmiĢtir. Sinema salonunda 370 koltuk bulunmakta olup;  aynı zamanda, tiyatro 

gösterimi, seminer, konferans ve sempozyum faaliyetleri için kullanılmaktadır. 

2.7. Sağlık 

Ġl genelinde 3 Devlet, 3 Ġlçe olmak üzere 6 hastane, 1 Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi, 2 

C tipi, 4 D tipi olmak üzere 6 Toplum Sağlığı Merkezi (Torul, Kürtün ve Köse mevcut 

hastaneler ile entegredir), 21 Aile Sağlığı Merkezi ve bu merkezlerde 41 Aile Hekimi 

Birimi, 18 Sağlık Evi, 1 Verem SavaĢ Dispanseri, 1 Halk Sağlığı Laboratuarı ve 2 

AÇS/AP Merkezi bulunmaktadır.  

Ġl genelinde hastane yatak sayısı 340‟dır. 65 uzman hekim, 80 pratisyen hekim, 19 

kamu ve 9 özel olmak üzere 28 diĢ hekimi, 224 hemĢire, 92 ebe, 74 sağlık memuru, 

201 sağlık personeli ve 292 genel idari hizmet personeli olmak üzere toplam 1056 

sağlık personeli bulunmaktadır.  

GümüĢhane ili aile hekimliği uygulamasında pilot il olarak belirlenmiĢ ve 29 Aralık 

2006 tarihi itibariyle uygulamaya geçilmiĢtir. Bu kapsamda 35 aile hekimliği 

pozisyonu belirlenmiĢtir. 2008 yılında ihtiyaca binaen Aile Hekimliği sayısı 40‟a, 2009 

yılında ise 41‟e  çıkarılmıĢtır.  
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Ġl genelinde uzman hekim baĢına düĢen nüfus 2.015, pratisyen hekim baĢına düĢen 

nüfus 1.637‟dür. Yatak baĢına düĢen nüfus ise 385, 10.000 kiĢiye düĢen yatak sayısı 

ise 24.4‟dür (GümüĢhane Ġl Sağlık Müdürlüğü Verileri, 2010). 

2.8. UlaĢım 

GümüĢhane‟ye karayolu ile ulaĢım yapılmaktadır. Ġlde toplam 516 km (302 km. 

Devlet + 214 km. il) yol ağı bulunmaktadır. Devlet yollarının tümü, il yollarının ise % 

50‟si asfalt kaplamadır. Ġl sınırları içerisinde 8 km. bölünmüĢ yol ile trafiğe açık 

toplam 8.680 m. uzunluğunda 15 adet tünel mevcuttur (Karayolları 10. Bölge 

Müdürlüğü Verileri, 2010).  

Ġlin bütün köylerine elektrik hizmeti götürülmüĢtür. Türk Telekom Ġl Müdürlüğü 

verilerine göre; ilde 94 adet santral bulunmaktadır. Toplam PSTN hat kapasitesi 

33.123, toplam ADSL port sayısı 9.790, toplam VDSL port sayısı 112, toplam 

ankesörlü telefon sayısı 198‟dir. Fiber optik hat uzunluğu ise 691,9 km.dir. 

Ġlde özellikle 2003-2010 yıllarını kapsayan dönemde haberleĢme hamlesi yapılmıĢtır. 

2009 yılı yatırım programı dahilinde, MOBESE altyapı çalıĢmaları tamamlanarak 

hizmete alınmıĢtır. Ġl sınırları içerisinde verilen hizmet çeĢidi ve kalitesinde „kır-kent‟ 

ayrımı ortadan kaldırılmıĢtır (Türk Telekom GümüĢhane Ġl Müdürlüğü Verileri, 2010). 

3. GÜMÜġHANE ĠLĠ SWOT (GZFT) ANALĠZĠ GENEL DEĞERLENDĠRMELERĠ 

3.1. Ġçsel Analiz (Güçlü ve Zayıf Yönler) 

ÇalıĢmanın birinci bölümünü oluĢturan içsel analiz kısmında; farklı sektör ve 

kuruluĢlardan gelen katılımcılar, Ġlin gelecekte yöneleceği hedeflere ulaĢması yolunda 

etkili olabileceğine inandıkları güçlü ve zayıf yönleri belirlemiĢlerdir. 

GümüĢhane ilinin güçlü yönleri ile ilgili katılımcılar tarafından yapılan tespitler Çizelge 

1‟de görülmektedir: 

 

 

 

 

 

 



 15 

  Çizelge 1. GümüĢhane Ġli Güçlü Yönler Analizi 
Güçlü Yönler 

I-Eğitim Altyapısı Ġle Ġlgili Güçlü Yönler  

1.GümüĢhane Üniversitesi‟nin kurulmuĢ olması. 

2.Ġlçelerde Üniversiteye bağlı Yüksek Okulların olması.  

3.Ġlin eğitim ve eğitilmiĢ insangücü açısından ileri düzeyde olması.  

4.Meslek Liseleri ve Genel Lise oranları açısından 2014 Stratejik Planlama hedefinin 
yakalanmıĢ olması.  

5.Kız öğrencilerin ortaöğretim okullaĢma oranının % 91,28 olması.  

6.Fiziki eğitim altyapısının geliĢmiĢ olması. 

7.Ġkili öğretimin yapılmaması. 

8. SBS, LGS ve ÖSS‟deki baĢarı sıralamasında ilk on il içerisinde olması. 

10.Yöresel el sanatlarıyla ilgili özellikle Halk Eğitim Merkezleri‟nde kursların açılması. 

11.Ġlk ve ortaöğretimde projeli çalıĢma bilincinin yerleĢmiĢ olması. 

12.Cebeli Yaz Okulu‟nun olması. 

II- Turizm Ġle Ġlgili Güçlü Yönler  

1. Yayla turizmine (Zigana, Erikbeli, Kadırga, Güvende, YeĢilbük, TaĢköprü, Sazalan, 
Kazıkbeli, Camiboğazı vb.) uygun kaynaklara sahip olması. 

2. Ġlin tarihi dokusunun kültür ve inanç turizmine uygun olması (Süleymaniye Mahallesi, 
Krom ġehri, Santa Harabeleri, Satala Antik Kenti vb.). 

3. KıĢ turizmine uygun potansiyele sahip olması (Kayak turizmine uygun pist olması). 

4. Kürtün, Torul, Köse, Kelkit ilçelerimizde ve Merkez ilçede Ulusal boyutta yayla ve 
kültür turizm Ģenliklerinin yapılması. 

III- Doğal ve Tarihi Yapı Ġle Ġlgili Güçlü Yönler  

1. Ġlin üç medeniyeti barındıran tarihi ve kültürel yapıya sahip olması. 

2. Kentin doğal yapısının bozulmamıĢ olması. 

3. Ġlk gümüĢ sikkelerin ilde basılmıĢ olması. 

4. Doğa sporlarına uygun yapının olması. 

5. Yer altı zenginlikleri, madenlerin varlığı. 

6. Kelkit Vadisinde organik tarımın yapılması. 

7. Her bölgenin farklı ekolojik tarıma açık olması, organik tarıma elveriĢlilik.  

8. Mekanik aksamdan (Kürtün‟de üretilen zil, çan, mıh vb.), ve ahĢap ürünlerinden 
(yayık, yoğurt/ayran/yağ kapları, yem kapları) elde edilen tarihi el sanatlarının varlığı.  

9. Kürtün Örümcek Ormanları (Avrupa‟nın en yüksek ağaçları ve 5000‟e yakın ağaç 
çeĢidinin bulunması)  

10. Karaca Mağarasının varlığı. 

11. Tomara ġelalesi ve Çakırkaya Manastırının varlığı 

12. Ġlin kullanılabilecek büyük mera alanlarına sahip olması. 
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IV-Ekonomik ve Sosyal Altyapı Ġle Ġlgili Güçlü Yönler 

1. KuĢburnu, pestil, köme imalatı yapılması ve patentlerinin ile ait olması, 

2. Uluslar ası KuĢburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali yapılması.  

3. GümüĢhane insanının giriĢimci ruha sahip olması.  

4. Kürtün‟de silah sanayinin olması.  

5. Projeli çalıĢma/hayat bilincinin geliĢmiĢ olması.  

6. Güvenli bir Ģehir olmasının ekonomik, sosyal, ticari sektörleri olumlu etkilemesi.  

7. Kolektif çalıĢma ruhuna sahip olunması.  

8. Merkezde çömlekçiliğinin yapılması.  

9. Köstre taĢı üretilmesi.  

10. Bankacılık altyapısının güçlenmesi.  

11. Halkın güvenilir, dürüst, misafirperver, sakin yapısı.  

12. HarĢit Vadisi‟nde kurulan enerji santralleri. 

13. Doğan Grubu‟nun Ģehre yatırım yapması. 

14. Kadının güçlendirilmesine yönelik proje çalıĢmalarının yürütülmesi. 

15. Ġlin kalkınmasında GümüĢhane TSO‟nun önemli rolünün olması. 

16. Altyapısı bitmiĢ OSB‟nin olması. 

17. Ġlde altın, bakır, kurĢun ve gümüĢ madenlerinin iĢletilmesi. 

18. Marka olmuĢ GümüĢsu gıda iĢletmesinin bulunması. 

V-Tarım ve Hayvancılık Ġle Ġlgili Güçlü Yönler 

1. Organik süt sığırcılığının Türkiye‟de ilk kez Kelkit‟te yapılmıĢ olması. Avrupa‟da ise 
birinci sırada olması. 

2. Kimyevi gübre ve bitki koruma ürünleri kullanımında Türkiye ortalamasının altında 
olunması.  

3. Barajlarda kültür balıkçılığı yapılması.  

4. Arıcılığın yapılmakta olması.  

5. Köse, Kelkit ve ġiran‟da (Yukarı Fırat Havzası) önemli tarım arazilerinin olması.  

6. Çoruh Havzası‟nda (HarĢit Vadisi GümüĢhane-Torul-Kürtün) küçükbaĢ hayvancılık 
ve arıcılık yapılması.  

VI-Sağlık Altyapısı Ġle Ġlgili Güçlü Yönler 

1. Merkezde 2 tane 112 servis biriminin olması ve vakaya ulaĢma süresinin 0-5 
dakikaya inmesi. 

2.  Radyolojik Görüntüleme Merkezi‟nde günü gününe randevu verilmesi.  

3. Modern Ağız ve DıĢ Sağlığı Merkezi‟ne sahip olunması.  

4. OturmuĢ bir aile hekimliği altyapısının olması.  

5. AĢı oranlarının yüksek olması.  

6. Kelkit‟te modern bir hastane olması.  

7. Halk sağlığı konusunda bilinçlendirme çalıĢmaları yapılması. 
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VII-UlaĢım Altyapısı Ġle Ġlgili Güçlü Yönler 

1. Köyler ve kırsalda ADLS yapılaĢmasının olması. 

2. Ġlin telekomünikasyon altyapısının güçlü olması.   

3. Köy ve yayla yollarına ulaĢımda sorun yaĢanmaması. 

 

Katılımcılar; farklı sektörlerle ilgili olarak yaĢanılan sorunları ve  ilin zayıf yönlerini, 

aĢağıdaki  Ģekilde değerlendirmiĢlerdir (Çizelge 2): 

   Çizelge 2. GümüĢhane Ġli Zayıf Yönler Analizi 
Zayıf Yönler 

I- Ekonomik Altyapı Ġle Ġlgili Sorunlar  

1. Tarım ürünlerinin fiyatlarının, sanayi ürünlerine oranla düĢük olması.  

2. Toprak mülkiyetinin parçalı olmasının verimli tarım yapmaya engel olması.  

3. Kadın istihdamının düĢük olması.  

4. Sanayide tek ürüne bağımlılığın olması (pestil, köme).  

5. Ġlin profilini, rekabet gücünü araĢtıran bilimsel çalıĢmalarının yeterli düzeyde 
yapılmaması.  

6. Ġlde büyük ölçekli firma olmaması, markalaĢmada yetersizlik olması. 

7.  Esnafın finansman kaynağı bulmada sorun yaĢaması. 

8.  Kurum ve kuruluĢların ihtiyaç duyduğu malzemeleri daha çok il dıĢından temin 
etmesi. 

9.  Endüstriyel iĢletmelerin makinelerinin bakım onarımı konusunda dıĢa bağımlı 
olunması. 

10. Sanayide ara eleman sıkıntısı yaĢanması. 

11. ĠġKUR‟un istihdam garantili kurs açmada sorun yaĢaması,  daha çok kısa süreli 
istihdam projelerinin gerçekleĢtirilmesi.  

12. Mesleği olmayan kiĢi sayısının fazla olması.  

13. Kırsal alanda gelir düzeyinin düĢük olması.  

14. Sermaye yetersizliği.  

15. Ar-Ge konusunda yeterli çalıĢma yapılmaması.  

16. Banka kredi kullanım oranlarının Türkiye ortalamasının altında olması.  

17. Yeterli sayıda büyük market olmaması.  

18. Ġl dıĢındaki GümüĢhaneli iĢadamlarının Ģehre yeterli yatırım yapmaması. 

19. Torul ve Kürtün Vadisi‟nde sulama altyapısının yetersiz olması. 

20. Ġlde resmi hayvan pazarının olmaması. 

21. Torul ve Kürtün‟de mezbaha olmaması. 

22. KüçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliğinde düĢüĢ olması. 

23. Et ve gıda ürünleri fiyatlarının Bölge ortalamasında olması. 
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24. Maden iĢletmelerinin Ģehre yeterli katkılarının olmaması. 

25. ĠĢ makine operatörlerinin yetersiz olması. 

26. Büyük sanayiyi desteleyecek küçük sanayi sitelerinin olmaması. 

27. Akarsu ve su sporlarına yönelik yatırımların yapılmaması. 

II-Sosyal ve Kültürel Altyapı Ġle Ġlgili Sorunlar 

1. Halkın kanaatkar olması. 

2. Sivil toplum kuruluĢlarının sayısal açıdan yetersiz olması. 

3. Sosyal hayatın yetersiz olması (cafe, restoran, eğlence tesisi gibi mekanların yetersiz 
olması). 

4.  Bilimsel aktivitelere sponsor bulunamaması. 

5.  Yerel TV ve Radyo olmaması. 

6.  Ġnsanların masabaĢı iĢlerde çalıĢma arzusunda olması. 

7.  Ġlçeler arasında iletiĢimsizlik sorunları yaĢanması.  

8. ĠġKUR projelerine katılımcı bulmada sorun yaĢanması.  

9. „GümüĢhanelilik‟ bilincinin yeterince geliĢmemiĢ olması.  

10. Göç eden insanların, nüfus kayıtlarını aldırmamalarının istatistiki ölçümleri olumsuz 
yönde etkilemesi.  

11. Yatılı Bölge okullarındaki öğrencilerinin ikametgahlarının ailelerinin yanında 
görülmesi. 

12. Halkın siyası partilere ve sivil toplum kuruluĢlarına katılım konusunda isteksiz olması.  

13. Halkta yapıcı olmayan eleĢtiri yapma kültürünün hakim olması.  

14. ÇeĢitli kurumlarca verilen yardım ve desteklerin halkı (özelikle gençleri) hazırcılığa 
teĢvik etmesi.  

15. Doğal zenginlikler olmakla birlikte, yaylacılık kültürünün yeterince geliĢmemiĢ olması.  

16. Tarımsal açıdan insanların birlikte çalıĢma konusunda yetersiz olması. 

III- Yönetsel ve Organizasyonel Sorunlar  

1. Yerel yöneticiler, siyasi parti, sivil toplum kuruluĢları ve sendika yöneticilerinin, 
GümüĢhane‟nin geliĢimi ile ilgili yapılan toplantılara yeterli düzeyde katılmaması.  

2. Yatırımların ile göre planlanmaması.  

3. Ġlçelerdeki Kent Konseylerinin yeterince etkin çalıĢmaması.  

4. Tarihi/turistik ve diğer değerlerin yeterince tanıtılmaması.  

5. Ġmar Plan‟ındaki yetersizliklerin  Ģehrin geliĢimi önünde engel teĢkil etmesi.  

6. Miras/arazi paylaĢımı hususunda yaĢanan sorunlar. 

7. Üniversite Ģehir iĢbirliğinin yeterli düzeyde geliĢmemiĢ olması.  

8. Ġl Özel Ġdare bütçesinin ihtiyaçları karĢılamada yetersiz olması. 

9. Özel Ġdare ve Belediyeler arasında yeterli iĢbirliğinin olmaması.  

10. Okullar ve Belediyeler arasında yeterli iĢbirliğinin olmaması.  
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11. Yaylalarda yapılaĢmaya yönelik düzenleyici önlemlerin yeterli düzeyde alınmaması. 

12.  Sivil toplum kuruluĢlarının görüĢ beyan etme, inisiyatif alma konusunda yeterince 
güçlü olmaması. 

13. Örümcek Ormanları‟nı korumada zayıf kalınması. 

14. HES çalıĢmalarının doğayı tahrip eden etkilerinin olması. 

15. Özel sektörde jeoloji ve jeofizik etüt raporlarının olmaması. 

16. Özel Ġdare bütçesinde tarıma ayrılan kaynağın düĢük olması. 

17. Ġlin öncelikli dinamiklerini ortaya çıkaracak çalıĢmaların yapılmamıĢ olması.   

18. Reklam, bilboard gibi Ģehrin tanıtımına yönelik çalıĢmaların yeterince yapılmaması. 

19. Ġlin bir master planının olmaması. 

20. Ġlin bir fikir sitesinin (bilgi bankası) olmaması. 

21. Yeterli sayıda proje biriminin olmaması. 

22. ġehrin lobisinin olmaması. 

IV- Eğitim Altyapısı Ġle Ġlgili Sorunlar 

1. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu olması.  

2. Kelkit Sağlık Yüksek Okulu‟nun kuruluĢ kararı alınmasına rağmen, binanın inĢa 
edilmemiĢ ve öğrenci almamıĢ olması. 

3. KreĢ, etüd merkezi gibi kuruluĢların yetersiz olması.  

4. Göç nedeniyle köylerde okulların kapatılması.  

5. Özel eğitim kurumlarının sayıca yetersiz olması.  

6. Öğretmen sirkülasyonunun fazla olması.  

7. Bazı meslek örgütlerinin üyelerini bilinçlendirme konusunda yeterli düzeyde çalıĢma 
yapmaması.  

8. Öğrencilere yönelik yeterli düzeyde istihdam ve burs olanaklarının olmaması. 

V- Turizm Ġle Ġlgili Sorunlar 

1. Konaklama sektörünün yeterince geliĢmemiĢ olmaması.  

2. Eko turizm için projelerin yetersiz olması. 

3. Hediyelik eĢya üretim ve pazarlamasının yeterli düzeyde olmaması. 

VI- Ġnsan Kaynakları Ġle Ġlgili Sorunlar 

1. Kalifiye eleman sorunu. 

2. Üst düzey, profesyonel yönetici yetersizliği.  

3. Ġnsan kaynağının geliĢtirilmesine yönelik yatırımların eksikliği. 

VII- UlaĢım Altyapısı Ġle Ġlgili Sorunlar 

1. ġehirlerarası ulaĢımın sadece karayoluyla yapılması.  

2. Yol, su gibi konularda altyapı yetersizliği.  

3. Mevcut karayollarının duble yol olmaması ve standartların düĢük olması.  

4. Üniversite ve Ģehir arasındaki ulaĢım sorunları.  

5. Merkezde yeterli sayıda otopark olmaması. 
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3.2. Çevresel Analiz (Fırsatlar ve Tehditler) 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünü oluĢturan çevresel analiz kısmında; Ġlin geliĢmesini 

etkileyebilecek dıĢ etkenler (politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik ve çevre 

etkenlerinin) değerlendirilmiĢ, bunlardan hangilerinin mevcut ve gelecekteki durum 

için fırsatlar ve tehditler oluĢturacağı belirlenmiĢtir. Katılımcıların, GümüĢhane ilinin 

geliĢmesine katkıda bulunacak fırsatlar ile ilgili görüĢleri Çizelge 3‟de görülmektedir: 

Çizelge 3. GümüĢhane Ġli Fırsatları 

 Fırsatlar 

1 Ġlin tarihi Ġpek Yolu üzerinde olması. 

2 Doğal güzellikler, bio çeĢitlilik, fauna ve flora zenginliği. 

3 500-2000 metre rakımında üretim yapılmasının, pazara daha uzun periyotta ürün arzının 
sağlanmasına ve farklı ürünlerin üretilmesine imkan sağlaması. 

4 Kelkit ve HarĢit çaylarının gerek enerji gerekse sulama açısından fırsat olması. 

5 Doğan Grubu‟nun yapmıĢ olduğu çalıĢmaların yaratacağı sinerjik etki.  

6 Hibe fonlarının varlığı. 

7 Alternatif turizm potansiyeli (kıĢ, yayla, dağ, mağara turizmi vb..). 

8 ĠĢletmeye açılmamıĢ maden yataklarının olması. 

9 Kalkınmada öncelikli il olması. 

10 Meraların küçükbaĢ hayvancılığa elveriĢli olması. 

11 Tarihi eserlerin restorasyon yapılarak turizme kazandırılması. 

12 Koza ĠĢletmesinin ile yönelik çeĢitli çalıĢmalar yapması. 

13 Eski stadyum ve Zafer Meydanı ile uygun mekanlar yaratmak amacıyla projelendirme 
çalıĢmalarına baĢlanacak olması. 

14 Spor potansiyelinin olması. 

15 Ġlin SODES‟e dahil olması. 

16 Devlet teĢvikleri. 

17 Çamoluk-ġiran-Bayburt-Köse-Erzurum yolunun yapılmakta olması. ġiran-Ġkisu Yolu. 

18 Suların alabalık üretimine uygun olması. 

19 Arıcılığı 3-4 katına çıkaracak kadar flora varlığına sahip olunması. 

20 Küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki yıllarda Bölge‟ye olan talebin artacak olması *. 

21 Ġlin DOKAP ve Vilayetlerarası Hizmet Birliği‟nde yer alması. 

22 Köse Havaalanı‟nın yapılıyor olması. 

23 Ġlin batı ile doğunun birleĢim noktasında olması. 

24 Doğalgazın olması. 

25 Torul /Kürtün Baraj Göllerinin varlığı. 

26 Kelkit‟te Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik çalıĢmalar yapılması. 
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*21. Maddede ‘analiz tekniği gereği ve şekil olarak’ küresel ısınma konusu fırsatlar 
bölümünde yer almıĢtır. Bununla birlikte, maddenin ‘küresel ısınma bir fırsattır’ bakıĢ 
açısıyla algılanmaması gerekmektedir. Bu maddede, küresel ısınma nedeniyle gelecek 
yıllarda insanların güney bölgeler yerine kuzey bölgelerinden yana tercihlerini kullanma 
eğilimine girecekleri, bu nedenle turizm faaliyetleri açısından GümüĢhane iline olan talebin 
artacağı yönündeki tahminler ifade edilmek istenmiĢtir.  

Katılımcıların, GümüĢhane ilinin geliĢmesini olumsuz yönde etkileyebilecek tehditler 

ile ilgili görüĢleri Çizelge 4‟de görülmektedir: 

Çizelge 4. GümüĢhane Ġli Tehditleri 
 Tehditler 

1 Barajlara atık deĢarjlarının yapılması. 

2 Yaban hayatının yeterince kontrol edilememesinden kaynaklanan kuduz, kene ve kuĢ 
gribi gibi tehditler.  

3 TeĢviklerin Bölgesel olarak hazırlanmaması. 

4 Bürokrasinin ağır yapısının getirdiği sorunlar. 

5 Genç nüfusun göç etmesi. 

6 ĠĢsizliğin olması. 

7 Hava kirliliği. 

8 Yoğun sermaye birikiminin olmaması. 

9 Kalıcı iĢ sahalarının açılmaması. 

10 ġehir geçiĢi ve çevre yolunun olmaması. 

11 Ġlde ve ilçelerde kamuya ait arazilerin Maliye hazinesine ait olması, belediyelere yer 
verilmemesi. 

12 Bankaların tarımsal krediler açısından teminat istemesi. 

13 Tarımsal teminatlarla ilgili mevcut mevzuatın tarımın geliĢimini olumsuz etkilemesi. 

14 BölünmemiĢ arazilerin istimlak sorunları yaratması. 

15 Zigana Dağının alt noktasından yeni bir tünelin yapılmaması. 

16 Kamu alım ve ihalelerinde imalatçılar, toptancılar ve perakendecilerin karĢı karĢıya 
getirilmesi. 

17 Ġlde baĢmüdürlüklerin olmaması, Bölge Müdürlükleri‟nce hizmetlerin sunulması. 

 

3.3. Kuvvet Alanı Analizi 

Kuvvet alanı analizinde, katılımcılar tarafından „Güçlü Yönler‟ ile „Zayıf Yönler‟ en 

büyük: +5 ve en küçük: -5 üzerinden ağırlıklandırılmıĢtır (Çizelge 5 ve Çizelge 6). 
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        Çizelge 5. Güçlü Yönlerin Ağırlıklandırılması 

I-Eğitim                                                                                    + 4 

II-Turizm                                                                                  + 4 

III-Doğal ve Tarihi Yapı                                                            + 4 

IV-Ekonomik ve Sosyal Altyapı                                                + 3 

V-Tarım ve Hayvancılık                                                           + 4 

VI-Sağlık                                                                                  + 4         

VII-UlaĢım                                                                                + 4   

+ 27 

 

   Çizelge 6. Zayıf Yönlerin Ağırlıklandırılması 

I-Ekonomik Altyapı                                                                   - 4                                                                                     

II-Sosyal ve Kültürel Altyapı                                                     - 3                                                                                   

III-Yönetim Organizasyon                                                        - 4                                                             

IV-Eğitim                                                                                  - 3 

V-Turizm                                                                                  - 4 

VI-Ġnsan Kaynakları                                                                 - 3                                                                                        

VII-UlaĢım                                                                                - 4   

- 25 
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Güçlü ve zayıf yönlerin sınıflandırılması ile elde edilen grupların ağırlıklı puanları 

aĢağıda bir diyagram üzerinde gösterilmektedir (ġekil1). 

 

I                                                                                                                  I 

II                                                                                                                 II 

III                                                                                                                III 

IV                                                                                                                IV 

V                                                                                                                 V 

VI                                                                                                                VI 

VII                                                                                                               VII 

(-)                                                                                                                          (+) 

        5        4       3        2        1                   1        2        3        4        5  

ġekil 1.  Kuvvet Alanı Analizi Diyagramı 

Yukarıdaki diyagramdan da  görüldüğü gibi, katılımcılar tarafından yapılan 

ağırlıklandırma sonrasında, GümüĢhane ilinin zayıf yönleri  ile güçlü yönleri arasında 

çok önemli bir dengesizlik olmadığı  ortaya çıkmıĢtır. Diğer bir ifadeyle: GümüĢhane 

Ġli, geleceğe yönelik olarak belirleyeceği amaç ve hedeflerine ulaĢmak istiyorsa, 

öncelikle zayıf yönlerin etkisini ortadan kaldıracak ve dengenin olumlu yönde 

değişmesine neden olacak eylem planları hazırlamalı ve hızla uygulamaya 

koymalıdır. Aksi takdirde yani eylemsizlik durumunda, zayıf yönlerin, hızlı bir Ģekilde 

güçlü yönlerin etkisini azaltacağı söylenebilir. Bu noktada; çözümü il içinde olan, 

yönetim teknikleri ile çözülmesi mümkün ve çok yönlü olmayan zayıf yönlerin 

öncelikle ele alınması, çözümü görece daha zor olan sorunların çözülmeye 

çalıĢılması ile ortaya çıkacak zaman kaybının önüne geçilebilecektir. 

Bunun yanında, güçlü yönlerin etkisinin daha da artırılmasına yönelik eylem 

planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir.  

3.4. Örnek Eylem Planları 

Bu bölümde; yapılan çalıĢma sonrasında ortaya çıkan „zayıf yönler‟den bazılarının 

iyileĢtirilmesine yönelik örnek eylem planları hazırlanmıĢtır. Kurumlar arası iĢbirliğiyle, 

ortaya çıkan her konuda benzer eylem planlarının hazırlanmasının sağlanması 

gerekli görülmektedir. 
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Eylem Planı I 

Konu: Yöresel Ürünler SatıĢ Kompleksi‟nin Kurulması 

Koordinatör: GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası 

Proje Ekibi *: Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, Ġl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü, Ġlgili 
Sivil Toplum KuruluĢları ve GümüĢhane Üniversitesi‟nden (ĠĠBF, 
ĠnĢaat Fakültesi‟nden akademisyenler) temsilciler, sponsorlar.  

Ġzlenecek Yol: 

 GümüĢhane ilinde yöresel değerleri temsil edebilecek ürünlere iliĢkin durum 
tespitinin (envanterin) yapılması. 

 Kurulacak tesisin taslak projesinin hazırlanması. 

 Pazar araĢtırması yapılması. 

     - Kamuoyu yoklamalarıyla (anket uygulamaları vb.) halkın görüĢ ve önerilerinin 
alınması 

- Kurumlar arası iĢbirliğiyle projenin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmaların 
yürütülmesi 

     - Projenin geliĢtirilmesinde dıĢ danıĢman yardımı alınması 

 Kurulacak tesisin projesinin netleĢtirilerek (24 saat hizmet verebilme durumu, 
tesiste yer alacak firma sayısı, sunulacak ürün/hizmetler, çocuk oyun alanı, park 
vb. mekanlar) yer tahsisinin yapılması, inĢaat, iĢletme vb. maliyetlerin 
hesaplanması. 

 ĠnĢaat çalıĢmalarının baĢlatılması. 

 Tanıtım çalıĢmalarının yürütülmesi. 

 Eleman seçimi ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 Yöresel Ürünler SatıĢ Kompleksi‟nin açılıĢı. 

 Tanıtım ve satıĢ artırma faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 Periyodik olarak müĢteri memnuniyeti ölçüm çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesi, elde 
edilen bulgular sonucunda iyileĢtirme çalıĢmalarının yapılması. 

Takvim: Ocak 2011 – Ocak 2013   

Projenin Çıktısı: Proje Sonuç Raporu 

Denetim: Valilik 

 

 

*„Proje Ekibi‟nde ve koordinatör olarak görev alacak kiĢiler, yukarıdaki eylem planı içerisinde 

öneri olarak sunulmuĢtur. Ġlgili kurum ve kuruluĢlar tarafından sunulacak görüĢ ve 
değerlendirmeler doğrultusunda bu görevleri üstlenecek kiĢiler değiĢtirilebilir. 
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Eylem Planı II 

Konu: Konaklama tesislerinin yetersizliği 

Koordinatör: Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Proje ekibi: Valilikteki ilgi birimler, Belediye Ġmar ĠĢleri Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi, 
Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili STK‟lardan temsilciler, turizm alanında 
çalıĢan akademisyenler. 

Ġzlenecek Yol: 

 Yatak ihtiyacının belirlenmesi 

 Mevcut dıĢındaki kamu ve özel sektöre ait yatak kapasitesinin tespiti  

 Destinasyonların belirlenmesi 

 TaĢıma kapasitelerinin hesaplanması 

 Turizm yatırım iĢletme belgelerinin çıkarılması 

 Finansal kaynakların belirlenmesi 

 Sektöre uzun ve orta vadeli kredi bulunması için teĢviklerin ve desteklerin 
araĢtırılması 

 Kamu sosyal tesislerinin özelleĢtirme imkanlarının araĢtırılması 

 Anket çalıĢması yapılarak müĢteri beklentilerinin belirlenmesi 

 Aile iĢletmesi ölçeğine öncelik verilmesi 

 Eğer yeni binalar yapılacaksa geleneksel mimarinin kullanılması 

Takvim: Ocak 2011 – Ocak 2012 

Projenin Çıktısı: Proje Sonuç Raporu 

Denetim: Valilik 

 

 

 

 

 

 

*„Proje Ekibi‟nde ve koordinatör olarak görev alacak kiĢiler, yukarıdaki eylem planı içerisinde 

öneri olarak sunulmuĢtur. Ġlgili kurum ve kuruluĢlar tarafından sunulacak görüĢ ve 
değerlendirmeler doğrultusunda bu görevleri üstlenecek kiĢiler değiĢtirilebilir. 
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Eylem Planı III 

Konu: Trafik ve otopark sorunu 

Koordinatör: Belediye BaĢkanı 

Proje Ekibi *: GÜ ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü‟nden akademisyenler, ġoförler ve 
Otomobilciler Odası, ġehir Plancıları Odası, Belediye Ġmar Müdürlüğü, 
Karayolları ġube ġefliği, Trafik ġube Müdürlüğü, Ġl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Ġl Özel Ġdaresi‟nden temsilciler. 

Ġzlenecek Yol:  

 Mevcut durumun tespit edilmesi 

 Hukuki mevzuatın incelenmesi 

 Ġmar planının tetkiki 

 Trafik yükünün belirlenmesi 

 Otopark envanterinin çıkarılması 

 Araç istatistiklerinin çıkarılması 

 Arz/talep geliĢmesinin incelenmesi 

 Talep tahmini ve geleceğin planlanması 

 Özel ve kamu sektörünün katkısının belirlenmesi 

 Alternatif güzergahların belirlenmesi 

 Toplu taĢıma olanaklarının incelenmesi  

 DolmuĢ ve özel otomobillerin giremeyeceği yolların belirlenmesi. Yalnızca yayalar, 
polis, ambulans, itfaiye araçlarının girebileceği alanların tespit edilmesi 

 ġehir merkezindeki okulların taĢıma olanaklarının araĢtırılması. Böylelikle yeni 
otopark alanları yaratılması. 

 Halkla iliĢkiler ayağının kurulması 

o Trafik sempozyumu düzenlenmesi 

o AfiĢ ve broĢür tasarımı 

o Anket çalıĢmaları 

o Yerel basından destek sağlanması 

 Finansman açısından AB fonlarından yararlanma imkanının araĢtırılması 

 En iyi uygulamanın araĢtırılması 

Takvim:  Ocak 2011 – Haziran 2011 

Projenin Çıktısı: Proje Sonuç Raporu 

Denetim: Valilik 

*„Proje Ekibi‟nde ve koordinatör olarak görev alacak kiĢiler, yukarıdaki eylem planı içerisinde 

öneri olarak sunulmuĢtur. Ġlgili kurum ve kuruluĢlar tarafından sunulacak görüĢ ve 
değerlendirmeler doğrultusunda bu görevleri üstlenecek kiĢiler değiĢtirilebilir. 
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SONUÇ ve ÖNERĠLER 

GümüĢhane Ġlinde gerçekleĢtirilen SWOT Analizi çalıĢması katılımcı grubunun yakın 

ilgisi ile oturumlara yüksek düzeyde katkı sağlanarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcılar, 

Ġlin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini samimi bir Ģekilde tartıĢarak analiz 

etmiĢtir. Sürecin bundan sonraki aĢamalarının gereği gibi yerine getirilmesi Ġlin 

geleceğe yönelik amaç ve hedeflerine ulaĢmasını kolaylaĢtıracaktır. Bu konuda, en 

yetkili idari otorite olması nedeniyle birincil düzeyde GümüĢhane Ġli Valiliğinin 

koordinasyonuna ihtiyaç vardır. 

GümüĢhane Ġlinin, kuvvet alanı analizi ile de belirlendiği gibi; güçlü ve zayıf yönleri 

ağırlıklandırılmaya tabii tutulduğunda, güçlü yönlerinin biraz daha ağır bastığı 

görülmüĢtür. Bu farkın olumlu yönde artması için; kurumlar arası iĢbirliğiyle iyileĢtirme 

projelerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Ġlin karĢı karĢıya bulunduğu sorunların 

çözümünde merkezi karar mekanizmalarını da harekete geçirebilmek için  örneğin; 

yörenin yüksek doğa ve kıĢ turizmi potansiyeline sahip olması unsuru iyi bir Ģekilde 

kullanılmalı; birbirini tamamlayabilen projeler oluĢturarak turizm faaliyetlerini 

artırmaya yönelik giriĢimlerde bulunulmalıdır. 

Ayrıca belirlenen zayıf yönlerin, ilin  geleceğe dönük  karar alma sürecinde  

önceliklendirilerek çözülmeye çalıĢılması gerektiğinin altını tekrar çizmek 

gerekmektedir. 

SWOT Analizi çalıĢmasının ardından aĢağıdakilerin yapılması önerilmektedir: 

1. Valilik tarafından eylem planlarının izlenmesi amacıyla bir “Koordinasyon Kurulu”* 

oluĢturulması. 

2. SWOT Analizinde ortaya çıkan konuların “Koordinasyon Kurulu” tarafından toplu 

olarak önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi. 

                  3. SWOT Analizi çalıĢmasına katılan grubun Koordinasyon Kurulu tarafından 

önceliklendirilen konularda “Eylem Planları” hazırlaması (örnek  eylem planları 3.6 

baĢlığı altında verilmiĢtir). 

4. Eylem planlarının uygulamaya alınması. 

5. Üç ayda bir olmak üzere “Durum Değerlendirme Toplantıları” yapılarak 

geliĢmelerin analiz edilmesi. 
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6. Yılda bir kez “Genel Değerlendirme Toplantısı” yapılarak ulaĢılan durumun daha 

önceden belirlenmiĢ olan amaç ve hedeflerle karĢılaĢtırılması ve gerekli 

önlemlerin alınması. 

7. UlaĢılan amaç ve hedeflerin uygulamadaki etkililiğinin izlenmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Koordinasyon Kurulu‟nun bir Vali Yardımcısının baĢkanlığında, ilgili kamu kurum ve 
kuruluĢlarının, uygun görülecek özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarının yöneticilerinin 
katılımıyla oluĢturulması önerilmektedir. 
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