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Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından altı ayda bir yayınlanan Ka-
racadağ Bölgesel Kalkınma Dergisi’ne gönderilecek yazı ve makale-
ler için yazım ve yayın kuralları aşağıdaki gibidir:

1. Yazı/makaleler, MS Word 2000 ve/veya üstü sürümlerde, 12 pun-
to, Times New Roman karakteri ile tek satır aralıklı olarak yazılır. 
Paragraflardan sonra 6 nk aralık bırakılmalıdır. Özetler (varsa) 10 
punto yazılmalıdır. 

2. Yazı/makalenin başlığı ilk sayfanın başına kalın 14 punto, ilk 
harfler büyük diğerleri küçük olarak sayfa ortalanarak yazılır. Baş-
lıktan sonra 12 nk aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak 
sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum ve elektronik posta 
(e.mail) adresi dipnot olarak belirtilir.

3. Yazı/makale; tablo, şekil ve kaynaklar dâhil 5 sayfayı (yaklaşık 
2.000 kelimeyi) geçmemelidir.

4. Yazıda/makalede yararlanılan veya atıfta bulunulan kaynaklar 
belirtilmelidir. Kaynak gösterme ile ilgili detaylar için http://kara-
cadag.org.tr/karacadag-bolgesel-kalkinma.asp’ deki yazım kuralla-
rına bakınız.

5. Yararlanılan kaynaklar, ayrı bir sayfada “Kaynakça” başlığı altında 
verilmelidir. 

6. Dergide yayınlanan yazı/makalenin içeriğiyle ilgili bütün so-
rumluluk yazara aittir. Yazılardaki/makalelerdeki görüş ve düşün-
celer “Karacadağ Kalkınma Ajansı”nın resmi görüşünü yansıtmaz.

7. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazı/makalenin yayın-
lanması konusundaki takdir yetkisi Yayın Kurulu’na aittir. Yayın 
Kurulu, yazı/makalede gerekli gördüğü değişikliği yapabilir. Yayın-
lansın veya yayınlanmasın, Dergiye gönderilen yazı, makale, çalış-
ma veya belgeler iade edilmez.

8. Dergide yayınlanan yazılar/makaleler, kaynak gösterilmek şar-
tıyla, iktibas edilebilir. 

9. Yazılar/makaleler, varsa ilgili fotoğraflarla birlikte, elektronik or-
tamda, dergi@karacadag.org.tr adresine gönderilebilir.g g g
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Dr. İlhan KARAKOYUN
Genel Sekreter

Altı aylık periyotlarla çıkardığımız Dergimizin üçüncü sayısı ile merhaba diyoruz. 
Dergimizle ilgili sizlerden aldığımız önemli geri bildirimler ve yapıcı eleştiriler 
doğrultusunda, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bildiğiniz gibi, bilgi, iletişim ve ulaştırma teknolojisinde yaşanan olağanüstü gelişmelerin 
ve yeniliklerin sonucu 20’nci yüzyılın son çeyreğinde hız kazanan ekonomik küreselleşme, 
bir takım sosyal, siyasal, kültürel ve çevresel sorunları da beraberinde getirmiştir. Küresel 
boyut kazanan sosyal sorunların başında, dünyada yaygın bir şekilde yaşanan “yoksulluk” 
olgusu gelmektedir.
Çok boyutlu bir sorun olması ve diğer bazı sorunlara da kaynak oluşturması açısından 
yoksulluk sorunu ile mücadele büyük önem ve öncelik taşımaktadır. Son yıllarda dünya 
siyasal gündeminin en ön sıralarında yer almaya başlayan yoksullukla mücadele amacıyla, 
birçok ülkede çeşitli yoksullukla mücadele program ve projeleri uygulanmaktadır. Buna 
rağmen, yoksulluk büyük bir sorun olma özelliğini korumaktadır.
Dergimizin bu sayısını “yoksulluk” konusuna ayırdık. 
Kalkınma iktisadının en temel konularından biri olan yoksulluk sorunu, bütün ülkelerin 
karşı karşıya olduğu en temel sorunların başında gelmektedir. Bu sorunun çözümü veya 
hafifletilmesine yönelik olarak gerek ulusal hükümetler, gerek uluslararası kuruluşlar 
ve gerekse STK’lar çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Ancak, yoksulluğun tek bir sebebi 
olmadığı gibi, yoksullukla mücadelenin de tek çözümü bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
öncelikle sorunun bütün yönleriyle ortaya konulması; her bölgenin ve ülkenin şartlarını 
dikkate alan, dünyada uygulanan ve başarı elde edilen örneklerden de faydalanılarak 
geliştirilen politika, program ve projelerin hayata geçirilmesi son derece önemlidir.  
Bu sayımızda, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve 22’nci Dönem 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Aziz AKGÜL ile hâlihazırda Türkiye’de 62 İlde 
90 şubeyle uygulanmakta olan Girişimcilik Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması Modeli: 
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı hakkında yapılan röportaj yer almaktadır.
Dergimizin amaçlarından biri de, bölgesel kalkınma ile ilgili bütün tarafların bilimsel 
çalışmaları ile tecrübelerine yer vermektir. Bu sayımızda, Ajansımız uzmanlarına ait 
yazıların yanında, Kalkınma Bakanlığı, İŞKUR ve MEKSA Vakfı’ndan uzmanların  güzel 
çalışmalarını sizlerle paylaşıyoruz. Katkıları için kendilerine teşekkür ediyoruz.
Önceki sayımızda, “Özel Dosya” olarak her sayımızda bir kalkınma ajansını tanıtacağımızı 
ifade etmiştik. Bu sayıda, ülkemizin Avrupa yakasındaki ajans olan Trakya Kalkınma 
Ajansı’na (TRAKYAKA) yer veriyoruz. 
Dergimizin her sayısında yeni bir ülkeyi ve bu ülkenin Türkiye ve Bölgemizle ekonomik 
ve ticari ilişkilerini ele alıyoruz. Bu sayımızdaki ülke “Çin”.
Dergimizin bu sayısında da, Ajansımız tarafından mali destek verilen projeler tanıtılıyor; 
bölgemizden haberlere yer veriliyor ve kitap tanıtımları yapılıyor.
Sizlerin katkı, eleştiri ve önerileriyle nitelik kazanacak dergimizin, ülkemizdeki bölgesel 
kalkınma çabalarına katkı sağlamasını diliyorum. 
Saygılarımla…
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KÜRESEL AÇLIK VE YOKSULLUK

Dr. Hasan MARAL | 

Bundan on bin yıl önceydi. Avcı-top-
layıcı bir kadın vahşi doğada uzun 
bir gezinti sonrası sepetinde birik-

tirmiş olduğu tohumları eve götürmenin 
sevinciyle yürüyordu. Birden ayağı bir taşa 
çarptı, sendeledi ve elindeki tohumlar yere 
saçıldı. Düşen tohumları toplamaya başla-
dı kadın. Üzüntü içinde toplayabildiği ka-
dar tohumu sepetine doldurmaya çalıştı. 
Hırsla yerde dolaştırırken ellerini, bazı to-
humlar topraktaki yarıklara girdi, bazıları 
yumuşak ve verimli toprağa gömülmeye 
başladı. Sonbahar ve kış geçti aradan, yağ-
murlar yağdı, suya doydu topraklar. Ertesi 

yıl aynı yerden geçen kadın ilginç bir şeyle 
karşılaştı. Sepetinden dökülen tohumlar 
yeşermiş ve başak bağlamıştı. İnanamadı 
gözlerine. Denemekten zarar gelmez diye-
rek bu sefer kendi isteği ile sepetindeki to-
humları aynı yerde etrafa saçmaya başladı 
ve ertesi yıl aynı sonuca ulaştığını sevinçle 
gördü. Bu olay, Ortadoğu’nun Bereketli 
Hilal’inin bir yerlerinde yaşandı ve yiye-
cek için tohum ekimi ve hasadının, yani 
tarımın başlangıcını oluşturdu (Madeley, 
2002; Diamond, 2007).

Tarım, yukarıda anlatılan hikâyeden 
sonra çok mesafe kat etti. İlk dönemlerde 

esas amacı topraktan bir şeyler almak olan 
tarımsal üretim yaklaşımı endüstri devri-
mi ile birlikte dönüşüm geçirmeye başladı. 
Geniş alanlarda yürütülen tarımsal faaliye-
tin ana dinamosunu kırsal alanda bulunan 
insanlar yürütüyordu. 20. Yüzyıla girer-
ken dünya nüfusu hızla artmaya başladı. 
Malthus’un ifade ettiği gibi gıda üretimi 
aritmetik olarak artarken nüfus geomet-
rik olarak artıyordu. Bu durum milletleri 
tedirgin etmeye başladı. 20. Yüzyılın özel-
likle ikinci yarısından itibaren tarımsal ve-
rimliliği artırma yönünde önemli adımlar 
atıldı. İlk önce İkinci Dünya Savaşında 

“Dünyayı besleme ve yenilenemez kaynakları koruma 
yeteneği elimizin altındadır”

Miguel ALTIERI

MAKALE 
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askerlerin bit ve pireden korunmasına 
yardımcı olan DDT’nin1  (Dichloro Dip-
henyl Trichloroethane) tarımsal ürünlere 
zarar veren haşereleri etkisiz hale getirdiği 
sevinç içinde tespit edildi. Bu bir devrim-
di. Winston Churchill, DDT’yi “sihirli toz” 
diye adlandırıyordu. Bunun devamında 
ABD’nin başı çektiği Marshall yardımları 
ile gelişmekte olan ülkelere traktör yardımı 
yapıldı. Bu durum konvansiyonel tarım-
dan makineli modern tarıma geçişin ilk 
aşamalarıydı. Ardından 70’li yılların so-
nundaki Yeşil Devrim, yani pestisit (tarım 
ilacı), gübre ve makineli tarım sayesinde 
tarımsal anlamda verim rekorları kırılma-
ya başlanan dönem.

Tüm bunlar tarımı geliştirirken aslın-
da gezegenimizden bir şeyleri yavaş yavaş 
alıp götürüyordu. Birim alandan alınan 
verim artarken, bilinçsiz toprak işleme ve 
sulama yüzünden paralel şekilde birim 
alandaki verimli toprakları yıldan yıla 
kaybetmeye başladık. Sihirli tozlarla temiz 
ve hastalıksız ürün elde edelim derken, 
doğadaki muazzam besin zincirini kendi 
ellerimizle koparttık. Doğayı yoksullaş-
tırdık. Ama bunlardan da önemlisi kırsal 
alandaki insanları derin bir yoksulluğa 
ittik. Çünkü Batılı ülkelerdeki kırsal alan 
kavramı insanların kafasında bacasız fab-
rika imgesiyle aynı anlama gelmeye baş-
ladı. Çünkü modern tarımla birlikte çok 
geniş topraklar ve çiftlikler sadece iki üç 
kişi ile idare edilebilir hale geldi. Modern 
tarım küçük çiftçiyi ya da kırsal kesimdeki 
topraksız insanı yoksullaştırırken birilerini 
zengin ediyordu. Ortak Tarım Politikası 
kapsamında sübvansiyonların dörtte üçü 
AB çiftçilerinin dörtte birine akar, yani 
büyük çiftçilere. Rekabet etmeye çalışan 
küçük çiftçiler çoğu kez kendilerini iflasa 
sürükleyen ödenmez borçlara girerler. Bu-
nun sonucu olarak toprakları, en büyük 
ve en zengin çiftliklerle birleştirilir. Çöküş 
dramatiktir. Bu durumla paralel olarak 
özellikle Avrupa’da tohum üreten birçok 
aile işletmesi kapandı. Bunun yerini tek 

tip tohum üreten ve tekel olan büyük iş-
letmeler aldı ve sonuç olarak biyoçeşitlilik 
azaldı. Unutulmamalıdır ki biyoçeşitliliğin 
azalmasına yol açmak bindiğimiz dalı kes-
mekten farksızdır (Vallvé, 1993).

Yoksullaşmanın, büyük işletmeler ve 
tekellerin hegemonyası altında ezilmenin 
sonucu olarak küçük çiftliklerin içinde 
yer aldığı çok dramatik olaylar yaşanmış-
tır. Örneğin, Andra Pradeş’te (Hindistan), 
yüksek kazanç vaadiyle geniş alanları, bö-
cek saldırısına karşı direnci olmadığı is-
patlanan tek bir pamuk meleziyle ekmeye 
teşvik edilen pamuk üreticileriyle birlikte 
köylü çiftçiler arasında bir intihar dizisi 
başladı. Çığırından çıkmış böcek salgınları 
ve üstesinden gelinemez borçlarla karşıla-
şan birçok çiftçi, tarlaları için alınan böcek 
ilacını içerek kendilerini öldürme yolunu 
seçti (RSPB, 2001). 

Modern tarım tüm dünyada yer eder-

ken ironik bir şekilde kırsal alan insanı aç-
lık çeker hale geldi. İş bulamayınca büyük 
kentlere göç etmeye başladı. Kırsal nüfus 
azalırken kentsel nüfus patladı. Ülkemiz 
bunun en iyi örneğini barındırmaktadır. 
Ülkemizde son 50 yılda değişik nedenler-
den dolayı kırdan kente yoğun bir göç ya-
şanmıştır. Sonuç olarak kırsal nüfus ciddi 
anlamda kan kaybederken, kentsel nüfus 
önemli oranda artmıştır. 2011 yılı ADNK 
verilerine göre ülkemizdeki toplam nüfu-
sun %  76,8’i kentlerde, %  23,2’si ise kırsalda 
ikamet etmektedir (TÜİK, 2011). Bahse-
dilen değişik nedenlerin doğurduğu zorla-
ma göç çarpık kentleşmeye ve uçurum sa-
yılabilecek refah düzeyi farklılıklarına yol 
açmıştır. Son yıllarda kentsel boyutta etkisi 
düşmeye başlayan yoksulluk, ne yazık ki 
kırsalda kendini gösterememiştir. Çün-
kü hizmet ve sanayi sektörlerinden farklı 
olarak tarımda çalışanlar daha yüksek bir 
yoksulluk riski ile karşı karşıyadırlar.

Yoksulluğun birçok tanımı yapılmış 
olsa bile kırsal kesim için aynı anlamı ba-
rındırmaktadır. Türk Dil Kurumu yok-
sulluğu; yoksul olma durumu, yoksuzluk, 
variyetsizlik, sefillik, sefalet, fakirlik, verim-
sizlik, yetersizlik olarak tanımlamaktadır 
(TDK, 2012). Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal 
Kalkınma Planı’nda (2010-2013) yoksul-
luk; bireylerin temel ihtiyaçlarını karşıla-
maya yetecek mal ve hizmetleri alamaması 
olarak ifade edilmiştir. Chang (2007)’e göre 
yoksulluğun kaynağı, donör ülkelerin ge-
lişmekte olan ülkelere uyguladığı bir “mer-
diveni geri itme” politikasının bir sonucu-
dur. Yoksul insan, aynı zamanda yoksun 
insandır.

Kırsal kesim insanı birçok açıdan de-
zavantajlı durumdadır. Günümüzde kayıt 
dışı istihdamın en yoğun olduğu yerler 
kırsal kesimlerdir. Çünkü kırsaldaki insan-
ların belki de tek amacı karınlarını doyur-
maktır. Kırsaldaki insanlar eğitim, sağlık, 
ulaşım ve diğer hizmetlere ulaşamamakta 
veya bu hizmetlerden çok az faydalan-

MAKALE

1 Kuş türlerine ve çevreye zarar verdiği, bitkilerde genetik değişimlere sebep olduğu gerekçesi ile 1980’de yasaklanmıştır
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MAKALE

maktadır. İnsanların yoksul kalmasının 
ana nedeni tarım değildir. İnsanlar aç ka-
lıyor, çünkü ihtiyaç duydukları yiyeceği 
yetiştiremeyecek ya da satın alamayacak 
kadar yoksullar. Daha fazla gıda yetiştir-
mek, yoksulluğu kendi başına azaltmaya-
bilir. Yoksulluğu yenmek eğitimden kırsal 
kalkınmaya kadar çok yönlü bir stratejiyi 
gerektirir. Ama tarım, yoksulların ve açla-
rın çoğunun ekonomik temelidir (Made-
ley, 2002).

Doğru tarım çeşidi, yoksulluğun azal-
masına, gıda güvenliğine, ekonomik bü-
yümeye ve kalkınmaya önemli bir katkıda 
bulunur. Tarım, örneğin istihdamda ve 
kırsal toplulukların kalkınmasında, gıda 
üretiminin ötesine uzanan faydalar sağlar. 
Tarımsal üretkenlikteki bir artış, büyüme 
ve yoksulluğun azaltılmasının tetikleyicisi 
olabilir. Tarımı canlandırmak, kırsal yok-
sulluğu önlemenin büyük bir parçası olsa 
da tümü değildir (IFAD, 2001). Bu neden-
le başta tarım olmak üzere entegre kırsal 
kalkınma faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.

SON SÖZ...

Yıl 1996, Dünya Gıda Zirvesi iddialı ve 
umut verici bir karara imza atıyor. “2015 
yılına kadar dünyada gıda yetersizliği çe-
kenlerin sayısı yarı yarıya azaltılacaktır”. Bu 
iddialı bildirge, sınırlı olmasına rağmen 
memnuniyet vericidir. Hedefe yaklaşılma-
sı hali hazırda zor görünse de kafalarda bir 
ışık yakması açısından önemlidir. Çünkü 
halen yaklaşık 800 milyon insanın kronik 
gıda yetersizliği çektiği hesaplanmaktadır. 
Bununla birlikte günde 2 dolardan daha 
az geliri olan insan sayısının 2 milyar civa-
rında olduğu ifade edilmektedir.

Tarih 11 Eylül 2001, Amerika ve tüm 
dünya şokta. İkiz kulelere yapılan saldı-
rı sonrası 3.000 insan hayatını kaybetti. 
Dünyanın bütün basın yayın organları 
olayın her saniyesini canlı olarak yansı-
tıyor. İnsanlar şaşkın, Amerikalılar yasta. 
Yanarak acı içinde ölen vatandaşlarının 
yasını tutuyorlar. Bu olayın faillerini bul-
mak ve yaraları sarmak için derhal hare-
kete geçiyorlar. Failler bulunmalı ve yok 
edilmeli derken tüm dünya haklılıklarını 
teyit ediyor. Ama aynı gün yani 11 Eylül 
2001’de dünyanın başka yerlerinde, me-

sela Afrika’da, mesela Asya’da beş yaşın 
altındaki 16.500 çocuk yetersiz beslenme 
nedeniyle hayatını kaybediyor. Kimsenin 
haberi yok. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. 
Kameralar objektiflerini başka yere çevir-
miş, kalemler başka ilginç (!) şeyler için 
karalıyor kâğıtları. Dünya durmadı, gaze-
teler trajediyle dolup taşmadı ve çocukları 
ölenler için bir acıma dalgası yaşanma-
dı. Ve onların ölümlerinin nedeninden, 
bundan sorumlu olanların bulunup orta-
ya çıkarılmasından bahsedilmedi.

Ve sonraki gün yani 12 Eylül 2001. 
Beş yaşın altındaki 16.500  çocuk daha 
hayatını kaybediyor. Açlıktan ölmek, ya-
narak ölmekten daha az acı verici olmasa 
gerek. Ve sonraki gün aynı sayıda çocuk 
daha ölüyor, ve sonraki gün, sonraki 
gün…. Ve bu satırları okuduğunuz gün.

Kimse Amerika örneğinde olduğu 
gibi olayın faillerini bulma kaygısını taşı-
madı içinde, yoksulluğun nedenleri farklı 
karmaşık temellere dayansa da bu durum 
harekete geçmeyi engelleyen bir mazeret 
olamaz. 

Eğer New York’taki vahşet beş kat 
daha kötü olsaydı ve her gün tekrarlan-
saydı, nedenleriyle başa çıkılana kadar 
dünya gerçekten başka şeyle ilgilenmez-
di. Yetersiz beslenmeden ölen insanlar 
dünyanın durmasını beklemiyor, ama 
dünyanın kendi durumlarına daha fazla 
dikkat etmesini, nedenlerini bulup çıkar-
ma ve başa çıkma kararlılığında olmasını 
bekleme hakları vardır. Yoksullara hizmet 
eden yeni bir tarım ve entegre kalkınma 
sistemi inşa etmek hepimizin görevidir 
(Madeley, 2002). 

Chang, H. (2007) Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü. İletişim Yayınları, İstanbul: 248 s.
Diamond, J. (2007). Tüfek, Mikrop ve Çelik (İnsan Topluluklarının Yazgıları). Tübitak Popüler Bilim Kitapları-173, Ankara, 610 sayfa.
IFAD (2001) the Challenge of Ending Rural Poverty. Rural Poverty Report 2001, Roma. 
Madeley, J. (2002) Herkese Gıda. Çitlembik Yayınları, Ankara: 205 s.
RSBP (2001) Eat this: Fresh ideas on the WTO Agreement on Agriculture, RSPB, March 2001 
TÜİK (2011) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistem Sonuçları, TÜİK Haber Bülteni: Ankara, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736, 16.08.2012.
TDK (2012) Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu: Ankara. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.

GTS.502cdd4b9a6c80.36279818, 16.08.2012
Vallvé, R. (1993) The decline of diversity in European agriculture. The ecologist, March/April 1993.
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Yoksulluk, insanlık tarihinden bu 
yana var olan bir yaşamsal sorun-
dur. Yoksulluk değişen zamana 

ayak uydurmakta, varlığını ekonomik ve 
sosyal yaşam içerisinde başkalaşım geçire-
rek sürdürmektedir. Değişen ve büyüyen 
yoksulluk sorununa karşı, yoksullukla mü-
cadele politikalarının da sürekli gelişebilen 
bir yapıda olması gerekmektedir. Yoksul-
luğun kavramsallaşması ve yoksulluk sis-
tematiği üzerine ilk çalışmaların 17. yüzyı-
lın başlarında gözlemlemek mümkündür. 
Yoksulluğu tanımlama amacıyla yola çıkı-
lan bu çalışmalardan günümüze yoksulluk 
konusunda üzerinde uzlaşılan ortak bir 
tanıma henüz ulaşılamamıştır. Yoksulluk 
için yapılan farklı tanımlar doğrultusunda 
farklı çözümler üretilmeye çalışılmıştır. 18. 
yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan kitlesel 
yoksulluk ile önemli düşünür ve kuram-
cılar yoksulluk ve bölüşüm sorunlarına 
ilgi göstermeye başlamıştır. Adam Smith 
Milletlerin Zenginliği (Wealth of Nations) 
adlı kitabında, ülke zenginleşirken yok-
sulluğun artmasını önemli bir paradoks 
olarak gündeme getirmiştir. Bunu ekono-
mik sistemin önemli bir aksaması olarak 
gündeme getiren Adam Smith, ekono-

mik sistemin başarısının ölçülmesinde en 
yoksul yurttaşların durumlarının ne kadar 
iyileştiğinin bir ölçü olarak kullanılmasını 
önermiştir. Sanayi devriminin ardından 
büyüyen yoksulluk sorunu o dönem sa-
nayi devrimini yaşayan ülkelerde, başta 
İngiltere olmak üzere, sosyal, ekonomik 
ve kültürel düzeyde önemli bir konu ola-
rak ön plana çıkmıştır. Sanayi devriminin 
ardından yaşanan I. Dünya Savaşı, Büyük 
Buhran ve II. Dünya Savaşı ile yoksulluk 
sorunu hızla tırmanmış ve II. Dünya Sa-
vaşı sonrasında bütün dünyayı saran bir 
sorun halini almıştır. II. Dünya savaşı son-
rası Gelişme İktisadının popülerleşmesi ile 
hızlı büyüme döneminde, büyümenin et-
kilerinin zaman içerisinde bütün topluma 
yayılacağı ve yoksulluğun uzun dönemde 
çözülebileceği görüşü ortaya çıkmıştır. Bu 
görüşün kaynağında Kuznets’in çalışma-
ları doğrultusunda büyümenin ilk aşama-
larda eşitsizliği artıracağı, ancak belirli bir 
gelir düzeyine erişildikten sonra eşitlikçi 
bir görünüm sağlayacağı görüşü etkili ol-
muştur. 1960’lı yıllarda hızlı büyümeye 
karşın az gelişmiş ülkelerde yoksulluğun 
azalması bir yana daha da artması yok-
sullukla mücadelede farklı yaklaşımla-

rın doğmasının temelini oluşturmuştur. 
1970’li yıllar yoksulluk ve bölüşüm sorun-
ların Gelişme İktisadı içerisinde öneminin 
arttığı dönem olmuştur. Bu dönemde yok-
sulların temel ihtiyaçlarının karşılanması, 
onların üretim faktörlerine erişiminin 
sağlanması ve istihdam olanaklarının ar-
tırılmasını amaçlayan “Büyüme ile Birlikte 
Yeniden Dağıtım” yaklaşımı ön plana çık-
mıştır. 1980’li yıllarda Neo-liberal politi-
kaların ön plana çıkması ile gelir dağılımı 
ve yoksulluk sorunları yerini kısa dönem 
istikrar sorunları ve dışa açık ekonomiye 
geçiş sürecinin sorunlarına bırakmıştır. Bu 
dönemden sonra hızla artmaya başlayan 
yoksulluk özellikle kendisini az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde göstermiştir.

İstikrar programları ve dışa açık eko-
nomiye geçiş birçok ülkede işsizlik ve gelir 
dağılımında adaletsizliğe neden olmuştur. 
Yoksulluğun kontrol altına alınamaması 
ve sürekli artması, kuşkusuz yoksullukla 
mücadelede yeni politikaların üretilmesini 
gerekli Birleşmiş Milletler, Dünya Banka-
sı ve Avrupa Birliği yoksulluk kavramına 
bakışlarını ve yoksullukla mücadele stra-
tejilerini yoksulluğun aldığı bu boyut çer-
çevesinde güncellemiş ve geliştirmişlerdir.

YE  ARAYI LAR
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Yoksullukla ilgili henüz üzerinde 
uzlaşılmış bir tanım bulunmamaktadır. 
Yoksulluğun tanımlanabilmesi ile ilgili 
çalışmalar 19. yüzyıl İngiltere’sinde başla-
mıştır. İngiltere’de yapılan bu çalışmalar 
sırasında geliştirilen mutlak yoksulluk 
yaklaşımına uygun ilk yoksulluk tanımı 
Seebohm Rowentree tarafından gelişti-
rilmiştir. Rowentree yoksulluğu “Toplam 
kazançların, biyolojik varlığın devamı 
için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari 
düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya 
yetmemesi” olarak tanımlamıştır.  Mutlak 
yoksulluk kavramı zaman içerisinde farklı 
yorumlanmıştır. Bugün genel kabul gören 
mutlak yoksulluk tanımı bireyin temel 
insani ihtiyaçları olan; beslenme, barın-
ma, temiz içme suyu, temizlik ve bilgiye 
ulaşımın eksikliği durumu olarak tanım-
lanmıştır.

8 Eylül 2000 yılında gerçekleştirilen 
Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesinde 189 
ülke tarafından kabul edilen “Binyıl Kal-
kınma Hedefleri”nde 1. hedef “Mutlak 
Yoksulluğu ve Açlığı Yok Etmek”, yani 
günlük geliri 1 Doların altında kalan in-
san sayısının 2015 yılına kadar yarı yarıya 
azaltmak olarak yer almıştır.

1980’li yılların ortalarından itibaren, 
birçok Afrika ülkesinde, ekonomik sorun-
ların çözümlenmesi ve sürdürülebilir kal-
kınmanın sağlanması amacıyla yapısal re-
formlar gerçekleştirilmiş ve zaman içinde 
bu reformların bazı olumlu sonuçları gö-
rülmüştür.  Ancak, sağlanan olumlu geliş-
meler, henüz, Afrika ülkelerinde, uzun yıl-
lar yaşanan ekonomik çöküşün etkilerinin 
ortadan kaldırılması için yeterli olmaktan 
uzaktır. Açlık Afrika’daki problemlerin kal-
bini oluşturmaktadır. Orta gelirli ülkelerin 
bile, Gabon ve Botswana gibi, nüfuslarının 
büyük bölümü açlık içinde yaşamaktadır. 
Kıta, özellikle Sahra altı Afrika, en yüksek 
yetersiz beslenme oranlarına sahne ol-
maktadır. Tüm bölgelerin ilkokula kayıt 
oranının en düşük olduğu ve cinsiyet ayrı-
mının yaşandığı (0.86 gibi düşük bir oran) 
bölge durumundadır. HIV/AIDS krizi 
kıtanın büyük çoğunluğunu yıkıp geçer-
ken canları ve ocakları yok etmektedir. 
Örneğin, UNAIDS 2004 verilerine göre 

AIDS’ten 
her 10 erkeğe karşı 13 kadının 
etkilendiğini göstermektedir ki, AIDS’ten 
daha çok kadınlar muzdarip durumda-
dırlar. Bu bölgede sıtma ve tüberküloz 
vakaları en yüksek düzeydedir ve doğum 
sırasında ölen anne veya çocuk sayısı geliş-
miş ülkelerden 46 kat daha fazladır. 

Afrika’da birçok ülke Yoksulluğu 
Azaltma Stratejisi (YAS) başlatmıştır ve te-
miz içme suyuna erişimde ciddi anlamda 
mesafe kaydedilmiştir. Milenyum Projesi 
tarafından öne sürülen beş yapısal sorun 
bulunmaktadır; çok yüksek ulaşım mas-
rafları ve ufak piyasalar (bu durum ka-
rayla çevrili ülkelerde daha da vahimdir), 
düşük verimlilikte tarım, çok fazla hastalık 
yükü, tarihten gelen negatif jeopolitik tarih 
ve yurtdışından teknolojinin çok yavaş 
getirilmesi. Yardımlar, bu gerçekleri ve 
bunların altında yatan sebepleri hesaba 
katmalıdır. Yardımların etkin olmasına 
mani olabilecek engeller (çeşitli kapasite ve 
sürdürülebilirlik eksikliği de dâhil) uygu-
lanabilir metotlarla, geçmiş tecrübelerden 
ders alarak ve tarafların geniş bir kesimin-
den fikirler alarak ele alınmalıdır.

Afrika’da refah içinde bir geleceğin sağ-
lanması için siyasetçiler tarafından tanım-
landığı gibi ekonomik politikalar, iş adam-
larını desteklemeli ve buna odaklanarak, 
ülke pazarı Afrika’nın diğer bölgelerine ve 

dış 
dünyaya açılma-
lıdır. Tutarlı ekonomik politikalar, dış yar-
dımlara güvenden daha çok genişletilmiş 
vergilendirme temeline yol gösterecektir. 
Kırsal kesimin; uzun vadeli planlama 
yapmasına olanak sağlamak, etkin tarım-
sal uygulamalarda yer almasına ve kendi 
ürünlerine değer biçme hususunda araş-
tırma yapması adına “işletme düşünce-
sine” ihtiyacı vardır. Afrika kıtası zengin 
kaynaklarından, bölgenin menfaatleri 
doğrultusunda yararlanmak isteyen iş 
adamları için eşsiz bir gelişim merkezi ko-
numundadır. Doğal kaynak zengini olan 
kıta; Güney, Doğu, Batı, Orta ve Kuzey 
Afrika’da bölgesel merkezlerin ekonomik 
etkinliklerine acilen ihtiyaç duymaktadır. 
Bu durumda kıta ekonomisinin, yardım 
ve hammadde ihracatında güven duyu-
lan bir ekonomiye dönüşmesine yardımcı 
olacaktır. Dış yardım endüstrisini ölçülü 
bir biçimde küçültme yöntemi, Afrika’nın 
kendi insanlarının kabiliyetlerini fark et-
meleri açısından en uygun yöntemdir. 
Afrika kıtasındaki ekonomik gelişmenin 
anahtarı kesinlikle bölge insanıdır. Afrikalı 
ülkeler nezdinde kaydedilmiş %  5’lik eko-
nomik büyüme, gelişen güçler tarafından 
Afrika’nın hammaddelerine yeniden du-
yulan ilgiye ve Afrika piyasasında bütün-
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leşmeye yönelik olarak yapılan araştırma-
lara bağlanabilir. 

Afrika ekonomisinin refaha dayalı ge-
leceği şu şekilde başarılı olabilir:

Mevcut güçler (ABD ve Avrupa) ve 
Yükselen güçler (Çin, Hindistan, Brezilya); 
gibi her iki kategoride yer alan devletler, 
Afrika’nın kaynakları için birbirleri ile yarış 
halindedirler. Şüphesiz söz konusu yarışta 
Afrika’nın zenginliklerindeki göstergelerin 
önemli rolü bulunmaktadır. Yerel ve dış 
yatırımcılar açısından muhakkak Afrika-
lıların kendi hammaddelerini zenginliğe 
dönüştürebilmelerine imkân verebilmeleri 
hususunda teşvik edilmeleri gerekmekte-
dir. Dış yatırımlara odaklanmak, stratejik 
olarak sırasıyla kıtada üreticilerin istenilen 
neticenin alınması için gerekli olan sayıyı 
kurmaları adına yapılmıştır. Afrika, üretim 
ve tüketimde altyapısının büyümesini ko-

laylaştırmak adına kendisini maddi ve hu-
kuki olarak geliştirmeye ihtiyaç duymak-
tadır. Yasal reformlar, elverişli bir biçimde 
sözleşmelerin yerine getirilebilmesini ve 
uyuşmazlıkların çözümünü garanti et-
melidir. Afrika’nın ilerleme kat etmesi için 
kendine güven ve davranışların değişimi 
gereklidir.

Afrikalılar mutlaka Afrika içi ticareti, 
düşük seviyedeki üretimi ve tüketimi ulus-
lararası piyasaya girmek için adım atıyor-
muş gibi desteklemeye teşvik etmelidirler. 
Küresel ekonomiye uyum sağlamak doğ-
rultusunda, Afrikalı ülkelerin sınırlarını, 
kendi piyasa ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyla yine Afrikalı girişimcilere açmaları 
gerekmektedir.

Afrika Kıtası’nda yeniden yapılanma-
yı gerçekleştirmenin ana noktası – Afrika 
Rönesans’ını anımsarsak- kesinlikle ticaret-

tir. Afrikalı hükümetler, sadece evrensel ti-
carete bağlı kalarak, kalkınmayı gerçekleş-
tirmeyi ve kendi istikrarını sağlamayı umut 
edebilirler. Fakat dış dünya ile yeniden bağ-
lantı kurmak kolay olmayacaktır. Eğer Af-
rika kıtası, bir düzene girmezse, dünyadaki 
büyük güçlerin piyasalarını onlara açmala-
rı daha az oranda olacaktır; diğer yandan, 
Afrika’nın fakir ülkeleri, ticaret ve yabancı 
yatırımlar olmaksızın giderek gerilemekte-
dir. Bu çok zorlu bir husustur, fakat Afrika, 
sonunda savaş sonrası yeniden yapılanma 
konusunu, iş konuşmalarında ve toplan-
tılarda, halka yakın en önem teşkil eden 
alanlarda ele alır ise, bu durumun ortadan 
kaldırması imkânsız değildir. Şuan sorun 
teşkil eden tek husus harekete geçme zama-
nıdır ve hiçbir önemli Afrika ülkesi veya 
kurumu yeterli hızda hareket ediyormuş 
gibi görünmemektedir.

Afrika Genel Bilgiler

Ülke Sayısı (2012) 57 ülke

Nüfus (2011) 1.032.532.974

Yüzölçümü 30,2 milyon m2

GSMH- Nominal 1.184 Trilyon Dolar

GSMH - SAG 2.200 Trilyon Dolar

İhracat 357 Milyar Dolar

İthalat 370 Milyar Dolar
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1. GİRİŞ

Günümüz küreselleşen dünyasının 
karşı karşıya bulunduğu en önemli so-
runların başında artan ve küresel bir 
boyut kazanan terör ve yoksulluk ile gelir 
dağılımındaki eşitsizlik gelmektedir. Ge-
lişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde 
yaşanan bu sorunlar, küresel barışı tehdit 
eden unsurlar arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır.

Geleneksel olarak yoksulluk az-
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler 
için bir sorun olarak görülmesine ve 
yoksul insanların büyük bir kısmı az-
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde 
yaşamalarına rağmen, 20. yüzyılın son 
çeyreğinde, yoksulluk küreselleşmiş ve 
yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 
sadece azgelişmiş veya gelişmekte olan 
ülkelerde değil, çoğu gelişmiş ülkede de 
artış göstermiştir. Yapılan ampirik araş-
tırmalarda, son çeyrek yüzyılda İngiltere, 
Hollanda ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde 

yoksul insan sayısının yükseldiği ve yok-
sulluğun giderek daha kötü bir görünüm 
aldığı tespit edilmiştir (Triest, 1998; Cas-
tells, 2003 ve Thomas, 2000). 

20. yüzyılın son çeyreğinde bütün 
dünyada yaygınlık kazanan ve 11 Eylül 
olayı ile zirveye ulaşan küresel sorun-
lardan biri de terördür. Bilgi, iletişim ve 
ulaşım teknolojisindeki başdöndürücü 
gelişmeler terör örgütlerini de etkilemiş 
ve bu örgütlerin eylemleri de küresel ni-
telik kazanmıştır.

Bu yazıda, günümüz dünyasında ya-
şanan terörün nedenlerinden biri yok-
sulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizlik 
midir? Yoksa, terör, yoksulluğa yol açan 
ve derinleştiren sebeplerden biri midir? 
sorularının cevabını bulmaya yönelik 
olarak yoksulluk ve terör ilişkisi irdelen-
mektedir.

2. DÜNYADA YOKSULLUK VE TERÖR 

Günümüzde küresel bir boyut ka-

zanan yoksulluğun artıp artmadığı ve 
yoksulluk trendleri ile küreselleşme ve 
yoksulluk arasındaki ilişki konusunda 
“Büyük Tartışma (Great Debate)” (Held 
ve McGrew, 2003) yaşanmaktadır. Neoli-
berallere göre, ekonomik liberalleşme ve 
dünya ekonomisi ile entegrasyon bera-
berinde ekonomik büyüme yaratmakta 
ve dünyayı daha iyiye doğru dönüştür-
mektedir. Başka bir deyişle, neoliberaller, 
yoksul ülkelerin dünya ekonomisine en-
tegrasyonundaki artışın bir sonucu ola-
rak, küresel düzeyde yoksulluk da azal-
maktadır (bkz. Wolf, 2005; Dollar ve 
Kraay, 2003). Neoliberalizmin karşıtı 
olanlar ise, dünyadaki yoksulluğun 
azalmadığını, tersine, küreselleşmenin 
yarattığı etkenlerle arttığını iddia etmek-
tedirler (bkz. Wade 2005; Chossudovsky 
1997; Woods 2003).

Dünya Bankası’nın (DB) tahminleri-
ne göre, günlük 1 $’dan az bir gelirle ya-
şayan nüfus sayısı 1990’da 1.219 milyon 

YOKSULLUK VE TERÖR 
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iken, 2001 yılında bu rakam 1.101 mil-
yona gerilemiştir. Fakat, Çin’i çıkardı-
ğımızda, 1990 yılında 841 milyon olan 
bu rakam 2001 yılında 888 milyona 
yükselmiştir. Aynı zamanda, dünyadaki 
farklı bölgeler yoksulluk açısından fark-
lı eğilimler göstermiştir. Doğu Asya & 
Pasifik ve Çin’de bir azalma görülürken, 
günlük 1 $’dan az bir gelirle yaşayan nü-
fus sayısı Alt-Sahra Afrikası’nda yaklaşık 
%  38 yükselmiştir (1990’da 227 milyon 
iken 2001 yılında 314 milyon olmuştur) 
(World Bank, 2004: 3, Table 1d). 

Yoksulluğun yanında dünyadaki 
eşitsizlik daha ciddi boyutlara ulaşmıştır. 
Örneğin, dünya nüfusunun en zengin 
%  1’inin geliri, en yoksul %  57’sinin ge-
lirine eşittir. ABD nüfusunun en zengin 
%  10’nun geliri, dünya nüfusunun en 
fakir %  43’ünün gelirine eşittir. Dünya 
nüfusunun en zengin %  5’inin geliri, en 
yoksul %   5’inin gelirinden 114 kat daha 
fazladır (Cirhinlioğlu, 2003).

21. yüzyılın en önemli sorunlarından 
biri haline gelen terörizm de, insanlığın 
bugününü olduğu gibi yarınını da tehdit 
etmektedir. 1980’li yıllara kadar yoksul-
luk gibi terörizm de, sadece geri kalmış 
ya da gelişmekte olan ülkelerin bir so-
runu olarak görülmekteydi. Bu nedenle, 
gelişmiş birçok ülke terörle mücadele ko-
nusunda gerekli hassasiyeti göstermiyor; 
hatta bazı ülkeler terör örgütlerine gizli 
ya da açıktan eğitim, kamp yeri ve lojistik 
destek sağlıyorlardı (Akyıldız, 2008). 

11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ti-
caret Merkezi ve Pentagon’a düzenlenen 
saldırılar, terörün küresel boyutunu ve 
ulaştığı noktayı göstermesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. 11 Eylül Sal-
dırıları, ABD başta olmak üzere diğer 
gelişmiş ülkelerin terörle mücadeledeki 
yaklaşımlarında bir kırılma noktası ol-
muştur. 

Dünyada terörün yaygın olduğu ve iç 
barışın olmadığı Afganistan, Irak ve Alt 
Sahra Afrikası ülkelerinin (günümüzde 
Suriye), aynı zamanda, dünyadaki en 
yoksul ve gelir dağılımının en dengesiz 
olduğu bölgeler olduğunu görüyoruz. 
Bu durum, yoksulluğun, terör ve terö-

rizmin en önemli sebeplerinden biri ol-
duğunun veya terörün destek bulmasını 
kolaylaştırdığının bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. Benzer şekilde, ül-
kedeki terör ve siyasal istikrarsızlıklar 
ile şiddet olayları, ekonomik ve sosyal 
istikrarsızlık yaratarak gelir dağılımında 
bozulmalara ve yoksulluğun artmasına 
veya derinlik kazanmasına katkıda bu-
lunmaktadır.

3. TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE TERÖR 

Türkiye’de hızlı nüfus artışı, sanayileş-
menin gerçekleştirilememesi, ekonomik 
krizler, siyasal istikrarsızlık, işsizlik, göç, 
çarpık kentleşme ve terör gibi sebeplerle, 
özellikle 1990’lı yıllarda, yoksul ailelerin 
sayısında bir artış gözlenmiştir. Nitekim 
DPT’nin 2001 yılında hazırladığı bir ra-
pora göre, Türkiye’de toplam yoksul sayı-
sı 14,5 milyon civarındadır.

Dünya Bankası (DB) tarafından yap-
tırılan araştırma sonucu yayınlanan bir 
rapora göre; Türkiye’de 1994 yılından 
beri mutlak (aşırı) yoksulluk (kişi başı 1 
$/gün) pek değişmemiş olup uluslararası 

standartların oldukça altında kalmıştır. 
Kentsel yoksulluk 1994 yılından beri 
artmıştır. Eşitsizlik pek değişmemiş olup 
uluslararası standartların üstünde kal-
mıştır (World Bank, 2003).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından yapılan araştırma sonuçları-
na göre,  2011 yılında Türkiye’de “eşdeğer 
hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin 
%  50’si” dikkate alınarak belirlenen yok-
sulluk sınırına göre nüfusun %  16,1’i 
yoksulluk riski altındadır. Kentsel ve 
kırsal yerler için hesaplanan yoksulluk 
sınırlarına göre, kentsel yerlerde bu oran 
%  13,9 iken, kırsal yerlerde %  15,7’dir. 
(TÜİK, 2012).

Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP) tarafından 1990 yılından 
beri her yıl “İnsanî Kalkınma Endeksi” 
(The Human Development Index - HDI) 
yayınlanmaktadır. HDI, insani kalkın-
manın üç boyutuna bakmaktadır: sağ-
lıklı ve uzun bir yaşam (life expectancy), 
eğitimli olma (okur-yazarlık, ilk, orta ve 
liseye kayıt oranları) ve kabul edilebilir 
bir yaşam standardı için yeterli bir gelire 
sahip olmak. 2011 yılı İnsani Kalkınma 
Raporu’na göre, 0,699 HDI ile Türkiye, 
187 ülke arasında 92. sırada yer almakta-
dır. Bu rakam ile Türkiye, Yüksek İnsani 
Kalkınma Grubundaki ülkelerden bir 
konumundadır (UNDP, 2012). 

Türkiye’de yoksulluk dışında, an-
cak yoksullukla yakından ilgili yaşanan 
önemli bir sorun da gelir dağılımın-
daki eşitsizliktir. DİE’nün 2003 yılında 
yaptığı bir araştırmada toplam nüfus %  
20’lik dilimlere ayrılmıştır. Birinci dilim 
en yoksul kesim olup milli gelirden aldığı 
pay, 1994 yılında %  4,9 iken 2002 yılında 
artarak %  5,3 olmuştur. İkinci dilim az 
yoksul kesim olup milli gelirden aldığı 
pay, 1994 yılında %  8,6 iken 2002 yılında 
%  9,8’e yükselmiştir. Üçüncü dilim orta 
gelir grubu olup milli gelirden aldığı pay, 
1994 yılında %  12,6 iken 2002 yılında 
1,4 puanlık bir artış göstererek %  14,0 
olarak gerçekleşmiştir. Dördüncü dilim 
az zenginler olup milli gelirden aldığı 
pay, 1994 yılında %  19,0 iken 2002 yılın-
da %  20,8’e yükselmiştir. Beşinci dilim en 

Yoksulluğun terörü kö-
rüklediğini ve umutsuz in-
sanların terör örgütlerince 
kolaylıkla kullanılabileceğini 
söylemek yanlış olmayacak-
tır. Diğer taraftan, bir bölge 
veya ülkede yaşanan terör 
olayları, ekonomik ve sosyal 
barışı olumsuz yönde etki-
leyerek yoksulluğa ve gelir 
dağılımında eşitsizliğe sebep 
olmaktadır. Terör olaylarının 
yol açtığı göç ve nüfus hare-
ketleri, yoksulluğun artması 
ile sonuçlanmaktadır.
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zengin kesim olup milli gelirden aldıkları 
pay, 1994 yılında %  54,9 iken 2002 yılın-
da %  50,1’e gerilemiştir (Gündüz 2006). 
2011 yılında ise, Türkiye’de, Yüzde 20’lik 
gruplarda, en yüksek gelire sahip grubun 
toplam gelirden aldığı pay %  46,7 iken, 
en düşük gelire sahip grubun aldığı pay 
%  5,8’dir (TÜİK; 2012). Bu rakamların 
da gösterdiği gibi, 1994-2011 dönemin-
de Türkiye’de gelir dağılımında yoksul 
kesim lehine az da olsa bir iyileşme ol-
muştur. 

Göç, Türkiye’de de yoksulluğun en 
başta gelen sebepleri arasında yer almak-
tadır. Türkiye, hem başka bir ülkeden 
savaş nedeniyle gelen mülteciler olgu-
sunu (İran-Irak Savaşı ile Suriye Krizi 
mültecileri, Bosna’dan Türkiye’ye yapılan 
göç gibi), hem 1950’li yıllardan itibaren 
giderek artan kırdan kente göç olgusunu, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki te-
rör olayları nedenli göç olgusunu yaşa-
yan bir ülkedir (Buğra ve Keyder, 2006). 

İster başka ülkeden ister ülke içinde 
olsun, terör ve savaşların sebep olduğu 
zorunlu göç, ekonomik nedenli göçten 
tamamen farklı bir göç türüdür. Eko-
nomik nedenli göç, gidilen yerde yoksul 
sayı/oranını artıran bir neden olabilir. 
Kentsel yoksulluktaki artış ve kırsal ke-
sim yoksulluğundaki azalma bu etkene 
bağlı açıklanabilir. Ancak, aslında bu tip 
göçte yoksulların yer değiştirmesi söz 
konusu olduğu için, toplam yoksulluk-
taki bir artıştan ziyade, yoksulluk tipi ve 
belki derecesi bakımından bir artış ol-
ması beklenir. Oysa, terör ve savaşların 
sebep olduğu zorunlu göç, ani yoksullaşma 
sebebidir. Çünkü bulunduğu yerde haya-
tını sürdürebilen, ekonomik nedenlerle 
orayı terk etme iradesi göstermemiş olan 
insanlar, göç nedeniyle yoksullaşmak-
tadır. Gidilen yerde işe, konuta, sosyal 
imkânlara (okul, sağlık hizmeti gibi) 
erişim çok zorlaşabilmektedir. Ayrıca, 
zorunlu göç, gidilen yerleşimin kaynak-
larını, altyapısını zorladığı için daha önce 
oraya yerleşmiş kesimlerde düşmanlığa 
varan yaklaşımlara zemin oluşturabil-
mektedir (DPT, 2001).

4. YOKSULLUK VE TERÖR İLİŞKİSİ

Yoksulluk ve terör sorunları birbirle-
rini etkileyen, yerine göre biri diğerinin 
sebebi veya sonucu olan sorunlardır. 
Yoksulluğun terörü körüklediğini ve 
umutsuz insanların terör örgütlerince 
kolaylıkla kullanılabileceğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Diğer taraftan, bir 
bölge veya ülkede yaşanan terör olay-
ları, ekonomik ve sosyal barışı olumsuz 
yönde etkileyerek yoksulluğa ve gelir 
dağılımında eşitsizliğe sebep olmaktadır. 
Terör olaylarının yol açtığı göç ve nüfus 
hareketleri, yoksulluğun artması ile so-
nuçlanmaktadır.

Terör ve terörizme yol açan doğru-
dan bir sebep olmazsa bile, ekonomik 
açıdan yoksulluk, birçok terör örgütü 
tarafından istismar edilerek terör örgüt-
lerine eleman bulunmasında elverişli bir 
ortam hazırlamaktadır. Nitekim dünya-
daki birçok terör hareketinin ekonomik 
anlamda geri kalmış bölgelerde ortaya 
çıktığı ve rahat bir şekilde geliştiği görül-
mektedir (Taşçıer, 2008).

Türkiye’de yoksulluk ve eşitsizlik ile 
terör olayları arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymak amacıyla yapılan ampirik bir 
araştırmaya göre (Köseli, 2006), yoksul-
luk ve kamu yatırımları ile eğitim hiz-
metlerinin dağılımındaki eşitsizlikler, 
terörün değişik bölgelerde destek bul-
masını ve hızlı bir şekilde yaygınlaşma-
sını kolaylaştırmaktadır. Çünkü teröriz-
min ana sebeplerinden biri adaletsizlik 
duygusudur. Yoksulluk ve eşitsizlikler, 
bireylerde adaletsizlik duygusunu uya-
rarak terörün atmasına ve yaygınlaşma-
sına katkıda bulunabilmektedir.

Doğu ve özellikle Güney Doğu 
Anadolu Bölgelerimizde yaşanan terör 
olaylarının yol açtığı zorunlu göç, kır-
sal alanda yaşayan yüz binlerce insanın 
yurtlarından kopmaları ile sonuçlanmış-
tır. Son derece düşük ekonomik ve beşeri 
sermayesi olan yüz binlerce insan, İstan-
bul, İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya, 
Mersin ve Diyarbakır illeri başta olmak 
üzere, büyük kentlerin gecekondu ya da 
daha ziyade “şehiriçi çöküntü alanları”na 
yerleşmek zorunda kalmışlardır. Bu 

durum, hem göç etmek zorunda kalan 
insanlar hem de göç ettikleri yerlerdeki 
insanlar için çeşitli psikolojik, ekono-
mik, siyasal, sosyal ve kültürel sorunla-
ra ve “sosyal dışlanma”ya yol açmaktadır 
(Adaman ve Keyder, 2008). 

Zamanında alınmayan tedbirler ve 
uygun politikaların geliştirilememesi 
nedeniyle, göçle büyük kentlere gelen 
insanlar genellikle kentlerin kenar semt-
lerine ve akraba veya hemşehrilerinin 
yaşadıkları yerlere yerleşmektedir. Bu 
durum, kentlerde entegrasyona değil, 
sorun yumağı varoşların oluşumuna 
yol açmaktadır. Büyük kentlerdeki derin 
ekonomik ve sosyal eşitsizlikler nedeniy-
le, bu varoşlarda yaşamak zorunda kalan 
bireyler kendilerini toplumdan dışlan-
mış olarak hissetmekte ve terör örgütle-
ri için bu insanların hissiyatını istismar 
etme olanakları artmaktadır. Terör ör-
gütlerinin bu bölgelerdeki propaganda 
ve örgütlenme faaliyetleri, büyük kent-
lerimiz için ciddi tehditler oluşturmak-
tadır. 

5. SONUÇ

Daha önce ifade edildiği gibi, yaygın 
küresel yoksulluk ve gelir dağılımındaki 
eşitsizlik ile küresel bir boyut kazanan 
terör ve terörizm günümüz dünyasının 
tanımlayıcı özelliklerinin başında gel-
mektedir. Hem ulusal hükümetler hem 
de güçlü küresel yönetişim kuruluşları, 
bu durumun küresel düzen için potan-
siyel tehdit oluşturduğunun farkındadır-
lar. Bu nedenle, günümüzde küresel ilgi, 
yoksulluk ve terör sorunlarına yönlendi-
rilmiş; Birleşmiş Milletler (BM) gibi bazı 
uluslararası kuruluşlar ile dünya barışı 
ve alternatif kalkınma savunucuları bu 
süreçte önemli rol oynamış; yoksulluk 
ve terör ile mücadele uluslararası gün-
demin zirvesinde yer almaya başlamıştır. 

Yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşit-
sizlik, diğer küresel bir sorun olan teröre 
yol açmakta veya terörün artarak yay-
gınlaşmasına katkıda bulunmaktadır. 
Benzer şekilde, terördeki artış da, siyasal 
ve ekonomik istikrarsızlık yaratarak yok-
sulluğu ve eşitsizliği daha da derinleşti-

MAKALE
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rebilmekte veya yoksulluğu azaltmaya 
yönelik yatırımların yapılmasını engel-
lemekte veya alınan önlemlerin etkisini 
azaltabilmektedir. Bu nedenle, yoksulluk 
ve terör ile mücadelede, bu iki sorunun 
karşılıklı etkileri göz ardı edilmemelidir.

Ülkemizde de yoğun bir şekilde ya-
şanan yoksulluk ve gelir dağılımındaki 
eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacıy-
la, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını 
azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yöne-
lik tedbirler alınmaktadır. Son yıllarda, 
Bölgelerin potansiyellerini dikkate alan 
kalkınma ve ekonomik gelişme strateji-
leri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, 
bu stratejilerin etkin bir şekilde uygula-
nabilmesi için, özellikle Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgelerindeki yok-
sulluğun hem sebeplerinden biri olan 

hem de bu yoksulluktan beslenen terör 
sorununa kalıcı çözümler üretilmelidir. 
Çünkü terör sorunu çözümlenmedikçe, 
gerek yapılan yatırımlar ve gerekse uy-
gulamaya konulan ekonomik önlemler 
kendilerinden beklenen faydayı sağla-
mamaktadır (Aktan, 2002). Bunun ya-
nında, eğitim ve sağlık hizmetlerine ge-
reken önem ve öncelik verilmeli; yatırım 
ortamı iyileştirilerek özel sektör yatırım-
ları teşvik edilmeli; istihdam olanakları 
arttırılarak işsizlik azaltılmalı ve büyük 
kentlere yönelik göç sonucu oluşan ge-
cekondu ve varoş semtlerde kentsel dö-
nüşüm projeleri uygulamaya konularak 
yaşam ve mekan kalitesi arttırılmalı ve 
sosyal entegrasyon sağlanmalıdır. 

Terörün azalması veya sona ermesi 
iki açıdan önem taşımaktadır. Birincisi, 

terörle mücadele için harcanan kaynak-
ların bölgenin ekonomik ve sosyal kal-
kınması ve gelişmesi için tahsis edilmesi 
mümkün olacaktır. İkincisi, terörün ya-
rattığı tehdit ve ekonomik istikrarsızlık 
ortadan kalkacağı için bölgeye daha faz-
la kamu ve özel sektör yatırımı yönlen-
dirilebilecektir. Bu durumun yaratacağı 
istihdam olanakları, bölgede yaşayan va-
tandaşlarımızın gelir ve refah düzeyinde 
bir düzelmeye sebep olacak ve bölgedeki 
ve ülkemizdeki yoksulluğun azalmasına 
katkıda bulunacaktır. Yoksulluk ve gelir 
dağılımındaki eşitsizliğin azaltılması da, 
toplumdaki adaletsizlik ve sosyal dış-
lanmışlık duygusu ile terör örgütlerinin 
propaganda ve istismar olanaklarını as-
gari düzeye indireceği için terörizmin 
azalmasına katkıda bulunacaktır.  
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1. GİRİŞ

Göç; süre sınırına, amacına ve ika-
metgah değişikliğindeki uzaklığa bağlı 
olarak farklı şekillerde tanımlanmakla 
birlikte genel olarak “bireylerin sürekli 
yaşadıkları yerleşim yerini değiştirerek 
bir başka yerleşim yerinde yaşamaya 
başlaması” olarak bilinmektedir. Göç, 
çoğu zaman sadece bir yerden başka bir 
yere taşınmayla biten bir süreç değildir. 
Birkaç etapta gerçekleşebilir ve çoğu 
zaman tek başına yaşanmaz. Bireyden 
ziyade haneler, akrabalar ve aralarında 
sosyal ilişkiler bulunan kişiler bir arada 
göç eder ya da zaman içerisinde birbir-
lerini destekleyici tarz da göç etmeye 
devam ederler (Skeldon, 2003).  Göç, ge-
nel olarak daha iyi bir yaşam arayışının 
bir sonucu olduğu için aynı zamanda 
ekonomist J.K. Galbraith’in tanımla-
ması ile “yoksullukla mücadelenin en 
eski aracı”dır. (The House Of Commons 
London, 2004).  

Göç, insanlık tarihi kadar eski ol-
makla beraber özellikle sanayileşmenin 
hızlandığı yıllardan itibaren hem geliş-
miş hem de gelişmekte olan ülkelerde 
yoğun bir şekilde yaşanan süreçlere 
dönüşmüştür. Bu durum Türkiye’de de 
benzer şekilde yaşanmış, 1950’lerden iti-
baren tarımda çalışan nüfusun azalmaya 
başlaması ve sanayileşmedeki hızlanma 
ile kırsal kesimden şehirlere doğru göç-
ler yaşanmaya başlamıştır. Göç olgusu 
ve hızla artan kentleşme 1950’lerden 
itibaren Türkiye’nin temel sosyal mese-
lelerinden biri olmuştur, olmaya devam 
etmektedir. Göçle beraber yoksulluk da 
bir sorun alanı olarak gündeme gelmiş, 

göç ile yoksulluk arasındaki sebep so-
nuç ilişkisi irdelenmeye başlamıştır. Bu 
çalışmanın asıl konusunu da göç ile yok-
sulluk arasındaki sebep-sonuç ilişkisi ve 
göçün yoksullukla mücadelede nasıl bir 
araç olduğu sorunsalı teşkil ekmektedir. 

2. TÜRKİYE’DE GÖÇ PROFİLİ

Türkiye’nin göç profiline bakıldığın-
da, ADNKS verilerine göre;  Türkiye’de 
her yıl nüfusun %  2’si, her beş yılda nüfu-
sun yaklaşık % 10’u yer değiştirmektedir. 
Türkiye için 1927 yılından 2012 yılına 
kadar geçen dönemde kırsal ve kentsel 
nüfusuna bakıldığında; 1927 yılında 
%  75.8 olan kırsal nüfusun 2012 yılın-
da % 22.8 düştüğü, %  24.2 olan kentsel 
nüfusun ise 2012 yılında %  77.2’ye çık-
tığı görülmektedir (TÜİK, 2012). Bu 
verilerden 1927 ile 2012 yılları arasında 
kırsaldan kente doğru yoğun bir göç ya-
şandığı ve kırsal nüfusun gitgide kentsel 
nüfusa dönüştüğü anlaşılmaktadır.  

Türkiye’de 1950’lerde başlayan ve 
artarak devam eden bir göç hareketi 
söz konusudur ve literatürde yaşanan 
bu göçü tetikleyen faktörler itici (push 
factors) ve çekici (pull factors) faktörler 
olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak 
değerlendirildiğinde yaşanan göçlerin 
arkasında topraksızlık, arazilerin küçül-
mesi, tarımda makineleşme, hızlı nüfus 
artışı, yoksulluk, işsizlik, düşük ücret, 
sosyal hizmetlerin yetersizliği gibi “itici 
faktörler” vardır. Öte yandan göç ha-
reketini tetikleyen iş imkânlarının faz-
lalığı, sanayileşme, yüksek ücret, daha 
iyi yaşam şartları, kişisel ve profesyonel 
gelişim için fırsatlar gibi şehrin çekici 

yönleri de mevcuttur (The House of 
Commons London, 2004). Yoksulluk, 
düşük gelir, sağlık ve öğrenim hizmetle-
rinin yetersizliği karşısında kentlerdeki 
işgücü, yüksek gelir, öğrenim ve sağlık 
hizmetlerindeki fırsat eşitliği göç hare-
ketinin temelinde yatan sebepler olarak 
değerlendirilmekte, toplumun hemen 
hemen her kesiminde görülen daha iyi 
yaşam koşullarına ulaşma arzusu tetik-
leyici neden olarak tanımlanmaktadır 
(Özer, 2012).

Türkiye’de göç süreci yapısal farklı-
lıkları nedeniyle genellikle “1950-1980 
dönemi” ve “1980 sonrası” olarak ele 
alınmaktadır. 1950’lerden itibaren tarım 
makinelerinin artmasıyla birlikte emeğe 
olan ihtiyacın azalması, arazilerin küçük 
parçalara bölünmesiyle ortaya çıkan 
topraksızlaşma, sanayileşme ile birlik-
te yaşanan iktisadi kalkınma, iletişim 
ve ulaşım da yaşanan ilerlemeler gibi 
sebeplerden dolayı kırsal bölgelerde ya-
şayan insanlar kasaba ve kentlere yerleş-
meye başlamıştır (Dinçer, http://metu.
academia.edu). Bu süreçteki şehirleşme-
nin çıkış noktası, şehirlerin çekim gü-
cünden ziyade makineleşmenin emeğe 
olan ihtiyacının azaltmasından kaynak-
lanan kırsal bölgenin itici gücü olmuştur 
(Dinçer, http://metu.academia.edu). 

1950 ile 1980 yılları Türkiye’de göç 
hareketinin ve kentleşmenin yoğun ve 
hızlı yaşandığı ilk dönem olmuştur. Göç 
hareketi 1980’lerden sonra da faklılaş-
maya başlayan yapısı ile devam etmiştir. 
Bu dönemde sanayileşmenin hızlanma-
sı ve kent yaşamının sağladığı olanak-
ların artması ile kentlerin çekici gücü 

GÖÇ VE YOKSULLUK

?
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temel tetikleyici faktöre dönüşmeye 
başlamıştır. 1950 ile 1980 yılları arasında 
göç eden hanelerin kente entegrasyon 
süreci ile 1980’lerden sonra göç edenle-
rin kente tutunma çabaları da farklılıklar 
göstermiştir.  Bu iki dönem hem göçü te-
tikleyen nedenler hem de göç sonrasın-
da yaşanan adaptasyon süreci bakımın-
dan farklı profiller sergilemiştir. 

1950-1980 döneminde göç eden 
haneler iş bulma, gecekondu da olsa 
konut edinme konusunda 1980’lerden 
sonra göç eden hanelere göre çok daha 
avantajlı olmuşlardır.  Özellikle 1990’lı 
yıllarda, sadece güvenlik nedeniyle zo-
runlu olarak göç etmek durumunda 
kalan haneler değil; aynı zamanda eko-
nomik nedenlerle kente göç eden yoksul 
haneler de ekonomide yaşanan darbo-
ğazlar nedeniyle göç ettikleri yerlerde 
hayata tutunmakta zorlanmışlardır. Bu 
yıllardan sonra kente göç eden yoksul 
hanelerin iş bulması, refah seviyesini 
arttırması ve sosyal hayata adapte olması 
çok daha güç olmuştur. Bu da yoksul-
luktan kurtulmak amacıyla kente göç 
eden hanelerin pek çoğunun bir süre 
sonra varoşlarda yaşayan kent yoksul-
larına dönüşmelerine yol açmıştır. Bu 
haneler, sosyal güvenlikten yoksun, ge-
çici işlerde düşük ücretle çalışan, sosyal 
hizmetlerden oldukça sınırlı yararlanan, 
kötü barınma şartlarında toplumun 
diğer kesimlerinden kopuk yaşayarak 
marjinalleşen bir kitleye dönüşmüşler-
dir (Taşkan, 2007). Dolayısıyla 1950’ler-
den itibaren kırdan kente doğru yaşan-
maya başlayan hızlı göç süreci özellikle 
1980’lerden sonra kentsel yoksulluğu da 
beraberinde getirmiştir.

Göç her zaman yaşam standartla-
rında iyileşme ve refah getirmemiş aynı 
zamanda kent içi eşitsizliklere, kutuplaş-
malara, ekonomik ve sosyal problem-
lere yol açmıştır (Açıkalın, 2004).  Göç 
eden nüfus iş bulmakta ya da konut 
edinmekte zorluk çekmiş, eğitim, sağlık, 
altyapı hizmetlerine erişimde sıkıntı-
lar yaşamıştır. Yoksulluktan kurtulmak 
ve yaşam standartlarını yükseltmek 
amacıyla göç eden hanelerin bir kısmı 

yaşam şartlarını beklenilen düzeyde 
iyileştirememiştir. Çoğu zaman kayıt 
dışı sektörlerde güvencesiz ucuz işçi ola-
rak çalışmak zorunda kalan bu nüfus, 
varoşlarda düşük nitelikli konutlarda, 
altyapı eksiklikleri içerisinde hijyen şart-
larından yoksun yaşamışlardır. Bu du-
rum beraberinde sosyal dışlanmayı da 
getirmiştir. Umut olarak görülen büyük 
kentlere göç, zaman zaman yoksulluğa 
çözüm olamamış, aksine kente uyum 
sağlayamamış yeni haneler yaratmıştır. 
Bu da göstermektedir ki her zaman için 
göçün yoksulluğu azalttığından ya da 
yok ettiğinden söz etmek mümkün de-
ğildir. Yoksullukla mücadelenin en eski 
yolu olarak bilinen göç, zaman zaman 
mekâna dayalı olarak değişen yüzü ile 
yoksulluğun sonucu ya da sebebi olarak 
kalmaya devam etmektedir.  

GÖÇ-YOKSULLUK İLİŞKİSİ

Göçü tetikleyen en belirgin olgu-
lardan birisi yoksulluktur. Göç yok-
sulluğun hem nedeni hem de sonucu 

olabilir. Benzer şekilde göç yoksulluğu 
azaltan bir süreç olabileceği gibi yok-
sulluğu daha da artıran bir olguya dö-
nüşebilir. Dolayısıyla göç ile yoksulluk 
arasındaki bağlantı hakkında doğrudan 
bir genelleme yapmak pek mümkün 
değildir. Ancak şu bir gerçektir ki yok-
sulluk göç sürecini, göç de yoksulluk 
sürecini bir şekilde etkilemektedir ve bu 
etkinin ne yönde olacağını ağırlıklı ola-
rak göç eden hanenin sosyo-ekonomik 
durumu, göç edinilen yerdeki yaşam 
koşulları ve sunulan sosyal hizmetler 
belirlemektedir (Skeldon, 2003).

Göçün yoksulluğun sonucu olarak 
gerçekleştiği durumlarda yoksulluk 
hissiyatı söz konusudur. Yani göçe ni-
yetlenen hane görece olarak yoksul ko-
numda olduğunu düşünmektedir. Göç 
süreci asıl yerleşik yerden yeni yere ge-
çişi sağlamakta ve çoğu zaman göç eden 
hane eski yerleşik yeri ile bağını koru-
yarak göç ettiği yer ile eski yerleşik yeri 
arasında ilişki kurmaktadır. Yeni göç 
edilen yerde elde edilen bilgi, beceri ve 
kazanç çoğu zaman geride kalanlara ak-
tarılmaktadır. Bu süreçte kalanlar kendi 
koşullarını gidenlerle karşılaştırarak 
görece yoksulluk içerisinde olduklarını, 
yaşam koşullarının göç edenlere göre 
daha kötü olduğunu düşünebilmektedir 
(Skeldon, 2003). Sonuç olarak yaşanan 
göç süreci kalan insanlarda daha iyi ya-
şam şartları ve ihtiyaçlarını daha kolay 
karşılamaları için kendilerinin de göç 
etmeleri gerektiği hissiyatını yaratmak-
tadır. Bu da zaman içerisinde göç etmeyi 
düşünen hane ve kişi sayısında artışa ne-
den olmaktadır. Dolayısıyla; göç sadece 
yaşanan mutlak bir yoksulluğun sonucu 
değil, bunun ötesinde daha iyi bir yaşam 
arzu etmekten kaynaklanabilmektedir. 

Göç çoğunlukla yoksulluktan kaçış 
yolu olarak görülmektedir. Özellikle de 
yaşanılan yerde yoksulluktan çıkış için 
çok da seçenek bulunmadığı durumlar-
da insanlar göçe yönelmektedir. Hayatta 
kalma mücadelesi veren yoksullar önce-
likle en yakında iş olanağı sunan alanla-
ra göç ettiğinden ilk etapta bölgesel göç-
ler yaşanmaktadır. Göç edilen bu yakın 
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çevrenin de iş ve daha iyi yaşam olanak-
ları sunamadığı durumlarda insanlar 
daha büyük şehirlere, metropollere göç 
etmeye yönelmektedir.

Göç ister yoksulluğun bir sonucu 
olarak yaşansın, isterse bölgesel geliş-
melerden ve hizmetlerden yararlanmak 
amacıyla yaşanmış olsun genel olarak 
yoksullukla göç arasında negatif  bir ilişki 
olduğu varsayılmaktadır. Ancak bu yar-
gıya varmadan önce göç sürecinin nasıl 
sonuçlandığına bakmak gerekir (Skel-
don, 2003).  Metropollerde yoksulluk 
durumu göç etmiş ya da önceden oraya 
yerleşmiş olmanın ötesinde şehrin sağ-
ladığı çalışma ve yaşam koşullarından 
ne kadar yararlanılabildiği ile birebir 
ilgilidir. Bu nedenle haneler düzeyinde 
göç ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi an-
lamak için bazı sorular sormak gerekir:  
Göç eden haneler ağırlıkla metropol-
lerin varoşlarına mı yerleşmektedirler? 
Hangi yaşam koşullarına sahiplerdir? 
Ne tür işlerde çalışmaktadırlar? Daha 
önceden kentte yaşamakta olan yoksul 
hanelere göre iş bulma noktasında ko-
numları nedir? Sosyal hizmetlere eri-
şimde dezavantaj yaşamakta mıdırlar? 
Beşeri ve sosyal sermaye düzeylerinde 
olumlu bir ilerleme görülmekte midir? 
Bu konuda kesin yanıtlar vermek ol-
dukça zordur ancak toplumun diğer 
kesimleriyle karşılaştırma yaparak bu 
hanelerin içinde bulunduğu görece du-
rum tespit edilebilir. 

3. SONUÇ 

Göç ağırlıklı olarak bölgesel eşitsiz-
liklerin yoğun yaşandığı ülkelerde çok 

da fazla yaşanmaktadır. Dolayısıyla söz 
konusu göç olduğunda politika üreti-
cilerinin asıl yoksulluk ve eşitsizlik ile 
mücadele konularına eğilmeleri ve bu 
sorunların çözümüne katkı sağlayacak 
politikalar geliştirmeleri gerekmektedir 
(Skeldon, 2003).  

Bu noktada kırsalda tarım dışı gelir 
getirici faaliyetlerin desteklenmesi, ya-
şam kalitesini arttırmaya yönelik tedbir-
ler alınması nüfusun kırsalda tutulması 
açısından önemli olduğu gibi; şehre 
göç etmiş kesimlerin kent yoksullarına 
dönüşmemesi için de sosyal politikalar 
geliştirilmesi,  hizmet sunumunun plan-
lanması, çalışma ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi adına önlemler alınması 
da ayrıca önem arz etmektedir. Göçün 
bir anda sona ermeyeceğinin ve sürekli 
devam edeceğinin bilinmesi ve buna 
göre politikaların geliştirilmesi gerek-
mektedir. Göçü kontrol etmek ve dur-

durmak mümkün olmadığından asıl 
yapılması gereken yaşanacak göç süreç-
lerinin olabildiğince önceden planlan-
ması, hizmet sunumlarının buna göre 
kurgulanması ve uygulanmasıdır.

Her ne kadar çoğu zaman göç daha 
iyi yaşam koşulları sağlamada ve yok-
sullukla mücadelede aracı olsa da kendi 
içerisinde sömürü ve zorlukları barındı-
ran bir süreçtir. Unutulmaması gerekir 
ki göç ekonomik ve sosyal getirilerin 
yanı sıra aynı zamanda bazı maliyetler 
içerir. Önemli olan göç sürecinin yok-
sulluğun ortadan kaldırılması için bir 
araç olması ve göç edenlerin yeni ya-
şamlarına entegrasyonlarının sağlan-
masıdır. 

Asıl mevzu, göçün nasıl yaşandığı, 
kalkınma için ya da yoksullukla müca-
dele için nasıl değerlendirilebileceğidir. 
Kritik olan husus sosyal politikaların bu 
yönde nasıl geliştirileceğidir. 
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Dinamik ve karmaşık sistemler 
olarak kentler zaman içinde 
olumlu veya olumsuz yönde ola-

bilen değişim ve dönüşümlere uğramakta-
dırlar. Göç ve hızlı kentleşmenin etkisi ile 
plansız ve çarpık biçimde büyüyen kent-
lerimiz fiziksel ve çevresel olarak sorunlu, 
kötü yapı stoku nedeniyle doğal afetlere 
karşı savunmasız ve riskli alanlar haline 
gelmiştir. Bunun yanında artan işsizlik ve 
yoksulluk kentlerimizde sosyo-ekonomik 
ve kültürel olarak ayrışan, eşitsiz, sağlıksız 
yaşam ve çevre koşullarına sahip zamanla 
çöküntü alanlarına dönüşen alanlar yarat-
mıştır. Bu durum, afet risklerinin de etkisi 
ile kentlerimiz için kentsel mekânın yeni-
den üretilmesi, güvenli, çağdaş ve kentsel 
standardı yüksek alanlar olarak yeniden 
düzenlenmesi anlamına gelen kentsel 
dönüşüm uygulamalarını gündeme ge-
tirmektedir. Kentsel alanlarda dönüşüm 
ve yenilemenin gerekliliğini ortaya koyan 
temel nedenlerin başında gelen kentsel 
yoksulluk, göçün yoğun olarak yaşandığı 
kentlerimizde önemli bir sorun alanı ola-
rak öne çıkmaktadır. Bu alanda yürütüle-
cek politikalar ve kentsel dönüşüm araç-
ları ile bir yandan çevre kalitesi ve kentsel 
yaşam standardı yükseltilmekte diğer 
yandan   dezavantajlı kent yoksulları kısa, 
orta ve uzun vadede kentsel sistem içinde 
yer edinebilmeleri için desteklenmektedir. 
Makale kapsamında kentsel dönüşüm ve 
yoksulluk kavramları incelenerek, Diyar-
bakır örneği ele alınacaktır.

KENTSEL YOKSUNLUK VE 

KENTSEL DÖNÜŞÜME KAVRAMSAL 

YAKLAŞIM

Kentsel yoksunluk, kentin fiziksel 
olarak niteliksiz alanlarında yaşayan 
alt gelir grubuna mensup kişilerin, 
kentlilerin erişmesi gereken hizmet 
ve imkânlara kentin geri kalanıyla eşit 
oranda erişememe, kötü yaşam koşul-
larına sahip olma ve zamanla toplum-
dan dışlanma ve ayrışma sorunları ile 
tanımlanan durumdur. Kentsel yok-
sunluğu tanımlayan Brown ve Madge 
yoksunluğu kısaca “toplumsal uzlaş-
manın düşük derecede olduğu, mad-
di, duygusal, fiziksel ve davranışsal 
açılardan tatmin etmeyen ve 
istenmeyen koşullar” olarak 
kabul etmektedir (Özden, 
2008). Sosyal dışlanmanın da 
göstergesi olan kentsel yok-
sunluk, gecekondu ve yoksul 
mahallelerin gerilimlere açık, 
kentsel çatışma ve suç alanla-
rına dönüşmesi ve güvensiz 
ortamlar haline gelmesine ne-
den olmaktadır.

Kentsel dönüşüm, kentsel 
alanlarda yıpranmış, eskiyen 
ve niteliksizleşen alanların fi-
ziksel olarak iyileştirilmesi ile 
sosyo-ekonomik olarak yeni-
den işlevlendirilmesi için yü-
rütülen süreçler olarak tanım-
lanmaktadır. Bir başka ifade 
ile “yitirilen bir ekonomik et-

kinliğin yeniden geliştirilmesi ve can-
landırılması, işlemeyen bir toplumsal 
işlevin işler hale getirilmesi; toplumsal 
dışlanma olan alanlarda, toplumsal 
bütünleşmenin sağlanması; çevresel 
kalitenin veya ekolojik dengenin kay-
bolduğu alanlarda bu dengenin tekrar 
sağlanması” (Özden, 2008; Roberts, 
2000’den alıntı) olarak tanımlanmıştır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE 

YENİLEME GEREKSİNİMLERİNİN 

ORTAYA ÇIKIŞI

Dünyada kentsel dönüşüm olgu-
sunun ortaya çıkması ve uygulamala-
rın olgunlaşmasında Avrupa ve Ame-
rika’daki gelişmeler etkili olmuştur. 

YOKSULLUK   KE TSEL Ö Ü Ü  
VE YAR AKIR ÖR E
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Avrupa’da sanayileşme ve kentleşme 
ile kentlerde nüfusun artması, kötü 
yaşam ve çevre koşullarına sahip alan-
ların oluşması nedeniyle yenilenme 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunun yanın-
da özellikle ikinci Dünya Savaşının ar-
dından tahrip olan kentlerin iyileştiril-
mesi, zengin kültürel mirasın onarımı 
ve yeniden canlandırılması için yoğun 
olarak dönüşüm ve yenilenme araçları 
kullanılmaya başlanmıştır. Amerika’da 
ise 1850’lerde köyden kente göçler ile 
hızlı kentleşme yaşanmış bunun sonu-
cunda sosyokültürel sorunlar, konut 
sorunları ve çöküntü alanları ortaya 
çıkmıştır.

İlk kentsel yenileme eylemlerinin 
1950’lerde “sefalet yuvaları” diye ta-
nımlanan ‘slum’ların temizlenmesiyle 
başladığı bilinmektedir (Özden, 2008; 
Roberts; Andersen, 1999:241-277’den 
alıntı). Ancak 1960’larda tarihi yapı-
ların korunmasının benimsenmesi 
ile terk edilen bu yöntemin zaman 
içinde sürdürülebilir olmadığı anla-
şılmış ve toplumsal, sosyal, kültürel 
ve ekonomik olarak sakıncaları görül-
müştür. İngiltere’nin de içinde bulun-
duğu ülkelerdeki yanlış deneyimler,  
yenilemeyi hedef alan bir vizyon ye-
rine, yerleşmelerdeki sosyal ve fiziksel 
sorunları birlikte çözmeyi hedefleyen 
sürdürülebilir dönüşümlerin yapılma-
sının gerekli olduğunu kanıtlamıştır.

Türkiye’de ise kentsel dönüşüm, 
göç alan ve çarpık kentleşen metropo-
liten kentlerin gecekondu alanlarının 
yasallaştırılması ve sağlıklaştırılması 
amaçlı dönüşüm projeleri (1980’ler) 
ile başlamış ve 1990’lardan bugüne 
planlama içindeki gündemini artıra 
gelen güncel bir konu olmuştur. 1990 
sonrasında yıpranmış kent dokuları 
ile özelleştirme uygulamaları sonu-
cunda alışveriş-eğlence merkezleri 
ve konut alanı vb. yeni işlevlere konu 
olan alanlarda ve başta deprem ve sel 
olmak üzere afet tehlike ve risklerinin 
yoğunlaştığı alanlarda da yaygın ola-
rak başvurulan bir uygulama olmuştur 
(Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2010). 

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMAÇLARI, 

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE 

DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Kentsel dönüşüm pratiğinde, 
1980’lerde dünya genelinde fiziksel ve 
ekonomik boyutlar ön planda tutulurken, 
1990’larla birlikte kentsel canlandırma-
da işbirlikleri, toplumsal ve sosyal boyut-
ların önemi ön plana çıkmıştır. Paralel 
olarak uluslararası politika belgeleri ve 
AB şartlarında “sürdürülebilir kentsel 
dönüşüm” yaklaşımı benimsenmekte 
ve bu kapsamda kentsel dönüşüm mü-
dahale edilecek bölgede kentsel sorun-
ların çözümlenmesini sağlayacak, aynı 
zamanda ekonomik, sosyal, fiziksel ve 
çevresel boyutları kalıcı olarak iyileşti-
recek kapsamlı bir eylem olarak görül-
mektedir. 

Roberts (2000)’e göre kentsel dönü-
şüm beş amaca hizmet etmektedir;

 Kentin fiziksel koşulları ve toplumsal 
problemleri arasında doğrudan ilişki 
kurulması,

 Kent dokusunu oluşturan öğelerin 
fiziksel olarak sürekli değişim ihtiya-
cına cevap verilmesi,

 Kentsel refah ve yaşam kalitesini ar-
tırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma 
yaklaşımının ortaya konulması,

 Kentsel alanların en etkin biçimde 
kullanımına ve gereksiz kentsel yayıl-
madan kaçınmaya yönelik stratejile-
rin ortaya konulması,

 Toplumsal koşullar ve politik güçle-
rin ürünü olarak kentsel politikanın 
şekillendirilme ihtiyacının karşılan-
ması (Akkar, 2006; Roberts 2000:9-
36’dan alıntı).
Uygulanan dönüşüm/yenileme/

sağlıklaştırma projeleri amaçları ba-
kımından çeşitlilik göstermektedir. 
ABD’de Massachusett-Boston yakın-
larında Lowell, Halifax’da Dean Clo-
ugh ve Newcastle’da Cruddas Park’ta 
yapılan kentsel canlandırma projeleri 
toplumsal içerikleri ön planda olan 
projelerdir (Akkar, 2006). Bu projeler-
de, toplumun ekonomik refah düze-
yini iyileștirici dönüșüm stratejileri ön 
planda tutularak, çöküntü alanlarında 

yaşayan insanlara, yeni iș ve eğitim im-
kanları sağlanmıș; yeniden topluluk 
olabilmelerine yönelik katılımlı süreç-
lerle toplumsal dönüșümün sağlanma-
sına çalıșılmıștır (Akkar, 2006; Noon ve 
diğerleri, 2000:61-85’ten alıntı). Tarihi 
merkezler ve kentlerde ise koruma yak-
laşımı ile dönüşüm amaçları bir arada 
ele alınmakta, tarihi ve kültürel mirası 
koruma odaklı dönüşüm projeleri, tu-
rizmin canlandırılması politikaları uy-
gulanmakta ve kentlerin ekonomik de-
ğeri yeniden yaratılmaktadır. 

Ülkemizde kentsel dönüşüm konu-
sunda sorunlar fiziksel mekanın yeni-
lenmesine indirgenmiş, dönüşümün 
toplumsal, ekonomik ve çevresel bo-
yutları göz ardı edilmiştir. Son 10 yılda 
ülkemizde kentsel yenileme projeleri 
yapılmakta ve çoğunlukla soylulaştırma 
(mutenalaştırma) yoluyla dönüşümler 
yapılmaktadır. Oysa kentsel dönüşüm, 
fiziksel mekânın dönüşümünün yanı 
sıra, sosyal adalet, sosyal gelişim, yerel-
ekonomik kalkınma, tarihi ve kültürel 
mirasın ve doğal çevrenin korunması, 
sürdürebilirliğinin sağlanması vb. ilkeler 
çerçevesinde kapsamlı ve bütünleşik bir 
yaklaşımla ele alınması gereken bir ko-
nudur (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
2010). 

 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ta-
rafından düzenlenen Kentleşme Şûrası 
çalışmalarında Türkiye’de kentsel dönü-
şüm politikalarının hedefleri (Bayındır-
lık ve İskan Bakanlığı, 2009);

Kapsamlı ve bütünleşik ‘sürdürülebi-
lir kentsel dönüşüm’ çerçevesinde ulu-
sal kentsel dönüşüm vizyonu ile uzun 
soluklu politika / strateji / hedeflerin 
belirlenmesi,  

 Kentsel dönüşüm politika ve uygula-
malarının geniş kapsamlı kentsel po-
litikalar ve uygulamaların bir parçası 
olması,

 Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin 
hem modern yeni çevrelerin inşa edil-
mesi, hem de ekonomik büyümeyi 
sağlayan sektörler üzerinden kentle-
rin yarışabilirliğini destekler nitelikte 
dönüşümün ekonomik boyutunun 
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hazırlanması,
 Kentsel dönüşüm projelerinin sosyal 

kalkınma boyutunun olması,
 Kentsel dönüşüm projelerinin çevre-

sel koruma yaklaşımı ile hazırlanma-
sı,

 Tarihi dokuda ve özellikle sit alan-
larında, kültürel değeri olan konut 
stokunun korunması da dâhil olmak 
üzere, koruma eksenli kentsel dönü-
şüm yaklaşımının benimsenmesi,

 Kentsel dönüşüm yönetimine ilişkin 

kurumsal düzenlemelerin yapılması;
 Kentsel dönüşüm uygulamalarında 

gerekli finansman kaynakları için 
ulusal ve uluslararası fonlardan fay-
dalanmayı olanaklı kılacak modelle-
rin geliştirilmesi olarak belirlenmiş-
tir.

DİYARBAKIR KENTİNDE MEVCUT 

DURUM VE DÖNÜŞÜM İHTİYACI

Diyarbakır kenti yoğun nüfus ha-
reketlerine sahne olmuş ve bölge kırsa-
lından kente yoğun olarak göç almıştır. 

Özellikle 1960’larla başlayan kaçak ve 
çarpık yapılaşma sonucu kentin en bü-
yük merkez ilçesi olan Bağlar bölgesi 
yapılaşmış, 1980-2000 yılları arasında 
kat artışları ile yapı yoğunluğu artmış 
ve hektar (ha) başına 1200 kişiyi bu-
lan nüfus yoğunluklarına ulaşılmıştır. 
Diyarbakır’ın tarihi kent merkezi olan 
Suriçi bölgesi de hızlı ve çarpık kentleş-
meden fazlasıyla etkilenmiş, tarihi doku-
ya aykırı, plansız ve sağlıksız yapılaşmaya 
maruz kalmıştır. 

Bağlar ve Sur bölgeleri aynı zamanda 
düşük gelir grubunun yaşadığı, işsizlik 
oranının yüksek olduğu, eğitim düzeyi-
nin düşük olduğu bölgelerdir. Bu iki böl-
ge sağlıksız fiziksel koşulları ile yüksek 
deprem riski altında, bunun yanında göç 
ve yoksulluktan kaynaklı sorunlar nede-
niyle de sosyal çöküntü riski altındadır. 
Birbirinden farklı niteliklere sahip olan 
Bağlar ve Suriçi bölgelerinde yerel katılı-
mın planlama sürecine dâhil edilmesiyle 
özgün çok aktörlü ve çok sektörlü dönü-
şüm modellerinin oluşturulması ve bu 
doğrultuda sürdürülebilir kentsel dö-

nüşüm ve sağlıklaştırmanın sağlanması 
gerekmektedir. 

DİYARBAKIR TARİHİ KENT 

MERKEZİ, DÖNÜŞÜM VE YEREL 

KALKINMA PROJESİ 

Artan nüfus ve değişen koşullar nede-
niyle sosyokültürel olarak dönüşümlere 
uğrayan kentlerde en şiddetli çöküntüler 
tarihi kent parçaları ve merkezlerinde ol-
maktadır. Diyarbakır tarihi kent merke-
zi de benzer bir süreç yaşamış, nüfusun 
bölgeyi terk etmesi, göçle gelen nüfusun 
bölgede yoğunlaşması ile kullanıcı pro-
fili değişmiş ve tarihi merkezde yıpran-

malar ve çöküntüler meydana gelmiştir. 
Kentin en yoksul kesimlerinin yer seçtiği 
bölge, aynı zamanda fırsatların en yoğun 
olduğu bölge niteliği de taşımaktadır. 
İçerdiği tarihi ve kültürel miras önemli 
oranda tahrip olmuş olsa da, alan sokak 
sağlıklaştırma, restorasyon, renovasyon 
ve işlevlendirme çalışmaları ile yeniden 
canlandırılabilecek bir karakter sergile-
mektedir. Turizm sektörünün alan içe-
risinde yoğunluk kazanması sürecinde 
yoksul kesimin istihdam edilebilirliğinin 
arttırılması önem taşımaktadır (Karaca-
dağ Kalkınma Ajansı, 2012). 
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Suriçi bölgesi UNESCO Dünya 
kültür mirası aday listesinde yer alan 
Diyarbakır Surları ile çevrilidir ve kent-
sel sit alanıdır. Suriçi ve Diyarbakır’ın 
çekirdek yerleşmesi olan İçkale bölgesi 
zengin kültürel mirasa ve turizm po-
tansiyeline sahiptir. İçkale bölgesinde 
fiziksel sağlıklaştırma ve işlevlendirme 
projesi devam etmekte ve diğer yandan 
Suriçi ve İçkale’de dört mahallede kentsel 
dönüşüm projesi uygulanmaktadır. An-
cak stratejik ve bütüncül bir planlama 
dâhilinde elde edilmemiş olan ve daha 
çok fiziksel yenilenmeyi hedefleyen bu 
projelerin toplumsal ve sosyal kalkınma 
boyutları yetersiz kalmaktadır. Dün-
ya ve Türkiye’deki uygulamalar sadece 
mekânsal çevrenin iyileştirilmesi yö-
nündeki müdahalelerin sürdürülebilir 
olmadığını ve projeden beklenen geliş-
meyi sağlayamadığını ortaya koymuş-
tur. Bu durumun Suriçi’nin tarih, kültür 

ve turizm odağı olarak canlandırılması 
yoluyla aşılması mümkündür. Suriçi 
bölgesinin kentsel sit alanı olması kent-
sel dönüşüm/yenileme/sağlıklaştırma 
uygulamaları için Alan Yönetimi1  ara-
cının kullanılmasını gerekli kılmaktadır. 
Katılımcı süreçler ile yönetim planı oluş-
turulması, mekansal, sosyal, kültürel ve 
ekonomik boyutları ile bölgede kentsel 
dönüşüm modelinin alanın özellikleri 
doğrultusunda yerel sahiplenmeyi de 
sağlayacak olan müzakere yöntemi ile 
oluşturulması önem arz etmektedir. 

Uygulanacak kentsel dönüşümün 
tüm boyutlarda gelişmeye ve yerel kal-
kınma programı/projesinin 4 temel 
amacına hizmet etmesi sağlanmalıdır:

 Mekansal çevrenin iyileştirmesi: 
Oluşturulacak olan modelde, fiziksel 
çevrenin iyileştirilmesi ile güvenli ve 
çağdaş kentsel alanlar oluşturulmalı 
ve Suriçi’nin çekiciliği ve ekonomik 

değeri artırılmalıdır.
 Ekonomik gelişmenin sağlanma-

sı: Yaratılan ekonomik ve çevresel 
değerin kullanıcılar ve ilgili taraflara 
hakça dağıtılması sağlanmalı ve kül-
türel miras ve turizm sektörü ile yerel 
kalkınma modeli oluşturulmalıdır. 

 Sosyal hizmet sunumunun geliş-
tirilmesi: Kentsel yoksulluk, yok-
sunluk ve eşitsizliklerle mücadele 
politikaları proje kapsamında tanım-
lanmalı ve alanda sosyal kalkınma 
önlemleri gerçekleştirilmelidir. 

 Kurumsal kapasitenin geliştiril-
mesi: Program/projenin hedeflerine 
ulaşmasında kurumsal kapasite ve 
yeterlik kilit önem arz etmektedir. 
Söz konusu program/projenin ha-
zırlık, koordinasyon, planlama, uy-
gulama, izleme ve değerlendirme 
süreçlerinde aktif rol üstlenecek ku-
rumsal yapılanmalar oluşturulmalı-
dır. 
Sonuç olarak; kentsel dönüşüm po-

litika ve uygulamalarının geniş kapsamlı 
kentsel politika ve uygulamaların bir 
parçası olması; yeni sorun alanları yara-
tan parçacıl uygulamaların terk edilmesi 
gerektiği açıktır. Ülkemizde konut alan-
larında ve kent merkezlerinde uygulana-
cak dönüşüm projelerinde soylulaştırma 
yöntemi ile dönüşüm yerine, sosyal kal-
kınma boyutunun dâhil edildiği projeler 
sürdürülebilirlik açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Kaynakça

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2009). Kentleşme Şurası 2009 Komisyon Raporları I. Cilt, Mekansal Planlama Sistemi ve Kurumsal Yapılanma, Ankara: Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı Yayını.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2010). KENTGES (Sürdürülebilir Kentsel Gelişme için Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı), Ankara: Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Yayını.

Karacadağ Kalkınma Ajansı (2012). KABKY (Şanlıurfa-Diyarbakır Kentsel Alt Bölge Kalkınma Yaklaşımı), Şanlıurfa: Kurtuluş Matbaası Yayını.
Özden, P. P. (2008): Kentsel Yenileme, Ankara, İmge Yayınları.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (2002). Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (2006a). Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (2006b). Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.
Akkar, M. Z. (2006). “Kentsel Dönüșüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye”, Planlama, 2006/2, ss 33.
Sönmez  Ö. N. (2006) “Düzensiz Konut Alanlarında Kentsel Dönüşüm Modelleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Planlama, 2006/2, ss 121-127.

1 5226 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda sit alanlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yeni bir uygulama aracı olarak Alan Yönetimi 
tanımlanmıştır. Diyarbakır’da alan yönetimi sınırları belirlenmiş, alan yönetimi kurularak çalışmalara başlanmıştır.

MAKALE



21bölgesel kalkınma

1. YOKSULLUK VE YOKSULLUK 

TÜRLERİ

Kalkınma ekonomisinin temel ilgi 
alanlarından birisi olan yoksulluk (po-
verty) kavramı farklı şekillerde tanım-
lanmaktadır. Mutlak yoksulluk olarak 
da adlandırılan yoksulluğun en basit 
tanımı, bireyin yaşamını sürdürebilmek 
için gerekli olan asgari ihtiyaçlarını (gıda, 
giyinme, barınma gibi)  karşılayacak ge-
lirden yoksun olma durumudur (TÜSİ-
AD, 2000: 95).

İktisat, sosyoloji, psikoloji, kent bilim, 
yönetim bilimi gibi çok sayıda sosyal bi-
lim dalının ilgi alanına giren ve bu özelli-
ğiyle disiplinler arası bir özellik arz eden 
“yoksulluk” kavramı, gelir dağılımında-
ki adaletsizlikle çok yakından ilgili bir 
kavramdır. Bu nedenle, “gelir dağılımı” 
kavramını tanımlamak yararlı olacaktır.

Gelir dağılımı, bir ülkede belirli bir 
süre içerisinde üretilen ulusal gelirin 
bireyler, gruplar veya üretim faktörleri 
arasında dağılımı olarak tanımlanabilir 
(Aktan, 2002). Başlıca gelir dağılımının 
türleri fonksiyonel, kişisel, sektörel ve 
bölgesel gelir dağılımıdır.

Gelir dağılımı nispeten dengeli olan 
toplumlarda yoksulluk oranı da düşük-
tür. Gelir dağılımında bozulmalar arttık-
ça, yoksulluk da derinleşmektedir. Genel 
anlamda bir “azgelişmişlik sorunu” 
olarak bilinen yoksulluk ve gelir dağılı-
mındaki eşitsizlik, günümüzde gelişmiş 
ülkelerde de önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tarihin çok eski 
dönemlerinden beri var olan yoksulluk 
ve gelir dağılımındaki eşitsizlik, özellikle 
20. yüzyıl sonlarında yoğun bir biçimde 

yaşanan ekonomik, siyasal ve toplum-
sal krizlerle daha da yaygınlık kazan-
mış; sivil toplum kuruluşları (NGOs) 
ve uluslararası kuruluşların (Dünya 
Bankası, UNDP, UNESCO gibi) çaba-
larıyla dünya siyasal gündeminin ön 
sıralarında yer almaya başlamıştır.

Yoksulluk, “maddî nitelikteki mah-
rumiyetler sebebi ile kaynaklara ve üre-
tim faktörlerine erişememe ve böylece 
asgari hayat düzeyini sürdürecek gelir-
den yoksun bulunulması hâli” olarak 
da tanımlanmaktadır (Aktan, 2002: 
1043). Çok boyutlu bir sorun olan ve 
günümüzde toplumsal yaşamı tehdit 
eden risklerin başında gelen yoksulluk 
“insan haysiyetine ve şahsiyetine yaraşır 
bir hayat düzeyinin altında, maddî yön-
den tam anlamıyla veya nispî olarak ye-
tersiz olma durumudur” (Seyyar, 2002: 
131).

Yoksulluk, bireylerin fizyolojik ve 
sosyal ihtiyaçlarını karşılayamama-
ları ve insanca yaşamak için gerekli 
gelirden yoksun olmalarıdır. Gelişmiş 
ve gelişmekte olan bütün ülkelerde 
önemli bir sorun olan yoksulluğun 
etkileri gelişmekte olan ülkelerde daha 
ciddi boyutlarda hissedilmektedir. Bü-
yük ölçüde tarıma dayalı bir ekono-
mik yapısı olan azgelişmiş ülkelerdeki 
yoksulluğun iki sebebi vardır: Birin-
cisi, “bu ülkelerin ekonomik yapıları-
nın tarıma bağlı olmasından dolayı, iş 
imkânlarının yetersizliği” ve ikincisi de, 
“yine bu ülkelerde yüksek doğal nüfus 
artışı hızıdır” (Gündüz, 2006: 35). 

Dünya Bankası, yoksulluğu para-
sal gelir açısından tanımlamaktadır. 

YOKSULLUK VE 
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Dünya Bankası’nın yoksulluk sınırı ola-
rak belirlediği kişi başına günlük gelir, 
düşük gelir grubunda yer alan ülkeler 
(low-income countries) için 1 $ ve orta 
gelir grubunda yer alan ülkeler (midd-
le-income countries) için 2 $’dır. Ancak, 
ülkeler daha yüksek yoksulluk sınırı be-
lirleyebilirler (World Bank, 2004). 

Çok boyutlu bir kavram olan yok-
sulluk, mutlak ve göreceli yoksulluk ola-
rak ikiye ayrılarak incelenebilir. 

1.1 Mutlak Yoksulluk 

Mutlak yoksulluk (absolute/extreme 
poverty), bireyin yaşamını sürdürebil-
mek için zorunlu olan temel ihtiyaç-
larının (beslenme, barınma, giyinme 
gibi) karşılanamaması durumu olarak 
tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, 
mutlak yoksulluk, hane halkı veya bire-
yin yaşamını sürdürebilecek asgari refah 
düzeyini yakalayamaması durumudur. 
Bu nedenle, mutlak yoksulluğun orta-
ya çıkarılması, bireylerin yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için gerekli olan mini-
mum tüketim ihtiyaçlarının belirlenme-
sini gerektirir. Mutlak yoksul oranı, bu 
asgari refah düzeyini yakalayamayan-
ların sayısının toplam nüfusa oranıdır 
(DİE, 2004; Seyyar, 2004). 

Mutlak yoksulluk yaklaşımı, bire-
yi sosyal bir varlık olarak değil, en alt 

düzeyde ve en düşük kalitede gıdalarla 
beslenmeye çalışan bir canlı organizma 
olarak görmektedir. Mutlak yoksulluk, 
yoksulluğu en yoğun biçimde yaşayan 
ve elde ettiği geliri sadece fiziki devam-
lılığını sağlamak için harcayan insanla-
rın durumunu ifade etmektedir. Mutlak 
yoksullukta, gıda dışı harcama neredey-
se yoktur. 

Dünya Bankası’nın mutlak yoksul-
luk (extreme poverty) sınırı olarak belir-
lediği kişi başına günlük 1 $ ve 2 $ he-
sabı, bir insanın hayatta kalabilmesi için 
gerekli minimum kalori miktarı olan 
2.400 k/cal hesaplamasına dayanılarak 
geliştirilmiş ve bu noktadan hareketle 
günlük geliri 2.400 k/cal besini almaya 
yetmeyen insanlar Dünya Bankası’nca 
“mutlak yoksul” olarak tanımlanmıştır 
(DPT, 2001; Erdem, 2003). 

1.2 Göreli Yoksulluk

Göreli yoksulluk (relative poverty), 
bireylerin refah düzeyinin, toplumun 
ortalama refah düzeyinin belli bir ora-
nının altında olması durumudur. Buna 
göre, toplumun genel düzeyi ile karşı-
laştırıldığında, belli bir sınırın altında 
gelir ve harcamaya sahip olan birey veya 
hane halkı göreli anlamda yoksul olarak 
tanımlanır. Refah ölçüsü olarak amaca 
göre tüketim veya gelir düzeyi seçilebilir 

(TÜSİAD, 2000; DİE, 2004).
Göreli yoksullar, gelirden tamamen 

yoksun olmayıp insan haysiyetine yara-
şır bir yaşam sürdürebilmek için yeterli 
geliri olmayan insanlardır. Bu tür yok-
sullar, sürekli bir gelir sahibi olmakla 
birlikte gelir düzeyleri, toplumun orta-
lama refah seviyesinin altında seyrettiği 
gibi sosyo-kültürel katılım, eğitim ve 
mesken kalitesinden de uzaktırlar. Bir 
başka ifadeyle, mutlak yoksullar kadar 
olmasa da bu kesim de yoksulluk kül-
türünden nasibini almaktadır (Seyyar, 
2004a).

Avrupa Birliği (AB), yoksulluğu ta-
nımlamada, göreli yoksulluk yaklaşı-
mını benimsemiştir. AB’ne göre, maddi, 
kültürel ve sosyal kaynakları, üye devlet-
lerdeki kabul edilebilir minimum yaşam 
standardından dışlanmalarına yol aça-
cak kadar sınırlı olan kişi, aile ve gruplar 
yoksuldur (Children in Wales, 2005).

Yoksullukla yakından ilgili kavram-
lardan biri de, “İnsani Kalkınma En-
deksi” (Human Development Index-
HDI)’dir. Ülkelerin ortalama yaşam 
beklentisi, okuma-yazma, eğitim düzeyi 
ve yaşam standardının bir ölçüsü olan 
bu endeks, 1990 yılında Nobel ödüllü 
Pakistanlı ekonomist Amartya Sen ta-
rafından geliştirilmiştir. 
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Amartya Sen, yoksulluğun gelir dü-
zeyiyle sınırlı tanımlarını reddediyor 
ve yoksulluğa “yapabilirlik” kavramı 
yardımıyla yaklaşıyor. Yapabilirlik, aç-
lık, sağlıksızlık, cahillik, kötü barınma 
koşulları gibi, her insanın mutlaka ka-
çınmak isteyeceği durumlardan kaçı-
nabilme yetisi olarak tanımlanıyor. Bu 
bağlamda “yapabilirlikten yoksunluk”, 
yoksulluğun tanımı olarak ortaya çıkı-
yor (BUĞRA, 2005: 7).

Geniş kapsamlı bir yoksulluk ölçütü 
ve refah düzeyini ölçmenin standart bir 
aracı olan HDI (Sen, 1976), ülkelerin 
gelişmiş, gelişmekte olan veya azgelişmiş 
olup olmadığını belirlemek ve ekonomi 
politikalarının yaşam kalitesi üzerindeki 
etkisini ölçmek için kullanılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (United Nations Development 
Program-UNDP), 1990 yılında beri 
her yıl ülkeler için “İnsani Kalkınma 
Endeksi”ni (HDI) yayınlamaktadır. 
HDI, 1997 yılından beri “İnsani Yok-
sulluk Endeksi” (Human Poverty 
Index-HPI) ile desteklenmektedir. Bu 
endeksle, belirli bir toplum içerisindeki 
yoksulluğun ölçülmesi hedeflenmekte-
dir. Endekste ortalama hayat seviyesi, te-
mel eğitim, sağlık ve temiz su gibi temel 
ihtiyaçların ne ölçüde karşılanabildiğini 
dikkate alan farklı bir ölçüm sistemi kul-
lanılmaktadır (Uzun, 2003). Yoksulluk 
tanımının kapsamına eğitim, sağlık gös-
tergeleri gibi gelir dışı kategorileri de alan 
bu yaklaşım “UNDP yaklaşımı” olarak 
da adlandırılmaktadır (Önder ve Şenses, 
2006).

HDI, 0 ile 1 arasında bir değer ile 
ifade edilmektedir. UNDP’nin 2011 Yılı 
İnsani Kalkınma Raporuna (Human 
Development Report 2011) göre, 187 
ülke içerisinde Norveç en yüksek değere 
(0,943), Kongo Demokratik Cumhuri-
yeti ise en düşük değere (0,286) sahiptir. 
Türkiye ise, 0,699 ile 92. sırada (yüksek 
insani kalkınma grubu ülkeleri arasında) 
yer almaktadır (UNDP, 2011).

2. YOKSULLUĞUN SEBEPLERİ

Yoksulluk, yetersiz üretimden ve aynı 

zamanda üretilen değerler 
karşılığında elde edilen gelir-
lerin bireyler, bölgeler, sektör-
ler arasında eşit ve dengeli bir 
şekilde paylaşılamamasından 
kaynaklanmaktadır. Yetersiz 
üretimin başlıca sebepleri 
arasında doğal afetler, iklim 
ve doğa koşulları, hızlı nüfus 
artışı, adaletsiz vergi sistemi 
ve yüksek faiz, piyasada tekel-
leşmenin olması, enflasyon ve 
işsizlik sayılabilir (Gündüz, 
2006).

Keynes’e göre, yoksullu-
ğun sebebi etkin talep yeter-
sizliğidir. Eğer bir ekonomide 
üretilen mal ve hizmetlerin 
tamamının satılması müm-
kün olmuyorsa, bu durum 
o piyasadaki toplam talebin, 
mevcut üretim faktörlerinden 
tamamının istihdamına yet-
mediğini ortaya koymaktadır. 
Böylece bir kısım üretim fak-
törleri (özellikle işgücü) kulla-
nılmayacak ve işsizlik ortaya 
çıkacaktır. İşsizliğin olduğu 
ekonomilerde de yoksulluk kaçınılmaz 
olacaktır (Parasız, 1998).

Yoksulluğun sebeplerinden biri 
olduğu ileri sürülen ekonomik küre-
selleşmenin yoksulluk ve eşitsizliğe yol 
açıp açmadığı konusunda fikir birliği 
olduğunu söylemek olanaklı değildir. 
Ancak, özellikle 1980’li yıllarda ivme 
kazanan ekonomide liberalizasyon ve 
küreselleşmenin, bazı bölgeler için (Çin 
ve Uzak Doğu Ülkeleri gibi) olumlu ve 
yoksulluğu azaltıcı sonuçlar doğurur-
ken, diğer taraftan Afrika başta olmak 
üzere diğer bazı bölgelerde yoksulluk 
ve eşitsizliği arttırdığı bilinmektedir. 
Ekonomik küreselleşmenin yoksul-
luk ve eşitsizlik üzerindeki net etkisini 
ortaya koymak kolay olmamakla bir-
likte, dünyanın değişik bölgelerinde 
farklı yoksulluk ve eşitsizlik eğilimleri 
görülmesine yol açan bazı faktörler ta-
nımlanabilir: farklı nüfus artışları, borç 
tuzağı, teknolojik değişme ve gelişmiş 

ülkeler lehine ama gelişmekte olan ül-
keler aleyhine işleyen azalan dış ticaret 
hadleri gibi (Wade, 2001).

Hızlı nüfus artışı, yoksulluğa yol 
açan sebeplerden biri olarak değerlen-
dirilmektedir. Klasik İktisatçılardan 
Malthus, yoksulluğu artan nüfusun bir 
baskısı olarak görür. Nüfus, kısıtlanma-
dığında, geometrik oranla çoğalır. Gıda 
maddeleri ise, ancak aritmetik oranla 
artar. Böylece, nüfus artış hızı ile gıda 
maddelerindeki artış arasındaki den-
gesizlik sonucu yoksulluk baş gösterir 
(Gündüz, 2006).

Yaşlılık ve çocuk olma yoksulluk 
riskini arttıran nedenler arasında yer 
almaktadır. Örneğin, ABD ve İngil-
tere’deki yoksulların %  20’sini yaşlılar 
oluşturmaktadır. Amerika’daki her 
dört çocuktan biri gelir yoksulu ola-
rak görülürken, Avustralya, Kanada ve 
İngiltere’de her altı çocuktan biri yok-
sulluk sınırının altında yer almaktadır. 
Yoksulluk riski taşıyan bir diğer grup 
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ise tek ebeveynli aileler ve özellikle yaşlı 
kadınların aile reisi olduğu aileler olarak 
görülmektedir (DPT, 2001).

Cinsiyete bağlı ayrımcılığın yaygın 
olduğu toplumlarda kadınların yoksul-
luğu, yoksulluk sebepleri arasında yer 
almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki 
okur-yazar olmayanların %  60’ını kadın-
lar oluşturmaktadır. UNDP tarafından 
yapılan çalışmalarda kadınlar ile erkekler 
arasında hiçbir ülkede tam eşitlik koşul-
ları yaratılamadığına, sadece 39 ülkede 
eşite yakın uygulamanın gerçekleştiğine 
dikkat çekilmektedir (DPT, 2001).

Kır-kent ayrımının yoksulluk ile doğ-
rudan bağlantılı olduğu genel olarak ka-
bul görmektedir. 

Yoksulluk sebebi olarak göç olgusu 
ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle, kentsel 
yoksulluğun önemli sebeplerinin başın-
da, hızlı ve çarpık kentleşme gelmektedir 
(Merklen, 2001).

Kırsal kesimden kentlere olan göçün 
yanında, savaş, açlık vb sebeplerle yaşa-
nan zorunlu göç de yoksulluğa yol açan 
veya yoksulluğu arttıran etkenlerden bi-
ridir. 

3. YOKSULLUKLA MÜCADELE 

YAKLAŞIMLARI

Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün 
toplumlar açısından önemli bir sorun 
olan yoksulluk, aynı zamanda, toplumda-
ki ekonomik, sosyal ve siyasal birçok so-
runa kaynaklık ettiği için yok-
sulluğu önleyici bir takım 
tedbirlerin alınması, 

yoksulluğun azaltılması veya hafifletilme-
si, yoksulluğun yol açtığı ve açacağı olum-
suzlukların giderilmesi gerekmektedir. 
Yoksullukla mücadele edilmesinin gerek-
liliği konusunda fikir birliği olmasına rağ-
men, bununla nasıl mücadele edileceği 
konusunda farklı yaklaşımlar bulunmak-
tadır. Bu yaklaşımları, yoksullukla müca-
delede doğrudan yaklaşım ve yoksullukla 
mücadelede dolaylı yaklaşım olarak ikiye 
ayırarak incelemek mümkündür.

3.1 Yoksullukla Mücadelede Dolaylı 

Yaklaşım

Özellikle 1950’li yıllarda birçok kal-
kınma iktisatçısı tarafından savunulan 
ve 1980’li yıllarda neo-liberal kalkınma 
modeli ile tekrar gündeme getirilen bu 
yaklaşıma göre, yoksulluğun azaltılma-
sında en iyi yol gelişmekte olan ülkelerin 
sanayileşmesini hızlandırmak ve altyapı-
ya daha çok yatırım yapmaktır. Önemli 
olan ekonomik kalkınma ve büyümeyi 
gerçekleştirmektir. Yoksulluğu azaltma-
ya veya önlemeye yönelik sosyal yardım 
ve transfer benzeri uygulamalara ihtiyaç 
yoktur. “Trickle down effect” olarak ad-
landırılan bu yaklaşıma göre, kalkınma ve 
ekonomik büyümenin olumlu etkileri za-
manla toplumun bütün kesimlerine yayı-
lacak ve yoksulluk azalacaktır (Kanbur ve 
Vines, 2000).

Bu yaklaşım, ekonominin yeniden 
yapılanma sürecinde kısa vadede yok-
sulluk oranlarında geçici bir artış görülse 
de, orta ve uzun vadede erişilecek hızlı 
büyüme aracı-

lığıyla tüm toplumun ortalama gelirinde 
bir artış yaşanacağını ve buna bağlı olarak 
yoksulluk oranlarının azalacağını öngör-
mektedir. Önemli olan temel bölüşüm 
ilişkilerine dokunmadan, artan ulusal ge-
lir sonucunda her kesimin refahının arttı-
rılmasıdır (Önder ve Şenses, 2006).

Yoksullukla mücadelenin dolaylı yak-
laşım çerçevesinde ele alınmasına karşı 
yapılan başlıca eleştiri, bu yaklaşımın, 
ekonomik büyüme sürecinin bölüşüm ve 
yeniden dağılım üzerindeki etkisini göz 
ardı ettiği yönündedir. Buna göre, büyü-
me tüm toplum kesimleri tarafından eşit 
oranda hissedilen homojen bir süreç de-
ğildir. Büyüme, yalnızca gelir göstergeleri-
nin türdeş artışını değil, aynı zamanda ye-
niden bölüşüm mekanizmasının işlediği 
ve bu süreçten kârlı çıkanlar olduğu kadar 
gelir kaybına uğrayanların da bulunduğu 
bir toplumsal yeniden yapılanma süreci-
ni içermektedir. Bu nedenle, büyümenin 
yapısına ve belirli yerel özelliklerine bağlı 
olarak gelişen bu süreçten yoksul kesim-
lerin nasıl ve ne ölçüde etkileneceğini ön-
ceden kestirmek güçtür. Nitekim 1950’li 
yılların uygulamasının gösterdiği gibi, 
ekonomik büyüme, yoksulluğu azalt-
mada tek başına yeterli bir araç değildir 
(Kanbur ve Vines, 2000). 

Yine, 1980’li yıllarda gelişmekte olan 
ülkelere Dünya Bankası ve IMF tarafın-
dan empoze edilen neo-liberal yapısal 
uyum programlarının istenen sonuçları 
doğurmadığı; bir çok ülkede devletin 
sosyal refah harcamalarının azaltılması ve 
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1990’lı yıllarda yaşanan finansal krizlerin 
milyonlarca insanı yoksulluğa sürükle-
diği görülmüştür. Bu durum, neo-liberal 
ekonomik politikalara bir tepki oluşma-
sına yol açmış; ekonomik büyümenin 
yoksulluğu azaltmak için yeterli olmadı-
ğı, sürdürülebilir ekonomik büyüme için 
yoksulluk ve eşitsizliğin azaltılmasının 
önemli olduğu vurgulanmaya başlamıştır 
(Kanbur ve Vines, 2000).

3.2 Yoksullukla Mücadelede 

Doğrudan Yaklaşım

Yoksullukla mücadelede doğrudan 
yaklaşıma göre, yoksulluğun azaltılması 
ve olumsuz etkilerinin hafifletilmesi için 
ekonomik büyüme gerekli olmakla bir-
likte yeterli değildir. Bu nedenle, ulusal ge-
lirin daha eşitlikçi bir şekilde bölüşülmesi 
gerekmektedir (Önder ve Şenses, 2006). 
Doğrudan yaklaşıma göre, yoksullukla 
mücadelede devletin daha aktif bir rol 
üstlenmesi gerekir. Başka bir deyişle, dev-
let, ekonominin işleyişini ve elde edilen 
hâsılanın bireyler ve sektörler arasında 
dağıtımını tamamen piyasa mekaniz-
masına bırakmamalıdır. Aktif devlet 

anlayışını savunanlar özellikle yeniden 
dağılım politikaları ile devletin piyasa 
ekonomisinde ortaya çıkan yoksulluk ve 
gelir dağılımında adaletsizlik sorunları 
ile mücadele etmesini savunmaktadırlar 
(Aktan, 2002). 

Bu yaklaşım, yoksullukla mücadele ve 
sebep olduğu/olacağı toplumsal tahriba-
tın veya risklerin azaltılması için devlete 
düşen bazı görevler olduğunu; devletin 
bu görevlerini yerine getirebilmesi için 
bir sosyal yardım sistemi kurması gerekti-
ğini; kalkınma stratejisinin yoksul yanlısı 
olarak belirlenmesinin önemini vurgula-
maktadır.

4. SONUÇ

Günümüzde ülkelerin karşı karşıya 
bulunduğu en önemli sorun olan yoksul-
lukla mücadele edilmesi gerektiği herkes 
tarafından kabul edilmektedir. Yoksulluk-
la mücadele için ekonomik büyüme ge-
rekli olmasına rağmen, tek başına yeterli 
değildir. Ekonomik kalkınmanın dengeli 
dağılımı için devletin mutlaka sürece 
dâhil olması gerekmektedir.

Devletin, ekonomik yaşama mü-

dahale etmesi gerektiğini “dışsallıklar” 
(externalities) kavramına dayanarak ilk 
açıklayan ve bu nedenle klasik iktisadın 
“bırakınız yapsınlar ilkesini” ilk eleştiren 
iktisatçı Henry Sidgwick (1838-1900) ol-
muştur. A. C. Pigou da, piyasa mekaniz-
masının kaynakların optimal (en uygun) 
dağılımını sağlamadığını ve devletin ver-
gileme ve/veya yardım yoluyla, optimal 
kaynak dağılımına katkıda bulunması 
gerektiğini vurgulamıştır. İngiliz iktisatçı 
J. M. Keynes, 1929 bunalımının etkileri-
ni inceleyerek, 1936 yılında yayınladığı 
ünlü “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel 
Teorisi” adlı eserinde depresyondan kur-
tulmak için devletin ekonomiye aktif ola-
rak müdahale etmesi gerektiği görüşünü 
savunmuştur (Bkz. Savaş, 2000).

Sonuç olarak, yoksullukla etkin bir 
mücadele için her iki yaklaşımın bir arada 
kullanılması; yoksulluk riskinin azaltıl-
ması için devletin etkin ve kapsayıcı bir 
sosyal hizmet ve yardım sistemi kurması; 
yoksullukla mücadelede merkezi ve yerel 
kurum ve kuruluşlar ile STK’ların işbirliği 
ve koordinasyon içinde çalışması son de-
rece önemlidir. 
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Yoksullar genel olarak işsizlik, dü-
şük gelir, kötü barınma koşulları 
gibi sorunlardan dolayı sağlık ve 

eğitim gibi, kültürel ve sportif faaliyetlere 
katılım veya finansal hizmetlere erişim 
gibi temel ihtiyaçlarını karşılayama-
maktadır. Dahası; yoksullar tam da bu 
sebeplerden dolayı ekonomik ve sosyal 
açıdan dışlanmakta, yoksulluk döngü-
sünü kırmalarına yardımcı olacak iyi 
bir iş fikirleri olsa bile, kefil veya teminat 
gösteremedikleri için, bu iş fikrini hayata 
geçirecek finansal araçlara erişememek-
te, bu da, yoksulluğun kalıcı olmasına ve 
gelecek nesillere aktarılmasına neden ol-
maktadır. İşte Grameen Bank uygulama-
sı, yoksul kişilerin iktisadi anlamda ken-
di hayatlarının idamesini sağlayabilecek 
yeteneğe ve kapasiteye sahip olduğu, an-
cak iş kurmak için gerekli sermayeye eri-
şimlerinin bulunmadığı düşüncesinden 
hareketle, yoksulların finansal sisteme 
dâhil edilmesini sağlamak üzere başlatıl-
mıştır (Adaman ve Bulut, 2007). 

Temel olarak mikro kredi, dü-
şük kredilerle ticari bankalar tara-
fından uygulanan normlara uygun 
olmayan dar gelirli insanları kap-
sayan veya sadece yoksul insanlara 
yönelik olan, herhangi bir kefalet 
veya ipotek işlemi gerektirmeyen 
bir borç verme yöntemidir. Hedef 
kitleyi genel olarak kadınlar, iş-
siz gençler, işsiz yaşlılar, özürlüler 
ve gaziler, küçük ölçekli çiftçiler, 
sokaktaki sahipsiz çocuklar, ço-
cuklarına bakamayan aileler, top-
raksız köylüler ve orman köylüleri 
oluşturmaktadır. Mikro kredi ile, 

ekonomik krizin yoksul nüfus üzerin-
deki etkisinin azaltılması, yoksulların 
gelir elde etme ve istihdam fırsatlarının 
arttırılması, yoksul hanelerin kendi ge-
çimlerini sağlayacak işleri kurabilmeleri 
ve sürdürebilmeleri hedeflenmektedir 
(TİSVA internet sitesi).  

Türkiye’nin ilk mikro kredi kurumu 
olan Maya Mikro Ekonomik Destek İş-
letmesi kapsamında, mikro kredi başlan-
gıçta sadece hali hazırda işi olan kadınla-
ra işlerini geliştirmek için verilmişse de, 
artık iş kurmak ve geliştirmek isteyen 
tüm dar gelirli kadınlara verilmektedir. 
Birbirini tanıyan 3 ila 10 kişi bir araya 
gelip grup halinde kredi başvurusunda 
bulunmakta, her grup en az 100, en fazla 
900 TL kredi alabilmektedir. (KEDV in-
ternet sitesi, Özgün, 2011: 87). 

TGMP Programı kapsamında mik-
ro kredi almak için, aynı mahallede 
yaşayan ama aralarında akrabalık bağı 
bulunmayan beş kadının bir araya gelip 
kredi talebinde bulunması ve TGMP 

personelinin verdiği bir haftalık özel 
eğitim programını başarıyla tamamla-
ması gerekmektedir. TGMP Diyarbakır 
pilot uygulaması kapsamında ilk seferde 
100-500 TL arasında kredi sağlanırken, 
halihazırda bu tutar ilk yıl için 100 ila 
1.000 TL arasında olacak şekilde revize 
edilmiştir. Kredilerin geri ödemesi, kredi 
teminini müteakip hafta başlamak üzere 
haftalık olarak yapılmaktadır. Kredisini 
düzenli ödeyenlerin alabilecekleri kredi 
limiti arttırılmakta, en fazla 10.000 TL’lik 
Girişimci Kadın Kredisi verilebilmek-
tedir. Kredi temini sürecinde teminat 
ve kefalet aranmamakta,  geri ödemede 
sıkıntı yaşanması durumunda ise icra ve 
mahkemeye müracaat edilmemektedir. 
TGMP uygulamasında Ekim 2012 itiba-
rıyla, halihazırda toplam 90 şubede, top-
lam 175.531.498 TL kredi alan 52.626 
kadına hizmet verilmektedir (TGMP 
internet sitesi). Grafik 1’de de görüleceği 
gibi, TGMP uygulamasında, dağıtılan 
kredilerin %  40’ı işlem ve üretim için, 
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%  24’ü dükkânlarda, %  20’si iş ve ticaret 
için, %  7’si evcil hayvancılıkta kullanıl-
mıştır (TGMP internet sitesi). 

Dünyada ilk kez Türkiye Grameen 
Bank Mikrofinans Programı faaliyetle-
ri kapsamında “mikrosigorta” ve “sos-
yal borçlanma” gibi sosyal inovasyon 
örnekleri de hayata geçirilmiştir. Mik-
rosigorta, Aralık 2011 tarihinden itiba-
ren, kredi kullanan kadınlara yönelik 
uygulanmaya başlanan ve kaza sonucu 
ölüm, sürekli sakatlık teminatlarını kap-
sayan, terör, deprem gibi doğal afetleri 
ayda yalnızca 1 Türk Lirası ödeyerek 
10.000 TL teminat altına alan, bir ferdi 
kaza sigortasıdır.  Ekim 2012 tarihinde 
lansmanı yapılan ve TİSVA ile Turkcell 
işbirliği sonucu uygulanan Ekonomiye 
Kadın Gücü, Türkiye’de ilk defa “sosyal 
borçlanma” modelinin hayata geçiri-
lerek kadınların gelir getirici işler yap-
ması için küçük sermaye desteği sağla-
yan mikro kredi sistemine yeni kaynak 
oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu 
yöntemle, bireyler kadın girişimcilere 
GSM şirketlerinin SMS’leri veya inter-
net sitesi aracılığıyla borç veya bağış ile 
destek verebilmekte, kredi kullandırılan 
kadınların ister donöre krediyi geri öde-
mesini ya da bu tutarın başka bir kadın 
için kredi olarak kullandırılmasını seçe-
bilmektedir (Ekonomiye Kadın Gücü 
internet sitesi). 

Mikro kredi uygulaması tüm dün-
yada geniş yankı uyandırmıştır. Birleş-
miş Milletler, kullanılmamış girişimci 
ruhu güçlendirme ve kapsayıcı finansal 
sektörler kurma konusunda çağrıda bu-
lunarak Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin 
hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, 
2005 yılını Mikro Kredi Yılı ilan etmiş-
tir. 2006 yılında ise, Nobel Komitesi, 
Nobel Barış Ödülü’nü, geniş kesimlerin 
yoksulluktan kurtarılmasının sağlana-

rak barışın kalıcı hale gelmesine katkı 
sağlanmasını gerekçe göstererek Mu-
hammed Yunus ve Grameen Bank’a 
vermeyi kararlaştırmıştır. Time dergisi 
ise 24 Mart 2008 tarihli nüshasında, 
mikro kredi uygulamasını “Dünyayı 
Değiştiren 10 Fikir”den biri olarak lanse 
etmiştir (Güneş, 2009: 40-41). Bu ge-
lişmeler, mikro kredi uygulamalarının 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıla-
rının akademik çevrelerde tartışılmasını 
da beraberinde getirmiştir. 

Son yıllarda, mikro kredi prog-
ramlarının yoksulluğun azaltılmasına 
etkisini ölçmeye yönelik saha araştır-
malarının yanı sıra, uluslararası ör-
gütler tarafından, ulaştığı birey veya 
hane halkı sayısı ile etkilerini izlemeye 
yönelik araçlar1 da geliştirilmiştir. Bu 
çalışmalarda genel olarak mikro kredi 
uygulamalarının yoksullukla mücade-
lede olumlu sonuçlar yarattığı belirlen-
miştir. (Özmen, 2012: 114). Söz konusu 
saha çalışmalarından biri, Dünya Ban-
kası tarafından Bangladeş’te uygulanan 
mikro kredi programının yoksullu-
ğun azaltılmasına etkisini araştıran 
çalışmadır. Bu çalışmada, kadınların 
programa katılmalarından sonra, 4,2 
yıl içerisinde, mutlak yoksulluk için-
de yaşayan kredi sahiplerinin sayısı-
nın %  70 oranında azaldığı bulgusuna 
erişilmiştir. Bir başka Dünya Bankası 
araştırmasında ise, mikro kredi alan-
ların %  91’i mikro kredi almalarının 
hayatlarında olumlu yönde değişiklik 
meydana getirdiğini ortaya koymuştur. 
Yoksullara Yardım Danışma Grubu ta-
rafından Endonezya’da gerçekleştirilen 
araştırmada ise, mikro kredi alanların 
gelirlerini %  12,9 artırırken kredi al-
mayanların gelirlerini sadece %  3 ora-
nında artırdığı belirlenmiştir.2  Mikro 
kredinin; kredi kullanan kadınları, eko-
nomik hayata katılımlarını, gelirlerini, 
aile bütçesine katkı yapma becerilerini, 
istihdam ve üretkenliklerini arttırma ve 
özgüvenlerini artırma yoluyla güçlen-
dirdiği savunulmaktadır (Özgün, 2011: 
66). Bu durumda, mikro kredinin yok-
sulluğun azaltılmasında hem ekono-
mik hem sosyal etkisinin olduğundan 
söz edilebilir (Özmen, 2012:115).

Türkiye’de uygulanan mikro kredi 
programlarının etkinliğinin değerlen-
dirildiği saha çalışmasında ise, TGMP 

1  Söz konusu araçlar arasında CGAP (En Yoksullara Yardım Danışman Grubu, Consultative Group to Assist the Poorest) Yoksulluk Değerlendirme Aracı, Cashpor Barınma Endeksi, SEF Katılımcı 
Refah Sıralaması, USAID AIMS Projesi sayılabilir. 

  Söz konusu saha araştırmaları hakkında detaylı bilgi için bakınız http://www.sbp.org.pk/reports/quarterly/FY05/first/Special_2.pdf) (Erişim Tarihi: 9 Eylül 2012);  
 Morduch, J. ve Haley, B. (2001), “Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction”, (http://www.microfinancegateway.org/gm/document-1.9.29382/analysis% 20of% 20the% 20effects.pdf). 
2  Söz konusu saha araştırmaları hakkında detaylı bilgi için bakınız http://www.sbp.org.pk/reports/quarterly/FY05/first/Special_2.pdf) (Erişim Tarihi: 9 Eylül 2012);  
 Morduch, J. ve Haley, B. (2001), “Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction”, (http://www.microfinancegateway.org/gm/document-1.9.29382/analysis% 20of% 20the% 20effects.pdf).
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programı kapsamında kredi alarak eko-
nomik faaliyette bulunan kadınların 
kendilerine güvenleri ve inançlarının 
arttığı, mikro kredi temininin ve geri 
ödemelerinin grup bazlı yapılmasının 
kollektif iş yapma kültürü ve güven 
tahsisine önemli katkılarda bulunduğu, 
kadınların ekonomik ve sosyal olarak 
güçlenmeye başladığı değerlendirilmiş-
tir (Adaman ve Bulut, 2007). 

Maya Mikro Ekonomik Destek İş-
letmesi kapsamında mikro kredi kul-
lanan kadınlarla yapılan saha çalışma-
sında da benzer şekilde, mikro kredi 
kullanan kadınların ekonomik olarak 
refaha kavuşmasalar da gelirlerinde 
artış olduğu, hane içi ilişkilerin olumlu 
olarak değişse de geleneksel kadın rol-
lerini sorgulamadıkları, en önemlisi de 
kadınların kendilerine güveninin art-
ması olduğu ifade edilmiştir (Özgün, 

2011: 70-73). Saha çalışmalarından 
hareketle, mikro kredi uygulamaları-
nın ekonomik açıdan çok büyük farklar 
yaratan sonuçları gözlemlenmese dahi, 
kadınların kendilerine güvenlerini sağ-
layarak toplumsal dışlanmayı azaltıcı ve 
topluma entegre edici katkısından söz 
edilmelidir (Lofça ve diğerleri, 2010: 
51-52). Mikro kredi alan kadınların ge-
lirlerini öncelikli olarak evin temel ihti-
yaçları ve çocukların beslenme, eğitim 
ve sağlık hizmetleri için harcadıkları 
düşünüldüğünde, mikro kredinin do-
laylı olarak beşeri sermayenin artırıl-
masına olan etkisi de göz ardı edilme-
melidir. 

Mikro kredi programlarının yok-
sulluğun azaltılmasına katkılarının 
sıralandığı çalışmalarda, bu program-
ların etkinliğinin artırılmasına yönelik 
önerilere de yer verilmiştir. Bu öneriler; 

kredi kullanan ka-
dınlara özel eğitim 
programları ara-
cılığıyla toplumsal 
cinsiyet duyarlılığı, 
girişimcilik, satış 
ve pazarlama ko-
nularında bilgi ve-
rilmesi; kadınların 
koşullarına uygun 
kredi tutarları ile 
kredi ödeme pla-
nının belirlenmesi, 
mentor girişimci 
kadınlar aracılı-

ğıyla kadın girişimcilerin profesyonel 
gelişimlerinin sağlanması, değişik he-
def grupların ihtiyaçlarına uygun farklı 
kredi türlerinin de hizmete sunulması, 
vb. olarak belirtilmektedir (Adaman ve 
Bulut, 2007). 

Mikro kredi programlarını savunan 
ve eleştirenler, bu programların yoksul-
luğun nedenlerini tamamen ortadan 
kaldıracak sihirli bir değnek olmadığı, 
ancak toplumda, yoksulların en yoksu-
lu olarak görülen kadınların ekonomik 
ve sosyal hayata katılmasında ve güç-
lenmelerinde etkili olduğu konusunda 
hemfikirdir (Chowdhurry, 2009:8). 
Yukarıda bahsedilen önerilerin hayata 
geçirilmesi ile mikro kredi program-
larının yoksulluğun etkilerinin azaltıl-
masında etkinliğinin arttırılacağı de-
ğerlendirilmektedir. 

Adaman, F. ve Bulut, T. (2007). “500 Milyonluk Umut Hikayeleri”, İstanbul: İletişim Yayınevi.
Morduch, J. ve Haley, B. (2011). “Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction”, Results Canada, (http://www.microfinancegateway.org/gm/docu-

ment-1.9.29382/analysis% 20of% 20the% 20effects.pdf), Erişim Tarihi: 10 Eylül 2012
Güneş, S. (2009). “Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri”, Sosyal Yardım Uzmanlık 
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Dergimizin yoksulluğu konu 
alan bu sayısında, Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı Mütevelli He-

yeti Başkanı ve 22. Dönem Milletvekili 
Sayın Prof. Dr. Aziz Akgül’le hâlihazırda 
Türkiye’de 62 ilde 90 adet şubeyle uygu-
lanmakta olan Türkiye Grameen Mikro-
finans Programı hakkında konuştuk. 

Sayın Akgül, mikro kredi hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Herkesin kabiliyetinin işe dönüştü-
rülebilmesi için bir hayat suyuna, itici bir 
güce ihtiyacı vardır. Bu da, küçük serma-
ye olan mikro kredidir. Çünkü işsizin ve 
fakirin sahip olmadığı en önemli unsur 
sermayedir.  

İşsizliğin ve fakirliğin azaltılması için; 
uzun vadede ve makro politikalar sonu-
cu, yatırımların, üretimin ve ihracatın ar-
tırılması gerektiğini herkes biliyor. Ancak, 
bu gelişmenin yanında, mevcut borcun 
döndürülmesi kısır döngüsünden kur-
tulmanın yolu ve neticeleri görülünceye 

kadar mikro uygulamalar da gereklidir. 
Bu bakımdan, mikro kredi uygulaması 
çok önemlidir.

Mikro kredi işlemlerinde, beş kişilik 
grup dinamiği uygulanmakta olup, kişi-
nin beyanı dışında evrak istenmemekte, 
teminat ve kefalet aranmamakta, icra ve 
mahkemeye asla müracaat edilmemek-
tedir. 

Mikro kredi uygulamasında, hiçbir 
varlığı olmayan fakir kadınlar, kredi al-
mada diğerlerine nazaran daima önce-
liklidir. Mikro kredinin temel felsefesi; 
kredinin bir insan hakkı olmasıdır. Ticari 
bankalar tapuya, teminata ve kefalete yani 
kağıda kredi verirken, mikro kredide in-
sana kredi verilmektedir. 

Ticari bankalardan kredi alırken, ne 
kadar fazla teminatınız varsa, o kadar faz-
la kredi alırsınız. Mikro kredide ise, “ne 
kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceli-
ğin vardır” anlayışı hakimdir.

Mikro kredi süreci, otoban üzerinde 
yapılan bir yolculuk gibidir. Mikro kredi 
otobanının üzerine çıkarılan her yoksul 
kişiye, hedef olan yoksulluk sınırının üze-
rine çıkarılarak, bir küçük işletme sahibi 
oluncaya kadar destek devam eder. Mik-
ro kredi otobanına çıkarılan fakirlerin, 
bu otobanın üzerinde hedefe ulaşıncaya 
kadar kalmalarına yardımcı olunmalıdır.

Türkiye Grameen Mikrofinans Prog-
ramını ilk olarak Diyarbakır ilinde uygu-
lamaya başladınız. Uygulama aşamasına 
nasıl gelindi, uygulama nasıl başladı?

Türkiye’de mikro kredi faaliyetlerini 
ilk defa 1996 yılında başlatmak istedik. 
O tarihte Başbakan Başdanışmanı olarak 
“Doğu ve Güneydoğu Bölgesel Kalkınma 
Programını” hazırladım. Amacımız, Gü-

neydoğudaki terör faaliyetlerini ortadan 
kaldırılması yanında, işsizliğin ve yoksul-
luğun azaltılmasına yardımcı olmaktı. 

Diğer taraftan, 1998 yılında da yok-
sul ve dezavantajlı vatandaşlarımız için 
5 farklı çalışma grubu oluşturmama rağ-
men, KOSGEB Başkanı olarak da netice 
alamadım. Kısa süreli hükümet değişik-
liklerinden dolayı bunu gerçekleştirme 
imkânımız ve zamanımız olamadı.

3 Kasım 2002 tarihinde milletvekili 
olunca, Başbakanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan ve zamanın İçişleri Bakanı 
Sayın Abdülkadir Aksu’nun büyük des-
tekleriyle, mikro kredinin Türkiye’de uy-
gulanması için gerekli minimum hukuki 
altyapıyı oluşturarak, 2006 Nobel Barış 
Ödülü sahibi ve mikro kredinin dün-
yadaki fikir babası ve öncüsü Prof. Dr. 
Muhammed Yunus ile müşterek olarak 
11 Haziran 2003 tarihinde Türkiye Gra-
meen Mikrofinans Programını başlattık. 

Bu uygulamayı, Diyarbakır’da 18 
Temmuz 2003’te Başbakanın elinden 
verilen her birisi 500 TL olan çeklerle 
toplam 6.000 TL ile mikro kredi başlatı-
lırken; ilk sermayeyi, Türkiye’de hiç kimse 
“500 TL” ile bir iş yapılacağına inanama-
dığı için, ben kendi cebimden $10.000 
kaynak temin ederek uygulamanın başla-
masına katkı sağladım.  

Türkiye Grameen Mikrokredi Prog-
ramının uygulayıcısı olan Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı’nın Yönetim Kurulu Baş-
kanı, Üyeleri, Mütevelli Heyeti ve Dene-
tim Komitesine herhangi bir ücret veya 
benzeri bir ödeme yapılmamaktadır. 
Vakıf yöneticileri, asıl işlerinin yanında, 
bu faaliyeti bir insanlığa hizmet olarak ve 
GÖNÜLLÜ bir sosyal sorumluluk görevi 
olarak yapmaktadır.

TÜRK YE GRA EE  KRO A S ROGRA I
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Mikrokredi uygulamasına karar veril-
me sürecinden bahsedebilir misiniz? Neden 
Mikrokredi? 

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı olarak 
hedefimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılı olan 2023’te yoksulluğun olmadığı bir 
Türkiye’nin gerçekleşmesine katkı sağla-
maktır. 

Toplumda yoksulluğun azaltılması-
nın sadece hibe şeklindeki yardımlarla 

çözülemeyeceğine inanıyoruz. Bu ba-
kımdan; çalışamayacak durumda olan 
yaşlı, hasta ve engellilere evlerine kadar 
gidip her türlü nakdi ve ayni ihtiyaçları-
nın karşılanması gerektiğinin bir insanlık 
görevi olduğuna inanırken, çalışabilecek 
kişilere ise, küçük birer sermaye verilerek 
başkalarına avuç açmak yerine, gelir geti-
rici faaliyetlerde bulunmaları sağlanma-
lıdır. Türkiye’de mikro kredi faaliyetlerini 
işte bu anlayışla başlattık.

Program uygulanma aşamasının hu-
kuki altyapısı ve çalışma usul ve prensipleri 
nelerdir?

2004 yılında yapılan Yerel Yönetimler 
Reformu çerçevesinde çıkarılan ve ön-
derliğini zamanın İçişleri Bakanı Sayın 
Abdülkadir Aksu’nun yaptığı İl Özel İda-
resi Kanunu’nun 6/a ve 64/c maddeleri 
çerçevesinde mikro kredi uygulaması ya-
pılmaktadır. 

Ben Gülbahar. 1970 yılında doğduğum  Diyarbakır / Dicle’de 
yaşıyorum. 2007 yılında, Mikrofinans Programı ile tanışmadan 
önce, babamla birlikte balık ağı yaparak geçimimizi sağlıyorduk. 
Evlendikten sonra eşimle birlikte balıkçılık yapmaya karar ver-
dik. Fakat bunun için gerekli malzemeleri alacak sermayemiz 
yoktu.

2007 yılında, komşularım vasıtasıyla mikro krediyle tanış-
tım. Beş kişilik bir grup kurdum. İlk olarak 500 TL tutarında 
kredi desteği aldım. Bu parayla, balık ağı malzemeleri aldım ve 
eşimle beraber yaptığımız ağları satmaya başladık. İşimizi büyüt-
mek adına, yaptığımız ağlarla balık tutup satmaya karar verdik. 
Bunun üzerine, 2008 yılında 1.000 TL tutarında ikinci kredi 
desteğimizi alarak, balık tutmak için kullanacağımız malzeme-
leri aldık. İşlerimiz iyi gitmeye başladı ve ufak miktarda oluştur-
duğumuz birikimimizle, ikinci el bir tekne alarak balık tutmaya 
başladık. 2010 yılında 5.000 TL tutarında kredi kullanarak, 
tekneye motor aldık ve bu sayede daha hızlı yöntemlerle balık 
tutmaya başladık.  Şimdi hedefim eşimle beraber, tuttuğumuz 
balıkları satabileceğimiz bir balıkçı dükkânı açmak.

1968 yılında Mardin’ 
in Mazıdağı ilçesinde 
doğdum. 20 yaşında ev-
lendim. Bu evliliğimden 
6 çocuğum oldu. Ço-
cuklarımdan 5’ini kendi 
imkânlarımla okula gön-
deriyorum. 

Mikrokredi ile tanış-
madan önce kocam evin 
geçimini sağlıyordu. Ko-
camın bir bakkal dükkânı 
vardı. İşler yolunda gitme-
yince dükkânı kapattı. Bu 
seferde internet kafe işlet-
meye başladı. Ancak bir 

süre sonra bu işte de başarılı olamadı şu anda işsiz ve evin geçimini 
ve çocuklarının okul masrafını karşılamak bana düştü. Önceleri 
evin geçimini sağlamak için evimin bir odasında terzilik yapmaya 
başladım. Ama yaptığım bu işte daha fazla para kazanmam ve iş-
lerimi büyütmem için sermayeye ihtiyacım vardı. Komşularımın 
vasıtası ile mikro kredi çalışanları ile tanıştım. Bana mikro krediyi 
anlattılar. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü artık hayallerimi gerçek-
leştirebilecektim. Aldığım ilk kredi ile bir dükkan açtım. Başta zor-
lansam da zamanla işlerim çok iyi olmaya başladı. Maddi manevi 
anlamda mikro kredi sürekli yanımda oldu. Daha sonraki çektiğim 
kredilerle de malzeme satın aldım.  İşlerim mikro kredi desteği ile o 
kadar iyi oldu ki şuanda toptan hazır kıyafet alım satımı, perde ya-
pımı ve temizlik ürünleri satışı yapıyorum. Aldığım en son girişimci 
kredisi ile Şanlıurfa’ya gidip kumaşlar satın aldım. Böylece ürünle-
rim daha çok satılmaya başladı.

1 2
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Türkiye’de mikro kredi şubeleri; kişi 
veya kuruluşlardan sağlanan bağışlar ile 
İl Özel İdaresi Kanununun çerçevesinde 
sağlanan fonlar kullanılarak oluşturul-
maktadır. Bazı şubelerin hem işletme 
hem de mikro kredi olarak verilecek fi-
nansmanının tamamını sağladıklarından 
mikro kredi şubelerine bağışçıların isim-
leri verilmiştir. TRC2 Bölgesinde (Diyar-
bakır-Şanlıurfa), bağışçıların katkılarıyla 
kurulan şubeler Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa / Siverek Mikrokredi Şubesi ve  
Hüsnü Özyeğin Diyarbakır / Ergani Mik-
rokredi Şubesi’dir. 

Diyarbakır’da Maliye Bakanlığı, çe-
şitli illerde ise İl Özel İdare Kanununun 
6’ncı ve 64’üncü maddeleri kapsamında 
ve bütçe imkânları çerçevesinde ve çok 
kısıtlı olarak bazı İl Özel İdareleri ve bele-
diyeler de mikro kredi uygulamasına des-
tek vermektedir. Bu vesileyle, bize büyük 
destek sağlayan bütün bağışçılarımıza ve 

destek veren Valiliklerimiz sonsuz teşek-
kürlerimizi sunarız.

Program kapsamında, başlangıçtan 
günümüze kullandırılan mikro kredi tutarı 
nedir?

31 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla, 
Türkiye Grameen Mikrokredi Programı 
kapsamında 62 ilde ve 90 şubede, hiçbir 
teminat ve kefalet istenmeden, tamamen 
güvene dayalı olarak, 60.990 üyeden, fon 

Yıldız Aslan 1965’te Diyarbakır da doğdu. 8 kardeşin 6. sı 
olan Yıldız Hanım ilkokulu okuduktan sonra maddi durumu iyi 
olmadığı için ve yaşlı olan annesine bakmakla yükümlü olduğu 
için okulu bıraktı. 13 yaşında ailesinin zorlaması ile evlendi. Bu 
evlilikten 5 çocuğu oldu. Evlendiği kişi çalışmıyordu. Bu nedenle 
birçok problemle karşı karşıya kaldı. Eve kendisi bakmak zorun-
daydı. Bir çocuğu engelli olan Yıldız Hanım çocuğunun daha iyi 
şartlarda tedavi görmesi için bir yol bulmak zorundaydı.

Çevresinin ve Mikrokredinin desteği ile bakkal dükkanı aç-
maya karar verdi. Her zaman daha yeni daha güzel ne olabilir 
diye düşündü, olması için de çalıştı. Mikro krediden aldığı kre-
dilerle dükkanını daha güzel hale getirdi. Zamanla çalışmasının 
meyvelerini toplayınca çevresinden çok iyi tepkiler aldı. Oysa işe 
girişirken “sen kadınsın evinde otur’’ yahut “esnaflık neyine’’ gibi 
önyargılar onu üzmüştü. Ama şimdi  kazandığı para ile ailesine 
bakıyor, daha iyi şartlarda yaşıyor. Artık kimseye muhtaç değil. Eşi 
de zamanla Yıldız Hanım’ın bu başarısını görünce onunla gurur 
duyuyor ve işlerde Yıldız Hanım’a yardımcı oluyor. Sadece ailesine 
değil bütün çevreye de örnek olan Yıldız Hanım mikro krediye 
teşekkürlerini sunuyor ve bu kurumun karanlık yollarına ışık tut-
tuğunu ifade ediyor.

Ben Gülistan. 1990 yılında doğduğum Diyarbakır / Dicle’de 
yaşıyorum.  2010 yılında, Mikrofinans Programı ile tanışmadan 
önce çocukluğumdan beri, babamla birlikte fırıncılık yapıyor-
dum. Babam, sağlık sorunları nedeniyle işi bırakmak zorunda 
kaldı ve babamın mesleğini ben devam ettirmeye karar verdim. 
Fırıncılıktan kazandığımız para bize yetmiyordu. Zor günler ya-
şarken, komşularımdan Mikrokredi’yi duydum ve mahallemize 
gelen Mikrofinans Programı çalışanlarından şartları öğrenerek 
bir grup oluşturdum. İlk olarak, 2010 yılında aldığım 700 TL 
kredi desteği ile fırına un ve tuz aldım. Ne kadar çok malzemem 
olursa o kadar çok iş yapabileceğimi gördüm.

 İşlerim artık eskisine göre daha iyiye gidiyordu. Eşimin de iş 
sahibi olabilmesi için, 2010 yılında 1.000 TL tutarında ikinci kre-
di desteği ile eşime bir bakkal dükkanı kiraladık. Bu bakkal dük-
kanından gelen kazanç ile taksitlerimizi ödedik. Ancak daha fazla 
paraya ihtiyacımız vardı.

 Bu nedenle, 2011 yılında 2.000 TL tutarındaki üçüncü kre-
di desteğini, hem eşimin dükkanına hem de fırınıma malzeme 
almak için kullandım. Böylece daha çok müşteriye ulaştım ve 
kazancım arttı. Şimdiki hedefim, daha büyük bir fırın açmak ve 
daha çok hamur işi üretmek. 
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noksanlığından dolayı yaklaşık 53.111 
yoksul kadına, 167.808.061 TL mikro 
kredi verilmiş olup vadesi gelen mikro 
kredilerde %  99,9 geri dönüş oranı sağ-
lanmıştır.

Türkiye ve Dünya’da mikro kredi prog-
ramlarının aldığı ödüller nelerdir?

Türkiye dahil 175 ülkede uygulan-
makta olan Grameen Mikrokredi uygu-
laması, 2006 yılında Nobel Barış ödülü 
almıştır. 24 Mart 2008 tarihli Time dergi-
sinin kapağında “Dünyayı Değiştiren 10 
Fikirden Biri” olarak lanse edilmiştir. 

2 Aralık 2008 tarihinde Türkiye Gra-
meen Mikrokredi Programının Kahra-
manmaraş uygulaması, Avrupa Konse-
yine sunulan 600 proje içinden Avrupa 
Birliği ödülü almıştır.

Mikrokredi Programı kapsamında gün-
demde hangi yeni uygulamalar yer almak-
tadır?  

Türkiye Grameen Mikrokredi Prog-
ramında mümkün olduğu kadar bütün 
işlemlerin en üstün bilgi teknolojileri 
kullanılarak yapılması hedeflenmektedir. 
Halen para tahsilatında kullandığımız 
POS yerine telefonla (NFC) teknolojiyle 
tahsilat yapılması için çalışmalarımız sür-
dürülmektedir.   

Ayrıca, Van depreminin etkisiyle, ha-
len TGMP üyesi olan 59.000 yoksul mik-
ro kredi üyesi girişimci kadını haftada 25 
kuruş, ayda 1 TL ve yılda 12 TL’ye 10.000 
TL’lik bir paket poliçeyle; kazaya bağlı ve-
fat, her türlü kaza, deprem, sel, yangın ve 
terörü kapsayacak şekilde, Türkiye’de ilk 
defa mikrosigorta uygulaması; Türkiye 
genelinden gelen yoksul kadınların da ka-
tılımıyla 16 Aralık 2011 günü, Büyükka-
ya Uluslararası Sigorta Brokerliği ile Gü-
neş Sigorta’nın sponsorluğunda, Nobel 
Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed 
Yunus, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Sayın Fatma Şahin ile Başmüzakereci ve 
Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın da 
katılımıyla başlatılmıştır. 

Trabzon Mikrokrofinans Şubesinin 
bir üyesi trafik kazasında vefat ettiğin-
den ve kendisinin mikrosigortası oldu-
ğundan, geride kalan kocası ve 3 çocuğu 
veraset ilamında belirtilen oranlarda hak 
sahibi olarak poliçenin teminatı olan 
10.000 TL’yi alarak sıkıntılarını bir nebze 
hafifletmişlerdir.  

Bunun yanı sıra, Muhammed 
Yunus’un isminin verildiği bir merkez 
Okan Üniversite’sinde kurulmaktadır. 
Muhammed Yunus Uluslararası Mik-
rofinans ve Sosyal   Girişimcilik Merkezi 
kuruluş protokolü 15 Aralık 2011 Üni-

versitede yapılan törenle imzalanmıştır. 
Söz konusu merkezde, eğitim ve sertifika 
programları yanında sosyal girişimcilik 
projeleri de uygulanacaktır. 

Türkiye’de mikro kredi uygulamasının 
geleceğini nasıl tasavvur ediyorsunuz?

Avuç açma kültürünün yaygınlaş-
masına sebebiyet veren hibe şeklindeki 
yardımlar; çalışamayacak durumdaki 
yaşlı, hasta ve engellilerle mutlaka sınırlı 
tutulmalıdır. 

Sadece hibe şeklindeki yardımlarla 
insanlar; fakirlik ve açlık sınırının üstüne 
çıkarılamaz. Bu bakımdan, kendi hesa-
bına çalışmayı özendiren ve daha onurlu 
bir iş yapmaya imkan veren mikro kredi 
uygulaması Türkiye’de bütün illerde ve 
bütün ilçelerinde yaygınlaştırılmalıdır. 
Yürütülen mikro kredi uygulamasının 
2012 yılı sonuna kadar bütün illerde yay-
gınlaştırılmasını hedeflemekteyiz.

Türkiye Grameen Mikrokredi Prog-
ramı çerçevesinde yeni mikro kredi şu-
beleri oluşturarak TÜİK verilerine göre 
yaklaşık 10 milyon yoksul kişi ve yaklaşık 
3 milyon 200 bin aileye ulaşılması müm-
kün hale getirilerek, Türkiye’de yoksul-
luğun onurlu bir şekilde azaltılmasına 
önemli katkı sağlanabileceği değerlendi-
rilmektedir.

MAKALE
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1. GELİŞİMİ VE YAPISI 

Sanayi devrimi sonrası yaşanan geliş-
meler, emeğin öneminin artması, işsizlik, 
istihdam gibi konular ve çalışma yaşa-
mına ilişkin düzenlemeler tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de geçmişten bu 
yana önemli merhaleler kat ederek süre-
gelmiştir. 

Çalışma yaşamında ve işgücü pi-
yasasında kamunun da aktif olarak yer 
almasını gerekli kılan bu gelişmeler son-
rası, ülkemizde iş ve işçi bulmaya aracılık 
görevini yürütmek üzere 1946 yılında 
kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumu faali-
yetlerine başlamıştır. Kuruluş amaçları 
doğrultusunda faaliyetlerini yürüten 
Kurum, özellikle 1960’lı yıllarda sanayi-
leşen ülkelerin ülkemizden işgücü talep-
lerini etkili bir şekilde karşılamış ve 1973 
petrol krizine kadar 790.289 Türk İşçisi 
İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla bu 
ülkelere gönderilmiştir.

2000’li yıllarla beraber küreselleşme-
nin artan etkisi, işgücü piyasasındaki hız-
lı değişim, istihdam kurumlarının görev 
ve sorumluklarını da genişletmiştir. Ar-
tan görev ve sorumlulukları etkin olarak 
karşılamak adına, 5 Temmuz 2003 tarih 
ve 4904 sayılı Kanunla İş ve İşçi Bulma 

Kurumu yerine Türkiye İş Kurumu (İŞ-
KUR) kurulmuştur. Böylelikle İŞKUR 
bir kamu istihdam kurumu olarak, mo-
dern dünyanın ve işgücü piyasasının ge-
reklerini karşılama noktasında işlevsel, 
temel görevlerin yanı sıra gelecekte üst-
lenebileceği görevleri öngörür nitelikte 
kapsamlı bir yapıya kavuşmuştur. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
ilgili kuruluşu olan İŞKUR; tüzel kişiliği 
haiz, özel hukuk hükümlerine tabii, idari 
ve mali açıdan özerk bir yapıya sahiptir.

Merkezde Genel Müdürlük, taşrada 
ise 81 İl Müdürlüğü ve büyük ilçelerde 
kurulan 33 Hizmet Merkezi ve yaklaşık 7 
binçalışanı ile Türkiye genelinde hizmet 
sunan İŞKUR, iş ve işçi bulmaya aracılık 
hizmetlerinin yanı sıra, yaptığı analizler-
le işgücü piyasasının nabzını tutmakta, 
aktif ve pasif işgücü piyasası politikala-
rını uygulamakta, ulusal ve uluslararası 
ortaklarla yürüttüğü projelerle vatan-
daşlarımızın istihdam edilebilirliklerine 
ve dolaylı olarak refahına katkı sağlayan 
modern bir kamu istihdam kurumu ol-
mak için gelişimini sürdürmektedir.

Türkiye’nin Kamu İstihdam Kurumu 
olarak faaliyet gösteren İŞKUR, bir yan-
dan işgücü arzı ve talebi arasında aracılık 

faaliyetlerini yürütürken öte yandan pa-
sif işgücü programlarını, işgücü piyasası 
araştırmalarını, ulusal istihdam politika-
sı oluşturulmasına yönelik faaliyetlerini, 
işgücünün mesleki niteliğini ve işgücü 
piyasasına uyumunu artırmayı hedefle-
yen aktif işgücü programlarını etkin ve 
kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

2. İSTİHDAM (İŞE YERLEŞTİRME) 

HİZMETLERİ

İŞKUR sunduğu hizmetlerle nihai 
olarak bireylerin istihdam edilmeleri-
ne katkı sağlayarak müreffeh bir hayat 
sürmelerini amaçlamaktadır. Bu anlam-
da İŞKUR; İl Müdürlükleri ve hizmet 
merkezleri ile buralardaki bireysel işlem 
merkezleri, internet üzerinden 7/24 hiz-
met sunumu sağlayan e-İŞKUR sistemi, 
belediyeler ve sosyal yardım kurumla-
rında kurduğu 2.500 hizmet noktası ve 
gittikçe yaygınlaşan teşkilat ve personel 
yapısı ile giderek daha fazla işsize daha 
etkin şekilde hizmet sunmaktadır. İş ara-
yanlara yönelik olarak İŞKUR’un son 5 
yılda sunduğu işe yerleştirme hizmetle-
rinde yaşanan gelişmeler aşağıdaki tab-
loda yer almaktadır:

TÜRK YE  KURU U U  

Tablo 1- İşe Yerleştirme Hizmetlerinden Yararlanan Sayısı

MAKALE
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3. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlık hizmetiyle kişilerin 
özellikleri ile mesleklerin ve işin gerek-
tirdiği nitelik ve şartlar karşılaştırılarak, 
bireyin istek ve durumuna en uygun iş 
ve mesleğin seçilmesi, işsizlerin seçilen 
meslekle ilgili eğitim olanaklarından 
yararlandırılması, işe yerleştirilmesi, işe 
uyumunun sağlanması gibi sorunların 
çözümüne sistemli olarak yardım edil-
mektedir. 

Öte yandan İŞKUR, işgücü piya-
sasının ana aktörlerinden biri olan ve 
işgücünü talep eden kaynak olan iş-
verenlerle ilişkilerine de büyük önem 

vermektedir. İşsizlik gibi çok yönlü bir 
problemin işveren kesiminin desteği ve 
işbirliği olmadan çözülmesi düşünüle-
mez. 

İş arayan ve işverenlere yönelik hiz-
metlerin etkinliğinin ve kapsamının 
artırılması amacıyla 2012 yılında 2.817 
“İş ve Meslek Danışmanı” Kurum’da is-
tihdam edilmiştir. 2012 Ocak - Ağustos 
döneminde 72.498 işveren doğrudan 
ziyaret edilerek kendilerine danışman-
lık yapılmış, 290.419 iş arayana ise bi-
reysel danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

4. AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI 

(AİP)

İşsizlikten en fazla etkilenen 
ve bu nedenle işgücü piyasasın-
da dezavantajlı gruplar olarak 
görülen gençlerin, kadınların, 
özürlülerin, eski hükümlülerin, 
uzun süreli işsizlerin ve işsizlik 
sigortası kapsamındaki işsizle-
rin, ihtiyaç duyulan mesleklerde 
yetiştirilerek istihdam edilebi-
lirliklerinin artırılması amacıyla 
işgücü yetiştirme kursları düzen-
lenmektedir. Bu kursların yanı 
sıra, Toplum Yararına Çalışma, 

İşbaşı Eğitimi ya da Girişimcilik Eğitimi 
gibi aktif programlar yürütülmektedir.

Özellikle son yıllarda İşsizlik Sigor-
tası Fonu’ndan AİP’ler için ayrılan kay-
nak miktarı artırılmıştır. Açılan mesleki 
eğitim kursları ile işsizlere işgücü piya-
sasında geçerli meslekler ve beceriler 
kazandırılmakta, girişimcilik eğitim-
leri ile iş kurma fikri taşıyan bireylere 
rehberlik ve eğitim verilmektedir. Öte 
yandan işsizliğin yoğun olduğu dö-
nemlerde ve bölgelerde, afet, kriz gibi 
olağanüstü durumlarda, işsizlerin kısa 
süreli istihdamını ve eğitimini amaçla-
yan toplum yararına çalışma program-
ları yaygın bir şekilde yürütülmektedir. 
Ayrıca kişilerin işyerinde bizzat çalışa-
rak iş deneyim kazanmasının yanında 
işgücü piyasasına girişinin ve uyumu-
nun sağlanması ve mesleki yeterlikleri-
nin geliştirilmesi amacıyla işbaşı eğitim 
programları düzenlenmektedir. 

Toplum Yararına Çalışma Programı 
(TYÇP) dışındaki programlarda, prog-
ram süresince tüm katılımcılara “cep 
harçlığı” ödenmekte ve bunların “genel 
sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek 
hastalığı sigorta primleri” karşılanmak-

Tablo 2- İŞKUR Tarafından Uygulanan AİP’ler

Tablo 3- İşsizlik Ödeneği Başvuran ve 

Hak Eden Sayıları

K  KUR

* Resmi Olmayan Veri
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tadır. Ayrıca kursu tamamlayan kursi-
yerlerin işgücü piyasasındaki durumla-
rı mezuniyetlerinden itibaren altı aylık 
dönemler halinde en az bir yıl süreyle 
izlenmekte, istihdama girişleri için da-
nışmanlık ve iş arama desteği verilmek-
tedir. TYÇP’de ise yararlanıcılara asgari 
ücret düzeyinde ödeme yapılarak her 
türlü sigorta primleri İŞKUR tarafın-
dan karşılanmaktadır.

2008 finansal krizinden sonra 
AİP’ler yoğun bir şekilde uygulanmaya 
başlanmıştır ve her geçen gün daha faz-
la kişi bu programlardan yararlanarak 
daha yüksek istihdam edilebilirlik ola-
nağına kavuşmaktadırlar.

5. PASİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI

Pasif işgücü programları işsiz kal-
manın bireysel ve toplumsal olumsuz 
etkilerini en hafife indirmeyi ve işsizle-
re geçici gelir desteği sağlamayı amaç-
layan uygulamaları kapsamaktadır. 
Sosyal devlet olmanın gereği olan bu 
uygulamalardan en önemlileri İŞKUR 
marifetiyle yürütülmektedir. Bu prog-
ramlar; işsizlik sigortası ödemeleri ile 
ücret garanti fonu, kısa çalışma ödeneği 
ve iş kaybı tazminatını kapsamaktadır.

6. İŞSİZLİK SİGORTASI

Çalışma mevzuatına 1999 yılında 
4447 sayılı kanunla giren “İşsizlik Si-
gortası” prime esas aylık brüt kazancın, 
% 1 oranında sigortalı, % 2 oranında 
işveren ve % 1 oranında da devlet kat-
kısıyla oluşturulan fondan ve herhan-
gi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini 
kaybeden sigortalıların işsiz kalmaları 
nedeniyle uğradıkları gelir kaybını bel-
li süre ve ölçüde karşılayan sistemdir. 
Başlangıcından itibaren işsizlik ödene-
ğine ilişkin gerçekleşmeler Tablo 3’te  
yer almaktadır.
7. ÜCRET GARANTİ FONU

İşverenin; konkordato ilan edilmesi, 
aciz vesikası alınması, iflas veya iflasın 
ertelenmesi kararı verilmesi nedenleri 
ile ödeme güçlüğüne düştüğü durum-
lar geçerli olmak üzere, işçilerin üç ay-
lık ödenmeyen ücret alacakları gerekli 
şartları taşıması halinde ücret garanti 
fonundan ödenmektedir. Bu program 
kapsamında 2011 yılında 5.807 kişiye 
9.361.527 TL ödeme yapılmıştır.

8. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Genel ekonomik, sektörel veya böl-

gesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işye-
rindeki haftalık çalışma süresinin geçici 
olarak önemli ölçüde azaltılması veya 
işyerinde faaliyetin tamamen veya kıs-
men geçici olarak durdurulması halle-
rinde, işyerinde sigortalı sayılan kişilere 
çalıştırılmadıkları süre için üç ayı aşma-
mak üzere İşsizlik Sigortası Fonundan 
kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. 
Kısa çalışma ödeneği özellikle kriz dö-
nemlerinde önemli işten çıkışları en-
gelleyerek önemli bir fonksiyon üstlen-
mektedir. 2008 finansal krizinde 200 
bin üzerinde çalışanın işsiz kalması, bu 
program sayesinde engellenmiştir.

9. SONUÇ

Modern ve etkin bir kurum olma yo-
lundaki İŞKUR; yukarıda bahsedilen ge-
lişim süreci, gittikçe artan hizmetleri, AB 
uyum kapsamında yaptığı çalışmalar ve 
uyguladığı projeler sonucu değişim ve 
yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet ka-
litesi ve çeşitliliği ile işsizlikle mücadele-
de etkin rol oynayan, işgücü piyasasında 
öncü ve saygın bir kurum olma vizyonu-
nu gerçekleştirmek için özveriyle çalış-
malarını sürdürmektedir.
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1. GİRİŞ

Türkiye ciddi yapısal istihdam ve 
işsizlik sorunları yaşamaktadır. Genel 
olarak diğer ülkelerle karşılaştırıldığın-
da işsizlik oranı yüksek, kadın istihdamı 
başta olmak üzere genel istihdam oranı 
düşüktür. İstihdamın kalitesi açısından 
yapılan karşılaştırmalar Türkiye’ deki is-
tihdam sorununun kronik yapısına işa-
ret etmektedir. Tarım istihdamı toplam 
istihdamın hala dörtte birinden fazladır 
ve tarımda büyük ölçüde verimsizlik 
söz konusudur. Bunun sonucu ücretli 
istihdamı düşük, ücretsiz aile işçiliği hala 
yaygın ve tarım dışı işsizlik verileri endi-
şe vericidir.

İşgücü piyasasının yapısal sorunları 
arasında en önemli olanların başında ise 
şüphesiz genç istihdamına ilişkin sorun-
lar gelmektedir. Esasında genç istihdamı 
dünyanın diğer bölgelerinde de işgücü 
piyasalarının en önemli sorunlarının 
başında yer almaktadır. Örneğin ILO 
verilerine göre dünya genel 
istihdam oranı % 60,5 

ve işsizlik oranı ve % 6,4 iken bu oranlar 
genç nüfusta sırasıyla % 44,4 ve % 13’tür 
Dünya ortalamalarında da Türkiye’de de 
genç işsizliği genel işsizliğin iki katıdır. 
Ancak, Türkiye daha genç bir nüfusa sa-
hip olduğundan (2011 yılı TÜİK Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına 
göre ülkemizde ortanca yaş 28,9) ve Tür-
kiye diğer ülkelere göre farklı istihdam 
sorunları yaşadığından genç işsizliği ve 
gençlerin istihdam sorunlarını çok daha 
ciddi hissetmektedir. 

Genç istihdam sorununu ortaya koy-
madan önce genç tanımı üzerinde dur-
mak gerekir. Bazı programlarda farklı ta-
nımlar da söz konusudur. Örneğin, genç 
istihdamını artırmak 
için 2008 yılında 
yayınlanan is-

tihdam paketi olarak tanımlanan 5763 
Sayılı Kanun’da genç istihdamı  18-29 yaş 
grubunu hedef almıştır. Farklı ülkelerde 
ve farklı amaçlar için genç tanımı deği-
şiklikler gösterse de ILO ve  Eurostat gibi 
uluslararası kurumlarda da istatistiksel 
olarak 15-24 yaş grubunu kapsamakta-
dır. Her ne kadar günümüzde okul süre-
leri artmakta, gençlerin istihdama giriş 
yaşı yükselmekte, 25 yaş ve üzerinde ilk 
kez iş hayatına atılan nüfus artış eğilimi 
gösterse de bu eğilim (henüz) istatistik-
lerde tanımları değiştirememiştir.

2. DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİ

Genç nüfus, dinamik ve yaratıcı ya-
pısıyla ülke kalkınmasının motor gücü-
dür. Yeni fikirlere açık, yaratıcı, enerjik, 

dinamik gençler ekonomik büyümeyi 
pozitif etkiler. Diğer koşullar sabit 

kaldığında, genç nüfusa sa-
hip ülkeler diğer ülkelere 

göre ekonomide daha 
avantajlıdırlar ve 

daha hızlı büyür-
ler. Ancak hiç-

GE Ç ST A I SORU LARI
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bir ülke için bu avantaj sonsuz değildir. 
Hemen her ülke demografik bir deği-
şim sürecine tabidir ve genç nüfusa sa-
hip her ülkenin nüfusu, bu değişim sü-
reci sonunda er ya da geç yaşlanır. Nüfus 
biliminde bu değişim üç evreli bir geçiş 
sürecidir. Doğurganlığın yüksek olduğu 
ilk dönem, 0-14 yaş grubu olan bağımlı 
çocuk nüfusun yüksek olduğu dönem-
dir. Genç nüfusun görece yüksek oldu-
ğu ikinci dönemde, doğurganlık oranı 
azalır, çalışabilir yaştaki aktif nüfus (15-
64) artar, bağımlı nüfus (0-14 ve 65 yaş 
üstü) görece daha azdır. Bu ikinci geçiş 
dönemi literatürde “demografik fırsat 
penceresi” olarak tanımlanır. Demogra-
fik değişimin üçüncü evresi, aktif/üret-
ken nüfusun yaşlandığı ve özellikle 65 
yaş üstü bağımlı nüfusun görece arttığı 
ve bu yapının süreklilik kazandığı devre-
dir. Bugün başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere gelişmiş ülkeler, “yaşlılık krizi” 
olarak da tanımlanan üçüncü evreye 
girmişlerdir. Ancak, yaşlılık krizi öncesi 
Avrupa ülkeleri genç nüfus avantajından 
yararlanarak hızlı kalkınma süreci yaşa-
mışlardır. Keza, Doğu Asya ülkelerinin 
1965-1990 dönemi gerçekleştirdiği hızlı 
büyüme ve kalkınma hızının üçte biri, 
genç nüfus avantajı diğer ifade ile “de-
mografik fırsat penceresi” ile izah edil-
mektedir. Bu nasıl olmaktadır: Kısaca, 
aktif/üretken nüfus bağımlı nüfusa göre 
daha hızlı büyümekte, bu durum; top-
lam üretimi, toplam istihdamı, toplam 
tasarrufu, toplam vergileri, toplam yatı-
rımı, alt yapı stokunu, özetle ekonomik 
ve sosyal  kalkınma hızını artırmaktadır.

Ancak, bu süreç yani demografik 
değişimin fırsat penceresine dönüşme-
si, kendiliğinden olmamaktadır. Bunun 
için ülkedeki sosyal, ekonomik ve ku-
rumsal yapının bu değişimi sağlaması, 
destek olması gerekmektedir. Başta eği-
tim sistemi olmak üzere, sağlık sistemi, 
işgücü ve mali piyasalar, siyasi istikrar 
ve yönetim kalitesi, bürokratik yapı gibi 
faktörler demografik fırsatın değerlen-
dirilme ölçüsünü belirlemektedir. Örne-
ğin, ABD, Avrupa ve Doğu Asya ülkeleri 
demografik fırsat penceresini iyi değer-

lendirirken Latin Amerika ülkeleri bu 
fırsatı ıskalamıştır.

Türkiye, demografik değişim süre-
cinin ikinci evresini yaşamaktadır. Top-
lam doğurganlık oranı 1980’de 4,2’den 
2008’de 2,1’e düşmüştür. Keza aynı dö-
nem içinde 0-14 yaş grubu bağımlı nü-
fusun toplam nüfusa oranı % 40’tan % 
25’lere düşmüş ve 15-64 yaş grubu aktif/
üretken nüfusun toplam nüfus içindeki 
oranı % 56’dan % 66’ya yükselmiştir. Bu 
genç nüfus yapısı Türkiye’ye ekonomik 
kalkınmada çok önemli bir avantaj, 
ekonomi jargonuyla ifade edersek “de-
mografik fırsat penceresi” sunmaktadır.   
Ancak, bu fırsat penceresi Türkiye’ye 
sonsuza dek açık kalmayacaktır. İstatis-
tikler fırsat penceresinin 30 yıl içinde 
Türkiye’nin yüzüne kapanacağını söyle-
mektedir. Kısaca, Türkiye genç nüfusa 
sahiptir, ancak hızla yaşlanma sürecine 
girmektedir. Demografik değişim fır-
satından yararlanamayan Türkiye, yaş-
landığında/yaşlılık krizine girdiğinde, 
gelişmiş ülkelere göre çok daha ağır be-
del ödeyecektir. Özellikle yaşlı nüfusun 
getirdiği emeklilik, sağlık ve yaşlı bakımı 
faturası bu bedeli ağırlaştıracaktır. De-
mografik pencereden bakıldığında bu 
günler Türkiye’nin iyi günleridir, elini ça-
buk tutmalı, bu günleri iyi değerlendir-
meli ve demografik değişimin sunduğu 
fırsattan yararlanmalıdır. (Bazı Ülkeler-
de yaşlanma hızı: Japonya (26 yıl), Fransa 
(115 yıl), Almanya (45 yıl), İsveç (85 yıl), 
İngiltere (45 yıl), ABD (75 yıl), Türkiye 
(27 yıl)) .

3. GENÇ İSTİHDAMINDA BAZI 

İSTATİSTİKLER

Türkiye’de genç nüfusta işgücüne ka-
tılma oranı %  39, işsizlik oranı % 25,3, 
tarım dışı işsizlik oranı % 28,9’dur. Genç-
ler içinde kadınlar daha dezavantajlıdır. 
Genç kadınlar iş bulmakta genç erkekle-
re göre daha fazla zorlanmakta ve işgücü 
piyasasından dışlanmakta, geleneksel 
rolleri olan ev kadınlığına sığınmaktadır. 
Her genç kadından sadece beşte biri is-
tihdamdadır.

Maalesef Türkiye’de genç istihdamı 
sorunu büyümektedir. 20 yıl önceye göre 
bugün gençler, daha geç ve güç koşullar-
da işgücü piyasasına giriyor, iş bulmada 
daha zorlanıyor, nispi olarak daha az 
genç çalışıyor, işsizliği ve neden olduğu 
sorunları daha ağır yaşıyor.

Kısaca, işgücü piyasası verileri, bize 
Türkiye’nin yapısal bir genç işsizlik soru-
nu yaşadığını ve demografik değişim fır-
satını ıskalamakta olduğunu göstermek-
tedir. Yaratıcı, enerjik ve tüketim talebi 
yüksek özellikleri düşünüldüğünde Tür-
kiye, genç potansiyelini verimli üretime 
ve tüketime kanalize edememektedir. 
Genç potansiyelin atıl kalması, şüphesiz 
ülke ekonomisi için büyük kayıptır.

Ancak en az onun kadar önemlisi, 
genç işsizliğinin gençler ve toplum üze-
rinde yarattığı psikolojik ve sosyal so-
runlardır. Uluslararası çalışmalar, genç 
işsizliği ile sosyal dışlanma arasında ya-
kın ilişkiye işaret etmektedir. İşsizliğin 
yarattığı atıllık ve işe yaramazlık duy-
gusu, gençlerde başta psikolojik olmak 
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üzere sağlık problemlerine, şiddet ve suç 
eğilimine, çatışmalara, alkol ve uyuştu-
rucu bağımlılıklarına neden olmakta-
dır (ILO, 2010). Genç nüfus atıl kalınca 
demografik değişim fırsatı,  nerdeyse bir 
tehdide dönüşmektedir.

4. GENÇ İSTİHDAMININ 

ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Gençlerin istihdama geçişindeki en-
geller çok farklı olabilmektedir. Özellikle 
Türkiye’de gençlerin homojen bir yapıya 
sahip olmaması (bölgesel farklılıklar, 
ailelerin gelir ve eğitim düzey farklılık-
ları, kaliteli eğitime erişim imkânlarının 
eşit olmaması gibi nedenlerle), farklı 
nitelikteki gençlerin farklı engellerle 
boğuşması sonucunu doğurmaktadır. 
Genelleştirme yapıldığında bu engelleri 
belli başlıklar halinde toplamak müm-
kündür.

a) Ekonomik Büyüme: İstihdam 
dostu ekonomik büyümeyi tam anla-
mıyla yakalayamadık,

b)  Eğitim: Türkiye’de eğitim sistemi 

halen işgücü piyasasının istek ve ihtiyaç-
larını mesh edememektedir,

c) İşgücü Piyasası Düzenleme-
leri: İşçi alma ve çıkarma konusunda 
serbestlik ve esnek çalışma biçimleri 
önemlidir. Katı düzenlemeler istihdama 
engel iken esnek düzenlemeler istihda-
mı teşvik eder. Oysa ki Türkiye OECD 
ülkeleri arasında katı düzenlemeler kar-
şılaştırmasında Portekiz’den sonra ikin-
ci sıradadır.

Esnek istihdamın bir diğer önemli 
türü, normal haftalık çalışma süresin-
den önemli ölçüde daha az süreli çalış-
ma olan kısmi süreli (part-time) çalış-
madır.

d) Yönetim, Politikalar ve Kurum-
sal Kapasite: Türkiye’de kariyer rehber-
lik sistemi çok zayıftır. İşgücü piyasası 
ve meslekler hakkında bilgi verecek, 
kişilerin kendilerini tanımalarına ve en 
uygun mesleği seçmelerine yardımcı 
olacak etkin bir sistemimiz yoktur. Bu 
konuda İŞKUR il müdürlüklerinde ol-
ması gereken iş ve meslek danışma mer-

kezleri daha çok yenidir (Nisan 2012),  
Okullardaki rehberler ise işgücü piya-
sası ve meslekler konusunda yetersizdir.

Gençlerin iş aramalarına yardımcı 
olacak kurumsal yapı zayıftır. Gençlere 
işgücü piyasası hakkında bilgi verecek, 
işleri ve işyerlerini tanıtacak, kendilerine 
en uygun iş seçiminde yardımcı olacak, 
işverenle genç işsizleri buluşturacak et-
kin işleyen bir sistem hala yoktur.

Geçlerin istihdama geçişlerine yar-
dımcı olacak aktif istihdam politikaları 
da yetersizdir. İŞKUR özellikle 2000 
yılından itibaren yeniden yapılanma 
süreci ile birlikte pasif ve aktif istihdam 
politikaları (AİP) geliştirme sürecini 
başlatmış ve bu alanda oldukça başarılı 
projeler de uygulamıştır. Ancak özel-
likle gençlere yönelik AİP hizmetleri 
sayısal ve nitelik olarak yetersizdir. Yerel 
düzeyde gençlerin istihdama geçişinde 
yardımcı olacak programları uygulaya-
cak İŞKUR Müdürlüklerinin kurumsal 
kapasitesinin geliştirilmesi, bu konuda 
en önemli politika aracı olacaktır.

 Çeşitli gazete ve dergilerin köşe yazısı ve makaleleri,
Dr. Necdet KENAR – Gençlerde İstihdam Sorunu (Ankara 2008)

Kaynakça
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MEKSA Vakfı 1985 yılında Ba-
kanlar Kurulu kararıyla ka-
muya yararlı vakıf statüsünde 

kurulmuştur. MEKSA Vakfı kâr amacı 
gütmeyen bir kuruluş olarak proje gelirle-
rini var olan merkezlerinin modernizas-
yonu ve yeni merkezlerin kurulumu için 
değerlendirmektedir. Kuruluşundan bu-
güne geçen 27 senede Türkiye’nin 3308 Sa-
yılı Mesleki Eğitim Kanunu’nu yazmak da 
dahil olmak üzere mesleki eğitim alanında 
yüz binin ürerinde genç ve işsizimizi mes-
lek hayatına kazandırmıştır

Amacı, mesleki eğitimin Türkiye’de 
daha etkin bir biçimde yönlendirilme-
sine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bu-
lunmak ve küçük sanayi işletmelerinin 
teknolojik yapı ve üretimlerinin yurt 
ekonomisine katkıda bulunabilecek 
çağdaş düzeye gelmesine gerekli desteği 
sağlamaktır.

Kuruluşundan bu yana birçok dış 
destekli mesleki eğitim projesini başarıy-
la uygulamıştır. Proje uygulamalarında 
sürdürülebilirliği esas alan bir yakla-
şımla dış finans desteğinin bitiminde, 
oluşturulan merkezlerin idari ve mali 
sorumluluklarının yerel proje ortağıyla 

iş birliği içerisinde yürütülmesi hedef-
lenmiştir.

MEKSA bugün Türkiye’nin 13 ilinde 
22 mesleki eğitim merkezi işletmektedir. 
20’nin üzerinde meslek dalında eğitim 
verilmektedir. Başlangıçta bu merkezler, 
kısmen Almanya kaynaklı (BMZ, GTZ, 
BGZ, BMA, DSE, Mannesmann, Ruhr-
kohle, Bayer, Thyssen), kısmen İsviçre 
kaynaklı (DEZA, SRK) ve kısmen AB, 
ILO, UNDP, DB v.b. gibi uluslararası 
fonlardan sağlanan kalkınma yardımı ile  
birer proje olarak çalışmaya başladılar. 
Zamanla yerel işbirliği desteği ile sürekli 
ve kalıcı birer kuruma dönüştüler.

Küçük sanayi ve tüm KOBİ’leri des-
teklemek için 1991 yılında MEKSA, 
GTZ’den sağladığı bir başlangıç sermaye-
si ile Türkiye’nin ilk ve tek  Kredi Garanti 
Fonu’nu kurdu. KGF İşletme ve Araştır-
ma A.Ş.’nin ortakları TOBB, TESK, KOS-
GEB, HALKBANK, TOSYÖV ve MEK-
SA’ dan oluşmaktadır. KGF, KOBİ’lerin 
bankalardan aldıkları kredilere 400.000 
Euro’ ya kadar kefalet desteği vermekte-
dir.

Yine KOBİ’lerin ihracatta bulunma-
larını ve özellikle de fuarlara katılmalarını 
kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla 

MEKSA, 1993 yılında FORUM Fuarcılık 
ve Geliştirme A.Ş.’yi kurdu.

20 yılı aşkın bir sürede MEKSA 
100.000’ in üzerinde çocuk, genç ve yetiş-
kine, özel ilgi gruplar (kadınlar, risk altın-
daki çocuklar, engelliler, eski hükümlü-
ler) dâhil, mesleki eğitim hizmeti sundu.  
Sağladığı ve yönettiği toplam proje kay-
nakları 150 milyon Euro’ya yaklaşmakta-
dır. Eğitim alan insanların istihdam edil-
me oranları %  80 – 90’ları bulmaktadır.

Yönetim yapısında mesleki eğitime 
taraf olan Devlet, İşçi ve İşveren kuru-
luşlarının temsil edildiği MEKSA Vakfı, 
kamu yararına statüsüyle kuruluş amaç-
ları doğrultusunda hizmetlerini sürdür-
mektedir.

Yönetim Kurulu; Türkiye’de mesleki 
eğitime taraf olan ve aşağıda isimleri sıra-
lanan “kamu-işçi-işveren” kuruluşlarının 
temsilcilerinden oluşturulmuştur:
1.  TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu
2.  TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği
3.  TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu
4.  TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu

E AVA TA LI GRU LARI  

ESLEK  E T  RO ES
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5.  MEB, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

6.  İŞKUR, Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğü

7.  KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sa-
nayi Geliştirme ve Destekleme İda-
resi Başkanlığı

8.  HALKBANK, Türkiye Halk Bankası 
Genel Müdürlüğü

9. TESKOMB, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koop. 
Birlikleri Merkez Birliği

10. BGZ, Berlin Uluslararası İşbirliği 
Kurumu
2010 yılında İçişleri Bakanlığı, Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
arasında imzalanan “Çocukların Mutlu 
Geleceği İçin Umut Yıldızı Protokolü” ile 
16–18 yaş arası risk altındaki çocukların 
mesleki eğitimler alarak sosyal hayata 
adaptasyonu hedeflenmiştir. 

 2011 yılında bu proje genişletilerek 
İŞKUR Genel Müdürlüğü-TESK ve 
MEKSA Vakfı’nın da katılımıyla “Ye-
relden Genele Dezavantajlı Grupların 
Mesleki Eğitimi Protokolü” devreye 
girmiştir. Bu protokole göre risk altın-
daki çocuklar, risk altındaki kadınlar, 
eski hükümlüler, göç mağdurları, do-
ğal afet mağdurları, Roman ve Roman 
gibi yaşayanlar, tutuklu ve hükümlüler, 
engelliler de kapsam alanına girmiştir. 
Böylelikle toplumun tüm dezavantajlı 

kesimleri mesleki ve sosyal eğitimlerden 
faydalanıp iş ve meslek sahibi olurken 
aynı zamanda da İŞKUR tarafından ve-
rilen günlük 20 TL ücreti de almaya hak 
kazanmışlardır. 

Diyarbakır’da ise bu projenin yan-
sımaları daha büyük oldu. Proje kapsa-
mında belirtilen faaliyetlerin çok üstüne 
çıkılarak bir “Diyarbakır Modeli” oluş-
turuldu. Bu model Türkiye’deki diğer 
iller için de örnek olmayı başardı.

Bu başarı özellikle ilimizde proje-
nin koordinatörlüğünü gerçekleştiren 
Diyarbakır Valiliği’nin projeye etkin 
katılımı ve önemsemesiyle gerçekleşti. 
İl Valimiz Mustafa TOPRAK’ın kursları 
düzenli olarak ziyareti, ilgili İl Müdürle-
rinin de projeye hassasiyetle yaklaşması-
na sebep olmuştur. 

Proje temelde mesleki eğitimler üze-
rinden şekillenmiştir. Yani dezavantajlı 
kesimler MEKSA Vakfı atölyelerinde 
30’a yakın meslek alanında mesleki 
eğitim almaktadırlar. Doğalgaz İç Tesi-
satçılığı, Araç Bakım Onarım, Elektrik 
Tesisatçılığı, Mobilya İmalatçılığı, Kua-
förlük, Cilt Bakımı, Aşçılık, Pastacılık, 
Servis Elemanlığı, Bilgisayarlı Muhase-
be, Halkla İlişkiler, Yönetim ve Organi-
zasyon, Deri İşlemeciliği vb. alanlarda 
öğrenciler ilgi alanlarına göre bir meslek 
kursuna yönlendirilmektedir.

Uygulanan tüm eğitimlerde proje 

kapsamında tespit edilen meslek kursla-
rı düzenlenirken ders dışı zamanlarında 
resim, tiyatro, keman, gitar, bağlama, 
yüzme, koro, bilgisayar, İngilizce gibi 
kurslar düzenlenmiştir. Sosyal hayata 
katılmaları için sinema, bowling, paint-
ball, piknik, tarihi yerlerin ziyaret gibi 
aktiviteler tertip edilmiştir. 

Aynı zamanda kurum içinde psi-
kolog ve rehber öğretmenleri görev-
lendirilerek öğrencilerin düzenli takibi 
gerçekleştirilmiştir. Bağımlılık yapıcı 
madde kullanan kursiyerler için Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı birimlerle ortak ça-
lışılmış ve AMATEM veya ÇEMA-
TEM’lerle birlikte tedavi süreçleri başla-
tılmıştır. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından kursiyerlere çeşitli alanlarda 
verilen seminerlerle toplumsal uzlaşı 
sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı zaman-
da risk altındaki kadınlar ve çocukların 
ailelerine okuma yazma kursları ile Aile 
Eğitimleri düzenlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen tüm çalışmalar 
ilimizde İŞKUR İl Müdürlüğü, Emniyet 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf Sanat-
karlar Odaları Birliği ve MEKSA Vakfı 
ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

İllerde uygulanacak mesleki eğitim-
leri ve hedef grupları İl Valilikleri ilin di-
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namiklerine göre tespit etmektedirler. 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ço-
cuk Şube Müdürlüğü projenin sekre-
taryasını yürütmenin dışında aynı za-
manda bir STK gibi çalışıp çocukların 
aileleriyle görüşerek kursa katılımları 
için izinlerini almaktadırlar. Yapılan 
saha çalışması neticesinde Çocuk Şube 
çalışanları ile birlikte öğrencilerin tes-
piti gerçekleştirilmekte ve belirlenen 
meslek dallarına ilgi ve yeteneklerine 
göre yerleştirilmeleri sağlanmaktadır.

Risk altındaki kadınlarla ilgili seç-
melerde ise başta şiddet gören kadın-
lar olmak üzere, yoksullukla mücadele 
etmeye çalışan kadınlar belirlenmek-
tedir. Bu konuda yine Emniyet Mü-
dürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’nın tespitleri belirleyi-
ci olmaktadır. 

Roman ve Roman gibi yaşayan va-
tandaşlarımızla ilgili Bakanlıklar dü-
zeyinde yapılan çalışmalar sonucunda 
Strateji Planı hazırlanmaktadır. Bu ko-
misyonda da yer alan MEKSA Vakfı, 
bu çalışmaların mesleki eğitim alanında 
tarafı olmaktadır. Ülkemizde yaşayan 
Rom, Dom, Lom ve Abdallarla ilgili 
düzenlenen meslek eğitimleri ile ilimiz 
genelinde ülke politikalarımıza uygun 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. Böyle-
likle ilimizdeki Dom nüfusun ihtiyaçları 
doğrultusunda çalışmalar yürütülecek-
tir.

Özellikle üretime dayalı mesleki eği-
timlerden mezun kursiyerin kendi işle-
rini kurmaları için kurslar içinde meslek 
danışmanlığı eğitimleri, Girişimcilik 
Eğitimi, CV Oluşturma, Kişisel Gelişim 
eğitimleri gibi alanlarda da eğitimler 
verilmektedir. Böylelikle kursiyerleri-
miz kendi iş planlarını ve pazarlarını 
yaratarak KOSGEB, Mikro Kredi gibi 
finans kuruluşlarından hibe alabilmele-
ri mümkün hale gelmektedir. Birleşerek 
daha büyük işletme kuracaklar için de 
Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın faaliyet-
leri anlatılmaktadır. Diyarbakır’da önce-
ki dönemlerde Karacadağ Kalkınma 

Ajansı’ndan hibe desteği almış firmala-
rın başarıları öğrencilere sağladığımız 
en büyük motivasyon araçlarından biri 
haline gelmiştir. 

Yapılan uygulamalarda her ne kadar 
toplumsal uzlaşı esas alınarak Valilikler 
ve İl Müdürlükleri üzerinden süreç yü-
rüyor olsa da, verilen mesleki eğitim-
ler çağın gereklerine uygun donanım 
ve teçhizatlarla gerçekleştirilmektedir. 
Projenin başarısı ölçülebilir ve izlene-
bilir kriterle gösterilmektedir. Yapılmış 
çalışmalarda kurstan mezun olan öğ-
rencilerin suça dönüş oranları Emniyet 
Müdürlüğü verilerine göre binde 5 ora-
nındadır. MEKSA Vakfı’nda son 5 yılda 
gerçekleşen eğitimlerde İŞKUR ve SGK 
verilerine göre 3.094 kişi kayıtlı olarak 
işe yerleştirilmiştir.  MEKSA bünyesin-
de yer alan İstihdam uzmanları saye-
sinde işe yerleşen öğrencilerin takipleri 
gerçekleşmekte ve sürekli olarak işyeri 
ziyaretleri yapılmaktadır. 

MEKSA Vakfı yapılan çalışmaları 
ve projeyi tek başına yürütmemekte-
dir. Çünkü bu toplumsal bir projedir. 
Tüm resmi kurumların desteğiyle proje 
Türkiye genelinde ses getirmektedir. Bu 
kapsamda yapılan çalışmalara Bakanla-
rımız, Milletvekillerimiz, Valilerimiz ve 
Emniyet Müdürlerimiz de dahil olmak-

tadır. En son ilimizde proje kapsamın-
daki öğrencilerle çekilen klipte Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın 
Mehdi EKER, Diyarbakır Valimiz Sayın 
Mustafa TOPRAK ve Diyarbakır Em-
niyet Müdürümüz Sayın Mustafa SAĞ-
LAM da yer almıştır. 

İlimizdeki hacim ve çalıştırdıkları 
eleman sayısı olarak büyük işletmelerin 
de hassasiyetleri yapılan çalışmaların 
başarıya ulaşması için büyük önem ta-
şımaktadır. Bu noktada Karavil Grup, 
MEKSA Vakfı’nın dezavantajlı gruplar 
için yapacağı yeni hizmet binası ve atöl-
yelerin fiziki mekânını yapmayı üstlen-
miş ve ilimiz işadamları için sosyal pro-
jelere katılımın önemi konusunda örnek 
olmuştur. İş dünyasını ve iş adamlarımı-
zı mesleki eğitimin konusunda bilgilen-
dirmek, kayıt dışı çalışmanın da önüne 
geçmek anlamına gelecektir. 

Yeni dönemde yaklaşık 1000 kişilik 
bir dezavantajlı grup tespit edilmiş olup 
bu çalışmalar Ekim  2012’de başlamıştır. 
Yoksulluğun önüne geçmek için yapıl-
ması gereken kısmi ve palyatif çözümler 
üretmek değil, yatırıma ve istihdama 
dönük alt yapı çalışmalarına destek ver-
mek olmalıdır. İş ve meslek çalışmaları 
arttıkça ilimizdeki işsizlik ve yoksulluk 
da aynı oranda azalacaktır. 
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II. Dünya Savaşı sonrasında oluşan ye-
nidünya düzeni ekonomik ve sosyal 
hayatı adeta baştan tanzim etmiştir. 

Soğuk Savaşın sona ermesi kutuplaş-
madan küreselleşmeye geçişin olması 
ve neo-liberal ekonomi politikaları “eski 
dünyamıza yeni sorunlar” armağan et-
miştir. Yoksulluğun tarihi çok eskilere 
dayansa da günümüzde görünür olan 
“kent yoksulluğu” küreselleşme ile birlikte 
ortaya çıkmıştır. Özellikle emek-serma-
yenin serbest dolaşımı yerel ekonomileri 
küresel ekonomiye açık hale getirmiştir. 
Bu durumun bütün toplumların yararına 
olacağı savı çok kısa zamanda çökmüş; 
ekonomik gelişmeyi sağlamış ülkeler ile 
gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark gi-
derek açılmıştır. Dünyanın bir bölümün-
de üretim artışı ve zenginleşme yaşanır-
ken bir bölümünde yoksulluk artmakta, 
buna bağlı olarak şiddet olayları baş gös-
termektedir. 

Dünya Bankasının 2000-2001 Dünya 
Gelişme Raporuna göre 2.8 milyar insan, 
günde 2 $, 1.2 milyar insan ise günde l 
$’dan az bir gelirle yaşamaktadır (World 
Bank, 2000).

Dünya Bankasının 2003’te gerçek-
leştirdiği ve 2001 krizi sonrası yoksulluk 
durumunu ve 1994’ten 2001’e değişi-
mini inceleyen araştırmanın sonuçları, 
mutlak yoksul (günde l$’ın altı harcama 
yapan kesim) oranlarının 1994’ten 200l’e 
değişmediğini, buna karşılık kent yoksul-
luğunun arttığını göstermektedir (World 
Bank, 2003).

Bu bağlamda Türkiye, özellikle 1980 
sonrası serbest piyasa ekonomisi ile küre-
sel ekonomiye entegre olmaya başlamış; 
fakat 1990 yıllarda yaşanan krizler ile bu 

entegrasyon sürecinde ciddi aksamalar 
yaşanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu-
nun (TUİK) 2004 Yoksulluk Çalışması 
verileri ülkede yoksulluğun özellikle eği-
tim düzeyi düşük olanlar, yevmiyeliler, 
ücretsiz aile işçileri, işsizler ve tarım, inşa-
at sektöründe çalışanlar arasında yaygın 
olduğunu göstermektedir (TUİK, 2004)

DPT tarafından gerçekleştirilen “İlle-
rin ve Bölgelerin Gelişmişlik Sıralaması 
Araştırması 2003” sonuçlarına göre ül-
kenin en az gelişmişlik düzeyine sahip, 
5. derecede gelişmiş iller kategorisinin 
tamamı Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
illerinden oluşmaktadır (DPT, 2003).

‘İnsani Gelişme Endeksi’ açısından 
bakıldığında da, Türkiye’nin dünya ülke-
leri arasındaki konumu olumlu değildir. 
2002’de 174 ülke arasında 85. sırada yer 
almakta iken, 2005’te 177 ülke arasında 
94. sıraya gerilemiştir (Gürses, 2006).

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 
kentlerin, dünyada ve ülkede yaşanan 
hızlı toplumsal ve ekonomik değişim ve 
dönüşüme ayak uyduramadığı bilinen bir 
gerçektir. Bu durumu sadece ekonomik 
nedenlerle açıklamak mümkün değildir. 
Özellikle 1990’lı yıllarda bölgede yaşanan 
terör ve şiddet olayları, bölgenin ülkedeki 
değişim ve dönüşüme paralel bir gelişme 
seyri yakalamasını zorlaştırmıştır. 

1990-2000 döneminde Türkiye’de 
nüfus %1,83 ortalama ile artarken, 
Diyarbakır’da bu oran % 3,78’tir (TÜİK, 
2000). Güneydoğu Anadolu Bölgesi ge-
nelinde olağanüstü şartlar nedeniyle göç 
eden kişi sayısını OHAL Bölge Valiliği 
1997’de köye geri dönenler hariç 378.335 
kişi olarak açıklamıştır. Anormal nüfus 
artışı kent yapısında hızlı değişiklikle-

re neden olmuş; kent merkezine ilçe ve 
köylerden gelen insanlar kenar mahalle-
lere yerleşmişlerdir. Altyapısı ve üstyapısı 
hazır olamayan bu yerleşim yerlerinde 
adeta yeni kentçikler doğmaya başlamış-
tır. Fakat bu yeni yerleşim yerleri oldukça 
sorunlu bir haldedir. Göçle gelen ailelerin 
oluşturduğu bu yerleşim yerlerinde iş, 
eğitim ve sosyal faaliyet alanlarının eksik 
olması nedeniyle kente entegrasyon ol-
dukça zayıf kalmıştır. Kente uyum sağla-
yamayan bu aileler ve çocukların zaman 
içinde oluşturduğu sorunlardan bir tanesi 
de “sokakta yaşayan” ve “sokakta çalışan” 
çocuklardır. Sokakta yaşayan çocuklar, 
genelde aile ve ev ile irtibatları eksik ya 
da tamamen kopuk olan çocuklardır. 
Bu yazının konusu, daha çok ekonomik 
kaygılar ile sokakta gelir getirici, işlerde 
çalışmak zorunda kalan/bırakılan çocuk-
lardır. 

2006 da yapılan bir alan araştırma-
sında Diyarbakır ilinde sokakta çalışan 
çocukların sayısı 3.302 olarak tespit edil-
miştir. 2008 yılında yapılan alan tarama-
sında, sokakta çalışan çocuk sayısı 2.470 
olarak belirlenmiştir. 2010 yılına gelin-
diğinde ise, Diyarbakır kent merkezinde 
gerçekleştirilen alan taramasında sokakta 
çalışan çocuk sayısının 1.649’a gerilediği 
tespit edilmiştir. Her ne kadar verilerde 
sokakta çalışan/çalıştırılan çocukların 
azalmakta olduğu görülse bile, ulaşılama-
yan çocukların varlığı göz önünde bulun-
durulmalıdır.

Diyarbakır ilinde sokakta çalışan ço-
cukların ikamet ettiği semtlerin dağılı-
mına bakıldığında 1.035 çocukla Bağlar 
semti ilk sırada, 181 çocuk ile Şehitlik 
semti ikinci sırada yer almıştır.

   

SOKAKTA ÇALI A  ÇO UKLAR 
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Sokakta çalışan çocukların yaşadıklar 
semtler aynı zamanda şunu göstermek-
tedir ki, bu semtlerin büyük çoğunluğu 
kente sonradan eklemlenen ve göç ile ge-
len ailelerin oluşturduğu “varoş” tabir edi-
len bölgelerdir. Yani bu çocukların % 80-
90’ı genellikle göç ile kente gelmiş ailelerin 
yaşadıkları yerlerde yaşamaktadırlar.

Diyarbakır’da sokakta çalışan çocuk-
ların en çok 11-14 yaş arasında (% 70,5) 
olduğu görülmekte ve 15-18 (% 24,8) yaş 
diliminde olan çocuklar ikinci sırada yer 
almaktadır. 

Diyarbakır’da sokakta çalışan çocuk-
ların; % 93’ünün erkek çocuklarından,  
% 7’sinin ise kız çocuklardan oluştuğu 
görülmektedir. Kız çocuklarının sokakta 

çalıştırılmamasının çeşitli nedenleri var-
dır. Sokakta çalışmanın kız çocukları için 
daha riskli olması, tehlikeye açık olması, 
sosyal baskı… gibi nedenlerle erkek ço-
cukları sokaklarda daha fazla çalıştırıl-
maktadır.

Yapılan alan araştırmasında sokakta 
çalışan çocukların eğitim durumuna ait 
verilere de ulaşılmıştır.

Sokakta çalışan çocuklar cam silme,  
çöp toplama, ayakkabı boyacılığı, su-
simit satıcılığı… gibi alanlarda çalışmak-
tadırlar. Sokaklarda çalışan çocukların 
sosyal kontrolden uzak olmaları ve aile 
bağlarının etkisini yitirmesi ile daha faz-
la suça meyilli olacakları bilinen bir ger-
çektir. Çalışan çocuklar arasında yapılan 
araştırmada, çocukların % 53’ü bir çeteye 
üye olmak istediklerini, % 100 ise ünlü 
kişileri model olarak almak istediklerini 
ifade etmiştir.

Sokakta çalışan çocuklar arasında 
suça meyilli iki grup ön plana çıkmak-
tadır. Cam siliciliği yapan çocukların % 
85’i, çöp toplayıcılığı yapan çocukların 
ise % 63’ü suça karışmıştır Bu iki grubun 
ön plana çıkmasının farklı nedenleri var-
dır. Özellikle geç saatlere kadar dışarıda 
kalmaları ve aile bağları daha zayıf çocuk-
ların bu işlerle uğraşmaları suça bulaşma 
oranını artırmaktadır. 

Ayrıca 1.649 çocuktan % 90’ı aile için-
de fiziksel ve psikolojik şiddete maruz 
kaldıklarını belirtmiştir. Sokakta çalışan 
çocukların hem aile ortamında hem de 
çalışma ortamında şiddete maruz kaldı-
ğı ortaya çıkmıştır. Diyarbakır’da sokak-
ta çalışan çocukların % 45’nin ailesi eve 
döndüklerinde belirlenen miktarda para-
yı götürmediklerinde herhangi bir olum-
suz bir tutumla karşılaşmamaktadırlar. 
Geriye kalan çocukların % 65’inin ailesi 

sokakta çalışan çocuklarının, eve dön-
dükleri zaman belirlenen miktarda pa-
rayı getirmelerini zorunlu kıldığı saptan-
mıştır. Ücret veya kazançları kotalanan 
bu çocuklar, belirlenen limitteki parayı 
getirmediklerinde; korkarak eve gitme (% 
24,8), dayak yeme (% 21,3), kızma (% 5,3) 
ve korkudan eve gidememe (% 3,8) gibi 
tutumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Bu ortamlarda yetişen çocukların şiddete 
meyilli olmaları kaçınılmaz olmaktadır 
(RIFAT BİLGİN)

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ 
nün 2006 verilerinden, sokakta çalışmaya 
başladıktan sonra çocukların % 46,7’sinin 
sabıka kaydının oluştuğu anlaşılmıştır. 
Sokakta çalışan çocukların suç kayıtları 
incelendiğinde; en çok hırsızlık, yankesi-
cilik ve kapkaçtan dolayı sicil kayıtlarına 
sahip oldukları görülmektedir. Bu veriler 
ışığında çocuğun sokakta çalışmaya baş-
ladığı andan itibaren suç işlemeye meyilli 
hale geldiği değerlendirilebilir. 

Ayrıca, sokakta çalışan çocukların 
madde kullanımı ve geceyi dışarıda geçir-
me arasında ilişki vardır:

Özellikle cam silen ve çöp toplayıcılı-
ğı yapan çocukların gece dışarıda kalma 
ve madde kullanımı oranları dikkat çek-
mektedir. Diyarbakır genelinde sokak-
ta çalışan çocuklar ile ilgilenen Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü 75. Yıl Çocuk 
ve Gençlik Merkezi yetkilileri ile yapılan 
görüşme sonucunda, çocukların büyük 
çoğunluğunun sokakta çalışmaya arka-
daşları ile gittiklerini (% 76), geriye kalan 
çocukların ise çalışmaya akrabaları ile 
gittikleri ifade edilmiştir. Çocukların işe 
genellikle arkadaşları ile gittiği göz önüne 
alındığında arkadaş ortamının çocuğun 
davranışlarının şekillenmesinde önemli 
yere sahip olduğu görülmektedir.

MAKALE

Tablo 1- Çocukların İkamet Ettiği Semtler

Tablo 2- Sokakta Çalıştırılan Çocukların 

Eğitim Durumu

SHİM 75. Yıl ÇOGEM Sokakta Çalışan Çocuklar Üzerine Bir Alan Çalışması, 2010.
Bilgin, R. (2009). Diyarbakır’da Sokakta Çalışan Çocuklar Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma

Kaynakça
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Yoksulluk oldukça paradoksal 
bir olgudur. Çünkü yoksullu-
ğun doğal sonucu olan maddi 

imkânsızlıklarla birlikte hayatın bütün 
kesimlerinden uzaklaşma ve toplumun 
sosyo-ekonomik faaliyetlerinden kısmen 
veya tamamen tecrit yaşanır. Bu nedenle 
olsa Mahatma Gandhi yoksulluğu “Şid-
detin en kötü formu” diye tanımlamakta-
dır.  Yoksulluğu en derinden hissedenler 
ise genelde çocuklardır. Çocukluk döne-
minde yoksulluk yaşayanların, gelecekte 
de bu durumla karşılaşma riski yüksel-
mektedir. Böylece bir kısır döngü oluş-
makta, yoksulluk gelecek kuşaklara adeta 

kalıtsal bir özellik gibi aktarılmaktadır.    
Çocuk yoksulluğunun politika öncel-

liği olarak kabul edilmesi ve çocukların 
yüksek yararı düşünülerek çözülmesi ge-
rekir.  Çocuk Hakları Sözleşmesinin 27. 
maddesine göre “Her çocuğun fiziksel, 
zihinsel, manevi, ahlaki ve sosyal gelişimi 
için yeterli bir yaşam standardına ulaşma 
hakkına sahip olduğunu tanımaları” ge-
rektiğini belirtmektedir. Bu madde yok-
sulluğu göreli bir kavram ve daha kap-
samlı toplumsal dışlanma sorununun bir 
boyutu olarak tanımlamaktadır. 

Ülkemizde, 12 Eylül 2010’da ya-
pılan referandum neticesinde 1982 

Anayasası’nda görmezden gelinen ço-
cukların, şiddete, yoksulluğa ve her türlü 
istismara karşı korunmasına devlet gü-
vencesi getirilmiştir. Çocuk yoksulluğu 
ile mücadelede yasal koruma zırhı kadar 
önemli olan bir diğer nokta önleyici ted-
birler almaktır. İşte ‘Diyarbakır Islahha-
nesi ‘kendi döneminde başarılı bir önle-
yici tedbirleri içeren model olmuştur.

OSMANLI’DA ISLAHHANE

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kendisini batılı devlet sistemine göre 
reorganizasyonuyla yoksullara yardım 
araçlarını kendi elinde topladığı görül-
mektedir. Bu çerçevede Mithat Paşa 

ÇO UK YOKSULLU U LE Ü A ELE E ÖR EK R O EL  

YAR AKIR ISLA A ES
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1861’de Niş’te ilk ıslahhaneyi açmış ve bu-
raya Müslüman ve gayr-i Müslim, yetim 
ve öksüz çocukların alınmasını istemiştir.   
Islahhaneler öncelikle açıldıkları vilaye-
tin yerleşim birimlerindeki 5-13 yaşları 
arasındaki kimsesizleri, maddi ve fiziki 
olanaktan yoksun ailelerin çocuklarını 
himayesine almaktaydı. Bunların yanı 
sıra 5-13 yaşları arasında bir yıl ve üzerin-
de hapis cezası alıp, genel hapishanelere 
konulması uygun görülmeyen çocuklar 
da Islahhanelere kabul edilmekteydi.  
Burada çocuklar, temel okuma-yazma 
eğitiminin yanı sıra ustalar yardımıyla 
kunduracılık, terzilik, debbağlık, do-
kumacılık gibi mesleklerde, çıraklıktan 
kalfalık düzeyine kadar eğitim almak-
taydılar.  Kuruldukları 1863 yılından et-
kinliklerini yitirdikleri XX. yüzyılın baş-
larına kadar sosyopolitik ve ekonomik 
sorunlar nedeniyle mağdur durumda 
kalan çocuklar konusunda önemli bir 
boşluğu doldurdukları rahatlıkla söyle-
nebilir.

DİYARBAKIR ISLAHHANESİ

Ülkenin en nitelikli Islahhanelerinden 
biri olan Diyarbakır Islahhanesi, 1868-

1875 yılları arasında şehirde başarılı bir 
valilik dönemi yapmış olan Kurt İsmail 
Paşa tarafında 1869’da kurulmuştur.  
Islahhanenin hayata geçirilmesi için 
gereken 50-60 bin kuruşluk meblağın 
tamamı memur ve eşraftan oluşan 
hayırseverin katkılarıyla sağlanmıştır.  
Vali Kurt İsmail Paşa da 2 bin 500 
kuruş bağışlamıştır. 6 adet dükkânın 
geliri tahsis edilmiş ve bunlarla da 
yetinilmeyerek jandarma elbise ve 
kunduralarının imali işi ıslahhaneye 
sipariş edilmiştir. Diyarbakır Islahhanesi, 
İran şalı ve yöresel giyim imali ve 
dikimi konusunda ihtisaslaşmıştır. 19. 
yüzyılın ikinci yarısında, Diyarbakır’da 
bulunan sokak çocukları genellikle çevre 
sancak ve kasabalardan gelip dilenen, 
ailelerince istismar edilen, kimsesiz 
ve yetim çocuklardan oluşmaktaydı. 
1867 yılında ilan edilen Islahhaneler 
Nizamnamesi’nin 44. maddesi bir yıl 
ve üzerinde hapis cezası alıp, genel 
hapishanelere konulması uygun 
görülmeyen çocukların ıslahhanelere 
kabul edileceğine dair bir hüküm 
getirerek, modern bir ıslahevi fonksiyonu 
icra etmiş ve önemli bir boşluğu 

doldurmuştur.  Kurulmasından kısa 
bir süre sonra Islahhane; yalnızca temel 
hedefleri gerçekleştirmekle kalmamış, 
daha ileri düzeyde mesleki eğitim 
yaptıracak sanayi ve ziraat mektepleri 
gibi kurumların oluşturulması fikrinin 
gündeme gelmesi ve hayat bulmasına 
da zemin oluşturmuştu. Çocukların 
meslek öğrenmekle ilgili becerileri 
dönem dönem gazetelere de yansıtılarak, 
hem teşvik hem de halkın kuruma olan 
yardım ve ilgisi sıcak tutulmaktaydı. Yine 
gazetelerde ıslahhaneden mezun olanlara 
işe girme konusunda öncelik verildiği 
dikkat çekmekteydi. Islahhaneleri 
bitirerek diploma alan eski öğrencilerin 
usta olarak kurumlarda görev aldıkları 
gazetelerde övgüyle dile getirilen 
hususlardandı. Diyarbakır Islahhanesi; 
öğrenci sayısı, verilen harçlık/elbise, 
atölye ve üretim oranı açısından ülkenin 
en iyi ıslahhanelerindendi.  Kurum 1900 
yılında Diyarbekir Hamidiye Sanayi 
Mektebine dönüştürülür. Başarılmış 
bir örnek olarak Diyarbakır Islahhanesi 
yoksul çocuklar için bir sığınak ve 
günümüze de referans olabilecek bir 
model olmuştur. 
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Trakya Kalkınma Ajansı, kamu, özel 
sektör ve sivil toplum örgütleri 
arasında işbirliğini desteklemek ve 

bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına 
katkıda bulunmak amacıyla 14 Temmuz 
2009 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu 
kararıyla kurulmuştur. Ajans faaliyetleri 
2009 Aralık ayında yapılan Genel Sekreter 
atamasının ardından ilk personel alımıyla 
birlikte 2010 yılı Mayıs ayı itibariyle başla-
mıştır. 

TR21 Trakya Bölgesi’nde (Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ) faaliyet gösteren 
Ajansın kadrosu, 1 Genel Sekreter, 28 
uzman ve 7 destek personelden oluşmak-
tadır. Ajansta Genel Sekreterliğe bağlı ola-
rak görev yapan dört birim bulunmak-
tadır. Tekirdağ merkezli kurulan Trakya 
Kalkınma Ajansı, Edirne ve Kırklareli’nde 
bulunan Yatırım Destek Ofisleri ile de 
bölgeye hizmet etmektedir. ‘Sürdürülebi-

lir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, çevre-
ye duyarlı, potansiyellerini değerlendi-
ren, küresel ölçekte rekabet edebilir bir 
Trakya için çalışan Ajans, kaynakların 
yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak 
bölgede sürdürülebilir bir kalkınmanın 
oluşturulması doğrultusunda faaliyet 
göstermektedir. Ajansın başlıca amaçları 
arasında bölge içi gelişmişlik farklarını 
azaltmak için paydaşları arasında koor-
dinasyonu sağlamak, girişimciliği teşvik 
etmek, istihdamı artırmak ve ortak proje 
geliştirme kültürünü oluşturmak yer al-
maktadır.

İKİ YILDA BÖLGE KALKINMASINA 

36.000.000 TL DESTEK 

  2010 yılı Mayıs ayı itibari ile faaliyet 
göstermeye başlayan Ajans, ilk olarak 

2010-2013 Trakya Bölge Planı çalışmasını 
tamamlamıştır. Tüm paydaşlarla işbirliği 
halinde hazırlanan plan sonrasında he-
deflere ulaşmada bölge aktörlerine destek 
olmak üzere 2010 ve 2011 yıllarında mali 
destek programlarına çıkılmıştır. Ajans 
2010 yılında toplam 13.500.000 TL, 2011 
yılında ise toplamda 22.500.000 TL tuta-
rındaki mali ve teknik destek program-
larının duyurusunu yapmıştır. 2010 yılı 
programları neticesinde destek sağlanan 
projelerin uygulaması sürerken 2011 Yılı 
Mali Destek Programı kapsamında başa-
rılı bulunan projelerin sözleşmeleri imza-
lanmış ve uygulama safhasına geçilmiştir.

Ajans, 18 Ekim 2010 tarihinde kar 
amacı güden (KOBİ) kuruluşlar ve kar 
amacı gütmeyen kurumlara yönelik ola-
rak iki ayrı başlık içeren Rekabet Gücü-
nün Arttırılması Mali Destek Programı ile 

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Prog-
ramına ilişkin teklif çağrısını ilan etmiş-
tir. Çağrıların sonuçları 23 Mart 2011’de 
kamuoyuna açıklanmıştır. Çağrılar kap-
samında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli 
illerinden toplam 416 proje başvurusu 
alınmıştır. Başvurular arasından 61 proje 
başarılı bulunmuştur. 61 projenin 27 ta-
nesi kâr amacı güden kuruluşlara yönelik 
Rekabet Gücünün Arttırılması programı, 
12’si kâr amacı gütmeyen kurumlara yö-
nelik Rekabet Gücünün Arttırılması ve 
22’si Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı kapsamında yer almaktadır. 
Sözleşme imzalanan projelerin destek tu-
tarı 10.405.672 TL’dir. KOBİ’lere aktarılan 
kaynak ise yaklaşık 3,7 milyon TL’dir. 

2011 Yılı Mali Destek Programları 
kapsamında ise İktisadi Kalkınma Mali 
Destek Programı, Sosyo-Ekonomik Kal-
kınma Mali Destek Programı ve Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çer-
çevesinde başvurusu yapılan 225 projenin 
98’i hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 
İktisadi Kalkınma başlığı altında gelen 
başvurulardan 44 tanesi başarılı bulunur-
ken bu projelere yaklaşık 8 milyon 650 
bin TL aktarılması ön görülmüştür. Kü-
çük Ölçekli Altyapı Mali Destek Progra-

TRAKYA KALKI A A A SI  TRAKYA I  
KALKI ASI A S L E  LER IRAKIYOR
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mı-
na yapılan 

başvuruların 21 tane-
si destek almaya hak kazanır-

ken bu kapsamda 6 milyon 380 bin 
TL’lik bir kaynağın kullandırılmasına ka-
rar verilmiştir. Sosyo-Ekonomik Kalkın-
ma Programı çerçevesinde desteklenmesi 
uygun görülen 33 proje için ise yaklaşık 
olarak 3 milyon 900 bin TL ayrılmıştır. 
2011 Yılı Programları sayesinde yararla-
nıcıların eş finansmanıyla birlikte bölge-
de toplam 32,5 milyon TL’lik bir kaynak 
harekete geçmiş olacaktır. Trakya’da nite-
likli proje hazırlama kapasitesi her geçen 
gün artıyor ve bunun sonuçları da mali 
destek programlarına gelen başvurular 
aracılığıyla görülüyor. 2011 Yılı Mali Des-
tek Programlarına gelen başvuruların 
başarı oranı ortalamanın çok üzerindedir. 
Neredeyse iki başvurudan biri başarılı 
bulunmuş durumdadır. Destek mekaniz-
masının dışında kalan projeler için de her 
şey bitmiş değil. Aynı projeler, eksikleri 
tamamlandıktan sonra yeni mali destek 
programlarından veya ajans koordinas-
yonunda ulusal veya uluslararası fon kay-
naklarından yararlanabilecektir. 

   
Bu konuda Ajans proje sahiplerine 

her türlü desteği sağlamaya hazırdır.

2012 SEKTÖREL ANALİZ YILI 

OLACAK  

Ajans bölgenin rekabet gücünün ar-
tırılması yanında tüm kurum ve kuruluş-
larla etkin bir işbirliğinin tesisine yönelik 
çalışmalarına önümüzdeki dönemde hız 
vererek devam edecektir. Bu kapsamda 
özellikle 2013 yılı sonrası dönem için 
gerçekleştirilecek Trakya Bölge Planının 
hazırlığına yönelik olarak sektörel analiz 
konularına ağırlık verilecektir. “Tarımda 
Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Araştırma-
sı”,  “Girişimcilik Analizi”, “Hizmet Sek-
tör Analizi”, “Göç ve Etkileri Analizi” bu 
çalışmaların bazılarıdır. Ayrıca bölgede 
üniversite-sanayi işbirliğinin tesis edile-
rek Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmanın 
geliştirilmesi amacı ile “Proje Pazarı” et-
kinliğinin 2012 yılı içerisinde gerçekleş-
tirilmesi düşünülmektedir. Bu çalışmalar 
kapsamında yoğun tarımsal üretim yapı-
lan Trakya’da tarımsal üretimdeki verimli-
liğin ve tarımsal üretimden elde edilen ge-
lirin arttırılmasının yollarını araştırılması 
ile tarımdaki mevcut üretim kültürünün 

araş-
tırılarak 
gelişim stratejilerinin 
belirlenmesi amacıyla 
“Tarımda Dönüşüm Analizi Çalış-
masına” başlanmıştır.

Namık Kemal Üniversitesi ile yapılan 
işbirliği kapsamında “Tekirdağ İli Yoksul-
luk Haritası ve Analizi” çalışmasının ilk 
adımları atılmış olup bu çalışmanın Trak-
ya Bölgesi geneline yayılmasına yönelik 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bölgenin 
uluslararası rekabetçiliğe sahip sektörleri-
nin belirlenmesine yönelik “Rekabetçilik 
Analizi” ile bu sektörlerin küme strateji-
leri çerçevesinde geliştirilmesine yönelik 
“Kümelenme Stratejileri” çalışmalarına 
başlanmıştır. Yine “Trakya Bölgesi Lo-
jistik Master Plan” “Trakya Sosyal Yapı 
Analizi”, “Trakya Turizm Master Planı” ve 
“İlçe Vizyon Geliştirme” projeleri Ajansın 
yürüttüğü çalışmalardandır. 

AR-GE VE İNOVASYON 

KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK 

ÖNCELİKLER ARASINDA 

TRAKYAKA’nın koordinasyonunda 
hazırlanan 2010 – 2013 Bölge Planı’nda 
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Trakya’nın 
vizyonu “Çevre-

ye duyarlı, potansiyelleri-
ni değerlendiren, küresel ölçekte 

rekabet edebilir bir Trakya” olarak be-
lirlenmiştir. Trakya Bölgesi verimli tarım 
topraklarının yanı sıra sanayi tesisleri ile 
de ülke ekonomisinde önemli bir yere 
sahiptir. Bölgede gıda, elektrikli ev aletleri, 
makine teçhizat, tarım makineleri, teks-
til-hazır giyim, kâğıt, kimya-ilaç sanayi 
ön plandadır. Ajans, Trakya’nın rekabet 
gücünün artması için mali destek prog-
ramlarıyla bölgedeki rekabetçi sektörleri 
geliştirmeye devam etmektedir. 

Bölge Planında Trakya’daki Ar-Ge 
ve inovasyon kültürünü geliştirmek de 
Ajansın öncelikleri arasında yer alıyor. 
Bunun için Namık Kemal Üniversitesi 
ve KOSGEB işbirliği ile Namık Kemal 
Üniversitesi içerisinde TEKMER faaliyete 
geçirilmiştir. Bu merkez ile üniversite-sa-
nayi işbirliğini artırmayı, üniversitedeki 
bilginin sanayide kullanıldığı alanların 

artırılmasını hedefliyor.
Trakya turizm ve lojistik sektörleri 

açısından da büyük potansiyele sahiptir. 
Bu nedenle tarih ve kültür turizmiyle öne 
çıkan Edirne başta olmak üzere, çeşitli 
doğa turizmi olanaklarını da kullanarak 
turizmi bölge çapında geliştirmek Ajans 
için çok önemlidir. Bu amaçla Ajans 
İstanbul’da düzenlenen, dünyanın en bü-
yük turizm fuarlarından biri olan Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat 
Fuarı (EMITT)’na katıldı. Türkiye’nin 
Avrupa’ya açılan kapısı olan Trakya Böl-
gesi gelişmiş karayolu ağı, Çorlu Havaala-
nı ve limanları ile ülkemizin lojistik üssü 
olmaya da adaydır. TRAKAYAKA’nın 
çalışmalarını sürdürdüğü Lojistik Mas-
ter Planı da bu hedefe ulaşma yolunda 
önemli bir adım olarak görülüyor. 

Ergene Havzasının kirliliği de bölge 
planında yer alan başlıklardan biridir. 
Ergene’nin kirliliğini azaltmak için Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütü-
len Ergene Havzası Eylem Planına paralel 
olarak TRAKYAKA da çevreye duyarlı 

b i r 
T r a k y a 
için çalışmalarına 
devam ediyor. Mali destek 
programları ile arıtma ve atık ber-
taraf tesislerine destek vererek bölgenin 
önemli sorunlarından olan çevre kirliliği 
ile mücadeleye katkıda bulunuyor.

TRAKYA’DA SANAYİ YENİDEN 

ŞEKİLLENİYOR!

Sanayi Bölgelerinin çevreye olan 
olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 
Trakya’da Islah OSB’ler kuruluyor. 

Trakya Bölgesi’ndeki yerleşik olan 
plansız sanayi alanları, OSB kanunun-
da yapılan değişiklikle Organize Sanayi 
Bölgeleri’ne dönüşüyor. Trakya Bölge-
sindeki toplam 12.496 ha(ha: hektar) sa-
nayi alanlarının yalnızca 2.034 ha alanlık 
kısmı mevcut OSB’lerde yer almaktadır. 
Kurulacak Islah OSB’ler ile birlikte 5.531 
ha alan daha OSB’ye dönüştürülecektir. 
Yeni OSB’lerde 2.189 ha büyüklüğünde 
boş alan yatırımcıları beklemektedir. 
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M.Ereğlisi 
– Veliköy ve Mu-

ratlı - Karıştıran arasındaki 
dağınık halde toplam 531 sanayi 

tesisi ile birlikte yaklaşık 50.000 kişinin 
istihdam edildiği sanayi alanında 10 
adet Islah OSB kurulması planlanmak-
tadır. Kurulması planlanan Islah OSB 
alanları ile Bölge genelinde yeni sanayi 
alanlarına yer açılmayacak olup, mev-
cut dağınık sanayinin daha düzenli ve 
nitelikli bir altyapıya kavuşması sağla-
nacaktır. Bu şekilde hem bölgenin sınaî 
üretim alanında rekabet gücü gelişti-
rilmiş olacak hem de sanayiden oluşan 
kirliliğin kurulacak ortak altyapılar ile 
önüne geçilecektir.

Nitekim Şehircilik ve Çevre Bakan-
lığı koordinesinde yürütülen Ergene 
Havzası Koruma Eylem Planı çerçeve-
sinde Islah OSB kurulması planlanan 
alanlardaki sanayi tesislerine yönelik 
olarak 4 adet ileri atık su arıtma tesisi 
kurulması çalışmaları bölge sanayicileri 

ile işbirli-
ği halinde yürütülmektedir.

Trakya Bölgesi; İstanbul gibi bir 
dünya metropolüne olan yakınlığı, 
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapısı 
olması ve 3 tarafının denizlerle çevrili 
olması gibi sanayi yatırımları için bü-
yük öneme sahip lojistik üstünlükleri ile 
önemli bir cazibe merkezi konumun-
dadır. Nitekim bölge genelinde sanayi 
siciline kayıtlı 2.000’in üzerindeki işlet-
mede bunun en büyük kanıtıdır. 

1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan-
larının bölgede onaylanması ve mevcut 
6 OSB’ye 10 OSB’nin daha eklenmesine 
yönelik çalışmaların başlaması ile bir-
likte Trakya yeni yatırımlar için güçlü 
altyapısı ve planlı gelişimi ile önemli fır-
satlar sunmaktadır.

Trakya Kalkınma Ajansı bölgenin 
imkân ve potansiyellerinin farkında ola-
rak yatırımcılara sunduğu rehberlik hiz-
metlerini sürdürmekte ve yatırımcıları 
Trakya’nın potansiyellerini Türkiye’nin 
gücüne güç katmak üzere değerlendir-
mek üzere işbirliğine davet etmektedir.

BÖLGEDE 

İLK KEZ YAPILAN 

STRATEJİK YATIRIMLA-

RA DESTEK OLDU

Ajansın yönlendirmesiyle Malkara 
OSB’de faaliyet göstermek üzere ön hazır-
lıkları devam etmekte olan bir lastik dönü-
şüm fabrikası bulunmaktadır. Söz konusu 
yatırımın hayata geçmesi halinde atık taşıt 
lastikleri yeni bir atık ortaya çıkarmadan 
yüksek kalite bir plastiğe dönüştürüle-
cektir. Otomotiv sektöründe değerlendi-
rilecek katma değeri yüksek böylesi bir 
ürünün üretimi Trakya’da bir ilk olacaktır.
Ajansın mali destek programlarından 
yararlanılarak gerçekleştirilen yatırımlar 
arasında ise yapıların depreme karşı da-
yanıklı hale getirilmesinden, savunma ve 
havacılık sanayine kadar geniş bir alanda 
kullanılan, Formula 1 araçlarının kasa-
larından, uçak kanatlarına dek pek çok 
aracın ana malzemesini oluşturan karbon 
fiber kumaşın üretimi gibi Trakya’da ilk 
olan çalışmalar yer aldı.
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Küreselleşme olgusu Rekabet En-
dekslerinin ve Sosyo-Gelişmişlik 
sıralamalarının önemini artırmış-

tır. Dinamik kavramlar olan Rekabetçilik 
ve Gelişmişlik üzerine dünya genelinde 
farklı kuruluşlar tarafından endeksler 
üretilmekte ve yayınlanmaktadır. Bu en-
dekslerin en bilinenleri Birleşmiş Millet-
ler tarafından yayınlanan “İnsani Geliş-
mişlik Endeksi” (Human Development 
Index), Küresel Rekabetçilik Endeksi ve 
Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitü-
sü (International Institute of Management 
Development-IMD) tarafından yayınlanan 
“Dünya Rekabetçilik Yıllığı” (World Com-
petitiveness Yearbook) ve Dünya Ekonomik 
Forumu (World Economic Forum -WEF) 
tarafından yayınlanan “Küresel Reka-
betçilik Raporu” (Global Competitiveness 
Report)dur. Rekabetçilik ve Gelişmişlik 
kavramlarının üzerinde görüş birliğinin 
olmaması endekslerde kullanılan değiş-
ken setlerinin farklılaşmasına yol açmak-
tadır. Ülkemizde ilk olarak 1996 yılında 
DPT tarafından yayınlanan gelişmişlik 
sıralamasın ardından son yıllarda yayınla-
nan iller arası rekabet endeksleri sayısında 
artış olmuştur. Bu yazımızda ülkemizde 
yayınlana Rekabet ve Sosyo-Gelişmişlik 
Endeksleri ve bu endekslerde TRC2 Böl-
gesinin yeri incelenecektir. 

1-  İLLERİN VE BÖLGELERİN 

SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK 

SIRALAMASI-KALKINMA 

BAKANLIĞI 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) tara-
fından ilk olarak 1996 yılında yapılmıştır. 
1996 ve 2003 yıllarında yapılan araştır-
malarda 10 alt başlık altında 58 değişken 
kullanılmıştır. Endeksleme ve taksonomi 

gibi araştırmacıya çok fazla inisiyatif tanı-
yan teknikler yerine istatistiksel bir tabanı 
olan, anlamlılık testleri yapılabilen ve bir-
çok ülkede değişik araştırmacılar tarafın-
dan benzer amaçlarla yaygın olarak kul-
lanılan Temel Bileşenler Analizi (principal 
components analysis) kullanılmıştır.

 2011 yılında yayınlanan ve yeni teş-
vik sistemine de dayanak teşkil eden 
çalışmada ise teknik yöntem aynı kal-
makla birlikte endeksin dilinde ve değiş-
kenlerde önemli değişikliğe gidilmiştir. 
Günümüz yaşam ve piyasa koşullarını 
yansıtan güncel tanımlamalar kullanıl-
mıştır. Eski endekste kullanılan “Sanayi 
Göstergeleri”,“Tarım Göstergeleri” ve “Mali 
Göstergeler”in bir kısmı yeni endekste “Re-
kabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergele-
ri” “Altyapı Göstergeleri” yeni endekste 
“Erişebilirlik Göstergeleri”, “Diğer Refah 
Göstergeleri” ise “Yaşam Kalitesi Göster-
geleri” alt başlığında verilmiştir. Günü-
müzde önemini kaybeden değişkenler 
(Daire Sayısı, Borulu Su Tesisatsı Bulunan 
Daire Oranı, Yeterli İçme Suyu Götürülen 
Nüfus Oranı gibi) endeksten çıkartılarak 
gelişmişliği yansıtan yeni değişkenler ek-
lenmiştir. “Demografik Göstergeler”, 
“Eğitim Göstergeleri”, “Sağlık Göster-
geleri”, “İstihdam Göstergeleri”, “Reka-
betçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri” 
“Mali Kapasite Göstergeleri”, ve “Erişe-
bilirlik Göstergeleri ve “Yaşam Kalitesi 
Göstergeleri” alt başlıkları altında toplam 
61 değişken kullanılmıştır. Kullanılan 
değişkenler uluslararası rekabet endeks-
lerinde kullanılan ve günümüz dünyasını 
yansıtan değişkenlerdir. 

SEGE 2011’de kullanılan dikkat çekici 
değişkenler aşağıda verilmiştir.

 İlin YGS Ortalama Başarı Puanı
 Ortalama Günlük Kazanç
 Ortalama Günlük Kazanç-Kadın
 Onbin Kişiye Düşen Yabancı Serma-

yeli Şirket Sayısı
 Yüzbin kişiye Düşen Marka Başvuru 

Sayısı
 Yüzbinkişye Düşen Patent Başvuru 

Sayısı
 Yüksek Lisans ve Doktora Sahibi Nü-

fusun 30+ Yaş Nüfusa Oranı
 Turizm Yatırım-İşletme ve Belediye 

Belgeli Yatak Sayısının Türkiye İçinde-
ki Payı

 Bin Kişiye Düşen İnternet Bankacılı-
ğında Aktif Bireysel Başvuru Sayısı

 Bin Kişiye Düşen İnternet Bankacılı-
ğında Aktif Kurumsal Müşteri Sayısı

 İlin En Yakın Havaalanına Uzaklığı
 Hane Başı Genişbant Abone Sayısı
 Bin Kişiye Düşen AVM Brüt Kirala-

nabilir Alan Oranı
 Kükürdioksit (SO2) Ortalama Değeri
 Partiküler Madde Ortalama Değeri
 Yüzbin kişiye Düşen  Ceza İnfaz Ku-

rumuna Giren Hükümlü Sayısı
 Yüzbinkişiye Düşen İntihar Vakası Sa-

yısı

İllerin ve Bölgelerin Sosyo-

Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 

TRC2 Bölgesinin Yeri

SEGE (Sosyo-Gelişmişlik Endeksi) 
2011’de 81 il içerisinde Şanlıurfa 73, Di-
yarbakır ise 67; Düzey 2 bazında TRC2 
Bölgesi 26 Düzey 2 Bölgesi içinde 23. sı-
radadır. 1996 ve 2003 çalışmaları aynı de-

REKA ET  GEL L K E EKSLER  VE 
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ğişkenlerden olduğu için karşılaştırılabilir 
fakat yeni değişkenler kullanılan SEGE 

2011 karşılaştırılabilir nitelikte değildir. 
Yukarda bahsedeliden yeni değişkenler 

Endeksteki Şanlıurfa ve Diyarbakır sırala-
masını geriletmiştir.

2- TÜRKİYE İÇİN BİR REKABET 

ENDEKSİ ARAŞTIRMASI- EDAM

EDAM (Ekonomi ve Dış Politi-
kalar Araştırma Merkezi) tarafından 
2009 yılında yapılan rekabet endeksi 
araştırmasında, “Ekonomik Canlılık 
ve Etkinlik”, “Emek Piyasası”, “Ya-
ratıcılık”, “İnsan Sermayesi”, “Fiziki 
Altyapı” ve “Sosyal Sermaye” alt baş-
lıkları altında toplam 50 değişken kul-
lanılmıştır. Endeks Temel Bileşenler 
Analizi kullanılarak oluşturulmuştur.

2009 yılında yayınlanan Endekste 
dikkat çeken değişkenler aşağıdadır.

 AR-GE Harcamaları-Çıktı Oranı 
(Kamu-Özel)

 Kişi Başı Akademik Yayın Sayısı

 Kişi Başı Sinema Sayısı

 Kişi Başına Gazete Tirajı

 Kişi Başına STK Sayısı

Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi 

Araştırmasında TRC2 Bölgesinin Yeri

Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi 
Araştırmasında 81 il içerisinde Şanlıur-
fa için en iyi sıra “Ekonomik Etkinlik ve 
Canlılık” alt başlığında 52, en kötü sıra 
“İnsani Sermaye” alt başlığında 78’tür. Di-
yarbakır için en iyi sıra “Ekonomik Etkin-
lik ve Canlılık” alt başlığında 42, en kötü 
sıra “İnsani Sermaye” alt başlığında 71’dir. 
Araştırmada Düzey 2 bazında bir sıralama 
yapılmamıştır.

3- İLLER ARASI REKABETÇİLİK 

ENDEKSİ ARAŞTIRMASI- URAK

URAK (Uluslararası Rekabet Araş-
tırmaları Kurumu) tarafından ilk olarak 
2008 yılında yapılan illerarası rekabet 
endeksi araştırması için; “Beşeri Ser-
maye ve Yaşam Kalitesi”, “Markalaşma 
Beceresi ve Yenilikçilik”, “Ticaret Bece-
resi ve Üretim Potansiyeli” ve “Erişile-
bilirlik” alt başlıkları altında toplam 42 

değişken kullanmıştır. Değişken ağırlık-
ları onlu bir likert skalası esas alınarak 
uzman görüşü (expert opinion)  yön-
temiyle belirlenmiştir. Uzman inisiya-
tifiyle belirlenen bu ağırlıkların somut 
ve objektif olmaması, çok değişkenli bir 
veri setinin birbiriyle etkileşimleri ince-
lemeden tek boyutta analize tabi tutul-
ması çalışmanın yöntemini tartışmalı 
hale getirmektedir. 

2010 yılında yayınlanan Endekste 
dikkat çeken değişkenler aşağıdadır.

 İldeki 5 Yıldızlı Otel Yatak Kapasitesi

 İlde 100 Milyon Dolar Üzerinde İh-
racat Yapan Firma Sayısı

 ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Lis-
tesine Giren Firma Sayısı

 Süper Ligde İli Temsil Eden Futbol 
Takımı Varlığı

Tablo 1: Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması

Tablo 2: Türkiye İçin Bir Rekabet 

Endeksi, 2009 

Kaynak: DPT, 2003; Kalkınma Bakanlığı, 2012.

Kaynak: EDAM, 2009.



52 bölgesel kalkınma

MAKALE

 İlde Gümrük Varlığı

 İle İç Hat Uçak Seferinin Varlığı

 İle Dış Hat Uçak Seferinin Varlığı

 İlde Liman Varlığı

İllerarası Rekabetçilik Endeksi 

Araştırmasında TRC2 Bölgesinin Yeri

İllerarası Rekabetçilik Endeksi Araş-
tırmasında 81 il içerisinde Şanlıurfa için en 
iyi sıra “Ticaret Becerisi ve Üretim Potan-
siyeli” alt başlığında 7, en kötü sıra “Beşeri 

Sermaye ve Yaşam Kalitesi” alt başlığında 
74’tür. Diyarbakır için en iyi sıra “Markalaş-
ma Becerisi ve Yenilikçilik” alt başlığında 
13, en kötü sıra “Beşeri Sermaye ve Yaşam 
Kalitesi” alt başlığında 64’tür. Araştırmada 
Düzey 2 bazında bir sıralama yapılmamıştır.

Son yıllarda sadece Kamu Kurumla-
rının değil farklı Sivil Toplum Kuruluş-
larının da Endeks üretmesi; Rekabet ve 
Gelişmişliğe bakış açısının çeşitlenmesi 
adına olumlu bir gelişmedir. Sonuç ola-

rak Rekabet ve Gelişmişlik kavramla-
rının farklı yorumlanması kullanılan 
teknikleri ve değişken setlerini etkile-
diğinden farklı kurum ve kuruluşlarca 
üretilen endekslerde illerin ve bölgele-

rin sıralaması değişiklik gösterebiliyor. 
Araştırmalarda kullanılan teknikler ve 
günümüz yaşam ve piyasa koşullarına 
yansıtan değişken setlerinin kullanılması 
endeksi gerçekçi kılıyor. 
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Tablo 2: İllerarası Rekabetçilik 

Endeksi, 2010

Kaynak: URAK, 2010.

DPT (2003) “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması”, http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/gosterge/2003-05.pdf, 13.09.2012.
EDAM (2009) “Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi”,  http://www.edam.org.tr/document/trkiye% 20icin% 20bir% 20rekabet% 20endeksi.pdf, 13.09.2012. 
Kalkınma Bakanlığı (2012). “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Güncellendi”, http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/view/14197/BASIN_A% C3% 

87IKLAMASI-sege_2011-v6.pdf,13.09.2012
URAK (2010).” İller Arası Rekabetçilik Endeksi”,  http://www.urak.org/haberler/URAK_IllerarasiRekabetcilikendeksi2009-2010.pdf,12.09.2012

Kaynakça
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1. PROJE NEDİR?

Proje kelimesi Latince projectum-
dan gelir. Türkçeye birçok kelime gibi 
Fransızcadan, projetden gelmiştir. La-
tince kelime, projicereden türemiştir ki 
bu da “bir şeyi ileriye atmak” demektir. 
Buradaki pro- hecesi, eylemden önce 
yapılan şeye ve aynı zamanda kelimenin 
devamındaki şeyden önce yapılana işa-
ret etmektedir. Latince köken olan keli-
menin devamı olan jacere ise “fırlatmak” 
demektir. Demek ki ilk önceleri proje 
kelimesinin anlamı “herhangi bir şey ya-
pılmadan önce gelen şey” demekti. Keli-
me kullanılmaya başlandığında yalnızca 
bir işe başlanmadan önce yapılan plan 
demekti ve planın uygulamaya alındığı 
safhayı içine almıyordu. Projeyle beraber 
yapılagelen şeye nesne denirdi. Kelime-
nin kullanımı, proje yönetimiyle ilgili 
birkaç metodu ortaya çıktığı 1950’lerde 
değişti. Bundan sonra proje kelimesi, 
hem ilk baştaki anlamıyla projeyi, hem 
de nesneyi kapsar şekilde kullanılmaya 
başlandı (http://tr.wikipedia.org/wiki/
Proje).

Genel kabul gören proje tanımı; deği-
şik alanlarda önceden plan ve programa 
alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum 
ve kuruluşların yönetim organları tara-
fından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye 
bağlanarak özel kurum veya devlet adına 
gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel 
çalışma tasarısı. 2. Gerçekleştirilmesi is-
tenen tasarı (TDK).

Bir programı veya bir niyeti ifade et-
mek; devam eden çalışmalar veya önce-
den gerçekleştirilmiş işler, muayyen bir 
sermaye ile yatırımda bulunmak veya 

pazarlama, teşkilatlanma vb. gibi faali-
yetler için yapılacak masraflar ve elde 
edilecek neticelerin ayrıntılı bir şekilde 
açıklanabilmesi için yapılan kısmi plan-
lamadır. Genel bir plan içinde çok sayı-
da proje yer alabilir  (http://proje.nedir.
com).

“Proje fikri” ile “proje” birbirine karış-
tırılmamalıdır. Proje fikrinin projeye dö-
nüşebilmesi için uygun formatta, amaç, 
hedef, çıktılar, proje ekibi, ortaklar, faa-
liyetler, zaman planlaması, bütçe başta 
olmak üzere, belli başlı bileşenleri içeren 
şekilde kurgulanması, başka bir deyişle 
proje teklifi haline getirilmesi gerekir. 
Proje teklifi, proje fikrinizi hayata geçir-
mek için seçtiğiniz, uygulanabilir, ayak-
ları yere basan yöntemi tanımlar (Özüt, 
2008).

1.1 Projenin Olmazsa Olmazları 

 Analiz –Araştırma
 Plan –Program
 Finansman
 Sürdürülebilirlik –Takip
 Muhtemel Sonuç ve Çıktı 

1.2 Proje Ne Değildir?

 Akla Gelen Herhangi Bir Fikir
 Para Almaya Yönelik Yazılan Bir 

Metin
 Devletten Hibe, AB’den Euro Al-

manın Yolu 
  Uluslararası Yapılan Her Bir Faa-

liyet
 Önce Uygulanan Sonra Planla-

nan Aktiviteler
(Müderrisoğlu, www.egitimdeposu.

com.tr) 

2. KALKINMA AJANSLARINDA 

PROJE DESTEK SÜRECİ

Ajanslar tarafından Doğrudan Fi-
nansman Desteği modeli ile desteklenen 
KOBİ, kurum, STK vb. nin mevcut sis-
tem içerisinde, destek sürecini üzerinden 
yürüttüğü metinler Proje ismini taşıma-
sına rağmen bu metinlerin ve uygula-
maların literatür ve sözlüklerde yer alan 
proje kelimesinin karşılayıp karşılamadı-
ğı dikkatle irdelenmelidir. 

Uygulamalar bize göstermektedir 
ki destek sürecimiz içerisinde yer alan/
yarışan proje metinleri, mevcut destek 
sisteminin kurgusu içerisinde proje laf-
zının gerektirdiği, mevcut durum tespiti, 
mantıksal çerçeve, bütçe, proje ekibi, sek-
tör değerlendirmeleri vb. birçok unsuru 
ihtiva etmekte ve bu unsurlar üzerinden 
sistem dahilindeki eliminasyon süreçle-
rinde değerlendirmelere tabi tutulmak-
tadır.  

Projelerin izleme ve değerlendirme 
sürecinde ise proje sahipleri için, Proje 
kelimesinin karşılığının büyük ölçüde 
sadece proje bütçesinden ve bütçe içeri-
sinde yer alan proje kapsamındaki satın 
almalardan ibaret kaldığı izlenimi hâsıl 
olmaktadır. İyi kaleme alınmış proje 
metnindeki teknik detaylar (sonuçlar, 
çıktılar) ise genel itibarıyla proje sahibi ve 
proje koordinatörü tarafından bilinme-
mektedir.  

Ulusal ve uluslararası hibe mekaniz-
maları, sistemin üzerine kurgulandığı 
proje metnini yazmayı kendine iş edin-
miş bir sektörü de doğurmuştur. Proje ile 
proje sahibi (yararlanıcı)’nin bağlantısını 
koparan da söz konusu bu yeni sektörün 

A A SLAR RO E ESTE   
SATI  AL A ESTE   VER YOR



54 bölgesel kalkınma

aktörleri olan, danışmanlık şirketi, özel 
proje ofisi gibi isimlerle faaliyet gösteren 
müesseselerdir. 

Hibe mekanizmalarının arzu etti-
ği proje metinleri bütün teknik detayları 
ihtiva eder şekilde danışmanlık şirketleri 
tarafından bir hizmet bedeli mukabilinde 
oluşturulup proje sahiplerine ve ajanslara 
sunulmaktadır. Proje hazırlamak ve yü-
rütmek noktasında bilgi eksikliği bulunan 
başvuru sahipleri için, proje desteği almak 
belli ölçüde bir maliyete katlanmayı (proje 
yazımı için hizmet alımı yapmayı) zorunlu 
kılmaktadır. 

Proje sahipleri özellikle KOBİ’ler bu 
süreçte sadece kaç adet makine ekipman 
alınacağını, ajanstan ne kadar destek alı-
nacağını yani projenin sadece bütçesini 
bilmeyi yeterli görmekte, mevcut durum, 
mantıksal çerçeve, çıktılar ve sonuçlar gibi, 
yazılı metni proje haline getiren asli unsur-
ları bilmeyi gerekli görmemektedirler. 

Projelerin izleme ve değerlendirme sü-
recinde proje sahipleriyle ajans uzmanları 
mülaki olduklarında yararlanıcıların pro-
jenin bütçesi dışındaki proje asli unsurları 
hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve geli-
nen nokta itibarıyla belirtilen asli unsurlar 
hakkında bilgi sahibi olmadan da projele-
rini tamamlayabildikleri gözlenmektedir.  

Bu durumda uygulanan sistemdeki 
metinsel ifadeler, proje özelliklerine haiz 
olsalar bile uygulamadaki dışsal faktörler 
(Danışmanlık Şirketleri) kaynaklı sapma-
lar uygulamayı proje hüviyetinden uzak-
laştırıp Satın Alma Desteği lafzına daha 
çok yaklaştırmaktadır. 

Hibe destekleri dönemsel olarak istifa-
de edilebilen kaynaklar olarak algılandığı 
için KOBİ’ler kendi üretim süreçleri için 
elzem olmayan kapasite artışlarını veya 
makine ekipman yenilemelerini içeren 
proje metinlerini bahsi geçen danışmanlık 
şirketlerine ücreti mukabilinde hazırlat-
makta ve ajansların destek süreçleri içeri-
sinde yer alabilmektedirler. Ajans destek 
miktarlarının genellikle proje bedelinin 
%  50’si gibi yüksek bir oranda olması bir-
kaç yıl atıl kalabilme pahasına KOBİ’leri 
destek süreçleri içerisinde yer almaya teş-
vik etmektedir. Destek miktarlarının %  
25’ler bandında olması, %  75 seviyesinde 
eş finansman sağlamak durumunda olan 
KOBİ’leri atıl yatırımlardan uzak tutabile-
cektir. 

Proje yararlanıcılarının destek almaya 
hak kazanmış olan projelerine ne kadar 
vakıf olduklarının bir göstergesi de destek 
sözleşmesinin hemen akabinde Ajansa 
iletilen zeyilname talepleridir.  Uygulama 

sürecinde ortaya çıkan ve önceden öngö-
rülememiş değişiklikleri tolere etmek için 
kurgulanmış olan zeyilname enstrümanı-
nın sıklıkla kullanılmak istenilmesi Ajansa 
sunulan proje metni ile proje sahiplerinin 
uygulamak istedikleri proje arasında fark-
lılık olduğunu teyit etmektedir. 

3. SONUÇ 

Ajanslar tarafından benimsenmiş olan 
genel hedeflerden bir tanesi de bulunduk-
ları bölgelerin proje kültürünü (hazırlama 
ve yürütme) oluşturmak ve derinleştir-
mektir. 

Ajansların Doğrudan Finansman 
Desteği dışındaki destek mekanizmala-
rından olan Teknik Destek ve Doğrudan 
Faaliyet Desteği gibi programlarda her 
uygulama döneminde proje kültürü oluş-
turmaya yönelik projelere yer verilmesi 
veya her Teknik Destek programında bu 
alt başlığa yer verilmesi bölgelerin proje 
hazırlama ve yürütme kültürleri üzerinde 
müspet bir etki doğuracaktır. 

Bölgedeki paydaşların proje uygulama 
kapasitelerinin artması, proje hazırlama 
ve yürütme süreçlerindeki başarısızlıkla-
rı azaltacağı gibi, proje yürütülmesi için 
paydaşların hizmet alımı gibi bir maliyete 
katlanmaları zorunluluğunu da ortadan 
kaldıracaktır. 

Özüt,  H.   (2008), AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Bölgesel Çevre Merkezi – REC Ankara,Türkiye
Müderrisoğlu, (www.egitimdeposu.com.tr) 05.09.2012
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Proje) ,06.09.2012   
(http://proje.nedir.com) 03.09.2012 
http://www.tdk.gov.tr. 02.09.2012  
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Bu çalışma Karacadağ Kalkınma Ajansı 
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek 
Programı kapsamında TRC2-11-DFD-35 
referans numarasıyla desteklenen ve Dic-
le Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Dİ-
TAM) tarafından hazırlanan“Teşvik ve 
Krediler Diyarbakır İş Dünyası İçin Ne Ka-
dar Etkin” isimli araştırma raporu özetle-
nerek hazırlanmıştır. 

1. TEŞVİKLER 

Teşvikler, sübvansiyonlar ya da 
devlet yardımları, hem gelişmiş, hem 
de gelişmekte olan ülkeler tarafından 
en sık kullanılan ekonomik araçlardan 
biridir. UNCTAD (2000:3) tarafından 
küresel düzeyde yapılan bir araştırma, 
gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın 
dünyadaki bütün ülkelerin spesifik sek-
törleri ve/veya bölgeleri hedefleyen teş-
vikler verdiğini göstermektedir. Dünya 
ekonomisinde 1980’lerden buna yana 
artan küreselleşme, liberalleşme ve 
ekonomik entegrasyon eğilimlerine 
rağmen, teşviklerin kullanımının za-
man içinde azalmadığı aksine arttığı 
görülmektedir. Bu durum teşvikle-
rin hem uluslararası arenada, hem de 
ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sü-
rekli gündemde yer almasına ve ciddi 
boyutta tartışılmasına yol açmaktadır 
(OECD, 2001; 2005; UNCTAD, 2000, 
2004; WTO, 2006).

Bilindiği gibi gerek gelişmiş ülkeler, 
gerekse Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerin en önemli sorunlarından 
biri, ülke içindeki bölgesel eşitsizlik-
ler ve bölgesel kalkınmadır. Teşvikler, 
1960’lardan bu yana bölgelerarası den-
gesizlik sorununu azaltmak ve bölgesel 
gelişmeyi gerçekleştirmek için devlet 
tarafından kullanılan en önemli, ama 
aynı zamanda en tartışmalı bölgesel 

politika aracı olmuştur  (Martin, 1998: 
527; Armstrong ve Taylor, 2000:241; Pe-
ters ve Fisher, 2004:27; Liard-Muriente, 
2007:186; Schwartz vd., 2008:167 ).

Bölgelerarası eşitsizlik sorununu 
azaltmak ve bölgesel kalkınmayı des-
teklemek son derece pahalı bir iştir. Ör-
neğin AB, 2000-2006 döneminde bu 
amaç için 235 milyar dolar harcamıştır. 
Gerçekten de AB, bütçesinin 1/3’ünü 
bölgesel gelişme politikasına verilecek 
teşvikler için ayırmaktadır (Dupont ve 
Martin,2006:223; WTO, 2006:96). Öte 
yandan ABD’de yerel ve eyalet düzeyin-
deki hükümetler, yılda yaklaşık 20-30 
milyar doları teşvik için harcamakta-
dır (Bartik, 2002:4). Bu açıdan bölgesel 
kalkınmaya yönelik olarak oluşturulan 
teşvik politikalarının amacına ulaşıp 
ulaşmadığının tespiti ve yatırım teş-
viklerinin farklı coğrafyalarda nasıl bir 
mekânsal farklılaşmaya yol açtığının 
belirlenmesi başlı başına büyük önem 
taşımaktadır. Nitekim teşviklerin ya-
tırım yeri seçimi üzerindeki etkisinin 
bölgesel düzeyde belirlenmesi, hem 
ulusal teşvik politikasının, hem de özel-
likle bölgesel ve yerel teşvik politikala-
rının oluşturulmasında karar alıcılara 
önemli bir öngörü sağlayabilir.

Teşvik, Türkiye’nin iktisadi kalkın-
ma ve bölgesel gelişme politikası içinde 
en sık kullanılan ekonomik araçlardan 
biri olmuştur. Nitekim Türkiye, özel 
sektörün daha çok yatırım yapmasını 
sağlamak, bu yatırımları belirli sektör-
lere ve bölgelere yönlendirmek ve ülke 
içindeki bölgesel gelişmişlik farklılık-
larını azaltmak amacıyla, Osmanlı’nın 
son döneminde 1913 yılında çıkarılan 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan bu yana 
ekonomik ve bölgesel gelişmesini sağ-

lamak için düzenli olarak teşvikler 
vermiştir (Yavan, 2011b). Bölgesel kal-
kınmaya yönelik olarak oluşturulan 
teşvik politikalarının amacına ulaşıp 
ulaşmadığının tespiti, ancak teşvik po-
litikasının etkinliğini yerel ve bölgesel 
düzeyde ölçmek ile mümkündür.

Şüphesiz teşviklerin bölgesel ekono-
mik gelişmeye nasıl bir etki yaptığı çok 
önemli bir konudur. Ancak Türkiye’de 
illere verilen yatırım teşvikleriniin böl-
gesel büyüme ve gelişmeye ne ölçüde 
etki yaptığını istatistiksel kanıtları ile 
ortaya koyan bilimsel çalışmalar mev-
cut değildir. Bu nedenle teşviklerin 
bölgesel kalkınma konusunda nasıl bir 
etkiye sahip olduğu konusunda kamu-
oyunda var olan bilgi ve algı çok büyük 
ölçüde gözleme dayalı açıklamalardan 
veya sezgisel olarak çeşitli yorumlardan 
ya da var olan bazı teorik çerçeveler 
ışığında ileri sürülen tahminlere daya-
lıdır. Ancak bu gözlemler, sezgiler veya 
tahminler çoğu zaman spekülasyona 
dayalı olabilmekte ve karar alıcılara na-
sıl bir yol izlenmesi gerektiği konusun-
da bir öngörü sağlayamamaktadır.

Türkiye’de bölgesel kalkınma me-
selesi çok tartışılan bir konu olmasına 
rağmen, teşviklerin bölgesel büyüme 
üzerindeki etkisini doğrudan ele alan 
sadece bir çalışma bulunmaktadır. 
Yavan (2011c) tarafından yapılan bu 
çalışma, Türkiye’de illere verilen yatı-
rım teşviklerinin bölgesel ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisini coğrafi/
mekânsal perspektiften ampirik olarak 
analiz etmektedir. Çalışmanın sonuç-
ları Türkiye’de uygulanan yatırım teş-
viklerinin bölgesel düzeyde ekonomik 
büyümeye katkı sağladığını ortaya koy-
maktadır.

TE V KLER  KRE LER VE YAR AKIR
MAKALE
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2. KREDİLER 

Finansal gelişme ve ekonomik bü-
yüme arasındaki ilişki, son yıllarda gerek 
uluslararası gerekse ulusal literatürde en 
çok dikkat çeken ve tartışılan konulardan 
biri haline gelmiştir. Finansal sistemler, 
yeni teknolojilerin yayılması ve sermaye 
birikiminin gerçekleşebilmesi için fon 
tedarikinde bulunma fonksiyonu üstlen-
melerinden dolayı, ekonomik büyüme 
sürecinde önemli bir unsur olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ve fonk-
siyonlarını etkin şekilde yerine getiren 
finansal sistemler, bireylerin ellerinde bu-
lunan küçük değer taşıyan mevduatları, 
büyük yatırımlara yönlendirme, yatırım 
çeşitlenmesini mümkün kılarak, tasarruf 
sahiplerinin risklerini azaltma, uygulan-
ması düşünülen projeler hakkında bilgi 
toplama ve değerlendirme maliyetlerini, 
uzmanlaşmış kurumları vasıtasıyla azalt-
ma ve kaynakların yönetilmesini izleme 
gibi fonksiyonlar üstlenerek, verimliliği ve 
dolayısıyla ekonomik büyümeyi arttıra-
bilmektedir.  

Finansal kurumlar arasında etkinliği 
en fazla olan kuruluşların başında ban-
kalar gelmektedir. Bankaların ekonomik 
ilişkiler içerisinde önemli görevleri ve 
fonksiyonları bulunmaktadır. Öz kaynak-

lar ve yabancı kaynaklardan topladıkları 
fonları, fon ihtiyacı olan kişi ve kurumlara 
kredi olarak vermektedirler. Çoğu banka, 
bankacılık işlemlerinin belirleyicisinin 
kredi vermek olduğuna inanmaktadır. 
Geleneksel bankacılığın borç verme 
amacı değişmekle birlikte, bankaların ak-
tifleri içerisindeki payı oldukça fazladır. 
Ülkemizde de durum çok farklı değildir. 
Bankaların aktifinde kredilerin payı yük-
sektir. Gelirleri arasında en yüksek pay 
kredilerden elde edilen faiz ve ücretlerden 
oluşmaktadır.

Finansal gelişmenin ekonomik büyü-
me üzerindeki etkisini ele alan ilk önemli 
ampirik araştırmalar 1990’lı yıllarda yapıl-
maya başlanmış ve 2000’li yıllardan sonra 
günümüze kadar artarak devam etmiştir.

Sonuç olarak, finansal gelişme ile eko-
nomik büyüme arasındaki ilişkiyi konu 
alan ampirik literatür incelendiğinde, fi-
nansal gelişmenin ekonomik büyümeyi 
harekete geçirdiği görüşü yaygındır ve 
çoğu çalışmada finansal gelişmenin eko-
nomik büyümeye öncülük ettiği şeklin-
deki hipotezi destekleyici sonuçlara ulaşıl-
mıştır. Buna göre, söz konusu araştırmalar 
genellikle ilişkinin finansal gelişmeden 
ekonomik gelişmeye doğru olduğunu 
göstermektedir. Literatürde finansal ge-

lişmeden ekonomik büyümeye doğru 
nedensel bir ilişki olsa da, bunun tam 
tersi yönde bir ilişki olduğunu gösteren 
çalışmalar da bulunmaktadır. Bu yöndeki 
çalışmalar, zıt bir nedensellikten hareketle, 
iktisadi kalkınmanın finansal hizmetlere 
olan talebi arttırarak finansal gelişmeye 
yol açtığını ileri sürmektedirler.

Öte yandan uluslararası literatürde 
spesifik olarak banka kredilerinin ekono-
mik büyüme üzerindeki etkisini incele-
yen araştırmalar da yapılmıştır. Örneğin 
finansal gelişme göstergesi olarak değer-
lendirilen kredilerin büyüme üzerinde-
ki etkilerini inceleyen Beck ve Levine’in 
(2004) araştırmalarında, 1976-1998 yıl-
ları arasındaki 40 ülkenin panel verileri 
vasıtasıyla elde ettikleri sonuçlara göre; 
kredi hacminin genişlemesi ekonomik 
büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. 
Benzer şekilde Atje ve Jovanovic (1993), 
1960-1985 dönemi için 94 ülkenin yıllık 
verilerini kullandıkları çalışmalarında 
hisse senedi piyasalarının ve banka kredi-
lerinin ekonomik faaliyetleri pozitif etki-
lediği sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma 
bulgularında, finansal gelişmenin ekono-
mik büyümeyi sermaye birikimi ve pro-
düktivite artışı yoluyla olumlu bir şekilde 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

3. TEŞVİK VE KREDİLER 

BAKIMINDAN DİYARBAKIR 

EKONOMİSİ 

Tablo 1’den de görüldüğü gibi 
TRC2 Bölgesine verilen teşviklerin 
önemli bir sıçrama yaşamasının temel 

nedeni, yeni teşvik sistemi ile ilk kez 
bölgeye özgü ve mekana duyarlı Bölge-
sel Yatırım Teşvik Sisteminin uygulan-
maya başlanmasıdır.

Nitekim bölgede yer alan firmala-
rın  2009 yılında uygulanmaya başla-

nan bu yeni bölgesel teşvik sistemine 
pozitif tepki verdiği ve bu teşviklerden 
yararlanmak istedikleri görülmektedir. 
Gerçekten de yeni teşvik sisteminin 
önemli bir parçası olan ve tıpkı bölgesel 
teşvikler gibi ilk kez uygulanan büyük 
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ölçekli yatırımları teşvik sistemi ile Ar-
Ge ve Çevre yatırımlarını destekleme 
sisteminden 2009-2011 döneminde 
bölgede yararlanan hiçbir firma bulun-
mazken, bölgesel teşvik sisteminden 
ilk kez uygulandığı 2009 yılında 14, 
2010 yılında 96 ve 2011 yılında da 61 
teşvik belgesi alınmıştır. Bir başka ifade 
ile bölgesel teşvik sisteminin devreye 

girmesi ile bölgede yatırım teşvikleri-
ne olan talep ciddi derecede artmıştır. 
Öte yandan büyük ölçekli yatırımları 
teşvik sistemi ile Ar-Ge ve Çevre yatı-
rımlarını destekleme sistemine bölge-
den hiçbir talebin olmaması, bölgede 
firmaların küçük ölçekli olması, daha 
çok geleneksel emek yoğun düşük tek-
nolojili sektörlerde faaliyet göstermesi 

ve yurtdışından yabancı yatırım çeke-
memesi ile çok yakından ilişkilidir.

Tablo 2’ de de görüldüğü gibi, Diyarba-
kır Türkiye’de 81 il içinde il nüfus büyüklü-
ğü bakımından 12. sırada yer alırken, kent 
nüfusu büyüklüğü açısından 11. sırada yer 
almaktadır. Ayrıca ilin ekonomik büyüklü-
ğünü gösteren GSYİH değeri bakımından 
da Diyarbakır 22. sırada yer almaktadır.

Şekil 2: TRC2 Bölgesinin Diğer Bazı Düzey 2 

Bölgelerine Göre Teşviklerden Yararlanma Durumu

Tablo 2: Diyarbakır’ın Nüfus Büyüklüğü ve GSYİH Bakımından 

Türkiye’deki Yeri

Diyarbakır’ın son beş yılda (2007-
2011 döneminde) aldığı teşvikler Şanlıur-
fa, Gaziantep, Kayseri ve Samsun ile kar-
şılaştırıldığında, ilin aldığı teşvik belgesi 
açısından Şanlıurfa ve Samsun’dan biraz 
fazla, Kayseri’nin arkasında, Gaziantep’in 
ise çok gerisinde kaldığı görülmektedir. 
Buna karşın, Diyarbakır’a yapılan teşvikli 
yatırımların tutarı esas alındığında ise, ilin 
performansının 5 il içinde en arka planda 
kaldığı görülmektedir. Nitekim sabit yatı-

rım tutarı bakımından ilin aldığı teşvikin 
Gaziantep, Kayseri ve Samsun’un çok ge-
risinde kaldığı, hatta Şanlıurfa’nın düze-
yine bile yetişmediği dikkati çekmektedir 
(Şekil 4 ve Tablo 3).

Her ne kadar Diyarbakır rakibi olan 
illere göre görece daha az teşvik alsa da, 
2009’daki yeni teşvik sistemi sonrasında 
ilin teşvikten aldığı pay artmıştır. Nitekim 
örneğin 2007-2009 döneminde ilden bir 
yılda yaklaşık 40 firma teşvik belgesi al-

mak için başvuru yaparken ve bu firma-
lar toplamda ortalama 200 milyon TL 
yatırım yapmayı ve 1100 kişi çalıştırmayı 
taahhüt ederek teşvik alırken, 2010-2011 
döneminde bir yıl içinde ortalama 90 fir-
ma, 350 milyon TL sabit yatırım ve 2300 
kişi çalıştırmayı öngörerek teşvik belgesi 
almıştır. Bu durum yeni teşvik sisteminin 
Diyarbakır’da ciddi bir yatırım motivas-
yonu ve buna bağlı olarak da teşvik talebi 
yarattığını göstermektedir.
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Diyarbakır’ın teşvik alma perfor-
mansı kişi başına düşen teşvik açısından 
değerlendirildiğinde ise ortaya çıkan 
durum çok daha kötü gözükmektedir. 
Zira il, 10 bin kişi başına düşen teşvik 
belgesi ve istihdam sayısı bakımından 
Türkiye genelinde 67’nci sırada iken, 
on bin kişi başına düşen yatırım tutarı 
bakımından 76’ncı sırada yer almakta-
dır. Bu haliyle Diyarbakır, Kişi başına 
düşen teşvik belgesi ve istihdam sayısı 
bakımından Şanlıurfa’dan daha iyi du-
rumda iken, yatırım miktarı açısından 
biraz geri plandadır. Ayrıca il, kişi başı-
na düşen gelir açısından 54’üncü sırada 
yer alırken, teşvik açısından ortalama 
70’inci sırada yer almaktadır ki, bu du-

rum ilin ekonomik performansının al-
tında teşvik aldığına işaret etmektedir. 
Sonuç olarak Diyarbakır teşvik alma 
performansı bakımından Şanlıurfa ile 
benzer niteliğe sahipken, benzer bü-
yüklüğe sahip olduğu diğer rakip illerle 
arasında büyük farklar söz konusudur. 
Nitekim toplam teşvik alma büyüklü-
ğü bakımından Diyarbakır; Gazian-
tep, Kayseri ve Samsun’dan ortalama 
12 sıra geride iken, kişi başına düşen 
teşvikler bakımından ortalama 33 sıra 
geride bulunmaktadır. Diyarbakır’da 
2007-2011 döneminde yapılan teşvikli 
yatırımların sektörel dağılımı incelen-
diğinde yatırımların % 41’inin imalat 
sanayide, % 25’inin hizmet sektöründe, 

%  13’ünün madencilik, % 11’inin ener-
ji ve % 10’unun da tarım sektöründe 
yer aldığı görülmektedir. Bu yönüyle 
Diyarbakır’da teşviklerin büyük bölü-
münün imalat sanayine gittiği, onu hiz-
met ve madencilik sektörlerinin izlediği 
görülmektedir. 

Diyarbakır’ın komşusu olan 
Şanlıurfa’ya giden teşviklerin sektörel 
dağılımında hemen hemen benzer bir 
durum sergilediği görülmektedir. GAP 
yatırımları nedeniyle Şanlıurfa tarım ve 
enerji alanında biraz daha fazla teşvik 
alırken, Diyarbakır’ın madencilik ve 
hizmet sektörlerinde Şanlıurfa’dan daha 
fazla yatırım teşviki aldığı görülmekte-
dir. 

Diyarbakır’ın son beş yıllık dö-
nemde (2007-2011) Türkiye içindeki 
yeri değerlendirildiğinde, teşvik belge-
si âdeti bakımından Türkiye genelinde 
16. sırada yer aldığı, teşvikle sağlanan 

istihdam açısından 25. sırada yer aldığı 
ve yapılan yatırım tutarı bakımından 
da 41. sırada yer aldığı görülmektedir. 
Bu haliyle Diyarbakır teşvik alma ba-
kımından gerek nüfus büyüklüğünün 

(12.sırada), gerekse ekonomik büyük-
lüğünün (22.sırada) oldukça altında 
bir konumda bulunmaktadır.
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Türkiye’de mevduatın krediye dö-
nüşme oranı 2010 sonu itibariyle % 81 
düzeyindedir. Aynı oran 2002 yılında 
% 32, 2006 yılında ise % 64 olarak ger-
çekleşmiştir. Şekil 7’de görüldüğü gibi 
Türkiye’de yıllar itibariyle mevduatın 
krediye dönüşümü düzenli olarak art-
mıştır. Mevduatın krediye dönüşme 
oranı bölgesel düzeyde ele alındığında 
ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 158 
ile kredi/mevduat oranının en yüksek 
olduğu bölgedir. Bu oranın en düşük 

olduğu bölgeler ise, % 55 ve % 76 ile 
Batı Anadolu ve İstanbul bölgeleridir. 
Şekil 7’de de görüldüğü gibi, Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’nin kredi/mev-
duat oranı dönem başında % 24 iken, 
dönem sonunda % 158’e yükselmiştir. 
Böylece bölge mevduatın krediye dö-
nüşme oranı bakımından tüm bölgeleri 
geride bırakmıştır. Bölgede mevduatın 
krediye dönüşme oranının Türkiye or-
talamasının üzerinde olması, iki şekilde 
açıklanabilir. Birincisi, bu bölge düşük 

gelir düzeyine sahip olduğu için mev-
duat rakamları da bölgede düşüktür, 
bu nedenle bölgenin kredi/mevduat 
oranı yüksek çıkmaktadır. İkinci neden, 
bölgenin özellikle son yıllardaki geliş-
melerle birlikte görece yüksek oranda 
kredi kullanması nedeniyle mevduatın 
krediye dönüşme oranı artmıştır. Sonuç 
olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
toplanan mevduattan çok kredi verildiği 
görülmektedir. Bu durum bölgenin kal-
kınması için önemli bir göstergedir.
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4. SONUÇ

Diyarbakır gibi görece az gelişmiş 
bir bölgede faaliyet gösteren firmala-
rın %  60’ı yatırım teşvik belgesine sa-
hip değildir. Bölgede firmaların teşvik 
belgesine yeterince rağbet görmemesi 
kısmen söz konusu bölgede firmala-
rın küçük ölçekli olması ile kısmen 
de yatırım teşvik belgesi almak için 
gereken asgari yatırım tutarının fazla 
olması ile açıklanabilir. 

Ancak bu durumun aynı zamanda 
yatırım teşvik sistemi ile ilgili ciddi 
bir soruna da işaret etmektedir. Bu da 
yatırım teşvik sisteminin kendisinden 
kaynaklanan sorunların yanı sıra, esas 
olarak Ankara’dan merkeziyetçi bir 
örgütlenme yapısı ile idare edilmesi 
ve bu nedenle yerelin veya bölgenin 
uzağında kalması ile ilişkilendirile-
bilir. Bu bağlamda yatırım teşvik sis-
teminin merkez tarafından değil de, 
yerel ve bölgesel düzeyde Kalkınma 
Ajansları aracılığıyla örgütlenmesi ve 
hizmet vermesinin etkinliği artıracağı 
düşünülmektedir. Firmaların devlet 
yardımı al(a)mamasının en önemli 
nedenleri, mevzuatın karmaşıklığı, 
kırtasiyecilik ve bürokrasinin yoru-
culuğu, danışmanlık hizmetlerinin 
yetersizliğini, teşviklerden haberdar 
olunmaması ve ihtiyaç duyulan alan-
larda desteklerin yetersiz olmasıdır.

Araştırma çerçevesinde anket ya-
pılan bankalar, KOBİ’lerin kredi de-
ğerliliğinin belirlenmesinde 3 temel 
faktörün çok önemli olduğunu belirt-
miştir. Buna göre, bankalar firmalara 
kredi verirken en çok mali bilançoları 
(% 85), mevcut borç yükünü (% 60) 
ve Merkez Bankası verilerini (% 58) 
dikkate almaktadır. Bankaların % 46’sı 
kredi dağıtımında il ve bölge ayrımı 
yapıldığını ortaya koymaktadır ki bu 
durum ciddi bir soruna işaret etmek-
tedir. 

Zira kredilerin dağıtım sürecin-
de böyle ayrımın olması, KOBİ’lerin 
finansmana erişimde görünmeyen 
önemli bir engelle karşı karşıya ol-
duğunu göstermektedir ki, bu sonuç 
bölgedeki KOBİ’lerin şikayetleri ile de 
önemli ölçüde paralellik arz etmekte-
dir. 

Bölgede öz kaynağın yetersiz ol-
duğu, girişimcilerin yatırım yapması-
nın önündeki en önemli engellerden 
birinin sermaye kıtlığı olduğu tespit 
edilmiştir. Her ne kadar mevcut teşvik 
sisteminde kısmi bir finansal destek 
unsuru olarak faiz desteği yer alsa da, 
bu desteğin kullanımı yatırımcının 
bankadan kredi almasına bağlıdır. 

Bölgede girişimcilerin banka 
kredisine erişimde büyük bir soru-
nu olduğu göz önüne alındığında, 

hâlihazırda devlet tarafından verilen 
faiz desteği bölge için yeterli değildir. 
Bu nedenle mevcut teşvik sisteminin 
içine bu bölgeye özgü “özkaynak ve 
sermaye teşviki” yeni bir destek un-
suru olarak dahil edilmeli ve bölgesel 
teşvik sistemi çerçevesinde uygulan-
malıdır.

Bölgedeki girişimcilerin kredi al-
mada karşılaştıkları en önemli sıkıntı-
ların başında teminat gösterme, özel-
likle de gayrimenkullerin değerinin 
altında gösterilmesi ve imar sorunu 
gelmektedir. Bu nedenle, gayrimen-
kullerin değer tespitlerinde bölge-
yi tanıyan yerel kurumlar/firmalar 
oluşturulmalı ve yetkin kılınmalıdır. 
Diyarbakır’ın imar sorunu ivedilikle 
çözülmeli ve belediyeler bu konuda 
üzerine düşen görevi yapmalıdır.

Her teşvik paketinden sonra ve-
rilen teşviklerin bölgede nasıl bir ge-
lişme ve değişmeye yol açtığı sadece 
verilen teşvik belgesinin âdeti, yatırım 
tutarı ve istihdam miktarı gibi görece 
kaba göstergelerle değil, bizzat saha 
araştırmasıyla yerelden elde edilen ve-
rilerle ortaya konmalıdır. Ayrıca bu-
nunla ilişkili olarak verilen teşviklerin 
ekonomik, sosyal ve çevresel fayda ve 
sakıncalarının ölçülerek tespit edilme-
sini sağlayan “etki analizi”nin mutlaka 
yapılması gerekmektedir.
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Genel çerçevesi 5 Nisan 2012 ta-
rihinde Sayın Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açık-

lanan yeni teşvik paketinin  Genel Teşvik 
Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulama-
ları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve 
Stratejik Yatırımların Teşvikidir.  Detayları  
06 Nisan 2012’de Ekonomi Bakanı Sayın 
Zafer Çağlayan tarafından kamuoyu ile 
paylaşılmıştır. 19 Haziran 2012’de de Res-
mi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gir-
miştir.

Yeni teşvik paketi Türkiye’nin 3 temel 
ihtiyacına yanıt verecek şekilde tasarlan-
mıştır. Bunlar; yatırım-üretim- istihdam-
ihracat politikaları arasındaki  bütünlüğün 
sağlanması, ithalata bağımlı olduğumuz 
ara malların ve hammaddelerin Türkiye’de 
üretiminin sağlanması, ihracatta emek-
yoğun teknolojiden, bilgi-yoğun teknolo-
jiye geçişin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda şekillendirilen yeni teş-
vik sistemi 4 ana bileşenden oluşmaktadır. 
Bunlar; Genel Teşvik Uygulamaları, Böl-

gesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli 
Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların 
Teşvikidir.  

Bu uygulamalar kapsamında yatı-
rımcılara; KDV istisnası,  gümrük vergisi 
muafiyeti, vergi indirimi, asgari ücret üze-
rinden hesaplanan sigorta primi işçi ve 
işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım 
yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği ve 
KDV iadesi destekleri verilecektir. 

Bu desteklerin tamamından veya bir 
bölümünden; yatırımın büyüklüğüne, böl-
gesine ve konusuna göre değişen oran ve 
sürelerde yararlanma imkânı getirilmiştir.

Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri, Yeni Teş-
vik Sistemine göre oluşturulan 6 Bölge 
içerisinde, desteklenen sektörlerin geniş-
liği, iş gücü maliyetlerinin azaltılması ve 
finansman imkânlarının genişletilmesi 
ile yatırımlarda en fazla desteklenen 6. 
Bölgede yer almıştır.

Asgari sabit yatırım tutarı 500.000,00 
TL üzerindeki tüm sektörler (Teşvik edil-
meyecek ve teşviki belirli şartlara bağlı 

yatırım konuları hariç olmak üzere). Di-
yarbakır ve Şanlıurfa’da 6. Bölge bölgesel 
destek unsurlarından yaralanmaktadır.

Bu kapsamda değerlendirilen yatırım-
lara uygulanan destek unsurları ve destek 
oranları şunlardır: 

Gümrük Vergisi Muafiyeti
Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırım 

malı makine ve teçhizatın ithali, yürürlük-
teki İthalat Rejimi Kararı gereğince öden-
mesi gereken Gümrük Vergisi’nden muaf 
tutulacaktır.

KDV İstisnası
Teşvik Belgesine haiz yatırımcıların, 

teşvik belgesi kapsamında yapacakları 
makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri 
katma değer vergisinden istisna edilecek-
tir.

Vergi İndirimi
Asgari sabit yatırım tutarı üzerindeki 

yatırımlara uygulanacak yatırıma katkı 
oranları ve vergi indirim oranları aşağıda-
ki gibi uygulanacaktır.

Yeni teşvik sistemi ile ayrıca yatı-
rım döneminde yatırıma katkı uygu-
laması başlatılmış olup yatırımcılar 
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yap-
mış oldukları yatırım dolayısı ile elde 

edecekleri yatırıma katkı tutarının % 
80’ine kadar olan kısmını diğer faali-
yetlerinden elde ettikleri ticari kazanç-
larına uygulama imkânı getirilmiştir. 
Kalan % 20’sini de yatırım sonrası işlet-

me döneminde elde edeceği kazancına 
uygulanacak olan gelir veya kurumlar 
vergisinden düşeceklerdir. Bu uygula-
ma ile devlete ödenecek olan vergi böl-
gedeki yatırımlara yönlendirilmiştir. 

YE  TE V K S STE  VE TR  ÖLGES

Tablo 1: Vergi İndirimi Oranları

l eler

Tablo 1: Vergi İndirimi Oranları
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Yatırımın OSB’de yapılması duru-
munda bölgesel teşvik uygulamasında 
yer alan yatırıma katkı oranı %  55 olarak 
uygulanarak yatırımların OSB’lerde ya-

pılması ayrıca teşvik edilmiştir.
 Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteği
Yeni Teşvik sistemi ile uygulanacak 

olan Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteği uygulama dönemi ve uygulama 
oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Buna ek olarak 6. Bölgede yer alan 
Diyarbakır ve Şanlıurfa’da teşvik uygu-
lamaları kapsamında teşvik belgesine 
istinaden gerçekleştirilecek yatırımlar-
la sağlanan yeni istihdamlar için asgari 
ücret üzerinden hesaplanacak GELİR 
VERGİSİ STOPAJI ve SİGORTA PRİ-
Mİ İŞÇİ HİSSESİ 10 YIL SÜREYLE ter-

kin edilecektir. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 
Teşvik belgesi kapsamında yapılacak 
yatırımlar için Sigorta Primi İşçi ve İş-
veren Hissesi Destekleri ile Gelir Vergisi 
Stopajı desteğinin birlikte uygulanması 
sonucunda elde edilecek maddi karşılı-
ğın, brüt asgari ücretin yaklaşık  % 38’ine 
karşılık gelmekte olup, bu çerçevede 

Diyarbakır ve Şanlıurfa işgücü maliyeti 
açısından ülkemizin en avantajlı ve reka-
betçi illeri haline gelmiştir.

Faiz Desteği
Yeni Teşvik Sistemi kapsamında uy-

gulanacak olan Faiz Desteği oranları 
bölgesel bazda aşağıdaki tablodaki gibi 
uygulanacaktır.

6. Bölgede yer alan Diyarbakır ve 
Şanlıurfa’da teşvik belgesi kapsamın-
da yapılacak yatırımlarda bankalardan 
kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım 
kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sa-
bit yatırım tutarının % 70’ine kadar olan 
kısmı için ödenecek faizin veya kar payı-

nın TL bazında 7 puanı, döviz kredileri 
ve dövize endeksli krediler bazında 2 
puanı Bakanlıkça da uygun görülmesi 
halinde azami beş yıl içinde ödenmek 
kaydıyla bütçe kaynaklarından karşıla-
nacaktır. Azami faiz desteği 900.000,00 
TL’ye çıkarılmıştır.

Yatırım Yeri Tahsisi
Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlen-

miş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel 
desteklerden yararlanacak yatırımlar 
için Maliye Bakanlığınca belirlenen esas 
ve usuller çerçevesinde yatırım yeri tah-
sis edilebilecektir.

l eler

3

l eler

Tablo 2: Sigorta Primi İşveren 

Hissesi Desteği Oranları

Tablo 3: Faiz Desteği Oranları

*Diyarbakır ve Şanlıurfa’da OSB’lerde yapılan yatırımlarda destek 12 yıl süreyle uygulanacaktır.

*Diyarbakır ve Şanlıurfa’da OSB’lerde yapılan yatırımlarda destek 12 yıl süreyle uygulanacaktır.
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es e  Uns rlar I II III IV V VI anl r a

Tablo 4: Karşılaştırmalı Bölgesel 

Teşvik Uygulaması

Tablo 5: SSK Primleri ve Gelir 

Vergisi Stopaj Desteği

Tablo’da görüldüğü üzere Diyarba-
kır ve Şanlıurfa’da yapılacak olan yatı-
rımların geri dönüşümü çok daha hızlı 
bir şekilde gerçekleşecektir.

Bu imkânlar tüm iş dünyasında 
çok olumlu karşılanmış ve gerçekten 
yatırımlarda bir hareketlenme meyda-

na getirmiştir. Özellikle Diyarbakır ve 
Şanlıurfa illerinin de yer aldığı 6. Böl-
geye özel uygulanmakta olan Sigorta 
Pirimi İşveren Payı, İşçi payı ve Gelir 
Vergisi Stopajı desteğinin 10 yıl süre uy-
gulanacak olması emek yoğun sektörler 
için illerimizi bir cazibe merkezi haline 

getirmiştir. Sektörel ayrım kaldırılmış 
asgari sabit yatırım tutarı üzerindeki 
tüm yatırımların sektörel desteklerden 
yararlanması sağlanmıştır. Bu neden-
lerden dolayı son 4-5 ay içerisinde böl-
gemize olan yatırım ilgisinde önemli 
ölçüde bir artış görülmüştür. 

Tabloda da görüleceği üzeri kişi başı 
435 TL’ye yakın bir rakam indirimli bir şe-
kilde uygulanacaktır. Bu da doğal olarak 
bölgemizin neden emek yoğun sektörler 
için cazibe merkezi konumuna geldiğini 
daha net bir şekilde açıklamaktadır.

Yeni Teşvik Sisteminin TRC-2 Böl-
gesinde yatırımlar üzerindeki etkisini il 
bazında değerlendirir isek meydana getir-
diği etki daha iyi anlaşılabilir.

Şanlıurfa’da 2011 yılının tamamın-
da bir önceki teşvik uygulamaları kap-
samında 59 teşvik belgesi düzenlenmiş 
olup, bu kapsamda 724.379.571,00 TL’lik 
bir yatırımla ve 1.719 kişilik bir istihdam 
öngörülmüştür. Yeni Teşvik Sisteminin 
geçerli olduğu 01.01.2012 Tarihinden 
31.10.2012 tarihine kadar geçen sürede 
ise düzenlenen Teşvik Belgesi sayısı 76, 
sabit yatırım tutarı 495.423.044,00 TL ve 

istihdam da 4.972 kişi olarak gerçekleş-
miştir.

Görüldüğü üzere daha son çeyrek 
tamamlanmadan bir önceki yılın teşvik 
belgesi sayısı geçilmiştir. Sabit yatırım tu-
tarı miktarının az gerçekleşmiş olmasına 
rağmen yeni sistemdeki işçi yükü ile ilgili 
getirilen teşvikler ile istihdamın yoğun 
olduğu sektörlerde daha fazla yatırımın 
gerçekleşmiş olduğu görülmektedir.

MAKALE
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A LIUR A
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Tablo 6:  Şanlıurfa 2011-2012 

Yılları Teşvik Belgesi Karşılaştırması

05 Nisan’da açıklanan teşvik paketi-
nin, 19 Haziran 2012 tarihinde Resmi 
Gazetede yayınlanması ve her şeyin 

netlik kazanması ile Temmuz ayında 
başvuruların tavan yaptığı tablodan ve 
aşağıdaki grafiklerde net bir şekilde gö-

rülmektedir. Buda Yeni Sistemin yatı-
rımlarda önemli bir itici gücü olduğunu 
göstermektedir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2012.

Grafik 1:  Şanlıurfa 2011-2012 Yıları Ocak-Ekim Ayları Arası Düzenlenen Teşvik Belgesi Karşılaştırması

Grafik 1’de görüldüğü üzere Yeni Sis-
temin açıklandığı Haziran ayından itiba-
ren teşvik belgesi sayısındaki artışlar net 
bir şekilde görülmektedir.

Yeni Sistemin istihdam üzerindeki 
etkisi Grafik 2 de net bir şekilde görül-
mektedir. Özellikle Ekim Ayında Teşvik 
Belgesine bağlanan istihdam sayısı 2.620 
kişi olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 3’te teşvik belgesine bağla-

nan sabit yatırım tutarının 2012 yılında 
daha az gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Buna rağmen bir önceki grafikte görül-
düğü üzere Şanlıurfa’da Teşvik Belgesine 
bağlanan yatırımlarda istihdam daha ön 
plana çıkmıştır. Buda Yeni Teşvik Siste-
minin etkisini net bir şekilde göstermek-
tedir.

Diyarbakır’da 2011 yılında bir ön-
ceki teşvik uygulamaları kapsamında 

76 teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bu 
kapsamda 326.027.498 TL’lik bir yatı-
rımla ve 1.966 kişilik bir istihdam ön-
görülmüştür. Yeni Teşvik Sisteminin 
geçerli olduğu 01.01.2012 tarihinden 
31.10.2012 tarihine kadar geçen sürede 
ise düzenlenen Teşvik Belgesi sayısı 63, 
sabit yatırım tutarı 282.810.745 TL ve 
öngörülen istihdam da 2.074 kişi olarak 
gerçekleşmiştir.

MAKALE
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Grafik 2: Şanlıurfa 2011-2012 Yıları Ocak-Ekim Ayları Arası Düzenlenen Teşvik Belgeli Yatırımlar ile Sağlanacak İstihdamın Karşılaştırılması

Grafik 3: Şanlıurfa 2011-2012 Yıları Ocak-Ekim Ayları Arası Düzenlenen Teşvik Belgeli Yatırımlar ile Sağlanacak Sabit Yatırım Tutarı 

Karşılaştırması

Grafik 3’te teşvik belgesine bağla-
nan sabit yatırım tutarının 2012 yılında 
daha az gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Buna rağmen bir önceki grafikte görül-
düğü üzere Şanlıurfa’da Teşvik Belgesine 
bağlanan yatırımlarda istihdam daha 
ön plana çıkmıştır. Bu da Yeni Teşvik 

Sisteminin etkisini net bir şekilde gös-
termektedir.

Diyarbakır’da 2011 yılında bir ön-
ceki teşvik uygulamaları kapsamında 
76 teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bu 
kapsamda 326.027.498 TL’lik bir yatı-
rımla ve 1.966 kişilik bir istihdam ön-

görülmüştür. Yeni Teşvik Sisteminin 
geçerli olduğu 01.01.2012 tarihinden 
31.10.2012 tarihine kadar geçen sürede 
ise düzenlenen Teşvik Belgesi sayısı 63, 
sabit yatırım tutarı 282.810.745 TL ve 
öngörülen istihdam da 2.074 kişi olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Grafik 4: Diyarbakır 2011-2012 Yıları Ocak-Ağustos Arası Düzenlenen Teşvik Belgesi Karşılaştırması

2011 – 2012 yılları Ocak- Ekim dö-
nemi Teşvik Belgesi sayıları incelendi-
ğinde, 2011 yılı ilk 5 ayında alınan teş-
vik belgesi sayısı 44 iken, 2012 yılı aynı 
dönem için alınan belge sayısı yalnızca 
13’tür. Yeni teşvik sisteminin açıklandığı 

Haziran ayından sonraki dönemde alı-
nan teşvik belgesi sayısı, 2012 Haziran- 
Ekim dönemi için 50’dir; ayını dönem 
için 2011 yılı belge sayısı 21’dir. 2012 yılı 
Haziran ayı öncesi dönemde belge sayı-
sının düşük olması, Haziran sonrasında 

belge sayısında hızlı bir yükselişin ger-
çekleşmesi, özellikle Ağustos ayı içinde 
21 belge alınmış olması, yatırımcıların 
bir bölümünün, yatırıma başlamak için 
yeni teşvik sisteminin netleşmesini bek-
ledikleri şeklinde yorumlanabilir.

Artan Teşvik belgesi sayısı ile orantılı 
olarak Haziran sonrası yapılan yatırım-
lardaki öngörülen istihdam sayısı bir ön-

ceki yıla göre artış kaydetmiştir. Bu nok-
tada yeni teşvik paketinin emek yoğun 
sektörlerin altıncı bölgeye kaydırılması 

strateji ile paralellik arz etmektedir. 

YAR AKIR

3

3

   

   

TO LA 6 966 6 9 6 5

Tablo 7:  : Diyarbakır 2011-2012 

Yılları Teşvik Belgesi Karşılaştırması

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2012.
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Grafik 5: Diyarbakır 2011-2012 Yıları Ocak-Ağustos Dönemi Teşvik Belgeli Yatırımlar ile Sağlanacak İstihdamın Karşılaştırılması

Diyarbakır 2011-2012 Yıları Ocak-Ekim Ayları Arası Düzenlenen Teşvik Belgeli Yatırımlar ile Sağlanacak Sabit Yatırım Tutarı Karşılaştırması

2011 ve 2012 yılı Ekim ayına kadar 
alınan teşvik belgelerinde 2011 yılı için 
öngörülen yatırım tutarı, 2012 yılı aynı 
dönem için öngörülen tutar ile hemen 

hemen aynı olmasına rağmen, 2012 yılı 
için öngörülen istihdam 2011 yılından 
% 36 daha fazladır. Yaklaşık miktarda 
sabit yatırım ile taahhüt edilmiş olan 

daha yüksek istihdam, yeni teşvik sis-
teminin emek yoğun sektörlerin 6. Böl-
geye kaydırılması stratejisinin pratik bir 
sonucu olarak görülebilir.

Yine 2012 yılı içerisinde Yeni Teş-
vik Sisteminin açıklandığı tarihe kadar 
Şanlıurfa ve Diyarbakır Yatırım Destek 
Ofisimizden Teşvikler ile ilgili bilgi 
alan firma sayısı 36 iken Haziran Ekim 

döneminde bu sayı 176’ya yükselerek 
yaklaşık 5 kat artmıştır.

Yeni Teşvik Sistemi şimdiden böl-
gemizde büyük bir hareketlilik yarat-
mış olup çok kısa bir süre içerisinde 

işsizlik oranlarında büyük etkiler sağ-
layacaktır. Buda göreceli olarak geri 
kalmış olan bölgemizin kalkınmasın-
da büyük bir itici güç olacaktır.

MAKALE
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Meks Cam Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Şirketi “Opal Cam 
İmalatı” projesi için Karacadağ 

Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılı Ekonomik 
Gelişme Mali Destek programından hibe 
almaya hak kazanmış ve projeyi başarılı 
bir şekilde sonuçlandırmıştır. Proje kap-
samında var olan makine parkuruna çay 
tabağı, kase ve kupa bardağı gibi küçük 
sofra camlarının üretimini yapan bir adet 
opal cam pres makinesi eklemiştir. Pres 
makinesi 15 ton/saat kapasitesine sahip 
olup, tesisin üretim kapasitesini %  20 
arttırmıştır. Bununla birlikte bu projeden 
önce tesiste 10 farklı ürün üretilirken pro-
jeden sonra ürün çeşitliliği 18’e  yüksel-
miştir. 

PROJE TÜRKİYE’DE BİR İLK

Yaklaşık 25.000.000,00 TL’ye mal 
olan Tesis Türkiye’ de bir ilk. Dünyada 
da Fransa, Dubai, İran, Çin, Hindistan ve 
Brezilya’da olmak üzere toplam 11  üretim 
tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde yılda 
yaklaşık 300.000 ton opal cam üretimi ya-
pılmaktadır. Türkiye’nin opal cam ithalatı 
ise yıllık 35.000 ton seviyelerindedir. Bu 
da yaklaşık yıllık 50.000,00 $’lık bir itha-
lata eş değerdir. İthalat ise Türkiye’ye yakın 
olmasına rağmen yüksek maliyetinden 
dolayı İran yerine Çin’den yapılmaktadır.  

Proje ile birlikte tesisin yıllık üretim 
kapasitesi 10.000 ton olmuştur. Lenon 
markası ile pazara sunulan sofra camı-
nın yıllık üretimin %  40’ı ihraç edilmekte 
olup ilk ihracat İtalya’ya yapılmıştır. Şirke-
tin 2013 yılı sonu itibari ile yıllık ihracat 
hedefi 8.000.000,00 $’dir. Şirkette şu anda 
250 kişi istihdam edilmektedir ve bu ra-
kamın 5 yıllık bir sürede 1000 kişiye çı-

karılması planlanmaktadır. Fabrikada şu 
anda çeşitli ebatlarda kase, pasta tabağı, 
servis tabağı, yemek tabağı, çay tabağı ve 
kupa bardağı üretilmektedir.

Firma 2013 yılında ikinci fırını, önü-
müzdeki beş yıl içinde de dördüncü fırını 
alarak üretimini dört katına çıkarmayı 
planlamaktadır. 2014 yılı itibariyle ihra-
cat hedefi 25.000.000,00 $ olup bu raka-
mın beş yıl içinde iki katına çıkarılması 
planlanmaktadır.

OPAL CAM NEDİR?

Opal Cam, piyasada “Arcopal” olarak 
adlandırılan, esası cam olan görünümü 
ise  porseleni andıran cam ürün gru-
budur. Ürün herhangi bir cam ürünün 
sağlık koşullarının tamamını sağlayıcı 
özelliğe sahiptir. Opal cam çok yüksek ısı-
da pişmesinden dolayı porselen ve sera-
mikten çok daha sağlıklıdır.  Genel olarak 
Porselen ürün grubuna ikame ürün ola-
rak kullanılmakta ve fiyat aralığı olarak 
sade cam ürün ile porselen ürünler ara-
sında bir yerde konumlanmaktadır. Por-
selenin fiyatının yaklaşık yarısı kadardır.

Porselen sofra eşyaları ile benzer tü-
ketim amaçları için kullanılan cam, se-
ramik, melamin, emaye, paslanmaz çelik 
ve plastik ürünler arasından rekabette 
ön plana çıkan ürün opal camdır. Cam 
türü bir malzeme olan arcopal yüksek 
derecede eritilen cam eriğinden pres veya 
savurma yolu ile elde edilmektedir. Cam 
olduğu halde opaktır ve ışığı az geçirir. 
Porselenle benzer yönü florik asit dışın-
da hiçbir asitten etkilenmemesidir. Este-
tik açıdan porselen kadar cazip olmayan 
arcopal,  yeni bir malzeme olduğu için 
porselen gibi çok eski bir geleneğe sahip 

değildir. Ayrıca arcopalin doğrudan ateşe 
konabilme özelliği mevcuttur. Porselen 
sofra eşyasının ise sıcak ocağın veya so-
banın üstüne konması tavsiye edilmez. 
Genellikle porselen ürünler ısınma ya-
vaş olursa ısınmaya dayanabilirler ancak 
ısındıktan sonraki soğumanın da yavaş 
olması gerekmektedir. Bu durum da tü-
keticinin gözünde arcopal ve porselen 
sofra eşyaları arasında tercihte ayırt edici 
bir özellik olmaktadır.

A LIUR A A TÜRK YE  LK O AL A I 
ÜRET L YOR

PROJE
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Karacadağ Kalkınma Ajansı Yö-
netim Kurulu, Güney Kore ve 
Japonya’daki kalkınma kuruluşu 

örneklerinin ve bölgesel kalkınma ko-
nusundaki iyi uygulamaların yerinde 
incelenmesi, GAP Bölgesi, Diyarbakır ve 
Şanlıurfa’daki yatırım olanaklarının tanı-
tılması ve JATA Turizm Fuarı’na katılım 
amacıyla, 16-23 Eylül 2012 tarihlerinde 
çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, 
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Şanlı-
urfa Belediye Başkanı Dr. A. Eşref Fakı-
baba, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Remzi Can, Şanlıurfa Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı E. Sabri Ertekin, 
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Ajans 
Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ile 
Ajans personelinin katıldığı Güney Ko-
re-Japonya Çalışma Ziyareti kapsamında; 

Kore İthalatçılar Birliği (KOIMA), Kore 
Kalkınma Enstitüsü (KDI), Kore Ulusla-
rarası Ticaret Birliği (KITA), Japon Orta-
doğu İşbirliği Merkezi (JCCME) ve Japon 
firması “Vegetech” ziyaret edildi. Seul ve 
Tokyo Büyükelçilikleri ve Başbakanlık 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (IS-
PAT) Japonya Temsilcisi ile de çeşitli gö-
rüşmeler yapıldı.  Ayrıca, Seul’de bulunan 
Compact Smart City (Kompakt Akıllı 
Şehir) ile her yıl Japonya’da düzenlenen 
Asya Pasifik Bölgesinin en önemli turizm 
fuarı olan JATA Turizm ve Seyahat Fuarı 
ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. 
Ajans yönetimi olarak iyi planlanmış bir 
çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belir-
ten Şanlıurfa Valisi Celalattin Güvenç ve 
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak; “Gü-
ney Kore ve Japonya, dünyanın en geliş-
miş bölgelerinden biri. Kişi başına düşen 
milli gelir 30.000 $ seviyesinde. Özellikle 
2. Dünya Savaşı’ndan sonra uyguladıkları 

ekonomik politikalar, yaptıkları stratejik 
yatırımlar, planlı ve disiplinli çalışmalarla 
büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleşti-
ren ülkeler. Tarım alanları çok sınırlı olma-
sına rağmen, özellikle katma değeri yük-
sek teknolojik ürün üretip ihracat yaparak 
büyük başarılar elde edilmiş durumda. 
Son yıllarda turizmde de büyük bir geliş-
me sürecinde. Dolayısıyla, Seul ve Tokyo 
çalışma ziyaretlerimiz bizler açısından ol-
dukça verimli ve öğretici geçti. Kalkınma 
ile ilgili kurum ve kuruluşları, ihracat ve 
ithalat birlikleri, Japon Ortadoğu İşbirliği 
Merkezi, Türkiye’den ithalat yapan firma 
temsilcileri ile görüşme imkânı bulduk. 
Kendilerini ülkemize ve bölgemize davet 
ettik” dediler.

KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ İÇİN 

UZAK DOĞU’YA ODAKLANMALIYIZ!

Bu ziyaretten Diyarbakır ve Şanlıur-
fa için çıkarılabilecek çok büyük dersler 

 SEUL VE TOKYO YA ÇALI A YARET  
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olduğunu kaydeden Güvenç ve Toprak 
konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Bölgemiz 
insanlık tarihinin başladığı, ilk tarımın 
yapıldığı, ilk üniversitenin kurulduğu, on-
larca medeniyete ev sahipliği yapan ve me-
deniyetler mirası olan, ülkemizin en geniş 
ve verimli arazilerine sahip, GAP’ın kalbi, 
ülkemizin en fazla güneş alan bölgesi olup 
farklı dil, din ve kökenden gelen insanların 
hoşgörü içerisinde yaşadığı, peygamber-
ler ve sahabeler diyarıdır. Ancak, sahip 
olduğumuz bu değerleri yeterince kullan-
dığımız söylenemez. Özellikle, sahip oldu-
ğumuz doğal, tarihi ve kültürel zenginlik-
lerimizi turizme kazandırma noktasında, 
daha çok çalışmalıyız. Kültür ve inanç tu-
rizmini geliştirip Güney Kore ve Japonya 
gibi Uzak Doğu Ülkelerine yönelik daha 
fazla tanıtım çalışmaları yapmalıyız. Bi-
lindiği gibi, gerek Güney Kore ve gerekse 
Japonya, dünyadaki gelişmiş ülkelerin 

başında yer almakta olup buradaki yaşam 
standartları çok yüksektir. Güney Koreliler 
ve Japonlar, özellikle tarih ve kültür turiz-
mine büyük önem veriyor ve son yıllarda 
gerek ülkemize ve gerekse bölgemize ya-
kın ilgi duyuyor. Nitekim bu yıl Haziran 
ve Temmuz aylarında Japon ve Koreli ga-
zeteciler ve turizmcilerden oluşan 2 heyet 
Şanlıurfa’yı ziyaret etmişti.

Bilindiği gibi, gerek Güney Kore, ge-
rekse Japonya, sınırlı tarım toprakları olan, 
bu nedenle pirinç dışında önemli bir tarım 
ve gıda ürünü üretemeyen ülkeler. Buna 
karşılık, yaptıkları stratejik yatırımlarla 
yüksek teknolojik ürünler üreten ve ihraç 
eden, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin ba-
şında geliyorlar. 

Ancak, bu ülkeler özellikle gıda ihtiya-
cının % 60’ından fazlasını ithalatla karşı-
lamaktadırlar. Gerek kurumlarla ve gerek 
firmalarla yaptığımız görüşmelerde bu 

konu sık sık dile getirildi. Özellikle güvenli 
gıda ürünlerinin Türkiye’den ithal edilmesi 
yönünde araştırma çalışmaları ve girişim-
lerin mevcut olduğu belirtildi.

Bu açıdan, Bölgemizden Güney Kore 
ve Japonya’ya tarım ve gıda ürünleri ih-
raç edilebileceğini değerlendiriyoruz. 
Hâlihazırda bu ülkelere ihracat yapan 
firmalarımız mevcut. Yapacağımız çalış-
ma ve girişimlerle daha fazla firmamızın 
ihracat yapacağına inanıyoruz. Bundan 
sonra, Uzak Doğu’ya yönelik tanıtım ve 
yönlendirme çalışmalarımızı daha da art-
tıracağız.

Çalışma Ziyaretimizin gerek organi-
zasyonunda ve gerekse gerçekleştirilme-
sinde, Seul ve Tokyo’da bulunan Büyü-
kelçilik ve Ticaret Baş Müşavirliğimizden 
büyük destek ve ilgi gördük. Bu nedenle, 
kendilerine teşekkür ediyoruz.”  

Ajans heyeti geziye ilk olarak Seul 
Büyükelçisi Mustafa Naci Sarıbaş’ı 
makamında ziyaret ederek başladı. 
Heyeti oldukça sıcak bir şekilde karşı-
layan Büyükelçi, Güney Kore-Türkiye 
ilişkilerinin tarihi geçmişine, bu geç-
mişin iyi ekonomik, sosyal ve kültürel 
ilişkilerin geliştirilmesi için yarattığı 
fırsatların önemine değindi. Bugüne 
kadar özellikle ekonomik açıdan iliş-
kilerin arzulanan düzeyde olmadığını 
belirten Büyükelçi Sarıbaş şu hususları 
ifade etti: “Güney Kore-Türkiye arasın-
daki dış ticaret hacmi yaklaşık 5 milyar 
dolar. Ülke olarak Güney Kore’ye karşı 
ciddi dış ticaret açığımız var. Güney 
Kore’den ithalatımız yaklaşık 4,5 milyar 
dolar. Buna karşılık ihracatımız, sadece 
500 milyon dolar. Dolayısıyla, bu açığı 
ülkemiz lehine kapatmak için çok çalış-
malıyız. İş adamlarımız ve insanlarımız 
daha fazla buralara gelmeli. Kurumları-
mız ve meslek örgütlerimiz, ihracatımızı 
arttıracak girişimlerini arttırmalı. İhra-

catımızın arttırılması hedefi açısından 
oldukça önemli bir adım olan Güney 
Kore ile Türkiye arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalamak için çok çaba sarf 
ettik ve bu noktada amacımıza ulaştık. 
Anlaşmamızın TBMM tarafından onay-
lanmasını bekliyoruz. Güney Kore, yak-
laşık 12 milyon turist gönderiyor. Bu tu-

ristler özellikle kültür ve inanç turizmine 
ilgi duyuyor. Ancak, bunların sadece 150 
bini Türkiye’ye gidiyor. Güney Kore’den 
Türkiye’ye daha fazla turist çekmek için 
girişimlerimizi sürdürüyoruz. Burada bir 
Kültür Müşavirliğinin oluşturulması ve 
buraya atama yapılması son derece fay-
dalı olacaktır.”

Büyükelçi Sarıbaş: Güney Kore’den Daha Fazla Turist Çekebiliriz
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Heyet, Programı kapsamında, Kore 
İthalatçılar Birliği (KOIMA)  ziyaret edil-
di. KOIMA yetkilileri; Birliğin kuruluşu, 
çalışma alanları ve faaliyetleri hakkın-
da heyeti bilgilendirdi. KOIMA, 1970 
yılında, bir hükümet kuruluşu olarak 
Bilgi Ekonomisi Bakanlığının yetkileri 
çerçevesinde kurulmuştur. Güney Kore, 
ihracat fazlası veren bir ülke. KOIMA, 
ülkenin dış ticaret hacminin arttırılması 
için ticareti teşvik ederek ve firmaların 
daha fazla ithalat yapmasını sağlayarak 
ülke ekonomisinin geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Kore’nin 
tek ithalat odaklı organizasyonu olarak, 
KOIMA, yurtdışında nitelikli tedarik-
çileri tanıtma, iş eşleştirme toplantıları 
düzenleme, IGF (İthalat Malları Fuarı) 
düzenleme, gelişmekte olan ülkelerden 
gelen stajyerler için bir eğitim programı 

düzenleme, temel hammadde fiyat bilgi-
lerini duyurma gibi faaliyetlerle ticareti 
teşvik etmektedir.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, 
ülkemiz ekonomisinin son yıllarda bü-
yük bir gelişme ivmesi kazandığını; bu 
büyümede ihracatın son derece önemli 
olduğunu; 2023 hedefinin Hükümeti-
miz tarafından 500 milyar dolar olarak 
belirlendiğini; 2002’den sonraki süreçte 
Diyarbakır ve Şanlıurfa ihracatında da 
dikkate değer bir artış gözlemlendiğini; 
GAP ile birlikte bölgemizde önemli bir 
tarımsal üretim artışı olduğunu; GAP 
illeri arasında en fazla sulanacak arazi-
ye sahip olan Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 
yeni sulama alanlarının açılmasıyla bir-
likte tarım ve gıda sektörünün de hızla 
geliştiği; bu durumun tarımsal sanayinin 
gelişmesi için de önemli fırsatlar yarattı-

ğını; Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın Güney 
Kore’ye tarım ve gıda ürünleri ihraç 
edebileceğini; bu amaçla, bölgemizdeki 
ihracatçı firmaları belirleyip KOIMA ile 
buluşturacaklarını; Güney Kore’de dü-
zenlenen Gıda Fuarı’na firmalarımızın 
katılmasını sağlayacaklarını; KOIMA 
üyelerini de bölgemizde düzenlenen fu-
arlara katılmaya davet ettiklerini belirtti.

Güneş Enerjisi ve Kültür 

Turizminde Önemli 

Potansiyellerimiz Var!

Heyette yer alan Şanlıurfa Bele-
diye Başkanı Dr. A. Eşref Fakıbaba ise 
Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın, dünyanın 
en eski yerleşim yerlerinden olduğu-
nu; Hz. İbrahim başta olmak üzere bir-
çok peygamberin bölgemizde yaşadığı 
veya burada doğduğunu; onlarca me-
deniyetin mirasçısı olan Diyarbakır ve 
Şanlıurfa’nın tarih ve kültür turizmi açı-
sından büyük potansiyelleri ve yatırım 
fırsatları olduğunu ifade etti. Şanlıurfa 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri 
Ertekin, bölgenin özellikle güneş enerjisi 
alanında büyük bir potansiyeli olduğunu 
ve bu alanda yatırım yapmak isteyenlerle 
işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Di-
yarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Remzi Can, Diyarbakır’ın ülkemizin en 
önde gelen mermer ihracatçısı olan İl ol-
duğunu vurguladı. 

Güney Koreli İthalatçılar: Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan  

Tarım ve Gıda Ürünleri alabiliriz
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Heyet, Güney Kore’deki en önemli 
düşünce kuruluşu olan (think thank) 
Kore Kalkınma Enstitüsü’nü (KDI) 
ve Kore Uluslararası Ticaret Birliği’ni  
(KITA) ziyaret ederek çeşitli görüşme-
lerde bulundu. Heyeti makamında kabul 
eden KDI Başkanı Oh-Seuk Hyun Ajans 
ziyaret için duyduğu memnuniyeti be-
lirterek Enstitünün çalışmaları hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. 

Heyete başkanlık yapan Diyarba-
kır Valisi Mustafa Toprak da, ülkemiz, 
Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki yatırım ve 
ekonomik gelişmeler ve Karacadağ Kal-
kınma Ajansı hakkında bilgilendirme 

yaptı. Daha sonra, KDI’ın çalışmaları ile 
yürüttüğü projeler konusunda heyete bir 
sunum yapıldı. 

Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI), 
1971 yılında kurulumuş olup, ekonomik 
ve sosyal kalkınma ile ilgili önemli araş-
tırmalar yapan ve Kore’nin ekonomik ve 
sosyal açıdan gelişmesine büyük katkıları 
olan, diğer ülkelerle ilgili olarak çalışma-
ları olan Güney Kore’nin en  önde gelen 
düşünce kuruluşu (think tank) olarak ka-
bul edilmektedir. KDI, bir taraftan ampi-
rik çalışmalar yürütürken, diğer taraftan 
uluslararası ve ulusal ekonomik koşulla-
rın derinlemesine analizine dayalı politi-

ka önerileri geliştirmekte ve bu konular-
da rehberlik faaliyetleri yürütmektedir. 
KDI, daha önce ülkemizde de Devlet 
Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) 
ve KOSGEB gibi kuruluşlarla ortak bir 
takım çalışmalar yapmıştır.

Heyetin ziyaret ettiği diğer bir kuru-
luş da Kore Uluslararası Ticaret Birliği 
(KITA) oldu. Ziyaret esnasında, KITA 
Direktörü Ho Keun JANG tarafından 
Heyete, KITA’nın kuruluşu, çalışma şek-
li, üyeleri ve başlıca faaliyetleriyle ilgili 
olarak bir sunum yapıldı.

Birlik, Kore ekonomisini ticaret yo-
luyla geliştirmek amacıyla 1946 yılında 
kurulmuş olup şuanda 71.000’in üzerin-
de üye şirketiyle Kore’nin en büyük ticari 

kuruluşu durumundadır.
Kore’nin küresel yatırımcılarının çı-

karlarını temsil eden KITA, KOBİ’lere 
uygulamalı destek verme, yeni ticaret 
stratejileri oluşturma, ticaret uzmanları 
yetiştirme ve ticaret altyapısını oluşturma 
gibi birçok alanda hizmet vermektedir.  

Yurtiçinde 11 ofisi ve yurtdışındaki 
büyük şehirlerde bulunan 8 şubesinden 
oluşan geniş ağı ile yabancı pazarlara gi-
riş için KOBİ’lere yardımcı olan lider bir 
ticari kuruluş olarak, Kore’nin son dö-
nemlerde elde ettiği dış ticaret hacmine 
önemli katkılarda bulunmaktadır.

Heyetten Güney Kore’nin En Önemli 

Düşünce Kuruluşlarına Ziyaret
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Çalışma ziyareti kapsamında Güney 
Kore’de bulunan Karacadağ Kalkınma 
Ajansı heyeti, Seul’deki temaslarının son 
gününde Compact Smart City (Kom-
pakt Akıllı Şehir)’de incelemelerde bu-
lundu. Incheon Serbest Ekonomi Böl-
gesi (IFEZ) olarak düzenlenen Compact 
Smart City yöneticileri tarafından Inc-
heon Şehrinin dününü, bugününü ve 
geleceğini anlatan 5 boyutlu bir animas-
yon film gösterimi yapıldı. Daha sonra, 
Şehir’de bulunan uluslararası şirketler ile 
bu şirketlerin faaliyet konuları hakkında 
bir sunum yapıldı. Bu bölgede 200 farklı 
ülkeden yatırımcının ofisleri bulunmak-
tadır. “Incheon”, kelime manası olarak, et-
rafı su ile çeviri kale anlamına gelmekte-
dir. Incheon Serbest Ekonomik Bölgesi, 
ticaret için kolay erişim ve uygun çalışma 
imkânları sunmaktadır. Bu bölgenin %  

34’ü yeşil alandır. Kargo hizmetleri hızlı 
ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bu 
bölgenin büyük bir kısmı vaktiyle okya-
nusun doldurulması ile elde edilmiştir. 

Sunum sonrası, Heyet tarafından 
bina gezilerek gelecekte Incheon şeh-
rinin nasıl bir şekil alacağını gösteren 
maketler tanıtıldı. Makette gösterilen 
projenin, şuana kadar %  50’si tamam-
lanmış olup 2020 yılına kadar bitirilmesi 
planlanmaktadır. Bölgedeki uluslararası 
Incheon Havaalanı 3 küçük adanın ara-
sının doldurulması suretiyle inşa edil-
miştir. Incheon Havaalanı, 7 yıldan beri 
dünyada en iyi hizmet veren havaalanları 
arasında birinci seçilmektedir. Birçok ül-
keden büyük firmaların yatırım yaptığı 
Incheon Serbest Ekonomi Bölgesi’nde 
(IFEZ) çok katlı binalar hızla inşa edil-
mekte olup bu binalardan biri olacak 

olan ve 2018 yılına kadar bitirilmesi 
planlanan gökdelenin 151 katlı ve dün-
yanın en yüksek ikinci binası olması 
planlanmaktadır. Bölgede araştırma ve 
eğitim merkezleri ile üniversite bölüm-
leri bulunmaktadır. Incheon Bölgesinin 
inşasında kullanılan finansman ise, özel 
teşebbüsler ile yapılan anlaşmalar vası-
tasıyla karşılanmaktadır. KEIL Ulusla-
rarası Firması, bölgenin geliştirilmesi ile 
alakalı bir firmadır. Bölgede % 100 devlet 
desteği mevcuttur. Bölgedeki alanlardan 
biri olan “Cheongna City”nin sigortacılık 
ve bankacılık alanında bir merkez olması 
ve uluslararası hizmet vermesi planlan-
maktadır. Bölgede yaşam alanı ve ofisler 
de bulunmaktadır. Bölgedeki diğer bir 
alan ise, “Yeongjong Lojistik Merkezi” 
olup buranın da lojistik üssü olması ön-
görülmektedir. 

Dünya Firmalarının Buluşma Noktası: Compact Smart City

Diyarbakır ve Şanlıurfa İlk Kez JATA Turizm Fuarı’nda! 

Çalışma ziyareti kapsamında 
Japonya’da bulunan Karacadağ Kalkın-
ma Ajansı Yönetim Kurulu, dünyanın 

en önemli turizm fuarlarından biri olan 
JATA Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı. 

Diyarbakır ve Şanlıurfa valilikleri-

nin girişimi ve Ajansımızın koordinas-
yonuyla, her yıl Japonya’da düzenlenen 
Asya Pasifik bölgesinin en önemli tu-
rizm fuarı olan JATA Turizm ve Seyahat 
Fuarı’nda yer alan Türkiye Standında 
Diyarbakır ve Şanlıurfa bu yıl ilk kez ayrı 
bir masada tanıtıldı. Şanlıurfa Valisi Ce-
lalettin Güvenç, Diyarbakır Valisi Mus-
tafa Toprak, Şanlıurfa Belediye Başkanı 
Dr. A. Eşref Fakıbaba, Diyarbakır Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Remzi Can, 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı E. Sabri Ertekin, Diyarbakır Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali-
can Ebedinoğlu, Ajans Genel Sekreteri 
Dr. İlhan Karakoyun ile Ajans persone-
linin katıldığı Japonya Çalışma Ziyareti-
nin son gününde, heyet, Tokyo Büyükel-
çisi Serdar Kılıç tarafından Türkiye’den 
gelen katılımcılar onuruna JATA Fuar 
alanında düzenlenen resepsiyona katıldı 
ve Fuar’daki ülkelerin stantlarını gezdi.
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Japonya Çalışma Ziyareti kapsa-
mında; Japonya Türkiye Ticaret Baş 
Müşaviri Osman Bekaroğlu’nun koor-
dinasyonunda,  Japon Ortadoğu İşbir-
liği Merkezi (JCCME) ve Japon firması 
“Vegetech” ile ikili görüşmeler yapıldı. 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı’nın (ISPAT) Japonya Temsilcisi 
tarafından Japon Yatırımcıların ülke-
mizde yatırım yapmalarına yönelik ya-
pılan girişimler, bu çalışmalar sonucu 
ülkemize çekilen Japon yatırımcılar ve 
Japonya’da yatırım tanıtımı ve promos-
yon faaliyetinde bulunulurken dikkat 
edilmesi gereken hususlar hakkında He-
yete bir sunum yapıldı. Japon Ortadoğu 
İşbirliği Merkezi (JCCME) temsilcileri 
tarafından kurumlarının kuruluşu, faa-
liyetleri ve Türkiye’ye yönelik çalışmaları 
hakkında bilgilendirme yapıldı ve za-
man zaman yaptıkları Türkiye-Japonya 
Ticaret Seminerlerinde, bölgesel düzeyde 
tanıtım çalışmaları yapılabileceği; firma-
ların karşılıklı olarak bir araya getirilebi-
leceği ifade edildi. Ayrıca, Japonya’daki 
gıda ihtiyacının % 60’ından fazlasının 
ithalatla karşılandığı ve özellikle güvenli 
gıda ürünlerinin Türkiye’den ithal edil-
mesi yönünde araştırma çalışmaları ve 

girişimlerin mevcut olduğu belirtildi.
Daha sonra, Japonya’daki en büyük 

sebze ve meyve toptancısı olan “Vege-
tech” firması ile ikili görüşmeler yapıldı. 
Vegetech; Ticaret Baş Müşavirliğimizin 
destek ve yönlendirmesiyle Ekim 2012’de 
içerisinde Türkiye’ye bir ziyarette bulun-
mayı planlıyor. Firma, gıda maddelerinin 
işlenmesi ve muhafazası konusunda çok 
sayıda patent sahibi olup özellikle sağlık-

lı ve güvenli gıda konusunda Türkiye’de 
araştırma ve ithalat konusunda çalışma-
larda bulunmayı planlamaktadır. 

Heyet Başkanı Şanlıurfa Valisi Cela-
lettin Güvenç tarafından, JCCME temsil-
cilerine GAP, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın 
potansiyelleri ve yatırım olanakları hak-
kında bilgi verilerek JCCME temsilci ve 
üyeleri ile Vegetech Firması Bölgeye da-
vet edildi.

Japonlar, Ülkemizden Özellikle İşlenmiş Gıda Ürünleri 

İthalatı Yapmak İstiyor!

ÖZEL DOSYA
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Kalkınma Bakanlığı ile Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
arasındaki işbirliği protokolü 

Ankara’da imzalandı. DEİK ve Kalkın-
ma Bakanlığı arasındaki işbirliği proto-
kolüne, Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz ileTOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu imza attı. Törene Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz, TOBB /DEİK 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı 
sıra DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona 
Yırcalı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Cihat Vardan, Kalkınma Ba-
kanlığı Müsteşarı Kemal Madenoğlu, 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ahmet 
Yakıcı, Kalkınma Ajansları Genel Sek-
reterleri ile bazı oda başkanları katıldı. 
İmza töreninde konuşan Kalkınma Ba-
kanı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Ajansla-
rıyla DEİK arasında tek tek protokoller 
imzalanacağını ve böylece Kalkınma 
Ajansları ağıyla, DEİK’in sahip olduğu 
ağın birleşmiş olacağını söyledi. 

Yılmaz, Türkiye’nin çok büyük he-
defleri bulunduğunu ve hızlı büyümek 
durumunda olduğunu belirterek, yerli 
sermayenin ve doğrudan uluslarara-
sı sermayenin Türkiye’ye çekilmesinin 
önemli olduğunu vurguladı. Bunun 
için siyasi istikrar, makro ekonomik is-
tikrar, piyasanın ihtiyaçlarına cevap ve-
ren eğitim politikası gibi uygun yatırım 
ortamının sağlanması gerektiğini ifade 
eden Yılmaz, tek başına uygun yatırım 
ortamının da bu hedeflere yetişmekte 
yeterli olmadığını, Türkiye’nin potan-
siyelini değişik coğrafyalara da anlat-
mak gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, bu 
konuyla ilgilenen çeşitli kurumların 
çalışma yürüttüğünü belirterek, şöyle 

konuştu: ‘’TOBB ve DEİK aslında bizim 
ortağımız. Şimdi bu ortaklığımızı biraz 
daha derinleştireceğiz inşallah. DEİK’in 
dünyanın çeşitli bölgelerinde çeşitli ül-
kelerde yürüttüğü çalışmalarla kalkın-
ma ajanslarımızın kapasitesini ilişkilen-
diren bir protokolü hayata geçireceğiz. 
Böylece sadece kamu içerisinde bir ko-
ordinasyon değil, kamuyla özel sektö-
rün enerjisini bir araya getiren ve ortak 

hedefler doğrultusunda bunları değer-
lendiren bir işbirliği protokolünü hayata 
geçirmiş olacağız.’’ Yılmaz, önlerine hep 
bir sorun çıktığını, yatırımcılara Türkiye 
hakkında genel bilgiler vermenin yeterli 
olmadığını, bunun ötesine geçilmesi ve 
yatırımcılara, bölgesel ve daha detay-
lı bir şekilde bilgi verilmesi gerektiğini 
söyledi. Bakan Yılmaz, ‘’Yatırımcılar yü-
zeysel bir takım figürlerin, rakamların 

HABER
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ötesinde belli bir aşamaya kadar olgun-
laştırılmış bazı proje fikirlerini de ma-
sada görmek istiyorlar. (Siz gelin bizim 
ülkemize yatırım yapın) demek, kusura 
bakmayın ama (ne iş olsa yaparız) gibi 
bir anlayış’’ dedi.  Kalkınma ajanslarının 
bu anlamda bir bilgi kaynağı olduğuna 
dikkati çeken Yılmaz, bölgelerinde çok 
ciddi analizler yaptığını belirtti. Kalkın-
ma Ajanslarının bu konudaki çalışma-
larını mali destek projelerinden daha 
fazla önemsediğini ifade eden Yılmaz, 
yatırımcılara bu bilgiler sunulduğunda 
alınacak sonucun çok daha farklı olaca-
ğını bildirdi. 

Bakan Yılmaz: Uzmanlaşma ve 

derinleşme sürecine giriyoruz 

Kalkınma ajanslarının deneyimleri 
konusunda bir çalıştay yapacaklarına 
dikkati çeken Yılmaz, burada, ajansla-
rın faaliyetlerinin değerlendirileceğini, 

neler yapılabileceğinin planlanacağını, 
artı ve eksilerin belirleneceğini, ortak-
lıkları nasıl geliştireceklerini, ajansları 
nasıl daha etkili ve verimli hale getire-
ceklerini tartışacaklarını belirtti. Yılmaz, 
ajanslarla ilgili üç aşama öngördükleri-
ni, bunun birinci aşaması olan kuruluş 
aşamasını geçtiklerini belirterek, ikinci 
aşamanın kurumsallaşma aşaması ol-
duğunu ve kurumsallaşmada da önemli 
bir yere gelindiğini kaydetti. Ajanslarla 
ilgili üçüncü aşamanın ise ‘’uzmanlaşma 
ve derinleşme’’ olduğunu vurgulayan 
Yılmaz, ‘’Bir taraftan kurumsallaşmayı 
tamamlıyoruz, bir taraftan da uzman-
laşma ve derinleşme sürecine giriyoruz’’ 
dedi. 

Ajanslar ile bu yılı analiz yılı ilan 
ettiklerini dile getiren Yılmaz, 2012’de 
daha fazla analiz yapılmasını ve daha 
fazla bilgi üretilmesini planladıklarını 
belirtti. Yılmaz, ajansları kadrolarıy-

la, işbirlikleri ve çalışmalarıyla birlikte 
uzmanlaştırmaya devam edeceklerini 
söyledi.

Hisarcıklıoğlu: Tek kanatla kuş 

uçmaz

Konuşmasında bölgesel eşitsizlikle-
re dikkat çeken TOBB ve DEİK Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Tek kanatla 
kuş uçmaz. Her bölgemizin eşit seviye-
de kalkınması bizi hedeflerimize götü-
recek anahtardır” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
hayallerdeki Türkiye için önlerinde zor-
lu bir yol bulunduğunu belirterek “Bu 
zorlu yolu da ancak kamu-özel sektör 
işbirliği ile aşabiliriz. Bugün imzalayaca-
ğımız protokol kamu-özel sektör işbirli-
ğinin müthiş bir örneği olarak ülkemizi 
daha parlak bir geleceğe ulaştıracak. 
İşbirliğimizin yeni ortaklıklar için bir 
başlangıç olmasını umuyorum” dedi. 
TOBB ve DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
imzalanan protokol sayesinde DEİK ve 
26 Kalkınma Ajansı arasında bir işbir-
liği köprüsü kurulacağını söyledi. Son 
30 yılda Türkiye’nin ciddi bir dönüşüm 
gerçekleştirdiğine dikkat çekerek şun-
ları söyledi:“Bugün Türkiye bölgesel bir 
güç, önemli bir küresel oyuncu. Başarı-
larımız bizi son derece gururlandırıyor. 
Ancak biz azla yetinenlerden değiliz. 
Hedeflerimiz büyük. DEİK olarak yeni 
hedefimiz, ülkemizin kalkınma ham-
lesine ve bölgesel eşitsizlikle mücade-
lesine katkı sağlamak için Kalkınma 
Bakanlığımız ile işbirliği içinde yeni bir 
mekanizmayı devreye sokmak. Bakanı-
mızın koordinasyonunda faaliyetlerini 
sürdüren Kalkınma Ajanslarımızın böl-
gelerinin dış ticaretinin geliştirilmesine, 
bölgenin tanıtılmasına, yatırımcı çekil-
mesine ve bölge kapasitelerinin arttırıl-
ması için çalışan kuruluşlar olabileceği-
ne inanıyoruz. Bu protokol ile DEİK ve 
Kalkınma Ajansları arasında işbirliğini 
kurumsal bir çerçeveye kavuşturacağız. 
Ajanslarımız, kuracağımız DEİK Kal-
kınma Platformu’na üye olacaklar. Bu 
platform ile DEİK sahip olduğu bilgi 
birikimini ve network’unu ajansların 
hizmetine sunacak.”

DEİK Kalkınma Platformu

Hisarcıklıoğlu DEİK Kalkınma 
Platformu’nun neler yapacağını ise 
şöyle aktardı: “Platform;  ortak yatırım 
heyeti düzenlenmesine yönelik çalış-
malar yapacak, ajansların yurtdışında 
tanıtılması için çalışmalar yürütecek,  
ajanslardan gelen ortaklık ve işbirliği 
tekliflerini koordine edecek ve danış-
manlık hizmeti verecek, uluslararası 

fonlar, kredi kuruluşları ve bankalarla 
yapılacak çalışmalara katkı verecek, 
yurtdışı seyahatlere ajansların da katılı-
mını sağlayacak, küresel yatırımcıların 
ajans bölgelerine çekilmesi için çalış-
malar yürütecek, bülten ve yayınların-
da ajanslara ve bölgelerine yer verecek, 
ajans bölgelerindeki KOBİ’lere cazip 
DEİK üyeliği imkânını sağlayacak, 
bu işbirliği ile ülkemiz hedeflerine bir 
adım daha yaklaşacak.”

HABER
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Personel kavramı, bir kurumsal yapı-
yı ilgilendiren uygulamalarda sıkça 
karşılaşılan, buna karşın içi tam 

olarak doldurulamayan bir tabirdir. Bu 
tabire hukuk kuralları tarafından birtakım 
hukuki sonuçların bağlanması ise bu kav-
ramın açıklığa kavuşturulması ihtiyacının, 
yalnızca teorik bir gereklilik değil, aynı 
zamanda hukuki bir zorunluluk da oldu-
ğunu göstermektedir. Nitekim 5449 sayılı 
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordi-
nasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 
kalkınma ajanslarında “personel” kavra-
mına bazı hukuki sonuçlar bağlamıştır. 
Bunların başında “Ajans personelinin nite-
lik, statü ve hakları” başlığını taşıyan 18’inci 
madde gelmektedir. Söz konusu madde 
“ajans personeli” kavramını esas alarak 
başlıca şu hususları içermektedir:
a) Destek personeli sayısının, ajans toplam 

personel sayısının yüzde yirmisini ge-
çemeyeceği (m.18/1), 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarından geç-
mek suretiyle kalkınma ajanslarında 
çalışan personel sayısının, toplam 
(ajans) personel sayısının yüzde otu-
zunu aşamayacağı (m.18/3), 

c) Ajans personelinin, emeklilik ve sosyal 
güvenlik yönünden sigortalı sayıldığı 
(m.18/4),

d) Ajansta istihdam edilecek tüm perso-
nelde, Türk vatandaşı olmak, kamu 
haklarından mahrum bulunmamak 
ve belli suçlardan hüküm giymemiş 
olmak şartlarının aranacağı (m.18/5),

e) Ajans personelinin ücret ve gündelikleri 
ile diğer malî ve sosyal haklarının Yük-

sek Planlama Kurulu kararıyla tespit 
edilen alt ve üst limitleri geçmemek 
üzere yönetim kurulu tarafından belir-
leneceği (m.18/6),

f) Ajans personeline ilişkin tüm ihtilaf-
ların iş mahkemelerinde görüleceği 
(m.18/7).
Ayrıca 5449 sayılı Kanunun, “kalkınma 

ajanslarının yıllık personel giderleri top-
lamının, gerçekleşen en son yıl bütçe ge-
lirlerinin yüzde on beşini aşamayacağı”nı 
düzenleyen m.20/2 hükmü ile “ilk yıl için 
ajansta istihdam edilebilecek olan azamî 
personel sayısının kuruluş kararnamesin-
de belirtileceği”ni düzenleyen geçici 2’nci 
maddesi de “ajans personeli” kavramını 
temel almıştır. Yine 5449 sayılı Kanunun, 
yönetim kurulunun görev ve yetkilerini 
düzenleyen 11’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (i) bendinde “Personelin işe 
alınması ve işine son verilmesine karar 
vermek”ten, aynı şekilde genel sekreterin 
görev ve yetkilerini düzenleyen 14’üncü 
maddesinin (j) bendinde “Personelin 
performans ölçütlerini belirlemek ve per-
formansını değerlendirmek”ten ve (k) 
bendinde “Personelin işe alınması ve işine 
son verilmesini yönetim kuruluna teklif 
etmek”ten söz edilmesi de “ajans personeli” 
kavramının açıklığa kavuşturulmasını zo-
runlu kılmaktadır. 

Öte yandan kalkınma ajansları uygu-
laması bakımından önem taşıyan başka 
kanunlarda da personel kavramına birta-
kım hukuki sonuçlar bağlanması, konu-
nun önemini bir kat daha artırmaktadır. 
Bu çerçevede 631 sayılı Kanun Hükmün-

de Kararnamenin, “kendi özel mevzuatın-
daki hükümler uyarınca yapılacak temsil 
ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamının, 
başkan ile temsil yetkisini haiz olan perso-
nelin bir aylık ortalama net ücretinin iki 
katını geçemeyeceği”ni düzenleyen 14/B 
maddesi hükmü örnek olarak gösterile-
bilir. 

Genel olarak “bir hizmet veya kuru-
luşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanla-
rın tümü” gibi anlamlara gelen1  personel 
tabiri, kalkınma ajansları uygulaması ba-
kımından Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Söz ko-
nusu Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendinde personel 
kavramının, “ajanslarda hizmet akdiyle 
çalışan personeli”2  ifade ettiği vurgulan-
mıştır. Kanaatimizce bu tanım, Kalkınma 
Bakanlığına “personelin nitelik ve istih-
damına” ilişkin esas ve usulleri belirleme 
yetkisi veren 5449 sayılı Kanunun ilgili 
hükmünün (m.4/2-h) lafzına da uygun-
dur. Zira hizmet (iş) akdiyle çalışmayı, “is-
tihdam” tabirinin doğal bir sonucu olarak 
görmek mümkündür. Şu halde adı geçen 
Yönetmelikteki hüküm gereği, “kalkınma 
ajanslarına iş akdi ile bağlı olan kimselerin” 
ajans personeli sayılacağı söylenebilir.

Bu niteliği hangi ajans çalışanlarının 
taşıdığı hususu araştırılacak olursa, 5449 
sayılı Kanunun 18’inci maddesinin ilk 
fıkrasında “Ajans hizmetleri, iş mevzuatı 
hükümlerine göre istihdam edilen uzman 
personel ve destek personeli eliyle yürütü-
lür. Ayrıca, ajanslarda iç denetim yapmak 
üzere bir iç denetçi istihdam edilir.” hükmü 
yer almaktadır. Diğer taraftan Kalkınma 

KALKI A A A SLARI A ERSO EL KAVRA I

1 Bkz. http://sozluk.bilgiportal.com/nedir/personel (Erişim Tarihi: 19/12/2011).
2 Bu tanımın sonunda “personeli” sözcüğünün kullanılması, hukuk tekniği bakımından uygun olmamıştır. Zira söz konusu düzenleme, bir yandan “personel” kavramına 

tanımlamaya çalışırken, bir yandan da tanımın içerisinde açıklamaya çalıştığı belirsiz kavrama yer vermektedir. Böylece kendi içerisinde adeta bir ironi oluşturmakta-
dır. Bu bakımdan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği m.3/1-e hükmünde yer alan tanımın sonunda geçen “personeli” sözcüğünü ya tamamen kaldırmak veya 
“kişileri” şeklinde değiştirmek gerekir.
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Ajansları Personel Yönetmeliğinde de 
ajanslarda istihdam edilecek iç denetçi, 
uzman personel ve destek personelinin, 
ajans tarafından sözlü sınav şeklinde ya-
pılacak yarışma sınavı ile belirleneceği 
(m.8/1) ve yarışma sınavı sonucunda ba-
şarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süre-
si olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi 
üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz 
süreli iş akdi yapılacağı (m.17/1) belirtil-
mektedir.

Buna göre, kalkınma ajanslarında ça-
lışan “uzman personel” ve “destek persone-
li” ile “iç denetçi”nin, ajans personeli kavra-
mına girdiği şüphesizdir. Nitekim uzman 
personel, destek personeli ve iç denetçi ta-
birlerinin tanımlandığı Kalkınma Ajans-
ları Personel Yönetmeliği hükümlerinde 
(m.3/1-b, m.3/1-c ve m.3/1-f), bunlar için 
açıkça “ajans personeli” nitelendirmesi 
yapılmıştır. Ayrıca kalkınma ajanslarında 
çalışan “yatırım destek ofisi koordinatörü”, 
“çalışma birimi başkanı” ve “hukuk müşa-
virliği hizmetinden sorumlu personel” un-
vanlı kişiler de uzman personel arasından 
seçildiğinden, bunların da geniş manada 
uzman personel ve dolayısıyla “ajans per-
soneli” sayılacağı tabiidir.

Öte yandan her ne kadar 5449 sayılı 
Kanunda ve Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliğinde genel sekreter için yarış-
ma sınavı yapılacağından ve iş akdi imza-
lanacağından söz edilmese de genel sekre-
teri de “ajans personeli” kavramı içerisinde 
değerlendirmek gerekmektedir. Zira 5449 
sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçün-
cü fıkrasının ilk ve son cümleleri bir arada 
değerlendirildiğinde, son cümlede kulla-
nılan “Bu şekilde görevlendirilecek per-
sonel” ifadesine, ilk cümlede geçen “genel 
sekreter”in de dahil olduğu anlaşılmakta-
dır. Yine aynı maddenin altıncı fıkrasında 

daha açık şekilde “Genel sekreter ile diğer 
personel”den söz edilmektedir. Dolayısıyla 
kanun koyucu genel sekreterin de bir ajans 
personeli olduğunu açıkça kabul etmiştir. 3

Ayrıca Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliğinde (m.7/1), genel sekrete-
rin, yönetim kurulu kararı ve Kalkınma 
Bakanlığının onayı ile görevlendirileceği 
belirtilmiştir. Görüldüğü üzere genel sek-
reter bakımından kanun koyucu, memur 
rejimine ait bir kavram olan “atanma” kav-
ramını değil, “görevlendirme” kavramını 
kullanmıştır. Kaldı ki 5449 sayılı Kanunda 
genel sekreterin memur statüsünde çalı-
şacağına dair herhangi bir işaret olmadığı 
gibi, genel sekreterliğin ajansın icra organı 
olduğunun ve genel sekreterliğin en üst 
amirinin genel sekreter olduğunun belir-
tilmesi de genel sekreterin iş akdi ile çalışa-
cağının birer göstergesi sayılabilir. Nitekim 
kalkınma ajansları uygulamasında genel 
sekreterler, diğer ajans personeli ile paralel 
şekilde, belirsiz süreli iş akdine bağlı olarak 
çalışmaktadır. Dolayısıyla genel sekreteri, 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeli-
ğinin 3’üncü maddesinin birinci fıkrası-
nın (e) bendinde geçen personel tanımı 
bakımından da “ajans personeli” saymak 
gerekir. 

Bir başka husus, kalkınma kurulu ve 
yönetim kurulu üyelerinin “ajans perso-

neli” sayılıp sayılamayacağıdır. 5449 sayılı 
Kanun önce yönetim kurulu üyelerinin 
kimler olduğunu düzenlemiş (m.10/2), 
daha sonra da “Yönetim kurulu üyeliği, 
üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuru-
luşlardaki görevlerini sürdürmelerine 
engel teşkil etmez” hükmünü getirmiştir4 
(m.10/5) . Görüldüğü üzere ajansın karar 
organı olan yönetim kurulunun üyeleri 
ile ajans arasındaki ilişki, iş akdine değil 
doğrudan doğruya 5449 sayılı Kanuna 
dayanmakta olup, kanun koyucu bu ki-
şilerin ajans dışındaki görevlerinin aynen 
devam etmesine karar vermiştir. Başka bir 
ifadeyle yönetim kurulu üyeleri ile ajans 
arasındaki ilişki, bir personel ilişkisi değil, 
bir temsil ilişkisidir. Yönetim kurulu üyele-
ri, ajansla olan bir akdi ilişki sebebiyle de-
ğil, kanunun öngördüğü bir kurum veya 
kuruluşu temsil etmeleri sebebiyle ajansta 
görev almaktadır. Bu temsil kabiliyetleri 
sona erdiğinde ajanstaki görevleri de oto-
matik olarak (kendiliğinden, re’sen) sona 
ermektedir. Örneğin ajans yönetim ku-
rulunda yer alan bir belediye başkanının 
ajanstaki görevi, yerel seçimlerde seçilen 
yeni belediye başkanına geçer. Aynı şekil-
de ajansın kurulu olduğu bölgenin dışına 
tayin olunan bir il valisinin ajans yönetim 
kurulundaki görevi o ilin yeni valisine in-
tikal eder.

MAKALE

3 Bu nedenle “yönetim kurulu üyeleri yanısıra genel sekreterin de personel kavramı dışında kaldığı” gibi yanlış anlaşılmaya müsait olan 5449 sayılı Kanunun 18’inci 
maddesinin beşinci fıkrasında geçen “Yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreter ve ajansta istihdam edilecek tüm personelde” ibaresi, kanun yazma tekniği bakımından 
eleştiriye açıktır. Aynı şekilde 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
başında “ajans personeli”nden söz edilerek, bu fıkrada genel sekretere yer verilmemiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise “Genel sekreter bakımından ise” şeklinde 
bir ifade kullanılarak, genel sekreterin ajans personeli olmadığı bu nedenle ikinci fıkrada değil üçüncü fıkrada düzenlendiği gibi yanlış bir anlam ortaya koyulmuştur. 
Yazım tekniği açısından hatalı olan bu hususun da düzeltilmesi ve söz konusu 24’üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükmün, aynı maddenin ikinci fıkrasına 
(c) bendi olarak eklenmesi uygun olacaktır. 

4 Aynı yönde bkz. 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları m.12/2, m.13/2.
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Aynı şekilde ajansın danışma organı 
olan kalkınma kurulu üyeleri ile ajans 
arasındaki ilişki de bir personel ilişkisi 
değil, bir temsil ilişkisidir. Buna göre, 
kalkınma kurulu üyeleri, ajansla olan 
bir akdi ilişki sebebiyle değil, kuruluş 
kararnamelerinin öngördüğü bir ku-
rum veya kuruluşu temsil etmeleri sebe-
biyle ajansta görev almaktadır. Nitekim 
5449 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin 
üçüncü fıkrası, kalkınma kurulu üyeli-
ği konusunda açıkça, Bakanlar Kurulu 
kararı ile belirlenen kurum ve kuruluş-
larca gönderilecek “temsilciler”den söz 
etmektedir. Ayrıca bu doğrultuda kuru-
luş kararnamelerinde5  söz konusu tem-
sil ilişkisini vurgular şekilde; “kalkınma 
kurulunda temsili öngörülen kurum ve 
kuruluşlar”dan, “kurum ve kuruluşların 
kalkınma kurulunda en üst düzeyde 
temsil edilmeleri”nden, “temsil ettikleri 
kuruluş ile ilişkilerinin herhangi bir şe-
kilde sona ermesi halinde üyeliklerinin 
kendiliğinden sona ereceği”nden, “kal-
kınma kurulu üyelerinin sadece bir ku-
ruluşu temsil edeceği”nden ve “kalkınma 
kurulu üyeliğinin, üyelerin temsil ettik-
leri kuruluşlardaki görevlerini sürdür-
melerine engel teşkil etmeyeceği”nden 
söz edilmektedir.

O halde yönetim ve kalkınma ku-
rulu üyeleri, kalkınma ajanslarında uy-
gulama (ajans hizmetinin icrası) fonk-
siyonu değil, yönetim fonksiyonu icra 
etmektedir. Bu itibarla ajansla olan iliş-
kileri, akdi bir ilişkiye değil, kanun veya 
idari bir işlemle tayin edilen temsil iliş-
kisine dayanmaktadır. Nitekim 5449 sa-
yılı Kanunun 20’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (f) bendinde ajans giderleri 
(harcamaları) sayılırken “yönetim gider-
leri” ile “personel giderleri” şeklinde bir 
ayrım yapılması da bunun bir göstergesi 
sayılabilir. 

Yukarıda anlatılanlar ışığında, kal-

kınma ajanslarında yönetim kurulu ve 
kalkınma kurulu üyelerinin “ajans per-
soneli” kavramı içerisinde değerlendiri-
lemeyeceği söylenebilir. Nitekim 5449 
sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinde 
“ilk yıl için ajansta istihdam edilebilecek 
olan azamî personel sayısının kuruluş 
kararnamesinde belirtileceği”nin düzen-
lenmesi ve aynı Kanunun 11’inci mad-
desinin birinci fıkrasının (i) bendinde 
yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
arasında “personelin işe alınması ve işi-
ne son verilmesine karar vermek”ten söz 
edilmesi sebebiyle, aksi bir sonuca var-
mak genel hukuk mantığı içerisinde de 
mümkün değildir.

Görüldüğü üzere “ajanslarda görev 
alan kimseler” ile “ajans personeli” kav-
ramları teknik açıdan birbirinden fark-
lıdır. “Ajanslarda görev alan kimseler” 
tabiri, kalkınma ajansları çatısı altında 
görev üstlenen herkesi (yönetim kurulu 
üyeleri, kalkınma kurulu üyeleri, genel 
sekreter, uzman personel, iç denetçi, 
destek personeli) ifade ederken; “ajans 
personeli” kavramına yalnızca genel 
sekreter, uzman personel (yatırım des-
tek ofisi koordinatörü, çalışma birimi 
başkanı, hukuk müşavirliği hizmetin-
den sorumlu personel dâhil), destek 
personeli ve iç denetçi dâhildir. Buna 
göre kalkınma kurulu ve yönetim kuru-
lu üyeleri, ajansta görev alan kimseler ol-
dukları halde ajans personeli sayılamaz.

Daha önce belirtildiği üzere, Kalkın-
ma Ajansları Personel Yönetmeliği, kal-
kınma ajansları personelini, “ajanslarda 
hizmet akdiyle çalışan” kişiler olarak 
tanımlamaktadır. Buradan yola çıkarak 
bir kimsenin ancak ajansla iş akdi im-
zaladığı anda “ajans personeli” sıfatını 
kazanabileceği söylenebilir. Dolayısıyla 
yarışma sınavı öncesinde “ajans perso-
neli aday adaylığı”, yarışma sınavının 
sonrasında ise “ajans personeli adaylığı” 

söz konusudur. Buna karşılık deneme 
süresi içerisindeki personel, bu süre içe-
risinde de iş akdi ile çalıştığından “ajans 
personeli” sıfatını haizdir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, ge-
rek 5449 sayılı Kanun ve gerekse Kal-
kınma Ajansları Personel Yönetmeliği, 
personel rejimi konusunda herhangi bir 
ayrım yapmamış ve bütün ajans perso-
neli bakımından aynı esasların uygu-
lanmasını kabul etmiştir. Bu nedenle 
hangi istihdam yöntemi çerçevesinde 
kalkınma ajanslarında çalışmaya hak 
kazanmış olursa olsun, bu kişiler “ajans 
personeli” sıfatını kazandıkları andan 
itibaren aynı kurallara tabi olacaklardır. 
Buna göre, Kamu Personeli Seçme Sına-
vı (KPSS) veya tecrübe yoluyla başvur-
duğu yarışma sınavını kazanan kişiler 
“ajans personeli” sıfatını haiz oldukları 
andan itibaren aynı hak ve borçlara sa-
hip olacaklardır. Yine 5449 sayılı Kanu-
nun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası 
kapsamında kamu kurum ve kuruluş-
larında çalışanlar arasından kalkınma 
ajanslarında genel sekreter, uzman per-
sonel veya iç denetçi olarak istihdam 
edilecek kişiler de “ajans personeli” sıfa-
tını kazandıktan sonra diğer personelle 
aynı esaslara tabi olacaktır6 . Aynı şekil-
de 5449 sayılı Kanunun geçici 3’üncü 
maddesinin ikinci fıkrası ve Kalkın-
ma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 
18’inci maddesinin ilk fıkrası hükümleri 
gereğince, Türkiye-Avrupa Birliği Malî 
İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel 
programların bölgelerde yürütülmesi 
ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan 
proje birimlerinde çalışan ve kalkınma 
ajanslarında uzman personel veya des-
tek personeli şeklinde öncelikli olarak is-
tihdam edilen kişiler de “ajans personeli” 
niteliğini kazandıkları andan itibaren 
diğer ajans personeli ile aynı (eşit) hak ve 
yükümlülüklere sahip olacaktır.

5  Bkz. 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı m.2 ve m.3. Ayrıca 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı m.2 ve m.3.
6  Nitekim 5449 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası bu hususu, “Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek 

ücret ile diğer malî ve sosyal haklar yapılacak iş akdi ile belirlenir.” şeklinde ifade etmiştir. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken kalkınma ajanslarına 
geçen kimselerin önceki kurumlarındaki hukuki statüleri (örneğin memuriyet durumları veya idari unvanları) devam etmez, bunlar ajansla iş akdi imzalanınca otoma-
tik olarak (kanunen, başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın) sona erer.
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Coğrafi, Kültürel ve İdari Yapı

Asya kıtasının Doğusunda yer alan 
Çin, batıda Pakistan, Afganistan, Ta-
cikistan, Kırgızistan, Kazakistan; gü-
neydoğuda Makao; güneyde Laos, Bir-
manya, Vietnam, Hindistan, Bhutan, 
Nepal;  doğuda Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti; kuzeyde Moğolistan Halk 
Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ile 
komşudur. Toplam kara sınırları uzun-
luğu 20.000 km’den fazla olan Çin’in, 
toplam sahil uzunluğu 18.000 km’den 
fazladır. Doğusunda Doğu Çin Denizi 
ve güneydoğusunda Güney Çin Denizi 
yer almaktadır. 

56 resmi etnik grubun yaşadığı 
Çin Halk Cumhuriyeti, idari olarak 22 
eyalet 5 otonom bölge ve 4 belediye’ye 
ayrılmıştır. 22 eyalet arasında Henan 

96,7 milyonluk nüfusu ile en kalabalık 
eyalettir. Pekin, Şanghay, Guangzhou ve 
Tianjin ise nüfusu en yüksek olan şehir-
lerdir. Çin’de 1 milyonun üzerinde nüfu-
sa sahip 100 şehir vardır.

Çin, maden ve mineraller yönünden 
zengin bir ülkedir. Aralarında demir, 
demir alaşımlı metal cevherleri, çelik, 
çimento, alüminyum, fosfat, tungsten, 
molibden ve titanyumun bulunduğu 
yaklaşık 17 maden ve mineral türünde 
dünya lideri konumunda bulunmakta-
dır.  Uzay teknolojisi ve elektronik ala-
nında kullanılan bazı ender bulunan 
madenlerin de üretici ve ihracatçısı du-
rumundaki Çin, sahip olduğu hidroe-
lektrik güç potansiyeli ve kömür rezerv-
leri açısından da dünya birincisidir. 

Çin, çok eskilere dayanan geçmişi 

sayesinde oldukça zengin tarihi ve kül-
türel miraslara sahiptir. UNESCO Kül-
tür Mirası listesindeki 45 adet kültürel 
ve doğal varlığıyla bu alanda İtalya ve 
İspanya’nın ardından 3’üncü sıradadır. 
Bu miraslar arasından en ünlüsü ise ya-
pımına M.Ö 200’lü yıllarda başlanan ve 
uzunluğu 21.000 km’den fazla olan Çin 
Seddi’dir. (UNESCO, whc.unesco.org, 
2011)

5000 yıllık köklü bir tarihe sahip Çin 
uygarlığı tarih boyunca bir devamlılık 
sergilemiştir. Bu süreçte pek çok birleş-
me, bölünme ve çatışmalara sahne olan 
Çin’de imparatorluk sistemi 1911’de 
sona ermiştir. Bu tarihten itibaren süren 
siyasi güç çatışmaları, Mao’nun 1949’da 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu-
nu ilan etmesi ile son bulmuştur. Bu 
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tarihten 1976’ya kadar süren Mao’nun 
mutlak hakimiyeti ekonomik ve sosyal 
ilerlemelerde etkili olmuştur.

Çin Halk Cumhuriyeti, 1949 yı-
lından bu yana Çin Komünist Partisi 
tarafından yönetilmektedir. 7 üyeden 
oluşan, Polit Büro Daimi Komitesi ülke-
deki en yüksek yönetim organıdır. Polit 
Büro Başkanı ve Genel Sekreteri aynı 
zamanda Devlet Başkanlığı görevini de 
yürütmektedir.

Ekonomi

Çin’in son 10 yıldaki yükselişi aslın-
da ülke tarihinde bir ilk değildir. Çin, 16 
ve 17. yüzyıllarda Hindistan ile birlikte 
dünyanın en büyük iki ekonomisinden 
biriydi. Son 25 senedir Çin, yılda ortala-
ma % 10 oranında büyümektedir. Bazı 
analistler Çin’in resmi olarak açıklanan-
dan çok daha hızlı büyüdüğünü öne 
sürmektedir. IMF raporuna göre 1980 
yılında Çin’in dünya ekonomisi içindeki 
ağırlığı % 2 iken, bu oran 2010 yılında % 
13,6’ya çıkmıştır. Çin son dönemde ya-
bancı sermayeyi çekme konusunda çok 
başarılı olmuştur. 1990’ların başından 
itibaren gelişmekte olan ülkelere yapılan 
yatırımların başında Çin yer almıştır. 

ABD’nin ardından dünyanın en 
büyük ikinci ekonomisi olan Çin hala 
gelişmekte olan ekonomiler arasında 
bulunurken, Batı ekonomileri krizle bo-
ğuşurken, 2011 yılında %  9,2 büyümüş-
tür. 2012 yılı ilk çeyreğinde ise büyüme 
oranı %  8,1 olarak gerçekleşmiştir. 2012 
yılının ilk yarısında GSYİH’nin ise 7,8 
trilyon ABD doları olarak kaydedil-
miştir. 2012 yılında ise %  7,5 oranında 
büyüme beklenmektedir. Çin’in 2016 
itibariyle ABD ekonomisini geçerek, 
dünyanın bir numaralı ekonomisi ola-
cağı öngörülmektedir. 

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 
tahminlerine göre 2016 yılında Çin, 
küresel ekonominin bir numaralı ak-
törü olacaktır. IMF, Çin ekonomisinin 
büyüklüğü 2011 yılında 11,2 trilyon 
ABD dolarından, 2016 yılında 19 tril-
yon ABD dolarına erişecektir. Yine aynı 
dönemde ABD’nin dünya ekonomisin-
deki üretim payı % 17,7 olurken Çin’in 
payı da bu üretimde % 18 olacaktır. 2011 
yılında küresel büyümenin %  35’i Çin 
kaynaklı iken gelişmiş ülkelerin payı %  
20’de kalmıştır.

Mao’nun ölümünü izleyen 80’li yıllar 

boyunca ülkede siyasi tutuculuk devam 
etmesine rağmen ekonomik olarak dışa 
açılma çabaları başlatılmıştır. Bu kap-
samda 1992 yılında ülkede “Sosyalist 
Piyasa Ekonomisi” tesis edilmesi kabul 
edilmiştir. 1997 yılında Hong Kong’un 
ve 1999 yılında Makao’nun Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne katılması ve “Özel İdari 
Bölge” statüsü kazanması Çin’in bölge-
deki önemini daha da artırmıştır.

Türkiye ile Ticari İlişkiler

Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye 
arasındaki ticari ilişkiler, ticaret hacmi-
nin 1 milyar Amerikan dolarını aştığı 
2000 yılından bu yana istikrarlı bir geliş-
me göstermektedir. İki ülke arasındaki 
ticaret hacmi, 2005 yılında 7,4 milyar 
Amerikan doları iken, 2010 yılında ise 
19,5 milyar Amerikan dolarına yüksel-
miştir. 2011 yılı Türk-Çin ticaret hacmi 
24,16 milyar Amerikan doları olup ge-
çen yıla göre %  24,2’lik artış olmuştur. 
Türkiye’nin Çin’e ihracatı 2,47 milyar 
Amerikan doları iken, Türkiye’nin 
Çin’den ithalatı ise 21,69 milyar Ameri-
kan dolarına ulaşmıştır. Türkiye’nin Çin 
ile ticaret açığı 19,23 milyar Amerikan 
dolarına yükselmiş olup geçen yıla göre 
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* Bazı 2011 yılı rakamları EIU tahminidir.
Kaynaklar: EIU, China Country Report, http://www.eiu.com
CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
İBP, www.ibp.gov.tr
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%  28,9’luk artış göstermiştir. Ancak 
1980’li yılların ortalarına kadar ticaret 
hacmi az olmasına rağmen genel an-
lamda Türkiye’nin aleyhine ticari denge-
sizlik meydana gelmiştir. Bu tarihlerden 
itibaren ikili ekonomi-ticaret ilişkilerin-
de Türkiye aleyhine açık verme durumu 
hep yaşanmıştır.

2000’li yıllardan itibaren Türkiye, 
ticaretin kapsamının çeşitlendirilmesi 
amacıyla Çin’e, fındık ve tütün, deri ve 
deri ürünleri, deri makineleri, elektrikli 
cihazlar, taşıt araçları, oto yedek parçala-
rı, tekstil kimyasalları, inşaat malzeme-
leri, cam ve cam eşya, telekomünikas-
yon ekipmanı ve mücevherat sağlamaya 
çalışmıştır. Türkiye-Çin ekonomi ve ti-
caret alanlarında birçok anlaşma ve pro-
tokol imzalandığı halde uygulamadaki 
imkânsızlıklar ile anlaşmanın yetersizli-

ği sonucunda verimli olamamıştır.

TRC2 Bölgesi ile Ticari İlişkiler

TRC2 bölgesi ile Çin arasındaki ti-
caret hacmi 2010 yılında 128,1 milyon 
ABD doları iken 2011 yılında yaklaşık 
% 10 artışla 140,2 milyon ABD doları-
na ulaşmıştır. 2010 yılında 58,2 milyon 
ABD doları olan ihracat hacmi 2011 
yılında % 9 düşüşle 53,5 milyon Ame-
rikan dolarına inmiştir. Yine 2010 yılın-
da 69,9 milyon ABD doları olan ithalat 
hacmi ise 2011 yılında bir önceki yıla 
göre % 24 artışla 86,8 milyon ABD do-
larına yükselmiştir. 

Türkiye ile Çin dış ticaret hacminde 
olduğu gibi TRC2 Bölgesi ile Çin arasın-
daki dış ticaret açığı TRC2 aleyhine ya-
şanmıştır. 2010 yılında TRC2 Bölgesine 
aleyhine 11,7 milyon ABD doları olan 

dış ticaret açığı, 2011 yılında % 185 gibi 
büyük bir artış göstererek 33,3 milyon 
ABD doları seviyesine ulaşmıştır.

TRC2 Bölgesi ile Çin arasındaki ti-
cari ilişkilerin Diyarbakır ili için ihracat 
ağırlıklı, Şanlıurfa için ise ithalat ağırlıklı 
olduğu gözlemlenmektedir. Diyarbakır’ın 
2010 ve 2011 yılları dış ticaret dengesi 
ihracat yönünde ortalama 45,1 milyon 
ABD dolarıyken, Şanlıurfa’nın 2010 ve 
2011 yılları dış ticaret dengesi ithalat yö-
nünde 67,6 milyon ABD dolarıdır. Veri-
lere bakıldığında Diyarbakır’ın Çin’e olan 
ihracatının çok büyük bir oranda blok 
mermer ile demir ve krom cevherleri 
odaklı olduğu, Şanlıurfa’nın Çin’den itha-
latının ise büyük oranda oyuncak, hesap 
makinesi, termos, makas, masa saati ve 
züccaciye eşyaları yönünde olduğu gö-
rülmektedir.

Y l Ül e a l ra a  ala

T lam 5 9 69 69 5 5

T lam 5 6 6 9

TÜİK, www.tuik.gov.tr
CIA The World Factbook, https://www.cia.gov/

library/publications/the-world-factbook/
EIU, www.eiu.com
İBP, www.ibp.gov.tr
UNESCO, whc.unesco.org
Bloomberg, http://www.bloomberg.com/

news/2012-06-05/china-s-great-wall-found-to-
measure-more-than-20-000-kilometers.html
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Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) 
Bölgesi’nde faaliyette bulunmak 
üzere 2009 yılı sonlarına kuru-

lan Karacadağ Kalkınma Ajansı; kuruluş 
amacı olan bölgesel gelişme ve kalkınmayı 
sağlamaya yönelik araştırma-planlama, 
programlar çerçevesinde projelere mali 
ve teknik destekler sağlama, destek verdiği 
projeler ile bölgede gerçekleştirilen yatı-
rımları izleme ve değerlendirme, bölgeye 
özel sektör yatırımlarını çekmek için ya-
tırım tanıtımı ve destek çalışmalarını sür-
dürmektedir. 

Ajansımız tarafından 2010 yılında 
KOBİ’lere yönelik uygulanan Ekonomik 
Gelişme Mali Destek Programı kapsa-
mında destek verilen projelerin uygulan-
ması 2011 yılı sonu itibariyle tamamlan-
mıştır.

Bu program ile TRC2 Bölgesi’nde sa-
nayi, tarıma dayalı sanayi ve turizm sek-
törlerinde faaliyette bulunan KOBİ’lerin 
kurumsallaşma çalışmalarının destek-
lenerek fiziki ve beşeri altyapılarının ge-
liştirilmesi, finansal kaynaklara erişimle-
rinin artırılması, planlama ve pazarlama 
konularındaki kapasitelerinin iyileştiril-
mesi, yüksek katma değerli mal üretimi 
ile ihracat kapasitelerinin artırılması, 

yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi ve böylece Bölgede 
yeni iş ve istihdam alanlarının oluş-
turulması amaçlanmıştır.

Ekonomik Gelişme Mali Des-
tek Programı için yapılan proje 
teklif çağrısına toplam 404 pro-
je başvurusu yapılmıştır. Başvu-
ruların %  53’ü Diyarbakır ve %  
47’si ise Şanlıurfa’dan gelmiştir. 
Diyarbakır’dan yapılan proje baş-
vurularında “sanayi” sektörüne yö-
nelik projeler ilk sırada yer alırken, 
Şanlıurfa’dan yapılan proje başvu-
rularında GAP’ın olumlu etkisiyle 
“tarıma dayalı sanayi”ye yönelik pro-
jeler ağırlık kazanmıştır.

Bu program kapsamında toplam 
61 proje sahibi ile destek sözleşmesi im-
zalanmıştır. Ancak, bu sözleşmelerden 
6’sı çeşitli sebeplerle fesh edilmiş ve kalan 
55 proje ise başarıyla uygulanarak 2011 
yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Bu 
projelerden 4’ü kar amacı gütmeyen ku-
rum ve kuruluşlara ait olup kalan 51 pro-
je KOBİ’ler tarafından uygulanmıştır. 

55 proje için Ajans tarafından toplam 
10.446.972,53 TL hibe verilmiş; proje sa-

hip-
lerinin eş-

finansman katkısıyla (10.671.988,68 
TL) birlikte Diyarbakır ve Şanlıurfa 
Bölgesi’nde toplam 21.118.961,21 TL’lik 
bir yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu kata-
log çalışmasında, Ajansımız tarafından 
uygulanan 2010 yılı Ekonomik Gelişme 
Mali Destek Programı kapsamında des-
tek verilen projelerin kısa tanıtımı yapıl-
maktadır. Amacımız, bu projeleri tanı-
tarak Bölgemizdeki diğer işletmelere de 
örnek teşkil etmelerini sağlamaktır. 

RO ELER  AYATA GEÇ RE   LET ELER
A A S KATALO U A ULU TU
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1995 yılından bu yana her yıl düzen-
li olarak arkeolojik kazılar yapılan 
ve sürpriz buluntularla Arkeoloji 

dünyasında bilinen birçok bilgiyi alt üst 
eden Göbekli Tepe, en çok yazılı ve gör-
sel yayını yapılan kazı olma unvanını da 
taşıyor. 

Yazılı yayınların başında kitap, 
takvim ve dünyanın en ünlü der-
gilerinde yayınlanan bilimsel ve 
aktüel makaleler geliyor. Dünya-
nın birçok televizyon kanalı ta-
rafından hazırlanarak yayınlanan 
Göbekli Tepe belgeselleri internet-
te en çok ziyaret edilen belgeseller 
arasında yer alıyor. Bu yayınlar dı-
şında, yurtiçi ve yurtdışındaki birçok 
kentte açılan sergiler Göbekli Tepe’nin 
tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor. 

Tüm bu yayınlar ve sergiler kazı baş-
kanı Prof. Dr. Klaus Schmidt tarafından; 
arkeolog eşi, Göbekli Tepe kazı ekibi 
üyesi Çiğdem Köksal Schmidt’in de des-
teğiyle Alman Arkeoloji Enstitüsünün 
kazıya ayırdığı bütçeden karşılanıyor. Bu 
yıl Göbekli Tepe’nin muhteşem fotoğ-
raflarının yer aldığı büyük boyda tak-
vim bastırarak yılbaşı kartı yerine dün-
yanın dört bir tarafına gönderen Prof.
Dr.Schimdt, önümüzdeki Nisan ayı baş-
larında Almanya’nın Cottbuss şehrinde 
açacağı Göbekli Tepe fotoğraf sergisinin 
hazırlıklarını sürdürüyor. 

Aşağıdaki liste, Sayın Schmidt’in 
Göbekli Tepe ile ilgili Türkçe, Almanca, 
Lehçe, İtalyanca, Rusça dillerinde yayın-
ladığı kitapları kapsıyor. 
1.  Almanca: Sie bauten die ersten Tem-

pel. Das rätselhafte Heiligtum der 
Steinzeitjäger. Die archäologische 
Entdeckung am Göbekli Tepe, C.H. 
Beck, München (2006), geliştiril-
miş ikinci baskı (2006), geliştirilmiş 

üçün-
cü baskı 

(2007). (Ayni kitap karton ka-
paklı, dtv, München (2008). 

2. Türkçe: Taş Çağı Avcılarının Gizemli 
Kutsal Alanı Göbekli Tepe. En Eski 
Tapınağıa Yapanlar, Arkeoloji ve Sa-
nat Yayınlar2 ,İ stanbul (2007),Çe-
viri: Rüstem Aslan. (Ciltli ve karton 
kapaklı). 

3. Almanca: Erste Tempel – frühe Sied-
lungen. 12000 Jahre Kunst und Kul-
tur. Ausgrabungen und Forschungen 
zwischen Donau und Euphrat. He-
rausgegeben für Archae Nova e.V., 
Isensee Verlag, Oldenburg (2009). 

4. Lehçe: Budowniczowie pierwszych wi 
ty , Pa stwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 

 

(2010), Çeviri: Bog-
den Baran. ( Ciltli). 

5.  İtalyanca: Costruironoi primi temp-
li, OLTRE Edizioni 2011, çeviri Um-
ber

to Tecchiati, (Ciltli) 
6.  Rusca : (Ciltli). 
7.  Türkçe-İngilizce, Almanca: Göbekli-

tepe Dünyanın İlk Tapınağı, Karaca-
dağ Kalkınma Ajansı Yayını, Kurtu-
luş Matbaası, Şanlıurfa, 2012. 
Tüm bu kitapları okuyan binler-

ce kişi Göbekli Tepe ve Urfa’yı tanımış 
oluyor. Bu nedenle ben Sayın Schmidt’e 
sadece Kazı Başkanı gözüyle bakmıyo-
rum. O aynı zamanda Urfa’nın tanıtım 
elçisi. Çiğdem Köksal Schmidt ise, eşi 
Klaus Bey’e verdiği destekle “Her başa-
rılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” 

GÖ EKL  TE E K TA LARI

düzen-
apılan 

keoloji
alt üst

ve gör-
nını da 

p, 

-
er 
dı-
çok 
e’nin 
 

zı baş-
ından; 

ekibi
de des-
sünün 

yor. Bu
fotoğ-

üçün-
cü baskı 

(2010), Çeviri: Bog-
den Baran. ( Ciltli). 

5. İtalyanca: Costruironoi primi temp-
li, OLTRE Edizioni 2011, çeviri Um-



86 bölgesel kalkınma

sözünün ne kadar doğru olduğunu ka-
nıtlıyor. Bu yayınlar arasında özellikle, 
Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, 
Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) İşbir-
liği ile Türkçe-İngilizce ve Almanca dil-
lerinde hazırlanan “Göbekli Tepe Dün-
yanın İlk Tapınağı” adlı kitabından söz 
etmek istiyorum. 

52 sayfadan oluşan kitabın ilk 25 
sayfasında Şanlıurfa’nın kültür ve turizm 
değerlerine yer verilmiş. Bu bölümdeki 
bilgiler Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü’nün “Şanlıurfa Kültür 
Turizm Rehberi”nden alınmış. 

Nedim Atilla’nın, İbrahim Halil 

Karaca’nın objektifinden ve Urfa Müze 
Müdürlüğü’nün arşivinden alınan fo-
toğraflar bu bölüme nefis bir görsellik 
katmış. 

Kitabın 26. sayfasından itibaren 
başlayan Göbeklitepe bölümü Prof.
Dr.Klaus Schmidt tarafından kaleme 
alınmış. Bu bölüm, Sayın Schmidt’in 
davet ettiği ünlü fotoğraf sanatçılarına 
özel olarak çektirdiği ve Alman Arkeo-
loji Enstitüsü’nün arşivlerinde yer alan 
Göbeklitepe’nin muhteşem fotografla-
rıyla desteklenmiş. 

Kitabın editörlüğünü Karacadağ 
Kalkınma Ajansı PPKB Başkanı Ayşe-

gül Özbek, görsel danışmanlığını Ebru 
Okutan Akalın, bilimsel danışmanlığını 
Prof.Dr.Klaus Schmidt ile birlikte Çiğ-
dem Köksal Schmidt yapmış. Çiğdem 
Hanım ayrıca Anette Hanisch ile birlik-
te çevrileri de yapmış. 

Kitap, alışılmışın dışındaki mükem-
mel kapak tasarımı ile ilk başta kendini 
gösteriyor. Seçilen fotograflar, kapakla 
başlayıp iç sayfalarda devam eden renk 
uyumu, sayfa düzeni, kitaba üç hanı-
mın (Ayşegül Özbek, Ebru Okutan ve 
Çiğdem Köksal Schmidt) kılı kırk ya-
rarcasına titiz ellerinin değdiğini hemen 
hissettiriyor. “Zarf kıymetini mazruftan” 
alır diye bir söz vardır. Zarfa, yani kita-
bın kapağına bakınca içeriğinin (maz-
rufun) zengin değeri hemen anlaşılıyor 
zaten. 

Dünyanın gözünün üzerinde oldu-
ğu Göbeklitepe ancak bu kadar güzel bir 
kitapta tanıtılabilir. Emeği geçen herkesi 
kutluyorum. 

Kitabın bastırılmasını sağlayan Ka-
racadağ Kalkınma Ajansı’na ve Ajansın 
saygıdeğer Genel Sekreteri Sayın Dr. 
İlhan Karakoyun’a şükranlarımı sunu-
yorum. Kitabın mükemmel görsellik 
ve içerikte olmasında emekleri bulunan 
Ayşegül Özbek, Ebru Okutan ve Çiğ-
dem Köksal Schmidt’in ellerine sağlık 
diyorum. Dünyanın bu en önemli arke-
olojik kazısını 16 yıldan beri başarılı bir 
şekilde yürüten; kitap, makale, konfe-
rans ve sergi çalışmalarıyla Urfa’yı dün-
yaya tanıtan Prof.Dr. Klaus Schmidt’e bir 
Urfalı olarak teşekkür ediyorum. 
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A LIUR A YAR AKIR KE TSEL ALT ÖLGE 

KALKI A YAKLA I I
 

Yoksulluk hem gelişmiş hem de ge-
lişmekte olan ülkeler için süregelen 
temel sosyo-ekonomik sorun-

lardan biridir. Bu nedenle de her dönem 
üzerinde çalışılan, teoriler ve politikalar 
üretilen can alıcı başlıklardan biri olmuş-
tur. Değişen ekonomik-sosyal yapı, yok-
sulluğun görüntüsünü de zaman içerisin-
de değiştirmiştir. Pek çok ülkede olduğu 
üzere ülkemizde de şehirlere göçün zaman 
içerisinde yoğunlaşması ile kır-kent ayrımı 
iyice belirginleşmiş ve kentsel yoksulluk 
dikkat çeken boyutlara ulaşmıştır. Yok-
sulluk sadece kır-kent arasında farklılaşan 
bir olgu olmaktan çıkarak kentsel alan 
içerisinde de farklılık arz eden, mekana 
göre değişen ve şekillenen bir görünüme 
bürünmüştür. 

Öte yandan yoksulluğun sadece eko-
nomik değil;  yoksunluk, eşitsizlik ve sos-
yal dışlanma gibi pek çok bileşeni içeren 
bir olgu olduğu her geçen gün daha çok 
kabul gören bir görüş haline gelmiştir. Bu 
nedenle yoksullukla mücadeleye yöne-
lik bir kalkınma çabasının da ne sadece 
ekonomik ne de sadece sosyal olarak ele 
alınmasının yoksullukla mücadelede ger-
çek etkiyi yaratamayacağı ortaya çıkmıştır. 
Kentsel Alt Bölge Kalkınma Yaklaşımı bu 
tespitlerden hareketle Karacadağ Kalkın-
ma Ajansı tarafından yayınlanmıştır. 

Bu çalışma ile öncelikli olarak Şanlı-
urfa ve Diyarbakır kentlerinde daha önce 
yapılmış olan saha araştırmaları ve analiz-
lere dayanılarak yoksulluğun yoğunlaştığı 
kentsel alt bölgeler belirlenmiştir. Daha 
sonra belirlenen bu alt bölgelerin eko-

nomik, sosyal ve mekânsal göstergeleri 
ortaya konularak bu göstergelerin iyileş-
tirilmesinde izlenmesi gereken yollardan 
birisi olan yoksul ve yoksullaşma riski al-
tındaki nüfusun istihdama katılımına yö-
nelik program geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Dolayısıyla Şanlıurfa-Diyarbakır Kentsel 
Alt Bölge Kalkınma Yaklaşımı; kent içeri-
sinde insani gelişmişlik endeksleri, temel 
yaşam göstergeleri veya kalkınmışlık gös-
tergeleri açılarından bakıldığında en geri 
kalmış kentsel alt bölgelerin geliştirilmesi-
ne yönelik uygulanacak bütünleşik planlı 
çalışmayı tanımlamaktadır. Kentin eşitsiz 
gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çı-
kan bu durumun, kentin yoksullarının-
yoksullaşma riski altındaki grupların ve 
kentin dezavantajlıları (kadınlar, çocuklar, 
engelliler ve yaşlılar) olarak görülen ke-
simlerinin mevcut durumlarının belirle-
nen göstergeler doğrultusunda iyileştiril-
mesi sürecini tanımlamaktadır.

Şanlıurfa-Diyarbakır Kentsel Alt Böl-
ge Kalkınma Yaklaşımı özgünlükleri olan 
bir çalışmadır.

 Kent içi eşitsizlikler kentsel alt bölgeler 
adı altında tanımlanmıştır.

 Kalkınmanın ekonomik, sosyal ve 
mekansal durumun bir bütün olarak 
iyileştirilmesi halinde gerçekleştirilebi-
leceğine vurgu yapılmıştır. 

 TRC2 Bölgesinde il merkezleri ma-
halle düzeyinde ele alınmış ve veriler 
bu düzeyde derlenmiştir.
Böylelikle;  mekâna özgü, dezavantaj-

ları  dikkate  alan, fırsatları değerlendiren, 

eko-
nomik ve 

sosyal kalkınmayı bir ara-
da ele alan, hane halklarını ve ilgili tüm 
kurumları sürece dâhil eden bütüncül bir 
kalkınma yaklaşımı tanımlanmıştır. 

Şanlıurfa kentsel alanı için 6 alt bölge 
tanımlanmıştır. Bunlar, Suriçi, Süleyma-
niye, Haleplibahçe, Kamberiye, Sırrın ve 
Hayati Harrani olarak adlandırılan alt 
bölgelerdir. Diyarbakır kentsel alanı da 
aynı saha verilerinden yararlanılarak 7 alt 
bölgeye ayrılmıştır. Alt bölgeler; Fabrika, 
Aziziye, Mevlana Halit, Körhat, Dicle, 
Ben-u Sen ve Suriçi olarak adlandırılmış-
tır. Alt bölgeler tespit edilirken alt bölgeleri 
oluşturan mahallelerin ekonomik, sosyal 
ve mekânsal sorunlarının yanı sıra barın-
dırdıkları  fırsatlar da dikkate alınmıştır. 

göstergeleri 
rin iyileş-
yollardan 

ma riski al-
lımına yö-
alışılmıştır. 
kır Kentsel
kent içeri-
leri, temel 

mışlık gös-
da en geri 
iştirilmesi-
leşik planlı 
ntin eşitsiz 
ortaya çı-

ksullarrınının-
upplalarıınn veveveve 
r,r çococukukukukllaaaarrr,r, 
örüülennnn kkkkee--
nınn belelellirii lelee---
a iyilileşeştiririririllll--

el Alt BBölö -
ükleri olan

kekkekekekekkkkkkkkkekkekkoooooooooooooo---
nononononoomimimmimimimmmikkkkkkkk k vev  

ssosososyssyyyalalalll kkkkkalalalalkkıkıkınnmayı bir ara-
dadadad eellele aaallalalaannn,n, hhhhanane halklarınıı vvee ililgigilili tüm 
kukururumlmlararıı süsürece ddâhâhilil eded n bütüncül bir 
kaalkınmama yyakaklal şımı tanımlanmıştır. 

Şanlıurfa kentsel alanı için 6 alt bölge
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Alt bölgeler hizmet bütünlüğü gözetilerek tanımlanmaya 
çalışılmış ve benzer karakterlere sahip olan mahalleler aynı 
alt bölge sınırları içerisine alınmıştır.  Şanlıurfa-Diyarbakır 
Kentsel Alt Bölge Kalkınma Yaklaşımı, genel olarak kent 
merkezinde alt bölge tespitlerinin yapılması ve bu alt bölge-
lerin taşıdığı fırsatlar çerçevesinde mekana dayalı bütüncül 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın planlanmasını öngören 
bir çalışmadır. Ancak bu çalışmada tüm alt bölgeler yerine 
sadece Şanlıurfa ve Diyarbakır kentlerinin Suriçi alt bölge-
leri baz alınmış ve bu iki alt bölge için turizm sektörü fırsat 
barındıran öncü sektör olarak belirlenerek buna yönelik bir 
kalkınma yaklaşımı ortaya konmuştur. Bu çalışmanın, diğer 
alt bölgelerde de farklı ekonomik fırsat alanlarını dikkate 
alarak benzer planlamaların yapılması için örnek bir çalışma 
olması öngörülmüştür. 

Benzer sosyal-mekansal sorunlara sahip her iki Suri-
çi Bölgesinde uygulanacak kalkınma yaklaşımı için ortak 
program öngörülmüş ve temel ilkeler tanımlanmıştır. Bu 
temel ilkelerin yanı sıra Diyarbakır ve Şanlıurfa kentlerinde 
turizme dayalı kentsel alt bölge kalkınması için 4 aşama kur-
gulanmıştır: 

1. Mekansal Çevrenin İyileştirilmesi Aşaması
2. Sosyal Hizmetlerin Yapılandırılması Aşaması
3. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi Aşaması
4. Kapasite Geliştirme Aşaması
 Programın yürütüldüğü Suriçi bölgerinde aşamaları 

gerçekleştirmek ve koordinasyonu sağlamak üzere bir alan 
yönetiminin oluşturulması öngörülmüştür. Kurulacak olan 
alan yönetimi;  Suriçi alt bölgelerinde var olan tarihi ve kültü-
rel mirasın korunmasına yönelik süreci yönetecek, kurumlar 
arası koordinasyonun sağlanmasını ve kalıcı işbirliklerinin 
geliştirilmesini güvence altına alacaktır. 

Şanlıurfa Alt Bölgeleri

Diyarbakır Alt Bölgeri 



89bölgesel kalkınma

A KARA I  KE TSEL YOKSULLUK AR TASI

Bu çalışma Turgut Özal Üniversitesi 
tarafından Ankara Kalkınma Ajansı’nın 
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma ile Ankara’nın kentsel 
bölgelerindeki yoksulluğun kısa vadede 
gündeme taşınması, orta vadede siste-
matik olarak azaltılması, uzun vadede 
ise ortadan kaldırması amacıyla yerel 
sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim-
ler ve yerel iş dünyası arasında paylaşıla-
bilecek ortak bir vizyon geliştirilmesine 
katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 
Çalışmanın bir diğer önemli hedefi ise 
sahadan toplanan veri setinin ekonomik, 
sosyolojik ve istatistiksel açıdan çözüm-
lenmesi ve Ankara’nın kentsel koşulları-
na özgün yenilikçi yoksullukla mücadele 
politikaları geliştirilmesine destek sunul-
masıdır.

Ankara’nın ilk kentsel yoksulluk hari-
tası olan bu çalışma, TÜİK’in Adrese Da-
yalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2011 
Nüfus Sayımı Sonuçları ile Ankara’nın 
16 ilçesinde 3000 hanede gerçekleştirilen 
Hanehalkı Yoksulluk Anketi sonuçlarının 

coğrafi bilgi sistemine entegresi ile elde 
edilmiştir. 

Yapılan saha araştırmaları ve masa başı 
çalışmaları sonrasında elde edilen tüm 
veriler Ankara’nın Kentsel Yoksulluk Ha-
ritası olarak yayınlanmıştır. Çalışmanın 
1. bölümünde analitik çerçeve çizildikten 
sonra 2. bölümde yoksulluğun dünyadaki 

görünümü, 3. bölümde Türkiye’de yoksul-
luğun bölgesel görünümü, 4. bölümde ise 
Ankara kentsel alanındaki yoksulluk ele 
alınmış, son bölümde yoksulluğun eko-
nomik analizi yapılmıştır.

Proje sonuçlarına www.yoksullukha-
ritasi.org ve www.yoksullukharitasi.com 
isimli web sitelerinden erişilebilmektedir.
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AKA  EKER  G R LER  E A A ES  E E A ERET  KAL I

2010 ve 2011 yıllarında toplam 268 
projeye 41 milyon TL hibe desteği sağla-
yan Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2012 yı-
lında da 19 milyon TL destek verecek. Ka-
racadağ Kalkınma Ajansı’nın Mali Destek 
Programları Diyarbakır’da Cahit Sıtkı Ta-
rancı Kültür Merkezi’nde tanıtım toplan-
tısı ile açıklandı. Toplantıya, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, 
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Kalkın-
ma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal 
Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Ka-
racadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Dr. İlhan Karakoyun, Diyarbakır Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Baş-
kanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Remzi Can ile 
çok sayıda iş adamı katıldı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Mehdi Eker, Karacadağ Kalkınma 
Ajansı’nın 2010-2011 yıllarında 268 proje-
ye toplam 41 milyon lira destek verdiğini 
belirterek, bu sayede çok sayıda kişinin 
istihdam edildiğini söyledi. Eker, “Karam-
sarlık pompalamaya ve aşılamaya çalışan-
lara rağmen bu projelerden yararlanan gi-
rişimcileri minnetle yad ediyorum. Ajans, 
2012 yılı için sanayi, ekonomi ve turizm 
alanında toplamda 19 milyon lira destek 
sağlayacak. Ajansın yanı sıra Bakanlığımı-
zın da yüzde 50 hibe sağladığı önemli des-

tekler var. Yüzlerce insan bu sayede evine 
ekmek götürüyor. Bölgenin kalkınması 
için olağanüstü çaba sarf ediyoruz, kararlı-
lıkla bu projeleri uygulamaya devam ede-
ceğiz. ”

“Hepimiz bir şekilde seçildiğimiz 
veya atandığımız görevi yürütürken ta-
rihe karşı, millete karşı ve geniş toplum 
kesimlerine karşı sorumluluğumuzu asla 
unutmamalıyız” diyen Eker, şöyle devam 
etti: “Makamlar mevkiler gelir geçer. Bu 
makam da, mevki de hizmet aracı olmalı. 
Buradan ayrılıp gittiğimiz gün ‘Allah razı 
olsun şu başkan, şu projeyi destekledi, 
yaptı. O gün tehdit ediliyordu, baskı gö-
rüyordu buna rağmen yaptı’ dedirtmemiz 
lazım. Bir siyasetçi, bir vali, bir bürokrat 
hepimiz bunu dikkate almalıyız. Günde-
lik gelip geçici birtakım baskılarla yılar, 
geri adım atarsak sadece kendimize karşı 
değil, yetiştiğimiz topraklara, büyüdüğü-
müz topluma karşı gerçekten görevimizi 
yapmış olmayız. Bu anlamda Ajansımızın 
çabalarını takdirle karşılıyorum. Diyarba-
kırlı girişimcilerin bundan istifade etme-
sini istiyorum. Diyarbakırlı girişimcinin 
artık mazereti yok. Ne bahane,  ne maze-
ret alanı, ikisi de kapalı. Getir projeni yüz-
de 50 destek al. Meslek kuruluşları, birlik-
ler, odalar için de böyle. Getirin projenizi 
alın desteğinizi.”

VALİ TOPRAK: AJANS BÖLGEMİZE 

HEYECAN GETİRDİ 

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ise, 
Karacadağ Kalkınma Ajansı ile birlik-
te yerel girimcilerde önemli bir heyecan 
yaşandığını söyledi. Bölgesel gelişmişlik 
farkının azaltılmasında Ajansın ‘ilaç’ ol-
duğunu belirten Vali Toprak, “Ajansımız 
hazırladığı Bölge Planları ile yürüttüğü 
projeler sayesinde bölgenin potansiyelini 
harekete geçirilmesini sağlamıştır. ”

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme 
ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit 
Bingöl, Kalkınma Ajansları aracılığıyla 
Türkiye ekonomisine proje sahiplerinin 
katkısı ile 1.7 milyar TL’lik kaynağı  ka-
zandırdıklarını söyledi. Bingöl şunları 
kaydetti: “Büyüme ve gelişmeyi ülkemizin 
değerleri ile desteklemeliyiz. Değerlerden 
kopuk bir gelişme köksüz olacaktır. Kal-
kınma ve gelişme hedeflerimize ulaşma-
mız için süreklilik esastır. Tüm çalışmaları-
mızı bu doğrultuda gerçekleştirmekteyiz. 
Karacadağ Kalkınma Ajansımız’a son iki 
yılda 1000 proje başvurusu yapılmıştır. Bu 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir 
rakam, bölgede önemli bir hareketliliğin 
olduğunu, proje kültürünün geliştiğini 
göstermektedir. ”
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S A YOL SU EV  AG AR  YAR AKIR VE A LIUR A A YATIRI  ARAYI I A

YAR AKIR OS  YE  TE V K S STE E A IRLA IYOR

Dünya genelinde 12 ülkede su sek-
töründe faaliyet gösteren İspanyol 
Agbar Firması, Karacadağ Kalkınma 
Ajansı’nın organizasyonu ile Diyarbakır 
ve Şanlıurfa’da yatırım için çeşitli görüş-
melerde bulundu. Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi, DİSKİ ve Şanlıurfa Belediyesi 
yetkilileri ile bir araya gelen Agbar’ın Tür-
kiye’deki şirketi Aqualogy Su Kanalizasyon 
Yatırım ve İşletme A. Ş. Genel Müdürü 
Jose-Juan Gonzalez, bölgedeki ekonomik 

ve sosyal gelişmeden etkilendiğini söyledi. 
Karacadağ Kalkınma Ajansı Yöne-

tim Kurulu’nun Şubat 2012’de İspanya’da     
AGBAR Firmasına gerçekleştirdiği çalış-
ma ziyareti sırasında bölgede yatırım yap-
maları için davet aldıklarını belirten Gon-
zalez, “İspanya’da 1.200 belediye ile dünya 
genelinde 12 ülkede faaliyet gösteren 145 
yıllık bir şirketiz. İçme sularından atık su-
ların bertaraf edilmesine, abone ilişkileri-
ne kadar su yönetiminin tüm süreçlerinde 

yer almaktayız. Küresel ekonomik krize 
rağmen, Türkiye’nin güçlü konumu bize 
yeni yatırım fırsatları sunmakta. Karaca-
dağ Kalkınma Ajansı’nın daveti ile Diyar-
bakır ve Şanlıurfa’ya gerçekleştirdiğimiz 
ziyarette GAP’ın bölgedeki kalkınmaya 
etkisini yakından görme şansımız oldu. 
Gördüklerimizden çok etkilendik” dedi. 

Belediyeler başta olmak üzere organize 
sanayi bölgelerine, büyük sanayi tesisleri-
ne su yönetimi hizmeti sunduklarını vur-
gulayan Gonzalez, hizmet yelpazelerinin 
çok geniş olduğunu kaydetti. Gonzalez, 
şunları söyledi: “Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi ve DİSKİ yetkilileri ile ger-
çekleştirdiğimiz görüşmelerde yatırım 
için önemli potansiyelin bulunduğunu 
gördük. Şanlıurfa’nın ilçeleri ise, tarımsal 
faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle büyük 
nüfus barındırıyor. İlçelere su yönetimi 
konusunda yardımcı olabiliriz. Bu neden-
le önümüzdeki dönemde tüm ilçe beledi-
yeleri ile Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 
öncülüğünde bir araya geleceğiz.”

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin 
sorunları, Diyarbakır Valisi Mustafa Top-
rak başkanlığında gerçekleştirilen toplan-
tıda masaya yatırıldı. Diyarbakır Sanayici 
ve İşadamları Derneği (DİSİAD) ile Diyar-
bakır Organize Sanayi İşadamları Derneği 
(DOSİAD) tarafından düzenlenen top-
lantı Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet 

Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda ko-
nuşan Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toprak, 
“Herkesin bir bütün olarak OSB’deki so-
runları çözmek için çaba harcaması lazım. 
Mevcut arsa tahsisleri konusunda Kara-
cadağ Kalkınma Ajansı ile ilgili kurumlar 
tarafından hazırlanan raporlar ışığında ge-

rekli işlemleri biran önce yapacağız.  Şuan 
173 firma OSB’de arsa talep etmekte. Bun-
ların arasında yerli firmalar olduğu gibi 
Türkiye’nin büyük şirketleri de bulunuyor. 
Mevcut arsaları atıl durumda olan ya da 
yeni yatırım yapamayacak şirketler ile il-
gili işlem yapacağız. Şuan OSB’nin doluluk 
oranı yüzde 80 olarak görülüyor. Bunu 
mutlaka yüzde 90’a çıkarmalıyız. Yeni 
Teşvik uygulamalarından kaynaklanan 
fırsatları kaçırmamalıyız.  dedi. Diyarbakır 
OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşir 
Yılmaz ise “Elektrik kesintisinin olmadığı, 
doğalgazı bağlanmış, demiryolu bağlantı-
sı olan bir OSB’ye ulaşmak için elimizden 
geleni yapacağız. Batı illerindeki OSB’lerde 
ne varsa Diyarbakır OSB’de de olacak. Ku-
rumsallaşacağız. Başka yolumuz yok” diye 
konuştu. 



92 bölgesel kalkınma

YAR AKIR LO ST K ERKE  ÇALI TAYI YA IL I  

GA  EYLE  LA I REV YO  TO LA TISI YAR AKIR A GERÇEKLE T R L

Ulaşım ve ticaretin merkezi konumun-
daki Diyarbakır’ın, lojistik açısından sahip 
olduğu potansiyeli değerlendirmeye yö-
nelik çalışmalar devam ediyor. Karacadağ 
Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde Diyar-
bakır Lojistik Merkezi Fizibilite Raporu ha-
zırlıkları hız kesmeden sürüyor. 

İlki Temmuz ayında yapılan toplantı-
ların ikincisi Ajans Hizmet Binası’nda 27 
Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirildi. 
Gün boyunca süren toplantıların birinci 
bölümünde aralarında Bilim Sanayi ve Tek-
noloji İl Müdürlüğü, Diyarbakır Büyük-
şehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, GÜN-
SİAD, MÜSİAD, DİSİAD, GÜNTİAD, 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, DE-
SOB, Gümrük Başmüdürlüğü, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlü-
ğü… gibi lojistik sektörüyle ilgili kurum ve 
kuruluş yetkilileri ile STK temsilcileri katıl-
dı. Toplantıların ikinci bölümde ise, lojistik 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
temsilcileri hazır bulundu. 

Toplantılarda Diyarbakır Lojistik Mer-

kezi Fizibilite Raporu’nu hazırlayan ekipte 
yer alan Maltepe Üniversitesi Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ile Çağ Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi Fevzi Filik birer 
sunum gerçekleştirdi. Diyarbakır’ın lojistik 
açısından SWOT analizinin yapıldığı top-
lantıda, katılımcıların lojistik merkezine 
ilişkin dile getirdikleri görüş ve öneriler ile 

toplanan bilgi ve veriler hazırlanacak rapora 
yansıtılacak. Yıl sonunda bitirilecek fizibilite 
çalışmaları ile Diyarbakır’da Lojistik Mer-
kezi kurulup kurulamayacağı, kurulacaksa 
büyüklüğünün ve kapsamının ne olacağı, 
finansman ve işletme modeli… gibi husus-
ların analiz edileceği ve izlenmesi gereken 
stratejinin belirleneceği doküman hazırlan-
mış olacaktır.

GAP Eylem Planın 2013- 2017 yılları-
nı kapsayacak revizyon toplantısı, Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz başkanlığında 
Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Toplantıya 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra  
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı 
Kubbetin Arzu, Karacadağ Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Valisi 
Celalettin Güvenç, Ajans Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Diyarbakır Valisi Mustafa 
Toprak, ilgili bakanlıklardan müsteşar yar-
dımcıları, genel müdürler, daire başkanları, 
kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz, “Ülkemizin göz 
bebeği GAP’a büyük ivme kazandıran ve ka-
zandırmaya devam edecek olan GAP Eylem 
Planı’nın revizyonu, sivil toplum, özel sektör 
ve kamunun ortak çalışmasıyla hazırlanacak 
ve hızla hayata geçirilecektir” dedi.  Plan kap-

samında sürdürülen çalışmaların ardından 
GAP bölgesi yatırımlarının merkezi bütçe 
içindeki payının yüzde 7’den yüzde 14’e yük-
seldiğini belirten Bakan Yılmaz, böylece 2007 
yılında yüzde 62,2 olan GAP’ın genel nakdi 
gerçekleşme oranının 4 yılda yüzde 86’ya 
ulaştığını söyledi. Bölgede sulamaya açılan 
alanın 370 bin 418 hektara ulaştığını, yıllardır 
barajlarda depolanmış olan suyu alana taşıya-
cak sulama ana kanallarının inşaatına başlan-
dığını kaydeden Bakan Yılmaz, şöyle konuştu: 
“498 bin 728 hektar alana hizmet edecek ana 

kanalların inşaatına başlanmış ve büyük bö-
lümü 2012 yılı sonunda tamamlanma aşama-
sına gelmiştir. Aynı zamanda 270 bin hektar 
alanı sulayacak sulama şebekelerinin proje 
yapımları da bitirilmek üzeredir. 2012 yılında 
inşaat ihaleleri yapılacaktır. Böylece yeni plan 
döneminde sulamaya açılan alan miktarı da 
hızla artacaktır. Sulama yatırımları ile eş za-
manlı ve koordineli olarak gerçekleştirilen ve 
2,1 milyon hektar alanı kapsayan toplulaştır-
ma çalışmaları da 2012 yılı içinde tamamla-
nacaktır.”
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URAT A AY I A  YAR AKIR A YATIRI  YARET

ORVEÇ EYET E  A A SI I A YARET

Diyarbakır, yeni teşvik uygulaması ile 
Türkiye’nin büyük firmalarının dikkati-
ni çekmeye başladı. Aralarında Adidas, 
Nike, Kappa, Puma Reebok gibi dünyanca 
ünlü markalara üretim gerçekleştiren Bi-
esseci Bursa Tekstil, Diyarbakır’a yatırım 
yapmak için kolları sıvadı. Galatasaray 
eski Başkanı merhum Özcan Canaydın’ın 
oğlu Murat Canaydın’ın firması Biesse-
ci Bursa Tekstil, yatırım için Diyarbakır 
OSB ile il merkezine yakın yerlerde in-
celemelerde bulundu. Diyarbakır OSB’yi 
ziyaret eden Murat Canaydın ile şirket 
yöneticileri, aralarında OSB Başkan Vekili 
Beşir Yılmaz, Karacadağ Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun’un 
da bulunduğu bir grup yetkili ile bir araya 
geldi. Diyarbakır’da yatırım yapmayı her 
zaman istediklerini belirten Murat Ca-
naydın, “Rahmetli babamın Diyarbakır’a 
her zaman ayrı bir sevgisi ve ilgisi vardı. 
Diyarbakır’a yatırım için niyetini her fır-
satta dile getirirdi. Bursa’da 50 bin met-
rekarelik bir alanda faaliyet gösteren bir 
firmayız. Yüksek maliyetler ve kıyasıya 
rekabetin yaşandığı bir dönemden ge-

çiyoruz. Hem maliyetlerimizi azaltmak 
hem de büyümek için yeni yatırımları 
planlarımız arasına aldık. Bu kapsamda 
yeni teşvik uygulamasının önemli fırsat-
lar sunduğu Diyarbakır’a geldik. İncele-
melerimiz sürüyor. Temaslarımız sonra-
sında arkadaşlarımız ile yeni yatırım için 
kararımızı vereceğiz” dedi. 

Murat Canaydın ve beraberindeki he-
yeti kabul eden Diyarbakır Valisi  Mustafa 
Toprak’ “Büyük firmaların Diyarbakır’la 

ilgilenmeleri, yatırım yapmaları ilde 
önemli bir sinerji yaratacak, alt sektörle-
rin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Tekstil 
ve konfeksiyon emek yoğun sektörlerin 
başında yer almakta. Bu gibi girişimler, 
bölgemizin en büyük sorunu olan işsizli-
ğe çözüm olacaktır. Valilik ve OSB yöne-
timi olarak İlimizde yapılacak yatırımlar 
konusunda imkânlarımız ölçüsünde her 
türlü desteği vermekten memnuniyet du-
yarız” dedi.

Norveç Kristiansand Entegrasyon ve 
Çeşitlik Kurumu çalışanlarından oluşan 
bir heyet Karacadağ Kalkınma Ajansı’nı 
ziyaret etti. Ajans Genel Sekreteri Dr. İl-
han Karakoyun, Bölge Direktörü Ingrid 
Saetre başkanlığında bir dizi görüşmeler-
de bulunmak için Diyarbakır’a gelen 13 
kişilik heyet ile bir araya geldi. Ziyarette 
Ajans Planlama Programlama ve Koor-
dinasyon Birimi Başkanı Ayşegül Özbek, 
Ajans’ın kurumsal yapısı, görevleri ve yü-
rüttüğü projeler ile Diyarbakır-Şanlıurfa 
Bölgesi hakkında katılımcılara bir su-
num yaptı. Bölge Direktörü Ingrid Saetre, 
Norveç’e dünyanın değişik bölgelerinden 
gelen göçmenlerin Norveç toplumuna 
entegrasyonuna ilişkin uyguladıkları po-
litikalar, yaptıkları çalışmalar ve yürüt-
tükleri projeler hakkında bilgi verdi. Top-

lantının ardından heyet, Ajans uzmanları 
eşliğinde On Gözlü Köprü, Keçi Burcu ve 

İç Kale gibi tarihi mekânları gezdi. 
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2010 ve 2011 yıllarında toplam 268 pro-
jeye 41 milyon TL hibe desteği sağlayan Ka-
racadağ Kalkınma Ajansı, 2012 yılında da 19 
milyon TL destek verecek. Karacadağ Kal-
kınma Ajansı’nın Mali Destek Programları, 
Şanlıurfa Dedeman Otel’inde düzenlenen 
Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştiril-
mesi Platformu (ŞUYERGEP) toplantısında 
tanıtıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi 
Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Milletvekilleri 
Abdulkerim Gök, Mehmet Akyürek, Seydi 
Eyüpoğlu, Yahya Akman ve Mahmut Kaçar, 
Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr. Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Harran Üniversitesi Rektör Yrd. 
Ahmet Yılmaz, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Sabri Ertekin, Karacadağ 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan 
Karakoyun, Şanlıurfa İl Genel Meclisi Baş-
kanı Mustafa Yavuz, Şanlıurfa Ticaret Bor-
sası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda iş 
adamı katıldı.

Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa’nın 
son dönemde gelişiminde Karacadağ Kal-
kınma Ajansı’nın yürüttüğü çalışmaların 
büyük katkısı olduğunu söyledi. Çelik, “Yo-
ğun rekabetin yaşandığı bir dönemde sağ-
ladığımız teşvikler ile şirketlerimize destek 
oluyoruz. Türkiye’de firmaların yüzde 98’i 30 
işçinin altında istihdam sağlayan KOBİ’ler. 
Bunların ölçeklerini büyütmek zorundayız. 
Bu konuyu önemsiyoruz. Artık sadece ma-
liyet odaklı bir yaklaşımla, üçüncü dünya 
ülkesi konsepti ile rekabet politikalarımızı 

belirleyemeyiz. Teknoloji ile ancak dünya 
pazarlarında yer alabiliriz. Teknolojiyi kul-
lanmak adına kalifiye eleman sorunumuzu 
çözmeliyiz. Bakanlık olarak İş-Kur aracılı-
ğıyla bu konuda önemli çalışmalar yürüt-
mekteyiz. Uygulamaya koyduğumuz teşvik 
politikaları ve Kalkınma Ajanslarımız ile 
bölgesel gelişmişlik farkını ortadan kaldır-
maya yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Bu 
çerçevede Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 
2013’te vereceği 19 Milyon TL’lik kaynağı 
önemsiyoruz. Ajansın yürüttüğü çalışmalar 
Şanlıurfa’nın gelişimine önemli katkı sağladı, 
bunda sonra da bu katkının devam edeceği-
ne inanıyoruz” dedi.

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Suri-
ye’deki çatışmalara rağmen Bursa ve İstanbul 
başta olmak üzere birçok ilde işadamları 
heyetlerinin Şanlıurfa’da yatırım yapmak 
için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. 
Vali Güvenç, “Tüm sorunlara rağmen ümit-
liyiz. Şehrimizin sorunlarının ele alındığı, 
Şanlıurfa’nın ‘ortak aklını’ temsil eden ŞU-
YERGEP toplantısına yoğun katılım bize 
güç katmakta, geleceğe ilişkin umutlu olma-
mızı sağlamaktadır. Karacadağ Kalkınma 
Ajansımızın 2013’te sağlayacağı hibe prog-
ramlarına girişimcilerimiz rahatlıkla baş-
vurabilirler. Şanlıurfalı yatırımcılar projele-
rini Ajansımızın ilimizdeki yatırım destek 
ofisine ulaştırabilir. Destek alan firmalar bir 
yandan üretimlerini artırırken diğer yandan 
rekabette bir adım öne geçmeyi başarmak-
tadır” diye konuştu.

ŞUTSO BAŞKANI ERTEKİN: HER 

YIL 800 MİLYON TL’LİK YATIRIM 

ÇEKMELİYİZ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı E. Sabri Ertekin, yeni teşvik uygulamaları 
çerçevesinde 495 milyon TL’lik yatırımı şeh-
re kazandırdıklarını söyledi. Ertekin şunları 
ifade etti: “Bu yatırımlar sayesinde 5 bin ki-
şiye istihdam sağlanacak. Şanlıurfa, yeni teş-
vik uygulaması kapsamında yatırımcılardan 
yoğun ilgi görmektedir. İkinci OSB’de yer 
tahsisi yapmaya devam ediyoruz. ”

KARAKOYUN: 3 AYRI PROGRAMDA 

19 MİLYON TL DESTEK VERECEĞİZ!

Bu yıl üç ayrı program kapsamında 
projelere destek vereceklerini açıklayan Ka-
racadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Dr. İlhan Karakoyun, toplam 19 Milyon TL 
hibe vereceklerini açıkladı. Son iki yılda pro-
je sahiplerinin katkıları ile toplam 77 Milyon 
TL’lik kaynağı Diyarbakır ve Şanlıurfa’da ya-
tırımlara aktardıklarını vurgulayan Karako-
yun, “Bu yıl KOBİ’lere yönelik Ekonomik 
Gelişme Mali Destek Programı, bölgemizde 
turizmin gelişimine katkı sağlayacak Turizm 
Altyapısı Mali Destek Programı ile kurula-
cak İŞGEM, OSB ve KSS’lerin altyapılarının 
iyileştirilmeye yönelik Sanayi Altyapısı Mali 
Destek Programı’nı uygulayacağız. Amacı-
mız firmalarımızın kapasitesini artırmak, 
yeni ürünler ile başta ulusal olmak üzere 
dünya pazarlarına açılmasına katkı sağla-
mak, ölçeklerini büyütmek” dedi. 

AKA  ARUK ÇEL K  TEK OLO  LE A AK Ü YA A ARLARI A YER ALA L R
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EYLA I AR SOTU GÖ Ü Ü ULUSAL A ARLARA KT
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi, ken-

dine has biberi ile yer aldığı ‘isot’ pazarın-
da büyümek için harekete geçti. Geçen 
yıl yerel marketlerin raflarında yer alan 
Ceylanpınar İsot’una aralarından Ülker’in 
de bulunduğu büyük perakendeciler yo-
ğun ilgi gösteriyor.  Karacadağ Kalkınma 
Ajansı’nın 2010 Yılı Ekonomik Gelişme 
Mali Destek Programı kapsamında destek 
verdiği Ceylanpınar Kaymakamlığı’nın 
yürüttüğü proje sayesinde Ceylanpınar’da 
‘ev tipi isot’ tabir edilen isot çeşidi evler-
den çıkıp modern tesislerde üretilmeye 
başlandı. Ceylanpınar İsot’unun yeni yol 
haritası Ceylanpınar Kaymakamı Özerk 
Özcan, 36 üyeden oluşan Ceylanpınar Bi-
ber Üreticileri Birliği ile Ülker Grubu’nun 
baharat tedarikçilerinden Atom Gıda 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda ele 
alındı. Toplantıda konuşan Kaymakam 
Özerk Özcan, “Kaymakamlık olarak 
Ceylanpınar’da ev tipi isot üretiminin 
öncülüğünü yapmak istiyoruz. Hedefi-
miz biber üretimini ilçemizin geneline 
yaymak istiyoruz. Bu kapsamda biber 

üreticileri birliği bölgedeki üreticilere 1 
milyon fidenin dağıtımını yaptı. Geçen 
yıl tesisimizi kurup ilk üretimimizi ger-
çekleştirerek önemli bir aşama kaydettik. 
Bibere üretimi artırmak ve ev tipi isotta 
Ceylanpınar’ı öncü kılmak istiyoruz. İl-
çemizde özel sektörün ileriki dönemde 
benzer yatırımlar yapmasını hedefliyoruz 
” dedi. Geçen yıl gerçekleştirilen ürün-
lerin yerel marketlerin raflarında yer al-
dığını belirten Özcan, Ülker Grubu’na 

deneme satışlar kapsamında 1.5 ton isot 
sattıklarını söyledi. Atom Gıda Kalite Gü-
vence Müdürü Mustafa Balta, ise şunları 
kaydetti: “Firma olarak Ceylanpınar’daki 
bu girişimi önemsiyoruz. Hem alım yap-
mak hem de tesise teknik destek vermek 
istiyoruz. Ev tipi isot alanında şuana ka-
dar böyle bir tesis ile karşılaşmadık. Firma 
olarak Ceylanpınar İsot tesisini yakından 
takip ediyoruz. Gelişmeler ışığında büyük 
miktarlarda alımlar yapabiliriz.”

5  K L K ÇA RI ERKE  Ç  Y  YET ROTOKOLÜ 

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 
yoğun çabaları sonucunda Şanlıurfa’ya 
yatırım yapma kararı alan CMC firması 
ile Şanlıurfa Valiliği arasında bin 500 ki-
şinin istihdam edileceği çağrı merkezi 
için iyi niyet protokolü imzalandı. 

 Protokol törenine Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Sanayi, 
Teknoloji ve Bilim Bakanı Nihat Ergün, 

Şanlıurfa Valisi Şanlıurfa Celalettin Gü-
venç,  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı E. Sabri Ertekin ile Karacadağ 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İl-
han Karakoyun katıldı.

İmza töreninde konuşan Bakan 
Faruk Çelik işsizliğin büyük bir sorun 
olduğu Şanlıurfa’da çağrı merkezinin 
kurulmasının önemli olduğunu belirt-

ti. Şanlıurfa için istihdamın önemli bir 
sorun olduğunu belirten Bakan Çelik, 
“İstihdamın arttırılması konusunda el-
den gelen ne varsa ardımıza koymaya-
cağımızı söylemiştik. Şanlıurfa çok ca-
zip bir il olacak dedik. Çok şükür şuan 
herkesin Şanlıurfa’da yatırım yapmak 
için sıraya girdiğini görüyoruz. Şimdi 
1500 kişi önümüzdeki günlerde 8.500 
kişi olarak devam edecek” dedi. 

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç 
ise “CMC yönetim kurulu başkanımız 
da burada. İlimizde çağrı merkezi ku-
ruyor, yerini kiraladık. İnşallah bin 500 
kişiyi OSB’de istihdam edecek kendisi-
ni tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. 
CMC yönetim kurulu Başkanı Engin 
Üstel de konuşmasında bu kadar ilgi ile 
karşılaşmanın güzel bir duygu olduğu-
nu belirterek hayırlı olması dileğinde 
bulundu.
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A A SI I I  KALKI A KURULU A LIUR A A TO LA I

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Or-
tak Akıl Platformu” olarak işlev gören 
Kalkınma Kurulu, bu yılın ilk toplantısını 
Şanlıurfa El Ruha Oteli’nde gerçekleştirdi. 
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki kamu 
kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, 
yerel yönetimler ile STK temsilcilerinin 
yer aldığı 100 kişilik Kalkınma Kurulu, 
toplantıda GAP Eylem Planı Revizyonu 
kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa ille-
rinin proje önerilerini, bölgenin sorun-
larına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, 
potansiyeline ve önceliklerine yönelik 
olarak Ajans Yönetim Kuruluna yapılacak 
tavsiyeleri ele aldı.  Toplantının açılışında 
konuşan Şanlıurfa Valisi ve Karacadağ 
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başka-
nı Celalettin Güvenç, Ajansın destekledi-
ği projelerin her geçen gün meyvelerini 
vermeye başladığını söyledi. Vali Güvenç, 
“Ajansların edindikleri tecrübelerle her yıl 
yenilenen proje teklif çağrıları sonucu ba-
şarılı bulunan projeler meyvelerini verme-
ye başlamış ve etkin izleme yöntemlerinin 
görülmesiyle Ajanslara yerel ve ulusal ka-
muoyunda gösterilen ilgi giderek artmıştır. 
Karacadağ Kalkınma Ajansı, kuruluşunun 
üçüncü yılında; bir taraftan kamu sektörü, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
projelerine önemli mali ve teknik destek-
ler sağlarken, diğer taraftan ulusal ve ulus-
lararası düzeydeki girişimleriyle bölgeye 
yatırımcı çekmek için tanıtım ve yatırım 
destek faaliyetleri sürdürmektedir.  Ajan-
sımızın hem Diyarbakır hem de Şanlıurfa 
illerinin ekonomik gelişmesi için kritik 

öneme sahip turizm ve sanayi sektörlerine 
verdiği destekler sanayi ve turizmin geliş-
mesine katkıda bulunmaktadır” dedi.

BÖLGEYE 80,2 MİLYON TL’LİK 

YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ  

Ajansın Doğrudan Faaliyet Desteği ve 
Teknik Destek gibi farklı araçlarla bölgesel 
gelişmeye yönelik verdiği desteklerin nite-
liğini geniş bir yelpazeye yaydığına dikkat 
çeken Vali Güvenç şunları söyledi: “Bu 
kapsamda Ajansımızın faaliyette olduğu 
2010 ve 2011 yıllarında Ekonomik Geliş-
me Mali Destek Programı, Turizm Altya-
pısı Mali Destek Programı ve Doğrudan 
Faaliyet Destek Programı vasıtası ile top-
lamda 203 projeye hibe desteği verilmiştir. 
Ayrıca, 55 kurum ve kuruluş ile STK’ya 
çeşitli konularda teknik destekler verilmiş-
tir. Bu mali ve teknik desteklerin toplam 
büyüklüğü 42,2 Milyon TL’dir. Bu Proje-
lere, proje sahipleri de 38 Milyon TL eş 
finansman katkısı sağlamışlardır. Dolayı-
sıyla, uygulanan projelerle Bölgeye toplam 
80,2 TL yatırım kazandırılmıştır. Bölgesel 
kalkınma hedeflerinin ve stratejilerinin 
belirlenmesi ve verilecek desteklerin temel 
çerçevesinin oluşturulması için Kalkınma 
Ajanslarınca Bölge Planları hazırlanmak-
tadır. Katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla 
bölge illerindeki kamu kurum ve kuruluş-
ları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, 
özel sektör temsilcileri ve Kalkınma Kuru-
lu üyelerinin katkılarıyla 2011-2013 Bölge 
Planı hazırlanmış ve Ajansımızın destek 
faaliyetlerinin esasını oluşturmuştur.

10. KALKINMA PLANI VE BÖLGE 

PLANI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Önümüzdeki dönemde 2014-2023 
yılları arası 10 yıllık dönemi kapsayacak 10. 
Ulusal Kalkınma Planı ve Bölge Planı ça-
lışmaları başlayacaktır. Bölgemizdeki tüm 
kesimlerin ve Kalkınma Kurulumuzun bu 
çalışmaların içinde bulunarak katkı sağla-
ması gerekmektedir. Yeni Anayasa yazım 
çalışmaları nasıl gelecekteki Türkiye’nin 
temel taşlarını oluşturacak ise, bu planlar 
da ekonomik ve sosyal altyapıya dönük is-
tikameti belirleyecektir. Kalkınma Planı ve 
Bölge Planlarının dışında Bölgemize doğ-
rudan etkisi bulunan GAP Eylem Planı-
nın da önümüzdeki süreçte revize edilme-
si beklenmektedir. Bu konuda Ajansımız 
bölgedeki kamu kurumları, özel sektör 
temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını 
ziyaret ederek görüş ve önerilerini almak-
tadır. Temennimiz bu gayretlerin Bölge-
mizde tüm kesimlerce desteklenmesi ve 
sorunların çözümüne herkesin elinden 
geldiğince katkıda bulunmasıdır”

Toplantıda konuşan Karacadağ Kal-
kınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan 
Karakoyun “Bölgenin ortak akıl platfor-
mu olan Kalkınma Kurulumuz, Ajansı-
mızın faaliyetlerinin belirlenmesinde bize 
yol gösteren önemli bir konumda bulun-
maktadır. Ajans olarak GAP Eylem Planı 
Revizyonu çalışmalarımızda Kalkınma 
Kurulumuzun katkılarını görmekteyiz. 
Ajans olarak 2010 Yılı Ekonomik Gelişme 
Mali Destek Programı kapsamındaki pro-
jelerimizi bitirdik. 2011 Yılı Ekonomik Ge-
lişme Mali Destek Programı çerçevesinde 
projelerimiz bütün hızıyla devam ediyor. 
2012 yılına ilişkin planlama çalışmala-
rımız devam ediyor. KOBİ’lere yönelik 
hibe programlarımızın yanı sıra bölgenin 
beşeri sermayesinin artırılmasına yönelik 
çalışmalarımız kapsamında 9 bin kişiye 
eğitimlerin verilmesine katkı sağladık. Öte 
yandan Cazibe Merkezlerini Destekleme 
Programı kapsamında Kültür ve Tarih 
Odaklı Turizm Projelerimiz devam et-
mektedir” şeklinde konuştu.
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KALKI A A A SLARI ESTEK EKA ALARI I  
GEL T R L ES  Ç  EY  AST

A A SI I I  ESTE YLE RO E A IRLA I A A I E LEKET E YATIRI  YA TI

Kalkınma Ajansları uzmanları, mev-
cut destek sisteminin geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi amacıyla mevzuat deği-
şikliklerini tartışmak için bir araya geldi. 
Karacadağ Kalkınma Ajansı ev sahipli-
ğinde Şanlıurfa Hilton Oteli’nde 6-8 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleştirilen toplan-
tıya 18 Kalkınma Ajansından 34 uzman, 
Kalkınma Bakanlığı uzmanlarından 
Mustafa Erdem Kazaz, TÜBİTAK-BİL-
GEM-UEKAE G222 uzmanlarından 

Emre Pekkaya ile Ender Özmen katıldı. 
Toplantılarda, bir taraftan Ajanslar 

arasında tecrübe paylaşımı yapılırken, 
diğer taraftan Ajansların mevcut destek 
mekanizmalarının daha etkin bir şekilde 
uygulanması ve yeni destek mekanizma-
larının geliştirilmesi konuları tartışıldı. 
Ayrıca, Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİ-
TAK işbirliğiyle geliştirilen ve halen test 
süreci devam eden “Kalkınma Ajansları 
Program Yönetim Sistemi” yazılımına 

ilişkin Ajans uzmanları bilgilendirildi. 
Toplantılar sonucunda mevzuatta ön-
görülen değişikliklere ilişkin geliştirilen 
öneriler bir rapor halinde Kalkınma 
Bakanlığı’na sunulacak. 

Üçüncü gün ise, katılımcılar, Karaca-
dağ Kalkınma Ajansı’nın Turizm Altya-
pısı Mali Destek Programı kapsamında 
hibe desteği alan Şanlıurfa’nın Halfeti 
ilçesindeki projeleri ziyaret ederek incele-
melerde bulundular.

Gap Ekolojik Tarımsal Kalkınma ve 
Sosyal Yardımlar Derneği (GAP EKO-
DER), Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Progra-
mı kapsamında hazırladığı, “Şanlıurfa’da 
Üretilen Nar Meyvesinin Dış Pazar 

Araştırması Projesi” meyvelerini verme-
ye başladı. Biogap  Gıda ve İlaç San. Tic. 
Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Medet 
Abbasoğlu, Ajans desteği ile yaptırılan 
fizibilite çalışması doğrultusunda Şanlı-
urfa 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde nar 
işleme tesisi kurmaya karar verdiklerini 
söyledi. Tesisin günlük 40 ton nar işleme 
kapasitesine sahip olduğu belirten Medet 
Abbasoğlu,  işletme sayesinde 20 kişinin 
istihdam edileceğini ve bölge çiftçisinden 
bu yıl nar alımı yapacaklarını söyledi. Ab-
basoğlu, “Tesiste nar suyu, nar ekşisinin 
yanı sıra nar tanesi ve kurusu elde edece-
ğiz. Nar suyu ve konsantresi üretiminde 
atık madde olarak çıkan nar çekirdeğini 
ise içermiş olduğu bitkisel yağdan dolayı 
kozmetik ve ilaç sanayinde değerlendire-
ceğiz” dedi.



98 bölgesel kalkınma

Silvan ve Ambar barajları ile Silvan Su-
lama Tüneli’nin temel atma töreni Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İş-
leri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla 
gerçekleştirildi. Kalkınma Bakanı Cev-
det Yılmaz törende yaptığı konuşmada, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2008 
yılında Diyarbakır’da açıkladığı GAP Ey-
lem Planı ile GAP’ın yepyeni bir döneme 
girdiğini ifade ederek, yılların özlemi olan 
ve bölgenin çehresini değiştirecek, sos-
yal ve ekonomik kalkınmanın ivmesini 
artıracak bir projenin temelini attıklarını 
kaydetti. 

Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkı-
na işaret eden Yılmaz, kendilerinden önce 
GAP’ın çok yavaşladığını ifade ederek, 
şöyle konuştu: ‘’Bizim her zaman söyle-
diğimiz bir söz var. Bölgesel milliyetçiliğe 
karşıyız. Doğu neyse bizim için batıda o. 
Kuzey neyse güneyde o. Fakat şu gerçeği 
de biliyoruz. Geçmişte uzun yıllar yete-
rince yatırım yapılamadığı için bu bölge-
lerimiz Türkiye’nin ortalamasının altında 
kalmış bölgelerdi. Türkiye’nin şu anda 
hedefleri var. 2023 yılında 10 büyük ülke 
arasında olmak istiyoruz. Ekonomimizi 
çok daha büyütmek istiyoruz. Sosyal ya-
pımızı çok daha güçlendirmek istiyoruz. 
Demokrasimiz artık normal demokrasi. 
Yetmez diyoruz, ileri demokrasi olmalı 

diyoruz. Yeni anayasa çalışmaları yapı-
yoruz. Bütün bunları yaparken Türkiye’yi 
ileri götürürken, bu bölgelerimizin geri 
kalması düşünülemez. Bir taraftan ülkeyi 
büyütürken diğer taraftan bölgeler arası 
farklılıkları azaltmak zorundayız. Bu he-
defe dönük olarak 2008 yılında GAP Ey-
lem Planı ilan edildi. Eylem planında çok 
çeşitli faaliyetler var. Bu faaliyetler arasın-
da sulama son derece önemli.’’ 

BAKAN EKER: ZİRAİ ÜRETİM 4 

KAT ARTACAK

Bakan Eker ise konuşmada, bölge için 
çok önemli olan bir yatırımın temelini at-
tıklarını söyledi. Silvan Barajı Projesi’nin 
rüyası çok eskiden beri görülen bir proje 
olduğunu belirten Bakan Eker, “İlk millet-
vekili olduğumuz dönemlerdeki Diyarba-
kır milletvekilleriyle birlikte Silvan Barajı 
için çok çalıştık. O dönemdeki arkadaş-
larımızın da hakkını hukukunu teslim 
etmek lazım. Burası bu bölge için, bölge 
insanına iş bulmak için çok önemli. Hu-
zurun tesisi, işsizlikle mücadele, verim ve 
üretimin artırılması için çok önemli. Zirai 
üretimin 3-4 kat artması için çok önem-
li” dedi. Bölgenin uzun bir zaman ihmal 
edildiğini, içme suyunun bile olmadığını 
anlatan Bakan Eker, şunları söyledi: “Bu-
gün temelini attıklarımız, dev bir projenin 
parçası. Dicle Nehri ile Batman Çayı’nın 
arasında kalan bölgenin büyük bir kısmı 

Silvan’ın ve Bismil’in arazisidir. Bu bölgede 
yaklaşık 2,5 milyon dönüm arazi var. Sil-
van Barajı ile bu arazi sulanacak. Sulu ta-
rım yapılmıyorsa dekara 200 kilo buğday 
alınır ama eğer sulama gelirse 500-600 
kilo olur dönüm başı. Şimdi hesaplayın 
buranın geliri ne kadar artacak.”

BAKAN EROĞLU: 6 MİLYAR TL’LİK 

YATIRIM

Silvan Projesi’nin toplam maliyetinin 
6 milyar lira olan büyük bir proje olduğu-
nu ifade eden Bakan Eroğlu, “Silvan Bara-
jı, Atatürk Barajı’ndan sonra GAP’taki en 
büyük sulama barajı. Küçük bir gölet falan 
değil, 174,5 metre yükseklikte, 8,5 milyon 
metreküp gövde hacmi olan dev bir tesis. 
Ancak barajı yapmakla bitmiyor. Yaklaşık 
11,5 kilometre uzunluğunda iki gözlü 7 
metre çapında dev tüneller, sulama tesis-
leri gerekiyor” dedi. Bakan Eroğlu, Silvan 
Barajı ile yaklaşık 2,5 milyon dönüm ara-
zinin sulanacağını da belirterek şunları 
söyledi: “Buradan çiftçimizin cebine yılda 
884 milyon lira ilave para girecek. Önemli 
miktarda istihdam sağlanacak. Burada 
sulamadan sonra 318 bin kardeşimize 
iş ve aş temin edilecek. Sadece bu bara-
jın temelini atmakla kalmıyoruz. Ambar 
Barajı’nın ve Silvan Sulama Tüneli’nin de 
temelini de atıyoruz. Pamukçay Barajı’nın 
temelini atarken dedik ki 12.12.2012 saat 
12’de bitireceğiz dedik, inşallah bitecek. 
Bununla birlikte Ambar Barajı ile birlikte 
135 bin dönüm arazi sulanacak. Bu baraj-
ların sulama tesislerinin yapılması, burada 
refahın artması, işsizliğin azalması ve hu-
zurun temini için olmazsa olmaz şarttır.”

BAKAN ŞİMŞEK: PROJE İLE 

BÖLGEYE GÖÇ BAŞLAYACAK

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, 
“1990 ile 2002 döneminde bugünkü fiyat-
larla bu projeye yıllık ortalama 1,4 milyar 
lira kaynak ayrılıyordu. Ama saygıdeğer 
başbakanımızın verdiği talimattan sonra 
biz bunu yıllık ortalama 3,5-4 milyar lira-
ya artırdık. Yani bir an önce bölge kalkın-
sın diye Güneydoğu Anadolu Projesi’ne 
aktarılan parayı 2-3 kat civarında artırdık’’ 
dedi. 

GA I  SO  ALKASI S LVA  ARA I I  TE EL  ATIL I
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YAR AKIR  TUR E A E ERKE  OLUYOR

Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkez-
lerini Destekleme Programı kapsamında 
Diyarbakır Valiliği tarafından hazırlanan 
Diyarbakır’ın kültürel mirasının tanıtımı ve 
korunmasını hedefleyen 6 projenin tanıtı-
mı Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak tara-
fından tanıtıldı. Valilik toplantı salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya Vali Mustafa 
Toprak, Vali Yardımcısı Mustafa Can, Ka-
racadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Dr. İlhan Karakoyun, İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Tevfik Arıtürk ve çok sayıda basın 
mensubu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vali Toprak 
Diyarbakır’da bu sene uygulamaya konulan 
Cazibe Merkezleri Destekleme Programı 
konusunda bilgilendirme toplantı oldu-
ğunu belirterek “Amacımız geçmişten bu-
güne gelen ve bize miras olarak bırakılan 
bu eserleri gelecek kuşaklara restorasyonu 
yapılmış, onarımı tamamlanmış ve gelece-
ğe de iyi bir şekilde gidecek noktada ayakta 

tutulmalarını gerçekleştirmektir. Ayrıca bu 
eserlerin dünya çapında eserler olduğun-
dan ortak dünya miras listesine yazdırılma-
sı ve önemini de o ölçüde vurgulamak ve 
tanıtmak istiyoruz. Bunun yanı sıra ilimizin 
ekonomik ve istihdam arayışları içerisinde 
bulunduğumuz bir süreçte kültür ve turizm 
değerlerinin başlı başına ilimizi kalkındı-
racak, geliştirecek ve istihdam konusunda 
katkı sağlayacak ana sektör olduğunu da 
göz ardı etmiyoruz. Biz istedik ki Cazibe 
Merkezleri Projesi Programının 2. evresin-
de Diyarbakır’da ihtiyacını duyduğumuz 
hem kaynak sorununu ortadan kaldırabil-
mek için hem de üzerinde bulunduğumuz 
bu kültürel ve tarihi mirasın değerlendiril-
mesi için Programın temeline bu çalışmala-
rı aldık. Böylece turizme alt yapı tesis edelim 
istedik. Biz Cazibe Merkezleri Programı 
çerçevesinde 3 yıl içerisinde toplam 60 Mil-
yon TL‘lik bir kaynak kullanacağız ve her 
bir yıl için ayrılacak 20 milyon TL’nin hangi 
tarihi eserlerin turizme kazandırılması için 
yürütülen çalışmalara kaynak olarak sağla-
nacağını planlamış durumdayız” dedi.

YAR AKIR A LER TIKIR TIKIR L YOR

Diyarbakır, bankacılığın gözde ili 
oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan 
Bali, “Diyarbakır bizim en hızlı kredi 
artışı sağladığımız, büyüme açısından 
da geri dönüş açısından da en iyi per-

formans gösterdiğimiz illerden biri. En 
ufak sorun yok, tıkır tıkır işleyen süreç 
var. Arsa fiyatları da uçmuş durumda” 
dedi. Türkiye İş Bankası’na, geçtiğimiz 
perşembe gecesi Euromoney tarafın-
dan ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ ödülü 
verildi. Londra’da ödül töreni öncesinde 
Akşam Gazetesi’ne konuşan İş Bankası 
Genel Müdürü Adnan Bali bankanın 
Doğu ve Güneydoğu’daki büyüme stra-
tejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Diyarbakır’dan söz açılınca gözleri par-
layan Bali, şunları söyledi: “Diyarbakır, 
bizim çok hızlı kredi artışı sağladığımız, 
büyüme açısından da geri dönüş açısın-
dan da en iyi performans gösterdiğimiz 
illerden biri. Borcuna sadık bir şehir. 
Tıkır tıkır işleyen bir sürecimiz var. Top-
ladığımız kaynağın maliyeti, verdiğimiz 
krediler, kredi artış hızımız, geri dönme 

oranımız açısından en başarılı bölge-
lerimizden biridir. Ticaret anlamında 
Diyarbakır’da müthiş bir gelişme var. 
Ataşehir gibi şehre ilave şehirler konuşu-
luyor. Arsa fiyatları da uçmuş durumda.”  

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Doğu ve Güneydoğu’da bankaların kredi 
verirken işleri zorlaştırdığını söyleyerek 
bankalara yüklenmişti. Bali, “Bankalar 
kredi vermiyor demekle ‘bana kredi ver-
miyor’ demek başka şeyler. 2011’de ban-
kacılık sistemi, nakdi kredilerini yüzde 
30’un üzerinde artırmış. İş Bankası ise 
kredilerini, sektörün açık ara üzerinde, 
yüzde 39’a karşılık yüzde 43 oranında 
yükseltmiş. Bunun da yüzde 80’i ticari 
kredi. Bankacılık neden kredi vermesin? 
Elindeki parayı satamazsa zarar eder. 
Bankalar arasında bir rekabet var, finan-
sal hizmet kıtlığı da yok” diye konuştu.
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Yeni Teşvik Sisteminin tanıtım toplan-
tıların ikincisi Şanlıurfa’da gerçekleştiril-
di. DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Konferans 
Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Eko-
nomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Şanlı-
urfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakı-
baba, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
(TİM) Mehmet Büyükekşi, İstanbul Tica-
ret Odası Başkanı (İTO) Murat Yalçıntaş, 
TSO Başkanı Sabri Ertekin ve yaklaşık 
200 iş adamı katıldı. Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, katılımcıları, Türkçe, Arapça 
ve Kürtçe selamlayarak, Türkiye’nin pek 
çok ilinden farklı inanç ve etnik köken-
den işadamlarının “acaba ben de bir çivi 
çakabilir miyim” düşüncesiyle Şanlıurfa’ya 
geldiklerini söyledi. Çağlayan, “İstanbul’da 
Ankara’da İzmir’de ne varsa; Şanlıurfa’da, 
Bitlis’te, Van’da da o olmalı’ diyerek yola 
çıktık. Türkiye’nin en geri kalmış 15 iline 
karşı pozitif ayrımcılık yaptık. Bu illeri bir 
yatırım ve cazibe kenti yapmak istiyoruz” 
dedi. Çağlayan, bölgelerarası gelişmişlik 
farkının sona erdirmeyi hedeflediklerini 
söyleyerek, cumhuriyet tarihinin en cö-

mert teşvik sistemini hayata geçirdiklerini 
belirtti. “Türkiye’yi ‘zıplatacak’ projelere ih-
tiyacımız vardı. Yeni teşvik yasası da bun-
lardan biri” diye konuşan Çağlayan, 2023 
hedefinde önemli bir kilometre taşında ol-
duklarını ifade ederek, “Yatırım gelmeden 
işçisi hazır olacak” diye konuştu.

Bakan Çağlayan: İşadamları 

Yatırımı Tamamlayana Kadar 

Elemanları Hazır Olacak

Bölgeye yatırım yapmak isteyen işa-
damlarının, “Yer var mı? iletişim ve ula-
şım imkanları nasıl, yetişmiş eleman var 
mı?” gibi soruları olduğunu hatırlatan 
Çağlayan, il valilerine talimat verdiklerini 
ve İŞKUR ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından açılan tüm kursla-
rın kentlerde faaliyete geçirilmesini iste-
diklerini söyledi. Çağlayan, “İşadamları 
yatırımı tamamlayana kadar elemanları 
hazır olacak” Zafer Çağlayan, bazı sigor-
ta şirketlerinin Doğu ve Güneydoğu’daki 
kimi işyerlerini sigortalamadıkları yö-
nünde duyumları olduğunu belirterek, 
“Eğer bankalar ve sigorta şirketlerinden bu 
bölgelere farklı uygulamalar yapan olursa 
çıkıp isimlerini tek tek açıklayacağım” uya-
rısında bulundu.

Bakan Çelik: Şanlıurfa ve benzeri 

İllerdeki Potansiyeli Ortaya 

Çıkarmalıyız 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik ise Şanlıurfa’nın tüm potansiyeli-
nin masaya yatırılması gerektiğini ifade etti. 
“Kentin güvenlik sorunu yok. 500 milyar 
ihracat hedefini 8-10 kent ile yakalamak çok 
zor. Şanlıurfa ve benzeri illerdeki potansiye-
lin harekete geçirilmesi adına teşvik paketi 
hazırlandı” şeklinde konuştu.

Toplantının gerçekleştirdiği salonda 
Ajansımız bünyesinde faaliyet gösteren Di-
yarbakır ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisleri 
stant açtı. Yeni teşvik uygulamaları konu-
sunda işadamlarının sorularını yanıtlayan 
Ajans uzmanları, yatırımcılar ile bire bir 
görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin 
ardından uzmanlarımız Şanlıurfa’da yatırım 
arayışında olan bazı işadamları ile organize 
sanayi bölgesinde uygun yerler konusunda 
ziyaret gerçekleştirdi.  Toplantı sonrasında 
Ajans standımızı ziyaret eden Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Eko-
nomi Bakanı Zafer Çağlayan ile İstanbul Ti-
caret Odası Başkanı (İTO) Murat Yalçıntaş’a 
Ajans tarafından hazırlanan Göbekli Tepe 
Tanıtım setinden hediye edildi. 

RA ATI  A YO LARI A  A LIUR A YA YATIRI  YARET
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A O YA A  A LIUR A YA YO U  LG

Dünyanın en çok seyahat eden ulus-
larından biri olan Japonlar, gözlerini 
Şanlıurfa’ya çevirdi. 6’sı gazeteci 9’u opera-
töründen oluşan 15 kişilik Japon heyeti 13-
16 Haziran tarihleri arasında Şanlıurfa’da 
incelemelerde bulundu. 

Heyet, 2 günlük gezi boyunca pek çok 
tarihi ve turistik alanı ilgili kurum temsil-
cileri ve rehberler eşliğinde gezdi. İlk gün 
Göbekli Tepe,  Haleplibahçe Mozaikleri, 
Şanlıurfa Müzesi, Ulucami, Mutfak Müze-
si, Balıklıgöl, Gümrük Hanı, Bedesten ve 

tarihi çarşılar gezildi. İkinci gün ise Harran 
Kalesi, Harran Ulucami, Harran Kümbet 
Evleri, Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu 
ziyaret edildi. Halfeti’de tekne  turu yapıl-
dı, jet-ski gösterileri izlendi ve Karacadağ 
Kalkınma Ajansı’nın desteği ile alınan 
ATV motorlarla gezi düzenlendi. 2 günlük 
gezinin ardından El-Ruha Otel’de gerçek-
leştirilen değerlendirme toplantısında il-
deki ilgili kurum amirleri, otel yöneticileri 
ve tur operatörleri ile Japon heyet bir araya 
geldi. Heyet gezi boyunca edindikleri izle-
nimlerini, görüş ve önerilerini, Şanlıurfa’ya 
daha çok Japon turist gelmesi için yapıl-
ması gerekenleri, katılımcılara aktardılar. 
Şanlıurfa’nın buram buram tarih kokan 
bir şehir olduğunu belirten heyet özellik-
le Göbeklitepe’ye çok özen gösterilmesi ve 
tanıtımının çok daha iyi yapılması gerekti-
ğini vurguladılar.  

20 bin metrekare kapalı alana sahip gazlı 
bez üretim tesisini Şanlıurfa’ya kuran Cengiz 
Balçık, dünyaya tıbbi sarf malzeme pazar-
lıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ya-
tırım yapıp, katma değer ve istihdam sağla-
mayı amaçlayan YüCe Tıbbi Gereçler İthalat 
İhracat Mümessillik Sanayi ve Ticaret Ltd. 
Şti. ortaklarından ve Tüm Tıbbi Cihaz Üre-
tici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu 
(TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Balçık, üretim ve çalışmaları hakkında bil-
giler verdi. 1981 yılında çalışmaya başladığı 

sağlık sektöründe ithalat ve pazarlama fir-
masında, cerrahi, kadın doğum ve tüp be-
bek laboratuar dallarında tecrübe kazanan 
abisi Yümnü Balçık ile birlikte 1994 yılında 
YüCe Tıbbi Gereçler İthalat İhracat Mümes-
sillik San. ve Tic. Ltd. Şirketini kurduklarını 
söyledi. Balçık, “Kurduğumuz bu ilk fabri-
kayı büyük bir gruba devrettik. 2007 yılında 
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 
bin metrekarelik bir alan içerisinde 20 bin 
metrekare kapalı alanda üretim yapmaya 
başladık.Türkiye’de ve yurt dışında isim 

yapmış bazı firmalarla marka anlaşması 
yapan firmamız 170 çalışanı ve modern 
tesisi ile hidrofil pamuk, rulo pamuk, pa-
muklu kulak çubuğu, sargı bezi, gazlı bez, 
spanç, pamuklu ped, göz pedi, diş pamuğu, 
sterilizasyon rulosu başta olmak üzere 40’a 
yakın ürünün imalatını yapmaktadır. Ka-
racadağ Kalkınma Ajansı’ndan finansman 
desteği sağlayarak Ar-Ge  projesiyle fıstık 
kabuklarından enerji üretip ekonomiye 7 
milyon liralık katma değer sağlıyoruz. Ka-
racadağ Kalkınma Ajansı’ndan finansman 
desteği sağlayarak Ar-Ge  projesiyle fıstık 
kabuklarından enerji üretip ekonomiye 7 
milyon liralık katma değer sağlıyoruz. Ken-
di mühendislerimiz Şanlıurfa ve bölgesin-
den çıkan fıstık kabuğunu yakarak enerjiye 
dönüştüren özel bir kazan üretti. Böylece 
sıfır kül oranı ve sıfır karbon salınımı sağla-
yan bir alternatif enerji elde ettik. Bölgedeki 
binlerce ton fıstık kabuğu çöp olmaktan 
kurtuldu, üreticiye de ek bir gelir sağlandı. 
Fıstık kabuğu için üreticiye ayda 50 bin lira 
ödüyoruz. Daha uygun fiyatlara temiz ener-
ji elde ediyoruz. Kazan zeytin çekirdeklerini 
de yakabiliyor” diye konuştu. 

A LIUR A A  Ü YAYA TI I SAR  AL E ES  A ARLA IYOR 



102 bölgesel kalkınma

9

ÜYÜ E 

GSY  ilyar 

 

K  A I A Ü E  GEL R 
 Sa n Alma G  ari esine G re

 

 

S L K 

E LASYO  

AR  LE LER E GES  ilyar 

KÜRESEL EKO O K VER LER

DÜNYA



105bölgesel kalkınma



103bölgesel kalkınma


