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DOnyan1n gOnde~inde; bir~ok alanda ve balgede bOyOk de

~i9imlere yal· agan teknolojik devrim yer al1rken, biyotekno

lojinin ba9dandOrOcO geli9imi, tar1m ve tar1ma dayal1 sana

yilerde koklu degi9meler yaratmaya ba9lam19t1r. 

Tek° ··· nolojik degi9me, ister tar1mda ister diger herhan

gi bir alanda olsun oncelikle bunu yaratan sanayile9mi9 Olke

lerde uygulamaya girmekte, en bOyOk etkisini burada yaratmak

tad1r. Bilim ve teknolajide ortaya c1kan devrim riiteliginde

ki bulu9lar1n tar1ma aktar1lmas1, ozellikle gelf9mi9 ulkeler

de bugOn yayg1n uygulama alan1 bulan bilime da·yal1, ·sanayi 

destekli tar1m sistemlerinin temelini olu~turmu9tur. 

BugDn tar1mda kullan1lan toprak, emek ve sermaye gibi 

ana kaynaklar1n verlmlilik art191ndaki katk1s1, bOyOk al~Ode 

teknolajik geli9meye ve uygulanan teknalaji dOzeyine bagl~ 

olmaktad1r. GDnOmuzde verimliligin artik, kaynak yada girdi 

kullan1m1n1n artt1r1lmas1 yerine teknalajik geli9me il~ yuk

seltilmesi esastir. 

Yak1n gelecekte, biyoteknolojinin tar1msal alanda yay

g1n, kullan1m1, tar1m DrOnleri dOnya ticaretind~, sanayile9-

mi9 Olkeleri artan oranda ihracat~1, azgeli9mi9 veyahut ge~ 

li9mekte clan Olkeleri ithalatg1 durumuna koyacakt1r. 

Turk ekonomisinin son yakla91k 60 y1lda ald1g1 yal ve 

artaya kaydugu geli9me cizgisi, milli geliiin bile9imini, 

tar1msal ihtidam, ihracatta tar1m1n pay1 gibi tar1ma ili9kin 

l: . c 
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makro gostergelere gore degerlendirildiginde; Olkemizin ta

r1msal ozyap1m1n1 korumakla birlikte, tar1m1n ekonomideki 

goreceli konumu, i$levleri ve geli9~e egiliminde buyOk a9a

malar kaydedildigi ag1kga gorulmektedir. Bugunku Turk ekono

misi art1k geleneksel bir tar1m toplumundan sanayi toplumuna 

gegi9in izlerini, ili9ki ve geli9~ilerini ta91r durumdad1r. 

Dte yandan, tar1msal Oretimimiz, Olke genelinde degerlendi

rildiginden toplam i9gOcOnOn yakla91k % 5B'sinin gal19t1g1 

bu sektorun ulusal gelirimize katk1B1, ancak % 15 dolaylar1n

dad1r. Oysa, teknolojik geli9mesini guncelle9tirmi9 Olkeler 

tar1m1nda ayn1 orandaki bir katk1 i9gOcunun yaln1zca % 3-5'i 

ile gergekle9tirebilmektedir. 

Ulkemizin ve Guneydogu Anadolu Bolgesinin gundeminde, 

sulama ve enerji ag1rl1kl1 yat1r1mlar1yla, uzunca bir doneme 

damgas1n1 varacak ve 1988 y1l1 fiyatlar1yla (1988-2005)~ 

20.703 Milyar TL'l1k kamu yat1r1m1n1 gerektiren, GOneydogu 

Anadolu Projesi (GAP), gerek Olke gerekse bolge ag1s1ndan 

buyuk degi9imlere neden olabilecektir. 

Gegmi9ten gunumuze, tar1m ag1rl1kl1 yap1 sergileyen, 

Bolge, her alanda geri kalm19l1k k1s1rdongusunden kurtulama

m19; zengin kaynaklar1n1, kalk1nma igin harekete gegirememi9-

tir. Bolge'nin tum alanlarda onemlice bir gerilige sahip bu

lunmas1~ Jeo-politik konumu, degerlendirilmemi9 zengin kay

naklar1 ve GAP Projesi gibi sulama ve enerji ag1rl1kl1 yat1-

r1mlara muhatap olmas1, sanayile9meyi, bolge igin.vazgegile

mez bir ekonomik, sosyal ve siyasal hedef haline getirmekte

dir. Zira, geli9mi9 yoreler kar91s1nda nisbi geriligi kapa

tabilmenin yegane yolu bolgenin bir an once sanayile9mesi; 

tar1m toplumundan sanayi toplumuna don09ebilmesidir. 

Bununla birlikte, 2000'1i y1llarda GAP'la birlikte ar

tacag1 varsay1lan tar1msal Orunlerin ve buna dayal1 tar1msal 

sanayilerin kurulmas1, sneak, sanayile9mi9 Olkelerin uygula

d1klar1 yeni teknolojileri (Bolgenin bOQyesine adapte .- · 
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edilerek) Bolgeye kurgulamakla; Olkemizin tar1m OrOnlerindeki 

kar91la9t1rmal1 OstOnlOgO korunabilecek ve istikrarl1 olarak 

d19 pazarlara hitab edilebilecektir. 

~al19mam1z1n ana amac1n1, bolgenin sanayile9mesi te9kil 

etmekte olup, kalk1nman1n sanayile9meden gegtigini, sanayi

le9menin neden gerektigi, sanayi onceliginin dayanaklar1, sa

nayile9meyi 'Zorunlu k1lan etmenler, teknolojik geli9me ve 

olgek sorunu, sanayi toplumunun ozelliklerini ba9l1klar ha

linde s1ralayarak, ilk bolOmO olu9turmaya gal19t1k. 

Ikinci bolDmde, tar1msal yap1n1n sanayile9medeki yeri, 

tar1m ve sanayi aras1ndaki kar91l1kl1 etkile9im, toprak ve 

tar1m reformu, emek arz1 ve gizli i9sizlik, tar1mda verimli

lik ve teknolojik geli9me, tar1msal DrOnlerin pazarlanmas1 

alt ba9l1klar1 alt1nda irdelenerek; tar1m1n sanayile9meye 

katk1s1 vurgulanmaya gal191ld1. 

Uguncu bolOmde, bolgesel kalk1nman1n temel amac1n1n sa

nayinin gerice bolgelerde yayg1nla9t1r1lmas1 oldugunu; ge

li9mekte olan Olkeler ve balgesel kalk1nmada sanayile9menin 

onemi, balgesel kalk1nman1n ama9lar1, bolgesel kalk1nma

politikas1n1n ba9l1ca araglar1, baz1 Olkelerde ve TOrkiye'de 

uygulanan bolgesel geli9me politikalar1 ayr1ca kutupla9ma 

ve sanayinin balgesel kutupla9mas1 farkl1 orneklerle irdele

nerek vurgulanmaya gal191ld1. 

DordOncO bolOmde, GOneydogu Anadolu Bolgesinin ozellik

leri ekonomik yap1s1 ve GAP Projesinin geli9imi, ozellikleri 

ve alt projeleriyle durumu, sergilenmeye 9al191ld1. 

Be9inci ve son bolOmde ,.: Bolge' de sanayile9me perspektif. 

Bolge'de sanayile9menin anemi ba9l1g1 alt1nda, Bolge'de me

kansal geli9me· , s1nai kutupla9ma ve planlama yakla91m1yla 

birlikte irdelenmi9; Bolge'de sanayile9me stratejesi ba9l1g1 

alt1nda da, geli9mesi olas1 OrDn deseni, OrDn yogunlugu ve 

tar1msal Dretim dikkate al1narak, ig ve di9 pazarlar ile bir

likte irdelenerek, Bolge'de kurulacak/geli9ecek sanayiler 
teebite 9al191lm19t1r. 



SOLUM I 

KALKINMA VE SANAYILEgME 

GOnDmOzde, geli9mekte olan Olkelerin ekonomik ag1dan 

kalk1nabilmelerinin sanayile9meden gegtigi gene! kabul gor

mektedir. Bunun yananda sanayile9me, salt ekonomik bir olay 

anlam1nda ele al1nmamakta, sosya-kOltOrel degi9imlerin dina

migi olarak da kabul edilmektedir. 

Geli9mekte olan Olkelerin Oretim yap1s1, uluslararas1 

ekonomik 19 bolOmO ger9evesinde belirli bir olgOde tar1msal 

ve mineral ham madde Oretimi ozelligi ta91r. Bu Olkeler ta

r1msal ve sanayi hammaddelerini sanayile9mi9 Olkelere satar

lar. Sanayile9mi9 Olkelerin ithalat ihtiyaglar1na gore be

lirlenen bu Oretim yap1s1 ve iQ pazar~n tOketimi i9in yap1-

lan Oretim, tom nOfusun olduk9a bOyOk bir bolOmOnOn tar1m

sal kesimde bulunmas1 sonucunu dogurur. · 

I.1. SANAYiLEgME GERE~i 

Gerice bir ekonomik yapiya sahip az geli9mi9 Olkelerin 

kalk1nmalar1n1 ger9ekle9tirme yolunda nas1l bir yol izleye

cekleri, oncelikleri nas1l belirleyecekleri olduk9a onem ta-

91maktad1r. 

Geli9mi9 ileri Olkeler orneginde gosterdigi gibi, top

lumun daha yOksek bir ya9ama dOzeyine eri9mesinden makineyle 

yap1lan Dretimin bOyOk kat~1s1 olmu9tur. Makine ve te9hizat 

kullan1larak yap1lan Oretimin, el i99iligine dayanan yada 

bOyOk el i99iliginin egemen oldugu Oretime k1yasla daha ge

li9mi9 bir a9ama oldugu a91kt1r. 
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Geli9mi9 Olkelerin gogunda, yap1m sanayinin ilerlemesi 

ve ya9ama ko9ullar1ndaki iyile9me, bu Olkelerin h1zl1 ikti

sadi kalk1nmalar1 ile birlikte meydana gelmi9tir. Kalk1nma 

gabas1nda olan Olkelerde de sanayide gal19an i9gOcOnOn verim

liligi, geleneksel tan1msal Oretimden daha yOksek olmakta

d1r. Bu nedenle sanayile9me, sanayi kesiminde gal19an i9gOcO 

say1s1n1 art1ran ve ki9i ba91an geliri .yOkselten bir yol 

olarak ortaya g1kmaktad1r. Ote yandan nOfOsun dogal kaynakla

ra, ozellikle topraga olan oran1n1n yOksek oldugu Olkelerde, 

yap1m sanayi gittikge artan verimliligi ya9am dOzeyinin iyi

le9mesinde onemli bir etmen olarak kar91m1za g1kmaktad1r. 

Bunun d191nda uluslararas1 pazarlarda santyi OrOnleri 

fiyatlar1n1n tar1msal OrDn fiyatlar1na gore daha yOk~ek alu-

9u sanayile9mi9 Dlkelerde Dcret dDzeyinin ve i9gOcD verim-

1 iliginin, tar1ma bagl1 ekonamiye sahip Dlkelere k1yasla da

ha yDksek aludgunu gostermektedir. Bilindigi Dzere, i9gDcD

nDn yDksek verimlilige ula9mas1n1n temelinde makine ve teg

hizat gibi sabit sermaye kullan1m1 yatmaktad1r. Buna gore, 

yDksek verimlilik, sermayenin egemen aldugu ekanamik sektor

lerde soz kanusudur. 

Yukar1da belirtilen k1s1r dongDnDn k1r1lmas1 gerekmek

tedir. K1s1r 'dongO bir naktada k1r1ld1ktan sanra, sDrekli 

kalk1nma ba9layabilEcektir. Drnegin verim arti91 geliri ar~ 

t1rmakta~ gelir de tasarruf ve yat1r1m dDzeyini yDkseltmek

tedir. YDksek yat1r1mlar ikinci turda verimliligi daha da 

arntt1rmakta ve sDreg ilerleme yonOnde h1zla geli9mektedir. 

Bu nedenle kalk1nmakta olan Olkelerde ozellikle tar1m kesi

minde bulunan i9gDcOnOn bir k1sm1n1n sanayi kesimine aktar1l

mas1, verimi : ve milli has1lay1 art1rarak k1s1r dongDnOn k1-

r1lmas1n1 saglayacak onemli bir a9ama olarak gorOlmektedir. 

Bunun gergekle9tirilmesi igin yeni istihdam olanaklar1n1n 

yarat1lmas1 gerekmektedir. Yeni tarim alanlar1n1n a~1lmas1 

ek istihdam imkan1 yaratabilir. Ancak istihdam dOzeyinin dD-

90k aldugu gogu Olkelerde tar1ma uygun alanlar1n s1n1r1na 
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var1lm19t1r. Bu durum, sozu edilen Glkelerde istihdam olanak

lar1n1n tar1m d191 alanlarda, ozellikle sanayi kesiminde 

yarat1lmas1n1 gerektirmektedir. 

Sanayinin kurulmas1 ile ek istihdam olanaklar1 ortaya 

g1kacak, sanayi ve tar1mda gal19anlar1n verimliligi yuksele

cek, mal ve hizmetlerin miktar ve turD artacakt1r. Bu tar1-

m1n iktisadi oneminin giderek azalmas1 ve tar1m ile sanayi 

kesimleri aras1ndaki oranlar1n tersine donmesi gibi bir ya

p1sal degi9imin elde edilmesi demektir. 

Ancak kalk1nma, yaln1zca tar1m1n iktisadi oneminin azal

mas1 ve sanayinin geli9mesi degildir. Kalk1nman1n daha gok 

iktisadi yonunu belirleyen bu farkl1la9ma yan1nda, kalk1nma

y1 belirleyen obur ogelerde soz konusudur. Kalk1nma, toplu

mun tum kurumlar1nda koklD degi9meler meydana getirdigine 

gore, oteki sureclerinde dikkate al1nmask1 gerekmektedir. 

8.unlar ki9ilerin al19kanl1klar1n1n, dunya gorD9lerinin 

aralar1ndaki ili9kilerini ya9ay19 ve mal-hizmetlerden yarar

lanma bigimini degi9mesi gibi, iktisadi geli9meye bagl1 olay

lard1r. Bu model i9inde sanayile9me, iktisadi ve sosyal kal

k1nman1n etkin bir arac1 olarak yer almakta ve Dlkenin tar1m

dan sanayiye gegmesini saglayarak en belirgin goruntusOnO 

vermektedir. 

Boylesine koklu bir degi9menin gergekle9tirilebilmesi 

igin, her alanda uygun bir ortam1n yarat1lmas1 yada kendili

ginden olu;mas1 gerekir. Az geli9mi9 Ulkelerde ikinci duru

mun ortaya g1kmas1 beklenemeyecegi 19in, kalk1nma 9abas1n1 

ba9lat1lmas1 dolayl1 y~llardan saglanacakt1r. Sanayile9me, 

tan1m1 geregi kalk1nman1n en onemli etmenidir. Nitekim bugun 

hemen hemen tum kalk1nma kuramc1lar1 ve uygulay1c1lar1 sana

yuli9mi ile kalk1nmay1 ayn1 gostermektedir. Sanayile9me yal

n1z iktisadi degil, toplumsal, kOltOrel, sayisal deger yar

g1lar1n1 degi9tirip ileri goturecek sosyal kalk1nmay1 da 

guvence alt1na alan bir ozellige sahiptir.(1) 

1. Ergul HAN, iktisadi Kalk1nma , Anadolu Oniversitesi, Vay. No:14, Fa
sikOl 4, Eski9ehir, 1984 S. 328-329 



- 7 -

Bunlar1n yan1nda kalk1nma kavram1 sadece say1sal bOyD

meyi degil, ayn1 zamanda nicel degi9imin yan1ndra nitel do

nD9Dmleri de igermektedir. BOtOn bu degi9imler, hig ku9kusuz 

genel boyutlar1 geni9ligine gizilen bir sanayile9me ile mOm

kOn olacaktir. Yalniz burada sanayile9meyi sadece belirli 

sanayi mallar1n1n Oretilmesi olarak gormemek, sanayile9menin 

sosyo-ekonomik bir degi9im sOreci oldugunu ve giderek toplu

mun siyasal ve kDltOrel yap1s1n1 etkiledigini bilmak gerekir. 

Gergekten de sanayile9m2 ile birlikte geleneksel toplum ken

dini a9makta ve sanayi toplumuna don09mektedir. Ancak bu do

n09DmOn tum unsurlar1 ve kurallar1 ile kendi iginde tutarl1 

olabilmesi igin sanayile9menin, bag1ml1l1ktan ve yDzeysellik

ten giderek ar1nd1r1lmas1, toplumda kokle9mesi ve kendi ken

dine geli9ebilir olmas1 gerekir (2). Gergekten de bir Ulke

nin yapisal degi9imi igin sanayile9me 9artt1r. Gerek 18 ve 

19 yDzyil Bat1 Avrupa Ulkelerinin, gerek gUnOmOzOn geng 

sanayi Olkelerinin gegirdikleri a9amalar incelenirse, sana

yile9me ile Ulkelerin tom, ekonomik, sosyal, siy~sal ve di

ger degi9iml~ri arasinda yakin ili;ki gorOlebilir. Ayrica 

sanayi kesiminin tarim, in9aat, mali ve diger kesimlere et

kisi yan1nda Olkenin tom yap1s1na olan etkileride vardir. 

Netice itibariyle saniyile9me, hem kalkinma ile ozde9 sayilmakta 
hem de kalk1nman1n onemli bir gostergesi say1lmaktad1r (3). 

Bununla beraber sanayile9me, ekonomik kalk1nmay1 hizlandir

makta ve geli9meyi kendi kendini besleyen gOg haline getir

mektedir (4). 

2. Akin iLKiN, Kalkinma ve Sanayi Ekonomisi, I.LI. Iktisat Fak., 

Vay. No:49B Istanbul, 1983. s.149.150 

3. Dzlem OZGUR, Sanayilei;;me ve TOrkiye, 100 soruda dizisi, 

Istanbul, 1974 s.11 

4. Necdet SERIN, TOrkiye'nin sanayilei;;mesi, S.8.F.Yay"' 

No: 167-149, Ankara 1963, s-9 
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Yukar1daki ag1klamalar kalk1nma gabas1na giren Olkelerde, 

bu i9in ba9ar1labilmesi igin tum gOglerin sanayile9me amac1na 

yaneltilmesi geregini ortaya koymaktad1r. Bu yolla i9g0c0 da

ha verimli k1l1nacak, ki9i ba91na d09en gelir artacakt1r.Ba9-

ka bir deyi9le toplumun ya9ama dOzeyi yOkseltilmi9 olacakt1r 

(5). 

Kalk1nman1n (sanayile9menin), yukar1da BQlklamaya ~al1~

t1g1m1z olumlu yanleri yan1nda, sOreg igerisinde "kalk1nma

n1n maliyeti" denilen sosyo - ekonomik, siyasal yap1larda or

taya g1kan birtak1m etkilerle olu~maktad1r. Zira bu degi9im, 

agr1s1z olmamakta, bilakis yap1larda sanc1lara yol agmakta

d1r. Eski dokunun yeni bir dokuya dan09mesi olarak nitelen

dirilen bu geli9me, azellikle baz1 gruplarda bOyOk tepkilere 

yol agmaktad1r. Bilindigi gibi, geleneksel toplumlar1n modern 

Dretim tekniklerine kar91 tutumlar1 genellikle olumsuzdur. 

Ayr1ca yerle9ik g1karlar1 gazetmek isteyen toplumsal ve siya

sal gOgler, bunlar1 kaybetmemek igin kalk1nmay1 ellerinden 

geldigince engellemeye gal19abilirler. Zira kalk1nmay1 sade

ce fabrika kurmak anlam1yla eleal1p, sanayi toplumu olman1n 

toplumsal ve siyasal sonuglar1n1 kabul etmek istemezler (6). 

I.2. SANAVi DNCELi~iNiN DAVANAKLARI 

Kalk1nma da, tat1ma m1 yoksa sanayfyemi ancelik verilece

gini kesin tan1mlarla ortaya koymak gOgtOr. Zira, bOtOnDyle 

sanayile9mi9 topluma don09me amac1n1 gOden bir segme, sanayi

de oncelik vermek bigiminde tan1mlanabilecegi gibi tar1ma 

dayal1 sanayinin geli9tirilmesi politikas1 da gereginde sana

yi anceligi olarak tan1mlanabilir. Burada sanayi anceligi ile 

ilgili ane sOrDlecek gorD9ler her iki segenegide kapsamakta

d1r. 

(5) ErgDl HAN, a-g .e., s.330 

(6) Akin :i:Ll'iiN , a. g.e., s.151 
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Tar1msal kesime verilecek onceligin kalkinmakta olan 

Dlkelerin ekonomik ve sosyal yap1s1n1 degi9tiremeyecegini ya 

da gok yava9 degi9tirecegini one suren ve sanayi kesimine 

oncelik verilmesini savunan temel gorD9ler a9ag1daki gibi 

ozetlenebilir(7). 

I.2.1. Sanayinin Arz Esnekligi YOksektir 

Pazar ko9ullar1na gore Dretimin azalt1l1p artt1r1lma 

fmkanlar1 vard1r. Ozellikle Dretim artt1r1labilme olanag1n1n 

bulunmas1 onemli bir DstOnlDktOr. Buna kar91 tar1m kesiminde, 

bir Oretim faktorO olan toprak (yada dogal kaynaklar) mikta

r1n1n s1n1rl1 olmas1, Oretim arz1n1 belirli kilar. 

I.2.2. Sanayide Teknik ilerlemelerin Uygulanmas1 Daha 

Fazladir. 

Tarim kesiminde belirli olgulerde uygulanan teknik iler

lemeler, sanayide bOyOk olgDde kullan1m alan1 bulmaktad1r. 

Sanayile9mi9 Olke ornekleri, teknik ilerlemelerin daba gok 

sanayide oldugunu, ozellikle i9gDcD tasarruf edici ilerleme

lerin giderek geli9tigini gostermektedir. Tar1msal Oretimin 

buyOk olgDde dogal ko9ullara bagl1 olmas1 ve dolay1s1yla gir

di kullan1m oranlar1n1n s1n1rl1l1g1 sanayi Oretiminde bOyOk 

boyutlara ula9maz. Netice itibariyle sanayi kesiminin, tek

nik ilerlemeleri tarima kiyasla daha geni9 kullan1m OstOnlO

gO ortaya g1kmaktad1r. 

I.2.3. Sanayide Artan Verimler Gegerlidir. 

Sanayi kesiminde ilerleyen teknikle birlikte artan ve

rimler meydana gelir. Olgege gore artah getiriler bu kesimin 

temeill ozelligidir. Bu durumda birim yat1r1m1n ekonomide sag

layac1g1 katma deger tar1m kesimine oranla gok daha yuksek 

olacaktir. 

o 7. ErgOl HAN, TOrkiye'de Sanayile9me SOreci ve Stratejisi Eski§ehir 

i.T.i.A., Vay. Na:205/134, Eski9ehir, 1978. s.20-21. 
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I.2.4 Sanayide Tamamla9ma ve D19sal Ekonomiler Olu9ur 

Sanayi kesiminde girdi-g1kt1 ili9kileri ekonomide azel

likle dikey tamamla9malar bak1m1ndan ortaya g1kard1g1 etki

lerle yat1r1mlar1n birbirleri uzerinde geli9tirici etkiler 

yaratmalar1na yol agar. saz konusu tamamla9malar kalk1nma ve 

buyume uzerinde olumlu sonuglar yarat1r. Bu tur tamamla9ma

lar t,ar1msal yap1da gok az garulebilir. 

I.2.5. Sanayi Kesiminin Geli9mesi Ekonomik ve Sosyal 

Danu9umu H1zland1r1r 

Sanayi kesiminin geli9mesi sonucu ekonomide diger sis

teminde ortaya g1kacak degi9meler, buyumeyi olumlu yonde 

etkiler niteliktedir. Dzellikle, sanayi kesiminin geli9mesiy-. 

le~birlikte, ekonomik ve sosyal kurumlarda birlikte geli9me 

gosterir. Bu f aktorun derecesi tar1m kesiminde gok daha 

zay1ft1r. Ekon,omik ve sosyal donu9um, ozellikle, azgeli9mi9 

ekonomilerin kalk1nmalar1 ag1s1ndan buyuk onem ta91makta-

d1r. ( 8 ). 

I.3 SANA.YtE.E9MEVi ZORUNLU KILAN ETMENLER 

- Sanayile9me, sava9 y1llar1nda gereksinim duyulan ham

madde, araggereg ve yat1r1m mallar1 s1k1nt1s1n1 giderebilir. 

- Sanayile9me, nufusu h1zla artan ulkelerde yeni i9 ola

naklar1 yaratabilir. 

- Sanayile9me, ulkenin besin maddeleri ve hammaddelerine, 

ilk buyuk pazar olabilir. 

- Sanayile9me, d19a bagl1l1g1 azaltabilir ve boylece, 

yabanc1 ulkelere yap1lan doviz odemelerinden tasarruf sagla

yabilir. 

8. Erol MANiSALI, Geli9me Ekonomisi, i.u. iktisat Fak., Vay. No:498 

Istanbul, 1978, s.95 
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- Sanayile~me, d1~ sat1m yolu ile Ulkeye dtlv~z kazand1-

rabilir VE bu sayEde ithalat1 kolayla~t1rabilir. 

- Sanayile9me, d19 rekabetE zemin haz1rlamak suretiyle, 

dUnya kamuoyu kar~1s1nda UlkEye sayg1nl1k kazand1rabilir. 

- Sanayile9me, tar1msal Urunlerin daha kolay ve daha 

ucuza ithalini olanakl1 k1labilir. 

- Sanayile~me, kullan1lmayan kaynaklar1n daha verimli 

bir 9EkildE degerlendirilmesinde etkin rol oynayabilir. 

- Sanayile§me, uzun y1llar boyunca kalk1namam1~ tar1ma 

dayal1 Olkelere, refah dOzEylErinin yOkselebilecEgi bilinci

ni empoze Edebilir. 

- SanayilE9me, tar1m Orunleri fiyatlar1n1n sanayi Orun 

fiyatlar1ndan daha istikrars1z olmas1 ve b5y1Ece tar1msal i• 

gelirlerde ani dalgalanmalar1n meydana gelmesi sonunda alEy

hE d5nEn d19 ticaret hadlerini leyhE gevirEbilir. 

- SanayilE~me, artan tar1m Orunlerinin talep ve piyasa 

yEtErsizligindEn vEya ihracat1n t1kanmas1ndan dolay1 ortada 

kalan fazla Drana, yeni teknolojik gele9mElErle gE9itli Orun

lere don09tOrEbilir. Baylece, tar1m kEsimi igin yEni piyasa

lar olu~abilir VE tar1mda gelirler artabilir. 

- SanayilE9me, yEni tEknoloji ile emegin verimini yUk

seltebilir. 

- SanayilE9ime, sosyal ~Eformlarda anemli rol oynayabi

lir. GErgekten, sanayile9me, bir i~gi s1n1f1 yaratml§ ~ehir

lerin bUyOmesinE, toplumun tutum VE davran19lar1nda degi9mE

lere yol agm19t1r. 
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- Sanayile9me, genel olarak esnek bir talep yaratabilir 

yani fiyatlar d090ncE bOyOk oranda al1c1 art191na ortam ha

z1rlayabilir. 

- Sanayile9me, nOfus art19 h1z1n1 d090rOlebilir. 

Sanayile9me, Olkenin savunma gOcOnO artt1rabilir(9). 

I.4. TEKNDLDJIK GELigME ve OL~EK SORUNU 

Teknoloji, tom Oretim yontemlerinin ve teghizatlar1n1n 

uygulan191n1n bir bOtOnOdOr. Basit teknolojiden modern tek

nolojiye gegi9, bir bak1ma azgeli~mi9likten s1yr1lman1n bir 

ol~OsOdOr. Bilindigi gibi az geli~mi9 Olkelerde genellikle 

basit teknoloji kullan1l1r. Teknolojik gerilik denilebilecek 

bu durumu geni9 anlamda d090nmek gerekmektedir. Sanayi ve 

tar1mda kullan1lan teknoloji ile birlikte, gene! teknik bil

gi dOzeyininde geriligi soz konusudur. Teknik bilgi denildi

gi zaman ise, teknik elaman arz1, Oretimde organizasyon gibi 

temel sorunlarda kapsanmal1d1r. 

I.4.1. Teknoloji ve Ekonomik Geli9me 

Teknolojik geli~me ile iktisadi geli9menin ~agda9t1r1l

mas1nda iki temel ama~ sozkonusudur: Oretimin maksimizasyonu 

ve istihdam olanaklar1n1n artt1r1lmas1, Oretimin maksimizas

yor.unda, ki9i ba~1na ulusal has1lan1n artt1r1lmas1 amagt1r. 

istihdam olanaklar1n1n artt1r1lmas1 ise azgeli9mi9 Olkelerde 

nOfus art19 h1z1n1n yOksek olmas1 ile ilgilidir. Basit bir 

yakla91mla, bu iki amac1 gergekle9tirebilecek bir teknolojik 

ilerleme "en uygun" dur. 

9. Ali OZGUVEN,'iktisadi BOyume iktisadi Kalk1nma Sosyal Kal-
' 

· ~k1nma plan~ama ve Japan Kalk1nmas1,Filiz Kitabevi, istan

bul, .1988, s. 126-127. 
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Dzellikle azgeli9mi9 Olkelerde teknolojik geli9menin 

sermaye birimi ile iktisadi geli9me Ozerinde bOyOk bir et

kisi vard1r. CDnkO, teknolojik geli9me ile ayn1 miktar Ore

timi, eskisine oranla daha az Oretim faktorO kullanarak el

de etmek ya da daha da anlaml1s1, ayn1 miktarda Oretim fak

torO ile daha fazla Oretimde bulunmak mOmkOn alacakt1r. 

Dnceden bilinmeyen kimi mallar1n da Oretimine olanak 

veren teknolojik geli9menin ozellikleri 9oylece ozetlenebi

lir: 

- Tsknolojik geli9me, sermaye birikimine yo! agar ve 

dolayl1 olarak Oretimi art1r1r. 

Teknolojik geli9me, varolan sermayeyi etkilemeksizin 

Oretim ~ art191na yol agar. 

- Teknolojik geli9me olmad1kga tek bB§lna sermaye biri

kimi verimlilik art191na neden olmaz. 

GOnOmOzde art1k teknolojik geli9me, her 9eyden once top

lumun bilgi dOzeyinin yOksek olmas1n1 zorunlu kilmaktad1r. 

Drneg~ Oniversiteler, teknik ve bilimsel ara9~1rma kurumla

r1 ve teknolojik yenilikler saglamaya gal19an i9letmeler 

teknolojik ilerlemenin en onemli nedenleri ve kaynaklar1d1r. 

Azgeli9mi9 Olkelerin iktisadi kalk1nmalar1n1n, ancak 

sanayile9mekle mOmkOn oldugunu daha onceden ag1klam19t1ko 

Sanayile9menin h1z ve duzeyi ise teknolojik geli9me ile s1k1 

s1k1ya ili9kilidir. Dengeli bir sanayi yap1s1na ula9mak igin 

yat1r1m mallar1 sanayinin kurulup geli9tirilmesi zorunlulugu, 

uygun Oretim tekniklerinin kullan1lmas1n1 gerektirir(10). 

Azgeli9mi9 .ulkenin k1sa donemde, kullanacag1 teknolojiyi ken

dilerinin Oretmesi beklenemeyecegi i9in, sanayile9menin 

10. Ergul HAN, a.9.e., s.338-339. 
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gereklerine uygun teknolojilerin d19ar1dan ithal edilmesi 

zorunludur (11). 

Teknoloji ithalinde Ozerinde durulacak nokta, sanayile9-

menin ve buna bagli abilr ama9lar1n en uygun b19imde ve surek-

1 i olarak saglanmas1 olmal1d1r. ileri bir sanayi yap1s1na 

ula~mak, istihdam sorununu gozumlemek, d19 kaynaklara b~gl1-

l1g1 tek yonlu olmaktan kurtarmak ve ki9i ba91na daha yuksek 

gelir elde etmek teknoloji segiminde temel k1staslar olmal1-

d1r (12). 

Teknoloji ile ekonomik geli9me aras1ndaki bag incelenir

ken geli9me ekonomisinde fazlaca tart191lan konulardan biri 

de kapital I i9gOcU yogun olan ya da olmayan endustrilerin 

kurulmas1d1r. Sorunu, "sanayile9menin gerekliligi" varsay1-

m1yla inceleyecek olursak, kar91m1za iki sorun 91kmaktad1r: 

- imalat sanayinde hangi dallara ag1rl1k verilecektir. 

- Ag1rl1k verilen dallar i9inde nas1l bir teknoloji uy-

gulanacakt1r. 

Birinci sorun, azgeli9mi9 ekonominin sanayile9mesinde, 

imalat sanayinin alt dallar1n segimi ve te9viki ile ilgili-

dir. Bilindigi gibi, imalat sanayinin alt dallarinda kapi

tal I 19gUcU oran1 gok farkl1d1r. Drnegin, 50 milyar Tl'na 

yap1labilen bir demir-gelik fabrikasinda 4000 i99i 9al19t1g1 

halde, ayn1 para ile kurulacak dokuma fabrikalar1nda 8-9 bin 

i~gi istihdam edebilme olanag1 vard1r. Genellikle, demir-ge

lik, petro kimya, motor sanayi gibi ag1r sanayi dallar1nda 

kapital I i9gUcU oranlari yUksektir. Buna kar91l1k dokuma, 

g1da, orman urunleri, deri-kosele gibi hafif sanayi dallar1nda 
.· 

11. Erol MANiSALI, a~9;e., s. 142 

12. ErgUl HAN, a.9.e., s.339. 
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saz konusu oran d090ktOr. 85ylelikle, eger geli9mekt~ olan 

ekonomide ara-mal1 ve yat1r1m mal1 endOsirile~i · de geliimek

te ise, teknoloji de bu tercihe gare ortaya 91kacakt1r. 

Ikinci soruna gelince, bu husus, belirli bir imalat sa

nayi dal1 igerisinde teknoloji segimi ile ilgilidir. Burada 

tek noloji segiminin s5zkonusu olabilmesi igin, Oretimin 

degi9ik tekniklerle yap1labilme olanaklar1n1n bulunmas1 ge

rekir. 

Azgeli9mi9 Olkelerde imalat sanayi dallar1n1n se91m1 ve 

se~ilen dallar iginde hangi teknolojilerin kullan1lacag1n1n 

kararla9t1r1lmas1 baz1 anemli tart19ma konular1n1 da ortaya 

91karmaktad1r. Bir mal1 Oretmek igin, kapital I yogun ve 

i9gOcO I yogun tekniklerden hangisi se9ilecektir? i9g0c0 ya

gun teknalaji se9ildigi zaman ilk ad1mda iki avantaj artaya 

91kmaktad1r: 

- Daha fazls i~gOcO istihdam edebilme alanag1, 

- Daha az yat1r1m mal1 ihtiyaci ve dolay1s1yle daha az 

doviz kayb1. 

Birinci husus uzun donem ge9erli degildir. ~OnkO uzun 

donemde kapital I yagun tekniklerin yaratacag1 yan etkiler 

Cyan sanayiler) uzun donemde .istihdam alanaklar1n1n geni§le

mesine yal a9ar. Kapital I yogun Oretim tekniklerinin tercih 

edilmesi ba9l1ca iki olumlu etki daha yarat1r: 

- Daha yuksek bir katma deger (veya 19gOcO veriminin 

artmas1), 

- Ekonomide teknalajik seviyenin yOkselmesi. 

Ekonomide daha yOksek katma deger yarat1lmas1, makine

le9mi9 Oretimin sonucu alarak artaya 91kmaktad1r. i9gOcu bi

rimi ba91na verimliligin artmas1, Ocret seviyesinin 1: ~-



- 16 -

yukselmesine, talep yonundende i9 piyasanin geni9lemesi so~ 

nucunu dogurur. Teknolojik seviyenin yukselmesi ise azgeli9-

mi9 ekonomilerde sanayile9me at1l1m1 bak1m1ndan buyuk onem 

ta91r. Kapital yogun uretim teknikleri ayrica kaliteli ure

tim ve standardizasyon bak1m1ndan da olumlu sonuglar dogu

racak niteliktedir. Bu husus, d19 rekabet a91s1ndan daha uy

gun ko9ullar1n dogmasina yol a9ar (13). 

I.4.2. Teknoloji ve Dl9ek Sorunu 

Teknoloji ve olgek sorunu, ig ige gegmi9 durumdadirlar 

ve birbirlerinden ayr1lmalar1na olanak yoktur. Konuvu daha 

iyi irdeleyebilmek igin olgek sorununu agmak gerekmektedir. 

Degi9ik imalat sanayi alanlarindan faaliyet gosteren 

firmalarin farkli ol9eklere sahip olduklar1n1 goruyoruz. Dr

negin, dokuma sanayi ile demir9elik sanayinden olgekler bir

birleri~den gok farkl1d1rlar. Ekonomide optimum olgek diye 

bir kavram soz konusudur. Optimum ol9egi teknolojik optimum 

ve ekonomik optimum diye ikiye ayirmak gerekmektedir. 

Teknolojik optimum; bir uretim biriminin teknik anlam

da en uygun uretim seviyesi gergekle9tirebilecegi buyukluk 

(ol9ek) olarak tanimlanabilir. Teknolojik optimr.r:.m ile birlik

te ortaya asg~ri teknolojik olgek veya cesamet kavramida g1k

maktad1r. Birgok imalat sanayi alaninda uretimin gergekle9-

tirilmesi igin asgari bir buyukluge , ya-

ni sabit sermaye yat1r1m1na ula91lmas1 zorunludur. Drnegin, 

bir gimento fRbrikas1n1n asgari 50 bin ton/yil bir demir-ge

lik fabrikas1n1n 300 bin ton/yil vs. olmasi gibi. Bunun igin 

belirli bir olgegin altina du9ulmesi teknolojik bakimdan 

olanaksiz dir. 

13. Erom MANiSALI, a.g.e., s.143-146 
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Ekonomik Optimum; Ekonomik optimum ise teknolojik opti

mumdan oldukga farkl1d1r. Oretim alan1na gore teknolojik op

tumum altinda veya U§tOnde bulunabilir. Drnegin, bir kamyon 

montaj fabrikas1na sahip azgeli9mi9 bir Olkede soz konusu 

fabrikanin·olgegi, teknolojik optimumun gak alt1nda olabilir. 

~OnkO ekonomik optimumda, optimumu gergekle9tiren husus "nok

di kar1n gokla9t1r1lmas1d1r". Mevcut ko9ullar, nakdi .kar1n 

gokla9t1r1lmas1na, teknalojik aptimumun. gok altinda yol ala

bilir. SAnayilerini yeni geli9tirmekte olan azgeli~mi9 eko

nomilerde bu durum yayg1n olarak gorulmektedir. 

- Kapital mal1 temin etme alanaklar1, 

- Ig piyasan1n s1n1rl1l1g1 ve ihracat olanag1n1n bulun-

mamas1, 

- Teknolojik bilgi ve teknik eleman yetersizligi, 

~ Karl1l1k danemlerinin ekonomik ve politik istikrars1z

l1klar nedeni ile kisa surelere ~ indirilmesi, 

- Uluslararas1 buyOk fi~malar1n etkileri, gibi ona et

kenl~.er ekonomik optimumun, teknolojik optimumdan daha d090k 

ger9ekle9mesine yol agarlar. 

Azgeli9mi9 ekonomilerin sanayile9mesi a91s1ndan bizim 

igin anemli ,olan, teknolojik optimumun 9ok alt1nda kal1nmakla, 

sanayile9menin sagl1ks1z bir bigimde geli9mesinin anlenmesi

dir. Drnegin, atomotiv sanayinde yap1lan bir ara9t1rma La-
tin Amerika ve Hindistan gibi Olkelerde maliyet yOksekligi

nin ve kalite d090klOgOnOn en onemli nedeninin olgek k090k

lOgO oldugunu ortaya koymaktad1r. Ayn1 noktay1 bugun TOrki-

ye iginde belirtmek mumkundur. 

Uygulanacak i9 ' ekonomi ve. tci<~f ticaret p~litikalar1n1n 

· imalat sanayinde bOyOk al9ekli Firmalar1 ger9ekle9tirecek 

dogrultuda olmas1 gerekir. Dl9ekler bOyudOk9e teknoloji a91-

s1ndan da olumlu etkiler ortaya 91kacakt1r. QDyle ki: 

- Buyuk al~ekli firmalar ekonomideki genel teknolojik 

duzeyin yukselmesini saglar. 
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- Ara9t1rma ve gelistirme olanaklar1 ortaya ~ikar. 

- Teknolojide di~a bagl1l1k azal1r. 

Yukar1daki a~1klamalardan da anla91ld1g1 gibi geli9mekte 

olan ekoncimilerde teknolojik geli9me ve firma ol~egi sorun

lar1 i9 i9e gegmi9 bulunmaktad1r. Teknolojik geli9menin sag

lanabilmesi igi imalat sanayindeki firmalar1n teknolojik op

timum dolaylar1na gikar1lmalar1 zorunlu olmaktadir. Aksi 

halde bir 9ok dalda sanayile9me yetersiz kalacak ve ekonomi

nin endustri toplumuna donu9turulmesi gecikecek, belki de 

imkans1z duruma gelecektir (14). 

I.5. SANAYi TDPLUMUNUN DZELLIKLERI 

ilkel topluluktan ~agda§ sanayi-kent toplumuna evrim su

reci i9inde insanlar1n ekonomik davran19lar1, artan ol~Ode 

aile, akrabal1k, soy kumelerinden ayr1lm1§; uretim, dag1t1m 

ve tuketimi turlu yonleriyle dOzenlemek Ozere ozel olarak 

olu9turulan kurumlar i9inde yer almaya ba§lam19t1r. ;Ciftlik, 

fabrikalar, ticarethaneler, sanayi ve t1caret odalari, 19-

veren ve 1991 send1kalari, yuksek hakem kurullari, kalite 

denet1m orgutleri, tuket1ciy1 koruma, 1hracati , ozend1rme 

yasalar1 (v.b.) g1b1. Bunun yanmda bireyler1n mevkiler1 ge

leneksel toplumlarda a1le Oyel1gi durumuna (yani kim olduk

lar1na) gore belirlendig1 halde, 9agda9 sanayi-kent toplumla

r1ndan asil olarak meslek1 rollerine (Yan1 ne yapabildikle~ 

rine) ve elde ettikleri gelirin tutar1na gore belirlenmekte

dir. 

I.5.1. Sanayile9men1n Ekonomik Etkiler1 

Sanayi toplumlarinda; bireyler1n i9lerini yapmaya harca

d1klar1 zaman, uyan1k saatlerin en bOyuk bolOmOnO kapsamak

tadir. 

14. Erol MANISALI, a.g.e~, s.146-149 
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Cal19ma ya9am1 aile, din, dinlenme-eglence etkinliklerin

den yer,zaman ve kurulu9 olarak ayr1lm19t1r. 

Sanayi-Kent ortam1nda bireylerin yatay ve dikey hareket

lilik Blgrrsa gok artm19t1r. Aile Oyeleri bu hareketliligin 
' gereklerini benimsemektedirler (15) 

Sanayi toplumlar1nda, giri9im kesin bir bigimde aileden 

ayr1lm19t1r. Bu durumda art1k i9yerini, ev ekonomisinin ege

men oludugu aileden ay1rmak fabrika ve tesislerin ta91nd1g1 

yeni bir ortam olarak kabul etmek gerekir. Bunun yan1nda, 

sanayi toplumu, 19 b51Dm0n0n BzgOr bir bigimini vermekte, 

bir sermaye birikiminin varl1g1 fark edilmekte ve bu toplum

lar1n ekonomik BlgOmO an planda tuttugu ag1kga ortaya kon

maktadir. ( 16). 

Bu toplumlarda hemen her yeti9kin ki9inin ilke olarak 19 

sahibi olmas1 beklenir. Cal19ma, i9 kendi ba91na bir deger 

olarak g5r010r. Bu toplumlarda egemen olan dOnya gBr090nde 

"9~l19madan yiyen" insan tipine yer tan1nmaz. Toplum ya§a

m1nda aranan bir meslek sahibi olmak, gagda9 toplumun kurum

la9m19 bir ba9ka ekonomik davran19 BlgOsOdOr. Bu toplumlar

da egitimin her basamag1nda yetenek geli9tirmek :ve beceri 

kazand1rmak durmadan artan bir Bnem kazanm19t1r. 

Cagda9 toplumun ailesinde, okulunda, hemen tom kurumla

r1nda ortam kendini geli9tirmek ve daha iyi ya9ama ko9ullar1 
saglamak_ gOdOsO ile doludur. 

15. Hzer D?ANKAYA, Davran19 Bilimlerine Giri9, Anadolu Oni

versitesi, Vay. No. 18 FasikOl 2, Eski9ehir, 1984,s.141 

16. Raymand ARON, ~anayi Toplumu Cev. Agah Dk tayGONER, Bo

gazigi Yay1nlar1, istanbul 1974, s. 91-94 
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BDyDk 9apl1 Dretime dayal1 9agda9 sanayi toplumlar1, ~v

n1 zamanda tDketiminde yDksek dDzeyde olmas1n1 ilke olan top

lumlardir( 17). 

Sanayf toplumlar1nda, i99ilerin yDksek vas1f ve mesleki 

bilgi sahibi olmalar1, Dretim ara9lar1n1n, bu arada emegin, 

en verimli 9ekilde kullan1lmas1na neden olmaktad1r. Teknolo

ji ve orgDtle9medeki yenilikler Dretimde etkinligi art1rmak 

i9in gerekli oldugundan, degi9meye haz1r olmak ve yeni go

rD9leri benimsemek bu toplumlar i9in olduk9a kolay benimsen

mektedir (18). 

Sanayi toplumlar1nda, ilim ve teknik duragan unsurlar 

degildir. Oretilen mallarda ve Dretim yontemlerinde devaml1 

ve h1zl1 degi9meler olmakta, dogall1kla bu degi9ikler i9gD

cDnDn i9, vas1f ve sorumluluklar1nda zamanla farkl1la9malara 

yol a9maktad1r. Bunun sonucu olarak i9gDcDnDn devaml1 olarak 

egitimi ve yeniden egitimi geregi, zorunlu hale gelmektedir. 

Bu toplumlarda i9 ve meslek s1n1flamas1, geleneksel toplum

larda oldugu gibi nadiren bDtOn ,hayat boyunca ayn1 kalmakta

d1r. i9 ve meslek bak1m1ndan mobilite yDksek derecede cog

rafi ve sosyal hareketlilikle (mobilite) birle9mektedir. 

Sanayi toplumunun yDksek egitim sistemi, dogal ve fen 

bilimleri, mDhendislik, t1b, Voneticilik egitimine oncelik 

vermektedir ve devaml1 olarak yeni disiplinler ve u:zmanl1k 

kollar1 ortaya 91kmaktad1rlar. Sosyal ilimlerde bilhassa 

iktisat, i9letme ve hDkDmet yoneticilerinin ve ara9t1rma 

elemanlar1n1n egitimi onem kazanmaktad1r. 

17. Ozer OZANKAVA, a.g.e, s.142-143 

18. ~igdem KA~IT~IBAeI, insan ve insanlar,: Beta~Bas1m, istan-: 

bul, 1983, s.280 
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EndOstri sistemi, tar1m hayat1n1n gal19ma saatlerini de 

degi9tirmi9tir. Sanayi toplumunun teknigi ve talep fazlal1g1, 

baz1 endOstri dallar1n1n bOtOn gun gal19mas1n1 gerektirmek

tedir. Sanayi oncesi toplumun sakin geceleri art1k tarihe 

kar19m19t1r. f9gOcO, post alar halinde ve bazen geceleri de 

gal19mak zorundad1r. Hatta geleneksel toplumlar1n tatil ve 

dini gOnlerde 9al19mamak gelenegi de bu dinamik olu9um i9in

de degi9mekten kurtulamam19t1r (19). 

~agda9 toplumlar1n bOyOk fabrikalar bi9imindeki i9 yer

leri, i9yeri sahibi ve yada yoneticiler, 9al19anlar ve m09-

teriler aras1ndaki"ili9kileri kOgOk kasabalara yada mahelle

lere k09Dk Bile i9letmelerine ozgO birincil kOme ili9kileri 

olmaktan 91karm19t1r~ Sanayile9menin ilk a9amalar1nda, bu 

durumun sonucu olarak, yonetici ya~a i9veren i99i ve tOke

tici kumeleri aras1nda ~ok duzensiz:lli9kiler ortam1 dogmu9-

tur. Sanayile9menin ilerlemesiyle birlikte hukOmet denetim 

ve duzenlemeleri, sendikalar ; ve ~ turlO mes' :leki orgutler bu 

dli9kileri yava9 yava9 bir dOzene alarak dengelemi9 ve bu du

rumu kurumla9t1rm19t1r. Bu arada ornegin, ekonomik davran19-

lar alan1nda 19 guvenligi ~zel bir onem kazanm19, ~al19anla

r1n hakk1 olarak gorulme a9amas1na gelinmi9tir. Vine ekono

mik . ya9amd~ bir dOzen saglanabilmesi i~in hOkOmetlerin, de

gi9en kapsam ve igerikte olmakla birlikte, bir dizi mudaha

leler bulunmas1, gagda9 sanayi toplumlar1n1n ekonomik kurum

lar1n1n onemli bir ozelligi almu9tur(20). 

I.5.2. Sanayile9menin Toplumsal Etkileri 

Sanayinin ba9l1ca bir ekanomik gal19ma kesimi olrnas1yla 

birlikte geleneksel toplumun bir gok kurumlar1mda kimi on

gorulebilir degi9rneler _olrnaktad1r. Dncelikle aile kurumunda 

olu9an degi9meleri 9s1ralamaya ~al19al1m: 

19. Nusret EKIN, Endustri ili9kileri i.O., I9letme FakOltesi, Vay. 
No.208, Istanbul, 1989, s.1?-18 

20. Ozer OZANKAVA, a.g.e., s. 144-145. 
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- S1k1 dayan19mal1 ve geni9 kapsaml1 akraballk kumeleri 

zay1flar ve dag1l1r. 

-(iekirdek ailede kar1-koca ve i;:ocuklar aras1ndaki rol 

dag1l1m1 g~ni9 ailedekinden farkl1 olur. 

- Evlilik ili9kileri bii;:im degi9tirir. E9 sei;:iminde bi

reyler tlzgurle9mekte, ya9l1lar1n rolleri azalmaktad1r. 

- Bireyler erkenya9ta, ekonomik bak1mdan bag1ms1zla9mak

tad1r. 

- Evlilikte hem kad1n, hem erkek.ii;:in evlenmeye elveri9-

li ruhsal ve biyolojik olgunluk ya91 kavrami geli9mekte ve 

yerle9mektedir. 

- _Akraba evlilikleri azalmakta, ba9l1k uygulamas1 arta

dan kalkmaktad1r. 

Sanayile9me; aile d191ndaki toplumsal kurumlarda da . 
onemli degi9~elere yal ai;:maktad1r. Taplumda yerine getirilen 

i9lerin niteligi, bireylerin bu i9ler i~in yeti§tirilme, se

i;:ilme ve atanma yollar1 degi9mektedir. Ekonomik kurulu~lar 

burakratikle9me ve ast-Ost ili9kilerine, ba9ka deyi9le ikin

cil ili9kilere danu9mektedir. Dzellikle, sanayile9menin ilk 

a9amalar1nda iqgOcO yeti9me duzeyi bak1m1ndan gok farkl1la9-

makta, gok ileri dOzeyde yeti9mi9 personel yan1nda yan1nda 

hig yeti9me gormeyen duz i99ilerin say1s1 da artmaktad1r. 

Ancak, toplumun teknolojik duzeyi yOkseldik9e, genel olarak 

i9 gOcOnOn teknik bilgi ve beceri dOzeyinde de yOkselmeye 

yol a9t1g1 gorOlmektedir. 

Toplumda tar1m kesiminde i;:al19anlar1n aran1 da, tar1ma 

ayr1lan kaynaklar1n aran1 de azalmaktadir. Hizmet kesiminde 

9al19anlar1n say1s1 ve oran1 ise artmaktad1r. Kentler bOyO

mekte ve i;:ogalmakta, siyasal yap1 demakrasi i~keleri ve 
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kurumlar1yla donanmaktad1r. Bilim ve kDltDr geli9ip yayg1n

la9maktad1r. 81reysel rnulklerin de oran1 azalmakta, artak

l1klar1n ve bDyDk i;:apl1 i91etmelerin yeri bDyDmektedir. Boy

lece i;:agda9, verimli orgutlenmeye ili9kin kurallar1n uygu

lama alani geni9lemektedir. 

Sanayile9me yeni bulu9lara duyulan gereksinimi de art

t1rmaktad1r. Sanayile9meyle birlikte nufus da artar. Ekono

mi ticarile9ir. Sozle9me ili9kileri, insanlar1n kim olduk

lar1na gore b1i;:1mlenen il19kilere gore, toplurn ya9am1nda 

daha geni9 yer tutar. i§bolDmD, ilerler, buna bagl1 olarak 

mesleklerin, yorelerin, hatta Dlkelerin kar91l1kl1 bag1ms1z

l1klar1 artar. insan, ili9kilerinde duygusall1g1n yerini 

ak1lc1l1k al1r (21). 

Her toplumde oldugu gibi, sanayi toplumler1nda da bi

reyleri ve grupler1 birbirine baglayan, du90nce, inani;: ve 

deger ortakl1g1 saglayan kendine ozgu bir birlik ve uyum 

DTtaya ~1kmaktad1r. Sanayi toplumunun degi9ik_9ekilleri, ba
z1 farkl1 ideolojiler ortaya i;:1kabilir, faket bOtOn sanayi 

toplumlar1 ortak k1ymetlere sahip bulunmaktad1r. s·anayi top

lumlar1nda, ilim''Ve teknik bilgi, gok onemli bir fonksiyon 

gorevi gormekte, ilimde geli9me saglayan ve ilmi geli9meleri 

sanayie uygulay~nlar yuksek bir prestije sah1p bulunmakta ve 

toplum taraf1ndan od0llendir1lmektedir (22). 

21. Ozer DZANKAYA, a.g.e., s 145-146 

22. Nusret EKIN, a.g~'e., s. 20 



SOLUM II 

TARIMSAL YAPININ SANAYILE9MEDEKi YER! 

Tarim kesimi dar anlamda, 9ift9ilik, ormanc1l1k ve 

bal1k91l1g1n her ~edini kapsamaktad1r. Fakat, sanayile9me 

sOreci iginde, tar1m kesimine; kurumlar1yla, ki9ilerin dav

ran19 bigimleriyle, toplumsal ya9am1yla yakla9mak gerekmek

tedir. Boyle bir a91dan bak1ld1g1nda tar1m kesimi yerine ta

r1msal yap1 deyimini kullanmak daha uygun olacakt1r. Sanayi

le9me, tar1msal (geleneksel) yap1dan s1nai bir yap1ya gegmek 

alduguna gore, tar1msal kesime sanayile9me a91s1ndan da bak

mak gerekir(23). 

Ulusal ekanami i9indeki her sektorun kendine ozgO ozel

likleri, ralu, yeri, onemi ve sarunlar1 vardir. Bunlar ara

sinda tar1m sektorU daha 9ak beslenme ile ilgili oldugundan, 

insanlar i9in en :eski ve en luzumlu bir sektor almu9tur. Sek

torler arasinda degi9ik bak1mlardan bazen tamamlay1c1, bazen 

de rakip ili~kiler bulunmas1 da gayit d?gal almaktad1r. 

Sanayi ve tarim sektorleri arasindaki ili9kilerin geli-

9imi ve sanayinin tar1m aleyhine geli9me gostermesi, Oretim 

yap1s1n1 ve zamanla sasyal hayat1 etkileyen itici bir gug 

almu9tur. Ekonamik geli9menin ba9lang19 evresinde tarim sek

toru hikim unsur ve ekanamiyi besleyen temel gOg iken, zaman

la saniy~ sektorO belirleyici ve yonlendirici rol aynamaya 

ba9lam19; gelir, tasarruf ve yat1r1mla yon ve hacim degi9-

tirerek sanayide tap~anm19t1r. Gene! alarak tar1m ile sanayi 

arasindaki ili9kilerin geli9imi, her Olkede sanayinin UstOn

lOgO ile sonu9lanm19t1r. Bu Ostunluk sanayinin hakim unsur 

23. Akin ILKiN, a.g.e., s.159 
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olmasinda, sanayinin pazarlik gOcOnde, ig ticaret hadlerinde, 

gelir dagiliminda, istihdam da, teknolajik geli~mede tale

bin fiyat ve gelir esnekliginde kendini hissettirmi9tir. 

Tarim· ile sanayi arasindaki ili9kilerin geli9imi ince

lendiginde, geli9me sOrecinde her Olkedeki toplam hasilada 

sanayie d09en payin giderek artarken, tarimin toplam hasila

daki pay1n1n surekli olarak azald1g1 gorulur. 

Tarim ve sanayi arasindaki ili9kiler ulusal ve uluslar

arasi ticaret politikalar1nda da merkezi bir rol oynami9 ve 

oynamaktadir. Ig ve di9 ticaret had~eri ile ifade edilen 

olaylar, temel de tarim ve sanayi sektorleri arasindaki re

kabet ili9kisinin bir yansimas1d1r (24). 

Cal19mam1zda, tarimsal yap1y1, sanayile9me sureci icin

de ele almak ve tar1m1n sanayile9meye katk1s1, yaninda, sa~ 

nayile9menin de tarimsal yap~ya etkisini ayn1 surec incele

mek amaglanmaktadir. COnku sanayile9me ve tarimsal yap1n1n, 

birbirinden farkll almayip ig ige alu9an bir surectir. 

II.1. iKTfSADi KALKINMA VE TARIMIN ONEMi 

Ikinci Dunya Sava9in1 izleyen donemde ekonomik geli9me, 

ulusal ekonomide yapisal degi9meye, diger bir anlatimla, 

ulusal ekonominin tarimsal yapidan sinai yapiya donu9mesine 

bagli bir sonug olarak gorulm09tOr. Boylece, geli9mekte olan 

birgak Olkede tar1m sektorunu ikinci planda, sanayile9meyi 

birinci planda temel hedef kabul eden palitikalar tercih 

edilmi9, geli9mi9 Olkelerde de s1nai teknalajinin en ileri 

duzeye gikar1lmasin1 ongoren palitikalar benimsenmi9tir. 

24. Ismail DUYMAZ, Hasan OLALI, Tarimin Turk Ekonomisindeki 

Yeri ve Ekonomik Geli9meye katkisi, Izmir Ticaret Bor

sasi, Vay. Na:2B, Izmir, 198? , s.19 
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Son on be9 y1ll1k danemde ise, ozellikle DOnya petrol 

krizinin ortaya i;1kt1g1 19?3 y1l1ndan bu yana baz1 geri;ek

lerin daha iyi degerlendirilmesi, takip edilen politik~lar

da anemli degi9ikliklerin yap1lmas1n1 gerektirmi9tir. Geli9-

mekte olarr Dlkeler tar1m1, geli9menin ilk danemlerinde sana

yile9meye gei;i9 ii;in gerekli olanaklar1 saglayan ve bu neden

le, ulusal ekonomide ihmal edilmemesi gereken onemli bir 

sektor olarak kabul etmi9lerdir. Geli9mi9 Dlkeler tar1m sek

torOne bir taraf tan neomerkantilist espriden hareket ederek 

kendi kendine yeterlilik hedefinin geri;ekle9tirilmesine ola

nak saglayan bir savunma arac1, ote yandan siyasi bir muca

dele arac1 olarak yeniden onem vermeye ba9lam19lard1r(25). 

Tar1msal kalk1nma bOtunD ile s1nai kalk1nmaya yard1m 

eden bir sektardDr. Tar1msal kalk1nma olmadan ve azgeli9mi9 

(geli9mekte clan) bir Dlkede tar1msal kalk1nma yap1lmadan 

s1nai kalk1nmadan soz etmek veya s1nai kalk1nman1n geri;ek

le9ebilecegini dD9Dnmek alanaks1zd1r. 

Bu sav1n isp,e:tii1 ii;:in tar1msal geli9me ile s1nai geli9me 

aras1ndaki ilginin (yak1nla9man1n) ara9t1r1lmas1 gerekmekte

dir. Tarimsal geli9me istegi ve alma91g1yla s1nai geli9me 

9anslar1n1n incelenmesi ve her iki sektor aras1ndaki ili9ki

lerin analizi konuyu daha ai;1k 9ekilde artaya ·'!.£~.i33akt1r(26) ·-

II.1.1. Tarim-Sanayi Etkile9imi 

Teknik geli9me, 19 b610m0 ve rasyonalizasyona dayanan 

sanayi toplumu, sanayi DrDnlerinin kullan1m1n1n yayg1nla9ma

s1 yan1nda Dretim ve degi9im teknigini, yeni sosyal ili9ki

leri, yeni organizasyon 9ekillerini ve hatta yeni dD90nce ve 

anlay19 tarz1n1 da nDfusun bDtDn katmanlar1na kabul ettirmek

tir. 

25. y._a.g.e., s.25 

26. Oguz CATALD~LU, Iktisadi Kalk1nma BDyDme, Ege Oniversitesi 

i.T.i.A. Vay. Na: 64/9 izrnir. 1971. s. 15-16. 
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Ba9langiQta tarim, iktisadi geli9menin itici bir gDcD 

olmu9tur. Zira, o yillarda tarimda ba9ka onemli bir gelir 

kaynagi mevcut degildi. Tarim gelirleri arttikQB sanayi 

mallari Oretimi uyarilmi9tir. Sanayi mallarinin satin ali

nabilmesi iQin de tarimsal uretimin arttirilmasi ve deger

lendirilmesi zorunlulugu dogmu9tur. 

Boylece, tarim kesimi, sanayi kesiminin; sanayide tari

min birer pazari haline gelmi9lerdir. Sanayile9me ne kadar 

yogunla9irsa o derecede tar1m DrDnlerine ve hammaddeye gerek

sinim duyulacaktir. Bunun yaninda, tarim d19i kesimlerin 

artan tarim ·urDnleri gereksinimi kar9ilamak iQin tarimin 

modernle9tirilerek Dretimin QDgaltilmasi gereklidir. Bu amaQ

la, gDbre, ilac, alet, makine-teQhizat, elektrik vs. gibi 

araQlara gereksinim ' vardir. Bu ve buna benzer ar~Qlarin 

talep edilmesi de tarimi, sanayi kesiminin onemli bir alici

si, haline getirmi9tir. Sanayi ke~imide besin maddeleri ve 

hammadde bakimindan tarimin alicisidir. Bununla birlikte 

tarim kesimindekiler yalniz Dretici degil, ayni zamanda t0-

keticidirler(27). 

Tarim , geleneksel toplumdan kalkinan topluma geQi9te 

De i9lev gorDr: 

- Tarim kesimi daha fazla besin maddeleri Dretmelidir. 

Zira, hem nOfusun gereksinimini kar9ilamali hem de doviz 

geliri saglamak amaciyla ihracat alanaklarini yaratmalidir. 

- Sanayi kesimi, kismen, tarim kesimine zorunlu , olan 

yatirim mallarini, makine ve teQhizatlari Dretmek iQin ku

rulmalidir. tarimda gerQek gelirlerin arti9i (verim art191 

sanucunda) kalkinma i~in gerekli yeni sanayilerin kurulma

sindan onemli uyarici bir faktor olabilir. 

27. Ali BZGDVEN, Tarim Ekanamisi ve Politikasi, Filiz Kitab

evi, istanbul, 1983 s.70-71. 
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- Tarim OrOnleri artt1r1larak efektif bir talep yarat1-

l1r ve mal i Qel i r' o 1 an ak 1 ar1 sag 1 an1r. Efekti f tal ep art191 

ile, sanayi OrOnlerini uyarmak, mali gelir olanaklar1 ile de 

fazla tar1m gelirlerinin sanayi kesimine kanalize edilmesi 

hedeflenme·ktedir(28). 

Bununla beraber, tar1m kesiminde y1g1lm19 olan ve artan 

i§gOcOnOn istihdam edilebilmesi, sanayi kesiminin geli9me ve 

yat1r1m kapasitesine bagl1d1r. Ancak, yat1r1mlar1nda bir ~ok 

fakt5rler yak1n ili9kisi oldugu unutulmamal1d1r. Asl1nda her 

iki kesimin OrOnlerine olan talep farkl1d1r. Ba9ka bir an

lamda sanayi Orpnlerinin talep esnekligi 1'den bOyOktOr. 

Vani bunlar1n fiyatlar1nda kOgOk bir d09me, daha fazla oran

da bir talep art191na olanak verecektir. Besin maddelerinin 

talep esnekligi ise 1'den kOcOktur, yani bu Orunlerin fiyat

larindaki bir d09me daha fazla oranda bir talep art191na yol 

acmayacaktir. 

Say yasasina gore, tar1m OrOnleri ne kadar fazla :olur

sa sanayi OrOnleri talebi de o olcude uyar1labilir. Boylece 

fazla tar1m OrOnleri ihracat yolu ile Oreticilerin gelirle

rini art1racak ve neticede kesimler aras1 ili9kiler bOtOn 

ekonomiye yay1lacakt1r. Buna kar91n, yetersiz tarim OrOnleri, 

fiyat art19lar1ndan dolay1, belki gelirleri yukseltir ama 

ihracat1 s1n1rlayacag1ndan once toplam gelirleri, sonra da 

sanayi Orunleri talebini azaltacakt1r. Sanayi OrOnleri tale

binin kis1tlanmas1 da yat1r1mlar1 yava9lat1r ve i9sizlige 

yol acar. Bu bak1mdan, tar1m-sanayi ili9kilerinde tar1m Orun

leri talebi ile sanayi OrOnleri talebi ters y5nde geli9ir 

denilebilir. COnkO tar1m kesiminin kar91la9t1g1 kay1plar 

sanayi kesiminde talep art19lar1na yol acar. 

Nihayet, sanayi OrOnleri talebindeki degi9meler de ta

r1mda dalgalanmalara neden olmaktad1r. Gercekten, sanayinin 

28. W.W. RDSTDW, The stages of Economic Growth, Cambridge 

1961. s. 22-23 
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geli9me donemlerinde.· tar1m OrDnleri talebi artm19 ve tar1m 

fiyatlar1n1n yOkselmesi, geli9en sanayinin bir sonucu olmu9-

tur(29). 

II.1.2. Toprak ve Tarim Reformu 

Toprak reformunun amac1, san1ld1g1 gibi sadece daha gok 

say1da giftgiyi toprakland1rmak degil, tar1msal yap1y1 sana

yile9me sDrecinin gerektirdigi ko9ullara uyumla9t1rabilecek 

bir bigime donD9tOrmektedir. 0 halde toprak reformu ile ta

r1m reformu birbirinden ayr1 veya birbirine yeg tutulabile

cek eylemler degil, tersine kalk1nman1n biri gereklilik 

ko9ulu ise digerinin yeterlilik ko9ulu oldugu soylenebilir 

(30). , 

BugDn, toprak reformu denilince, genellikle, toprak mul

kiyeti ve topragin i9letme duzenine mudahale, tarim reformu 

denilince de, bunun tamamlay1c1 ogesi olan giri9imler anla-. 

§llmaktadir. (31). 

Toprak reformu yalniz ekonomik a91dan degil, insanc1l 

ve toplumsal a91dan da degerlendirilmelidir. Bugun Turkiye'de 

dahil azgeli9mi9 ve geli9mekte olan ulkelerde, toprak dag1-

l1m1nda e9itsizlik vard1r. Toprak reformunun diger bir amaci

da 9e9itli nedenlerle par9alanm19 topraklar1n birle9tirilme

sidir. Bununla birlikte, toprak reformu teknolojik geli9me

lerin uygulanabilmesi igin olanak yaratabilmektedir. Diger 

taraftan mDlkiyet ve tasarruf sistemindeki aksakliklar 9ift-

9ilerin, Dretim yontemleri geli9tirme lerini engelleyici un

surlard1r. ~iftginin, kugOk pargalara bolDnmD9 alanlarda ve

ya kira, ortak91l1k bigiminde i9letilen topraklar Dzerinde 

ileriye donDk giri9imler de bulunma olas1l1g1 yok denecek 

kadar azdir. 

29. Ali DZGDVEN, a.g.e., s.?2 

30. Akin !LK!N, a.g.e., s.164 
31. GOlten KAzBaN, Tarim ve Geli9me~ !.O. Tktisat Fak. Vay. 

No.38?, Istanbul 19??, s.539 
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Tarim reformu geni9 anlamiyla, tarimda Oretim teknigi

nin degi9mesi, verimliligin arttirilmasi ve Olke ko9ullarina 

en uygun bigimde Oretim yapil ~asi ve Oretimlerin pazarlan

masidir. Tarim reformunun gergekle9ebilmesi i9in 9u unsur

lar elzemdir: 

- Makinele9me; Oretim tekniginin gele~eksel yapidan 

modern bi9ime don09turOlmesinde en etkin rolO tarim makine

leri oynar. 

- Tohum islahi; Tarimda belir li kaynaklardan buyuk 

miktarlarda Oretim elde edilebilmesi, tohum islahi ile ola

nak kazanmaktadir. 

- Sulema; Tarimsal yapida ~ sulama sarununu sadece kurak 

veya yar1 kurak bolgeler i9in d090nmemek gerekir. Dagel ka-

9ullar1n etkisini azaltabilmek ve verimli Oretim saglayabil

mek i9in yag19l1 bolgelerde de sulamaya onem vermek gerekir. 

Geli9tirilmi9 sulama bi9imlerinin tarima iki onemli katk1s1 

vardir. Birincisi, i9lenen belirli bir alanda yilda iki veya 

09 kez alabilmek alanag1n1 saglar. ikincisi, tarim Oretim 

kalib1n1 degi9tirerek 9ift9iye daha 9ok gelir elde edebilece

gi Orunleri yeti9tirebilmesini saglar. 

- GObreleme; geleneksel Oretim tekniginde pek az degi9-

meyi gerektirdigi fakat verimi de artt1rd1g1 i9in, diger 

yontemlere kiyasla daha kalay uygulama alani bulmaktadir. 

Gubreleme, OrOnOn hem verimini hem de kalitesini yukseltmek

tedir. GObreleme, ayrica tarimsal yapida ger9ekle9tirilebil

mek istenen yenilikleri tamamlayici bir nitelik ta9imakta

d1r. 

- Tarimsal Kredi; geleneksel tarim yapisindan modern 

i9letmecilige dogru yonelme de makina, tahum, gubre v.b. 

saglamak i9in tar1m i9letmelerinde daha gok sermayeye ihti

ya9 duyulmaktadir. Dolay1s1yla, teknik geli9melerin ger9ek

le9tirilebilmesi igin eskiye kiya9la daha yuksek ve daha dO

zenli bir kredi palitikasinin saptanmas1 gerekir. 
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Tar1msal kesimde ek sermayenin saglanmas1nda ilk akla 

gelen tasarruflard1r. Fakat bu kesimde gelirlerin ve dola

y1s1yla marjinal tasarruf egiliminin d090k olmas1 Hzellik

le kOcOk Qiftcilerin krediye bOyOk HlQOde gereksinme duyma

lar1na yo~ aQar. Tar1msal krediler, tar1mda Oretimi verimli 

bir biQime sakmak amac1yla Oretim araclar1n1 elde etmek, ce-

91 tli nitelikteki i9letmeler kurarak bunlar1n masraflar1n1 

kar91lamak icin verilen kredilerdir. 

II.1.3. Emek Arz1 ve Gizli i9sizlik 

Bilindigi Ozere, sanayile9me dHneminde gerekli i9gOcO, 

tar1msal yap1dan temin edilmektedir. Tar1msal yap1n1n i§gOcO 

kaynag1 olmasi iki nedene baglanabilir. ilki, bu kesimde 

gizli i9~izligin var almas1. ikinci ise, sanayile9me sonucu 

tar1m1n modern bir uretim biQimine girmesi ile bu kesimde 

daha az emek gucune gereksinme duyulma~1d1r. Sanayi kesimin

~e ucretlerin tar1m kesimine k1yasla daha yuksek almasi, i~

gucunun tarimdan sanayie geQmesini. alanakli k1lmaktad1r. 

Tar1msal yap1dan sanayie ve diger kesimlere i9gucunun 

transferi bir bak1ma sermaye transferi alarak du9unulebilir. 

Zira he~ i9gucu Qal19abilir durums gelinceye kadar, egitim 

v.d. olarak bir harcamayi gerektirir(32). 

Bilindigi gibi gizli i9sizlik, emegin marjinal verimli

liginin s1f1r ya da negatif olmas1 durumudur. Drnegin, bir 

i9letmeden ya da ekonomik kesimde istihdam edilen emegin bir 

bHlumu 9ekildiginde, i9letme ya da kesim uretiminde bir azal

ma olmuyorsa, burada gizli i9sizlik var demektir. 

Kimi iktisatQilar, azgeli9mi9 ulkelerin Hzellikle tar1m 

kesiminde yaygin bir gizli i9sizlik bulundugunu ve dolay1s1y

la bu kesimden Hbur kesimlere i9gucu aktar1l1rsa tar1msal 

azalmayacag1n1, hatta artabilecegini one surmu9lerdir. Ancak 

32. Akin iLKiN, a.g.e., s.172 
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konuyla ilgili daha sonra yapilan kuramsal ve gorgul ara9-

t1rmalar, bu gorD9D onemli ol9Dde zay1flatm19t1r. 

Tarimda gizli i9sizlik ger9ekten geni9 ol9Dde yayginsa, 

yani bir9ok kimse hi9bir Dretimde bulunmaks1z1n bu kesimde 

9al191yormu9 gibi gorDnDyorsa 9u iki sorunun yan1tlanmas1 

gerekir: 

- Hi9 bir 9ey Dretmeyen bu insanlar nasil ge9inebilir

yorlar? 

- Hi9 bir 9ey Dretmeyen bu insanlar nasil oluyor da i9e 

al1n1yorlar? 

ilk soruya bazi ikt~at91lar, azgeli9mi9 toplumlarin 

aile yap1s1 ve topraktaki mulkiyet sistemini ele alarak ya

ni t vermeye 9al19mal1d1r. Az gel19mi9 toplumlarda geni9 aile 

yap1s1 yayg1nd1r. Ailenin bDtDn ku9aklar1 ayn1 9at1 altinda 

ya9arlar ve ayni kaptan yerler. Dolay1s1yle, hig bir 9ey 

Dretmeyen gizli i9sizlik, ailenin obur bireylerinin Oretim

lerine ve paylarina ortak olurlar. Teknik deyimle, tarim 

kesiminde gizli i9sizlerin ~rjinal verimlilikleri s1f1r ya 

da negatif olsa bile, ortalama verimlilikleri pozitif olacak

tir. 

ikinci soruya doyurucu bir yanit vermek daha zordur. So

runun cevabinda, toprak mDlkiyeti kavrami bize yard1mc1 ola

bilir. ~oyle ki; Eger gizli i9siz, kendisinin ya da ailesi

nin topragi Ozerinde 9al191yorsa, Oretime olan katk1s1na 

bak1lmaks1z1n istihdam olanagina kavu9acakt1r. Buna ka~91n, 

gizli i9sizin ba9kas1n1n topraginda 9al19mas1 halinde, top

rak sahibi Dretimde bulunmayan i99iye ucret odeyemeyecegine 

gore ya gizli i9sizligi reddetmek yada gizli i9size de 

Ocret odemeyi olanakli kilan bir sistemi kabul etmek gere

kecektir. 
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Netice itibariyle, gizli i9sizligin, ekonomide oteden

beri varolan bir i9sizlikten ~ok, ekonomik yap1da meydana 

gelen degi9meler sonucunda ortaya ~1kabilecek bir egilimi 

belirleyen bir kavram olarak kabul edilmesi daha uygundur. 

A91kga soylemek gerekirse, eger tar1msal teknoloji ilerler,iSB 

tarimsal i9gOcOnOn kalitesi yOkselir, sosyo-kOltOrel faktor

ler kent ya9am1na uyumu kolayla9t1racak yonde geli9ir. Sana

yi teknolojisi niteliksiz i9giyi de istihdam edecek bigimde 

geli9ir ve sermaye ile Oretim faktorleri uygun bir h1zda ar

tarsa, tar1m kesiminde Oretimi azaltmadan emek aktarmak mOm

kOn olabilir (33). 

II.1.4. Tar1mda Verimlilik ve Teknolojik Geli9me 

Ekonamik geli9me surecinin ba9lang1g evresinde tarim, 

geli9menin ilk ve ozgOn kaynag1 durumundadir. Bu nedenle, 

tar1m1n geli9me surecini haz1rlayabilmesi, harekete ge~ire

bilmesi ve besleyebilmesi bOyuk al~Ode tar1mdaki verimlilik 

art191na bagli bulunmaktadir. Zira, tarim d191 sektorlerin 

geli~mesi ta . rimdaki iktisadi fazladan, iktisadi fazla da 

ta: .rimdaki verimlilik dOzeyinden dogrudan etkilenmektedir. 

Tarimsal Oretimdeki verimlilik, ~ok sayidaki degi9kenin 

ortakla9a belirledikleri bir sonug alarak degerlendirilebi

lir. Bununla birlikte, tarimdaki verimliligin esas itibariy

le tarimsal yap1n1n bir urOnO oldu§u; sneak, zaman i~inde ve

rimlilik art19lar1n1n da tar1msal yap1y1 etkiledigi ag1kt1r. 

Tar1msal verimlilik, tar1mdaki Oretim faktarlerinin 

Oretme gOcOnO ve yetenegini ifade eden bir bag1ml1 degi9ken

dir~ Verimlilik, genellikle uretim sanucu (~1kt1) ile bu 

sonucun elde edilmesi igin Oretimde kullan1lan Oretim faktor

leri (girdiler) arasindaki ortalama veya marjinal ili9kiyi 

gosterecek 9ekilde ifade edilir. 

33. ErgOl HAN, a.g.e., s. 183-184 
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Tsr1mds birim i9gOcO, sermsye veys birim toprak fskto

rO ba91ns d09en (ortslsms) verimlilik, cok ssy1ds faktorler 

tsrsf1ndan etkilenmektedir. Bunlar; Dogsl 9srtlsr ve degi9-

kenler, tsr1mssl Dretim sltysp1s1, tsr1mssl Oretim ve piys

ss ili9kileri 9eklinde formule edilebilirler.. Dretim maliye

tini d09Drmenin y~da Dretimin rekabet gOcOnO artt1rmanin 

en etkin ·yolu Oretimdeki verimlilik duzeyini artt1rmakt1r. 

Verimli (verimsiz) Oretim, bir bak1ma ucuz (pahal1) 

Oretim demektir. YOksek verimlilik, d090k maliyetler ve so

nuc olsrsk d090k fiyatlar 9ekline don09tD§Onde, i9letme, 

i9kolu ve Olke duzeyinde reksbet alanaklar1 ds artar. Verim

lilik kazanclar1n1n bir k1sm1 faktor sahiplerine daha yuksek 

bir fsktor geliri, bir k1sm1 da ekanamiye daha d090k tuketim 

mallar1 fiystlar1 9eklinde yans1r. 

Tar1mssl Oretim ilk once insan ile doga i9birligi Dze

rine kurulmu9 clan bir faaliyet ~e9ididir. Dolay1s1yla, da

gal 9artlar ve degi9kenlikler tar1mdaki verimlilik duzeyi

ni dogrudsn etkilemektedir. insan ile daga arss1ndaki ili9-

kilerde teknolojik yeniliklerin devreye girmesi ile insan1n 

dogal 9srtlar ve olsnaklar Dzerindeki etkileme ve denetim 

gucil artm19t1r. 

Tar1msal Dretim faaliyetinin sonucu; Dretimdeki altya

p1n1n niceligi ve niteligi ile Oretim arganizasyanu ve tek

nolajinin etkinligine de bsgl1 alarak degi9ir. Teknalajik 

ilerleme de insan1n dagal 9artlar ve alanaklar Ozerindeki 

etkisini artt1rmas1, Dretimdeki girdi-c1kt1 ili9kilerini 

~ssyonelle9tirmesi, dagadan ve diger Dretim faktorlerinden 

daha verimli bicimde yararlanmas1 demektir. Dretimdeki ve

rimlilik ile teknalojik ilerleme aras1nda s1k1 ili9klerin 

varl1g1 kesindir. Tar1mda gerice bir Dretim teknolojisine 

sahip alup da, geli9mi9 Dlke ozelligini ta91yan bir Olke 

gostermek alanaks1zd1r. Teknik ilerlemenin tsr1ma girmesi 

ise, bDyDk olcude tar1m i9letmelerinin sermaye donat1m1 ile 
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olanakli olmaktadir. Teknik ilerleme, insan toprak ili9kile

rini ve ozellikle, Dretim fonksiyonunun geli9imini ve nite

ligini etkilemektedir. 

Tarimsal verimlilik duzeyini etkileyen faktorlerden bir 

bolOmO de, Oretim-piyasa ili9kileri gergevesinde dugOmlen

mektedir. Tarim piyasalarinin bOyOmesi, piyasalarin orgOtlen

me dOzeyinin yukselmesi ve piyasalarda gegerli olan rekabe

tin 9iddet derecesinin artmasi, tarimdaki verimlilik arti9i

ni kamgilayan faktorlerdir. Tarim ile ,EJ.§fl:§Jli arasindaki gir

di-gikti ili9kileri geli9tikge, tarim sektoru daha yogun 

9ekilde diger sektorlerin saticisi ve m09terisi durumuna 

geleceginden, diger sektorlerdeki geli9meler tarimsal Oreti

mi ve uretimdeki verimliligi dogrudan etkileyecektir. 

Tarimsal uretim hacminin arttir1lmas1, ya kullanilan 

arazi miktar1n1 geni9letmek, ya da urun verimliligini arttir

makla mumkundur. Ekim-dikim alanlar1n1n geni9letilmesi, ve
rim arttirici bir onlem degildir~ Topragin yuzey verimlili-

gini a,rttirmak, sneak daha i;:ok urun veren tohum, ekmek, gub

re ve su kullanmak, tarimsal mueadele yapmak gibi modern 

girdilerin tarima sokulmasiyla olanakl1d1r. Bu i;:abalar i;:ok 

uretim ai;:1gin1n varligi halinde gosterilir ve toprak tasar

ruf eden teknoloji uygulamasina ornek te9kil eder. 

Tarimda verimlilik art19i, uretime sokulmu9 olan girdi

lerin daha rasyonel kullanilmasi yoluyla da saglanabilir. Bu
radaki asil amai;:, Oretim haemini artirmak ve bu yoldan mali

yetleri d09urmek degildir. Amai;: kullanilan girdileri urOn 

verimliligini etkilemeksizin azaltmak, yani girdi verimlili

gini yukselterek maliyetleri d090rmektedir(34).Lilkemiz ?0'11 

yillardan sonra, toprak verimliligi art19 gostermeye ba9la

m19, hatta Guney Avrupa ulkelerindeki verimlilik duzeylerine 

kimi urunlerde yakla9ilm19t1r(35). 

34. !email DUYMAZ, Hasan DLALI, a.g.e., s.57-58. 

35. Seyfettin GURSEL, "Ekonomik Gelii;;me ve Tarimsal Gelirler", 1980 

sonrasi Turk Tarimi Yapisal Gelixmeler ve Sorunlar Sempozyumu, ii;:in

de, Ankara 6-7 Deak 1987, s.13 · 
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II.1.5. Tar1msal DrDnlerin Pazarlamas1 

Sanayile9me sDreci i~inde tar1msal yap1da meydana ge

len bir diger onemli degi9me de, tar1msal DrDnlerin pazar

lanmas1 kdnusudur. Geleneksel ekanamilerde, Dretilen tar1m

sal DrDnlerin bDyDk bir k1sm1 yine bu kesim taraf1ndan tOke

tilmektedir. Alt yap1 yat1r1mlar1n1n, ozellikle ula9t1rma 

alanaklar1n1n saglanmas1 ve sanayile9me hareketinin geli9-

mesi tar1msal DrDn lerin pazarlanabilme alanag1n1 dagurmak

tad1r. Sanayile9me sDreci i~inde tar1msal DrDnlerin pazarla

nabilmesi, genellikle bDtOn Olkelerde ayn1 ka9ullara bagl1 

olarak geli9mi9tir. Ulkemizde bu olgu 1950'den bu yana sana

yile9me ve ula9t1rma alanaklar1n1n geli9mesi ile gDglenmeye 

bai;;la-.m19t1r. 

Tar1msal Orbnleri pazarlama alanaklar1n1n ortaya ~1k1-

91 sadece Dretimin ayn1 yerde tOketilmesini engellemekle 

kalmay1p, Dretilen fakat tuketilmeyen k1sm1n1n depolama, sa

guk zincir ve diger benzeri yollarla korunmas1n1 saglamakta, 

DrDnleri degerlendirme olanaklar1 kazand1rmaktad1r. SOrDmD 

fazla alan OrOnlerin Dretiminin artt1r1labilmesi, tar1m ke

siminde i9lenen taprak alan1n1n geni9letilmesi ve daha verim

li kullan1labilmesinin ger;ekle9tirilebilmesi i;in olanaklar 

aramak da pazarlama kanusu igindedir. Netice itibariyle, ta

r1msal DrDnlerin pazarlanmas1 hem tar1m d191 kesimlerin ge

reksindigi DrDnlerin saglanmas1 hem de tar1m kesiminin ge

li9mesini gergekle9tirmektedir. Ayr1ca pazarlama sisteminin 

geli9mesi tar1msal DrDnlere olan talebin, yoresel piyasalara 

k1yasla artmas1 demektir. Bu ise bal DrOn elde edildigi y1l

larda, DrDn fiyat1n1n dD9mesini engelleyebilmektedir. 

Tarim Orunleri piyasas1, diger DrDn piyasalar1na k1yas

la gak daha dengesizdir. Bununla birlikte, tar1msal DrDn fi

yatlar1 da, ge9itli nedenlerden dolay1 karma91k bir karakter 

gosterir. Fiyatlar1 etkileyen faktorleri 9oyle s1ralamak 

alanakl1d1r: 
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- Tarim Orunleri arzinin, kiss donemde talepte meydana 

gelen degi9melere gore ayarlanamamasi, 

- Drun birim maliyetlerinin ancak hasattan sonra hesap 

edilmesi, 

- Maliyetlerin saptanmasinda gerek girdi miktarinin 

gerek Ozeticinin kendi tuketiminin kesinlikle hesap edileme-

mesi, 

- Tarim Orunleri talebinde esnekligin az olmasi, 

- Bu piyasalarin kOt;Ok veya belirsiz olmasi ve Oreti

cinin piyasa hakkinda bilgisiz ve ileti9im olanaklarindan 

yoksun olmasi, 

- Oreticinin i;ok sayida ve dagin~: olmas1 nedeniyle 

orgOtlenmeyerek piyasada etkin bir gOg kazanamamalar1, buna 

kar91l1k al1c1lar1n kendi aralarinda birle9ebilme olanakla- -

rirnn varolu9i;I, 

- Tarim OrOnlerinin kisa sure ii;inde bozulmas1 veya ;, 

bekletmenin i;ok masrafli olmasi,. 

- KOt;Ok Oreticilerin maddi olanaklar1n1n yetersiz olma

s1 ve daha uretim doneminde malin1 satmak zorunda kalmas1. 

Bunlar ve bunlara benzer nedenlerden otOrO serbest bir 

piyasa dOzeninde meydana gelecek fiyatlarin, Oreticiler ve 

ozellikle kOt;Ok Oreticiler aleyhine geli9mesi dogaldir. Ay

rica, tarimsal fiyatlarda dogabilecek bOyOk .dalgalanmalar, 

tarimsal gelirde bOyuk degi9melere yol ai;acaktir. Fiyat dal

galanmaladr1n1n onlenmesi it;in, gerek geli9mi9 gerek geli9en 

Olkelerde devlet, Oreticiyi korumak zorunlulugunu duymakta 

ve tarim OrOnleri piyasasina mOdahale etmektedir. 
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Bu konuda devlet mOdahelesi 9u 9ekilde olmaktad1r; 

- Oretimle ilgili mOdahaleler 

- Piyasayla ilgili mudahaleler, 

Oretimle ilgili tedbirler, Orun arz1n1 ayarlamak ve 

talep uzerinde ~e9itli mOdahaleler yapmak 9eklindedir. 

Tarim GrOnleri piyasas1n1 duzenlemek amac1yla alinan 

tedbirlerden en onemlileri ise, piyasanin Oretici lehine ig

lemesini saglayacak ge9itli orgutlerin kurulmas1 ve taban 

fiyat1n1n saptanarak, destekleme alimlara giri9ilmesidir. 

Geli9mekte olan diger Olkelerde oldugu gibi Olkemizde 

de taban fiyatlar1 palitikas1, diger tedbirlere k1yasla daha 

etkili bir devlet mudahalesi alarak kar91m1za g1kmaktad1r. 

Taban fiyatlari palitikas1, bir .tar1msal Orunun belir

li bir fiyattan daha dil9uk sat1lmas1n1 onlemek amac1 ile 

devletin, saptanan fiyattan ilrilnil satin almay1 garanti etme

sidir. Lilkemizde, taban fiyatlar1, Ticaret Bakanl1giii' 1n 

onerisi ve Bakanlar Kurulunun karar1 ile saptanir. Taban fi

yat1n 1n saptand1g1 ilrilnlerin al1mlar1, ya Taprak Mahsulleri 

Dfisi gibi konu kurulu9lar1 veya kaaperatifler arac1l1g1yla 

gergekle9tirilir. 

Taban fiyat1n1n saptanmas1nda genellikle 9u kriterler 

kullan1l1r: 

- Oreticinin gelir durumu, 

- Dilnya tarim Orilnleri ilretim miktar1 ve fiyatlar1 

Oruniln stak durumu, 

- Oretim maliyeti, 

- Fiyatlar genel duzeyinde degi9meler, 

- ig ve d19 talepte degi9meler, 

- Saptanacak taban fiyatin gerektirecegi finansman duru-
mu(36). 

36. Akin iLKIN, a.g.e., s.178-181 
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II.2. TARIMIN SANAYILE~MEYE KATKISI 

Tar1m1n egemen aldugu bir ekanamide iktisadi geli9me 

sOreci, sanayi giri9imlerinin yarat1lmas1 ve geli9tirilmesi 

i9in, ula9~m, enerji ve haberle9medeki sasyal sabit sermaye 

yat1r1mlar1n1n yap1labilmesi sermaye ve finansman kaynakla

r1n1 gerektirir. 8unlar1n yap1labilmesi i9in gerekli clan 

ekanamik yap1 degi9ikligi, iktisadi geli9menin temelli ozel

ligidir. Geli9mekte clan Olkelerde kalk1nma palitikas1n1n te

mel sarunu bu don090mO finanse etmek i9in gereksinim duyulan 

kaynaklar1 saglamakt1r. Iktisadi geli9menin ba9lang1c1nda, 

ulusal OrDnOn bOyDk bir k1sm1 tar1mda yarat1l1r. Bu nedenle, 

ekanaminin diger kesimlerinin geli9mesinde Ve harcamalarda 

gereksinim duyulacak mali alanaklar1n temel kaynag1 alarak 

bu kesim, bDtDn dikkatlerin adak naktas1 alacaktir. 

Sanayile9me sDrecinde, tar1ma dayanan ekanamiden, sana

yile9mi~ ekanamiye ge~i9 s1ras1nda, tar1m kesimi alumlu bir 

ral aynayabilir. Her ne kadar tar1m kesiminin geli9me ve sa

nayile9me sDrecinde aynayacag1 ral, pasif bir ozyap1 ta91yar

sa da, sanayile9meyi kalayla9t1rma a91s1ndan bak1l1rsa, ·bu 

ralDn savsaklanmamas1 gerekir. Temel alarak, ozellikle kapa-

11 bir ekanamide, tar1m kesiminin geli9mesi s1nai geli9me 

i9inde bir 9artt1r. Vani tar1msal Drunler talebindeki art19 

aran1n1 a9an bir tar1msal Dretkenlik art191na ula91lmas1, 

kapal1 ekanamilerde iktisadi geli9me i9in gerekli bir 9art

t1r. Bununla birlikte, tar1m kesiminde de Dretken kapasite

sinin geli9tirilebilmesi sermaye gereksinimini dagurmaktad1r. 

!9te bu s~, hada ortaya hassas bir denge sorunu 91kmaktad1r. 

Tarimdan tar1m d191na net bir kaynak ak191 almadan, ekono

minin bir bOtOn alarak geli9ip bOyDmesi s1n1rl1 kalacakt1r. 

Bunun yan1nda tarim kesiminde modern teknalajileri ve Dreti

mi artt1rmak bak1m1ndan te9vik edici unsurlar1 yak edecek 

dDzeye getirilirse, . bDtDn (gene!) geli9meleri engelleyecek 

kadar ciddi sarunlar artaya 91kacakt1r. Fakat, azgeli9mi9 

Dlkelerde h1zl1 bir iktisadi geli9me i9in tar1msal 91kt1 ve 
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uretkenlikteki artJ9lar yolu ile tar1m kesimine d09ecek ka

zan~lar1n Canemlic~) bir k1sm1n1n tar1m d191 kesimlerle ak-. 

tar1lmas1 gereklidir. Aktar1lacrk k1s1m ba9lang1~ta, sonra

k~i safhalara oranla daha bOyOk olacakt1r(3?). 

Dernek oluyorki, tar1m; azgeli~mi9 Olkelerde iktisadi 

geli~rnenin finanse edilmesinde buyOk onemi olan sektorlerden 

birisi v~ muhakkakt1r ki ilkidir. E~er azgeli9mi9 Olkelerde 

yEralt1 kaynaklar1 1 petrol ve di~er kaynaklar yoksa ve ulke 

tar1msal i9gOcO ve tar1msal Dretirnden ba~ka rnal Dreten kay

n2ge E2hip dEgilse, bu ulkelerde SErmaye kaynBQl tarlm Dl

msktad1r. Japan kalk1nmas1 buna en gOzel ornegi te~kil et

mektedir. Japonya'da tar1msal vergi yOzde 50 ile 80 aras1nda 

degi~mekte ve tar1mdan elde edilen vergi gelirleri, Japan 

hGkOmetinin model fabrikalar in9a etmek, ticaret filosu 
" 

ve gemi in~a sanayinin yarat1lmas1na yard1mc1 olmak gibi 

temel sermaye yet1r1mlar1 9eklinde iktisadi kalk1nmaya geni9 

nranda yardim etmi~tir (38). 

Tarim, ~e~itli yollardan ekanomik geli9meye (sanayilei

me) katk1 yapar. Geli~me sCrecinde t~r1ma dO~en garevler 

(ya da tar1m1n oynayabilece§i roller) temel ~izgileriyle 

2iag1d2ki ncktalarda toplanabilir: 

- Tarim sekt5r0 gittik~e artan 9ehir nOfusunun g1da mad

deleri (beslenme) gereksinimini kar~1lar. Tar1m1n bu g5revi 

yeterli 5l~Dde yerine getirebilmesi i~in kendi 5ztDketimini 

a~an ve mutlak suretle bOyUyen bir Cretim hacmini ger~ekle~

tirmesi ve bu fezlay1 piyasaya transfer etmesi gerekmektedir. 

Ba9l1ca bir anlat1mla, tar1msal uretim art1~1n1n tar1m piya

seler1na y2n~1m~s1 ve pazarlanabilir tar1msal fazlan1n bOyO-

- 3-T~ VO eel CANDEMiR~ · ik tisadi Geli9me Surec in de Tarim Kesimi

nin Yeri ve BOyOmeye Katk1,1 (Doktora Tezi) 1.T.D., ikti

sat KilrsDsu, ~stanbul~ 1968, s. 25 

38. Oguz l;ATALD~LU, a.g.e., s.21 

.. ... 
... •"l. 
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- Tarim sektorO Olkenin sanayile9mesi i~in gerekli olan 

hammaddeleri Oreterek, tarima dayali sanayilerin geli9mesire 

ortam ve kaynak hazirlamakla yOkOmlOdOr. Yurt i~i sanayinin 

gereksinim. duydugu hammaddeleri temin etmek suretiyle, tarim; 

kalkinmanin ilk safhas1nda sOrDkleyici sektor rolOnO qlacak 

olan sanayi dallarinin hizla geli9mesine katki yapmi9 olur 

(Pamuk Oretimi ile dokuma sanayi; g1da maddesi Oretimi ile 

gida, sanayi arasinda boyle bir ili9kinin varlig1 a~ik ve 

kesindir). 

- Tarim, yarattigi talep ile sanayi OrOnleri i~in pazar 

olu9turmak suretiyle, sanayile9menin hiz ve yogunluk kazan

masini saglayacaktir. Tarimsal Oretimin artmasi ve piyasaya 

yansimasi, tarimin sanayi OrOnlerine olan talebini geli9ti

rir. Tarimin mal talebi, sinai Oretiminde te9vik edici rol 

oynar. Ba9ka bir deyi9le, tarimsal Oretim arttik9a ve piyasa 

ili9kileri yogunluk kazandik9a, tarim; surukleyici sektorle

rin Orettikleri mal veya hizmetlerin devamli m09terisi olur. 

- Tarim sektoru, kendi bOnyesinde fazla clan i9gucOnO 

geli9en diger sektarlere vermek suretiyle hem tarim di91 sek

torlerin i9gucO ihtiyacini kar9ilar, hem de tarim da kalan 

i9gOcO ba9ina d09en verimlilik seviyesinin yOkselmesini sag

lar. 

- Ekonomik geli9me surecinin ba9langi~ safhasinda eko

nomideki tasarruf ve yat1r1mlar1n kaynag1 da tar1md1r. Tarim, 

sanayile9me i9in gerekli olan sermaye birikimini saglayacak 

ana kaynaktir. Tarim sektorO, tar1m di9i sektorlere yalniz 

i9gOcO degil, ayni zamanda sermaye (tasarruf fonlari) akta

rim odevini de yOklenerek; geli9menin ilk safhalarinda sana

yile9menin finansman ihtiyacin1 kar91lamak gibi bir yDkD de 

9ekmek durumundadir. 
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- Tarim OrOnlerinin ihraci yoluyla saglanan doviz ge

lirleri, geli9meyi sOrOkleyecek olan sektor (sanayi) igin 

gerekli yatirimlar1n finansmaninda kaynak olu9turur. Tarim, 

ayrica, ihtal edilen tarim OrOnlerinin Oretimini gergekle9-

tirmek suretiyle de, doviz tasarrufu saglayacakt1r(39). 

Kuznets, tarimin yukarida sayilan katkilarindan ilk iki

sini Oretim katkisi, OgOncOsOnO piyasa (pazar) katk1s1, dor

dOncO ve be9incisini de faktor katkis1 olarak nitelendirir. 

tarimin sagladigi doviz katk1s1n1, yine piyasa katk1s1 ola

r~k gormek mOmkOndOr. 

Tarimdan beklenen katk1lar yada etkiler azellikle eko

nomik geli9me sOrecinin ba9lang1~ evresinde, yani tar1m1n 

ekonomiy e egemen oldugu a9amada onemlidir. Geli9me sOrecini 

ileriki a9amalar1nda tar1m1n azalan gareli onemine ko9ut 

olarak, ekonomi, gOcunO artik tarimdan degil, diger sektor

lerden ve azellikle sanayiden almaya ba9layacag1 igin, tar1-

m1n geli9me Ozerinde yapt1g1 etkilerin onemi ve ag1rl1g1 da 

azalmaya ba9layacak fakat tarim higbir zaman tamamiyla te

sirsiz kalmayacaktir. 

39. Ismail DUVMAZ, Hasan DLALI, a.g.e., s. 39-41 



BDLUM III 

BDLGESEL KALKINMANIN SANAYILEQMEYE ETKILERi 

DOnya ekonomisinin yak1n tar1hi, tam anlam1yla geri 

kalm19 Olkeler ile ileri Olkeler aras1ndaki geli9mi9lik fark

lar1n1n kapat1lmas1 icin yap1lan mDdahalelere sahne bir do

nemin tarihidir. Ekonomik ve sosyal kalk1nman1n, ce9itli 

uluslar aras1nda farkl1l1k yaratt1g1 gibi, ayn1 ulus biltOnil 

icinde -de farkl1 hizlarda gercekle9mektedir. Ekonomik kal

k1nman1n her noktada ayni anda ba9lamas1 olanaks1zd1r. Kal

k1nman1n ce9itli Dlkelerde ve bu illkelerin farkli bolgelerin

de ba9lad1g1 gorillilr. 

Bolgesel dengesizlik, bir illkenin ce9itli bolgelerinde 

gorDlen her ce9itten e9itsizlik olarak nitelendirilirse , bu

giln hemen hemen her illkede az ya da cok, ama mutlaka bolge, 

sel dengesizligin oldugu gorillur. Stilwell, Bolgesel denge

sizligi; ekanamik ve sasyal firsat e9itsizligi 9eklinde daha 

dar kapsamda mutalaa etmi9tir (40). Ekonamik f1rsat e9itsiz

l~gi, farkli bolgelerdeki ki9ilerin gerek i9 bulma, gerekse 

e9it i9e e9it reel elde etme f1rsat1na sahip olamamalar1 9ek

linde tan1mlanabilir. Sas yal f1rsat e9itsizligi ise, farkl1 

bolgelerde ya9ayan kimselerin sagl1k hizmetlerinden, egitim 

hizmetlerinden, sanat faaliyetlerinden ayni derecede yarar

lanamamalar1d1r. 

Ampirik bulgular, ekanomik ve sosyal kalk1nman1n ce9it

li uluslar aras1nda aldugu gibi, ayni ulus bDtilnD icinde de 

farkli hizlarla gercekle9tigini gostermektedir. Dengesizlik 

kavram1, ilk kez 9ok yak1n bir ge9mi9te, gelixmi9 ve az 

40. Frank J.B. Stilwell, Bolgesel iktisat Politikas1, Akbank 

kDltDr Yay1nlar1 Istanbul, 1980. s. 11. 



44 -

geli9mi9 ulkelerin kar91la9t1r1lmas1ndan sonra dunya kamu

oyunca anla91lm19t1r. Bir Olke s1n1rlar1 i9inde gorOlen 

bolgesel dengesizlik ise, sneak 1929 bOyOk bunal1m1ndan son

ra dikkatleri 9ekrneye ba9lad1. ikinci Donya Sava91ndan son

ra da, ba9ta Bat1 Avrupa Devleti olmak Ozere bir 9ok Olkede, 

bolgesel geli9me farklar1n1 azalt1c1 bir politikan1n uygu

lanmas1na ge~ildi. 

Turkiye'nin dogusu ile bat1s1 arasindaki ekonomik ve 

sosyal dengesizlik, yaln1z Olkemize ozgu bir sorun olmay1p, 

bilakis hemen hemen her illkede az yada 9ok boyle bir sorunun 

varl1g1 hissedilmektedir(41). 

Bolgesel dengesizlik ilzerine yapilan tart19malara, in

gil tere, Fransa ve italya'da yap1lan etud ve prajeler yeni 

bir gu9 kazand1rm19; ikinci Dilnya sava91 sonras1ndan gunumilze 

degin bolgesel denge sarununun gilndemden inmemesine neden al

mu9tur. 

Ulkemizde ise 1960'lar1 takib eden planl1 donemden bu 

yana kalkinma planlar1nda bolgesel dengesizlik sorunu ilzeri

ne 9al19malar yap1lm19, fakat bu 9al19malar1n sistemsiz 0J

mas1, istenilen sonu9lar1n al1nmas1n1 engellemi9 bilakis, 

bolgeleraras1 dengesizlik daha da artm19t1r. 

III.I. BDLGESEL KALKINMA 

Daha onceki bolumde de bahsedildigi Ozere, Ikinci DOnya 

Sava91ndan sonra h1zl1 bilyilme arzusu ile birlikte artan sana

yile9me yar191 uluslararas1 i9 bolilmOnun daha da artmas1na 

neden almu9tur. Uluslararas1 dilzeyde geli9mi9-geli9mekte clan 

ekanamiler 9eklinde gorulen bu farkl1la9ma her Olkenin kendi 

i~inde de meydana gelrni9tir. Ancak, geli9rni9 ulkelerde bol

geler arasinda gorulen farkl1la9ma, geli9mekte alan Olkelere 

kiyasla daha azd1r. 

41. Zeynel DiNLER, Bolgesel iktisat, Uludag Oniversitesi Vay. 

Na.3-049 - 0133 Bursa, 1986, s.111 
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Geli9mekte olan Dlkelerin farkl1 sosyo-ekonomik yap1lar1 

nedeniyle kulland1klsr1. kalk1nma modelleri de fsrkl1d1r. Bu

nunla birlikte, daha ileri bir ekonomik yap1ya ge9ebilmek 

iQin kulland1~ari ortak yol sanayile9medir. Sanayile9me, 

sosyo-ekonomik ysp1da degi9iklikler yaparken, sanayile9menin 

belli bolgelerde yogunla9mas1 bolgesel dengesizliklere ne~ 

den olmakta ve birtak1m sorunlar yaratmaktad1r. H1zl1 nufus 

srt191, kentle9me, sanayi yat1r1mlar1 ve gelir dag1l1m1n1n 

bolgeler aras1 dengesizligi, geli9mekte olan Olkelerin en 

belirli gostergeleridir. Sanayi ve ticaretin kentlerde yo

gunla9mas1, k1r nOfusunun kente gogDnO h1zland1rm19t1r. Bu

nun sonucu alarak kentle kir aras1nda ba9layan ekanomik, 

sosyal ve kDltDrel farkl1la9ma giderek artm19; kanut, alt

yap1 yetersizligi, ~evre kirliligi gibi yeni sorunlar ortaya 

~1kmaya ba9lam19t1r. 

Bolgesel kalk1nma, sanayile9menin belli balgel~de 

taplanmas1 sanucu ortaya ~1kan bu e9itsizligi: ortadan kal

d1rmak amac1yla, geri kalm19 balgelerin sanayile9tirilerek 

illke i9inde adil bir refah dag1l1m1n1n saglanmas1d1r. Bu te

mel- amac1 gerQekle9tirmek i9in uygulanan balgesel kalkinma 

politikalar1, bolgeler arasindaki e9itsizlikler derecesine 

gore degi9mekte olup temel ama~ sanayinin yayg1nla9t1r1lma

ed1r (42). 

III.1.1. Geli9mekte Olan Ulkeler ve Bolgesel Kalkinma

da Sanayile9menin Dnemi 

GDnDmDzde bir 9ok Dlkede, mekana gore ekonamik faaliyet

lerin, dolay1s1yla refahin dag1l1m1n1n farkl1l1klar goster

mesi yeni bir olgu degildir. Ancak bolgesel kalk1nma poli

tikas1n1n onem kazanmas1 gDnDmDz modern toplumlar1nda arta

ya 91km19t1r. ileri refah dDzeyine ula9m19 taplumlar, Dlke

lerinin her taraf1ndaki insanlara ekonomik ve toplumsal 

geli9meye katilma ve refah dlizeylerini artirma olanag1 ver

meye QBl19maktad1r. Bayle bir politika, geri kalm19 bolgelerin 

42. Akin iLKiN, Bolgesel Kalk1nma, Ekonami Ansiklapedisi, Birinci Cilt, 
Payma9 Vay1nlar1, istanbul, 1983. s. 207-208 
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kalk1nmas1n1n h1zland1r1lmas1, Olke icindeki toplumsal huzu

run sureklilik kazanmas1 ve ekonominin dengeli bir geli9me 

gostermesi bak1m1ndan zorunlu gorOlmektedir. 

Geri kalm19 bir bolgenin kalk1nmas1n bolgenin sanayilee

mesi yonOnde d090nrnek olanakl1d1r. Amag, bolgenin sanayilee

rnesi olunca bu hedefe nas1l var1lacag1 sorunu ortaya 91krnak

tad1r. Bu konuda uygulamada iki farkli yol izlendigi gorOlOr. 

Baz1 Olkelerde rnerkezi hDkOrnetler genel ik tisat politikala

r1 i9inde, geri kalrn19 bolgelere sinai faaliyetlerin koyma

s1n1 saglayacak te9vik tedbirleri alrnaktad1r. Diger baz1 01-

kelerse, sorunu, bolge duzeyinde ele almaktad1r. 

Geri kalm19 bolgelerde serrnaye faktorunun kit, i9gucu

nun bol ve bolgesel ithalatin bolgesel ihracati silrekli ala

rak a9t1§1 genellikle gozlenen olgulard1r. Durum boyle olun

ca btilgesel sanayileeme stratejisi, az sermaye gok emek kul

lanan s1nai faaliyetlere oncelik verilmesin gerektirecektir. Ara9-1 

t1rmalar, geri kalm19 bolgelere, eme§e ag1rl1k veren sanayi

lerin goturulmesinin olumlu sanuglar verdi.~ini gostermekte

dir. Bu tor sanayi kollar1, bolgenin sosyo-ekonomik yap1s1n1 

dogrudan etkiledigi gibi, bolge de sanayilerin de ortaya 

91kmas1na yol a9maktad1r. Bu uyar1lm19 sanayi dallar1n1n 

yaratacag1 taplam istihdam1n, surukleyici sanayinin istihdam 

h~cmi kadar olacag1 hesaplanmaktad1r. Eger bolgeye emek-yo

gun bir endustri olarak tekstil sanayi kurulsa, ba9lang1cta 

yararl1 olmakla beraber dinamik bir endOstri olmad1g1 i9in 

uzun sOrede istihdam dOzeyi d09ebilir. Bolgenin bir at1l1m 

yapmas1na olanak vermez. Bu bak1mdan bolgeye gelecek sanayi 

dal1n1n, modern teknolajiye gore kurulmue, dayan1kl1 tuketim 

veya sermaye mallar1 ureten sanayiler olmal1d1~ 

gu helde geri kalm19 bolgede daha gok genie bir pazar 

iGin.Oretimd~~bulunan ve uzun sure i9gDcDne alan talebi de

vam edecek veia i9gDcDne talebi artt1racek yen sanayilerin 

kurulmas1na yal a9acak, dinamik bir endOstri kurulmal1d1r. 
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Rosenstein-Rodan, balgesel sanayile9mede, balgenin ge

ni9liginin kurulacak s1nai i9letmeler yanOnden anemli oldu

gunu belirtmekte ve 2 yolun izlenebilecegini ifade etmekte

dir~ Bunlar (43): 

- Geri kalm19 balgeye gffitOrDlecek kaynaklar yan1nda, 

balgenin kendi kaynaklar1n1 da seferber etmesi saglanmal1d1r. 

Bu durumda balgeye en yak1n geli9mi9 balgeden saglanacak 

girdilerlei gd< yanlD bir kompleks kurulmas1 olanakl1 olabilir. 

Bayle bir sanayi, balge d191na ihracat yapacakt1r. Ancak, 

balgesel kaynaklar1n gok s1n1rl1 olmas1, sanayile9me sureci

nin yava~lamas1na, zaten fakir olan balge halk1n1n daha bu

yDk azverilere k~tlanmas1na yol agar. Aksine eger balgede 

dogal kaynaklar bol ise, bolgede k1sa zamanda bag1ms1z bir 

endustri dogar ve ulusal ekonominin kaynak ve gelir dag1l1-

m1 dengesini olumsuz 9ekilde etkiler. 

- ikinci yolda ele al1nan bolgenin geli9mi9 diger bol

gelere ve d19 =sermayeye ag1lmas1na gidilmesi · soz konusudur. 

Eger, bolgede emek yogun ise, hafif sanayi dallar1na oncelik 

verilmelidir. Tersi dogal kaynaklar yonunden bolge zenginse, 

bolge d191ndan gekilecek sermaye yard1m1yla bolgede ag1r sa

nayi kurulabilir. Bu durumda bolgeye yerli ve yabanc1 yat1-

r1mlar1 ~ekecek te9vikler onemli olmaktad1r(44).~ 

Azgeli9mi9 ulkelerde daha ziyade geni9 bir pazar igin 

Oretimde bulunan ve uzun sure i9 gDcDne talebi devam edecek 

veya i9gDcDne talebi artt1racak yan sanayiler kurulmas1na 

yol agacak dinamik sanayilerin kurulmas1, gerekir. gOnku, 

430 P.N. Rosenstein-Rod-an, Dogu ve Guneydogu Avrupa'n1n 

Sanayile9me Problemleri, iktisadi BOyDme ve Geli9me (gev. 

izzettin DNDER), i.O. iktisat Fak. Vay. No:189, istanbul, 

1966. 

44. Erding TDKGDZ, Sanayile9mede Bolgesel Dengesizlikler ve 

TOrkiye Hacettepe Oniversitesi Vay1nlar1, c-14, Ankara 

19?6, s.2?-28 
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g~ri kalm11 y5rede i9sizlik yayg1n, ki1i ba11na dD1en gelir 

Olke artalamas1n1n alt1nda kalm11t1r. Aktif nDfus sOrekli 

ga~ etmektedir. Ancak bu tur bir uygulama ile b5lgede sana

yile9me h1z kazanabilir. Ulkenin geli9mi1 b5lgeleri, sanayi

le1mi9, kentle9me derecesi yOksek, ba1ka b5lgelerd~n ve Olke

lerden daha h1zl1 kalk1nan zengin b5lg elerdir. Bu bolgeler

de Oretilen mallarin bir bolumu, yeni mallar1n Oretimii~in 

(yat1r1ma) ayr1l1rlar. Burada artaya 91kacak sorun daha 

adil bir gelir dag1l1m1n1n nas1l ger~ekle9tirilecegidir. Az

geli9mi1 bolgeler ise sanayile9memi9 k5ysel ve tar1msal ozel

lik ta11yan ~z kentle;mi1 yoksul bolgelerdir(45). 

Baz1 sanayile1mi1 Olkeler, geri kalm19 bolgelerde kurul

mas1 gereken kendini yenileyen sanayi olarak, elektranik 

endustrisinin secilmesini onermektedirler. A.8.D'de uygulama 

alanag1 bulan bu enrlOstri bircak y5nden bOyOk bir dinamizm 

kazand1rabilmi9tir. Arna, elektronik endOstrisi gibi cak mo

dern Oretim teknolajilerinin geri kalm19 yarelere gotOrOlmesi, 

geli9mi9 ulkeler icin ge~erli ise de, ayn1 palitikan1n ge

li9mekte alan Olkeler icin gecerli alacag1 90phesi vard1r. 

Zira, bu tor modern bir sanayinin vas1fl1 i9gucO ve teknik 

kadrasunu bolgeden saglamas1, ateki maddi girdilerin ayn1 

yoreden bulmas1 mOmkOn alam1yacag1ndan, ileri teknolajinin 

bolge alanaklar1yla bOtOnle9mesi sozkanusu alamayacaktir. 

A9r1ca sosyal butunle9me de mumkun olmayabilir. Brnegin, 01-

kemizde KIT'ler arac1l1g1yla (9eker, ~imenta, tekstil vb.) 

yuksek duvarlarla cevrili alanlar icin cevreye kapal1 olan 

tesislerin kurulmas1 sanucu, yore ile sosyal butunle9me olma

m19 ve bunlar uzun sure y5re icinde sanayi adac1klar1 gibi 

kalm19t1r. Hatta cogunlukla bu tesislerin 19gucO girdileri

nin y5re icinden saglanmas1 politikas1da izlenmemi9tir. Ayr1-

ca, Oretimin bolge d191na gonderilmesiyle de gelir etkisi 

s1n1rl1 kalmaktad1r!46). 

45. Seval AKBIVIK, bolgesel sanayile9rne ve kalk1nma, (Dokto

ra Tezi), i.O. iktisat Fakultesi, Istanbul, 1982, s.41 

46. Erdinc TOKGBZ, a.g.e., s.29 
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III.1.2. Bolgesel Kalk1nman1n Ama~lar1 

Bolgesel kalk1nman1n ama9lar1 hakk1nda degi9ik goril9ler 

bulunmas1na ragmen, biz burada, bu ama~lar1 be9 6na ba9l1k 

etrafin da· toplamaya 9al19arak inceleyecegiz. 

III.1.2.1. Sosyal Fayda ilkesi 

Bilindigi ilzere, kit ilretim kaynaklar1n1n alternatif 

kullanim alanlar1 aras1nda dag1t1m karari verilirken, ozel 

yararla, toplum yarari birbiriyle pek uyu9maz • . Serbest piya

sa sisteminin hakim oldugu ekonomilerde, giri9imci kar1n1 

9okla9t1rmaya yonelik kararlar alir. Kar1n1 9okla9t1racak 

Oretim hacmini ve fiyati belirleme yaninda, kendisine yOksek 

kar saglayan sektorleri ve de yoreleri se~mek durumundadir. 

Bu ise i9letmenin ozel yarar1 ile toplumun sosyal yarar1 

arasinda bir 9eli9kinin dogmasina neden olmaktadir. Ozel sek

tor kisa vadede verimli ve karl1 faaliyetlere yonelirken ya

rariha ko9ullar1 en milsait olan yoreleride se9er. Dolay1s1y

la azel sektorun hem uzun donemde verimli olabilen alt yap1 

yat1r1mlar1na yonelmemesi, hem de geri kalm19 bolgelere git

memesi olagandir. Oyleyse bu gorev devlet ya de otoritesini 

devletten alan kamu kurulu9lar1nca ger9ekle9tirilecektir. 

Bolgesel kalkinma politikas1n1n ilk ilkesi, geri kalm19 

yorelerde kisa silrede ekonamik almasa bile, sosyal karl1l1-

g1 yilksek ve sneak uzun sure ekonomik olabilen yat1r1mlar1n 

devlet9e yap1lmas1d1r. COnkO gilnilmilzde modern devlet anlay1-

91 degi9mi9 olup, toplum gonencinin artt1r1lmas1 ve ulusal 

ekonomi a91s1ndan sosyal yararin, ozel yarara tercih edilme

si en onemli ama9 haline gelmi9tir. 

Su halde devlet, geri kalm19 bolgelere hem altyap1 ya

t1r1mlar1n1, hemde bu balgelere dinamizm kazand1racak yat1-

r1mlar1 bizzat yapmal1d1r. Devletin geri kalm19 yorelere 

bu il,ke 9er9evesinde mildahalesi olmadan, bolgesel kalkinma 
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politikas1ndan soz etmek olanaks1zd1r. Devlet, geri kalm1, 

bolgelerin kalk1nmas1 icin, yaln1zca yat1r1mlar1 ozendirici 

onlemler almakla yetinmemeli kamusal kurulu9lar arac1l1g1yla 

dolays1z mudahalede de bulun .mal1d1r(47). 

II.1.2.2. Kalk1nma Kutbu ilkesi 

"Ekonomik geli,me ayn1 zamanda, her yerde birden gtlrOl

mez, farkl1 •iddetlerde, geli,me kutup ya da noktalar1ndan 

gorOlOr, ce,itli kanallardan degi,en nihai etkilerle ekono

miye yay1l1r." Perroux kalk1nma kutbunu boyle tan1mlamakta

d1~(48). Geli,me bir sOrOkleyici birimin varl1g1yla ortaya 

c1kacakt1r. SurOkleyici endustride denilen bu birimin geli9-

me h1z1, tom endustrilerin ortalama geli,me h1z1ndan daha 

bOyOktOr. Geli,me dinamizminin hareket noktas1 olan bu birim, 

cevresine teknik planda, ekonomik planda, psikolojik ve cog 7 

rafi planda bir seri kutupla9ma etkisinde bulunur. Geli9me 

kutuplar1n1n kendiliginden ortaya c1k191, endOstri devrimine 

dayanan tarihsel bir surec izlemi,tir. GOnumOzde, yaln1z ge

li,mi9 Olkelerde degil, azgeli9mi9 Olkelerde bile, bolgesel 

kalk1nma kutbu ilkesine ba9vurulmakta ve geri kalm19 yoreler

de yapay kutuplar yarat1lmaya 9al191lmaktad1r. Ku9kusuz akla 

gelebilecek bir soru "Her turlG kalk1nma imkanlarindan yok

sun bir az geli9mi9 Olkenin, nisbeten geri kalm19 bir yore

sinde, ekonomik kalmay1 ba9latmak ve dolay1s1yla kalk1nma 

kutbu yaratmak olanakl1m1d1r" 9eklinde olacaktir. Bu soruyu, 

devletin alacag1 bir tak1m ekonomik kararlarla, kalk1nmaya 

haz1rl1k gosteren baz1 ayr1cal1kl1 noktalarda, kalk1nma kut

bunu yapay olarak yaratmak mOmkun olabilir eekilde cevapla

mak olas1d1r. Fakat, ozellikle azgeli9mi9 Olkelerde, ekono

mik kalk1nma hamlesi icin gerekli kaynaklar1 geri kalm19 ya

relerdeki baz1 merkezlere yaneltmek du90ncesi, kiss danemde 

ekonomik kalk1nma h1z1nda bir dereceye kadar azveri anlam1 

47. Zeynel DiNLER, a.g.e., s.29 

48. Francois PERRDUX, L'Economi e Du XX eme Siecle, P.U.F., 

Paris, 1964., s.143 
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Yeni bir kutup yarat1l1rken, yat1r1m ~abas1n1n tum sek

torlere birden degil de, balgenin haz1r olmas1na gare, daha 

h1zl1 geli9me 9ans1 olan sektare ve genellikle de ikinci sek

tore (endustriyel sektor) yoneltilmesi gerekmektedir. 

Yat1r1mlar belirli bir bolgeye yap1l1rken, yat1r1mlar1n 

finansman1n1n nereden saglanacag1 da onem ta91maktad1r. Ba

zen, bir bolgedeki mevcut faaliyetler, nisbeten geri kalm19 

bolgeye transfer edilebilir. Bu durum ekonomik faaliyetler~ 

alanda yer degi9tirmesinden ba9ka bir 9ey degildir. Bazende, 

geri kalm19 yorede yeni bir faaliyetin dogmas1 saglan1r. Her 

iki durumda da ekonomik faaliyeti ba9latacak surukleyici bi

rimin, geri kalm1~ yorede faaliyete ge~mesinin saglanmas1 ge

rekmektedir(49). 

III.1.2.3. Nufusun Olkede Rasyonel Dag1l1m1 

Bolgesel dengesizligin ortaya ~1k19 sureci incelendigin

de once geli9meye haz1rl1g1 clan baz1 merkezlerde kalk1nma 

kutuplar1n1n kendiliginden artaya ~1kt1g1 gorulmektedir. 

Belirli merkezlerin geli9meyle bolgesel dengesizlik artaya 

~1kmakta ve bu durum, ayn1 zamanda ekonomik kalk1nman1n ka

c1n1lmaz bir ka9ulu .olmaktad1r. Geli9me surecine girmi9 bol

geler, oteki bolgeler Dzerinde geli9meyi durdurucu etkiler 

diye ifade edilen bir tak1m alumsuz etkiler de bulunmaktad1r

lar ki, bunun ilki azgeli9mi9 bolgelerden geli9mi9 bolgelere 

dogru yonelen go~ hareketidir. Boylesi go~ler, bir yandan 

yogun nufuslu bolgelerin (kalk1nma kutuplar1n1n bulundugu 

bolgeler), ate yandan nUfus yogunlugu az bolgelerin, daha 

belirgin 9ekilde ortaya ~1kmas1n1 saglamaktad1r. 

49. Zeynel DiNLER, a.g.e., s.200-201 
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Bilindigi Ozere, yogun nufuslu bolgelerin ba~lang19ta 

bir tak1m avantajlar ta~1malar1na kar91n, nufusu belli bir 

e§igi a9an kentlerde bir takim sak1ncalar olu9maktad1r. Bir 

yandan demografik birikimin Sak1ncalar1, ate yandan BZ yo

gun nufusl~ bolgelerin kar~1la9t1g1 sorunlar, nDfusun Dlke

de rasyonel dag1l1m1 amac1n1n ger9ekle9tirilmesini zorunlu 

hale getirmektedir. Bununla birlikte, bu amac1n ger9ekle9ti

rilmesi, ne bir Dlkenin tum yDzeyine a Dlkenin nDfusunun 

eqit 9ekilde dag1t1lmas1, ne de bolgeler arasindaki her tDr-

10 nDfus hareketlerinin ortadan kald1r1lmas1 anlam1n1 ta91-

maktad1r. Bu ama9, daha gok nufusunu sDrekli. olarak yitiren 

geri kalm19 ve giderek gerileyen bolgelerde, kalk1nmaya mu

sait baz1 noktalar1 yani merkezleri segerek, yat1r1m 9aba

lar1n1 buralarda yogunla9t1rmak ve boylece geli9mekte olan 

bolgelere dogru gogil durdurmaktir. Bu ~ekilde alu9turulan 

kalk1nma kutuplar1na "denge mekropal 11 u denilmektedir. Bu met

ropeller, bolge nilfusunu cezbederken, geli9mi9 bolgelere dag

ru yonelen gogun onilnde set ralil oynayarak, nilfusun bolgeler 

aras1ndaki dag1l1m1n1 dengeler. 

III. t.2.4. Geri Kalm19 Bolgelerin Kalk1nd1r1lmas1 

Geri kalm19 bolgelerin ekonamik ve sosyal kalk1nmas1 ile 

nilfusun ulkede rasyanel dag1l1m1 birbirini biltilnleyen iki 

amag gorilnilmilndedir. Bir Dlkenin 9e9itli bolgeleri arasin~, 

daki demografik dengesizligin azalt1lmas1, bir yerde ayn1 

bolgeler aras1ndaki ekonomik ve sosyal dengesizligin ortadan 

kald1r1lmas1ndan ba9ka bir anlama gelmemektedir. 

Bolgesel dengesizligi ortadan kald1rmak yada hafiflet

mek igin bolgesel kalk1nma ama9lar1ndan biride, geri kalm19 

bolgelerin ekonomik ve sosyal kalk1nmalar1n1n saglanmas1 ol

mal1d1r. Bunu ger9ekle9tirirken yan1tlanmas1 gereken ilk sa

run, kalk1nmas1na karar verilen bolge ile Dlke kalk1nmas1 

aras1ndaki ili9kilerin olgDsildDr. Acaba kalk1nd1r1lmas1 dD9D

nDlen bolge ya da bolgeler Dlkenin bDtDnilnden ayr1 alaDak 
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mi ele al1nrnal1d1r, yoksa ulusal kalk1nrna politikas1n1n 

i9inderni d090nOlrnelidir? Ag1kt1r ki, bolgesel kalk1nrna poli

tikasi, ulusal kalk1nma politikas1nca saptanan amaglara 

eri9rneyi planlamal1d1r. Her bolge ulusal kalkinma politika

s1n1n ama9iar1n1 goz onunde tutmadan kendi kendine saptad1g1= 

amaglara ula9maya 9al191rsa, ikisi arasinda bir ayr1l1k ola

cak, bu ise, gogu kez kaynaklar1n irrasyonel kullan1rn1na yol 

a9acakt1r. 

Bolgesel kalk1nma politikas1n1n arna9lar1, ulusal yarar1 

zarara ugratmayacak bir bi9imde, Olkenin bOtOnOnDn kalk1nma

s1n1 esas almal1d1r. Valniz bolgesel kalk1nma politikas1n1n 

bu ikinci amac1 bir Olkenin geli9mi9 bolgelei',inin mevcut kal

kinma duzeylerinin azalt1lmas1; yani ekonomik faaliyetlerin 

buralardan geri kalm19 bolgelere nakli degil, az geli9mi9 

bolgelerin ekanomik kalk1nma duzeylerinin yukseltilmesi an

lam1na gelmektedir. Dolay1s1yla bu politika sonucunda, yal

n1z azgeli9mi9 bolge1er degil, bOtOn ekanami yarar saglaya7 

cakt1r. Ancak bu durumdad1rki bolgesel dengesizilgin azalt1l

mas1ndan soz etmek mumkun alacakt1r. Bir Olkenin yap1s1ndaki 

azgeli9mi9 bolgelerin kalk1nd1r1lmas1, Olkenin kalk1nma du

zeyini yOkseltmek i9in gereklidir. COnku iyi uygulanan bir 

bolgesel kalk1nrna pplitikas1, nisbeten daha az geli9mi9 clan 

bolgeleri ulke ekanamisine kazand1rmakta, geli9mi9 bolgeler

de Oretilen urunler igin de daha geni9 pazar olanaklar1 ha

z1rlam19 almaktad1r. 

Bir Olkenin yap1s1ndaki 9e9itli bolgeleri aras1nda var 

alan dengesizlikleri azaltacak ara9lar1 segerken yan1tlanma

s1 gereken ikinci sorun, hangi dengesizligin esas alarak 

al1nmas1n1n gerektigidir. Mutlak dengesizligi mi, yaksa nis

pi dengesizligimi? Bncelikle bolgeler aras1ndaki ekanamik ve 

sasyal geli9mi9lik dereceleri aras1ndaki nispi fark1n azal

t1lmas1na yonelik bir palitika uygulamak gerekir. CDnku ba

zen, bolgeler aras1ndaki mutlak geli9mi9lik farki a kadar 

buyOk olabilirki, k1sa donemde bunu artadan kaldirmaya 
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yonelen ~abalar, ulusal kalkinma h1z1n1n azalmasi sonucunu 

dogurabilir. Dolay1s1yla, ulusal kalkinma h1z1ndan fedakar

l1k etmeden bolgeler aras1 ekonomik ve sosyal dengesizligi 

azaltmaya yonelmek gerekir. 

Geri kalm19 bolgelerin ekonomik ve sosyal kalk1nmas1n1 

incelerken, kalkinma 9abalar1n1n 9e9itli engellerle kar91-

la9t1g1 ve kar91la9acag1 muhakkakdir. Bunlar1; bu bolgelerin 

cografi etmenlerinin azgeli9mi9lige kar91 ~gal haz1rl1k 

gosterdikleri ve sosyal yap1lar1ndaki olumsuzlukla a91klamak 

olanakl1d1r. Ekonomik yonden kalk1namaman1n ba9l1ca nedenle

rini, biraz da Olke ya da bolge insanlarinda ve onlar1n eser

lerinde aramak gerekir. Gergekten de oldukga elveri9siz cag

rafi ko9ullara sahip olmalarina kar91n, eri9tikleri yuksek 

ya9am duzeyi ile dunyanin soy1l1 Dlkeleri arasina giren bir-

9ak devlet (Israil, isvigre, Danimarka, Hollands vs.) saymak 

olanakl1d1r. Bu Dlkelerin ekonomik ve sosyal ilerlemelerinin 

temel kaynag1, birinci derecede, buralarda ya9ayan insanla

r1n bilgi, kultur ve en onemlisi uygulayabildikleri teknik 

duzeyinde aranmal1d1r. 

Geri kalm19 bolgelerden, geli9mi9 bolgelere dagru olan 

nufus hareketleri sonucunda, birinci grup bolgelerde genel

likle nufusun ya9 ortalamas1 artmaktadir. NOfusun neden 

aldugu kalk1nma engelini ortadan kald1rmak i9in, gen9lere 

yonelerek, teknik kapasite eksikligiyle, fizik ve moral 90-

kOntOsOyle mucadele etmek gerekir. Ozellikle gen9lere og

renim olanaklar1n1n saglanmasi ve bilgi duzeylerinin yDksel

tilmesiyle azgeli~mi9 bir bolgeyi hareketsizlikten kurtarmak 

ve hatta bolgenin sosyal patansiyalitesini art1rmak olanak-~ 

11d1r. 

Mesleki egitim ve kanut .olanaklar1n1n geli9tirilmesi, 

yeni 19 alanaklar1n1n saglanmasiyla, bolgede hareketli bir 

ya~am tarz1n1n ortaya 91kmas1, go90n al19kanl1k haline gel

mi9 olduGu bolgeye canl1 bir gorOnOm verecektir. 
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Geri kalm19 bir bolgede ekonomik kalk1nmay1 s1n1rlayan 

engelleri ortadan kald1rmak igin devlet, bolgenin kohne yap1-

s1n1 modern gereksinmelere uyarlamal1d1r. 

Azgeli9mi9 bolgelerin ekanomik ve sasyal kalk1nmas1 hak

k1nda bOtDn bu soylenenler yan1nda, onemli bir noktada, bol

gesel kalk1nman1n ulusal kalk1nma politikas1yla birlikte d0-

9DnDlmesi ve birincinin ikinci iginde eritilmesi gerektigi

dir. 

III.1.2.5. Halk1n Kat1lmas1 ilkesi 

Bolgesel kalk1nmay1 saglayacak alsn kslk1nma kutbunun 

bs9sr1l1 bir 9ekilde ysrst1lmss1, ancsk yore hslk1n1n, pali

tikads soz sahibi olmss1yls, ysni ekanomik v~ sosyal artam1n 

etkin beraberlikleriyle, ger9ekle9tirilebilir. Hakin fsali

yetlere kst1lmss1, ekanamik ys9ama uygulsnsn demakrstik ilke

dir. Ger9ek bir bolgesel kalk1nms palitikss1nds, inssnlsr1n 

ralO en onde gelir. Halk programlara kat1lmad1g1 sDrece, 

pragramlar halktan kapmu9 bir yonetimin eseri alacak ve ba9a

r1 rastlant1lara kalscaktir. Bu kat1l19, yaln1zca ki9inin 

anurunu ve her duzeyde toplum duygusunu yukseltmekle kalms

y1p ayn1 zamanda bolgesel kslkinma progrsmlsr1ns csnl1l1k 

kstmakts ve rnahalli yorenin denetiminin kurulrnss1na srag al

msktad1r. 

Acaba halk, bolgesel kalk1nrna politikas1na nas1l ve han

gi a9arnada kat1lacakt1r? 

Kat1lrna deyimi ile geni9 anlarnda, devlet rnemurlar1 de 

dahil olrnak Dzere, atama ile gorev' ba91na geritilen tum me

murlardan ayr1 -olarak, bolge hak1na mensup fertlerin, bol

gesel kalk1nma faaliyetlerine, karar veya uygulama safhss1n

da, filen ya da dan19man alarak kat1lmalar1 kastedilmekte

dir(SO). Fakat halk1n, bolgesel kalk1nma politikas1na 

50. Birle9mi9 Milletler Ara9t1rma Grubu Raparu: Veniden Vonetim ve Kalk1n
ma, (gev: S. Vsl91ndag, N. Ulusoy), T.O.D.A.i.E., Vay1n1, Ankara, 
196? s.42 
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kat1lmas1, tamemen yok edemese bile, bOrokratik dO~Llnceli 

y5neticilerin ve gO~ peeinde ~o~an veya ahlakEn bozulmu~ pc

litikac1lar1n yaratabil~ceklerfu 2ararlar1 bir dereceye kadar 

hEfifletebilrnektedir. Halk1n yonetime kat1lmas1 ile, yap1lan 

planlar daha insenc1l olmakta, geli;melerin iyi y5nleri Oze

rinde deha ~ok durulmakta ve bunun devam1 i~in bir nevi bas

k1 yspabilmekte, yonetim mekanizmas1 daha duyarl1 bir hale 

;ElEb~l~ek~E~ir(51). Eir jBlge halk1, bBlgesel kalk1nma pc

litikaE1~1n hez1rlenmas1 Je uygulanmas1na ziraet odalar1, 

ticaret cdalar1, beleciye ~eclisi, bflgesel k2lk1nm2 ~omis

ycnu, kalk1~~e~1 dOzenle~2 ozel k~mi~eleri gibi geleneksel 

ya de yeni kurulu~lar arac1l1~1yla bizzat kat1labilece~i gi

bi, yetkililerin se~iminde s5z sahibi olarak, dolayl1 y5n

den de kat1labilir. 

~zellikle, helk1n yetkililerin se~imine kat1lmas1 halin

de, politikay1 yDrutecek olan yetkililer bolGe halk1n1, so

runlar1n ~ozum yoll2r1na inand1rmay1 ba~armak i~in, el1na

bilecek en olumlu Hnlemleri alma zcrunlulu§unu hiss~decekler-

dir. 

Niheyet yaln1zca politik olmaktan 5te, bizi ger~ek ~E

mokr~Eiye yakla~t1r~n halk1n kat1lmas1 ilkeEi, giderek sos

y~l ve ekonomik bir ideal haline gelmektedir(52). 

51. H. MADDiCK, Ekanomik ve Toplumsal Geli9meye Versel Vone

min Kat1lmas1 (Cev.: S. BuyOkdavras) Amme idaresi Dergi

si, Cilt 6, say1 2, Haziran 1973, s.73. 

52. Zeyne~ DiNLER, a.g.e., s.202-203. 
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III.1.3. Bolgesel Kalkinma Politikas1n1n Ba9l1ca Aragla

r1 (53). 

Bolgesel kalk1nma politikas1n1n araglar1 geli9mi9 ve az

geli9mi9 Olkeler icin farkl1 olabilecegi gibi, devingenligi

ni yitiren bir gerilemekte olan bolge icin farkl1, o zamana 

kadar higbir geli9menin olmad1g1 bir azgeli9mi9 bolge igin 

farkl1l1klar1 nazar1 dikkate almadan, genel olarak bolgesel 

kalk1nma politikas1n1n aragl~r1n1 ag1klamaya gal19acag1z. 

AET Olkele::'i igin haz1rlanan bir raporda, bolgesel kalk1nma 

politikas1n1 araglar1n1n Og grupta mOtala edil~G~gi~vLJrgu- · 

lanmaktad1r. 

- Ekonomik faaliyetlerin her9eyden once bir tak1m ozerdir

me onlemleriyle (mali ve vergisel avantajler) belirli yorele

re yonelmesini saglamak; 

- Bolgesel kalk1nma igin gerekli devlet yat1r1mlar1n1n 

gergekle9tirilmesi; 

- Yonetimsel orgOtOn bolgesel kalk1nma sorunlar1na uyumu

nun saglanmas1. 

Bu araclar1 incelemeden once, belirtilmesi, gereka.i onem

li bir nokta da, devletin direkt mOdahalesi olmadan higbir 

bolgesel kalk1nma politikas1n1 etkin olam1yacag1 gercegidir. 

III.1.3.1. Ekonomik Faaliyetlerin Mali ve Vergisel 

Te9vik Tedbirleriyle Belirli Yorelere Yonelmesinin Saglanmas1 

Devlet, saptad1g1 balgesel kalk1nrna politikas1 arnagla

r1n1 gergekle9tirebilmek igin, azel te9ebbOsO azgeli9mi9 

bolgelere cezbedecek baz1 mali ve vergisel te§vik tedbirleri 

(azendirme onlernleri) ongorebilir. Vat1r1mlar1n maliyetini 

d090rmeye ya da k1saca karl1l1g1 art1rmaya yonelik bu onlem

ler, yaln1zca geri kalm19 bolgelerin canland1rJl.mas1 amac1na 

53. Bu bolDm tarnam1yle, Zeynel D!NLER, a.g.e., s. 214-224'den 
al1nrn19t1r. , 



- 58 -

degil, ayn1 zamanda bir9ok geri kalm19 Dlkelerde ekonomik 

geli9meyi saglamak i9in endustriyel sektorun geli9tirilmesi 

amac1na da yoneliktir. 

Mali ve Vergisel ozendirme onlemlerinin ba9l1calar1 

olarak 9u avantajlar1 saymak olanakl1d1r: 

- Geli9tirme ve te9vik fonlar1, 

- Faizsiz ya da dD9Dk faizli krediler, 

- Devlet Garantisi, 

- Devlet i9tirakleri, 

- GDmrOk muafiyetleri (ton ya da kismi)i 

- GOmruk vergi nisbetlerinin du9Dk tutulmas1, 

- GOmrOk vergi ve resimlerin taksitlendirilmesi, 

- thracatta vergi iadesi, 

- Ozel ihra~ fonu, 

- 1hracata ili9kin i9lemlerde ve ihracat kredilerinden 

vergi, resim ve har9 istisnas1, 

- Doviz tahsislerinde oncelik, 

- Katl1 kambiyo kuru, 

- Vat1r1m indirimi, 

- Hizland1r1lm19 amortisman, 

- EndOstriyel hizmetlerde tarife farkl1la9t1r1lmas1, 

- Kamu ihalelerinde fincelik, 

- Karin bolgelere gore farkl1 vergilendirilmesi, 

- Ocretlilere saglanan her tOrlD mali avantajlar, 
- i91etmelere, saglad1klar1 her yeni istihdam i9in, ode-

mede bulunmak. 

Bu tedbirler genelde, Oretim surecinde girdilere yada 

Qlkt1lara uygulanan bolgeleraras1nda girdi veya 91kt1 fiyat

lar1n1 degi9tirrneye yoneliktir. Bununla beraber, say1lar1 ol

duk9a kabar1k olan 9e9itli te9vik tedbirlerinin etkinlikleri 

ayn1 degildir. Dzellikle bu tedbirlerin etkinlikleri uygulan

d1klar1 Olkenin ve bolgenin ozelliklerine gore degi9iklikler 

arzeder. Te9vik tedbirlerinin etkin olabilmeleri iQin 
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- Bu mali ve vergisel avantajlardan yararlanmayi iste

yen giri9imcilerin, ba9latma ya da geni9letmek istedikleri 

prajeleri,_ geligme alanaklari gosterir nitelikte almal1d1r. 

- Onlemler bir bukalemun gibi uyguland1g1 ortamin ren

gine kendini uyduramaz. Bu nedenle bunlardan yararlanmaya 

hazir bir ortam1n saglanm19 olmasi gerekir. 

- ozendirme onlemlerinin etkin olabilmesi igin gerekli 

bir ba9ka onkogul, ekonomik ve sosyal altyapi yat1r1mlar1n1n 

belirli bir dOzeye eri9tirilmi9 olmas1 geregidir. 

- Bu ozendirme onlemleri arasinda onem durumunu goste

ren bir siralama yapmak mDmkDn degildir. 

- ozendirme anlemlerinin, balgenin ekanamik yap1s1n1 

yeni teknik zorunluluklara uymas1n1 kolayla9t1rmaya yonelik 

olrnalar1, ilk h1z1 saglayacak yard1mlardan ate bir nitelik 

ta91mamaktad1r. 

- Vat1r1mlar1 ozendirme onlemleri politikas1 izlerken, 

ekonomik amaglarla sosyal amaglar1n optimal bile9imini bul

mak gerekmektedir. 

- Dzendirme onlemleri segigi olmal1d1r. Eger segici de

gil de gene! olursa, ba9ka bir deyi9le her faaliyeti ozen

dirmeyi ama9larsa, hi9bir faaliyeti ozendirmemi9 say1l1r. 

- ozendirme onlemlerinden ozellikle vergisel nitelikte 

alanlar1 etkin olabilmesi igin vergi idaresinin kuvvetli, 

vergi ka9akc1l1g1n1n gak az olmas1 gerekir. 

- Ozendirme onlemlerinin etkinligini azaltan obOr onem

li iki nokta, ekonamik ve siyasal istikrars1zl1kla, onlemler

de istikrars1zl1kt1r. 
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III.1.3.2 Bolg .esel Kalkinma i~in Gerekli Kamu 

Yatirimlarinin Ger~ekle9tirilmesi 

HOkOmetlerin bolgeler arasindaki geli9mi9lik farklarini 

azaltmaki ~in mOracat edebilecekleri bir diger onemli ara~, 

kamu harcamalariyla sistematik bir bolgesel farklila9tirma 

saglamaktir. Devlet nispi geri kalmi9 bolgeye, c bolgeden 

elde ettigi kamu geliTinden daha fazla bir harcama yaparak, 

soz konusu bolgeye ilave bir satin alma gOcO kanalize edebi

lir. Boylece hem bolgede, zerkedilen satin alma gOcO nedeniy

le bir canlanma ba9layacak, hem de yapilan kamu yatirimlariy

la bolgenin Oretim kapasitesi arttirilacak ya da eksik clan 

altyapisi tamamlanarak, bolge i9letmeleri :ll;:in daha cazip ha

le getirilecektir~ Burada, bolgesel ~alkinma i~in gerekli 

kamu yatirimlar~ , ba9ligi altinda geri kalmi9 bolgede eksik 

clan altyapi yatirimlarindan soz cetmeden once, Oretken kamu 

yatirimlarindan ~ bahsedmek gerekmektedir. 

Hi~ bir ekcncmik faaliyetin bulunmadigi azgeli9mi9 bol

gelerde, sanayile9menin ba9latilmasi i~in once, devletin c 

bolgeye oncelikle gitmesi ka~inilmaz zcrunluluktur. Eger 

devlet, yapay kalkinma kutbu clu9turmak i~in bolgeye gidecek

se, ku9kusuz onsel ve gerisel bagimliligi ~ck yOksek clan 

sanayifaaliyetlerinin bolgede clu9turulmasi gerekir. Devletin 

Oretken kamu yat1r1mlar1yla geri kalm19 bir bolgeye dclays1z 

mOdahalesi ve Oretici clarak bizzat girmesi, gOnOmOzOn ge

li9mi9 liberal Olkelerinde bile gorOlmektedir. Geli9tirmek 

istedigi sanayileri kcntrcl altina clarak belli sOreler gO

dOmOnde tutmaktad1r. Oretken kamu yatirimlar1nin geri kalmi9 

bolgelere kaymas1 i~in, ku9kusuz ekcncmik verimlilikten be

lirli ol~Ode ozveri gerekmektedir. Bu ozveri, bu yatir1mla

r1n scsyal yonOnO clu9turmaktad1r. 
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Altyap1 Yat1r1mlar1 

Altyap1 kavram1 bazen cok dar anlamda, bir bolgeniri 

yaln1zca ula91m ve haberle9me dOzeniyle s1n1rl1 olarak yor

rumlanmakla birlikte, geni9 anlamda al1nd1g1nda belni bir 

ekbfiomik Blanda uretim ka9ullar1n1n yarat1lmas1 IJB da geli9-

tirilmesini ~~glayan, ekanamik, kurumsai ve sosval duzenin 

tumunu ilgilendiren her ge9it yat1r1m1 kapsamaktadir. 

Altyap1 yat1r1mlar1n1 diger yat1r1m turlerinden ay1ran 

baz1 ozellikler vard1r. Ilk ozellikler, altyap1 yat1r1mlar1-

n1n verimliliginin olculmesinde gorulen guglOktOr. ~cik uzun 

vadede engok verimli alabilen bu yat1r1mlar1, Oretken sek

tor yat1r1mlar1ndan ay1ran en onemli fark da budur. Altyap1 

yat1r1mlar1n1n uzunca bir zamana yay1lmas1 ve oldukca fazl? 

kapital gerektirme~i bunun yan1nda uzunrdonemde verim al1-

nabildigi icin, azel sektor bu yat1r1mlara iltifat etmeyecek

tir. Bu nedenle de, yaln1zca geri kalml§ yorelerde degil, 

geli§mi§ yorelerde bile altyap1 yat1r1mlar1n1n hicbir kar 

amac1 gudmeden, tamamen sosyal amaclarla, devlet . taraf1ndan 

yap1lmas1 gerekir. Ikinci ozellik olarak, bu yat1r1mlar1n 

ekanamik savurganl1g1 onlemek, ekonomik etkinligi art1rmak 

ve halk1 korumak amac1yla, devletce yap1lmas1 zarunlulugun

dan bahsetmek mumkundur. Altyap1 yat1r1mlar1n1n Ocuncu ozel

ligi olarak saglad1g1 hizmetlerin ithalinin guclugu ve yaban

c1 sermayenin bu alana sakulmamas1 ilkesi gosterilebilir. 

Altvap1 Yat1r1mlar1n1n_JBrleri 

Altyap1 yat1r1mlar1n1, ekonomik geli9mede rol oynayan 

etmenlere ve yat1r1mlar1n alansal dag1l1m1na gore iki grupta 

taplayacak incelemek mumkundur. 

Ekonamik geli9mede rel aynayan etmenl~re gore: 

Mesleki Formasyonla ilgili Altyap1 yat1r1mlar1; 
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bolgenin sosyal ve potansiyel kalitesine bagl1 olarak yal

n1zca i99ileri degil, yoneticileri ve hatta giri9imcileri 

de icine alan her dereceden mesleki formasyonu ve genel egi

limi kapsamaktad1r. 

- Sosyo-kOltOrel Altyap1 yat1r1mlarr; eglence, dinlen

ce, kOltOr hizmetleriyle sagl1k personel ve tesislerini kap-

sar. 

- Ekonomik Altyap1 Yat1r1mlar1; haberle9me, enerJl ve 

ula91m gebekeleriyle ilgili yat1r1mlar1 kapsar. Bu altyap1 

yat1r1mlar1 kalk1nmay1 harekete getiren bir motor almaktan 

cak, bir cercevedir. 

Geri kalm19 bir bolgeye gotOrOlecek ekanamik altyap1 

yat1r1mlar1ndan acaba hangisine oncelik ve~mek gerekir? Her 

bolgenin per9pektiflerine gore, altyap1 yat1r1mlar1n1 onem 

s1ras1na kayan bir program dDzenlemek gerekrnektedir~ Eger 

ekonamik altyapi yat1r1mlar1n1n s1ras1 saptanamaz ve teknik 

idareler aras1ndaki dag1l1m1 raslant1lara b1rak1l1rsa, zaten 

crrk uzun donemde verimli alan bu yat1r1mlar1n ayr1ca etkin

ligi azalt1lm1~ olacakt1r. 

Ekanomisinde tar1m sektorOnDn hakim oldugu bir geri kal

m19 bolgede, ekanamik geli9meyi saglamak i9in sadece endust

riyel sektorO geli9tirmek yeterli olmamakta, bununla beraber 

bolgenin kohne tar1msal yap1s1n1 da degi9tirecek ekanomik ge

li9meye ayak uyduracak tar1ma gecilmesi gerekmektedir. 

Azgeli9mi§ bolgelerde tar1m sektorunO ilgilendiren eko

namik altyap1 yat1r1mlar1n1 istihdarn ve Oretim fatorlerinin 

nisbi f iyatlar1 perspektif i cercevesinde incelemek gerekmek

tedir. Gereksinme ve alanaklar1n ciddi analizi, mesleki far

masyan ve yeni Oretim tekniklerinin kitlelere mal edilmesini 

saglamak icin yap1lmas1 gerekli materyal altyap1 yat1r1m 
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programlar1n1n, bolge ve ulke ko9ullar1 goz onune al1narak, 

saptanmas1n1 gerektirmektedir. 

Endustriyel sektoru ilgilendiren ekonomik altyap1 va

t1r1mlar1yla devlet, azgeli9mi9 bolgelerin yap1s1ndaki belir

li merkezlere yeni yat1r1mlar1 cezbederek, buralarda ekono

mik canl1l1g1 saglamakimkanlar1n1 arayacakt1r. Haberle9me, 

ula91m ve enerji 9ebekelerini i9ine alan bu altyap1 yat1r1m

lar1n1n tamamlanm8s1yla, giri9imciler kendi faaliyetleri d1-

91nda gercekle9tirilmi9 olan bu yat1r1mlardan yararlanmak ve 

dolay1s1yla dD9Dk maliyetli Dretimi gercekle9tirebilmek icin, 

bolgede faaliyette bulunmak isteyeceklerdir. Gunumuzde en

dustriyel nitelikli ekonom~k altyap1 yat1r1mlar1n1n belirli 

bir bolgeye bilin9li olarak yap1lmas1 ve bu ama9la yeni bir 

ar·1ganizasyon kurulmas1 yonunde geli9meler gorulmektedir. 

Organize sanayi bolgesi, k090k sanayi bolgesi ve sitesi 9ek

linde organize edilen belirli alanlarda arsa duzenlernesi da

hil tum altyap1 tesisleri yapilarak, giri9imcilere hem cesa

ret verilmekte, hem de ozellikle geri kalm19 yorelerdeki ~ 

a91lmas1 9ok gu9 engeller ortadan kald1r1lm19 olmaktad1r. 

Sonu9ta d19sal ekonomiler niteliginde olan ekonomik alt-. 

yap1 yat1r1mlar1ndan yararlanmak isteyen i9letmeler, eskiden 

geri kalm19 durumunda alan bolgeye yerle9irken, bir kutup 

alu9turacaklard1r. Bir araya gelen i9letmelerin yaratacag1 
, 

ekonomiler (yeti9mi9 i9gOcO temini, ara mal temini, haz1r 

al1c1 kitlesi alanaklar1, sosyal avantajlar vb.) yeni i9let

meleri yoreye cezbedecek ve bu hareket yeni hareketleri do

guracakt1r. 

Yat1r1mlar1n Alansal Dag1l1m1na Gore Altyap1 Yat1r1mlar1: 

Yukar1da ekonomik geli9mede rol oynayan etmenlere gore 

09 grupta inceledigimiz altyap1 yat1r1mlar1n1, alansal dag1-

l1m gozonune alarak yeniden grupland1rmak olanakl1d1r. ~Onku 
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bu yat1r1mlar1n bir bolOmO dogrudan dogruya i9letmelere yo

nelirken, baz1lar1 bir merkeze, baz1lar1 da tum balgeye ya

nelmi9lerdir. Bu nedenle, ekonomik alan1n geni9ligine gore 

altyap1 yat1r1mlar1n1 be9 grupta inceleyebiliriz. 

- i9letmeyi ilgilendiren Altyap1 Yat1r1mlar1; Bu alt

yap1 yat1r1mlar1, belirli bir yoreye (ornegin, organize ve 

kOgOk sanayi siteler v.b.) endOstriyel igletmeleri gekmek 

igin yap1lmas1 gerekli yat1r1mlard1r. Arsa satin al1m1n1, 

arsalar Ozerindeki ortak hizmet yat1r1mlar1n1n yap1lmas1 ve 

hatta bir tak1m on in9aatlar, bu yat1r1mlar1n ba9l1calar1 

olarak sayilabilir. 

- Kentsel Altyap1 Yat1r1mlar1; Genellikle belediyeler 

tarafindan olu9turulan, kentte ya9ayan halkin yararland1g1 

hizmetleri kar91lamaya yonelik altyap1 yat1r1mlar1d1r. Bu 

yat1r1mlar1n eksikligi, yerle9im merkezinin cazibesini azal

tacaktir. 

- EndOstriyel Kullenima Yonelik Yoresel Altyap1 Yat1r1m

lar1; Bu grup altyap1 yat1r1mlar1, belirli bir yoredeki en

dOstriyel faaliyetle ~al19anlar1n sosyal, kOltOrel ihtiya~la

r1n1 kar91lamaya ve ayr1ca mesleki formasyon vererek kalifiye 

i9g0c0 yeti9tirmeye yoneliktirler. Dolay1s1yla sasyal konut

lar11 mesleki egitim ve kurslar1, mesleki sergi ve konferans

lir bu yatirimlara ornek gostermek olanakl1d1r. 

- Gene! kullanima Ait Yerel Altyap1 Yat1r1mlar1; Genel 

Egitirn, saglik ve yerel ta91ma ile ilgili yat1r1mlardan olu-. 

9an bu grubs, ilk ve orta ogretim kurulu9lar1 i~in yap1lacak 

harcamalarla, hastane, ~acuk, sagl1k evleri vb. sagl1k ku

rumlar1" i~in yap1lacak harcamalar ile egitim ve saglik per

soneline yap1lan giderler girer. Ayr1ca, halk hizmetine su

nulan belediye otobOsO, metro, banliyo trenleri vb. de bu 

grup yat1r1mlar i~ine gir~r. 
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- Balgesel Altyap1 Yat1r1mlar1; Balgesel altyap1 yat1~ 

r1mlar1, genel olarak yOksek dOzeyde egitim ve ogrenirnle, 

balgesel ula91ma ili9kin giderlerden olu9maktad1r. Oniversi

te, Qe9itli enstitOler, ara9t1rma ve denemeye ili9kin merkez 

ve istasyo~larla, kanallar, otoyollar, demiryolu, havayalu 

kaprOsO vb. gibi bolgesel ula91m ile ilgili yat1r1rnlar1 bu 

altyap1 grubu iQinde saymak mOmkOndOr. 

III.1.3.3. Yonetimsel DrgOtOn Balgesel Kalk1nma 

Sorunlar1na Uyumunu saglamak 

Bir Olkede bolgesel kalk1nrna politikas1nn1 uygulanmas1na 

ge9ildiginde, rnevcut yonetimsel orgOtOn, bu politik~n1n ge

reklerine cevap verrnesi genellikle gOctOr. Bolgesel kalk1nma 

planlar1n1n haz1rlanmas1 ve uygulanmas1 i9in yonetimde bol

gesel orgiltlenmeye gitrnek ve gerektigi hallerde yetki devri, 

yetki geni9ligi ve yerinden yonetimi ger9ekle9tirmek gerekir. 

Bu arada, bir yandan yonetimin mali olanaklar1 ve persaneli

nin kalitesini : yOkseltm~e gal19mak, ote yandan geleneksel 

yonetim 9er~evesi d191nda, ozel kurulu9larla bolgesel kal

kinma politikas1n1 uygul~ma yallar1n1 aramakta fayda vardir. 

Aktif bir balgesel kalkinma palitikas1n1n yurOtOlmesin~ 

de QozOmO gereken yanetimsel argot sorunlar1n1 9u 9ekilde 

s1ralamak mumkundur. 

- Mevcut yonetimsel yap1y1 saptanan plan bolgelerine 

gore yeniden orglit.lemek; 

- Bolgesel yonetimin mali olanaklar1n1n arttirmak ve ye

tenekli persanele kavu9mas1n1 saglamak; 

- Plan bolgelerindeki yonetim- kademelerinde yetki devri, 

yetki geni9ligi ve yerinden yonetim ilkelerini uygulamak; 

- Halk1n yonetimine kat1lmas1n1 saglamak; 

- Yonetim kaderneleri aras1nda gerekli koardinasyonu sag

lamak; 



- 66 -

- Baz1 ozel gorevleri yerine getirebilmek icin gerekti

ginde geleneksel yonetim.cercevesi d191nda ozel kurulu9lar 

olu9turmak. 

III~1.4. Baz1 Ulkelerde Uygulanan Bolgesel Kalk1nma 

Ornekleri 

Bolgeleraras1 dengesizlik, sadece geli9mekte olan Dlke

lerde degil, geli9mi9 Olkelerde de rastlanan bir olgudur. 

Hemen hemen bircok Dlkede, bolgeleraras1 dengesizligi azalt

mak ya da geri kalm19 bolgelerin sosyo-ekonomik geli§mesini 

saglamak Ozere, bolgesel kalk1nma palitikalar1 uygulanmakta

d1r. Bir cok geli9mi9 Olkede uygulanan bu politikalar, olum

lu SDnUQlBr vermi9lerdir. eimdi uygulanan bolgesel kalk1nma 

politikalar1ndan ornekler vermeye cal19al1m. 

III.1.4.1. A.B.D.: Tennessee Valley'i Kalk1nd1rma 

Politikas1 

1930'lu y1llar1n ba9lar1nda Tennessee Vadisi, Olkenin 

diger yorelerine gore olduk9a fakir idi. Ki9i ba91na sevi

yesi, okuma-yazma ve vas1fl1 i9gucO orari1 9ak du90k alan 

vadi nOfusunun yar1dan fazlas1 koylerde ya9amakta m1s1r, 

pamuk ve tutun yeti9tirmekteydi. Bu koylerin ancak % 3'0 

elektriklendirilmi9ti. Duzensiz yag19lar ve 9iddetli toprak 

erazyanu sebebiyle tar1msal has1la gittikce azalmaktayd1. 

1933 y1l1nda vadi nin geli9tirilmesi i9in Tennessee 

Valley Authority (TVA) kuruldu. 9 y1l iQin se9ilen 3 direk

torUn 3'er y1l era ile ba9kanl1k yapacag1 bu kurulu9, elekt

rik Oretiminin artt1r1lmas1, sel kontral sahalar1n1n geni9-

letilmesi, batakl1klar1n kurutulmas1, taprak erozyonunun on

lenmesi, orman yang1nlar1n1n onune gecilerek yeni orman sa

halar1n1n a91lmas1, tar1mda verimin artt1r1lmas1, bolge hal

k1n1n ekonomik ve sosyal gonencinin yukseltilmesi icin dagal 

kaynaklar1n geli9tirilmesi ve korunmas1, Tennessee nehrinin 
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kollar1nda direnaj 9al19malar1 yaparak bu nehirden azami fay

dan1n saglanmasi (ta91mac1l1k, sulama, hirlroelektrik, bal1k-

91l1k ve turizm gi~ ve uygun planlar yaparak tizel giri9imin 

te9vik edilmesi gibi 9e9itli gorevler Ostlenmi9tir. 

Elektrik Oretim ve dag1t:m:a.rcE yetkili k1l1nan TVA'ya dev

let arazileri paras1z olarak verilmi9, T.VA'n1n gorevlerini 

yerine getirebilmesi igin butgesi g09lendirilmi9tir. Bir 

yandan mevcut sarmayesi art1r1l1rken, diger yandan da Fede

ral Finans Bankasi ile Devlet Hazinesinden berg almas1 sag-

l anm19t1r. 

Ayr1ca onemli projelerin f inansman1 da devlet but~esin

den desteklenmi9tir. Vat1r1mlara kamu onc010k etmi9, 9e9itli 

te9viklerle tizel sektarde vadiye 9ekilmi9tir. 

TVA, geli9en sanayinin ihtiyac1 olan tekhik personel ve 

vas1fl1 i9gOcOnOn vadiye gelmesi ve bunlar1n egitimi :i9in 

onemli yard1mlar yapm19 ve bu konuda azel sektar ile Oniver

si telerin i9birligini de saglam19t1r. 

Bugun 50 civar1nda baraja ve 9e9itli nukleer santralle

re sahip olan TVA 1 n1n elektrik Oretimi h1zla artm19 ve kam-

9u eyalletlere elektrik enerjisi verir durumuna girmi9tir. 

Enerji, bu yarede ya9ayanlara ve sanayicilere ucuz olarak ve

rilmi9tir ve verilmektedir. 

GHbre ara9t1rmi ve geli9tirme konusunda dunyada onemli 

bir yeri olan Milli GObre Geli9me Merkezi ile birlikte Kuru

lan gubre tesisleri, hem bu yoreye hem de diger yorelere 

onemli katk1larda bulunmaktad1r. Teknolojik geli9meler takip 

edilerek 9ift9ilere zaman zaman egitim programlar1 duzenlen 

mekte ve bu yore yan1nda diger eyaletlere ucuz. gubre dag1t1m1 

yap1lmaktad1r. 

Tennes~e nehri ve kollar1nda yap1lan 1slah ile suyolu 
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ta91mac1l1g1 geli9tirilmi9 ve ta91mac1l1k ucuz hale getiril

mi9tir. Oretim faaliyetinde onemli bir maliyet unsuru alan 

ta91mac1l1k, enerji ve gubrenin ucuz bir 9ekilde elde edil

mesi ve sunulmas1; tar1m ve sanayide yat1r1m yapacaklar1 

bu yoreyegekmektedir. 

Agagland1rma, batakl1klar1n kurutulmas1 ve benzeri faa

liyetlerin yagun bir 9ekilde surdurulmesi sebebiyle 50 y1l 

once orman bak1m1ndan fakir alan yore, zengin orman alanla-

r1na kavu9mu9tur. Buns dayal1 olarak bu yorede , arman 

urunleri sanayi ve kag1t sanayi geli9mi9tir. Ayr1ca bal1k91-

l1k ve turizm konular1nda yap1lan gal19malar da meyvelerini 

vermi9tir(54). 

III.1.4.2. italya: Mezzogiorna~yu Kalk1nd1rma Politikas1 

italya'n1n Kuzeyi ile guneyi aras1ndaki geli9mi9lik far

k1, 1861'de italyan Birligi kurulurken aldukga onemliydi. 

Bu fark, y1llar gegtik9e daha da artm19 bolgeler art1k biri

birine yabanc1la9m19t1r. Kuzey ve Guney italya aras1ndaki 

dengesizligi azaltmak i9in 1950 y1l1nda te9ebbune ge9ilmi9 

ve Cass Per il Mezzagiarna (Mezzagiarna Sand1g1 veya Guney 

Sand1g1) kurulmu9tur. italya nufusunun % 37'sini 

ve italya'n1n taplam yuzolgumunun %41'ne sahip bulunan Mez

zagiarna bolgesinin sasyal ve ekonamik kalk1nmas1n1 ger9ek

le9tirmek Dzere kurulan Guney Sand1g1'n1nn faaliyetleri Og 

donem alt1nda incelenebilir. Tarim sektorunu kalk1nd1rma ga

basi yan1nda, 8 1tyap1 tesislerine onem verilen birinci donem

de ~1nai faaliyetler yer almad1g1ndan, uygulanan politikan1n 

ekonamik kalk1nmay1 ba9latacak niteliklerden uzak aldugu 

anla91lm19t1r. 

1957 y1l1ndan sanra, endustriyel geli9meye yonelik on

lemlerin al1nmaya ba9lanmas1 ile ikinci doneme girildi. Dzel 

soktor yat1r1mlar1n1 ozendirici onlemler yan1nda, dolaysiz 

54. T.D.B.8., Kalkinmada Dncelikli Yoreler ve Bolgesel Geli9me icin Bir 

Model , Ankara 1989, s.55-56 
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devlet mudahaleleriyle belirli merkezlerde kalk1nma kutupla

r1 yarat1lmaya yonelindi. Sekiz y1l suren bu ikinci donem, 

Mezzogiorno'da 4000 yeni birim yarat1lm19 olmas1na kar91n, 

Kuzey italya duzeyinde bir kalk1nmay1 ger9ekle9tirmenin ol

dukga gu9 oldugu goruluyordu. 

LJgOncO donem, 1965 y1l1nda Cossa Per il Mezzogiorno'nun 

faaliyet suresinin yeniden uzat1lmas1yla (1980 y1l1na kadar) 

ba9lad1~ H1zl1 endustrile9me done mi de denilen ve gunumuze 

kadar suren bu son donemde Mezzogiorno'da belirli merkezler

de ba9lat1lan ekonomik faaliyetlerin kalk1nma kutuplar1 olue

turacak 9ekilde geli9tiril~esine 9al191lmakta ve oldukga ba-

9ar1l1 sonu9lar al1nmaktad1r. Bu ba9ar1da surukleyic1 sek

torler ile yard1mc1 sektorlerin 1sabetli se91m1 yan1nda, 

GOney Sanm1g1 1 n1n saglam kaynaklara sahip olmas1n1n bu kay

naklar1n tahsisinde izlenen politikan1n ve getirilen te9vik 

sisteminin onemi buyuktur. 

GOney Sand1g1 1 n1n kaynaklar1, esas itibariyle al1nan 

vergilerden ayr1lan paylar alup: 

-. Mineral yaglar, turevleri ve benzeri Orunlerin istih

sal vergisinin % 75 1 1, 

- RlkallO igkiler Ozerindek1 hazine haklar1 ve istihsal 

verg1s1nin % 75 1 1, 

- Biraya ait ist1hsal vergisinn % 75'1 

- 9eker, glikaz, maltoz ve benzeri 9ekerli maddeler is

tihsal vergis1nin % 75 1 1, 

- S1v1la9t1r1lm19 gaz ve petrole dayal1 Drunlerin yogun

laemayan gazlar1 uzerindeki istihsal vergisiirr % 75 1 1, 

- S1gara Ozerindeki hazine vergis1nin % 75'1, 

Her y1l butge kanunlar1yla da bel1rli esneklik ve ger

gekgilik kazand1r1larak bolgeye aktar1lmaktad1r. 
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Ayr1ca, Guney italya'ya, 1985-1993 donemini igine alan 

9 y1ll1k surede, y1lda 10 trilyon liretten (7 milyar 364 mil

yon dalar) az olmamak ko9uluyla, toplam 120 trilyon liret

lik (88 milyar 363 milyan dolar) olaganustu ek bir yard1m1n 

yap1lmas1 da angorDlmD9tDr. 

GDney italya'ya ozel sektorD gekmek igin uygulanan te9-

~jk ~ sisteminde uzun vadeli krediler, vergi muafiyetleri, 

vergi iadeleri ve yard1mlar1n yeri olduk9a onemlidir. Bunun

la birlikte, GDney italya 1 da yat1r1m yapan kurumlar 10 y1l 

muddetle % 100 kurumlar vergisi ile Mahalli vergiden muaft1r. 

Kurumlar Vergisi'nin indirim oran1 izleyen 5 y1l igin % 50 

olarak uygulanmaktad1r. Ayrica 1991 y1l1na kadar makine ve 

teghizat yat1r1mlar1nda % 4 K~D.V. iade edilmektedir(55). 

Ku9kusuz GOney italya'n1n bu denli geli9mesinde, Avru

pa Toplulugu'ndan saglad1g1 yard1m ve kredilerin onemi yad

s1namaz. Avrupa Topluluguna Oye devletlerin bolgeselkalk1n

malar1 igin gerek do§rudan gerekse ~dalayl1 yollardan kredi 

ve yard1mlar yapan, FEDGA ' (Avrupa Tar1msal Garanti ve Von

lendirme Fonu), FSE · (Avrupa - sosyal Fanu)~ FEDER (Avrupa Bol

gesel Geli9me Fonu), CECA (Avrupa Komur ve ~elik Toplulugu), 

BE! (Avrupa ¥at1r1m Bat1r1m Bankasi), NIC (Tapluluk Veni 

Arac1) mali kaynaklar1n1n (85837,31 Milyon ECU) % 3?'sini 

(31869,85 Milyon ECU) italya'ya aktarm19t1r. Bu Olkeyi~ 

ingiltere ve Fransa izlemi9tir(56). 

III.1.4.3 Fransa'da Bolgesel Kalk1nma 

Sanayi devrimiyle birlikte, modern kaynaklar1 ve toprak 

9artlar1 sanayilerin kurulu9 yerlerini etkileyerek, GDney 

Frans a 1 ya oranla Kuzey Frans a' n1n gel ii;;mm=-si ne neden olmu9tur. '" 

GDney ve Bat1 Fransa'da ekonomik 1faaliyet, kuguk aile gift

giligiyle, el sanatlar1yla ve kDgUk olgekli tali sanayiyle 

s1n1rl1 kalm19t1r. Kuzey ile Guney Fransa aras1ndaki·farkl1-

l1k daha belirginle9mi9,· nitekim ikinci DUnya Sava91 1 ndan 

55. T.O.B.B. a.g.e., s.57-58. 
56. Arif ESiN, Avrupa Topluluklar1n1n Bolgesel Kalk1nma Politikas1 i.K.V., 

Vay. No: 62, Istanbul, 1988. s.49;55~56-~64,65, 75,80,84, · 
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sonra toplam s1nai yat1r1m1n % 85'1 Kuzey ve Dogu Fransa'ya 

yap1lm19t1r. Bu bolgelerdeki kiei bae1na gelir, GOney ve Ba

ti bolgelerindekinin iki kati olmu,tur. 

Bolgeleraras1 ekonomik farkl1l1k, sosyal ve siyasal so

runlara da yol agm1et1r. Ulusal tehlike halini alan bu fark

l1l1g1n azalt1lmas1 igin Provence, Aeag1 Longuedoc, Korsika 

ve Gaskonya gibi bolgelerde, bolgesel kalk1nma politikalar1 

uygulanm1et1r. Bu politikalarda uzun donemli amaglar, hem 

ulusal kalkinm~ ve hem de Avrupa Toplulu~u perspektifi ag1-

s1ndan ele alinarak belirlenmi9 ve buna uygun programlar se

gilmietir. 

Bolgesel kalk1nman1n on 9art1 ve ba9lama noktas1n1 olu9-

turan sulama ve direnaj gal19malar1 gibi genel kolayl1klar 

yaninda, 9ehirle9me, haberle9me, sagl1k ve egitim konular1n

da da yogun gaba harcanm19 ve sektorler aras1nda bOtOnle9mi9 

ve uyumlu f aaliyetlere ayni anda girilmi9 ve ge9itli yardim 

programlar1 uygulanm19t1r. Ciftliklerin yeniden organizasyo

nu yap1lm19, bunlara teknik yardim yaninda gerekli arag, 

gereg ve uzun vadeli kredi olanaklar1 saglanm19t1r. Depola

ma, paketleme ve sati, kurulu9lar1n1n kurulmasina ve yoneti

mine destek verilmi9tir. 

Bolgesel kalk1nman1n ba9ar1s1nda bolge halk1n1n rolO 

onemli oldugundan, bolgesel te9kilatlanma iginde yer almala-

r1 teevik ed~lmietir. Baton bu faaliyetlerin yUrOtOlmesi, 
devlet kurulu9lar1 ve mahalli idarelerle koordineli gal19an 

ve dogrudan Ba9bakana kar91 sorumlu olan karma ekonomi 9ir

ketlerine devr.edi lmi 9 ti r. 

Dzel SektorOn esnekligine ve idari etkinligine sahip 

olan, kamu yarar1n1 on planda tutan ve kanunun kabul ettigi 

program gergevesinde faaliyetlerini sUrdUren 'irketler ge

rekli altyap1 hizmetlerini yaparak geri kalm1, yorelerde 

ozel girieimin ortaya g1kmas1na yard1mc1 olmuetur. Dzel 

ve kamu kesiminin kar~1l1kl1 etkile9imi, Fransa'n1n GOney ve 
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Bat1 bolgelerini geli9tirmi9, dolay1s1yla karma ekonomi 9ir

ketleri ba9ar1l1 olmu9lard1r. italya orneginde oldugu gibi, 

bu ba9ar1da Avrupa Toplulugu fonlar1n1n da onemli bir pay1 

vard1r(57), 

III.1.4.4. ingiltere'de Bolgesel Kalk1nma 

1929 bOyOk krizi, ingiltere'deki az geli9mi9 bolgelerin 

daha da gerilemelerine neden olmu9 ve i9sizlik bOyOk boyut

lara ula9m19t1r. Bu bolgelerdeki i9sizlige ~are bulabilmek 

i~in bolgesel kalk1nma politikas1 uygulanm19t1r. 1934'de 

kalkinmada oncelik tan1nm19 bolgeler saptanarak bu bolgeler

de endustrile9meyi saglamak iQin bir tak1m te9vik tedbirleri 

onguruldu.1960 y1l1na kadar devam eden bu uygulama yetersiz 

kalm19t1r. 1960 y1l1nda yeni bir yasayla azgeli9mi9 yoreler 

goru9G benimsenmi9tir. Bu uygulemayla da, ozel sektar, azge

li9mi9 yarelere bir QDk te9vik tedbirlerine ragmen QEkileme

mi9; Bunun Ozerine~ azgeli9mi9 yore fikri de terkedilerek, 

tum alanaklar1n belirli merkezlere yoneltilmesiyle kalkinma 

kutuplar1 alu9turmak ~abas1na giri9ilmi9tir. Bu kutuplar, 

ya mevcut kentlerden birimde kurulacak yada yeni yeni kent

ler alu9turulacakt1. Baylece, geli9me vadeden balgelere yo

neltilen hukumet alanaklar1yla belirli merkezler yarat1ld1. 

Bu kutuplar ~e9itli tedbirlerle cazib hale donu9turuldu. 

1966'da azgeli9mi9 bolge alarak nitelendirilen alan geni9 

tutularak, azgeli9mi9 bolgeler anlay191 benimsenmi9tir. Bu 

bolgelerde kurulacak sanayi kurulu9lar1 i~in, bina, makina 

ve kredi avantaj1 yan1nda i9~ilerin egitimleri i~in de mali 

yard1mlar yap1ld1~ 

ingiltere'de uygulanan bolgesel kalk1nma palitikas1ndan 

al1nan ve al1nacak ders, bir tak1m yontemleri rastgele kul

lanman1n ba9ar1 9ans1n1 azaltmas1d1r. Para yard1m1, yani 

direkt, mali yard1m, vergilerin azalt1lmas1 ya da faizsiz 

kredi vb. gibi onemli bayutlara varan direkt yard1mlar 

57. T.O.B.B., a.g.e., s.59-60 
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yap1lmadan te9vik borusu ottOrerek, kOgOk baz1 avantajlarla 

i9letmeleri bu bolgelere gekmek gok zor, hatta olanaks1zd1r. 

Her bolgenin ozel durumuna gore, o bolgeye ozgO hem devlet 

yard1m1, hem de te9vik tedbiri uygulamak geregi ortaya g1k

m19t1r(58). 

III.1.4.5. Japonya'da ~olgesel Kalkinma 

Japonya'da 1950'1erden sonra, endustrile9menin buyuk 

olgude belirli merkezlerde (Tokyo, Osaka, Napoya ve hiter

landlax1) toplanmas1 sonucunda, ba9ta dogal gevrenin tahribi 

olmak Ozere, birgok sorun ortaya g1km19t1r. EndOstriyel faeli

yetlerin yogunla9t1g1 bolgelerde a91r1 bir nOfus y1g1ll.ITlllo~urken, 

bu bolgelere gag veren oteki bolgeler dinamik nOfusunu kay

bederek tenhala91rken, yalniz ya9l1lar1n bulundugu yerler 

haline don09m09tOr. 

Bu dengesiz geli9me kar91s1nda 1960'larda Japon hOkOme

ti, ulusal bolgesel've altbolgesel kalkinma programlari ha

zirlamak zorunda kalm19t1r. NOfusu azalan ger~ kalm19 b~l~e

lerde endOstriyel faaliyetlerin ye9ermesinin saglanarak, go

gOn azalt1lmas1 yollari aranmaya ba9lanm19t1r. Bu amagla 

1962'de tom Olkeyi kapsayan, bolgesel alanlarda gal19ma alan

lari yaratmak suretiyle gogO azaltacak ve yeni sanayi kent

lerin kurulmasina yonelik Ulusal Kalkinma Projesi ve bununla 

ilgili yasa gikart1larak uygulanmaya ba9lanm19t1r. Bu yasayi 

1969-19?1 ve 19?2 y1llar1nda g1kar1lan, sanayileri geri kal

m19 bolgelere yaymayi ongoren kanunlar izlemi9tir. Bu politi

kalarin sonucunda, 19?0'11 yillarda bOyOk kentlerin nufus 

art19 h1z1n1n yava9lad1g1, buna kar91n 200-29Dbin nOfuslu orta 

bOyOklukteki kentlerin nOfuslarinda h1zl1 art19lar oldugu 

gorulmu9tur. Buna ragmen bOyOk kentlerin nOfusunun artmaya 

'58. Zeynel DiNLER, a.g.e., s.208-209. 
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devam etmesi ve olumsuz sonu9lar1n1n g~rDlmesi, etkin bir 

bolgesel kalk1nma politikas1n1n uygulanmas1 ka91n1lmaz ola

rak gorDlmektedir(59). 

BOtDn bolgesel kalk1nma ornekleri, bolgesel kalk1nma 

politikas1n1n uygulanacag1 bolgenin ve Dlkenin ekonomik ya

p1s1na uymak durumunda oldugunu gostermektedir. Zira sorun

lar ve onlar1 9ozecek ara9lar, kalk1nmada yararlan1lmas1 

mumkDn olabilen olanaklar, her Olke i9in farkl1 olacakt1r. 

BugDn bir cok Dlkede, bolgesel kalk1nma politikas1n1n 

ge9mi9i olduk9a yenidir. 8a9ar1s1zl1klar1 ya da ba9ar1lar1 

ol9mek, S1U politika, S1U grup Olkelerde ya da §U nitelige 

haiz bolgelerde deha etkindir .demek 9ok zordur. 

III.1.5. TOrkiye'de Uygulanan Bolgesel Geli9me (Kalk1n

ma) politikalar1 

Olkerniz, Cumhuriyetle birlikte kalkinma ve sanayile9me 

yar191na ba9lam19t1r. Bir yandan ekanomik bOyume gercekle9ti

rilmeye 9al191l1rken, diger yandan ekonomide yap1 degi9ikli

gine gidilerek, sanayile9me ve boylece ekonomik geli~me de 

saglanmaya 9al191lmaktad1r. Uygulan str&teji ile, ekonomide 

tar1m1n egemen sektor almaktan kurtar1l1p, sanayi ve hizmet

ler sektorOrunOn ag1rl1k kazanmas1na 9al191lmaktad1r. 

Nitekim, 1933-1938 y1llar1 aras1nda uygulanan Birinci 

8e9 V1ll1k Sanayi Plan1n 1 da, sanayi itici sektor olarak ele 

al1nm19, ayn1 zamanda sanayinin yurt sath1na yayg1nla9t1r1l

mas1 ilke olarak benimsenmi9tir. Bununla birlikte bu planda 
sanayilerin istanbul ve izmir d191na kayd1r1lmas1 da prog

ramlanm19t1r ( 60). Arna netice itibariyle Dogu ve GOneydogu 

59. Nazi f KUVUCUKLU, Oretim G09leri ve Oretimin Daglhfil, i.0. 
iktisat FakOltesi, Vay. No: 406, Cilt I, istanbul, 187?. s.138-139 

60. Afet iNAN, Devlet9ilik ilkesi ve Turkiye Cumhuriyetinin Birinci 

Sanayi Plan1, TOrk Tarih Kurumu Vay1n1, Ankara, 1972, s.13 
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Anadolu Solgeleri bundan nasiblerini alamam19lard1r(61). 

Sanayile9menin ba9lang19 donemlerinde TOrkiye, geli9-

mi9 ve sanayile9mi9 Olkelere gore, sanayi bak1rn1ndan olduk-

9a geri bir durumda oldugu i9in sanayile9meyi, olanaklar1n1n 

fazla ve uygun oldugu bolgelerde ba9latm19t1r. TOrkiye'nin 

sanayile9mesini bolgelerin sanayile9mesi olarak ele almak, 

sanayile9me politikalar1n1 ona gore saptamak topyekOn sana

yile9menin h1zland1r1lmas1 a91s1ndan fazla etkili olmayabi

lir. Ancak Ulkenin sanayile9mesi ile bolgeler aras1 fonksi

yonel baglant1lardan oturU, geli9melerden bDtun bolgeler pa

y1n1 alacakt1r. 8at1 ve GDney Anadolu'daki Sanayile9menin 

etkileri diger bOtOn bolgelerde duyulacakt1r. Bu durum, bol

geleraras1 ekanomik ve sosyal ili9kilerinin birbirlerine 

etkilerini de hizland1racakt1r. Burada alinacak tedbirler 

bolge sanayilerinin birbirlerine etkilerini arttiracak ve 

boylece sanayile9menin butun bolgelere yayg1nla9mas1na hiz

met edecektir. Ancak azgeli9mi~ bolgelerde belirli bir sanayi 

temelinin alu9turulmas1 da zarunluluktur. Bunun i9in bu bol

gelerde sanayinin gerektigi ol90lerde desteklenmesi gerek

mektedir. 

Ulkemiz bolgeleri, cografi faktorler ve dagal kaynaklar, 

insan unsuru, sanayile9mi9 Olkelere yak1nl1k ve bunlarla alan 

ili9kiler v.b. gibi faktorlerden otDrD fiili ve potansiyel 

olarak farkli geli9me alanaklar1na sahiptir. TDrkiye'de ol

dugu gibi, faikl1aranlarda da olsa bir 9ok ekonomilerde, 

ekonomik ve sosyal kalk1nman1n rnekan ve sektor itibariyle 

dengeli bir gekilde ger9ekle9emedigi bilinen bir ger9ektir. 

Kalk1nman1n daha dengeli bir dOzey de ger9ekle9mesi ve devam 

etmesi ~in ekonomik ve sosyal bir tak1m politika tedbirlerine 

ba9vurulmas1 bir anlamda zorunluluktur. Mevcut ekonomik kay

naklar1n en optimal bigimde kullan1lmas1 ve boylece kalk1nma 

61. Recep iZGi, Bolgesel Denqesizlik ve Sanayinin Yayg1nlae

t1r1lmas1 D.P.T. Yay1n1, Ankara, 19?9, s.20. 



- 76 -

hamlesinin ger9ekle9tirilmesi ve h1zland1r1lmas1 icin plana 

ba9vurmak genel bir ilke olarak benimsenmektedir. Bilindigi 

Ozere, planl1 kalk1nmada temel hedef, ekonamik bOyOme ve 

geli9meyi ger9ekle9tirmek aldugu kadar, refah1n ki§iler ve 

bolgeler aras1nda dengeli ve adil dag1l1m1n1n saglanmas1d1r. 

HenOz kalk1nma ve sanayile§menin ba§lang19 doneminde 

alan ulkemiz, kalkinma ve sanayile§me hamlesini kuvvetlendir

mek i~in, ulkenin her tOrlu ve her bolgede bulunan kaynag1n

dan yeterince yararlanmak durumundad1r. Bunun icinde 1962'den 

bu yana kalk1nma plan1na baglanml§ durumdad1r. planl1 kal

k1nmada esas olan, ekanomik bOyumeyi ve kalk1nmay1 hedeflere 

uygun bir bi9imde ger9ekle§tirmek aldugu kadar yarat1lan re

fah1n ki§iler ve bolgeler aras1nda da adil ve dengeli bir 

bi9imde dag1l1m1n1 saglamak ve bolgeleraras1 dengesizligi 

giderek azaltmaktad1r. Soz kanusu dengesizligin ortadan kal

d1r1lmas1yla ilgili ekanomik ve sosyal politikalarin uygu

lanmas1 ongor0lmO§tOr(62). ~imdi, illkemizde, planli donemde 

ger9ekle§tirilen Balgesel Planlama orneklerinden kisaca bah

sedelim(63). 

III.1.5.1 Antalya Bolgesi Projesi 

Proje, 1959 y1l1nda, henuz D.P.T. kurulmadan once ba§

lat1lml§ ve imar iskan Bakanl1g1 Bolge Planlama Dairesini 

ekipleriyle birlikte, D.P.T. ve F.A.O'nun bolge planlama 

ekiplerinin kat1lmas1yla yurOtOlmu9tOr •. 

Antalya'nin potansiyel bir geli§me bolgesi olmas1, 

F.A.D'nun yOruttugO Akdeniz Geli§me Projesi kapsam1na al1n

mas1nda amil olmu§tur. Bu proje ile balgenni kalk1nmas1 i9in 

gerekli planlaman1n yap1lmas1 yan1nda,. Olkemizde oteki bol

gelerde yap1lacak bolge planlama 9al1~malar1 igin deneyim 

62. Ahmet M. GDK~EN, Kalk1nmada oncelikli Vorelerde Wygulanan Geli§me 
Politikalar1, Kamu i§ I9 Hukuku ve Iktisat Dergisi, Cilt 1,say1 7 

Deak 1987, s.14-15 
63. Zeynel DiNLER, a.g.e., s.173-176 
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kazanmak ve bolge planlama konusunda Turk planlar1n1 egit

mek amac1 gudulmu9tur. 

1961 y1l1ndan itibaren Turk ve yabanc1 uzmanlarca yogun 

9ekilde surdurulen 9al19malar, 1963 y1l1nda D.P.T'nin arzu

suyla yon degi9tirmi9 ve 1965 y1l1nda bitirilmi9tir. 

Hazirlanan bolgesel kalkinma planiyla, bolgenin ekono

mik yap1s1na ili9kin ozellikleri tanimlamak, h1zl1 geli9meyi 

durduran engelleri saptamak, mevcut kaynaklar1n daha verim-

11 kullan1lmas1n1 saglamak ve bunlar1 ger9ekle9tirirken de 

kalkinma plB111:y'.J,.8::tutarl1l1g1 saglamak ama9lar1 ger9ekle9t1-;

rilmek istenmesine ragmen, bu proje yeterince uygulama ala,

ni bulamam19t1r. 

III.1.5.2. Marmara Bolgesi Projesi 

Ulkenin en geli9mi9 yoresi olan Marmara Bolgesinde, 

bolgesel planlama 9al19malar1n1n ba9lat1lmas1n1n en onemli 

rncErd, Istanbul gibi buyuk bir kente sahip olmas1d1r. Istan

bul kentinin fiziksel buyumesinin bir bolgesel geli9me plani 

ile yonlendirileceginden hareket edilerek, Istanbul Beledi

ye' sinin istegiyle, !mar ve Iskan Bakanl1g1 taraf1ndan 1960 

y1l1 sonunda, istanbul'da ilk Bolge Planlama Burosu kurul

rnu9tur. 

A91r1 kentle9rne ve merkezile9menin onune ge9mek amac1y

la haz1rlanan proje, ulkemizde, bolgesel planlama konusunda 

bir tecrubedir. Bu projenin onemi, sektorel planlama 9al19, 

malar1n1 butunle9tirmesi ve sektorler arasi politikayi bol

ge olgegine indirgemesidir. 

1964 y1l1nda tamamlanan proje, planlama alaninda tecrU

besi olmayan, 10-15 ki9ilik gruplar1n 9al19mas1 sonucu orta

ya 91km19t1r. Mimar, MOhendis, cografyaci ve iktisat91lardan 
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olu9an bu gruplar, iyi bir planlama icin gerek li bilgiye 

sahip olmad1klar1ndan, kentsel ve buyuk olcekli arazi kul

lan1m p.lallamas1n1n butunle9tirdigi bir fiziksel planlama 

denemesi ortaya c1karmaktan oteye gidememi9lerdir. Projenin 

uygulanabilmesi icin ~~sal dayanak saglanamad1g1ndan, pro

jenin zorlay1c1 etkisi s1n1rl1 olmu9 ve pek uygulanabilme 

olanag1 bulamam19t1r. 

III.1.5.3. Zonguldak Bolgesi Projesi 

Zonguldak Bolge Projesi, Eregli'de kurulacak ikinci 

demir-celik endustrisinin yaratacag1 sorunlar1 bolge ac1s1n

dan etut etmmk amac1yla haz1rlanm19t1r. 1961 y1l1nda haz1r

l1k cal19malar1na ba9lanan proje, 1963 y1l1nda tamamlanarak, 

ilgili kurulu9lar ve D.P.T.'ye sunulmu9tur. Ulkemizde haz1r-. 

lanan ilk cok yonlu balgesel plan clan bu prajenin amaclar1 

9oyle belirtilmektedir: 

- Nufus art191 ve kalkinma h1z1 aras1ndaki baglant1y1 

kurmak ve uzun surede denge saglamak, 

- Salge altyap1s1n1 plan hedeflerine hizmet edecek bir

cimde geli9tirmek 

- Bolge icinde gelir farkl1la9mas1n1 azaltmak, 

- Vap1lacak yat1r1mlardan en yuksek fayday1 saglamak, 

- Kentle9meyi te9vik ve tar1m d191 alanlarda istihdam 

alanaklar1 yaratmak, 

~ Kamu ile ozel sektor yat1r1mlar1 aras1nda denge kura

cak cah~malar1 desteklemek. 

Praje dart a9amal1 alarak haz1rlanm19t1r. Birinci a9ama

da once uretken sektorlerin yap1s1 uzerinde, daha sanra da 

alt yap1 ve hizmet sektorleri uzerinde durularak, bu ikisi 

aras1ndaki ili9kiler ara9t1r1lm19t1r. Ikinci a9amada, sektor 

9al19malar1n1 takiben, ulusal duzeydeki karar dizelerinin 
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bolge Ozerindeki etkileri ara9t1r1lm19t1r. UgOncO a9amada, 

bolgenin ekonomik, demografik ve fiziksel yap1s1 belirlene

rek, yerle9me dOzeni de gozetilerek, bolgesel dOzeyde ili9-

kilerin kurulmasina gal191lm19t1r. Nihayet dordOncO a9amada 

makro ekonomik tahminlerle, bolgesel dOzeyde tan1mlanan ya

p1n1n ili9kilendirilmesine gal191lm19t1r. 

Bu plan yOrOrlOge konmam19t1r. Buna ragmen, daha sonra

lar1 yap1lan fiziki plan gal19malar1nda, temel kaynak olarak 

kullan1lm19t1r. Bunun yaninda, bu proje, Dlkemizde bu konu

da bilgi biriminin olu9mas1n1 saglam19t1r. 

III.1.5.4. Cukurova Bolgesi Projesi 

Cukurova plan bolgesi, Olkemizin en vErimli tarimsal 

alanlarindan biri olan Cukurova 1 y1 kapsar. Tum dogal OstOn

lOklerinE kar91n bu bolgedEki tar1msal potansiyElin tam kul

lan1lmad1g1, mEvcut tarimsal OretimE dayanan daha yogun tica

ri ve EndOstriyel faaliyetin gEli9tirilmEsinin mOmkOn oldugu 

noktadan harekEtlE, Cukurova Bolge Plani haz1rlanm19t1r. 

ProjE, 1962 y1l1nda imar VE iskan Bakanl1g1 taraf1ndan En-

vantEr gal19malar1yla ba9lat1lm19. 1963 y1l1nda D.P.T. projeylE ilgilE

nerEk gal19malara kat1lm19t1r imar VE iskan Bakanl1g1 ilE D.P.T. tara

findan birliktE y0r0t01En bu projEyE, A.i.D. 1 dEn yardim saglanm19 ve 

ayrica bazi devlet te9ekkOlleri (D.S.i., M.T.A., Tarim Bakanllgi vs.) 

de projenin haz1rlanmas1nda gorev a1m19lard1r. 

Bu projenin haz1rlanmas1nda, Olkemizde bolge planlama 

alaninda faaliyEtte bulunan D.P.T. ile imar vE iskan Bakan

l1g1 aras1nda koordinasyon saglanmasi alaninda geli9me 

kaydedilmi9tir. 

Projenin haz1rlanrnas1nda once hedefler belirlenmi9, 

makro modeller kurulmu9, sektorel hedeflerin tan1m1 ve pro

je analizleri yap1lm19, bir senteze gidilerek gok yonlO 

programa ula91lm19t1r. 
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Merkezi plan iginde bolge plan1n1n yerini ne oldugunun 
,. 

belirlenmemi9 olmas1 ~e dolay1s1yla merkezi plan ile bolge

sel plan aras1nda herhangi bir koordinasyon sagla~amamas1, 

yat1r1mlar1n tum bolgelere dag1l1m1 konusunda bir gal19man1n 

olmamas1 ve nihayet bolge planlar1n1n uygulamas1n1n nas1l 

olacag1 konusunda belirsizlik, ad1 gegen projenin uygulanma

s1n1 olanaks1z k1lm19t1r. 

III.1.5.5. Dogu ve GOneydogu Anadolu Bolgesi Projesi 

Dlkemizde, diger bolgelerle kar91la9t1r1ld1g1nda nispi 

olarak en geri kalm19 bolgeler olan Dogu ve GOneydogu Anado-

1 u' nun kalk1nd1r1lmas1 i~in bolgesel planlama, oteki bolge

lerden de oncelikle ele al1nmas1 gereken, acil bir sorundur. 

Bu nedenle ilk defa bu bolgenin sorunlar1yla ilgilenerek, 

merkez bolge ile ilgili cal19malar ba9lat1lm19sa da 1964 y1-

l1ndan sonra bu cabalar, somut 9ekilde Keban Baraj1 nedeniy

le c1kan sorunlar1n cozumune yonelik bir 9ekilde ortaya c1k

m19t1r. 

Baraj galOnun alt1nda kalacak arazi, kayler ve tesisler

le ilgili olarak ba9layan cal19malar, yerle9me ve ula9t1r

maya ili9kin fiziksel sorunlar 9ekline dan09m09tOr. Bu ~a

l19malar1n tOmO, !mar ve Iskan Bakanl1g1 Bolge Planlama 

Dairesi taraf1ndan yOrOtOlm09tOr. 

Ne var ki, baraj dolay1s1yla ortaya c1kan acil sorunla

r1n halli,. tum balgenin kalk1nmas1 i~in yap1lmas1 gerekli 

~abalar1n arka planda kalmas1na neden olmu9tur. Buna ragmen, 

bolgenin ulusal ekonomiyle bOtOnle9mesi icin uzun vadeli, 

alterftatif Qozamler arayan makro ·modeller denemel~ri de 

~ap~lm19t1x. Bu yondeki Qali9malar 1968 y1l1nda tamamlanm19 

olmas1na kar91n1n,. uygul~mm alan1na hiQbir 9ekil~e sokula-
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Ote yandan, bolge i9inde yapay kalk1nma kutbu yarat1l

mas1 i9in, 1967 y1l1nda Elaz1g-Keban kalk1nma kutbu proje

si haz1rlanm19sada, bu 9al19malar da kag1t Dzerinde kalm19-

tir. 

Son y1llarda uygulamasi ba9lat1lm19 olan GAP projesi, 

burada yaln1zca ismi zikredilerek ge9i9tirilip 9al19mam1z1n 

dordDncD boDlDmDnde tum yonleriyle geni9 bi9imde irdelene

cektir. 

III.1.5.6. Planl1 Donemde izlenen Bolgesel Geli9meye 

ili9kin Politikalar1n Genel Degerlendirilmesi 

Salge planlamas1 alan1ndaki 9al19malar, D.P.T. kurulma

dan once, imar ve iskan Bakanl1g1 Salge Planlama Dairesi ta

rafindan ba9lat1lm19t1r. D.P.T 1 n1n kurulu9u ile birlikte bu 

9al19malar, iki kurum tarafindan birlikte yDriltulmeye ba9-

lanm19 ve ayn1 zamanda sektorel geli9me esas1na gore haz1r

lanan kalk1nma planlar1nda, sektorel geli9meye mekan boyu

tunun kazand1r1lmas1 i9in, bolgelerarasi geli9mi9l~k farkla

r1n1 azalt1c1 politikanin izlenmesi ongorulmu9tur. Ne var ki, 

ilk iki be9 y1ll1k kalkinma planinda bolgesel·planlama ongo

rulurken, u~Oncu be9 y1ll1k kalk1nma plan1nda bu goru9 terk

edilerek, kalk1nmada oncelikli yorelerin geli9tirilmesine 

yer verilmi9tir. Dorduncil Be9 y1ll1k Kalkinma Plan1nda ise, 

ge~mi9 uygulama ele9tirilerek, bolgelerarasi geli9mi9lik far

k1n1 azalt1c1 politikan1n ba9ar1l1 olamad1g1 belirtilmi9 ol

mas1na kar91n, D~DncD be9 y1ll1k kalk1nma plan1nda benimse

nen kalkinmada oncelikli yore goru9u benimsenerek, Dogu ve 

GOneydogu Anadolu'nun kalk1nmas1 iQin bu yakl891m Qer~evesin

de ~ozum aranm19t1r. Bununla birlikte, bunca.ele9tirilerek 

ragmen, tutarli bir QOzumil sagl~yacak politikalar dernetide 

olu9turulamarn19t1r. 

Be9inci 8e9 y1ll1k Kal1nma Plan1nda tekrar eskiye donu

lerek, bolge planlarna benimsenmi9 ve ayn1 zamanda OQOncO ve 
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dordOncO planlarda yer alan, kalk1nmada oncelikli yore uygu

lamas1n1n devam1 ongOrOlm09tOr. 

Planl1 donem icerisinde her ne kadar, bolgeler aras1 

dengenin saglanmas1, onemli bir ulusal hedef alarak ifadelen

dirilmi9 ise de, haz1rlanan planlar1n ve bunlar1n uygulama

s1n1n, _bu kanuda pek etkili olmad1g1n1 gostermi9tir. 

Be9 kalk1nma plan1nda da, ulusal planla bolgesel geli9-

me, bir bOtOn olarak ele al1nmam19t1~. Ulusal plan1n bolge

selle9mesine dogru gitmek gerekirken, buntan tamarnen uzak

la91lm19t1r. Sonucta, planl1 donemde, bolgeleraras1 denge

sizlikler daha da artm19t1r. 

TOrkiye'de etkin ve i~levsel bir bolgesel kalk1nma poli

tikas1 izleyebilmek icin once Turkiye'de var olan bOyOmenin 

mekansal farkl1la9mas1 sOreclerine te9his koymak sonra da 

bu sOrecleri degi9tirebilecek politikalar1 ve planlama arac

lar1n1, bu sure~·' referansla tan1mlamak gerekir~ Dysa TOr

kiye planlamas1nda yap1lan bu surecleri tan1madan normatif 

olarak hedefler koymak olmu9tur. Boyle olunca, bu planlar1n 

uygulanmamas1nda, bunu uygulatacak siyasal guclerin bulun

mamas1 yan1s1ra, bOyOmenin mekansal farkl1la9mas1n1n geri

sindeki silre9leri tan1ma yolunda gereken bi9imde 9aba harcan

mamas1n1n da katk1 s1 olmu9tur denilebilir. 

Bununla birlikte, bolgesel geli9me sorununun, bolgesel 

planlama ile birlikte d090nOlerek, uzun vadede milli plan1n 

bolgeselle9tirilmesine dogru gitmek gerekliligi oldukca onem 

ta91maktad1r. Bunun icin, milli plans uygun bolgesel planla

ma cal19malar1 yOrOtulerek, bu bolgesel planlar1n uzun vade

de tum Olkeyi kapsamas1 ilkesi benimsenmelidir. 

Boylesi bir geli9meyi saglamak i9in, her9eyden once ku

rumsal yap1y1 olu9turarak, bu politikay1 yOrOtecek planlama 
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kurulu9lar1n1 olu9turmak gerektir. 8e9inci 8e9 y1ll1k ve Al

t1nc1 Be9 y1ll1k planlarda, gegmi9 planlara oranla farkl1 

yakla91mlar benimsenmi9 olmas1 ilerisi i9in azda olsa Omit 

vermektedir(64). 

III.2! KUTUPLA9MA VE SANAViNiN BDLGESEL KUTUPLA9MASI 

Kalk1nma kutuplar1 modeli, kavnaklerin e~ln kullanilmas1 amac1ni 
' ; . 

angaren modellerden birisidir. Kalk1nma kutuplar1 olgusu, 

sanayile9me surecinde ortaya c1kan, yaresel ekonomik farkl1-

la9mas1d1r. 

F. Perro.ux , iktisadi kalk1nman1n Olkenin her yerinde 

ayn1 zamanda ger9ekle9emiyecegini, baz1 bolgelerin oncelik 

kazanacag1n1 ba9ka bir deyi9le, belirli kalk1nma kutuplar1-

n1n olu9acag1n1 ileri surm09tOr. Ger9ekte her Olkede sanayi

le9me doneminde sanayi unitelerinin belirli noktalarda top

lanmas1 bir raslant1 de§il, ekonomik ko9ullar1n bir gere§i

dir. ~n onemli neden sermayenin etkin kullan1lmas1 amac1d1r. 

Kutupla9ma, belli say1da iktisadi unitelerin faaliyetleri 

nedeniyle i9levsel bir butunle9me sonucunda ortaya 91kan 

dengesiz bir kalk1nma surecidir. 

64. DPT, Kalk1nma Plan1, Birinci Bee Vil 1963-1967, Baska~lik Devlet 

Maatbas1, Ankara, 1963., s.471-476. 

DPT, Kalk1nma Plan1, Ikinci Be9 Vil 1968-1972, Ba9kanl1k Devlet Maat

bas1, Ankara, 1967. , s. 268-272 • 

DPT, Veni Strateji ve Kalk1nma Plan1 Ocuncu Bes v1l 1973-1977, DPT 

yay1n No.1272, Ankara., s.947-949. 

DPT, Dar~uncO 8e9 V1ll1k Kalk1nma Plan1 1979-1983, DPT Vay1n No.1664 

Ankara, 1979~, s.290-292 • 
" DPT, Be9inci Be9 V1ll1k Kalk1nma Plan1 1985-1989, DPT Vay1n No.1974 
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~~ ·~Piyasa ekonomilerind~, .kalk1nma sDreci incelendiginde 
sadece sanayi kurulu9lar1 bak1m1ndan degil, Sosyal ve KDltD-

rel bak1mdan da belirli yorelerin on plana 91kt1g1 gorDlDr. 

Ger9i baz1 merkezler sanayi devriminden once de 9e9itli ne

denlerle diger yorelere k1yasla daha fazla geli9mi9lerdir.= 

Fakat bu farkl1l1k hi9 bir zaman, sanayile9me ile ortaya 91-

kan bu duruma benzememi9tir(65). 

Azgeli9mi9 Dlkelerde geli9meyi ba9latmak, geli9mi9 Dlke

lerde ise, bir tarihsel olgu olarak ortaya ~1kan bolgesel 

dengesizligi ortadan kald1rmak amac1yla durgun bolgelerin 

yap1s1ndaki belirli yorelerde kalk1nma kutbu ad1 verilen 

geli9me merkezleri olu9turulmaya 9al191lmaktad1r. Boylece 

ekonomik geli9meyi ba9latmak, daha da onemlisi ba9lam19 olan 

geli9meyi tom Olke dOzeyine yaymak, mOmkOn olacakt1r(66). 

Bir veya birka9 sanayi grubununn belirli bolgede bir ara

ya gelerek bir kutup olarak ortaya 91kmas1n1n nedenlerini: 

- Pazar bilyilklilgil: Oruniln pazarlanmas1nda pazar1n bOyuk-

1q90 gok etkili olmaktad1r, ozellikle ula9t1rma olanaklar1n1n 

yetersiz oldugu ko9ullarda, Oretim yerinin talebin fazla ol

dugu bolgelerde taplanmas1 dogald1r. 

- Alt yap1 durumu: Vol, su, elektrik v.b. alt yap1n1n 

haz1r oldugu bolgede, i9letmelerin kurulu9 maliyetleri d090k 

olmaktad1r. 

- Hammaddeye yak1nl1k: Hammaddelerin ta91nmas1 zor ve pa

hal1 olan sanayi dallar1nda, i9letme, kurulu9 yerini saptar

ken hammaddeye yak1n bir yer segmek durumundad1r. 

- Van sanayi: Oretimde gok say1da ara mallar1 kullanan 

bir i9letme, kurulu9 yerini saptarken ara mallar1n1 kolay 

ve ucuz saglayacag1 bolgeyi se9mektedir. 

!nsan gOcO : Bir iktisadi Onite, se9tigi teknolojiye 

65. Akin ILKIN, a.g.e., s.105 

66. Zeynel DINLE~ a.g.e., s.307 
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uygun personel temin edebilmek ir;in kurulu9 yerini buna gare 

saptayacakt1r. 

- Sosyal List Yap1: I9letme, gerek idarecileri, gerek i~ 

r;:il. er i 1i;1 n be 1.i ;r 11 b 1 r 8 0 Byal tesisin -ge,,re§iri.L duydilg1J~da ya da 

b.nlar kendisi gerr;ekle9tirecek veya bunlar1n haz1r oli;lugu bir 

bolgeyi kendine kurulu9 yeri olarak ser;ecektir. Sosyal tesis

lerin ne denli buyuk bir yat1r1mla gerr;ekle9tirebilecegi du-

9unulurse r;ok buyuk olmayan i9letmelerin bu tesislerin yap1-

ianm19 olduklari bolgeleri neden tercih ettikle~i kolayca 

alg1lanabilecektir 9eklinde ar;iklamak olanakl1d1r. 

Kalkinma kutbu, yayilma etkileri yaratan, hammadde, ara

mallari, tuketim mallari v.b. uzerinde gerek arz gerek talep 

bak1m1ndan artt1r1c1 etkiei olan itici bir gucutur. Kalk1nma 

kutbunun dogmasi ekonomik ve sosyal yap1y1 bulundugu dural 

dengeden uzakla~t1r1r. Bu geli~im ir;inde bolgede uretim ar

t19lar1n1n yan1nda gelirlerde yDkselme olur, teknik yenilik

ler ve yeni yat1r1mlar artaya r;ikar. ~evredeki geleneksel 

yoreler ile kutup arasindaki i9gucO ve mal ak1m1 , iki bolge 

arasin daki ekonomik ve sosyal farkl1l1g1 zamanla ortadan 

kaldirabilir. Ku9kusuz bu etki yava9 ve bolgeseldir. Geni9-

lemenin Dlkenin her yan1na ula9abilmesi ii;in uzun bir zamana 

gereksinme vard1r. 

Kalkinma kutuplar1nn1 r;evreye yay1lmas1 9u 9ekilde 

olur: Yeni kurulan sanayi veya sanayi "gruplari, kendilerine 

bagl1 yeni iktisadi faaliyetlere olanak haz1rlayabilirler, 

yeni iktisadi uniteler dog~r ve geli9im r;evresindeki tar1m

sal yap1y1 da etkiler. Boylece tar1msal kesim ir;in yeni bir 

pazar dagdugu gibi bu kesimdeki fazla i9gOcO ir;in de yeni i9 

olanaklar1 ortaya r;1kar(6?). 

Azgeli9mi9 ulkelerin buyuk bir kism1nda b5lgesel sorun, 

faaliyetlerin yogunlaxt1g1 bir veya birkag merkezde topland1Q1 

67. Akin iLKiN, a.g.e., s.10? 
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endustrile9meye ilk ge9i9 devresinde kendisini gosterir. Bu 

merkezler, bir9ok yeni sorun yaratecak kader h1zl1 geli9mek

le kalmay1p nisbeten ezgeli9mi9 bolgelerdeki dinamik unsur

larda kendilerine geken bir etkide bulunurlar. Bunun netice

si olarek, geli9mi' merkezlerle geli9memi9 bolgeler aras1n

daki gelir ferkl1l1klar1 da gittik9e artar. 

Endustriye gegi9 halinde bulunan azgeli9mi9 Olkeler bol

gesel geli9me sorununa iki segenekli bir segim sorunu olarak 

bakmaktad1rlar; ya her bolge olanaklardan e9it olarak nasibi

ni alacak veya yat1r1mlar buyume kutuplar1nda yogunla9acak, 

t1r. Bu, bir anlamda Sasyal e9itlik ile refah geli9meleri 

aras1nda bir tercih yapmak demektir ki, bu tercih t~ik zar

luklar b1r yana palitik bask1lar yuzunden gergekle9tirilmesi 

alduk9a zor bir tercih alacakt1r. Asl1nda, geli9me bolgele

rinin segiminde ulusal kalk1nman1n hedeflerine ula9madaki 

potansiyel katk1lar1n gozonunde bulundurulmas1 gerekir. Az

geli9mi, ulkeler bak1m1ndan kalk1nmas1n1n esas hedefleri ise, 

ekonomik ve sasyal entegrasyanu saglamakt1r. Cabalar, ulke 

sath1ndaki bolge adac1klar1n1 butunle,tirmeye yonelik alma

l1d1r. 

Ulusal bir-kentle9me palitikas1 alarak bolge palitika

s1n1n, her Dlkenin kendi ka9ullar1na uygun olmas1 g:!I'ekir. 

Onemli clan, dengeli bir duzen iginde, a91r1 y1g1lmadan da

gacak sak1ncalar1 en aza indirmek veya yak etmektedir (68). 

~al19mamaz ana amac1n1 te9kil eden, GOneydogu Anadolu 

Bolgesi gibi geni9 s1n1rl1 ve hamajen olmayan illerin bulun

dugu ayr1ca Guneydogu Anadolu Projesi (GAP)'nin uygulanma 

safhas1nda olmas1, bir bolgesel kalk1nma palitikas1nda, ne 

aadece oncu sektorlere dayal1 bir model ve ne de sadece tek 

68. Semay BUYUKDAVRAS, BDyume Kutuplar1 Kuram1 ve Turkiye'de 

Uygulanmas1na ili9kin gal19malar, Amme idaresi ~ergisi, 

TODAiE yay1n1, cilt 5, say1 4, .Ankara, 1972, s.61-62 
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ba91na geli9me merkezleri ay1r1m1 yeterli olmayacakt1r. En 

uygun politika, birbirleriyle cografi ve ekonomik ac1dan 

homojen ozellik gosteren illerin alt ve dar bolgeler itiba

riyle gruplara ayr1lmas1 suretiyle olu9turulacak geli9me 

merkezlerinde, belli oncO sektorlerin itici gOcOne dayal1 

kalk1nmamodeli; yani her iki yakla91m1n bir arada d090nOldO

gO bir model cercevesinde sorunun ele al1nmas1 olacakt1r. 

Boylece, hem bolgeler aras1 ve hem de endOstriler aras1 ili9-

kiler sistemi igi~de bir degerlendirme olanag1 bulunabilecek

tir. 

Ulkelerin tarihsel geli9imlerine bak1ld1g1nda, daha i:i1ce 
. . . ~ 

de 13 811 rt t i g i mi z 0 z ere ; g e 1 i §me , r11 ken in "taramn:b, avai B;1da ve ayrn 

h1zda olmam1i;;t1r. Her 01.kede, r;:evresine ve dig er bolgelere 

k1yasla, baz1 ekonomik faaliyetlerin yagunlaemas1yle artaya 

c1kan gelieme merkezl~ri, kalk1nman1n ilk safhas1ndan beri 

var alagelmi9lerdir. Bu merkezler, giderek hem Olke kalk1nma

s1na ivme kazand1rm19, hem de geli9meyi en yak1n r;:evrelerden 

ba9latarak diger bolgelere yaym19lard1r. Diger bolgeler ise, 

gerek cagraf i kanumlar1 ve gerekse dagal kaynak ve potansi

yel zenginlikleri dogrultusunda, degi9ik h1z ve aranlarda 

geli9meleri~l gerr;:ekle9tirmi9lerdir. 

Turkiye'nin daha verimli ve yayg1n kalk1nmada kullana

bilecegi alanaklar1n1n s1n1rl1 almas1, al~mlu sonur;:lar1 da

ha ger;: al1nabilecek olsn gerikalm19 bolgelere kaynak ak191-

n1 engellemektedir. Bu nedenle, birim kaynaktan maksimum 

fayday1 elde edecek §Ekilde alanaklar1n daha dar bolgelerde 

yogunla9t1r1lmas1, bolge pntansiyelinin harekete ger;:irilmesi 

ar;:1s1ndan daha rasyanel gozukmektedir. Dnceliklerin ve kay

naklar1n dar bolgelerde yagunla9mas1yla, daha kalay ve k1sa 

zamanda ba9lat1labilecek alan ilk hareket, zamanla bolge ola

naklar1n1n da harekete ger;:irilmesi ar;:1s1ndan, bir endustri

yel gelenek, altyap1 ve bllgi birikimi §Bklinde daha geni9 

alanla(·a yay1lacakt1r. Kaynaklar1n ba9lang1cta israf edil

memesi ve etkin kullan1m1 ac1s1ndan, bu naktan1n Ozerinde 

6nemle durulmas1 gerekmektedir. 
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Bolgesel kalk1nman1n temel bir sDreci endOstrile9medir. 

Ekoniminin h1zl1 bOyOyen bir sektorO olarak sanayi, diger, 

kesimlerde yol a~acag1 yogun etkiler sebebiyle, geli9me 

~abas1n1n anemli bir arac1d1r.Ancak sanayile9me belli bir 

sosyo-ekonomik ortamda olu!iur. Bu or.tam koklO ekonomik, s:syal 

kOLtOrel ve organizasyo;·T· degii;imeleri ~anucu11da sagl!lnabilir • ..ffu1;'" 

ol~Ode bir degi!ilirnin ~ok geni9 bolgelerde k1sa zamanda ger

~ekle9tirilmesi olanaka1zd1r. Ostelik geli9tirilse bile, bol

genin tamam1 ~e9itli sebeplerle ayn1 etkinlikte bir endust

riyel ortam1 saglayamayacakt1r. Bu yuzden de se~ilmi9 bolge

lerde bu ortam1n olu9turulmas1, kaynaklsr1n etkin kullan1m1 

a~1s1ndan gereklidir. 

Kalk1nman1n sDrOkleyici sektorO olan sanayi, genellikle 

once yava9 ve sonra h1zl1 bir tempoda bOyDme seyri gosterir. 

-Sanayinin h1zlanma donemleri, sektar ve bolge i~inde dikey 

ve yatay y1g1lma ·ve bOtOnle9me sOrecine bagl1 olarak ger~ek

le9ir. Bolgesel kalk1nmada sanayi sektorune buyuk gorevler 

verilecegine gore, bunun h1zland1r1lmas1 igin yapay olarak 

bir bolgesel ve sektorel y1g1lma kag1n1lmaz olacakt1r. V1g1l-' 

ma yerine yaygin bir sanayile9me politikas1nn1 izlenmesi, '· 

beklenen sonucu ve~meyecek ve kalk1nmay1 yava9latacakt1r. 

Gerek geli9me merkEzleri ve gereksE ~OrOkleyici onder 

sanayi birimleri, ~e9itli altyap1 olanaklar1 bulunan mekan

larda ortaya g1kar. ileri-geri baglant1lar1 VE bolgEleraras1 

girdi-g1kt1 ili9kileri, sanayilerin belli bir mekanda top

lanmas1yla saglanabilmektedir. Bu ili9kilerin varl1g1 ve 

yogunlugu, sanayi birimlerinin birbirlerine yak1nl1g1yla dog

ru, uzakl1klar1yla ise ters orant1l1d1r. ileri ve geri bag

lant1lar1n etkili bir 9ekilde ortaya ~1kmas1, mekan yak1n

l1g1 yan1nda, bu mekan1n altyap1 olanaklar1na bagl1d1r. ~e-

9itli altyap1 alanaklar1n1n en fazla bulundugu yerler, eka

milerin yogunla9t1g1 bOyOk 9ehirler oldu~una gore, sOrDkle

yici sanayi birimleri ve kamplekslEri ~E bu 9ehirlerE VE 

yak1n Etki alanine dag1lacakt1r. Bu yOzdEn, geli9me merkEzleri 
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ile endOstrilerin yogunla9mas1 birbirlerini tamamlay1c1 ni

telik gostermektedir. 

Kurulacak sanayilerin, daha genel ifadeyle geli9tirile

cek ekonomik faaliyetlerin finansman1, bolgesel dOzeyde 

finansman orgOtlerinin kurulmas1n1 ve nitelikli i§gOcO yeti9-

tirilmesi gibi birgok kurumsal geli9meyi gerektirir. Bu 

ag1dan da en uygun yerler, bolgesel merkez niteligindeki 

kentler olacakt1r. 

Diger taraftan sanayile9me ve bunun getirecegi kalk1nma, 

baz1 endOstrileraras1 ili9ki ve hizmetlere de ihtiyag gos

terir. Bu hizmetler k1saca 9oyledir: 

- Alet ve makinelerin ve diger donan1mlar1n bak1m1 ve 

onar1m1nda uzmanla9m19 i9letmeler, 

- Ta9aronluk ve ozel imalat yapan kurulu9lar, 

- Ara mallar1 endOstriyel ve malzeme saglayan yerel bi-

rimler, 

- ~e9itli teknik ve ticari hizmetler. 

BOtOn bu hizmetlerin sanayinin dag1n1k merkezlerde or, 

taya Q1kmas1yla ne olgOde verimli olabilecegi 9Dphelidir. Bu 

hizmet ve endOstrileraras1 ili9kilerin verimli almas1 da yi

ne geli9me merkezleri~ve endOstriyel kutupla9may1 gerektiren 

sebeplerden birisidir. 

Kurgulanan model gergevesinde, i9leyi9 mekanizmas1, ge

li9me merkezleri ve sektorel kutupla9ma 9eklinde tezahOr 

etmektedir. 

Geli9me merkezleri ayr1m1nda esas olan cografi mekand1r. 

Bolge iginde segilmi9 bir il merkezi veya birden fazla il 

merkezleri, boyle bir statO iginde ele al1narak, digerlerine 

oranla h1zl1 kalk1nd1r1lmas1 amaglan1r. Sektorel kutupla9mada 
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ise, ileri ve geri baglant1lar1 yogun bir endOstri dal1, li

der sektor olarak belirlenir. Bu lider sektor ve bununla 

baglant1l1 endustri ve isletmeler toplulugu, bolgedeki diger 

ekonomik faaliyetlere gore daha h1zl1 geli9tirilir. SOrekli

yici gOce sahip olan endOstri, bOyuk olgekli ve gevresini et

kileyen hakim bir kurulu9 veya i9letmeler toplulugudur. 

Geli9me merkezinde ekonomik faaliyetin yogunla9arak h1z

la buyemesi veya oncu sektorlerin olu9umu ve buyumesiyle, 

geli9me merkezine veya oncO sektore, Oretim gidrdileri veren 

bolge veya endustrilerdeki geli9meyi uyarmas1 suretiyle, alt 

bolge ve bag11 sektorlerin geli9mesini de saglayacakt1r. Boy

lece bolge veya sektor itibariyle gevred~, merkeze bag1ml1 

yeni ekonomik birimler, merkez etraf1nda kOmel~ nme egilimi

ne ~ireceklerdir. Bolge veya sektor yakla91m1ndan biri tek 

olarak ele al1nd1g1nda, digerlerinin olumlu etkisi gorulme~ 

yecektir. ornegin oncu sektorler yakla91m1, geli9menin bol~ 

gesel niteligini; geli9me merkezlari ise, sektorel geli9me

nin olumlu yanunu ihmal etmi9 almaktad1r. Ayr1ca kalk1nd1~ 

r1lmas1 istenen bolgenin dar bir s1n1r iginde olmas1 duru

munda, sektarel nitelikli bir y1g1lma, istenen sonucu vere

bilecek gibi gazukurken; geni9 s1n1r .. l1 bir bolgede ise bu. 

yetersiz kalacak, mutlaka gok merkeze dayal1 geli9me merkez

lerinin dikkate al1nmas1 gerekecektir. 

III.2.1. Geli9me Merkezleri 

Geli9me merkezleri, bolgesel kalk1nma i~1n surukleyici 

unsur olarak du9unulmektedir. Bu bolgelerde, sanayinin y1g1l

mas1yla, kalk1nmaya elveri9li 9artlar1n hizla olu9turulma-

s1 (gerek sermaye birikimi ve vas1fl1 i9gucunan temini~ ge

rekse sanayi altyap1s1n1n daha1'du9uk maliyetle saglanmas1) 

ama~lanmaktad1r. Buralarda h1zla alu9turulan sanayinin gide

rek ~evreye yay1lmas1 ve boylece bolge kalk1nmas1n1n zaman 

i~inde ger~ekle9tirilmesi, alternatif bir yoldur. Bu yol, 

TOrkiye'de bugun garulen bolgesel dengesizligin, yine dar 
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bolgelerde olu9turulacak dengesizliklerle giderilmesine do

nuktur. 

Bugun igin geri kalm19 yorelere bak1ld1g1nda, ozellikle 

Dogu ve Guneydogu bolgelerinde geli~meyi onleyici faktorler

dan biri olarak, Bat1'daki gibi geli9me ve y1g1lma merkezle

rinin tarihi ak1~ iginde kendiliginden olu9mad1g1 gosterile

bilir. Bu 9artlarda, bu bolgeler igin, bu tur geli9me merkez

lerinin yapay olarak olu9turulmas1 gerekmektedir. BuradaDnanli 

9!~~' bu tur geii9me merkezlerinin ge9itli kriterler dikkate 
al1narak en uygun illerde olu9turulmas1d1r. Bu merkezler 

olu9turulduktan sonra, her alt bolge i9in ayr1 politika ve 

stratejiler dogrultusunda getirilecek tedbirlerle geli9me ve 

kalk1nma h1zland1r1lm19 olacaktir. Uygulanan bolgesel kal

k1nma politikalar1ndan 91kar1labilecek sonu9 9udur: Genel 

ama9l1 politika ve uygulamalar, beklenilen faydalar1 sagla

yamam19t1r. Bundan dolay1 da mutlaka alt bolgelerin ozellik

leri dikkate al1narak, ozel amagl1 politikalar1n ve strateji

lerin du9unulmesi gerekmektedir. 

Du9unulen sistem genel hatlar1yla 9u 9ekilde a91klana

bilir: Genelde Dogu ve Guneydogu Anadolu Bolgesinde topla-

nan birinci derecede oncelikli illerin, birer geli9me mer

kezi etraf1nda toplanmak uzere, kendi aralarinda alt bolge

lere ayr1lmas1 gerekmektedir. Guneydogu Anadolu Bolgesi il

leri, §LI an igin GAP gergevesinde kendiliginden bir alt 

bolge olu9turmu9 durumundadir. GAP kapsaminda ba9ka iller de 

(Siirt, Kahramanmara9, Malatya, Elaz1g) dahil edilerek alt 

bolge s1n1r1 geni9letilebilir. Bu durumda tarim ve tarima 

dayal1 sanayilerin y1g1lma gosterdigi bir alt bolge ortaya 

gikabilicektir. Getirilecek tedbirlerle bu alt bolgenin bu 

dogrultuda geli9tirilemsi olanakl1d1r. ~rneg~, bu illerden 

Gaziantep, buyuk ol9ude makina.ve teghizat gereksinimini 

saglayacak 9ekilde saneyinin geli9tirilecegi bir il; Malatya, 

Elazig ve Kahramanmara9 1 1n da tarimsal urunlerin i9lendigi 
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ve tar1ma dayal1 sanayilerin yogunla9t1g1 iller ~eklinde ya

p1lanmas1 te9vik edilebilir. 

Model uygulamaya kondugunda, degi9ik ozellik ve potansi

yele sahip geli9me merkezleri etraf1nda kamelenen bolgeler 

ortaya 91kacakt1r. ,1 Bu durumda da her bolgenin kendi i9inde 

bag1ms1z plan bolgeleri olarak degerlendirilmesi ve yeni bir 

bolgesel planlamaya gidilmesi zorunlugu ortaya 91kacakt1r. 

Boylece genel plandan bolgesel planlamaya ve organizasyona 

ge9i9_ka91n1lmaz olacakt1r. 

Satan bu a91klama ve dazenlemelerden, ekonomik geli9me 

merkezlerinin ve alt bolgelerin se9iminde ve olu9turulmas1n

da, cografi, idari ve ekonamik birimler aras1ndaki mal ve 

hizmet degi9iminin derecesi; ekonaminin mevcut yap1lanmas1 

ve iller . arasindaki baglanti ve ili9kiler, onemli faktorler 

olarak ortaya 91kmaktad1r. Diger bir deyi9le alt bolgelerin 

tespiti, ancak bolge i9i ve ;! bolgelerarasi mal ve hizmet 

akimi, yani girdi~91kt1 analiziyle olanaklidir. Hazirlanacak 

girdi-91kt1 tablolariyla geli9me merkezlerinin onem derece

lerinin saptanmasi ve geli9me dazeyine gore siniflandirilma

si olanakli olacaktir. Boylece geli9me merkezi ve buna bag

li alt bolgeler, ekonomik birimler arasindaki ili9kileri 

yansitan gu9 alanlari olarak degerlendirilebilecektir. 

III.2.2. Dncu Sektor Veya Sektorel Kutupla9ma 

Her Olkenin ekonomik yapilanmasina bak1ld1g1nd~, kendi 

i9inde bitbirleriyle baglantili ekonomik faaliyetlerin yogun

la9t1g1 bolgeler goze 9arpar. Vani her bolgede hakim bir 

ekonomik faaliyet gorulmektedir. Bu faaliyet turu genelde 

bir alt sektor gorOnOmunO verir. Drnegin, demir,9elik, ota

motiv, elektranik ~ veya tekstil1 1gibi alt sektorlerin dikey 

yagunla9mas1 9eklindedir~ Bu faaliyet dallari a bolgenin ge

li9mesinde nave te9kil ettigi gibi, ayni zamanda surOkleyici 
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unsur da olmu9tard1r. Boyle bir yogunla9ma ve buns dayal1 ya

p1lanm19 bolgeler, digerlerine gore daha erken donemlerde 

geli9mesini h1zlend1rabilmi9 bolgeler gorOnOmOnO vermektedir

ler. 

Yukar1da belirtilen ozellik dikkate al1n1rsa, bolgesel 

kalkinmada onemli bir arac ortaya c1km19 olmaktad1r. ~oyle 

ki, ekonomi iQinde sOrukleyici bir birim etraf1nda, girdi-~1k

t1 veya ileri~geri baglant1lar yoluyla, cok hizl1 bir en

dOstriyel yap1lanma ve buna bagl1 dinamik bir geli9me alen1 

ortaya c1kabilmektedir. Bu alanin geni9ligi ve geli9menin 

h1z1, kilit endOstrisinin ileri-geri baglant1lar1 ve bolge

cevre girdi-~1kt1 ili9kilerinin yogunlugu ol~usOnde belir

lenmektedir. Burada geli9meyi doguran ve hizland1ran unsur, 

cevrenin destek gucO denilen ili9kiler sistemidir. 

DncO sektar uygulamas1n1n esas felsefesi, dengesiz kal

k1nma ile ilgili olup, ekonominin bir kesiminin tarihsel 

olarak biriken geli9me olanaklar1 dolay1s1yla digerlerinin 

onune gecilebilmesidir. Boylece ortaya cikacak dengesiz du

rumlar, kendisini tamamlay1c1 alanlarda yat1r1mlar1 te9vik 

ederek geli9menin h1zlanmas1n1 saglar. Tarihsel surec icinde 

ortaya cikan geli9me olanaklar1n1n model i~inde, belli sek

tor veya sektor1er lehine uygula ~ nmas1 amaclanmaktad1r. Bu 

yolla bolgesel kalk1nma icin ekonominin stratejik bOyOme nok

talar1 se~ilip geli9tirilmekte ve bOyOmenin bu naktadan di

gerlerine, y~ni bir i9letmeden digerine ge~i9i saglanmaya 

cal191lmaktad1r. OncD alarak.' se~ilece~ sektorler, bolgenin 

dagal kaynaklar1na, mevcut Dretim ~e9idine, yap1s1ne ve kal

k1nm19l1k dOzeyine uyumlu olmak zarundad1r. Bu uyumun saglan

mas1 · olcOsOnde; once sektor, bUyOyDp serpilme danag1 bula

bilecektir. Ancek geli9memi9 bir bolgede, Oretim kesimlerare

s1 yap1sal bagl1l1klar1 son derece zey1ft1r. Bolgenin hare

kete gecirilebilecek potansiyel olanaklar1n1n varl1g1 yan1n

da, Oretim kesimleri aras1ndaki yap1sal bagl1l1g1n daha on

ceki ve sonraki uretim a9amalar1na dogru geli9tirilmeye 
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uygun olmas1, oncu sektor uygulamas1n1n ba9ar1s1n1 belirle

yecektir. 

Onerilen modele dayal1 olarak, oncu sektorlere bagl1 

endDstriyel kutupla9man1n bolgedeki uygulama 9ans1n1n ne 

olacag1 tart191lmal1d1r. iktisat kuram1nda, endDstrilerin 

lokalizasyonu ad1 altinda incelenen bu konuda, endustriler, 

ba9l1ca 9u dort gruba ayr1lmaktad1r: 

- Pazara yonelik endustriler, 

- Hammadde kaynaklar1na yonelik endustriler, 

- Enerji kaynaklar1na yonelik endustriler, 

- Kaynaga veya pazara yak1nl1g1 gerekmeven endustriler 

Bu ayrimda kurulu9 yerlerini belirleyici esas u~ur~ ta-

91ma masraflar1d1r. Bu durumda, bolge icin oncu sektor ala~ 

bilecek endDstriler· dort degi9ik tDrden de olabilecektir. 

Pazara yonelik endDstriler icin bolge talep seviyesinin, 

bDyuk olcekli olarak d090nDlen. oncD sektorDn dikey ve yatay 

y1g1l1m1na cevap verebilecek dDzeyde olmas1 gerekmektedir. 

Bu a91dan GDneydogu Bolgesi'nde nufus yagunlugunun ve gelir 

seviyesinin dD9DklDgD ve yeterli sasyal geli9menin saglanama

m19 olmas1 kar91s1nda, ihtiya9lar1n 9e9itlenememesi ve boyle

ce talep hacminin de dD9Dk kalmas1 sebebiyle, pazara yonelik 

mallar1n oncD sektor olmas1 olanag1 zay1flamaktad1r. 

Hammaddeye ve enerJiye yonelik endOstriler dikkate al1n

d1g1nda, dogal kaynaklara ve hayvanc1l1ga dayal1 endDstriler 

artaya 91kmaktad1r ki; pazara yonelik endustrilere gore, on

cD sektor olabilme alanag1 daha yDksek gozDkmektedir. 

Kaynaga veya pazara yak1nl1g1 gerekmeyen endustrilerde 

ta91ma masraflar1 buyuk anem ta91maktad1r. Bu durumda, bu 

s1n1fa giren eridOstriler icin, ta91ma masraflar1 d191nda, 
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tali faktorler olan du9uk Ocret ve indirimli vergi tarife

leri gibi maliyet d090rOcO unsurlar onem ta91maktad1r. 

Bu a91klamalar dikkate al1nd1g1nda, oncO sektor olabil, 

me olanagi, ber tOrden endOstriler igin degegerlidir. Soz 

konusu sektorOn olu9turulmas1nda dikkate al1nacak esas un

sur, getirilecek ek tedbirler ve sektorun bolge igi girdi-

91kt1 ili9kisi ve ileri-geri~baglant1lar1n1n yogunlugu ala

cakt1r. 

So~ edilen sektorel kutupla9ma, daha once de belirtil

digi gibi, geli9me merkezlerine bagl1 alt bolgeler yahut 

bolgesel kutupla9may1 taran.lay1c1 olarak du90nulmektedir. ~On, 

kO ka91n1lmaz olarak sektorel kutupla9malar, mekana dayal1 

kutupla9malar1 meydana getirmekte veya bolgesel kutupla9ma 

sektorel kutupla9may1 iyice peki9tirmektedir. Buna gerekge 

olarak da gU husus ileri surelebilir: Mekana ve sektore 

dayal1 merkezler veya kutupla9malar, zaman iginde, kendi ken

dini · besleyen bir sureg igine girmektedir. 

Dnerilen model iki a9amal1d1r. Birinci a9aman1n ozOnO, 

belli y1g1lma merkezlerinde ekonominin butunle9mesi olu9tu

rur. Bu a9ama, geri bir ekonomik yap1n1n ve dag1n1k ekono

mik faaliyetlerin bir Ost geli9me a9amas1na haz1rl1k olmak 

Ozere, belli yerle9im ve kurulu9 yerlerinde toplanmas1, 9e-

9itli faaliyetlerin birbirini tamamlay1c1 ve bOtOnle9mi9 bir 

yapi iginde ger9ekle9tirilmesi a9amas1d1r. 

Azgeli9mi9 bolgelerde, 9ehirlerdeki ekonomik faaliyetler 

birbirlerinden.kopuk durumdadir. Her merkez, geri Oretim tek

nolojileri ve geleneksek Oretim faaliyetleri itibariyle, as-

gari duzeyde kendi kendine yeterli olmaya_ 

Bolgesel kalk1nman1n hizland1r1lmas1, sosyo-ekonomik baglan

t1lar1n kurulmas1yla yak1ndan ilgilidir. Ancak, Oretimin 

ilkel ve her merkezin nispeten birbirinden bag1ms1z olmas1, 
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bu bOtOnle9meyi anlams1z k1lmaktad1r. BOtOnle9me, ileri ge

li9me dOzeylerinde ve sektorel bag1ml1l1klar1n yOksek ol

dugu sosyal bir olayd1r. KOltOr seviyesinin d090k, ihtiyag

lar1n ge9itlenmemi9 ve nOfusun dag1n1k oldugu durumlarda, 

merkezler aras1ndaki bag1ml1l1k da d090k kalmaktad1r. Bu 

yOzden geti bolgelerde sosyal bag1ml1l1k ve bOtOnle9me de 

olanaks1z durumdad1r. 

Bu 9artlarda, birinci a9sm1n1n ba9lang1c1nda ekonomik 

ve sosyal bag1ml1l1g1n saglanmas1na donOk faaliyetler, gi

derek ekonomik y1g1lmalar igin olumlu bir ortam olu9turacak 

demektir. Bir anlamda bu ba9lang1g a9amas1, bOtOnle9menin 

alt yap1s1n1n haz1rland1g1 bir donemdir. !leriki donemlerde 

ise bir merk~z:etraf1ndaki des~ek ~lanlar1n1n merkeze bag1m

l1l1g1n1n;artmas1yla, ekonomik bOtOnle9me gergekle9ebil~cek 

ve Olke gap1ndaki ekonomik kutuplarda bolgesel duzeyde olu-
, 

9arak kendi kendine yeterliligi yu~sek merkezler ortaya c~k

m19 olacaktir. 

III.2.3. Bolgesel ve Sektorel~BatOnle9meden Yay1lmaya 

Birinci a9amada bolgesel ve sektorel butunle9menin belli 

bir yogunluga eri9mesiyle, ikinci a9ama kendiliginden ba9-

layacakt1r. Alt bolge boyutunda bOtunle9menin yogunla9mas1, 

bolgeninigeli9me merkezinde baz1 olumsuzluklari da beraberin

de getirecektir. Bu olumsuzluklar, zaman iginde merkezin ar

t1k geri itici bir rol Ostlenmesi 9eklinde etki dogurur. Ya

ni daha once geken merkez, merkez kac kuvvetiyle iten mer

kez durumuna girecektir. ~Onku yogunla9man1n artmas1yla, 

gevrenin olumsuz etkileri onemli boyutlara ula9acak, toprak 

rantlar1 onemli olgude yOkselecek ve hizl1 9ehirle9menin ge- -

tirdigi hayat zorluklar1, yeni ekonomik faaliyet ve nOfus 

igin eski y1g1lma bolgesinin gekiciligi azalm19 olacaktir. 

Bu durumda yeni ekonomik faaliyet ve nufus igin, i9gQcO ve 
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sermaye ai;:1s1ndan, iki.nci VB Oi;:OncO derBcBdBki c::EstB< illert! yDne1rrE 

egilimi ortaya i;:1kacakt1r. BugOn gerek sermayB VB gerBksB 

i9g0c0 ag1s1ndan istanbul vb. kBntlBrin gosterdigi DZBlligB 

benzBr durumla kar91la9acakt1r. Ayr1ca bu donBmde, mBvcut 

y1g1lma bolgesindB Oretilip i;:evreye ihrai;: edilen mallar1n 

fiyatlar1 ii;:inde ta91ma masraflar1n1n yOkselmesi, biri;:ok ye

ni i91Btmenin kurulmas1na dogru bir egilimi ba9latacakt1r. 

~OnkO i;:evrede art1k onemli bir talep potansiyeli olu9mu9 du

rumundad1r. Ayr1ca i;:evrenin kendi i9gOcO ve sermayesi de es

ki i;:ekme merkezindB gok kendi i;:ekme merkezini olu9turma yo

nOndB harekete gegecektir. Bu donemin ba9lamas1yla.birlikte, 

birinci a9amadaki merkezden i;:evreye Oretilmi9 mallar ve i;:ev-

reden merkeze OretimfEktorr(i9gOcO ve sermaye) VB hammadde 9eklin

de ak1m, art1k OrBtim faktorO ai;:1s1ndan duraklamaya yOz tu

tacakt1r. BoylebB i9gOcO ve?sermayenin bulundugu yBrde kalma 

Bgilimi ortaya 91kmas1yla, gBvredB de Oretim faaliyetinde 

k1p1rdanma gorOlmBye ba9layacak, iller aras1ndaki ak1m da ya

va9 yava9 mallar1n ve nispeten i9lenmi9 yar1 mamullerin ak1-

m1 9ekline don09BcBktir. Boylece bolgede ba9lam19 olan eski 

yerle9im birimleri, art1k kOi;:Ok birer cazibe merkezi durumu

na girecektir. i9g0c0 ve sermaye, i;:ok onemli OcrBt ve kar 

farklar1 olmad1g1 sOrece, kendi dogup bOyOdOgO ve sosyal ili9-

kilerini yak1ndan tan1d1g1 kent veya bolgede kalmay1 tercih 

eder durumuna gelerek yeni potansiyel geli9me alanlar1 olu9-

turacakt1r. 

BOtOn bu geli9meler, kendi haline b1rak1ld1g1 durumlar

da olduki;:a yava9 i;:al19an bir mBkanizma ii;:inde cereyan eder

ken, biri;:ok dengesizligi de beraberinde getirecektir. Dneri

len modBlde bu geli9meler, kendi haline b1rak1lmadan, d19a

r1dan etkilenmBlBrlB h1zland1r1labilecBk bir konumdad1r. Uy

gHlanacak politikalar VB gBtirilecek tBdbirlBrlB bu gBli9mB~ 

h1zland1r1labilir; ilk a9amadan itibaren i;:ok yonlO uygulama

larla, k1sa sOredB bu ili9ki ve bag1ml1l1k olu9turulabilir. 

Boyle bir uygulama ile baz1 mallar1n OrBtiminde uzmanla9maya 
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zemin haz1rlanacak, geli9meye merkezi ile 9evre aras1ndaki 

tamamlay1c1l1k ili9kisi ba9tan hedeflenmi9 olacakt1r. So

nu9ta da iki merkez aras1ndaki ili9ki, y1g1lma ve bo9alma 

bolgesi 9eklinden91k1p, birlikte geli9en esas merkez ve alt 

merkezler ili9kisi 9ekline don09ecektir COnkO ana y1g1lma~

merkezi, kendi geli9me potansiyelinin s1n1rlar1na ula91rken; 

yeni alt merkezlerin geli9me dinamigi daha gOglO olarak or

taya 91km19 olacakt1r. Boylece, yogunla9madan yay1lmaya ge-

9i9 mekanizmas1 harekete ge9irilebilecektir. 

Yay1lma a9amas1m.n ~ammvle biI'likte, gerl_kilmi.e; bOl.g:? eSdtS1 

butUi.iyle ~Oretim faktoru, nufus, hammadde VE girdi bak1m1n, 

dan) bo9alma bolgesi iken, art1k bo9alma durdurulmu9 olacak 

ve alt bolgeler itibariyle y1g1lma bolgeleri 9ekline donu-

9ec~ktir. COnku geri bolge art1k, butunOyle potansiyel bir 

geli9me bolgesi olmu9tur(69). 

III.2.4. Kutupla9man1n Bolge Ozerindeki Tesirleri 

Kutupla9ma olay1 bolgede, demografik, sosyal ve ekonomik 

alanda olmak Ozere birtak1m degi9iklikler olu9turacakt1r. 

Kutupla9ma ile birlikte, demografik planda ortaya 91kan 

etkiler, istatistiki olarak kolayca saptanabildigi, gfumi, 

rshetl1kl8 da qorulebilir. 

Kutbun olu9mas1 s1ras1nda gevresi Ozerinde yapt1g1 ge

li9meyi durdurucu etkilerin en onemlilerinden biri, 9evresin

deki dinamik nOfusukendisine gekmesidir. Kutba yonelen bu 

go9 onemli demografik sonu9lar1n dogmas1na yol a9maktad1r. 

Bu gog, bolgenin kutup d191nda kalan yoreleri dinamik ~Ofus

·tan •1e kali fiye .i99id·en yoksun b1rakmaktad1r. 

69 • T .D.8.8 a.g .e~,. s.24-34· 
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ilk etki, bu gog sonucunda, kutuptaki ya9 ortalamas1n1n, 

kutup ~evresine oranla daha d09mesi 9eklinde ortaya ~1kmakta

d1r. Ba9ka bir deyi9le, ya9 piramidinin ortas1 kutupta daha 

9i9kinle9irken gevresinde daralacakt1r. Bunun sonucu ise, 

kutupta olOm oran1, gevresinden daha d090k alacakt1r. Dyley

se ilk egilim kutbun nOfusunun gengle9mesidir. 

ikinci etki, kentle9me olay1 9eklinde ortaya g1kmakta

d1r. Gog olarak, giderek kalabal1kla9an kutup merkezi, kent 

kimligini kazanacakt1r. Bu 9ekilde geli9en kent merkezinde 

yerel d090nce yap1s1 kadar, aktif nOfusun sektorler aras1n

daki dag1l1m1 da degi9iklige yarar. SOrOkleyici birim ve bag-

11 endOstriler, yapt1klar1 yat1r1mlar sonucu yeni .. istihdam

lar saglarlar. Boylece, daha once bOyOk olgOde birinci sek

torde faaliyette bulunan nOfus, ikinci ve O~Oncil sektorlere 

kayacakt1r. Bu geli9me donemind~, en h1zl1 geli9meyi ikinci 

sektar gosterecektir. Eger O~Oncil sektor, ikinci sektare 

paralel ya da ondan daha h1zl1 geli9me gosterirse, bu yeter

siz bir geli9me belirtisidir. Azgeli9mi9 Olkelerde ve ozel

likle azgeli9mi9 bolgelerde ortaya ~1kan bu durum, yani en

dOstriyel sektorOn yetersiz olmas1ndan dolay1 i~gOcOnOn hiz

met sektarune kaymak zorunda kalmas1r produktif sektorler 

arasinda dengesizligin ortaya ~1kmas1n1 gosterir ki, bu 9e

kildeki kentle9me olgusuna, sahte ya da demokrafik kentle9me 

denilmektedir. Boyle bir geli9me, i9gOcO Ocretlerinin d090k

lOgO yonOnden geli9meyi daha da h1zland1r1c1 bir etmen ola

rak d09Dnulebilirse de, 9e9itli sak1ncalar1 vard1r. 

Kutupla9ma olay1 ile birlikte, sosyal alanda da anemli

ce degi9iklikler ortaya ~1kmaktad1r. Bunlar1 k1saca a9ag1daki 

gibi s1ralamak olanakl1d1r: 

- Kutup merkezindeki halk1n inanc1, deger yarg1lar1 de, 

gi9ecek, geleneksel uygulamalara son verilecektir. Bu arada 

ticari i9letmeler aile i91etmeciliginden ortakl1klara geger, 

ken, tar1msal i9letmelerde, i9letme ol~egi ve kirac1l1k ili9-

kileri degi9ecektir. 
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- Daha yOksek gelir dOzeyine eri9ilmes~, sosyal hareket

liligi saglayacak ve sin1fsal agidan halk, kendi ana ve ba

balarindan daha yOksek bir sinifla birle9me olanagini elde 

edecektir. Bu da geleneksel sosyal siniflarin (taprak sahi

bi, i9 sahibi burjuvalar) rol ve etkilerini degi9tirecektir. 

- Kurumlar1n ekonomik davran19lari ve ozellikle tOketim 

ali9kanliklari degi9ecektir. Bu degi9ikligin en onemli gos

tergesi olarak, eglence~dinlence alanindaki geli9meler, goz

le rahatlikla izlenebilecek niteliktedir. 

- Nihayet gok partili demokratik rejime sahip Olkeler

de, segmenlerin politik tutumlarindan onemli degi9iklikler 

olacakt1r. 

Ekonomik alandaki degi9iklikler, en onemli ve genel 

olarak en gok Ozerinde durulan konulardan biridir. Bu alan

da, ug seri etkiden soz etmek olanaklid1r. 

- Kutupta surukleyici birimin faaliyetleri sonucu orta

ya gikan di9sa1· ekanamilerin varligiyla bolgeye cezbedilmi9 

clan tamamlayici faaliyetlerin gorulmesi sanucu saglanan 

geli9meler: Kutupta artaya gikan di9sal ekanamiler, yeni i9-

letmelerin eskisinden daha du9uk maliyetle kurulu9larini ger

gekle9tirecegi bir ortami hazirladigindan, bu durum, verimli

ligi azaltan eksi di9sal ekonomiler yorede gorununceye kadar, 

yeni faaliyetlerin yerle9mesi ve geli9mesine alanak saglaya

cak tir. 

- Kutbun geli9tirilmesi igin gergekle9tirilen yatirim

lar ve satin alinan girdiler igin yapilan harcamalai, bolge

de satin alma gucunun artmasini saglayarak, yeni yatirimla

rin dagmasina yol agacaktir. Boylece bolgede her hareket, 

yeni hareketleri uyaracakt1r. Kisaca gagaltici etki denilen 

bu mekanizmanin i9lemesi igin, kutup tarafindan gergekle9ti

rilen yatirimlarin, kutupta yeni harcamalarin ortaya gikmasi 

sanucunu dagurmasi gerekir. Eger bu yaritimlar, daha gak ku

tup di9indan bir takim sipari9leri gerektirirse, bu takdirde 
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gogalt1c1 etkiler, sipari9lerin yap1ld1g1 yorelerde ortaya 

g1kacakt1r. Dolay1s1yla, dag1t1lan gelir, talep edilen Dre

tim ve tDketim mallar1n1 vermeye elveri9li bolgelerde yeni 

yat1r1mlar1 dogurarak, ekonomik canl1l1g1n buralara keyma

s1n1 saglayacakt1r. 

Boylece dag1t1lan gelirin 

bir k1sm1 d19ar1ya kagarken, kDmDlatif geli9me frenlenecek 

ya da duracakt1r. 

- Nihayet, bulu9lar1n yay1lmas1 ve taklidi kanal1yla 

ortaya g1kan geli9melerden bahsedilebilir. Sonuglar1 ekono

mik olan bu etkiler, daha once incelenen sosyal etkilerle 

de birle9tirilebilir. Yat1r1m kararlar1 genellikle, taklit 

etme arz1s1 sonucunda ortaya g1kmaktad1r. 

Tum bu etkiler ortaya g1kt1g1 olgDde bolge ekonomisi 

tam bir degi9im i~ine girecektfur. Buna kar91n, eger bu etki

lerden bir k1sm1 bOtOnOyle ortadan kalkm19 ya da s1n1rla9ma 

kutbun kalk1nmas1 tam olarak ger~ekle9emeyecek, ancak yore

de sektoryel bir geli9me ortaya g1kacakt1r. Bu da soz konu

su merkezde, kalk1nmadan oldukga uzak nispi bir canl1l1k 

ortaya g1kacakt1r(70). 

III.2.5. Baz1 Bolgelerde Yarat1lan Kalk1nma Kutuplar1 

Bu bolumde, biri gergekle9tirilmi9 (Italya'da Bari-Ta

rente, kalk1nma kutbu denemesi) biri inceleme (LJlkemizde 

Elaz1g-Keban kalk1nmskutbu projesi) evresinde olan iki yapay 

kalk1nma kutbu yarat1lma orneginden bahsetmeye gal19acag1z. 

III.2.5.1 Bari-Tarente EndDstriyel Kalk1nma Kutbu 

Denemesj, 

Bari-Tarente kalk1nma kutbunun yarat1lmas1 fikri, 1950' 

den buyana Mezzogiorno (GOney italya)'n1n kalkanmas1 i~in 

izlenen politika i~inde ifadesini bulmaktad1r. Kutbun yarat1l

mas1ndan soz etmeden once, Mezzogiorno'da izlenen bolgesel 

70. Zeynel Di:NLBR, a.g.e., s.316-318. 
:,.. . , 
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kalk1nma politikas1 konusunda bilgi vermek gerekmektedir. 

ikinci DOnya Sava91 sonras1nda GOney ve Kuzey italya'y1 

olu9turan iller aras1ndaki geli9mi9lik farklar1n1n daha art

t1g1 a91kca gozlemleniyordu. 

1950 y1l1nda, italya Parlamentosu, Kuzey-GOney dengesiz

ligini ortadan kald1rmak gorevini yOkledigi "Cossa per il 

Mezzogiorno" (GOney Sand1g1)'n1n kurulmas1na karar verilmi9-

tir. Vedi Plan bolgeye ayr1lan ve italya yOzol90mOnOn %4D.8'ni 

nDfusun ise % 37.4'ni kapsayan Mezzogiorno bolgesinin kal

k1nmas1n1 09 dooemde incelemek olanakl1d1r. 

Sek iz y1l kadar suren ilk donemde, altyap1 yat1r1mla

r1n1n tamamlanmas1 ve endOstriyel geli9me i~in gerekli kuru

lu9 ko9ullar1n1n ara9t1r1lmas1 ongorOlmektedir. Endustrile9-

me oncesi danemi de denilen bu donemde Cassa Per il Mezzo

giorno tarim sektorOnD kalk1nd1rma 9abas1 yan1nda altyap1 

tesislerini tamamlamaya 9al19m19t1r. Endustriyel sektorun:~ 

geli9.mesi i9in hi9 bir onlemin ongorulmedigi goze 9arpmak

tad1r. 1953-1954 y1llar1na gelindiginde, boylesi mudahale

lerin ekonomik kalk1nmay1 ba9latacak niteliklerden uzak ol

dugunun bilincine var1ld1. 

ikinci doneme, 1957 y1l1ndan sonra, endOstriyel geli9me

ye yanelik anlemlerinal1nmaya ba9lanmas1 ile girildi. ozel 

sektoru ozendirici onlemler (Dzel krediler, ta91ma tarifele

rinde indirimler, mali yard1mlar vs.) yan1nda, dolays1z dev, 

let mudahaleleriyle (devletin bizzat denetimi alt1nda yara

t1lan endustriyel i9letmeler), belirli merkezlerde kalk1n, 

ma kutuplar1 yarat1lmaya yonelindi! Sekiz yil sOren bu ikin

ci donemde, Mezzogiorno'da 4.000 yeni birim yarat1lm19 olma

sina kar91n, Kuzey italya duzeyinde bir kalk1nmay1 ger9ekle9-

tirmenin olduk9a g09 oldugu goruluyordu. 

09uncu donem, 1965 y1l1nda Cassa Peri il Mezzogiorno'nun 
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faaliyet sDresinin yeniden uzat1lmas1yla (1980 y1l1na kadar) 

ba9lad1. H1zl1 endustrile9me donemi de denilen ve gDnDmDze 

kadar suren bu son donemde, Mezzogiorno'da belirli merkez

lerle ba9lat1lan ekonomik faaliyetlerin kalk1nma kutuplar1 

olu9turacak 9ekilde geli9tirilmesine gal191lmaktad1r. Boy

lece belirli say1da kalk1nma kutbu yaratabilmek igin ozen

dirme onlemleri ongorDlmekte, altyap1 yat1r1mlar1 tamamlan

makta ve Mezzogiorno'nun i9letmelerin kurulu9 yeri olarak, 

Kuzey Italya kadar cazip hale getirilmesi ongorDlmektedir. 

Bari-Tarente kalk1nma kutbunun sOrOkleyici birimi olu9-

turacak faaliyetler ve hatta bizzat projelerin saptanmas1 

yan1nda, kompleksin olu9mas1 igin kag1n1lmaz yard1mc1, ba9-

ka bir deyi9le sOrDklenen birimlerin de saptanmas1na cal1-

91ld1. 

Bari-Tarente Bolgesinin ekonomik analizi, ekonomik kal

k1nmay1 ba9latacak nitelikle olmamakla birlikte, bolgede bir 

takim endustriyel faaliyetin varl1g1n1 gostermektedir. Bun

lar arasinda trasnformasyonu endustrileri, ili9ki iginde ol

duk laT1 faaliyetlerle birlikte gaz anune al1nd1g1nda, en 

onemli yeri almaktadir. Balgenin ekonomik kalk1nmas1na ancu

luk surukleyici birimin, ku9kusuz bolgede halen var olan bu 

endustrilerle ili9ki kurulabilecek alanlarda faaliyet goster

mesi gerekir. Bolgenin kalk1nmas1 igin en uygun ozellikle-

re sahip oldugu kabul edilen mekanik endustris1 (ki o zamana 

ikadar Guney Italya'da hie geli9memi9tir) surDkleyici birim 

olarak segildi. 

Bu endustrilerin segilmesinin sebebleri: 

- Uzun ve orta vadede ihracatin geli9mesi igin elveri9li 

perspektifleri kapsamaktadir. 

- Nisbeten emek yogun oldugundan az kapitalle istihdam 

yaratarak, bolgede iesizligi azaltabilecek ve baylece gag 

anlenmi9 olacaktir. 
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- Optimal uretim tesis ol~egi pek buyilk olamad1g1ndan, 

orta bOyilklilkteki kurulu9lar1n karl1 olmas1, yeni giri9imler 

igin buyilk kolayl1k saglamaktad1r~ 

Oteki endilstrilere gore daha yuksek verimlilik oran1-

na sahiptir. 

Silrilkleyici endustri niteligine sahip oldugu kabul edi

len, bu buyuk ve orta mekanik ile elektro mekanik endustri

lerini olu9turacak temel birimlerin segimi dort a9amada ya

p1lm19t1r. Bu a9aman1n ilkeleri §Dylece ozetlenebilir: 

ilk a9amada, A.E.T. ve Akdeniz pazarlarindan yararlana

bilecek nitelikteki sektorler ara9t1r1lm19t1r. Sektorler 

aras1nda bir ay1r1m yapabilmek icin be9 teknik olcilt goz 

onilne al1nm19t1r~ Bunlar: 

- Oretimin bir~raya toplanma~1 gerekliligi; 
. . . \ . 

- Kuzey-orta bolgesiniri otellikleri ile uyu9an faaliyet

ler olmas1; 

- Bu faaliyetlerin ayn1 zamanda Mezzogiorno'nun oteki 

kutuplar1yla ili9kilere girebilecek nitelikler gostermesi; 

- Yuksek uzmanla9ma derecesi istemesi; 

- Bu birimlerin halen nisbeten de olsa kutupta var olma

s1 ya da ger~ekle9tirilmekte olmas1; 

Bu olgutlere gore yap1lan gal1;malar sonucu, 21 Oretim 

biriminin soz konusu pazarlar i~in elveri9li oldugu saptan

m19t1r. 

Ikinci a9amada, bu uretim birimlerinin surilkleyici endilst

ri rolU oynayabilmesi i~in A.E.T.'daki rekabet ve teknik du

rum gozonilne al1narak, optimal Uretim ol~eginin ne almas1 

gerektigi belirtilmi9tir. 
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OguncO a;amada, bu ;ekilde belirtilen her Oretim birimi 

igin, soz kanusu birimin gerisel bagl1l1k iginde oldugu i;

letmelerden ne kadar girdi alacag1 hesaplanm1;t1r. 

Nihayet dordOncO a;amada, her bagl1 faaliyet igin, ona 

tekabOl eden birimlerin olgegi ve dolay1s1yla verimi Ozerin

de durulmu;tur. 

Boylece yap1lan ge;itli a~amalar sonucu saptanan sekiz 

sOrOkleyici birimin, endOstriyel kompleksi olu;turmasi one

rilmi;tir. 

SOrOkleyicilik ozelligi goz onOne al1narak saptanan bu 

sekiz temel birim ile ili;ki igine girecek yerel endOstri

ler (ki bunlara yard1mc1 birimler demek mOmkOndOr) sermaye, 

i;gOcO, pazar olanaklar1 hesaba kat1larak saptanm1;t1r. En

dOstriyel kompleks igin yarat1lmas1 onerilen yard1mc1 birim

ler yirmi iki tanedir. 

Kompleksin yaratacag1 istihdam, ?.OOO'i i;gi ve 1.200'0 

memur olmak Ozere 8.200 ki;i olacag1 ongorOlmektedir. Bunla

r1n % ?2'si sOrOkleyici, kalan % 28'i ise yard1mc1 birimlerde 

~~'il.9arak bolgeffieki i;sizlik azalacakt1r. Kalifiye eleman bulabil-
mek oldukga gOg olmakla birlikte, Kuz~y italya ve oteki Bat1 

Avrupa Olkelerinden getirilmesi gerekliligi dogmu;tur. Cassa 

Per 11 Mezzagiorno ba;lang1g evresinde i;gOcOnOn· formasyon 

giderlerini kar;1layarak gerekli elemanlar1n mOmkOn oldugu 

kadar bolgeden temin edilmesini saglama yonOhde faaliyet 

gostermi;tir. 

Kutup bolgesinde sOrOkleyicl birimler ve bunlara bagl1 

faaliyetlerin olu;turdugu endOstriyel kompleks, orta ve bO

yOk mekanigin d1;1nda, oteki endOs~rilerin kendiliginden 

kutupta kurulmas1na olanak saglayacakt1r. Bu ;ekilde kendi

liginden kutba gelerek faaliyette bulunacak i;letmeleri kutba 
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geken neden, bOyOk ol9Dde bu yorede ortaya Qlkan d19sal 

ekanomiler ve olu9an endOstriyel iklimden yararlanma amac1 

olmaktad1r. Bu d19~al ekonomilerin en onemlileri olarak da, 

yorede sOrukleyici ve bagl1 birimlerin, olduk9a geli9mi9 

Oretim teknigi ko9ullar1n1 saglayacag1 ve kalifiye i99i te

minindeki kolayl1k gosterebilir. 

Pouilles bolgesi kalk1nma kutbu denemesinin eri9tigi 

ba9ar1, bolgesel ekonomik kalk1nma politikas1nda yeni bir 

donemeg olarak d090nOlebilir. Bu deneme, kalk1nmay1 ba9la

tacak sOrOkleyici endustrilerden yaksun olan az geli9mi9 

bolgelerin kalk1nmas1 igin, yeni olas1l1klar1n var oldugunu 

gozler onOne sermektedir. 

III.2.5.2. Elaz1g-Keben Kalk1nma Kutbu Projesi 

Elazig-Keban yoresinde kalk1nma kutbu yarat1lmas1 du9un

cesi, Guney italya'da aldugu ; gibi, Dagu Anadalu'nun kalk1n

mas1 igin yap1lan yagun 9al19malar ve onlemler zincirini bir 

halkas1 almaktan ate, Turkiye'nin enerji sorununu gozumlemek 

amaciyla yapilan Keban Barajina paralel alarak artaya 91k

m19t1r. 

1923'lerden gunumuze §iddetlenerek gelen Turkiye'nin 

dogusu ve bat1s1 arasindaki sosyo-ekonamik geli9mi9lik fark

lar+ gunumuzde hukumetleri en fazla me9gul eden sorunlardan 

biri haline gelmi9tir. 

Planli doneme henuz gegilmeden, 1960'larda, Elazig-Ke

ban yoresinde, tamam1yle devlet mOdahalesi sonucu bir kalk1n

ma kutbu yarat1lmas1 konusunda praje haz1rlanm19 ve uluslar

aras1 taplantilara Turk Projesi alarak sunulmu9tur. Uygula

masina gegilmeyen bu praje, Keban hidraelektrik santral1ndan 

elde edilecek ucuz elektrik enerjisi ile bolgedeki yeralt1 

kaynaklar1n1n degerlendirilmesi sanucu faaliyete gegirilme

si alas1l1g1 alan surukleyici endustriler arac1l1g1yla bu 
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yorEdE kalk1nma kutbu yarat1lmas1n1 ongoruyordu. 

Elaz1g alt bolgEsinin sosyal VE Ekonomik durumu, ozel

likle bolgenin kEndi haline b1rak1ld1g1 zaman geli9me gO

cOndEn yoksun aldugunu ortaya kaymaktad1r. Alt bolgE_Elaz1g, 

Malatya, Tunceli VE Bingol illErini kapsamakta, fakat alt 

bolgEnin merkEzi durumunda alan Elaz1g ilinin daha QDk Tun

celi, Bingo! VE Mu9 illEriylE s1k1 ili9ki igindE oldugu go

rOlmektEdir. BolgEdE tar1msal faaliyEt Egemen olup daha gok 

aile Oretimine donOktOr. Elaz1g1n geli9iminde kamu sektorO

nOn buyOk pay1 olmu9tur. 

Turkiye'nin artan elektrik ihtiyac1n1n bir k1sm1n1 kar-

9ilayabilmek ve ayn1 zamanda Dagu Anadolu'da bir kalk1nma 

kutbunun yarat1lmas1 amaciyla F1rat irmagi Ozerinde KEban 

yoresinde bir baraj ve hidroelektrik santrali yap1m1na gidil

mi9tir. Baraj1n yap1m1 1966 y1l1nda ba9lad1 ve 1974 yazinda 

bitti. 

Baraj1n yap1m1n1n sOrdOgO 10 y1ll1k donEmde, devlEtin 

dolaysiz mudahaleleri sanucu, gEli9meyi saglay1c1 VE 

VE gEli9mEyi durdurucu yondE olmak Ozere, 

iki 9E9it etkinin olu9tugu soylenebilir. 

Olumlu etkilEr dedigimiz geli9tirici Etki1Eri 1 baraj1n 

yap1m1 s1ras1nda i99ilerE yapilan Ocret odEmelEri, baraj go-

10 alt1nda kalanlara OdEnEn tazminatlar VE bolge altyapl ya

t1r1mlar1n1 tamamlamak i9in yap1lan her 9e9it harcamalar 

olu9turmaktad1r. 

Bolgeye barajin yap1m1 nEdeniylE tazminat ve OcrEtlEr 

9eklinde kanalize EdilEn ve miktari onemli rakamlara Eri9en 

bu paralar bolgede ekamanik harekEtliligi artiracak ve artan 

talebi kar91lamak iQin yEni yat1r1mlar1··uyaracakt1r. 
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Bu olumlu etkiler yan1nda, olumsuz etkiler olarak da, 

baraj golunun alt1nda kalan topraklar1n uretim alan1 olarak 

bolge ekonomisine olan katk1s1n1n ortadan kalkmas1 ve sular 

alt1nda kalan altyap1 ve az say1da da olsa endustriyel ku

rulu9lar1n yeniden yap1lma ve ta91ma giderleridir. 

Keban baraj1n1n yap1m1 s1ras1nda yapilan harcamalar 

bolge ekonomisini hareketlendirerek yeni yat1r1mlar1n yap1l

mas1n1 ozendirirken, bu yorenin bir kalk1nma kutbu haline 

gelmesine neden olan etkiler uzun donemde ortaya ~ikmaktad1r. 

Keban baraj1n1n faaliyete ge~mesinden sonra, alt bolge

de mevcut yeralt1 zenginlikleri ve ucuz elektrik enerjisi, 

sozkonusu yorenin kalk1nmas1nda suruleyici rolu oynayacak 

olan elektrometalurju endustrisi kurulmasinda etkin rol oy

nayacak iki onemli ogedir. Ucuz ve bol olan elektrik enerji

sine dayanan bir tak1m endustrilerin alt bolgede yerle9mele

ri ekonomik olacakt1r. Bolgede ucuz elektrik enerjisine da~ 

yanan endustriler i~in gerekli hammadde ozelligini ta91yan 

yeterli maden yataklari vardir. Bunlar aras1nda kayda deger 

olarak; demir, bakir, krom, kur9un7 ~inko, linyit ayrica ikin

ci derecede onemli olan barit, fluroit, tuz, petrol, mermer 

vs. gibi yeralt1 kaynaklar1 bulunmaktad1r. 

Bir yandan ucuz ve bol elektrik enerjisinin varl1g1, 

ate yandan altbolgedeki zengin yeralti kaynaklari, bu yore

nin kalk1nma kutbu haline donu9mesine onculOk edebilecek 

gu~te bir endustriyel kompleks kurulmas1na olanak saglayacak 

nitelikte gorulmektedir. saz konusu endustriyel kompleksi 

olu9turabilecek ba9l1ca surukleyici birimler; elektro Meta

lurji Endustrisi, Ergani yoresinde bakir endustrisinin ge

li9tirilmesi, Kebanda Ferr~ Krom endustrisi" ve Gubre En

dustrisi olacaktir. 
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Keban baraj1n1n yap1m1na kadar, yeralt1 zenginlikleri

nin istihrac1n1 takiben bunlar1 yurt d191na ihraQ eden bir 

bolge durumunda bulunan Elaz1g altbolgesi, yukar1da belir

tilen endustrilerin kurulmas1yla, sozkanusu madenleri mahal

linde i9leyebilecek durums gelecektir. Ne Elaz1g sltbolgesi 

ne de Dagu Anadolu, yarat1lscak kampleksin urunlerini mas

sedemiyecegi i9in, soz konusu uretimden butun ulke - ysrarlan

d1g1 gibi, bu uretim bir k1sm1 da yurt d191na ihrag edile

cektir. 

Netice itibsriyle, denilebilir ki, Elaz1g altbolgesin, 

de kalk1nma kutbunu harekete getirecek surukleyici endustri

yel, zengin yeralt1 madenlerinin ucuz elektrik enerjisiyle 

i9lenmesine daysnan bir endustriyel kompleksteh ba9ka bir 

9ey degildir. Ne varki, Bst1 Avrupa'daki eski demir-~elik 

merkezlerinin incelenmesi, eskiden en uygun surukleyici bi

rim niteligine sahip alana gir endustrinin bu ozelligini 

yitirmeye ba9lam19 oldugunu gostermektedir. Bu prajelerin 

ger~ekle9mesi alan1nda olumlu geli9meler kaydedilmedigine 

biraz sanra deginecegiz. Bu prajeler ger~ekle9tirilmi9 bile 

alsayd1, geli9me~Orunlerini buyuk olcude bolge d191nda pazar

lamak zarunda kalacag1ndan, kalkinma kutbuun olu9mas1 sneak 

cak uzun donemde mumkun alabilirdi. 

Keban baraj1n1n sulama hizmetlerinde kullan1lmas1, ayn1 

bolgede yap1m1na ba9lanan A9BQ1 F1rat Projesi ile oteki ba

rajlar (GAP) sayesinde mumkun olabilecektir. Bu proje ger

gekle9tirildigi tskdirde, TOrkiye'nin en verimli ovalar1ndan 

olan Urfa-Harran avalsr1n1n sulanmasi mumkun olacakt1r. 01-

dukca pahali ve zaman alan sulama kanallar1n1n yap1m1ndan 

sanra verimi artan tar1m sektorO, endustriyel kampleks ya

n1nda k~lkin~a kutbunun bir ba9ka surDkleyici sektoru rolu 

oynayacaktir. 
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Keban baraj1n1n faaliyete gegmesinden sonra, ucuz elekt

rik enerjisine yonelik endOstriyel faaliyetlerin bolgede 

harekete gegemedigi gozlenmektedir. Artan elektrik enerjisi 

ihtiyaci sonucu, uretilen elektrik enerjisi Olke ihtiyacina 

bile yetmemi9tir. hale da yetmemektedir. Bu nedenle, Keban

da uretilen elektrik enerjisi, ihtiyaglar olgusDnde, merke

zi sistemle tum Olkeye dag1t1lmaktad1r. Buna ragmen, kalk1n

ma kutbu olu9turacak sOrOkleyici birim niteliginde oldukla

r1ndan daha once soz ettigimiz faaliyetlerden ferro-krom 

endustrisi ile gObre fabrikas1 bolgede faaliyete gegmi9tir. 

Ulkemizde dorduncO demir-gelik endOstrisinin, Elezig alt 

bolgesinde elektrik enerjisine dayali olarak degil de, Si

vas 1 ta komOr enerjisine dayali olarak kurulmasina karar ve

rilmi9 alup yap1m1na devam edilmektedir. 

Elazig-Keban Bolgesinde, sanayile9me ag1s1ndan alumlu 

bir geli9me surecine girilmi9tir. Buna kar91n, balgede, ucuz 

elektrik enerjisine dayali bir kullanma kutbunun alu9turul

mas1 igin, belirli bir argOtge yurOtOlen belirli bir paliti

kadan bahsetmek mOmkOn degildir. Baraj in9as1 s1ras1nda bol, 

ge alanaklari gozonOne alinarak y~pilan kalkinma kutbu pra

jelerin bir k1sm1n1n kamu kurulu9lar1nca ba9lat1ld1g1n1 go

rOyaruz. Bte yandan, arazileri sular altinda kalanlarin al

d1klar1 tazminatlarla kurulan Keban Halding'in yat1r1mlar1 

gun gegtikge artmaktadir. ButOn bunlara kar91n sozkanusu 

yat1r1mlarla yarat1lan istihdam, yapay baraj golu nedeniyle 

kente gog edenlere i9 saglayacak bayutlara dahi eri9ememi9-

tir. Elaz1g-Keban kalkinma kutbunun alu9abilmesi igin yeni 

faaliyetleri balgede ye9ertecek bilingli bir bolgesel kal

k1nma politikasi uygulamak gerekmektedir(?1). 

71. Zeynel DiNLER, a.g.e., s.330-353 



SOLUM IV. 

GUNEVDO~U ANADOLU BDLGESi VE GUNEVDO~U ANADOLU PROJESi 

Bilindigi Dzere tar1m sektorDnOn temel gorevi, insanla

r1n beslenme, giyim gibi birincil gereksinim maddelerini 

yeterli ve nitelikli olarak.saglamak, Dlkemizin ekonomik 

gDndeminde on s1ralar1 i9gal eden istihdam sorununun ~ozDmD

ne katk1da bulunmak ve ihracat olanaklar1n1n geli9tirilme~i 

suretiyle kalk1nmam1z i~in gerekii doviz gereksinimimizi sag

lamaktir. Bu yonOyle her zaman ell:momi i~inde ihmal edilmeye

cek bir yeri clan tar1m sektorDnDn geli§tirilmesi konusu, 

uzun y1llardan beri Dlkemizde temel sorunlar aras1nda yer 

almakta, bu ama~la buyuk yat1r1mlar yap1lmakta ve ~abalar 

harcanmaktad1r. 

Ulkemiz tar1m1n1n gelecek . y1llardaki geli9mesinde, kamu

oyunun gundeminde anemli yer te9kil eden GDneydogu Anadolu 

Projesinin onemli pay1 olacag1 kabul edilmektedir (72). Dte 

yandan, nOfus-kaynak dengesi a~1s1ndan olduk~a bDyDk kalk1n

ma potansiyeli gosteren GDneydogu Anadolu Balgesi, ~e9itli 

gostergeler (sosyo-kDltDrel,ekonomik) bak1m1ndan Dlke orta, 

lamalar1na gore onemli ol~Dde gerice bir nitelige sahiptir. 

Uzunca bir gecikmeyle de olsa, bolgenin nOfus-kaynak potan

siyelinin degerlendirilmesi ve sosyo-ekonomik yap1s1na ivme 

~azand1racak; entegre bir proje olarak adland1r1lan GOneydo

gy Anadolu Projesinin uygulanmas1, bolgenin kalk1nmas1n1 sa~

lamas1 ve Olke ortalamalar1na eri9ebilmesi a~1s1ndan olduk~F 

anem arzetmektedir(73). Bu ama~la bu bolDmde, oncelikle 

72. Osman TEKiNEL, GAP Tar1mda Uzun Vadeli Oretim· ve Ticaret 

Perspektifi, TDrkiyeTicaret Odalar1 8a9kan1 Toplant1s1na Sunulan 
Bildiri, Adana, 1990 

73. BDlent A~MA, GAP Kapsam1nda Gaziantep Ekon'isinin Veri ve Dnemi, Don
ya Ekonomi Gazetesi, istanbul, 5.0cak.1989 
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b~lgenin Olkedeki yeri, azellikleri ve ekonomik durumu mey

dana 91kar1lacak; GOneydogu Anadolu Projesinin gerekliligi, 

bu projenin azellikleri ve alt projeleriyle birlikte irdele

necektir. 

I~1.SHLGENfN DLKEDEKi YER! 

GOneydogu Anadolu salgesi, Ad1yaman, Gaziantep, Mardin, 

Siirt ve 9anl1urfa illerini kapsamaktad1r. GDneyde Suriye, 

GOneydoguda ise Irak ile s1n1r1 bulunan ve Dlkenin gDneydogu

sunu kaplayan bu balgenin yOzal9DmD 73.863 km 2 olup, Dlke

nin toplam yOzal9DmDnOn % 9.5'ini olu9turmaktad1r. 

1985 Gene! nOfus say1m1na gare, Salgenin nOfusu 

4.303.56?'d1r ve bu rakam, Olkenin 1985'de 50.664.458 olan 

toplam nOfusunun % 8.5'1ni ol~9turmaktad1r. Drtalama nOfus 

yogunlugu kilometre kareye balgede 58 ki9idir. 

GOneydogu Anadolu Balgesindeki nDfus art19 oranlar1, 

1945'ten bu yana bOtDn be§ y1ll1k danemlerde, Dlke ortalama

s1n1n Ozerinde olmu9tur. Netice itibariyle, Salge'nin nDfus 

pay1 1945 1 teki % ?'den1985'de % 8.5 1 e ula9ana kadar devamll 

bir 9ekilde artm19t1r.-Bunun nedeni ise, 851ge'den d19ar1ya 

yap1lan anemli miktardaki ga90n etkilerini a9an, yDksek do

gum oran1d1r. 

Balgedeki nDfus hareketi bOyDk a19Dde kaylerden kentlere 

dogrudur. K1rsal nDfusun anemli bir balDmOnDn Salge d191nda

ki ~entlere ga9 ettigi garulmektedir. Bu kentler aras1nda, 

Salge s1n1rlar1na yak1n olan Adana, Kahramanmara9, Malatya 

,ve Elaz1g'da vard1r. Salgede'ki kentlerin kendi k1rsal alan

lar1ndan nDfusu 9ekme ve emme kapasiteleri, sazo edilen Sal

ge d191 kentlerle birlikte Ankara ve Istanbul's akan d19 ga~ 

9U tel~fi etmeye yetece~ a190de g5rulmemektedir(?4). 
?4. D. p. T., GOneydogu Anadolu Projesi Master Plan l;al19.mas1, 

Cilt 2, 1989, s.2.3. 
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- Salge ekonomisi bir bOtOn olarak ele al1nd1g1nda, TOr-

kiye Gayrisafi yurt 191 has1las1ndan % 4 gibi bir pay ald1-

g1 garOlmektedir. Balgede, Tarim sektarO egemen Oretim sek

tarOdOr ve Balge'nin GSBH's1ndaki pay1, yakla91k % 40't1r. 

imalat sanayinin GSSH'daki pay1 % 11,7'dir; ancak bu deger 

TOrkiye'nin imalat sektarO katma degerinin % 1.9'na kar91-

l1k gelmektedir(75). 

Tarim sektarOnde balge, TOrkiye'nin tar1msal katma dege

rine % 9 1 un Ozerinde bir katk1da bulunmaktad1r. Bu oran 

Salge nOfusunun Olke nufusundaki pay1ndan yOksektir. Saz1 

OrOnlerin Olke 9ap1ndaki Oretiminin anemli bir k1sm1n1 Sal

ge kar91lamaktad1r. Mercimegin % 75'1, nohutun % 17 1 si, ar

pan1n % 17'si, bugday1n % 10'u, susam1n % 41Ji, s~rgumun ve 

dar1n1n % 434il, _ pamugun % 12'si, antepf1st1g1n1n % 94'0, 

OzDmOn % 21'1 ve nar1n % 25'i bu balgede yeti9mektedir (76). 

Salge temel g1da maddeleri bak1m1ndan kendi kendine ye

terli durumdadir. Balgedeki ve biltun Glkedeki halkin temel 

besini olan bugdayin ·ki9i ba91ma Oretimi,- kendi kendine 

yeterlilik dilzeyinin Ozerindedir. Salge, .diger bolgeler ile 

d19 piyasalara net bugday ihracat91s1 durumundad1r. Bolgede~ 

ki ki9i ba91na et ilretimi(1985'd~ 15.2 kg), Olke ortalamasin

dan (1985'de 13.4 kg) fazlad1r. Salge, kom9u illkelere hem et, 

hem de canli hayvan ihracat91s1 durumundad1r. 

Salgenin ki9i ba91na silt uretimi (1985'de 95.1 kg), ide

al olmasa da kendine yeterli dilzeydedir. Ne var ki, silt 

Oretimindeki balgeleraras1 dengesizlik ve silt Orunilnun kolay 

bozulabilir olmas1 nedeniyle, Salgedeki baz1 yoreler kom9u 

yorelerden, bazen de Solge s1n1rlar1 d191ndan, sut al1m1 

yapmaktad1r. 

75. !stanbul Sanayi Odas1, TOrkiye Gayri Safi Yurt !91 Has1-

las1n1n iller !tibariyle Dag1l1m1, !stsnbul, 1988, s.100, 
110,113,123,131. 

76. D.i.E., Tar1msal Yap1 ve Oretim 1985, Derlenmi9tir. 
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Guneydogu Anadolu Bolgesi, 9u anda birbiriyle baglant1l1 

bir dizi sorunla kar91 kar91yad1r. Bolgenin ivedi kalk1nma 

sorunlar1: 

- Geli9memi9 ekanamik yap1dan kaynaklanan du9uk gelir 

duzeyi (Mevcut ekonomik yap1da imalat sanayinin pay in1n du-

9uk olmas1, verimliligi du9uk kuru tar1m ve hayvanc1l1g1n 

egemen olmas1 belirlemektedir). 

- Koylerden Bolge'deki buyuk kentlere ve Bolge d191na 

gog_ olup, Bolgenin kalk1nma amaglar1n1n neler olmas1 gerek

tigini de ortaya kaymaktad1r. 

Bolgedeki temel kalk1nma sorunlar1 ise: 

- Elveri9siz topografik durum ve iklim 9artlar1, ozellik

le ~u kaynaklar1n1n kotu dag1l1m1, toprak ve su duzeDleyimin

den (amenajman1ndan) yoksun du9uk verimli arazi varl1g1, 

- Arazi mulkiyetinde ve dag1l1m1nda garp1kl1klar 

- Egitim ve sagl1k hizmetlerinni yetersizligi, 

- Kaynak kullan1mda etkin bir planlama ve yonetimin bu

lunmamas1d1r. 

Bolgenin kalk1nmas1, uzun vadede, burada say1lan temel 

sorunlar1n gozulmesiyle gergekle9tirilebilir. Dolay1s1yla, 

Bolge kalk1nmas1n1n temel stratejisi, bu temel sorunlar te

melinde belirlenecektir(77). 

IV.2. BDLGENiN OZELLiKLERi 

Bu ba~l1k alt1nda, bolgenin dogal ve sosyal yap1s1n1 ser

gilemeye gal19acag1z. 

7?. D.P.T., Master Plan, ~.g.e., s.24 
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IV.2.1. Konum ve iklim 

Guneydogu Anadolu Bolgesi esas olarak, dogu, kuzey ve 

bat1da dagl1k araziyle Qevrelenmi9 ovalardan olu9maktad1r, 

Bolge'nin guney s1n1rlar1n1, Turkiye'nin Irak ve Suriye'yle 

s1n1rlari olu9turur. Bolgenin toplam yuzolQOmO 73.000 km 2 

0 I 0 I 0 I 0 
olup 36 30 - 38 40 kuzey enlemleri ve 36 30 - 42 

40
1 

dogu boylamlar1 aras1ndadir. 

Bolge'deki 6 ilin yuzolQOmleri: Adiyaman 761.399 hektar, 

Diyarbak1r 1.535.444 hektar, Gaziantep 764.170 hektar, Mar

din 1.232.286 hektar, Siirt1.:100. 268 hektar, ~anliurfa 

1.902.057 hektar~dir. Bolge, esas olarak A9ag1 Firat ve Dic

le havzalar1yla Yukari Mezopotamya ovalarindan olu9ur. Bol

ge 'nin yakla9ik 2 .Milyon hektar yuzoli;:Omundeki oualar1: 

Urfa-Harran, Birecik, Surui;:, Baziki, Siverek-Hilvan, Mardin

Ceylanpinar, Gaziantep, Yavuzeli, Araban, Besni-Keysun, Ad1-

yaman, Kahta sag kiy1, Kahta sol kiy1, Cermik, Dicle sol ki

yi, Dicle sag kiy1, Batman, Garzan, Idil, Nusaybin-Cizre'dir. 

Akdeniz ikliminin etkisinden uzak olan Bolge'de yuksek 

is1 ve az yagi9l1 bir kara ikiimi egemendir. y1llik yag19= 

ortalamalar1yla arasindaki buyuk ·fark, yazlarin son derece 

kurak ge9tigini gostermektedir. Haziran-Agustos donemlerinde 

du9en ortalama yagi910Dmm civar1ndad1r(78). Bolge'de; yazla

r1n 9ok kurak ve sicak, ki9larin QOk soguk ve gece ile gun

duz arasindaki s1caklik farkinin olduk9a yuksek oldugu tipik 

bir karasal iklim surmekte olup, y1llik yagi9~ortalamasi da 

300 mm. civarindadir(79). 

78. Selim FAKID~LU, Guneydogu Anadolu Projesinde DSi cal19ma

lar1, GAP'ta Tarim, Tarima Dayal1 Endustrilerin Finans

mani Sempozyumu, ii;:inde, Ayri 8as1m, !;janllurfa, 1989,s.1 

79. Ahmet ERKU~, Guneydogu Anadolu Projesinde Toprak-insan ili9kileri 00-

zenleme Politikal~ GAP'ta Tarim, Tarima Dayali Endustriler ve Fi

nansman1 Sempozyumu, i9inde, Ayri Basim, s.3 
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IV.2.2. Toprak Kaynaklar1 ve Arazi Kullan1m Deseni 

Salge arazisi, sekiz toprak s1n1f1na ayr1labilir. Bi

lindigi Dzere (I,II,III.ve IV. s1n1f) ilk dart s1n1f suru

lebilir arazilerdir. Fakat.azellikle III ve IV. s1n1f ara

zilerde tar1mssl i9lemlerde bsz1 onlemlerin al1nmas1 zorun

ludur. V., VI ve VII • s1n1f araziler surume ~ygun degildir 

(80). Balge'de bu dart s1n1f1n tar1ma elveri9li topraklara 

oran1 % 42.8 olup, ulkemizin % 36 olan ortalama oran1ndan 

hayli y0ksektir(81} • 

. Balge'de I., II ve III s1n1flardaki toprag1n % 90'dan 

fazlas1 ve IV. s1n1ftaki toprag1n % 65 kadara1 i§lenmektedir. 

Bu s1n1flardaki arazinin 445.000 hektar kadar1, atlak ve me

re alarak ya da yerle9im alan1 alarak kullan1lmaktad1r, ya da 

~al1larla kapl1d1r. 

Balge'de, tuzlanma ve alkalilenme 9u anda ciddi sarun

lar degildir. Drenaj sarunlar1 da anemsizdir. Toprak yuze

yinin ta9l1k olmas1 anemli bir sorundur. Ta9l1k arazi, Adi

yaman ve Gaziantep'te hakim almamakla, Mardin'de ve ~anli

urfa'yla Diyarbak1r aras1ndaki il s1n1r1 bayunda yayg1nd1r. 

Ruzgar erazyonu s1n1rl1 bazi alanlard~ garOlurken, orta dO

zeyli ve kuvvetli su erozyonu balgede anemli bir sorun te9-

k il etmektedir. 

Tar1ma ve diger i9lere elveri9li arazinin egiminin 

% 12'nin alt1nda olmas1 gerektigi ka bul edilir. Salge top

raklar1n1n % 94'0 bu kategoridedir. 

80. Aleattin TAYSUN, Guneydogu Anadolu'da Taprak Karunumu 

Sarunlar1 ve Al1nmas1 Gereken anlemler, GAP 1. Urfa-Har

ran ~alkinma Sempazyumu, i~inde, Ankara, 1988, s.309 

81. Ekrem KUN, Hasan H., GE~!T, Murat DZGEN, Cemalettin Y. 

~iFT~i, H. Yavuz EM~KLiER, Tah1l ve Baklagil Tar1m1n1n 

Geli§tirilmesi GAP Tarimsal Kalk1nma S~mpazyumu, Ankara, 
1986, s.115 
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BOtOn illerin taplam yOzolcOmO 7.295.724 hektar alup; 

bu alan1n % 42.340 (3.082.896 ha) tar1mda kullan1lmaktad1r. 

Tarim alan1n1n dag1l1m1 ise 9oyledir: Kuru ve sulak tarla 

ziraat1; % 37.7 (2.795.733 ha), meyve bahcelelf; % 3.5 

(~52.126 ha), ozel OrOnler; % 1.1 (80.094 ha) •. Taplam arazi

nin % 33.3'0 atlak, % 0.008'i ise mere alarak kullan1lmakta

d1r. Orman ve Fundal1klar, Bo1ge'nin % 20.5'ini kapsamakta

d1r. Bolge arazisinin kalani ise yerle9meler, batakl1klar, 

akarsu yataklar1, kayalar ve su yOzeylerinden alu9maktad1r. 

Bolgenin ekili arazisinin en bOyOk k1sm1 (%35.2) ~anl1-

urfa' dad1r, anu s1ras1yla Diyarbak1r (% 20,3) Gaziantep 

(% 15.5), Mardin (% 15.1), Ad1yaman (% 7.9) ve Siirt (% 4.9) 

izlemektedir. 

Bolge'nin verimli tapraklar1n1ri en bOyuk k1sm1 ~anl1ur

fa'da alup, anu s1ras1yla Diyarbak1r, Mardin, Gaziantep, Ad1-

yaman ve Siirt izlemektedir(82). 

IV.2.3. Nufus ve Goe 

Guneydagu Anadolu Bolgesinde nufus art19 h1z1, 1945'ten 

beri surekli olarak Olke artalamas1ndan daha yuksek almu9-

tur. Bolgenin nufusu, 1985 nufus say1m1na gore 4.303.567'dir. 

Ortalama nOfus yagunlugu Bolge'de 58 ki9i/km 2 , Turkiye'de 

ise 65 ki~i/km 2 'dir GDneydagu §nadalu Bolgesi, taplam nufu

sunun % &~ 'ini alu9turmaktad1r. 

A9ag1daki tablada, Bolge illerinin kursal-kentsel tap

lam nufuslar1 ve y1ll1k art19lar1 gosterilmektedir. 

82. D.P.T:, Master Plan, Cilt 4, Ek D,E,F,G ••••••• s, D-2,3 
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Tabla 1: BtlLGE ILLERI NUFUSLARI VE YILLIK ARTI9 ORANLA

r1 (1985) 

L NUFUS YILLIK 
ILLER 

.TBPLAM·· ··· KIRSAL KENTSEL Aloia\lfii 

Ad1yaman 430.728 '~5Da991. 279.737 3.17 
Diyarba~u 934.505 472.055 4·52. 450 2.66 

Gaziantep 

Mardin 

Siirt 

9anl1urfa 

TOP LAM 

Kaynak 

966.490 642.938 323.552 3.56 

652.069 244.000 408.069 2.87 

524.741 237.014 287.727 3.27 

795.034 401.450 393.584 5.54 

4.303.567 2.148.448 2.155.119 3.80 

D.1. E., TDrkiye istatistik Cep Y1ll1g1, Ankara, 

1988, s.15 7 16 

D.i~E., Genel Nufus Say1m1, idari BolunD9, Anka

ra, 1986. s.6 

Bolgede y1ll1k nDfus art191 (1965-1985), % 2.9 iken, 

TDrkiye'de bu aran % 2.4'tur. 

' -, 
1-

Bolge nDfusu esas itibariyle k1rsal karakterlidir. Yer

le9im bDyDklDkleri itibariyle dag1l1m1nda 2 binden az ki9i

nin ya9ad1g1 kO~Dk merkezlerin taplam i9indeki onemi a91k~a 

gorulmektedir. BDtDn yerle9imlerin % 96's1n1 olu9turan bu 

yerle9meler, 1985'de Salge nOfusunun % 44'0nu bar1nd1rm19t1r. 

BOtDn yerle9imlerin % 0.7'sini meydana getirmekte clan 20 

binden fazla nDfuslu yerler olarak tan1ro:ll:Em kentsel merkez

ler ise, bolge nDfusunun %: 43 1 ten 9ogunu bar1nd1rm19t1r. 

Bu durumu, tABL0· :2'de ayr1nt1l1 olarak gormemiz mumkundDr. 
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TABLO 2: BDLGE VERLE~iM BUVUKL0~0 DA~ILIMI VE TOPLAM 

VUZDESi (1985) 

VERLE~iM NU FUS 
TOPLAM VUZDESi 

SAVI 
sOvOKLD~O SAVI NUFU5 

- 2000 3463 1.888.425 95.93 43.88 

2001 - 5000 92 264.276 2.55 6.14 

5001 - 10000 21 ·153.362 0.58 3.56 

10001 - 20000 10 138.983 0.28 3.23 

20001 - 50000 16 533.470 0.44 12.40 

50001 - 100000 4 235.471 0.11 5.47 

100.000 + 4 1.089.580 0,11 23.32 

• 
• TOPLAM 3610 4.303.567 100.00 100.00 

.KAVNAK: D.P.T., Master . Plan, Cilt 4, ek D,E,F,G, s.28 

Tabla 6.3. 

1955'te Salge nufusu, ulkenin taplam nufusunun % 7.47'unu 

temsil ederken, 1985'te bu rakam % 8.5'e 91km19t1r. 1975'de 

kad1n ba91na 6.9 ve 1980'de ?.O clan yuksek dagurganl1k ora

n1 (1000 kad1n1n; dogurganl1k 9ag1'11Ii - 15-49 ya9 - sonunda, 

dogurmu9 olduklar1 y1ll1k ortalama bebek say1s1) yuzunden bu 

egilimin devametmesi beklenmektedir. 

Vuksek dogurganl1k oranlar1 ve net d19 gac nedeniyle, 

Bolge'deki 9al19ma cag1ndaki nufus oran1, ulke ortalamalar1-

n1n alt1ndad1r. Bolgedeki ya9 gruplar1na gore nufusunun 

dag1l1m1n1 (% olarak), TABLO 3'de gormemiz mumkundur. 
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TABLD 3: BOLGEDE YA9 GRUPLARINA GORE NUFUSUNUN DA~ILI

MI (%) 

YA9 GRUBU 1975 1980 1985 

0 - , 12 · 44 • 2 44 • 7 43, . 8 

13 - 14 4 • 4 4 • 8 5 • 0 
15 - 64 47 • 9 47 • 0 48 • 2 
64 + 3 • 5 3 • 5 3 • 1 

TD PL AM 1 DO • 0 · 100 • 0 100 • 0 

KAYNAK · : D.i.~, GENEL N0FUS SAYIMI, NOFUSUN SOSYALVE 

EKONDMiK GOSTERGESi BOLGE iLERi VAYINLARINDAN 

DERLENMi!;iTiR. 

Tablodan da garuldugra gibical19ma cag1ndaki nufus oran1, 

1975, 1980,ve 1985 1 de s1ras1yla % 4?.9, % 4? ve % 48,2 olup 

bu oran Turkiye ortalamas1 olan % 54.7, % 55.9, % 58'e gore 

oldukca du9Dktur (83). Bunda balgenin net d19 gac vermesi 

de etkin bir i9lev gormu9tur. A§ag1da TABLD 4'de Salge il

lerinin net goc oranlar1 bu olguyu a91kca gostermektedir. 

·. _ TABLD 4: BOLGE iLL~Ri NEJ Gog DRANLARI (BiNDE) 

BOLGE iLLERi 1965-70 1970-75 1975-80 

Adiyaman - 74.43 - 86.61 - 31.76 
Diyarbak1r - 10.58 - 15.78 - 21.94 

Gaziantep + 8.80 + 13.29 - 1.55 

Mardin - 37.40 - 28.09 - 53.16 
< 

Siirt - 10.40 - 13.40 T 26.02 

!;ianl1urfa - 39.25 - 79.65 - 58.55 

KAYNAK: Tuncer KOCAMAN, GAP KAPSAMINA GiREN iLLERiN 
NUFUS YAPISI VE NUFUS TAHMiNLERi 1. URFA-HARRAN 

KALKINMA SiMPOZVUMU, s.6.18 

83. D.i.E., TOrkiye 1statistik Cep V1ll1g1 ••••••••••• s.21 
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An1lan y1llarda, GDneydogu Anadrr:lu Bolgesi i9in orta
lama net d19 go9 oranlar1, daima Dlke oranlar1ndan daha bD-

yOk olmu9tur. Bun~ TABLD 5'de gormemiz mOmkDndOr. 

TABLD 5: BDLGE VE ULKE NET GD~ DRANLARI (%) 

VILLAR BDLGE ULKE BDLGE/ULKE 

1965-70 - 3.23 - 3.01 1.07 

1970-75 - 3.15 - 1.52 2.07 

1975-80 - 2.90 - 1.04 2.08 

KAYNAK : D.P.T., MASTERPLAN, c!LT 4, EK, D,E,F,G ••• s.G-3 

Tablodanda gorOldDgO gibi, Boige ile Olke arasinda net 

d19goc oranlar1 arasindaki fark artm19t1r. Gercekte, 1970 

sonras1nda Bolgenin net d19go9 oranlar1 Olke oran1n1n iki 

katina 91km19t1r. 

Bolge'deki bOtOn illerde (Gaziantep d191nda) anilan 

donemlerde net d19 go9 ger~ekle9mi9 olup, Gaziantep pozitif 

net go~ oranina sahip tek ildir. Oysa 1975-80 doneminde, Ga

ziantep s1f1ra_ yakinda olsa netg~~ verir durums~ gelmi9tir. 

Dzetle, 1975-80 doneminde bolgenin tOm.illerinde negatif 

net gog soz konusudur. 

IV. 2.4. Egitim 

Kalk1nmada ve geli9mede, irsan faktorO hig ku9kusuz en 

onemli belirleyicilerdendir. Egitim yolu ile kalk1nma gerge

gini art1khi~i..rtoplum yads1mamaktad1r. Bilakis, geli9mi9 01-

keler bile bu alandaki yat1r1mlar1n1 gun gegtikce art1rmakta

d1rlar. Bu bakimdan Bolge'deki insan kaynag1n1n, kalkinma 

i9in egitim yoluyla en iyi 9ekilde degerlendirilmesi gerek

mektedir. 

Olkemizde, 1980'de % 67 clan okuma-yazma oran1 1985'de 

% 77'y~ yOkselirken, Bolge'de bu oran % 55 civarinda kalm19t1r. 
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Bolge'de daha 9ak erkek 9acuklar akula gonderilmekte alup; 

k1zlar1n toplumsal i9levinin ag1rl1kla aile ekanomisine kat

kida bulunmak i9in bedenen 9ali9mas1 ve 9acuk yeti9tirmekle 

s1n1rl1 kalmas1 ayr1ca erkeklerin vatani gorev nedeniyle 

bulunduklar1 birliklerde okuma-yazma ogrenme olanaklar1n1n 

olmas1 erkeklerin akur-yazarl1k oran1n1n kad1nlar1nkinden 

daha yOksek dOzeyde almas1 sanucunu dagurmu9tur(84). Arna 

1980'1i y1llarda ba9lat1lan akuma7 yazma seferberligi sonucun

da k1zlar1n akulla9ma oran1, 1980/81 ile 1986/87 ogretim y1l

lar1 aras1nda y1lda % 10'nun Ozerinde artarak Olke genelin

de k1z ogrencilerin okulla9ma oran1n1 % 5.8 den% 8.4'e 91-

karm19t1r. 

Dgretmen ba91na dD9en ogrenci say1s1 Bolge'de hep daha 

yOksek olup 1980/81 .de 30'dan 1986/87'de 41'e 91km19 olup, 

bu say1 Dlke genelinde s1ras1yla 20 ve 31'dir. 

Bolge'de akulla9ma oran1, ulke ortalamalar1n1n alt1nda

d1r. Fakat bu oran, sOrekli alarak artmaktad1r. 

Bo~ge'de, 9e9itli duzeylerdeki okullarda ogrenim goren 

ogrencilerin say1s1, ulke geneline gore daha hizll bir art19 

gostermektedir. Bunun sanucunda, Bolge'deki ogrenci say1s1-

n1n Olke toplamindaki pay1, Bolge'nin nOfusuna gore daha 

h1zl1 bir ;ekilde artmaktad1r. Bunu daha a91k 9ekilte TAB

LO 6'da gormemiz mOmkOndDr. 

TABLD 6: BOLGEDEKi D~RENCi SAYISININ, ULKEDEKi D~RENCi 

SAYISINA ORAN! (%) 

E~iTiM KADEMELERI 1980/81 1986/87 

Ilkakul 7.8 9.6 

Drtaokul 5.4 6.0 

Lise 5.8 6.0 

KAVNA~: D.P.T., MASTER PLAN, CILT·4, EK D,E,F,G, S. G-12 

84. BOlent ACMA, GAP Merceginden GOneydagu'ya 8ak19, DOnya Ekonomi Gaze
tesi, I.BolOm, Istanbul, 7. ~ubat! 1989 
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Bolge'de ortaokul ve lise seviyesinde, meslek okullar1 

da vard1r. EndOstriyel meslek ortaokullar1n1n 100 ogrencisi 

olan yaln1zca 2 s1n1f1na kar91l1k, Olke genelinde 46 s1n1fta 

2.400 ogrenci bulunmaktad1r (1986/87). Bolge'de lise seviye

sinde 17 okul, 193 s1n1f ve 5.944 meslek okulu o~rencisi 

olup; Olke genelinde bu rakamlar s1ras1yla 342 okul, 5.132 

s1n1f ve 189.349 ogrencidir. GorOlecegi Ozere, bu egitim 

kategorisinde Bolge'nin ogrenci pay1, onemli ol~Ode d090k

tOr ve k1rsal yorelerde tesis s1k1nt1s1 ~ekilmektedir. 

Bolge'de iki Oniversiteye (Dicle ve Gaziantep) ait 22 

faklilte ve yOksek ogrenim kurumu olup; bunlardan 7'si og

ren ci. kabul etmeye 1988/89 ogretim y1l1nda ba9lam19t1r. 

Bolge'deki yayg1n egitim kurumlar1, kiz pratik meslek 

okullar1, ozel egitim merkez ve kurslar1, okuma-yazma kampan

yas1 faaliyetleri ve gezici koy kurslar1ndan olu9maktad1r(85). 

Bolge'nin egitim alan1nda onemli darbogazlar1 vard1r ve 

hale da devam etmektedir. Bunlar1 k1sa ba9l1klarla 9oylece 

s1ralayabiliriz. 

- 1980-85 y1llar1 aras1nda okuma-yazma seferberliginin 

de etkisiyle egitim dOzeyi her ne kadar h1zl1 bir ~ekilde 

yilkselmi9se de mevcut okur- yazarl1k oran1 ve egitim dOzeyi 

ozellikle kad1nlar i~in, ulke ortalamas1na gore Bolge'de da

ha d090ktOr. 

- Koy nOfusunun % 88'inin (1988) nOfusu 2 binden az olan 

yerlerde ya9amakta oldugu Bolge'de ortalama nOfus bOyOklOgU 

545 ki9i clan koyle~ mezralar1n dag1n1k yerle9im karekterle

r i · ~ eg~timin geli9mesini olumsuz yonde etikilemektedir. 

- Mevcut koy okullar1, hem okul binas1 hem de egitim 

arag-gereci bak1m1ndan yetersiz durumdad1r. Bolge'nin geri 

kalm19 kesimle?imiJ:\ ailelerin ekonomik durumunun kotOlOQO 

85. D.P.T., Master Plan, Cilt 2, s.5-16 
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yuzunden kitap, defter vb. zorunlu egitim malzemeleri bile 

bulunmamaktad1r. 

- 1986-87 ogretim y1l1nda okula devam oranlar1 hala du

~Ok dUzeydedir(86). 

IV.2.5. Sagl1k 

Kalk1nma 9abalar1n1n ana amac+, insanlar1 ve toplumlar1 

mutlu ve mureffeh k1lmakt1r ku9kusuz. Bunun neticesinde in

san-toplum mutlulugu bir ama9, kalk1nma ise yaln1zc@ bir 

ara9t1r. Sonucu insan ve toplumlar1n mutlulugunu bozacak hi9 

bir geli9me veya Uretim art191 kalk1nma anlam1na gelmez Us

telik gelmemelidir de. Bunun otesindede kalk1nmay1 saglaya

cak mutlu ve sagl1kl1 insan-taplumlara gereksinimin ka91n1l

mazl1g1, sagl1k kanusunun onemini &1a91k ·artaya 91kartmakta

d1r. 

Balge .1 de sagl1k hizmetlerinin yeterli almad1g1 ve k""irsal 

alanlarda ise bir algunun enikanu hissedildigi a91kt1r. 

Bolge'deki enfeksiyan aran1, Ulke ortalamalar1n1n bir 

hayli Ozerindedfr. Dizanteri, para-tifo, s1tma ve tifo aran

lar1 Bolge'de artmaktad1r. Ayr1ca s1tman1n Cukurava'dan son 7 

ra en · yayg1n aldugu yer alan Bolge'nin t raham tehlikesiyle 

de kar~1 kar~1ya aldugu ve GAP prajesiyle de ekalojik denge

nin degi9mesiyle artacag1 olas1 gorilnmektedir(87). 

Ulkemizdeki temel sagl1k hizmetleri, halka t1bbi bak1m 

saglanmas1na ve sagl1klar1n1n korunmas1na yonelik olup; bu 

kapsamda 09 tip dispenser ve sagl1k kurumu bulunmaktad1r: 

fl merkezinde, dart doktor ve alt1 sagl1k personeliyle 

50 bin ki~iye hizmet sunan A1 tipi dispenser. 

86. D.P.T., Master Plan, Cilt 4 Ek D,E,F,G,, •••••••• s.G-13 

87. Zafer DZTEK, GAP ve Halk1n Sagl1g1, Tarim ve Koyi~leri 

Bakanl1g1 Dergisi, Say1 ·7, EylCll 1986, s.19-20 
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Il9e merkezinde, iki daktar ve dort sagl1k persaneliyle 

30 bin ki9iye hizmet sunan D 1 tipi dispenser, 

Bir daktar ve D~ sagl1k personeliyle 7-8 bin kigiye hiz

met sunan koy tipi dispenser, 

2 bin 2 bin be9yDz ki9iye· hizmet sunan ve bir ebesi alan= 

sagl1k kurumu. 

1987 sonu itibariyle Bolge'de 250 dispenser, 1502 sagl1k 

kurumu ve 340 daktar vard1r. Vukar1daki kistaslar 191g1nda 

tesis say1s1 yeterli gorOnmekle birlikte, daktor, sagl1k per

soneli ve te9hizat yetersizdir. 

1987 y1l1 itibariyle Bolge'deki hastanelerin say1s1 47'dir. 
-

Bunlardan 36 1 s1 Devlet Hastanesi, 11'i ise diger hastaneler-

dir. 

Dlke genelinde, her 10 bin nOfusa dD9en hastane yatak 

say1s1 1986'da 23.?, 1987'de ·24.1'dir. Bolge i~in bu rakam 

1987'de 11'dir. 

Bolge'deki bu dD9Dk dOzeye ragmen, hastane yataklar1n1n 

kullan1lma aran1 da dD9DktOr. Bu durum; persanel yetersizli

gi, yetersiz tibbi danat1m, Bolge'deki sagl1k tesislerinde 

sunulan·~ tedavi hizmetlerinin'9ogundan nOfusun yeterli dere

cede haberdar olrnay191ndan kaynaklanrnaktad1r. Bolge'deki bir 

9ok ki9i de daha iyi hizrnet bulrna arnac1yla Bolge d1~1ndaki 

sagl1k tesislerine mDracaat etmektedirler. 

Bolge'de sindirim sistemiyle ilgili bula91c1 hastal1klar1n

dan varl1g1, bDyuk ol9Dde, koyluk bolgelerdeki sagl1k ko9ul

lar1na ozellikle i9me suyunun durumuna bagl1d1r. 
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i9me suyu kaynag1 almayan k1rsal yerle9melerinin say1s1 

3.442 ' alup; bu, taplam k1rsal yerle9imlerin % 40.6's1n1 alu9-

turmaktad1r. Yetersiz su kaynag1na sahip alan yerle9melerde 

dahil edilirse, bu oran % 63.B'e yDkseimektedir. 8olge 1 de 

198? y1l1nda, k1rsal nUfusun % 30'unun sagl1kl1 i9me suyu 

olmad1g1 tesbit edilmi9tir.(88). 

Bolge'de 1980 de ailelerde birey say1s1 ortalama 7 dola

y1nda iken, Dlkede bu oran 5.B'dir. Bolge'de ailelerin kala

bal1k olmas1 dogurganl1k oran1n1n yDksek olmas1ndan kaynak

lanmaktad1r. 

Oikemizde 1978-82 y1llar1nda bebek-gocuk olOm h1z1 bin 

canl1 dogum~a 95 iken, Balge'de bu oran 105 dolay1ndad1r. _ 

Evli ve dagurgan ya9taki kad1nlar1n % 80 1 inin ge9mi9te en az 

bir veya daha fazla 9acugu almu9tilr. Bu yilksek olum oran1 

tek · bayutlu degil, 9ok degi9kenli bir. olayd1r ve dogum trav

malari ~ .enfeksiyonlar, pnomani, bak1m yetersizligi, dengesiz 

ve yetersiz beslenme, ailenin ilgisizligi ile bilgi, egitim 

naksanl1g1, ula91m g09lOkleri, yanl19 inan9 ve al19kanl1klar, 

sagl1k hizmetle~inden yararlanamama gibi algulardan kaynak-

l anmaktadir (89). 

Bolgede dogumlar1n % 80 1 1 evde yap1lmaktad1r. Bu dogumla 7 

r1n ya~1s1n1 kad1n kendi kendine yapmakta, kalan yar1s1n1 

ise diplomas1 olmayan ebe-anne arac1l1g1yla ger9ekle9tiril

mektedir. Evliliklerin % 86 1 s1 akraba evliligidir. Vine 90-

cuk alOmlerinin % 85'ine akraba evliligi yapan annelerde 

rastlanm19t1r. 

88. D.P.T. Master Plan, Cilt 4 Ek D.E.F.G., s. G~1?,~8 

89, Seniha HASiPEK, Emine GDNEN, Mustafa ARLI, Mine MANGIR, 

Ev Ekanamisi Etkinliklerinin Geli9tirilmes~, GAP Tar1m

sal Kalk1nma Simpazyumu, iginde, s. 583'den Naklen 

S. TEZCAN TOrkiye'de Sebek ve Cocuk DlOmleri, Hacettepe 

Oniversitesi Yay1n Na: 85/26, Ankara, 1985. 
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15-64 ya9 dilimindeki kad1nlar1m1z aile planlamas1 ara

ci alarak en 9ak hap1 bilmektedir. Degum kantral hap1n1 ka

d1nlar1n % 60 1 1 tan1mamaktad1r. Arna hap1 bilenlerin ancak 

% 30 1 1 hap1 kullanmaktadir(90). 

IV.2.6. Ul8$1m ve Haberle9me 

. 
GOnOmOzde tum bayutlar1yla ya9anan iletim 9ag1, ula91m 

ve haberle9menin rolOnO daha da artt1rm19, geli;meler Oze

rinde belirleyici-yonlendirici fonksiyonlar yuklenmesine ne

den olmu9tur. 

Bir Olkenin ya9am1nda ula91m ve haberle9menin 9ok onem-

11, ekanamik, sasyal ve siyasal i9levleri vardir. Bu durum, 

balgeler i9inde ge9erlidir. 

GOneydagu Anadolu Balgesi, halihaz1r ula91m ve haberT• 

le9me sistemiyle artacak hareketlilige cevap vermekten uzak

tir. Bu haliyle ekanamik geli9meleri frenleyecek b19imde dar7 

bagazlar1n alu9mas1 da ka91n1lmaz alacakt1r(91). 

Balgenin yol ag1, 138 m/km 2 'si asfalt/stabilize do9eli, 

165 m/km 2 'si ise kaplamas1z ve/veya hamyol olarak Ulke yal

laar1n1n %· 9'unu meydana getirmektedir. Her iki rakam da 01-

ke ortalamas1n1n Ozerineddir. 

Balgenin karayalu trafigindeki adak naktala:n Gaziantep, 

~anl1urfa, Mardin~K1z1ltepe ile Diyarbakir-Batman ve Sila

pi' dir. 

Gaziantep-Silopi karidaru, Ortadagu ticaret ve transit 

trafiginin en bUyOk balOmOnil ta91maktad1r. ikinci en ag1r 

trafik talebi, $anl1urfa-Diyarbak1r-Silvan karayalundad1r(92~ 

90. Kenan MORTAN, GAP Alan1nda Sagl1k Hizmetleri, 1.Urfa-Harran Kalk1nma 
Sempazyumu, 19inde, s.624 

91. 1sme~.ERGUN; GAP Alan1nda Ula9t1rma SektarunOn Dnemi, GAP Tar1msal 

Kalk1nma Simpazyumu, iQinde, s.241 

92. D.P.T., Master Plan, Cilt 2, S. 4.8~ 
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Gerek Ortadagu Olkelerine ihracat gerekse bolgenin ta

r1m ve sanayi Orunleri bolgedeki ula91m ag1n1n onemini art

t1rmaktad1r. Bolgedeki trafik yarat1c1s1 alarak dart bOyOk 

merkez gorulmekte alup; 

.Gerekli hammaddelerin getirilmesinde ve Orunlerin ta-

91nmas1ndan oturu bir petrol kurulu9u clan Batman Petrol 

tesislerinden Batman'da yaratt1g1 trafik, 

Hizmet ve ticaret faaliyetlerinin ve yeni geli9mekte 

clan endLlstrinin Diyarbak1r'da yaratt1g1:trafik, 

Ticari faaliyetlerin ve yeni geli9mekte clan endustri

ler:tlin Mardin'de yaratt1g1 trafik, 

Ticari ve s1nai faaliyetlerin Gaziantep 1 te yaratt1g1 

trafiktir. 

Bolge guneyden gecen bir demiryolu ile Suriye ve Irak'a 

baglanm19t1r. Dlkeyi Ortadagu ulkelerine baglayah bir demir

yolu Gaziantep'ten sanra Suriye s1n1r1 boyunca dLlz araziden 

gecer. Ayr1ca bolge kuzeye dogru uzanan Diyarbak1r~Kurtalan 

demiryalu ile Dogu Anadolu'ya baglanm19t1r(93). 

Demiryalunun yalcu ve yuk ta91mac1l1g1ndaki pay1, tap

lam ta91man1n % 4 1 0 ve % 1D'dur. Bu verile~ Boge'de demiryo

lunun rolLlnLln az oldugunu ortaya koymaktad1r. Demiryolunu en 

fazla kullananlar, Batman'daki petro-kimya ve rafineri ile 

demir-9elik dag1t1m kurulu9lar1d1r. 

Bolge'de, Gaziantep, Diyarbak1r ve eanl1urfa'da almak 

Llzere ~ sivil hava alan1 mevcut olup; bolge i~i hizmet yapil- · 

maktadir. eanliurfa'daki STQh ;tipi havaalan1 buyuk u9aklar1~ ~ 

93. DESiVAB, Guneydagu Anadolu Bolgesi_Uygun Vat1r1m Alanlar1 

Ara9t1rmas1, APG: VUVAA/B, Ankara, 1984, s.13,14. 
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Bolge'nin hemen d191nda, Mersin ve Iskenderun'da bol

geler aras1 ve uluslararas1 ta91mac1l1kta kullan1labilecek 

iki liman vard1r. 

San y1llarda telekamDnikasyan alan1nda Dlkede bOyDk 

yat1r1mlar yap1lm19 ve ba9ar1l1 neticeler elde edilmi9tir. 

Fakat bu geli9melerden, 9Dneydogu Anadolu Bolgesi daha ya

va9 etkilenmi9, buyuk merkezler d1~1nda kalan alanlarda bu 

daha yogun hissedilmi9tir. 

Il ve flee merkezleri 1988 sanu itibariyle otomatik 

santral sistemiyle danat1lm19, Salge kaylerinin buyilk k1sm1-

na telefon baglant1lar1 yap1lm19t1r. Balge'de 1985 y1l1nda, 

taplam santral kapasitesi 91.850 hat iken, 1988 sanunda 

215.332'ye ula9m19t1r(94). 

IV.2.?. Kentle9me 

Bircok alanda oldugu gibi, Balge'nin kentlerinde ve 

kentle9me dUzeyinde de gerilik ve 9arp1kl1klar sUregitmekte

d~r. Olke nDfusu (1965-85) y1lda % 2.4 artarken Balge'de nil

fusun % 3 civar1nda artmas1 ve yogun 9ekilde suren koyden 

kente goc, kentleri tam anlamiyla birer sorun adag1 haline 

getirmi9, kacak yap1la9ma h1zla artm19t1r. Buna kar91n, ge

li9memi9 alt ve Ost yap1lar1yla kentler; bu geli9meleri kar-

91layamam19lar, ozellikle bolgedeki yerel denetimlerin gerek 

mali kaynak gerekse donan1m bak1mlar1ndan etkisiz ve yeter

siz kalmalar1na yal acm19lard1r(95). 

Bolge'de, nispeten hizl1 bOyDyen kentsel merkezler, 

ana ulasi~ k0Tidarlar1 icinde vogunla9m19 durumdad1r. incele

nen 20 kentsel merkezin ortalama yo~unlu§u, hektar ba91na · ~ 

94. D.P.T., Master Plan, Cilt 4, Ek D,E,F,G., s. G-22 

95. BOlent A~MA, GAP Bolgesinde Belediyeler Birliginin Dlu9-
turulmas1 ve onemi, DDDYB Ekanami Gazetesi, I. BolOm, 
11.Aralik.1989. 
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213 ki9idir. Bunlar aras1nda ~anl1urfa-Birecik ve Diyarba

k1r-Merkez en yDksEk AK9akale-9anl1urfa ve Siverek- 9anl1-. . 

urfa ise en du9Dk nufus yogunluguna sahiptir. 

Kentsel kullan1mlar igin arazi tahsisi-ve yogunluk po

li tikalar1, kentsel faaliyetler ile tarimsal arazi kullanim· 

aras1ndaki ili9kiler dikkate ~l1nd1g1nda ve kentle~menin, 

birinci-ikinci s1n1f tarim topraklarina gimdiden tecavuz et

tigi d09DnDlecek olursa, bu tDr tecavuzlere ili9kin acil ka

rarlara ihtiya9 gosteren bir ~ok merkezin varl1g1 ortaya 

· 91kmaktad1r. Bunlar: 9anl1urfa-Merkezde dahil olmak uzere 

Suru9, Viran9ehir, Ak9akale ve Siverek; Gaziantep-merkez; 

Diyarbak1r-Merkez, Ergani, Silvan ve Bismil; Siirt'te Batman; 

Mardin 1 de K1z1ltepe ve Adiyaman-~.erkezdir. 

86lge 1 de 1987 y1l1nda yap1lan bir envanter QBll§mBSln

dB (DPT/PVB), 89 belediye merkezinde yalnizca D9Dnde kanali

zasyon bulundugu ortaya Qlkmi§tlr. Geri kalan ve .hiQ bir 

altyapiya sahip almayan belediyelerin bir kisminda praje ve

ya altyapi in§a Qal1§malar1 sOrdDrDlmektedir. 

Balge'de, kentlerdeki kanutlar1n % 60 1 1nda belediyele

rin baglad1g1 su baglant1s1 vardir. Kanutlara ula9an su mik

tar1 kaynaklardan elde edilen taplam su miktar1n1n % 64 1 0 

alarak tahmin edilmektedir. Su kay1plar1n1n nedeni tesisle

rin eskiligi ve bakim yetersizligidir. 

1985 y1l1nda 33 belediye . uzerinde yapilan ara9t1rmada, 

i9rne suyu 9ebekesinesahip kanutlarda ki~i ba91na gunluk kul

lanilan su miktar1 109 litre alarak hesaplanm19 alup; Iller 

Bankasi standartlar1n1n sneak % 60'na tekabul etmektedir. 

Vine 33 belediyenin yalnizca birinde kanalizasyan in§aat1n1n 

tamamland1g1 anla~1lm1§t1r. Buns kar~1l1k hi9bir belediyede, 

kanalizasyan ar1tma tesisi mevcut degildir. 
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Bolge'de, ge~mi9 y1llarda baz1 kentsel yerle9meler 

i~in ~e9itli Projeler ba9lat1lm19 olup, zaman1nda _uygulama 

olanag1 bulamam19, dolay1s1yla uygulamalar devaml1 olarak 

kentsel geli9melerin gerisinde kalm19t1r. Bolge'de uygulama

s1ndan15 y1l sonra hale in9aat1 devam eden baz1 prajeler 

bulunmaktad1r. 

Bolge illerinde, proje planlamas1 ve uygulanmas1na 

ili9kin bir~ok yerel yonetim politikalari, yeni kent£El ge

li9me alanlar1na yoneliktir. Kentsel yerle9melerin merkezi 

kesimleri ~ogunlukla ihmal edilmi9 ve mevcut sistemler a91-

r1 kullan1lm19 durumdad1r. Mali kapasite, butun kentsel alt

yap1 sistemlerinin yenilenmesini engelleyen bir darbogaz

d1r(96). 

Bolgenin gundeminde yer alan Guneydogu Anadolu Praje

si nin geli9me evrelerinde; kent ve kentle9me algusu, bugun

ku yapi ve kurumlar1yla buyuk bir bask1 alu9turabilecek, 

sasya-ekanamik hedefler uzerinde clumsuz etkilere neden ala

bilecektir(97). 

IV.3. BDLGENiN EKDNDMiK VAPISI 

Salge ekonamisi tar1m temeline dayal1 alup, tar1m sek

torunun bolgesel katma deger i~indeki pay1 hala % 4D'lar 

dalaylar1ndad1r. Bolgedeki say1ca az olan sanayiler, buyuk 

ol~ekli verimli kurulu9lar haline gelememi9, ticaret ve hiz

met sektorleri de Gaziantep d191nda fazla bir geli9me goste

rememi9tir( 98). 

96. D.P.T., Master Plan, Cilt 2, s.4.14 7 15 

97. Bulent A~MA, GAP ?Bolgesinde Belediyeler Birliginin Dlu9-

turulmas1 ve Onemi, Dunya Ekanami Gazetesi, 11 Aral1k 1989 

98. T.0.8.8., GAP ve Dzel Sektor, Ankara, 1985, s.5 
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IV.3.1. Tarim 

Tar1m ·ba9l1g1 alt1nda; tarim, hayvanc1l1k, ormanc1l1k 

ve bal1k91l1ktaki mevcut ko9ullar1 ve kalk1nma ama9lar1n1, 

9arp1c1 yonleriyle ortaya koymak olacaktir. 

IV. 3.1.1. Tarimda Mevcut Ko9ullar 

Toplam 7.295.624 hektarlik yDzolgDmDne sahip olan bol

ge iginde, ekili araziler toplamin % 42.2'lik bir bolDmDnD 

olu9turmakta ve 3.081.170 hektarl1k bir alana sahip bulun

maktadir. Ekili arazilerin % 8~3'Dn0, kuru tar1m arazisi; 

120.740 hektarini sulanan alanlar; kalanini ise bag-bahge

sebze ve diger OrOnlere ayrilan alanlar olu9turmaktad1r. 

A9ag1da TABLO 7'de Bolge'deki Mevcut Arazi kullan1m1 gorme

miz mOmkOndOr. 

TABLO ?: BOLGEDE MEVCUT ARAZ! KllLLANIMI 

AB~zi KULLANIMI · TOPLAM ARAZi TOPLAMDAK:i: PAYI ALT GRUPLARIDAKI 
(%) (%) PAYLARI (%) 

1.Ii;;lenen Arazi 3.081.170 
·.1 ·:. 

42.2 100.0 
.. 

a? 11..rru·tar:un 2.628:;?03 - - 85.3. 
arazisi 

·~ "\ . 
b) Sil.Erm 120.000 - 3.9 

Alm 

c) E'a}ah;E 251.627 8.2 

d) Dzel. ltrrnl.ed 80.074 2.6 
2 J;ay.ir Mera 2.427.229 33.2 ··- -

100.0 
a) ~ayir 587 o.o 
b) Mera 2.426.642 100.0 3.Dmei \E 1.493.327 20.5 100.0 

Fundalik 
a) Dr man 60.401 4.0 b) Fundalik 1.432.926 96.0 
4. Yerle§im .. 

Alanlar1 25.$1 ~ 0.4 100.0 
5. DiQ=rlerl . 

.. . .. 
'7,°i-268~34: 17 , .. -·· .. .·~· .. 100.or: tJ ~ ~· 

TD PL AM 7.295.624 100.D 
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Kaynak: Ekrem KON ve Digerleri, Tahil ve Baklagil Tar1-

m1n1n Geli9tirilmesi, GAP Tar1msal Kalk1nma Simpozyumu, 

iginde s. 118, gizelge 3. 

Bolge'deki taprak varl1g1n1n, toprak sahipleri aras1n

da dag1l1m1 alduk9a dengesiz durumdad1r. Bunu TABLO 8'de 

gormemiz mOmkOndOr. 

TABLO 8 : BDLGE TOPRAK VARLI~ININ SAHIPLERi ARASINDA DAGILIMI 

i~LETME GRUPLARI AILE SAYISI I!;iLETMELERIN-KAP-· ~.rroILJML ]$..ETI'£ PLm 
SADI~I ALAN(HEKTAR) Di:filLIMI (%) (HEKTAR) 

1-5 

5.1-20 

20.1-50 

50.1-100 

100 

TO PL AM 

KAVNAK 

(%) 

141.903 199.0?5 61.4 10.5 

74.843 756.291 32.4 40.0 

12.211 395.559 3.3 20.9 

603 66.880 0.3 3.5 

1.389 473.787 0.6 25.1 

289.949 1.891.592 100.0 100.0 

D.P.T. YENi STRATEJi VE KALKINMA PLAN! 0C0NC0 
) BEe VIL 1973-1977, Vay1n No:1272 s.862 

Tablodanda toprak dag1l1m1n1n dengesizligi a91k9a gorOl

mektedir. 

Bolge 1 de tar1m yapan 9ift9ilerin % 9'u yalniz bitkisel 

Oretim yapmakta; kalanlar ise faaliyetlerini bitkisel uretim 

ile hayvan yeti9tiriciligine dayal1 bir karma tar1m faaliye

ti 9eklinde sOrdOrmektedir. A9ag1da TABLO 9'da ilere gore 

i9letme tipi (uretim yapan 9ift9iler) dag1l1m1nda bunu gor

memiz mOmkOndur. 



- 134 -

TABLO 9: BtiLGEDE iLLERE GtiRE ieLETME TiPi DA~ILIMI 

ILLER YIU\IIZ BTW!E.. LFiN 1-f!1 BTWEEL LFiN YUie-
·vrn~~ TIFUJ I-EM OC ~WPJ\II TOP LAM 

n Ol\I fq FThF 
fJU:.I % 

. 
ADET % ADET % 

1-tl"_"\. 

Gaziantep 393'.3 12.3 27.902 87.7 31.835 100 

Ad1yaman 2213 7.3 28.055 92.7 30.268 100 

~anll.urfa 3922 12.5 27'!333 87.5 21.255 100 

Diyarbak1r 1669 4.0 40.267 96.0 41.936 100 

Mar din 4239 10.0 37.622 90.0 41.861 100 

Siirt 2056 9.0 21.639 91.0 23.695 100 

[rOPLAM 18.032 9.0 182.828 91.0 200.850 100 

KAYNAK~::'D.S.i., GENEL MUDURLUK l;ALI!;iMALARI, GAP TARIMSAL KALKINMA SiM

POZVUMU, s.33, l;izelge:IV. 

Bolge'de halen yururlukteki kuru tar1m sistemi alt1nda 

ekanamik a91dan onemli urunler alarak, bugday, arpa, merci

mek, nahut ve susam gibi tarla urunleri ile antepf1st1g1 ve 

uzum gibi(bag-bah~e-sebze) tar1m urunleri yeti§tirilmekte

dir. 

· Salge, baz1 DrDnler a91s1ndan ulusal Dretimin anemli bir 

bolOmDnD saglamaktad1r. Ulusal Dretim i~erisinde Salge, mer

ci~Bgin % 76 s1n1 nahutun % 19'unu, arpan1n % 15'ini, bugda

yin % 10'unu, susam1n % 41'ini, sargum ve dar1n1n % 39 1 unu, 

antepf1st1g1n1n % 92'sini, DzOmOn % 22'sini ve nar1n % 28'ini 
saglamaktad1r. 

BfUge'de, tarim urunlerinin al1n1p-sat1ld1g1 yerel pazarlar 

almakla birlikte, GDneydagu Tarim sat1~ kaaperatifi ve l;uka

birlik gibi iki onemli sat1~ kaaperatifide vard1r. Ayr1ca 

TMO'ne ait ve 421.000 tan depalama kapasiteli 32 istasyan 

bulunmaktad1r. 
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Bolge'de mevcut 9artlar alt1nda, tar1msal kalk1nman1n 

darbbgazlar1 a9ag1daki gibi s1ralanabilir(99). 

-Agro-ekalojik 9artlar: Taplam yag191n az olmas1 ve du

zensiz dag1l1m1; ya~ aylar1ndaki ~ak yuksek s1cakl1k ve ku

rak donemin uzunlugu. 

- Teknik ve ekanomik 9artlar: S1n1rl1 girdi kullan1m1 

ve pazara yonelik Oretimin s1n1rl1 olmas1 ile verimliligi 

d09Dk tar1msal teknalajilerin egemen olmas1. Bunun en bariz 

ornegini gubre kullan1m1nda gormek (TABLD 1D'da) mDmkDndDr. 

TABLD 10: BDLGEDE BiRiM ALANDA GLJBRE TLIKETiMi (1985) (kg/ha) 

ILLER Gaziani;ep Diyarbak1r Mar din Ad1yaman !;janllurfa Bolge Olke Efilge/Olke 

GLIBRE 

TLIKETiMi 41.1 44.7 32.8 50.0 31.7 37.7 87 43.4 
' 

(kg/ha) 

KAYNAK: SUNA NIRON, GAP PROJESi VE GLIBRE SANAYiNDE YARATACA~I POTANSiYEL 

GAP TARIMSAL KALKINMA SiMPOZYUMU, s.376. 

- D090k makina kullan1m1 : i9letmelerde tar1msal meka 7 

nizasyon ve modern alet-ekipman kullan1m1 s1n1rl1d1r. Drnek 

olarak, TABLO 11'de Bolge'nin traktor kullan1m1n1 goeterebiliriz.: 

TABLO 11: BDLGE VE LILKEDE MEKANi ZASVON DERECESI(1985) 

i9LEl\EN ALANA DLI9EN 1000 Ha'a DLI!;iEN BIR TRAKTDR0.D0!;iEN 
TRAKTDR MOTOR G0C0 TRAKTDR SAYISI TARIMSAL ALAN (ha) 

(36/ha) 

BDLGE o.·41 8.29 120.40 

ULKE 1.05 22.30 44.BO 

KAVNAK: Gungor VAVUZCAN ve Di~EUERi, TARIMSAL MEKANIZASVON SORUNLA-

. I RI VE 'l;DZOM VOLLARI, GAP TARIMSAL KALKINMA siMPOZVUMU,s.454 

S1n1rll makina kullan1m1n1n nedenleri kuru tar1m sistemi

nin egemen olu~u, bugday, arpa ve mercimek gibi daha az 

99. D.P.T., Master Plan, Cilt 2 s.2.6,2.7 
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makine-yogun bitkilerin yayg1nl1g1 ve yDrDrlilkteki arazi mill

kiyet sistemidir. 

- Sosyo-kOltilrel yap1: Egitimin2her seviyesindeki okul

la9ma oran1 sonr·yillarda hizla yilkselmekle birlikte, Bolge'de 

genel olarak TOrkiye ortalamas1n1n alt1ndad1r. Dkuryazarl1k 

oran1da hala dil9Dktilr. Sosyal·sistemin hiyerar9ik yap1s1, 

yarat1c1 karalar al1nmas1n1 ve.,:i;:ifit¢i orgOtlerinin kurulmas1-

n1 engellemektedir. 

- Arazi MOlkiyetindeki ~arp1kl1k: Az say1da bOyuk top

rak sahibi ile i;:ok say1da topraks1z veya az toprakl1 gift

i;:iden olu9an arazi mOlkiyet durumu, agalar1n varl1g1; sOre

giden arazi anla9rnazl1klar1 ve hala i;:azDlememi9-tamamlanrna

m19 tar1m reformu Dretimi olumsuz etkilemektedir. 

- Pazarlarna sisteminin yetersizli:ij':i: Destekleme al1rnla

r1na konu clan DrDnlerde, alirn fiyatlar1 bDyDk oli;:Dde Dretim 

rnaliyetlerine bagl1 belirlenrnektedir. Bu, bir yandan temel 

gida maddelerinin fiyatlarinda istikrar saglarken, bir yan;:. 

dan da i;:ifti;:ilerin daha fazla fiyat destegi bulan ve sat191 

kalay clan bitkilerin Oretimini tercih etmelerine ycl ai;:mak

tadir. Bunun yaninda i;:ifti;:ileri yarat1c1l1klar1n1 gasterecek 

te9viklerden de yoksun b1rakmaktad1r. Ayrica a91r1 Dretim 

ve yeterli depclama clanaklar1n1n bulunmad1g1 dururnlarda ba

z1 OrDnlerde pazarlarna prcblemleri de crtaya i;:ikabilmektedir 1 

- Destek hizmetleri: Tarimsal yayirn ve diger destek hiz

metlerinde, kisrnen dag1n1k yerle9me dOzenine bagl1 clarak, 

bOyOk eksiklikler gozlenmektedir. 

IV. 3 .1. 2 •. Hayvanc1l1kta Mevcut Kc9ullar 

Salge halk1 geleneksel clarak hayvanc1l1ga yatkin insan

lardan clu9maktad1r. Hayvanc1l1k, yDzy1llard1r halkin onemli 

bir gei;:im kaynag1 clmu9tur. Ayrica Bolge'de, hayvanc1l1k; 

hayvan ve hayvansal DrDnlerin en fazla ihrai;: edildigi~Orta

dcgu Dlkelerins yak1nl1g1 nedeniyle de anernli bir yere sahip
tir. 
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A9ag1da TABLO 12'de Bolge'de hayvan say1s1, hayvanlarin 

tDrlerine ve Dlkedeki paylarina gore tasnif edilmi9tir. 

Tabla 12: BOLGEDE VE ULKEDE HAYVAN VARLI~I (1986) 

' ' 

KOY UN KEl;i TiFTiK. SI~IR MANDA TAVUK HIN~i Ari 

BDLGE 5.010.632 2.152.512 830.706 14.977 3.5:?8. 71 411.926 80.2£ 

ULKE .791.144 11.159.@4 2.163.o:ti 12.695293 554.831 59.039.000 3.W.000 2.s:!fi.g; 

11.7 19.3 8.8 6.5 2.7 6.1 12.8 

KAYNAK: D.P.T., MASTER PLAN, CILT 3 EK A,B,C, s.34 

Tablodanda gorulecegi Dzere, Dlke toplam koyununun % 11,7'si, kei;:i

nin ise,% 19,3'0 bolgede bulunmaktad1r. Koyun ve kei;:ilerin agir basmasi, 

balge'deki sosyo-kDltDrel gei;:mi9i ve ikl_im ko9ullar1 esas al1nd1-

g1nda, goi;:er-konar hayvan yeti9tiriciliginin daha agir bas

t1g1n1n kan1t1n1 olu9turmaktad1r. 

Bolge'de hayvanc1l1g1n geli9mesini engelleyen bir takim 

etmenler a9ag1daki gibi ozetlenebilir. 

- Hayvanc1l1g1n meraya bagli olarak yap1lmas1 ve esasen 

dD9Dk olan mera at veriminin gid~rek dD9mesi, 

- Iklim 9artlar1 ile goi;:er hareketlerinin de etken ol

dugu hayvan hastal1klar1, 

3.1 

- Ag1r iklim 9artlar1 dalay1s1yla hayvanc1l1g1n esas ola

rak koyun ve kei;:i yeti9tiricilfgine dayanmasi, az miktarda. 

s1g1r ve kDmes hayvani bulunmasi ve goi;:ebe hayvanc1l1g1n onem-

11 boyutlarda sDrdDrDlmesi, 

- Teknik hizmetlerin i;:ifti;:ilere etkili bir bii;:imde ula9-

mas1n1 engelleyen dag1n1k yerle9im dDzeni, 

- Hayvan yeti9tirme, bakim, i;:evre 9artlar1 ve mevcut hiz

metler konusunda halkin yeterli bilgiye haiz almamasi, 
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- DD9Dk nufus yogunlugu ve taze sut ile et a91s1ndan 

bolgesel pazar1n k090k olmas1. 

IV.3.1.3. Orrnantilikta Mev~ut Kb9ullar 

Bolge'nin 72.956 km 2 lik toplam yOzol~OmOnun 14.933 km'si 

yani % 20 1 si orman ve 9al1l1klarla kapl1d1r. Toprak su arazi 

kullan1m s1n1fland1rmas1nagore ise, 1978 y1l1nda, gergek or

man alan1 yOzolgOmO 604 km 2 dir. 

1986 y1l1 Drmanc1l1k Planlama Raporunda, 479 km 2 alan1n 

ger9ekten koruluk oludgu, toplam orman alan1n1n ise 11.991 km 2 

olarak saptand1g1 belirtilmi9tir. Geri kalan 11.512 km 2 lik, 

funda ve ~al1l1kla.~kapl1 alan ise enerji ormanlar1 olarak 

s1n1fland1r1lm1§t1r. 

Zaten s1n1rl1 olan orman alanlar1n1n kalitesinb.1 her. 

yil giderek dO§tOgO ve yap1lan ara~t1rmalarda, enerji orman

lar1n1n % 60 ile % 90 1 1n1n dO§Ok kaliteli oldugu saptanm1§

t1r. Ormanlarin yakacak odun elde etmek ~zinsiz kesimi ve 

atlatma. tarla agma amaglariyla mevcut orman ve gal1l1k 

alanlar1n.kullan1m1 yonunde bask1, orman kaynaklar1n1n veri

minin dO§mesine neden olmaktad1r. Aga9land1rma faaliyetleri, 

fidan yetersizligi yOzOnden k1s~~lanmaktad1r. Bolge'de fidan 

Oretiminde de yeterince bir geli§me saglanamam1§t1r. 

Mevcut odun ve s1nai kereste ihtiyac1n1n, s1ras1yla 

% 47 ve % 25'i bolgenin kaynaklar1ndan saglanabilmektedir. 

IV.3.1.4. Bal1k91l1kta Mevcut Ko§ullar 

Bolge, 2.235 km uzunlugunda akarsu, 6.481 hektar dogal 

gal alan1 ve 37.751 hektar baraj golOne sahiptir. Bolgenin 

1984 y;l1 bal~k Oretimi 1514 ton ve ki§i ba§lna balik tuke

timi 0.2 kg d1r. Bu deger bolgeler aras1ndan en dD§Ok deger 

olup, Olke ori~lamas1n1n ellide biridir~C100). 

100. Dogan ATAY, Su Orunleri Potansiyelinin Degerlendirilmesi, GAP Tar1m
sal Kalk1nma Simpozvumu 1 iginde, s.437,449 
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Bal1k91l1k bolge ekonomisinde onemsiz bir yere sahip 
olup, esas darbogaz, tatl1 su bal1k91l1g1n1n geli9tirilmesi 

i9in yetkili kurulu9lar1n ve gDclD te9ebbuslerin bulunmay1-

91d1r. Bal1k91l1k faaliyetleri a91s1ndan bir diger darbogaz

da :bal1k talebinin henuz yeterince olu9mam19 almas1d1r. Ay

r1ca, Bolge'de bOyOk goller yoktur ve akarsu bal1k91l1g1da 

yayg1n degildir. 

IV. 3.1.5. Tar1msal Kalk1nman1n Ama9lar1 (101) 

Bolge'de tar1msal kalk1nma ama9lar1, bitkisel Dretim 

hayvanc1l1k ve bal1k91l1k birlikte du9unulerek ayr1ca Bol

ge 1 nin kalkinma amaQl8r1 ve kaynak varl1g1 temel al1narak 9u 

9ekilde tesbit edilebilir: 

- Kirsal kesimde gelir seviyesini art1rmak: Bunu sagla

mak icin yazlik ve k19l1k ekim dahil serac1l1g1, keci-kayun 

yeti9tiriciligi yan1s1ra bOyOkba9 ve kOmes hayvanc1l1g1 ve 

muhtemelen su OrOnleri ilretimini de kapsayacak qekilde ta; 

r1msal ilretim faaliyetlerini ce~itlendirmek ve tarimsal ve

rim~iligi yilkseltmek, 

- Bolge'de kurulacak alan tar1m DrOnleri i9leme sanayi

le9me yeterli girdi saglamak, 

Kirsal bolgelerden d19ar1ya gocO en aza indirm~k ama

c1yla, istihdam olanaklar1n1 art1rmak 

ihrac edilebilir OrOnleri ic pazar gereksiniminin Os

tunde Dretmek Dzere katk1da bulunmak. ~· 

IV.3.2. Sanayi 

Aolge yat1r1m bak1m1ndan onemli potansiyele haiz bulun

masina ragmen, sanayi alaninda da gerek devlet gerekse azel 

sektor kurulu9lar1 taraf1ndan pek iltifat gormemi9 ayr1ca 

ozel sektor giri~imciliginin de Gaziantep d191nda yok denecek 

101. D.P.T., Master Plan, Cilt g, s.28 
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duzeyde almas1, yat1r1mlarda istenilen geli9menin saglanma

sm1alanaks1zla9t1rm19t1r(102). 

Sanayi ba9l1g1 alt1nda, imalat sanayi, madencilik ve 

turizmde mevcut ka9ullar, darbogazlar ve kalk1nma ama~lar1 

vurgulanacakt1r. 

IV.3.2.1. imalat Sanayinde Me~cut Ka9ullar 

Bolge'de 1985 y1l1nda taplam 11.3?i8 imalat kurulu9unun 

243 tanesi, 10 veya daha ~ak i9~i istihdam eden buyuk 19let

melerden alu9maktad1r. 1985 sanayi ve i9yerleri say1m1na 

gore Bolge'deki i9letme sayal1r1n1 TABLO 13'de garmemiz mum
kundur. 

TABLO 13: BDLGE VE 0LKE [MALAT SEKTDRO I9LETME SAVILARI(1985) i 

BDLGE !LLERI . 's0~0K iMALAT .SANAYI KUCUK IMA LAT SANAYi 
ADET BDLfi)DEKI PAVi ADET BtiLGEDEKi PAV! 

(%) 

Ad1yaman 5 2 839 8 

Diyarbak1r 22 9 1473 13 

Gaziantep 198 81 5435 49 

Mardin 5 2 917 B 

Siirt 5 3 687 6 

eanllurfa 8 3 17-84 16 

BDLGE TOPLAMI 243 100 11.135 100 

ULKE TOPLAMI 9193 - 183.337 -
BDLGE/0LKE(%) 2,6 6.0 

KAYNAK: D.P. T., Master Plan, Cilt Ek A,B,C ••••• s.27, TABLO 8.1 

Bolge!inin ulke genelinde ku~uk kurulu9lar taplam1ndaki 

payi 1980 1 de % 7.1 1 den, 1985'de % 6'a du9m09tOr. Bolge'nin 

bOyOk kurulu9lar taplam1ndaki pay1 ise, 1980'de % 1.8'dep, 
1985'de·% 2.6'ya yOkselmi9tir. 

102. Btllent Al;MA, GAP Merceginden Gun'eydagu' ya Bak l!i\, DOnya 
Ekcnami Gazetesi II. Solum, 8.9ubat.1989 
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1985 y1l1nda, tum imalat kurulu9lar1n1n % 50'si, buyDk 

kurulu9lar1n % 81.1 Gazisntep'te bulunmaktad1r. 

KD~Dk kurulu9lsr1n1n % 32!si tekstil ve giyim sanayinde 

% 21'i metal DrOnlerinde; % 19 1 u yiyecek ve i9ecek sansyin

de, %15'i sga~ OrOnleri ve mobilya sansyinde fsaliyet gos

termektedir.· 

Bolge'de imalat sanayinde toplam istihdam 76.437 ki~idir. 

imalat sektorOndeki istihdam Bolge'deki toplam i9gOcOnDn 

% 5'ini olu9turmakta ve bu aran ayn1 sektorun Olke 9ap1ndaki 
A 

% 16'11k oran1ndsnolduk9a du90k duzeyde bulunmaktad1r. 

1985 y1l1nda Bolge'deki imalat sektarOnun, Olke 9ap1ndaki 

irnalat sektaru katma degerine katk1s1 yalnizca % 1.9; Bal-

~e'ninngayrisafi bolgesel has1las1na katk1s1 ise % 11.7'dir. 

1975-85 irnalat sanayi katrna degeri Balge'de 2.8'lik y1ll1k 

aitalama bOyOrken, Olke genelinde imalat katma de~erinini 

y11i1k ort~"'fila buyilme hiz1 ise % 5. 6 almuliltur. 

B6lge illerden, ~anl1urfa, Mardin, Diyarbak1r, qiirt, 

Ad1yaman kslk1nmada oncelikli yareler kapsam1nda iken, yal-

nizca Gaziantep ili bu kapsam d1~~ndad1r. 

Salge illerinde, il Oretim faaliyet kallarinda sanayinin 

pay1 ortalama olarak % 12 civar1ndad1r(103). 

Bolge'de imalat sanayi kesiminde gorulen en yaygin mulki

yet bi~imi, bireysel mulkiyet olup, bunu adi artaklik izle

mektedir. Bolge'nin sanayile9mi!il ili olan Gaziantep'te bile, 

9irketleme ~gilimi olduk~a du9DktOr. KD~Dknifualat sanayinin 

( 19 8 D) ·% 9 0 ' i bi re y s e il . m O 1 k i yet , % 9 1 u i s e ad~ art a k 11 k 9 e k -

linde; bUyUk imalat sanayinin (1988) % 60 1 1 bireysel mulki

yet, %:19'u Limited qirket ve % 14'Ude adi artaklik !ileklinde 

tezahOr etmi9tir. 

103. istanbul Sanayi Odasi, a.~~e., s.137,156,162,182,191,198. 



- 142 -

San yillarda, ozellikle Gaziantep'te yurt d191ndaki Turk 

i9gilerinin sermaye ile gen9 i9letmeciler taraf1ndan kurulan 

ve 100'den daha az i§Qi istihdam eden orta bOyDklDkteki 

anonim 9irketlerin yayg1nla9mas1d1r. 

Bolge'de ku9Dk imalat i§yerlerinde istihdam; kD9Dk atel

y~le~ v~ fabrikal~raa bilfiil. ~al19an mal sahipleri ve or

taklari 1 ~1rak ve kalfalar gibi bag1ml1 i9giler, sabit sD

rekli akitlerle QBl19an mevsimlik i9giler( bigiminde tezahDr 

etmektedir. BOyOk imalat i9yerlerinde ise, Hzellikle 20'den 

gok i9gi istihdam eden kurulu9larda i9giler genellikle i9 

akdi kar91l1g1nda QBl19t1r1lmaktad1r. Bu kurulu9larda ayrica 

mevsimlik ve gegici i9gOcude istihdam edilmektedir. i§giler 

genellikle sendikal1d1rlar; QBl19ma saatleri belirlidir ve 

sigortal1d1rlar. 

Bolge'de Gaziantep d191nd~ pek geli9memi9 alan giri9im7 

cilik unsuru sanayile9me onundeki engellerden biridir. K0-

90k te9ebbuslerin Qogunun sahibi, atelyelerden gelmi9tir. 

BOyu~ ol9ekte olup sabit yat1r1m gerektiren tekstil, kimya, 

plastik sanayileri ile baz1 g1da sanayi dallarinda ise giri-

9imciler, genellikle ticari deneyimi alan ve toptan/peraken

de ·a11m-sat1m faaliyetleri sanucu sermaye biriktirmi9 clan 

tOcc:arlard1r. 

Salge 1 nin sanayi merkezi alan .. Gaziantep' te k09uk or ta 

QBpta giri9im sahipleri enerjik, becerikli ve sarunlara ive

de garebulmakta ve taklit konular1nda epeyce ba9ar1l1 almu9 

ve almaktadirlar. Giri9imc:iler, derin mesleki bilgilere sa

hip, in~iyatif kayabilecek yetenekte; Oretimde kullan1lan , 

makinalar1n geli9tirilmesinde 9a91rt1c:1 derecede yarat1c:1d1r

lar. 

Balge'de, ku90k imalat birimlerinin en tipik ozelligi, 

OrOnOn Oretimden yonetimi ve pazarlamas1na kadar sorumlulu

gun, mulk sahiplerinin· Ozerinde yagunla9mas1d1r. 
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Bolge'de, imalat sanayinde modern makine ve te9hizat 

kullan1m1 yaln1zca Gaziantep'te yayg1nd1r. 

Bolge'de imalat i9in girdiler, esas olarak Bolge igin

den saglanmaktad1r. Bolge merkezlerinden Diyarbak1r, girdi

lerin % 90 1 n1n1Gaziantep ise % 35'ini kendi s1n1rlar1 i9e

risinden saglamaktad1r(104). 

Bolge'deki imalat1n buyuk bi r k1sm1, yerel olarak tDke

tilmektedir. Gaziantep'te imal edilen mallar1n % 57'si, Di

yarbak1r'a ise % 48'i yine bu illerde tuketilmektedir. Geri 

kalan mamul mallar1n 9agunlu~u da Bolge illerinde tuketil

mektedir. 

Gaziantep, imal Orunlerini, Dogu Akdeniz ve Marmara bol

gelerindeki illere pazarlama §ans1na sahip almakla birlikte, 

Drtadagu'ya yak1nl1g1 ve ticareti geli§tirmesi, ihracata 

donuk imalat sanayinin geli9mesine on ayak olmu9, bugun 40 

Olkeye, 120 degi9ik tur·malyihra9 eder hale gelmi9tir(105). 

Bolge~de Gaziantep d191ndaki illerin Kalk1nmada Oncelik

li iller kapsam1nda olmas1 te9vik politikalar1na mubatap 

olmalar1 sonucunu dagurmu9, ama Bolge'deki yat1r1m kararlar1 

Ozerinde te9vikler pek musbet etkiler yapamam19t1r. Ornek 

olara~, 1986 y1l1nda Ulkede 1320 te9vik belgesinden Bolge'ye 

62'si (%4.6), 1.886.555.000.000 TL 1 11k yat1r1m degerinden 

888.811.000.000 (% 4.4) Tl'l1g1 Bolge'ye tekabul etmi9tir •. 

Bolge'deki imalat sanayi hala tekamul edememi9tir. imalat 

sanayinin geli9mes~ni bir9ok faktor k1s1tlamaktad1r. Bunlar1, 

104. Ayda ERAVDIN, Bolge Merkezlerinin sanayi Vap1s1 Ara9t19-~ 
mas1, D.P.T. Vay1n No:1908, Ankara, 1983, s.66,70,102,103 

105. Bulent ACMA, Gaziantep ve Ekonomisi GAP Dogrultusunda 
Gaziantep Ekonamisinin Alacag1_· Dlas1 GoruntO (VOksek 
~isans Tezi) t.O. Sosyal Bilimler Enstitu~D, Gaziantep, 
1988, s.68 
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balgesel pazar1n kucuk olmas1, giri~im gDcDnun yetersizligi, 

kismen potansiyel yerel giri9imc~lerin, 9irketle9meden ka

~1nma egiliminden kaynaklanan, yetersiz sermaye birikimi 

ve sermayenin Bolge'den d19ar1ya kacmas1, te9viklerin yeter

sizligi, yetersiz ileti9im olanaklar1 ile sanayi i~in su ve 

elektrik saglamadaki kifayetsizlik ve istikrars1zl1klar, 

olarak s1ralamak m0mk0ndDr(106). 

IV.3.2.2 Madencilikte Mevcut Ko9ullar 

Bolge maden rezervleri a~1s1ndan pek zengin olmay1p, ma

dencilik sektorO . ·. , Salge gayrisafi balgesel has1las1nda 

(1985) ancak % 3.6'1uk paya sahiptir. Bununla birlikte, Dlke 

petrol ve fosfat· kaynaklar1n1n tOmO Bolge'dedir. 

Olke bak1r Oretimin % 23.3'0, fosfat Oretimin % 100 1 0, 

asfaltit Oretiminin % 1.5'u ve ham petrol Dretiminin % 98 1 1 

balge'de gercekle9tirilmektedir. Bolge'deki petrol rezervle

rinin, yirmi y1l daha bu duzeyde gercekle9ebilecegi soylen

mektedir. 

Asfal tit rezervleri ffi:ilopi ve eirnak civarlar1nda olup, 

balgesel talepleri 60 y1l daha kar91layabilecek kapasitede

dir. 8urada kD~Ok bir asfaltit kompleksi kurmak planlanm19-

t1r. 

1924 y1l1ndan bu yana i9letilen Ergani bak1r madenindeki 

rezervler, mevcut Oretim dOzeyini ancak bir ka~ y1l daha 

surdurmeye yetecektir. 

Bolge'de cimento hammaddeleride bol miktarda bulunmakta

d1r. Bolge'de bulunan 6 cimento fabrikas1 i9in gelecekte 

hammadde a91s1ndan pek sorun yoktur. 

106. O.P.T., Master Plan, Cilt 2~ s.2.10. 
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Bolge'de madencilik, petrol, linyit/komur, bak1r ve fos

fat uretimiyle s1n1rl1 olup, madencilik faaliyetinin geli9-

mesi onundeki engeller a9ag1daki gibi s1ralanabilir~ 

~ Maden arama faaliyetlerinin s1n1rl1 olmas1. 

- Veterli yatir1m sermayesinin bulunmamas1, 

Bolge'de maden arama faaliyetleri olduk~a s1n1rl1d1r. 

Bolge'deki rezervler hakk1nda :mevcut veriler ve bilgiler 

kamuoyuna pek yans1t1lamam19t1r. Madencilik yat1r1mlar1, Eti

bank, TKi, ~itosan ve TPAO gibi KiT'ler taraf1ndan yap1lmak

ta ve i§letilmektedir. Ozel te9ebbusun ilgisi ve sermayesi

bolgeye ~ekilememi9tir. 

IV.3.2.3. Turizmde Mevcut Ko9ullar 

Zengin Tarihi ve Killturel mirasa sahip clan Balge'de tu

rizm faaliyetleri cok s1n1rl1 kalm19t1r. 1986 y1l1nda Bol

ge' ye gelen turistler, illkeye gelen toplam turist say1s1n1n 

sadec~ % 2.8'ini olu9turmu9, y~ne ayn1 y1l illkeye gelen ya

banc1 ·turistlerin_ancak % 1.8'i Bolge'yi ziyaret etmi9lerdir. 

Turizm sektorundeki katma. degerin, Salge GSBH'nin % 0.3'il 

cldugu tesbit edilmi9tir.= 

Bolge'de 1986 y1l1nda 1.440 clan toplam yatak kapasitesi 

son bir kac y1ld1r 'a/ ni kalm19 olup, yatak kapasi tesinin 

kullan1m cran1 % '37'ye yukselmi9tir. 

Turizm Bankasi, Gaziantep ve Diyarbak1r 1 1 D~uncD oncelik

li turistik yat1r1m bolgeleri kapsam1na alm19t1r. 

Milli Parklar Dairesi, Ad1yaman Nemrut'da bir milli park 

kurulmas1na karar vermi9tir. Buna ek olar* ,_Gaziantep yak1n

lar1nda Dulilkbaba ve ~anl1urfa yak1nlar1nda Galp1nar'da iki 

orman dinlenme alan1; Birec~k'te Kelaynaklar icin ayr1lm19 

iki adet koruma sahas1 ve Ceylanp1nar'da geyik kcruma sahas1 
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bulunmaktad1r(107). 

Turizm sektorDnOh geli9mesini s1n1rlayan ·bir tak1m ne

denler bulunmaktad1r. Bunlar: 

- Konaklama tesisleri hem kalite hem de miktar bak1m1n~ 

dan yetersizdir ve bu tesislere temin edilen destek hizmet

leri s1n1rl1d1r. 

- Potansiyel kaynaklar ya s1n1rl1 9ekilde kullan1lmakta 

ya d·a hii;: kullan1lmamaktad1r. 

- Bolgede tan1t1m faaliyeti yapacak kurulu9 bulunmamak

tad1r. 

IV.3.2.4. Sinai Kalk1nman1n Amaclar1 

Bolgenin kalk1nma amaclar1 ve sanayin;n bugOnkD mevcut 

durumu dikkate alinarak, Balge'nin sanayile9mffii icin 9u 

amaclar tesbit edilebilir: 

- Balge'nin duragan sosyo-ekonamik yap1s1n1n ancak sana

yile9meyle dinamik bir surece temellenecegi alg1lanarak, 

Balge'nin sanayile9mesi (azellikle tar1ma dayal1) ilk ue 

vazgei;:ilmez hedeflerden biri almal1d1r. 

- Bolge'deki sanayile9meyi te9vik etmek ii;:in kamu altyap1 

tesislerinin . h~z kazand1r1larak tamamlanmas1 ve refah seviye

sini yukseltecek yat1r1mlar1n gercekle9tirilmesi; Bunun sag

lanmas1 bir taraftan bu hizmetlere bagl1 sanayi kurulu9la

r1n1n kar91la9t1klar1 darbagazlar1 giderecek, diger taraftan 

da egitim hizmetlerine ve teknik egitime alan talebi ~rt1ra

cakt1r. 

- VOksek Dcret adeyebilen 19 kallar1nda istihdam alanak

lar1 n1 art1rarak balgeleraras1 gelir dag1l1m1ndaki e§itsiz~ 

ligin artadan kald1r1lmas1na katk1da bulunmak. 

107. D.P.T, Master Plan, Cilt 3 EK·u1A,B,C, s.B-16! 
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- ihracat1 ve diger doviz kazand1r1c1 hizmetleri art1ra

rak Olke 9ap1n~aki plan hedeflerine katkida bulunmak(108). 

IV.3.3. Ti caret-Hizmet 

Ticari faaliyetler, kentsel ve bolgesel ekonomik yap1y1 

tamamlayan etkinliklerdir. Yerel giri9imcilerin varl1klar1n1 

idame ettirmeleri ve vore halk1n1n ge~imini saglayabilmeleri 

19in gerekli hizmetler ve sektor taraf1ndan saglan1r. Tamam

lay1c1 hizmetlerde denilen bu faaliyetler olmaks1z1n ureti

min verimli olarak devam ettirilmesi ve pazarlaman1n surdu

rulmesi mumkun degildir. 

Balge'de ticaret faaliyetlerinin en yogun oldugu il Ga

ziantep1tir. Bolge'de 90~000'in Ozerinde ki9i istihdam eden 

ticaret sektorO, taplam istihtam.ii %6 1 s1n1 olu9turmaktad1r. 

Toptan ve perakende ticaret ve banks finans alt sektor

lerine ili9kin tahminlere gore, Bolge'deki ticari faaliyet

ler GSBH'n]n yakla91k % 14'unu alu9turmaktad1r. Bolge ileri 

i9inde en yUksek pay Gaziantep'indir: ticaret GSBH's1n1n 

% 65'1 ve banka/finans sektoru GSBH 1 a1n1n % 3D'u bu ke1tte 

elde edilmektedir. Diyarbak1r, Adiyaman ve ~anliurfa, Gazian

tep'i izlemektedirler. 

Bolge'deki giri9imlere gerekli mali hizmetleri goturen 

bankac1l1k hizmetleri, Bolge'ye iyi dag1lmam19t1r. Bolgenin 

59 idari biriminin her birinde onde gelen ulusal bankalar1n 

9agunun, 9ubesi yaktur. Bu birimlerin hepsinde yaln1z Ziraat 

Banka~s1n1n 9ubesi alup, H~lk Bankas1'n1n yaln1z 30 merkezde 

9ubesi vard1r. Bankac1l1k hizmetleri Bolge'de giri9imciligin 

geli9mesi a;~s1ndan vazge9ilmez bir gerekliliktir. 1988 y1l1 

verilerine gore Bolge 1 de 236.banka 9ubesi bulunmakta alup, 

6537 alan Ulke . genelinde 9ube say1s1n1n % 3.6 1 s1na tekabUl 

108. D~P.!., Master Plan, Cilt 2, s.2.10 
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etmektedir. Bolge'nin Olke toplam banka kredilerinden ald1~ 

g1 pay yaln1zca % D.8'dir(109). 

Bolgesel dOzeyde, ticaret sektorOndeki okur-yazarl1k d0 7 

zeyi diger sektorlerinkinden d09DktOr. (Tarim harig). Bu du

rumun tek istisnas1 Gaziantep'tir. 

Bolge'deki ticari faaliyetlerin kar91la9t1g1 sorunlar1 

9oylece ozetlemek mOmkOndOr. Ticari faaliyetlerin a91r1 bir 

9ekilde Gaziantep'te yogunla9mas1; mevcut kalifiye (egitil

mi9) personelden gerektigi gibi yararlanamama; bankac1l1k 

hizmetlerinin cografi ag1dan yetersiz dag1l1m1d1r. 

Bolge'de ivedi gozOm bekleyen sorunlar 9unlard1r: 

- Halk Bankasi !i!Ubesi olmayan mar-.rkezlerde banka 9ubeleri 

agmak ve mali1dani9manl1k bOroiar1 kurmak, 

- Banka/finans ve otel/lokanta hizmetlerinde ~al19anla

ra i~in i9ba91nda uygulamali egitim yap1lmas1n1 te9vik etmek

ve desteklemek,, 

- Bolge'deki meslek mOfredat1n1 gozden gegirerek, bol

gesel gereksinim ve geli9melere uygun uzmanli.k, dallar1n1, 

geli9tirmek. 

IV.3.4. Gelir Durumu 

Bolge, Olke GSYIH 1 s1ndan % 4 gibi gok kDgDk bir pay al

maktadi.r. TABLD 14'de Bolge illerinin Olke GSYIH'sindaki 

yeri ve onem s1ralar1 verilmi!iltir. 



- 149 -

TABLO 14: BDLGE ILLERININ ULKE GSYIH'SI IC:INDEKI YERI VE 
ONEM SIRASI (1985) 

ILLER IL GSVIH'SININ ULKE GSEVIH'SI ILIN DNEM SI RAS I 
IC:iNDEKI PAVI (%) 

Gaziantep 1" 16 38 
eanl1urfa 0.75 .. 49 
Diyarbak1r On83 52 
Siirt 

Mardin 

Ad1yaman 

KAVNAK 

Oo45 53 
0,51 57 
0<31 59 

Istanbul sanayi Odas1, a.g.e, .s.100,110,113,123,127, 

131,352. 

Bolge'nin illke GSViH 1 s1ndan ald1g1 pay her geQen y1l 

azalmakta ve Bolge'de ki9i ba91na dil9en miktarda bunu takib 

etmektedir. A9ag1da TABLO 15'de,_illke ve bolgede ki9i ba91na 

dil9en GSViH ve Bolge'nin illke. ki9i ba91na dil9en GSViH'ya 

oran1n1 sergileyerek bunu perQinleyebiliriz. 

TABLD 15: ULKE VE BOLGEDE Kier BAQINA DU9EN GSViH VE BDLGE

NiN, ULKE KI9I BAQINA oOeEN GSVIH'SINA ORAN! 

1979(Cari fiyatlarla). 1963 1986 
Tl:: % TL % TL % 

LIL KE 49.389 100 239.447 100 754.076 100 

BDLGE 24.868 50.35 109.703 45.81 329.785 43.73 

KAVNAK: ISTANBUL SANAVi ODASI, a.g.e., s. 33,52,58,78,87,94,365. 

Tablolardan da gorillecegi Ozer~ Salge gelir yonilnden 

oldukQB kotil durumdad1r. Gelir tablosu, Bolge'de kapsaml1 

ve etkin bir kalk1nma (sanayile9me) gerQekle9tirilmesinin 

onemini Qak iyi vurgulamaktad1r. 
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IV.3 . 5. istihdam Balge'deki i9gOcO 1985 y1l1nda (12 ya

~1n Dzerinde ve ekonomik bak1mdan aktif nOfus) 1.527.845 ki

~i olup, nOfusun a9ag1 yukar1 % 36 1 s1n1 meydana getirmekte

dir . 

Toplam i9gOcOnOn 1975-85 daneminde y1ll1k art19 oran1, 

% 1. 97, Salge nOfusunun y1JJ.1k ·· art19 oran1 ise, ayn1 danemde 

% 2.97'dir. 

Balge'de gal19an nufusun gal19mayan nOfusa oran1, 1985' 

de 1.8; 1980'de 1.8 ve 1975'de 1.6 olmu9tur. A9ag1da TABLD 

16'da Balge'nin sektarel istihdam dag1l1m1n1 garmemiz mOm

kOndOr. 

TABLO 16: BDLGE SEKTDREL iSTiHDAM DA~ILIMI (1985) 

EKDNOMiK : SEKTDRLER TQPb.SM. -BDLGE jsTiHDAMI TOPLAM isTiHDAM VUZDESI 

Tarim 1.086.676 71.12 
-

Madencilik 3.079 0.20 

imalat 76.437 5.00 

El'ektrik/Gaz/Su 1.221 0.08 

in9aat 49.322 3.23 

Ti caret 61.802 4.05 

Ula91m/Haberle9me 37.861 2.48 

8ankac1l1k/Sigorta 5.891 0.39 

Hizmetler 50.784 3.32 

Kamu Hizmetleri 154.771 10.13 

TOPLAM iSTiHDAM 1.527.845 100.00 

TDPLAM NUFUS 4.303.567 -

I!;iGOcO YUZDES:i: 35.50 -
KAYNAK: D.P.T., MASTER PLAN, C!LT 4 EK D,E,F,G, ••••••••• 1 50'den 

Naklen, D!i.E, GENEL NUFUS SAYIMI, NUFUSUN SOSYAL VE EKONO-

· M:i:K GOSTERGELERi 
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Tablodan da g5rDldDgD gibi, tar1m sektara··salge istih

.dam1nda h~l~ %71 dOzeylerinde egemend~~ Bunu % 10.13 ile 

kamu hizmetleri izlemektedir. Sanayinin pay1 da % 5 1 ler do

laylar1ndad1r. 

IV.4. GAP'IN GELi9iMi VE OZELLiKLERi 

TDrkiye'nintoprak ve su kaynaklar1 potansiyelinin en 

onemli bolumunu olu9turan Firat ve Dicle havzalar1, ba9lan

g1gta havza planlamac1lar1n1n ilgisini gekmi9tir. Cumhuri

yetin ilk y1llar1nda ara9t1r1lmaya ba9lanan F1rat havzas1n

da 1936 y1l1nda, bugunku Keban baraj1 aksina yakin bir kesit

te Keban ak1m g5zlem istasyonu kurulmu9; b5ylece Turkiye'nin 

ilk hidrolojik gozl, :mlerden birisi ba9lat1ilim19t1r. Bu ad1m1 

Kemaliye ak1m gozlem istasyanunun devreye sokulmas1 izlemi9-

tir. 

F1rak havzas1 sundugu daha geni9 potansiyel nedeniyle 

azcelikle ele al1nm19, 1961 y1l1nda toprak ve su kaynaklar1-

n1n geli9tirilmesine ili9kin proje ~al19malar1 ba9lat1lm19-

t1r. F1rat havzas1 istik9af Raporu 1964 y1l1nda, A9BQ1 First 

Projesi istik9af Raparu'da 1966 y1l1nda tamamlanm19t1r. 

istik9af raparlar1nda onerilen su yap1lar1ndan sulama 

tesisleri maater plan, hidroelektrik santraller ise fizibili

te dDzeyinde ~al191lmak uzere 1968 y1l1nda yerli-yabanc1 

firmalar konsorsiyumuna ihale edilmi9tir~ 1970 y1l1nda tamam

lanan bu gal19malar F1rat havzas1nda seri bagl1 Karakaya, 

Golk5y ve Orta Karababa Barajlar1yla 1 .Bedir.Pompaj1, Bedir 

Baraj1, Urfa Tune~. ve Hilvan Pompaj sistemini onermektedir. 

Raporda sulama alan1 ?OD.ODO ha., enerji Dretimi ise 2?00MW 

kurulu gO~ arac1l1g1yla 14.8 x 109 kwh/y1l olarak verilmi9-

tir. 
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1976 y1l1nda kesin projesi tamamlanan Karakaya Baraj1n1n 

in9aat1, tum d19 kredi zorluklarina kar91n ayn1 y1l ihale 

edilmi9tir. Petrol fiyat larindaki yuksek si~rama, enerji ve 

pompaj revize edilmi9tir. 1977 y1l1nda haz1rlanan Vuksek 

Karababa Baraj1 ve HES ozet raporu ile onerilen ve Orta Ka

rababa Baraj1n1 60 km yOkselten Vuksek Karababa Baraj1, Gul

koy ve Bedir Baraj iyla Bedir pompaj1n1 butunuyle kald1r1r~ 

ken Hilvan pompaj1n1n enerji tuketimini de onemli ol~ude 

du9urmu9t0r(110). 

Ayn1 y1l haz1rlanan Urfa HES ve Harran Ovas1 sulamas1 

planlama raporunda, Harran Dvasindaki 142.000 ha sulaman1n 

Mardin-Ceylanpinar sulamalar1n1n bag1ms1zla9t1r1lmas1 ve on

celikle ger~ekle9tirilmesi d09DnDlm09tDr. 

Dicle Havzas1n1n F1rat Havzas1 ile birlikte ele al1nma

s1 yla GAP gunumuzdeki formulasyonuna ula9m19 bulunmaktadir. 

Ulkenin en buyuk depolama yap1s1 olan Ataturk (Vuksek Kara

baba) 8araj1n1n yap1m1n1n 1983 y1l1nda ihale edilmesiyle de 

GAP 1 1n onemli bir ad1m1 at1lm19 olmaktadir. 

GAP, oncelikle sulama ve enerji yat1r1mlar1 olarak d09D

nOlmu9 fakat tar1m1n geli9mesiy1e diger tum sektorleri de be

raberinde surukleyecegi dikkate alinarak entegre bir kalkinma 

projesi haline donu9turulmu9tur GAP, su ve toprak kaynaklar1 

developman1 bak1m1ndan 13 proje demetinden olu9maktad1r. Pro

jelerin 7 1 si F1rat, 6's1 ise Dicle havzas1ndad1r. 

Bolge'de toplam gu~leri 7640 MW olan 22 baraj, 19 hidro

elektrik santral in9a edilecektir. 4200 MW 1 1n1 ise Karakaya 

ve .. Ataturk barajlar1 saglamaktadir. Ayrica 19 hidroelektrik 

110. Necmi StiNMEZ, Ali BA~ABAN, Mehmet M. KARADENiZ, Gtiney-·-
,. doau Fnadolu Projesi ve Entegre Bolge Vakla91m1, TUBffi-

TAK-TOAG Vay1n1 An; k!ua, 1985,s.5. . 
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santralden yakla91k 27 milyar kilowattsaat enerji Oretile
cektir( 111). Uretilecek enerji 1981 y1l1ndaki toplam enerji 
Oretimine denktir. 

Projenin ger~ekle9tirilmesi durumunda 1.656.627 ha ta

r1m arazisinin sulamas1 ongorulmue olup, sulamcak olan Cum

huriy~t doneminden gunumuze kadar geli9tirilen kamu sulama

lar1n1n alan1ndan fazlad1r. 

Firat alt sisteminin 19~4 y1l1nda hizmete giren Keban 

Baraj1 ile 1976 y1l1nda temeli at1lan ve 1988 y1l1nda baz1 

birimleri i9letmeye a~1lan Karakaya Baraj1 d191nda en onemli 

projesi A§ag1 ··F1rat Projesidir( 112). 

··1v.s. GAP'IN ALT PROJELERi 

GAP ile, aeamal1 alarak yap1m1 ongorulen 13 projenin ve 

bu prajelerin alt Onitelerinni son durumlari itibariyle 

ozellikleri a9g1da ayri ayri a~ikla~ jmaya gal191lacakt1r • 

. IV.5.1. A§ag1 F1rat Proj~si 

A9ag1 F~rat Projesi yedi Oniteden alu9maktad1r. 

IV.5.1.1. Ataturk Baraj1 ve Hidroelektrik Santrali 

Ataturk Baraj1, A§BQl F1rat 1 1n geli9tirilmesinde kilit 

yap1~1r. Temel amac1 sulama ve hidroelektrik enerji Oretimi. 

olan gok ama~l1 bir baraj olup, F1rat Nehri'nin ana .kalu 

Ozerinde, in9a edilmektedir. Baraj ve HES in9aat1, Agustas 

1983 1 de ba9lam1x alup, Olkenin en bOyOk baraj1 ve HES'dir. 

111. Fe11ruh ANIK, GAPi'ive D.S.!., Bilim ve Teknik Dergisi, 
TUBiTAK,· Cilt: 23, say1:27D, May1s 1990, s.35 

...... 
112. Ali BALABAN.i. GAP Sulamalar1 ( olanaklar1 ve Sarunlar), TOr

kiye Ziraat Muhendisligi 3.Teknik Kangresi, Ziraat Muhen
disligi Ddas1 Ankara Universitesi Ziraat FakUltesi, An
kara, Deak 1990, s.752 
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AtatDrk Baraj:i;golDndeki suyun bir k1sm1, eanl1urfa tD
relinin iki hatt1yla eanl1urfa.- Herran ve Mardin - Ceylan-

p1nar sulama projelerine cekilecektir.:1Siverek - Hilvan, 

Bozova ve Suruc - Baziki sulama projeleri, rezervuardan su

lama suyu pompalayacakt1r 

B~raj golOndeki kullan1labilir suyun geri kalan1, bara

j1n hidroelek trik santralinden b1rak1larak enerji Dretimin

de kullan1lacakt1r. Santral1n her biri 300 MW olan 8 Onite

sinin toplam kurulu gOcD 2400 MW'dir. AtatDrk Baraj1 ile 

toplam 882.380 hektar alan1n sulanmas1 saglanacak. sulaman1n 

geli9mesinden once yilda 8.9 Milyar KWh, sulamanin kismen 

geli9mesinden sonra ise yilda 8~1 Milyar KWh ve sulaman1n 

tam geli9mesinden sonra da 6 Milyar KWh elektrik enerjisi 

ilretilecektir. 

Baraj ve HES'nda, su tutmada ilk ad1m olarak Temmuz · 

1988'de De devirasyondan biri kapat1lm19t1r. 1991 y1l1 Ma-. 

y1s' 1nda 1. nolu dJni te devreye girecek 9ekilde i;:al91malar 

~ilrdil~illmektedir. 

IV~5.1.2. eanliurfa Tiln~li 

eanl1urfa, dilnyanin en uzun sulama tilneli olup, her biri 

cap1 7.62m. ve uzunlugu 26.4 km olan 2 tilnelden olu9maktad1r. 

eanliurfa TOneli, AtatDrk Baraj golDnden alacagi suyu 

~anliurfa - Herran a9ag1 ovalar1n1n v~ Mardin - Ceylanp1nar 

sulama alanlar1n1n ans kanallar1n1n ba91na verecektir. Halen 

yap~m1 suren tOnelin 1992 y1l1nda tamamlanmas1 planlanm19t1r. 

IV.5.1.3. eanliurfa Hidroelektrik Santral1 

eanliurfa Tune~ i;:1k191ndan sonra ans isale kanali. 

ilzerinde 50 MW kurulu gDcOnde ve yilda 124 Milyon KWh elektrik 
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enerjisi Oretecek olan eanliurfa Hidroelektrik Santral1n1n 

ger9ekle9tirilmesini 9abukla9t1rmak amac1yla, 1985 y1l1 
: i 

sonunda eanliurfa sulama I.!-K1s1m in9aat1 kapsam1na al1nm19-

t1r. 

IV.5.1.4. 9anl1urfa ~ Herran Dvas1 Sulamas1 

eanl1urfa - Harren sulama alan1 eanl1urfa kentinin gu

neyindeki al~ak ovalardan Suriye s1n1r1na kadar uzanmakta

d1r. Sulema alan1 toplam 141.535 hektar alup 43.041 hektar

l1k 9anl1urfa VE 98.494 hektarllk Harren sulamas1 alt sis

temlerinden alu9maktad1r. Bu prajenin in9as1 1980 y1l1nda ' 

ba9lat1lm19 olup 1992 y1l1nda tamamlanmasi planlanm19t1r. 

Vuzey suyuyla yap1lacak alan bu sulamanin yan1s1ra, al9ak 

avalarin guney kesiminde, Suriye s1n1r1n1n yak1n1nda, kO~Ok 

Hl9ekli yeralt1 suyu sulama sisteml~eri 9imdiden kurulmu9~ 

tur. Bu sistemlerle, toplam 13.800 hektar civarinda bir alan 

sulanmaktad1r. 

IV.5.1.5. Mardin - Ceylanp1nar Ovalar1 Sulamas1. 

Bu prajenin hizmet verecegi alan, eanl1urfa.ve Mardin 

illeri aras1nda uzaramakta alup. toplam 334.939 hektar geni9-

ligindedir. O~o cazibeli D~D de pompajl1 almak Dzere alt1 

alt prajeye ayr1lm19t1r. Bu prajenin ana kanal sisteminde 

eanliurfa TOneli yaluyla Ataturk Baraj gHlunden beslenmekte

dir. 

Ceylanp1nar y~ralti suyu sulama alanlar1, yukar1daki 

projenin guney k1sm1nda yer almaktad1r. ve bu bHlge de 9.000 

hektarl1k arazi kuyularla sulanmaktad1r. Prajeye ili9kin 

haz1rlanan fizibilite raporu 1986 y1l1nda tamamlanm19t1r. 
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IV.5.1.6. Siverek - Hilvan Pcmpaj Sulamas1 

AtatOrk Barajijndan pcmpajla sulanacak clan bu Onitenin, 

sulama alan1 160.105 hektar clacaktir. Prcje henuz an plan

lama a9amas1ndad1r. 

IV.5.1.7. Bczcva Pomp~j Sulamas1 

AtatOrk Baraji'ndan pompajla sulacak olan bu Onitenin, 

toplam sulama alan1 69.702 hektar clup, on etOd a9amas1nda 

gal1~malar1 1987 y1l1 iginde tamamlanm19t1r. 

A9ag1 Firat prajesinin tOmOnOn ger~ekle9mesi i~in, 1989 

y1l1 degerlert ile 8.483 Milyar TL 1 11k bir yat1r1m1 gerek

tirmekte alup, y1ll1k toplam sulama ve enerji faydas1 is~1 

1.228 Milyar TL alacak1tr. 

IV.5.2. Karakaya erojesi 

.Bu praje, Karakaya Baraj1 ve Hidroelektrik Santral1n1 

kapsamaktadir. F1rat Nehri Ozerinde in9a edilen baraj ve 

HES tesislerinin in9as1na 1976 y1l1nda ba9lam19 olup, Hazi

ran 1986'da SU tutulmaya ba9lanm19t1~. Santral1n ilk o~ Oni

tesi 1987, son Oc Oniteside 198B'de i9letmeye al1nm19t1r. 

Her biri 300 MW clan 6 uniteden alu9an HES 1 n1n tcplam 

kurulu gucu 1800 MW alup, y1ll1k elektrik enerjisi Oretimi 

7.354 Milyar kWh't1r Mart 1988 tarihi itibariyle Baraj ve 

HES icin 1.200 Milyar TL harcanmi9t1r. Taplam fayda 1988 y1-

l1 fiyatlariyla 619.4 Milyar TL/v1l'd1r. 

IV.5.3. S1n1r Firat Projesi 

S1n1r F1rat Prajesi iki Oniteden alu9maktad1r. 
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IV. 5.3.1. 8irecik 8araj1 ve Hidroelektirk .Santral1 , 

Bu proje, sulamaya ve hidroelekt±ik enerji Oretimine 

yonelik gift amagl1 bir projedir. Kurulu gOcO 6?2 MW y1ll1k 

enerji Oretimi 2519 GWh olup kat 1 i11proj8si haz1rd1r. Baraj 

ve HES yap-i9let-devret modeline gore ger9ekle9tirilecektir. 

IV.5.3.2. Karkam1~ 8araj1 ve Hidroelektirk Santral1 

Bu proje, hidroelektrik enerji uretimine yonelik tek 

ama9l1 bir projedir. Kurulu gucu 180 MW y1ll1k enerji uretimi 

653 GWh alup kat'i prajesi haz1rd1r. 

S1n1r Firat Projesinin toplam yat1r1m bedeli 926 Milyar 

TL, y1ll1k enerji faydas1 201.109 Milyon TL alacakt1r. 

IV.5.4. Suru9-Baziki Prajesi 

Atatilrk Baraj1ndari k1smen catibeli kismen pampajla su

lanacak olan Suru9 ve Ba~~ki Ovalarinda taplam 146.500 hek

tar' l1k alan mevcuttur. Sulema alanine giden su yalu uzerin

de 4 hidraelektirk enerji santrali (toplam 44 MV kurulu gug) 

yap1lmas1 ongorulmektedir. Proje en etOd a9amas1nda alup, 

toplam yat1r1m bedeli 1.113 Milyar TL, y1ll1k faydas1 ise 

133.934 Milyon TL alacaktir. 

IV.5.5. Ad1yaman - Kahta Projesi 

Master plan a9amas1nda olan bu proje,, 5 adet hidroelekt

rik santral ve 6 adet barajdan olu9maktad1r. Ayrica, bu pro

je alan1n1n yakla91k alarak 30 bin hektarlik k1smi AtatOrk 

Barajindan pampajla sulanacaktir. 6536 hektar sulanmas1n1 

saglayacak alan ~amgazi Baraj1, 1986 y1l1nda ihale edilmi9-

tir. 
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Projenin yat1r1rn bedeli, 819.200 Milyon TL, y1ll1k fay

das1da 113.901 Milyon TL'd1r. 

IV.5.6. Ad1yaman - Gaksu - Araban Projesi 

Projenin amac1 71.598 hektar alan1 sulama ve Gaziantep'e 

kent suyu saglamaktir. Proje kapsam1nda yer alan Cataltepe 

8araj1 planlama, sulamas1 ise master plan a9amas1ndad1r. Bu 

baraj, projenin kilit yap1s1d1r. 

Ayr1ca proje kapsam1nda Erkenek HES (? MW kurulu gug ve 

GWh) onerilmi9tir. 

Projenin yat1r1m bedeli, 579.200 Milyon TL, y1ll1k fay

das~da 50.058 Milyon TL'd1r. 

IV.5.7. Gaziantep Projesi 

Bu proje ile toplam 89.000 hektar arazi sulanacaktir. 

Proje.kapsam1nda yer alan ve 7.330 hektar alan1 sulayacak 

clan Hanca§iz Baraj1 1985·y1l1 iginde ihale edilmi~ ve 1988 

de tamamlanm19t1r. Sulema ~ebekesinin 4.600 hektarl1k k1s

m1n1n in9aat1da 1986 y1l1 Haziran ay1nda ihale edilmi9tir. 

13.680 hektar alan1n sulanmas1n1 saglayacak alan Kayac1k 8a

raj1da 1986 y1l1nda ihale edilmi9tir. Gerekli haz1rl1klar 

tamamland1ktan sanra Ekim 198? 1 de temeli at1lm19t1r. Geriye 

kalan Kemlim 8araj1 1969 hektar ve F1rat (Birecik 8araj1ndan) 

Nehrinden yap1lacak pampaj sulamas1 66.021 hektar ise plan

lama a9amas1ndad1r. 

Prajenin yat1r1m bedeli 390.400 Milyan TL, y1ll1k fayda

s1da ?9.?60 Milyan il'd1r. 
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IV.5.8. Dicle - Krslk1z1 Projesi 

Bu proje ile · DicleBarsj1 ve HES, Krslk1z1 Bsraj1 ve HES 

ile 126.000 hektar alan1n sulsnmas1 ongorDlmektedir. Ayr1ca, 

Dicle Baraj1 ve HES ile y1lda 298 Milyan kWh, kralk1z1 Bara

j1 ile de 146 Milyon kwh enerji Dretilecektir. 

IV.5.8.1. Krslk1z1 Bsraj1 ve Hidroelektirk Ssntral1 

Halen yap1m1 suren bsrsj ve HES, Diyarbak1r s1n1rlar1 

icinde Dicle nehrinin Maden cay1 kolu Dzerindedir. Maksad1 

sulama ve enerji alan prajenin yap1lmas1n1 gerektiren en 

onemli neden, Dicle sag sahil ovalar1n1n sulanmas1n1n temi

nidir. Bu prajenin gercekle9mesiyle, 52 bin hektar1 cazibe, 

74 bin hektar1 da pampajla olmak Dzere toplam 126 bin hektar 

clan sulanacaktir. Ayr1ca y1lda 142 Milyon kilcwat saat 

elektrik enerjisi elde edilecektir. Kas1m 1984'de ihale edil

mi9 olup, in9aat1 devam etmektedir. 

IV.5.8.2. Dicle Baraj1 ve Hidraelektrik Santral1 

Kralk1z1 Ba~aj1n1n ~ansab1nda in9a edilecek clan Dicle 

8araj1 ve HES yilda 298 Milycn kwh elektrik enerjisi Drete

cek, ayr1ca rezervuar1ndan 126.000 hektar araziyi sulayacak 

su temin edilecektir. Kas1m 1985 1 de ihale edilmi9 ve in~aa

tina Haziran 1986'da ba§lam19t1r. 

IV.5.9. Batman Prajesi 

Bu praje .ile Batman Baraj1 ve HES in9a ~dilerek 185 MW 

kurulu gDc ile y1lda 483 Milyan kWh elektrik enerjisi Dreti

lecek ve 38.000 hektar alan1n sulanmas1 saglanacaktir. 

Baraj ve HES Kasim 1985 tarihinde ihale edilmi9 ve Ha

ziran 1986'da in9aat1na ba9lanm19t1r. Rraje ile, sulanmas1 
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angarOlen Batman sa~ sahil avalar1 sulamas1 kat'i praje ~a

l1~malar1 devam etmektedir. 
• I I 

Prajenin yat1r1m bedeli 432.000 Milyan TL, y1ll1k fay

dasida 68. 673 Mil yon TL' dir. 

IV.5.10. Batman-Silvan Projesi 

Proje ile, Dicle sol sahil ovalar1nda toplam 257.000 

hektar olan sulanacak, 240 MW kurulu gO~ ile 963 GWh enerji 

Oretilecektir. 

Prajenin yat1r1m bedeli 2.803.200 Milyan TL, y1ll1k fay

dasida 286.540 Milyon TL'dir. 

IV. 5.11. Garzan Projesi 

Garzan-: sulama prajesi, Siirt ilinde, Batman havzas1n1n 

hemen yan1nda yer alan Garzin nehir havzas1ndad1r. sulama 

alan1. 60.000 hektar olarak pl~nlanm19t1r. Garzin baraj1n1n, 

90 MW'lik bir hidroelektrik santral1 alacakt1r. On etud a9a

mas1nda 9al19malar1 yurutOlmektedir. 

Projenin yat1r1m bedeli, ?58.400 Milyan TL, y1ll1k fay

das1 da 64.480 Milyan TL'dir. 

IV.5.12. Ilisu Prajesi 

Praje ile Ilisu Baraji ve HES'in yap1m1 anerilmi9tir. 

Baraja 1.200 MW gOcOnde bir hidraelektirk santral1 kurulmas1 

planlanm1~ alup, y1ll1k enerji Oretimi 3830 GWh alacakt1r. 

Kesin prajesi haz1rla~m19t1r. 

Projenin yat1r1m bedeli, 1.200 Milyar TL, y1ll1k fayda

s1nda 327.411 Milyan TL'd1r. 
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IV.5.13. Cizre Projesi 

Cizre projesi, Cizre Baraj1 ve HES'yla, Nusayin-Cizre

Idil Ovalarindan 89.000 hektar alan1n sulanmas1n1 ongormek

tedir. Cizre enerji santrali 240 MW'l1k bir kapasiteye sahip 

olacak ve y1lda 1.200 GWs enerji uretecektir. 

Projenin yat1r1m bedeli, 601.600 Milyon TL, y1ll1k fay

dasida 179.171 Milyon TL'd1r(113). 

113. Bu bolum tamamiyle, Selim FAKIO~LU, a!g~b., s.4-12'den 

ve D.P.T., Master Plan, Cilt 4, Ek.D,E,F,G, s.E.12-

E.14'den al1nm19t1r. 



SOLUM U 

GUNEYDO~U ANADOLU BDLGESINDE 5ANAYILE9ME PERSPEKTiFi 

Bir ulkenin veya bolgenin kalk1nmas1, bir~ok faktor ta

raf1ndan belirlenir. Dzellikle, yeralt1 - yerustD zenginlik

leri ve be9eri sermaye kalk1nmada en onemli rolu Dstlenmek

tedirler. 

Salge kalk1nmas1, bir bolgenin, tum kaynaklar1n1n ve 

tum ekcrnomik sektorlerinin birlikte gelii;;tiri~ . .,ni ongor

dugtlnden, buy Ok yat1r1mlar gerektirmektedir. __ Bu baglamda, 

ge9mi§ten gOnumOze azgeli§mi§ bolge ozelligini koruyan 

(sosyo-ekonomik,siyasal), GOneydogu Anadolu Bolgesi; sundugu 

potansiyele bak1lmaks1z1n kalkinmada oncelikle ele al1nmas1· 

zorunlulugu has1l olmu§tur. Boyle bir kalkinmada ekonomik ve

rimlilik geri plans itilecek, optimizasyan madeli ise se9ilen 

kalkinma hedeflerini ger9ekle§tiren maliyet minimizasyonuna 

don09ecektir. Diger bir ifadeyle Bolge'nin kalk1nmas1 (sana

yile9mesi) irrantabl, yapay ve zorlamali fakat oncelikli al

mal1d1r(114). 

Guneydogu Anadolu 8olgesi'nin patansiyeline ili~kin ve

riler azgeli9mi§ bir bolgenin zorlamal1 kalk1nd1r1lmas1 gibi 

ulke ekonomisine yuk getirecek bir kalk1nmay1 ifade etmemek

tedir. Aksine, sahip aldugu, toprak, su ve bir bolum jeolo

jik kaynaklar yeniden Olke potansiyelinde ana bile9enleri 

temsil etmekte; bolge kalk1nma~1 ile ulusal kalkinma ili9ki

leri a91s1ndan yGksek bir bag1nt1y1 i9aret etmektedir(115). 

114. Necmi SDNMEZ, Ali BALABAN, Mehmet M. KARADENiZ, a.g.e., 
s.29 

115. y!a.g.e., s.32 
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Balge'nin sanayile9me perspektifi, elbettek~ bir ~ak 

faktor taraf1ndan belirlenecek; ams en onemlileri hi~ ku9ku 

yokki sulama ve enerji yat1r1mlar1n1ngeli9imi ve diger sek

torleri etkileme derecesi olaca~i~. Bunun yan1nda, Bolge 1 nin 

sosya-ekonamik yap1s1, Salge igi ve d191 dinamikler ayr1ca 

Solge'ye yakla91m bigim de sanayile9me perspektifinde etkili 

olacakt1r. Gergekten Salge, GAP'1n gergekle9mesi ile deger

lendirebilecek kayiak miktarlar1 ve ge9itliligi, h1zla geli-

9en tar1msalmodernle~me ve goreli kentle9meye dayal1 alarak 

onemli boyutlar1 bulacak talep bOyDklOkleri ile bolgeye yo

nelecek yat1r1mlar igin ciddi bir temel-ortam olu9turacak

t1r ( 116). 

V.1. B0LGEDE SANAYiLE~MENiN ONEMi 

Kalk1nma ve sanayile9menin eqanlaml1 kullan1ld1g1 gOnO

mDzde, azgeli9mi9 Olkelerin/bolgelerin en bOyOk sorunlar1n

dan biri, ekonomik, sosyal ve siyasal bunal1mlara sebebiyet 

vermeden toplumu, sanayi taplumu haline don09tOrebilmekte

dir( 117). 

Sanayi sektarD, ekanaminin h1zl1 bOyOyen bir sektorO 

olmas1 ve diger kesimlerde yol agt1g1 yagun etkiler yOzOnden, 

kalk1nma sOrecinde segkin bir yere sahiptir. 

Sanayile9me bir bo9lukta degil, belli bir sosya-ekonomik 

ortamda olu9maktad1r. Fakat ayn1 zamanda, bu sasyo-ekanomik 

ortamda koklD don09Dm ve dinamik yap1lar1n olu9mas1na neden 

olmaktad1r. Bu nedenle sanayile9me sOrecinin ortaya g1kmas1 

sanayi devrimi olarak adland1r1lm19t1r. Zira, bu sOrece gi

ren Olkelerde teknik, ekonomik, ~asyal, orgptsel,ve kOltOrel 

116. DESiVAB, a.g~e., s.148 ,~·{ 

·11?. Turkel MiNiBA~, Azgeli9mi9 Olkelerde Kalk1nman1n Finans

man Politikalar1 ve Tilrkive, i.O~ !ktisat Fak. Vay1n 

No: 528 istanbul, s.13. · 
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ag1lardan kaklO dan090mlEr sanucu yEni yap1lar alu9mu9~vE 

alu9maktad1r(118). 

BugOn, dOnyam1zda bir gak balgEsindE, Ekanamik sava91n 

kazan1lmas1nda, sanijyilE9mEnin ilk VE tEmEl hEdEf halinE gEl

digini ag1kga garmEk mOmkOndOr. DzElliklE azgEli9mi9 OlkElEr 

bilhassa bu alandaki gabalar1n1 yagunla9t1rm19, sanayilE9mE 

ilE OlkEnin rEfah dOzEyi VE ekanamik ag1dan gDglendigini 

saptayabilmi~lerdir. ·Arna azgeli9mi9 Olkelerin sanayile9me 

yalundaki en anemli engeli, sanayile9meyi finanse edecek 

kaynak kitl1g1d1r. BugOnOn geli9mi9 Olkelerindeki tarihsel 

sOrece bak1ld1g1nda, sanayile9mEnin ilk evrElerinde, sanayi

nin t ar1mdan finanse edilid~ini garmEk mDmkOndOr. Dyleyse, 

bugOnkD azgeli9rni§ Olkelerde/bolgelerde sanayile§me hareke

tine giri9meden ance tar1m kesiminin geli9mesine anem vermek 

zarundad1rlar. 

Bilindigi gibi, sanayile9me, i9gi ba91na oldukga fazla 

yat1r1m1 gerektirdiginden, kaynak s1k1nt1s1 iginde bulunan 

azgeli9mi9 Dlkelerin bunu gergekle9tirebilmeleri aldukga 

zardur. Bunun igin, azgeli9mi9 Olkelerin sanayile§meleri, 

bir anlamda tarimda verimliligin artt1r1lmas1na bagl1d1r. 

Tarimda verimliligin artt1r1lmas1 sanayile9menin tek arac1-

d1r. Gergekten, azgeli9mi9 Olkelerde tar1m koklO alarak ma

dernle9medikge sanayile9me, birgak kimsenin satin alma gOcO

ne sahip bulunmamalar1ndan dolay1 ve bunun sanucu alarak pa

zar yaklugundan geli9mE kaydedemez. Diger yanden tar1msal 

geli9me de, fazla i9gDcDnO gekecek sanayile9me almad1kga faz

la ileri gidemez(119). 

Tarimsal kalk1nma butana ile s1nai kalk1nmaya yard1m 

eden bir sektardOr. Tar1msal kalk1nma olmadan:ve azgeli9mi9 

bir~Olke/balgede tar1msal kalkinma yap1lmadan s1nai kalkin-

118. HOsnO ERKAN; Sosyo-Ekanomik Balgesel Geli9me, Dakuz EylOl Oniversi

tesi Vay1nlar1 Na: 0906.87. Ar.005.038, izmir, 1987 s.137.138 

119. Osman ARIKAN, Dagu BalgEsinin Sanayile§mEsi, AtatOrk Oniversitesi 
Vay1nlar1, Vay1n No: 156, Ankara, 1973, s.12 
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madan soz etmek veya s1na1 kalk1nman1n gergekle9ebilecegini 

du9Dnmek olanaks1zd1r. 

~al19man1n dorduncu bolumunde, tum yonleriyle Guneydogu 

Anadolu Bolgesinin, henuz degerlendirilmemi9 zengin kaynak

lar1na ragmen, ulke ortalamalar1na gore onemlice gerilige 

(sosyo-ekonomik) sahip oldugunu ortaya koyduk. 

Bolgenin, sosyo-ekonomik yap1s1, tar1ma dayal1 . gelenek

sel toplum yap1s1n1 yans1tmaktad1r. Bu yap1 igerisinde, su

lama ve enerji projelerinden sonra, geli9meleri kendi ak191-

na birakmak bolge kalk1nmas1ndan beklenen sonucun umulan du

zeyde olmas1n1 engelleyecektir. Zira, geleneksel tarima dayal1 

Toplum··yap1s1, kendi kendin_?: be~lf:!yen -~,e~i9me sDrecinin g.er.Ek 

sinim duydugu ic dinamizmi yaratmaktan uzaktir. Bunun yanin

da kalkinma toplumun tarn kururnlarinda kfiklD degi§meler ge

tirdigine gore, oteki sDreclerinde dikkate al1nmas1 gerek

mektedir. Bunlar ki9ilerin al19kanl1klar1n1n, dDnya gorD9le

rinin, aralarindaki ili9kilerin ya9ay19, mal ve hizmetlerden 

Yararlanma biciminin degi9mesi gibi, iktisadi geli9meye bag-

11 olaylardir. Bu .. model igerisinde sanayile9me, iktisadi 

ve sosyal kalk1nman1n etkin bir arac1 olarak yer almakta ve 

bolgenin tarimdan sanayiye gegmesini saglayarak en belirgin 

gorDntDsDnD vermektedir. 

Boylesine koklD bir degi9imin gergekle9tirilebilmesi 

igin, her alanda uygun bir ortamin yarat1lmas1 ya da kendi

llginden olu9tumas1 gerekir. GDneydogu Anadolu Bolgesinde, 

bu sDrec kendiliginden olu9arnayacag1na gore, kalkinrna gaba

lar1n1n ba9lat1lmas1 dolayli yollardan saglanacaktir. 

Sanayile9me, tan1m1 geregi kalk1nman1n en onernli etrne

nidir. Nitekirn, bugDn hemen hemen tDm kalkinma kuramc1lar1 

ve uygulay1c1lar1 sanayile9me ile kalk1nmay1 ozde9 kabul 

etmektedirler. 
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GDneydogu Anadolu Bolgesi'nde sanayile9me hareketi, yal

n1z iktisadi degil, taplumsal, kDltOrel, siyasal deger yar

g1lar1n1 degi9tirip ileri gotOrecek sosyal kalk1nmay1da gu

vence al tin a alabilecek potansiyele sahip olacaktir. 

GDneydogu Anadolu projesi(GAP), boyutlar1 ve sonu9lar1 

itibariyle Dlkemizin bir bolgesine hapsedilmeyecek nitelil<tE 

oldu~ugibi, bu yore ile diger yorelt!r, bu arada ozellikle ba

t1 bolgeleri ile ekonomik ve sosyal ili9kilerin yeniden be

lirlenmesinde onemli rol oynamaya aday gorulmektedir. zira, 

proje, bir yandan yeralt1 ve yerDstO su kaynaklar1n1 eskiye 

oranla cok daha bol ve etkin olarak devreye sokarak, diger 

yandan da elektrik Oretimini Dlke cap1nda artt1rarak yeoi 

ekonamik yap1lanmaya onemli bir zemin olu9turmaktad1r. Soz 

kanusu yeni yapilanmada hem tar1m1n islah edilip, geli9tiril

mesi hem de sanayinin alu9turulup, yayg1nla9t1r1lmas1 gOnde

me gelmektedir. 

Bilindigi Ozere, kalkinma hamlelerinin ticaret merkez,

lerini, onun hemen arkasindan da sanayi merkezlerini giderek 

batiya taplamasi, Dlke genelinde bati ile dagu aras1nda ge

lir farkl1la9mas1na yol a9m19t1r. Daha cok tarim ve hammad

de Dreticisi durumunda clan yoreler, sanayile9me yolunda 

ilerleyen yoreler kar91s1nda sneak goreli bir gerileme icin

de mutlak gelir duzeylerini yukseltebilmi9lerdir. 

Sanayi DrDnlerinin fiyatlar1 ile tar1masl OrDnler ve 

hammadde fiyatlari arasindaki fark, sanayi DrDnleri degi9e

rek, sanayi bolgeleri d191nda kalan yorelerden, sanayi mer

kezlerine dagru kaynak ve servet ak1m1na yal a9agelmi9ler

dir. i~ ticaret hadlerinin artaya 91kartt1g1 bu tor goreli 

gerileme algusu, en a91k bi9imiiile GOneydagu Anadolu Bolge

sinde gorulmektedir. Hatta Bolge'de farkl1 ekonomik faali

yet a§amalarinda bulunan 9ehirler aras1nda bile benzer fark

l1la9ma goze Qarpmaktad1r. 
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KOltOrlerin ve medeniyetlerin korunmas1 dahi, diger fak

torler yan1nda onemli bayutlar1 ile ekonomik dOzeyle ilgili 

oldugundan, sanayi sDrecine giremeyen~ tar1msal OrOn ve ham

madde arzc1s1 durumunda kalan bolgeler bu degerlerini dahi 

koruyamaz durums d09m091erdir.(120). 

Netice itibariyle, Bolge'nin tom alanlarda onemlice bir 

gerilige sahip bulunmas1; jeo-politik konumu, degerlendiril

memi~ zengin kaynaklar1 ve GAP projesi gibi sulama ve ener

ji ag1rl1kl1 yat1r1mlara muhatap olmas1, sanayile9meyi bolge

igin vazgegilemez bir ekonamik, sasyal ve siyasal hedef ha

line getirmektedir. Zira, geli9mi9 yoreler kar91s1nda nisbi 

geriligi kapatabilmenin yegane yolu bolgenin sanayile9mesi, 

dir. 

V.2. BDLGESEL KALKINMADA SANAVILE9ME SURECI 

Bolgesel kalk1nma, sanayile9menin belli bolgelerde top

lanmas1 sonucu ortaya 91kan bu e9itsizligi ortadan kald1rmak 

amac1yla, geri kalm19 bolgelerin sanayile9tirilerek Olke 

iginde adil bir refah dag1l1m1n1n saglanmas1d1r. Bu temel 

amac1 gergekle9tirmek igin uygulanan bolg:Bel kalk1nma poli, 

tikalar1, bolgeler aras1ndaki e9itsizlik derecesine gore 

degi9mekte olup temel ama9 sanayinin yayg1nla9t1r1lmas1d1r. 

Ekonomik ag1dan sanayile9me, toplumlar1n gelir-refah du

zeylerini, Oretimde verimlilik ve istihdam seviyelerini ert

t1rmaktad1r. Sanayile9me sOrecinin bi etkileri, bir mekan 

boyutu i9inde ger9ekle9mektedir. Ost yap1 donat1m1n1n (ilre

tim ve tOketim faaliyetleri) onemli bir kesimini olu9turan 

sanayi sektorDnOn, zaman ve mekan boyutu.igindeki geli9imi 

bolgesel sanayile9me surecini olu9turmaktad1r. Bolgesel 

sanayile9me.sureci, geli9me sOrecinin diger Ost ve altyap1 

unsurlar1yla birlikte ve onl~rla kar91l1kl1 etkile9im. i9inde 

120. izzettin DNDER, GOneydogu Anadolu Projesinin Ekonomik 

ve Sosyal Etkileri, Sanl1urfa ve GAP Sempozyumu, Istan

bul, 1988, s.98-100 
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belli bir zaman-mekan boyutunda ger9ekle9mektedir(121). Bu 

geli9im sOreci igerisindeki degi9imlerin gok geni9 bolgeler

de az bir zaman igerisinde ger9ekle9tirilmesi nerdeyse 

olanaks1zd1r. Ostelik ger9ekle9tirilse bile, bolgenin tama

m1 9e9itli nedenlerle ayn1 etkinlikte bir endOstriyel orta

m1 saglayamayacakt1r. Bu yOzden de segilmi9 bolgelerde bu 

ortam1n olu9turulmas1, kaynaklar1n etkin kullan1m1 a91s1ndan 

gereklidir. 

V.2.1. Bolgede Mekansal Geli9me 

Kalk1nman1n sOrOkleyici sektorO olan sanayi, genellikle 

once yava9 ye .sanra h1zl1 bir tempoda bOyOme seyri gosterir. 

SaDayin~n h1zlanma donemleri, sektor ve bolge iginde dikey 

ve yatay y1g1lma ve bOtOnle9me sOrecine bagl1 olarak ger9ek

le9ir. Bolgesel kalk1nmada sanayi sekt~rOne bOyOk gorevler 

verilecegine gore, bunun h1zland1r1lmas1 igin yapay alarak 

bir bolgesel ve sektorel y1g1lma ka91n1lmaz alacakt1r. V1g1l

ma yerine yayg1n . bir sanayile9me palitikas1n1n izlenmesi, 

beklenen sanucu vermeyecek ve kalk1nmay1 yava9latac1kt1r. 

Gerek geli9me merkezleri ve gerekse sOrOkleyici ender 

sanayi birimleri, 9e9itli altyap1 olanaklar1 bulunan mekan

larda artaya 91kar. ileri-geri baglant1lar1 ve bolgesel gir

di-91kt1 ili9kileri, sanayilerin belli bir mekanda taplanma

s1yla saglanabilmektedir. Bu ili9kilerin varl1g1 ve yagunlu

gu, sanayi birimlerinin birbirlerine yak1nl1g1yla dogru, 

uzakl1klar1yla ise ters orant1l1d1r. 11eri ve geri bag1nt1-

lar1n etkili bir 9ekilde ortaya 91kmas1 mekan yak1nl1g1 ya

n1nda, bu mekan1n altyap1 alanaklarina bagl1d1r. ~e9itli 

alt yap1 9lanaklar1n1n en fazla bulundugu yerler, ekanamile

rin yogunla9t~ bOyOk 9ehirler a1lduguna gor~, sOrOkleyici 

sanayi birimleri ve kampleksleride bu 9ehirlere ve yak1n etki 

121. HOsnO ERKAN, Sosya-Ekanamik Bolgesel Geli9me, a.g.e., 

s.138 
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alanine dag1lacakt1r. Bu yOzden geli9me merkezleri ile endOst

rilerin yagula9mas1 birbirlerini tamamlay1c1 nitelik goster

mektedir(122). 

GOneydogu Anadolu Bolgesinde, sulama ve enerji yat1r1m

lar1n1n geli9me evrelerinde, kurulacak/geli9ecek sanayilerin 

finansman1, bolge ~ap1nda finasman orgOtlerinin kurulmas1 ve 

nitelikli i9gOcu yete9tirilmesi gibi bir~ok kurumsal yap1lan

may1 gerektirdiginden, bunlar1n kurulmas1 muhtemelen bolge

sel merkez niteligindeki kentlerde alacakt1r. 

GOneydogu Anadolu Bolgesinin mekansal geli9mesi planla

n1rken, oncelik, Bolge'nin O~ bOyOk kenti olan; Gaziantep, 

ijanl1urfa ve Diyarbak1r'.1 birle9tiren ve s1nai kutupla9maya 

9ok mOsait K1r1k Aks'a verilmelidir(123). Zira, herhangi bir 

bolgenin mekansa1· geli9mesi, bir ol90de ula91m ag1, yerle-

9im dokusu ve arazi yetenegi taraf1ndan belirlenir. Suyun 

mevcudiyetide, mekansal gle9ime dokusunu onemli etkileyen 

bir diger faktordilr. Bolgede su depolama ve dag1t1m tesisle

rini ongoren onemli alty~p1 projelerinin uygulanmas1 sonu

cunda mekansal geli9me dakusu bilyOk ol9Ude degi9ime ugraya

caktir. 

Dnerilen geli9me koridorunda 1985 y1l1nda 9e9itli bu

yuklOklerde 100'0n biraz ustilnde yerle9mede, 1.2 Milyon ki-

9i (Bolge nOfusunun %· 29' u) ya9amaktad1r. Bolge ·hen imalat 

sanayi kurulu9lar1nJ11% 80'1 ve hem de imalat sanayi sekto

rOndeki taplam i9gOcOnOn % BO'den fazlas1 bu koridarda bu

lunmaktadir. 

1985 y1l1 verilerine gore, bu korudardaldnOfus yogunlu

gu yakla91k 422 ki9i/km 2 , Bolge'deki genel nufus yogunlugu 

ise 56 ki9i/km2 ,dir. 

1 2 2 • T • 0 • 8 J3, a • g • e • , s • 3 3 - 3 4 ·~ 

123. D.P.T., Master Plan, Cilt 4, Ek D,E,F,G, s.D-22 
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Bu koridorda bulunan Gaziantep kenti, Olkenin dogusunda
ki 13 ili etki alan1na alm19 olup, bir~ok bOyOk kapasiteli 

tesis ve ta9arGn kurulu9lardan olu9an tam bir imalat ve ti

caret i9letmeleri yelpazesini yap1s1nda ta91maktad1r. Bunun 

yan1nda, Gaziantep kenti, Bolge'nin onemli karayolunun kav-

9ag1nda olmas1 ve nisbi olarak geli9mi9 sosyo-ekonomik yap1-

s1yla zaten belli bir s1nai kutu~la9may1 saglam19t1r. Buna 

kar91n, kentin alt ve Ostyap1s1 ve yap1lanmaya ayak uydura

mam19, hatta gOnOmOzde geli9meleri engeller durums gelmi9-
tir(124). 

Koridordaki illerden Diyarbak1r, Olkenin kuzeydogu bol

g~lerinden gelen ve ayn1 bolgelere giden mallar1n dag1t1m 

merkezidir. eanl1urfa ise, Bolge'nin tam ortas1ndad1r; Bol

ge'nin onemli kent merkezlerine e§it uzakl1ktad1r ve kendi 

tar1msal sanayilerini geli9tirme ve Bolge'nin beklenen tar1m

sal Oretim art191ndan yararlanma patansiyeline sahiptir. 

Geli9me, ula91m koridorlar1nda yogunla91r. Bu koridar

larda OstOn cagrafi avantajlara , idari statOye ve giri9imci 

patansiyele sahip yerl~r~ genellikle ba9ka yerlerden daha 

h1zl1 bOyOr ve geli9irler. Kamu ve azel _sektor yat1r1mlar1~ 

n1n ~agu bu yerlere kanalize olur. 

Geli9me, teknalajik baglant1larla sektorel ve sektorler 

Bu geli9melerin .mekansal soriJcu, im-

ai~tendOstrilerinin kent merkezlerinde ve onemli ula91m ko

ridorlar1nda toplanmas1d1r. Geni~ bir girdi, kamu-ozel .sek

tor hizmetleri yelpazesi ve pazarlama f1rsatlar1 bu merkez

lerde ve koridorlarda bir araya gelir. 

Bu koridorlardan biri olan ve oncelikle onerilen, Gazi

antep-eanl1urfa-Dtyarbak1r11 birle9tiren ve K1r1k Aks alarak 

adlandir~lan bu kotidorun potansiyeli, kisa ve/veya ·o~ta va

dede s1nai kutupia9maya olan~k saglayarak; kit ka~naklarin· 

124. BUlent A~MA, GAP'ta Metropolitan Vonetime Dogru: Gazi-

antep BDyOk9ehir Belsdiyesi,.DOriya Ekonomi Gazetesi, 13 Tern· 

muz.1989. ., 
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etkin kullan1m1na ve etkilerinin diger alt bolgelere sirayet 

etmesiyle kendini gosterir. 

Bir stratejik mekansal kalk1nma politikas1 formillasyo

nu bir bolgenin kalk1nma yap1s1n1 degi9tirebilir. Te9vik 

edici etki yapmas1 beklenen :1yerlerin sei;:iminde onemli bir 

nokta, kullan1labilir kaynaklar1n bulunmas1d1r. Bu koridor

lar, bOtun onemli kent merkezlerinninbulundugu onemli ula-

91m aglar1d1r. Bu baglamd~, bir onemli soruada, Bolge'nin 

kalk1nmas1nda, etkin kaynak dag1l1m1n1n saglanmas1 olmakta

d1r. 

Genie bir alana yay1lm19 yuzeysel tefilbirlerin olumlu 

uzun vadeli etkileri olmayacakt1r~ Yat1r1mlar1n en stratejik 

yerlerdeki dogru faaliyetlere yoneltilmesi gereklidir. Me

kansal noktalara dikkat edilmeden yap1lan sektor yat1r1mlar1, 

optimal yonlere yonelecek yat1r1mlar kadar etkili clmaya

caktir( 125). 

Diger taraftan, sanayileeme ve bunun getirecegi kalk1n

ma baz1 endustrileraras1 ili9ki ve hizmetlere de gereksinim 

gosterir. Bu hizmetler kisaca 9oyledir: 

- Alet ve makinelerin ve diger ' donan1malar1n bak1m1 ve 

onar1m1nda uzmanla9m19 i9letmeler, 

- Ta9ardnluk ve ozel imalat yapan kurulu9lar, 

- Ara mallari endilstrileri ve malzeme saglayan yerel 

birimler 

- ~e9itli teknik ve ticari hizmetler. 

BOtOn bu hizmetlerin sanayinin dag1n1k merkezlerde orta

y~ 91kmas1yla ne olgOde verimli olabilecegi 9Dphelidir. Bu 

hizmet ve endustriler ~rasi ili9kilerin verimli olmasida. 

125. D.P.T., Master Plan, Cilt 4, Ek D,E,F·,G, s.D-26 
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yine geli9me merkezleri ve endustriyel kutupla9may1 gerekti

ren sebeblerden biridir(126). 

Bir bolgenin kalkinma stratejisinde, y1g1lma merkezine 

bagl1 geli9me amai;:laniyarsa, kalkinma duzeyinin dO§Ok alma

s1ndan . dalay1 temel altyap1 donat1m1n1n olu9turulmas1na ag1r

l1k ve oncelik veren politikalar1n gundeme gelmesi zorunlu

dur. 8a9ka bir ifadeyle, sei;:ilecek bir yerle9im merkezinin, 

hizland1r1lm19 altyap1 yat1r1mlar1 ile birlikte, bir y1g1l

ma merkezini alu9turmaya yonelik olarak duzenlemesi gerek

lidir( 127). Dysa GOneydagu An~dalu Bolgesinde birkag istisna 

merkez d191nda, tar1m d191 ekanamik faaliyetlerle birlikte 

nufusun yagunla9t1g1 ve buna bagl1 olarak alt ve Ost yap1 

danatim ve yat1r1mlar1n1 alu9tugunu soyleyebilmek mOmkun de

gildir. 

Bol'de alt ve Ost yap1lar1n yeterince olu9mamas1 onem

li bir .darbogazdir. Zira, tarima dayal1 geleneksel toplum . 

y~p1s1ndan, modern sanayi taplumunun organizasyan, deger ya

p1s1 ve davrani§lara gei;:mek kolay almamaktadir. Bu nedenle 

her tOrlO sasyo-ekanamik ve kulturel arganizasyanun te9vik 

edilmesi gerekmektedir., 

V.2.2. Ba~gede Sinai Kutupla9ma 

GAP Bolgesi ii;:in anerilen ~ntegre kalkinma stratejisi 

yakla91m1 ii;:inde, uzun donemde diger geli9mi9 bolgelerle 

aras1ndaki farki kapatabilmek igin, ~endi ii;:inde 

dengesiz bir kalkinma yakla91m1n1 benimsemek durumundad1r. 

Ost duzeydeki bir . \dengeye ula9mak igin, dengesizlik bir arai;: 

alarak kullan1lmal1d1r(128). 

126. T.D.8.8., a.g.e., s.34 

127. HOsnO ERKANf ,Entegre Balgesel Vakla91m1 i9inde Urfa-Har
ran Voresi gin Kalk1nma Stratejisi, 1. Urfa-Harran Kal
k1nma Simpazyumu, ii;:inde s.212.213 :; 

128.Husnu ERKAN, GAP'a Entegre Planlama Vakla91m1, BiAR Bilim 
Ekibi teknik Vaz1lar, Ankara, 1987, s.93 
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; GOneydagu Anadolu Balgesinde, Sanayile~me madelinin i~

IiVi~ mekanizmas1, geli9me merkezleri ve sektarel kutupla9ma 

~eklinde alu9turulmal1d1r. 

Geli9me merkezi ayr1m1nda esas alan cograf i mekan alarak, 

Gaziantep, ~anl1urfa ve Diyarbak1r il merkezleri kalk1nma ve 

y1g1lma merkezleri alarak segilmeli, diger yarelere gore on

celikli ve hizl1 olarak kalk1nd1r1lmal1d1r. Geli9me merkez

leri Bolge'nin kalk1nmas1 igin sOrDkleyici unsur alarak d0-

90nOlmelidir. Vukarda an1lan Og merkezde sanayinin y1g1lma, 

s1yla, kalk1nmaya elveri9li ~artlar1n hizla alu9turulmas1, 

(gerek sermaye birikimi ve nitelikli i9gOcOnOn temini, ge

rekse.sanayi altyap1s1n1n daha d090k maliyetle saglanmas1) 

ama9lanmal1d1r. Bu~alarda hizla olu9turulan sanayinin gide

rek gevreye yay1lmas1 ve baylece balge kalk1nmas1n1n zaman 

i9inde gergekle9tirilmesi, alternatif bir yoldur. Dnerilen 

bu 9er9eve, Dlkemizde bugun gorOlen bolgesel dengesizligin, 

yine dar bolgelerde alu9turulacak dengesizliklerle gideril

mesine donuktOr. 

Tarihi ak19 igerisinde, GDneydogu Anadolu Bolgesinde, 

Bat1daki gibi geli$me ve y1g1lma merkezlerinin kendiliginden 

alu9mad1g1 gorOlmektedir. Dnun igindir ki, Bolge'de bu tor 

y1g1lma ve geli9me merkezlerinin (Kalk1nma kutuplar1n1n) 

alu9turulmas1 gerekmektedir. Burada onemli olan, bu tor ge

li9me merkezlerinin 9e9it1i kriterler (sosyo-ekomik, kDltD

rel) dikkate al1narak en uygun illerde alu9turulmas1d1r. 

Bolge'de halihaz1rda en uygun iller, Kir1k Aks'1 olu9turan 

Gaziantep, ~anl1urfa ve Diyarbak1r illeridir. Bu merkezler 

olu9turulduktan sonra, her ait bolge igin ayr1 palitika ve 

stratejiler dogrultusunda getirilecek tedbirlerle geli~me ve 

kalk1nma hizland1r1lm19 alacakt1r. 

GOneydogu Anadolu Bolgesi illeri 9u an igin GAP $eur~

sinde kendiliginden bir alt bolge olu9turulmu9 durumdad1r. 



- 174 -

GAP kapsam1nda ba9ka 1llerde (Kahramanmara9, Malatya, El~z1g) 

dahil edilerek alt bolge s1n1r1 gen19let1leb1lir. Bu durumda 

tar1m ve tar1ma dayal1 sanayilerin y1g1lma gosterdigi bir 

alt bolge ortaya Qlkabilecektir. Getirilecek tedbirler ve 

te9vik onlemleriyle alt bolgenin bu dogrultuda geli9tirilme

si mumkundur(129). 

Model uygulamaya kondugunda, degi9ik ozellik ve potan

siyele sahip geli9me merkezleri etraf1nda kumelenen bolge

ler ortaya 91kacakt1r. Bu durumda her bolgenin kendi i9inde 

bag1ms1z plan bolgeleri olarak degerlendirilmesi ve yeni bir 

bolgesel planlamaya gidilmesi zorunlulugu ortaya Q1kacakt1r. 

Boylece genel plandan bolgesel planlamaya ve organizasyona 

geQi§ ka91n1lmaz olacakt1r. 

8DtDn bu aQ1klama ve dDzenlemelerden, ekanomik geli9me 

merkezlerinin ve alt bolgelerin seciminde ve olu9turulmas1n

da, cagrafi, idari ve ekonamik birim-~er aras1ndaki mal ve 

hizmet degi9iminin derecesi, ekanominin mevcut yap1lanmas1, 

iller. aras1ndaki baglanti ve ili§kiler, onemli faktorler 

olarak ortaya Qlkmaktad1r. Diger bir deyi9le, alt bolgelerin 

tesbiti, ancak bolge i9i ve bolgeleraras1 mal ve hi~i.t ak1-

m1, yeni girdi-91kt1 analiziyle alanakl1d1r. Haz1rlanacak 

girdi-91kt1 tablalerr1yla geli9me merkezlerinin onem derece

lerinin saptanmas1 ve geli9me duzeyine gore s1n1fland1r1lma

s1 olanakl1 olacakt1r. Boylece geli9me merkezi ve buna bag-

11 alt bolgeler, ekonomik birimler aras~ndaki ili9kileri_ 

yans1tan gu9 alanlar1 alarak degerlendirebilecektir.(130). 

8olge'de onerilen koridorun, proje demetinin sDre9 i9e

risindeki etkilerininde katk1s1yla, Diyarbak1r-Batman-Siirt, 

9anl1urfa-Ad1yaman, Gaziantep-Ad1yaman, 9anl1urfa-Mardin/K1-

z1ltepe-Silopi hatt1nda geni9letilmesi mumkun gozukmekte

dir ( 131). 

129. T.D.8.B., a.g.e., s.26 
130. T.D.8.B., a.g.ef, s.27 
131. D.P.T., Master Plan Voneticiler I9in Ozet,Cil~ 1,s.7 
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Kalk1nma kutuplar1n1n ortaya ~1kmas1nda hareket noktas1 sO
rDkleyici ya da motor denilen birimlerdir. Kutup ekonomik 

geli9meyi ba9latacak boyle bir birimin varl1g1yla olu9abilir. 

SDrDkleyici birim, basit bir birim, ornegin bir i9letme ya 

da endustri olabilecegi gibi, bir ~ok birimin i~ i9e bir 

arada bulunmas1yla artaya 91kan bir endOstriyel kompleksde 

olabilir(132). 

Her Olkenin ekonomik yap1lanmas1na bak1ld1g1nda, kendi 

i~inde birbiriyle baglant1l1 ekonomik faaliyetlerin yogun

la9t1g1 bolgeler goze ~arpar. Diger bir ifadeyle, her bolge

de egemen bir ekonomik faaliyet gorDlmektedir. Bu faaliyet 

tDrO genelde bir alt sektor gorOnOmOnO verir. Ornegin, de

mir-9elik, otomativ, elektronik veya tekstil gibi alt sektor

lerin dikey yogunla~masi §eklindedir. bu faaliyet dallari a 

bolgenin geli9mesinde 9ekirdek te9kil ettigi gibi, ayni za

manda sOrOkleyici unsur da olmu§lardir. Boyle bir yogunla9ma 

ve buna dayali yap1lanm1§ bolgeler, digerlerine gote daha 

erken donemlerde geli9mesini h1zland1rabi~mi§lerdir. 

Vukarida belirtilen ozellik dikkate al1n1rsa, bolgesel 

kalkinmada onemli bir ara9 ortaya 91kml§ olacaktir. eayle ki; 

ekonomi i9inde sOrOkleyici bir birim etrafinda, girdi-~1kt1 

yeya ileri-geri baglantilar yoluyla 9ok h1zl1 bir endOstri

yel yapilanma ve buna bagli dinamik bir geli9me alani orta

ya 91kabilmektedir. 

DncO sektor uygulamas1n1n esas felsefesi, dengesiz k~l

kinma ile ilgili olup, ekonominin bir kesiminin tarihsel 

olarak biriken geli9me olanaklari dolay1s1yla digerlerinin 

onOne ge9ebilmesidir. Boylece ortaya 91kacak dengesiz durum

lar, kendisini tamamlay1c1 alanlarda yat1r1mlar1 te9vik ede

rek geli9menin h1zlanmas1n1 saglar, Tarihsel sOre9 i9inde 

ortaya 91kan geli§me olanaklar1n1n model i9inde, belli sektor 

132. Zeynel DiNLER , a.g.e., s.309 
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veya sektorler lehine uygulanmas1 ama9lanmaktad1r. Bu yolla 

balgesel kalk1nma i9in ekonominin stratejik buyume noktalar1 

se9ilip geli9tirilmekte ve buyumenin bu noktadan digerlerine, 

yani bir i§letmeden digerine ge9i9i saglanmaya 9al191lmakta

d1r. DncO olarak se9ilecek sektorler, bolgenin dogal kaynak

lar1na, mevcut Oretim 9e9idine, yap1s1na ve kalk1nm19l1k dO

zeyine uyumlu olmak zorundad1r. Bu uyumun saglanmas1 0190-

sunde; on=O sektor, bOyOyOp serpilme olanag1 bulabilecektir. 

Bu baglamda, proje teminine gore, GOneydogu Anadolu Bolgesin

de, sanayi bitkileri lehinde bir urun ~e9itlendirilmesi, yo

gun hayvan yeti9tiriciligi, tar1ma dayal1 sanayileri ve yerel 

kaynak kullanan sanayileri esas olan bir tercih ilk a9amada 

Bolge kalk1nmas1na ivme kazandirabilecektir. Bunun yan1nda, 

Bolge'de mevcut tuketim mallar1 ve in9aat malzemeleri sana

yileri de gelir art191 ve kentle9meyle birlikte, uyarilarak, 

yeni sanayilerin geli9mesine yal a9acakt1r. Ancak, GOneydogi 

Anadolu Bolgesi gibi gerice olan bir bolgede, _Oretim kesim

leraras1 yap1sal bagl1l1klar1 son derece zay1ft1r. Bolge'nin 

harekete ge9irilebilecek potansiyel olanaklar1n1n varl1g1 

yan1nda, Oretim kesimleri arasindaki yap1sal bagl1l1g1n daha 

onceki ve sonraki Oretim a9?malar1na dogru geli9tirilmey~ 

uygun olmas1, oncO sektor uygulamas1n1n ba9ar1s1n1 belirleye

cektir. 

Dnerilen modele dayal1 olarak, oncO sektorlere bagl1= 

endustriyel kutupla9man1n bolgedeki uygulama 9ans1n1n ne 

olacag1 tart191lmal1d1r. 

iktisat kuraminda, endOstrilerin lokalizasyonu ad1 al

t1nda incelenen bu konuda, endustriler, ba9l1ca 9u dort 

grubs ayr1l1r: 

- Pazara yanelik endustriler, 

- 'Hammadde kaynaklar1na yonelik endilstriler, 

- Ener~i kaynaklar1na yonelik endilstriler, 

- Kaynaga veya pazara yak1nl1g1 gerekmeyen endustriler. 
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Bu ayr1mda kurulu9 yerlerini belirleyici esas unsur, 

ta91ma masraflar1d1r. Bu durumda, bolge i~in oncO sektor 

olabilecek endOstriler, dart degi9ik turden de olabilecektir. 

Pazara ionelik endustriler i~in bolge talep seviyesinin, 

bOyOk ol~ekli olarak d090nOlen oncO sektorOn dikey ve yatay 

y1g1l1m1na cevap verebilecek dOzeyde olmas1 gerekmektedir. 

Bu a~idan, GOneydogu Anadolu Bolgesinde nOfus yogunlugunun 

ve gelir seviyesinin d090klOgO ve yeterli sosyal geli9menin 

saglanamam19 olmasi kar91s1nda ihtiya~larin ~e9itlenememesi 

ve boylece talep hacminin de d090k kalmasi sebebiyle, pazara 

yoenlik mallarin oncO sektor olmasi olanagi zayiflamakta

dir. 

Hammaddeye ve enerjiye yonelik endOstril~r dikkate al1n

d1g1nda, dogal kaynaklara ve hayvanciliga dayali endOstriler 

ortaya 91kmaktad1r ki; pazara yonelik endOstrilere gore, on

cQ sektor olabilme olanag1 daha yOksek goz0kmektedir(133). 

Kayanaga veya pazara yak1nl1g1 gerekmeyen endOstrilerde 

ta91ma masraflar1 bOyGk onem ta91maktad1r. Bu durumda, bu 

s1n1fa girea endOstriler i~in, ta91ma masraflar1 d191nda, 

tali faktorler olan d090k Gcret ve indirimli vergi tarifeleri 

gibi maliyet d090rOcO unsurlar onem ta91maktad1r. 

Bu a~iklamalar dikkate al1nd1g1nda, oncO sektor olabilme 

olanag1, her tOrden endOstriler i9in de ge9erlidir. Soz ko

nusu sektorun olu9turulmas1nda dikkate alincak esas unsur. 

getirilecek ek tedbirler ve sektorOn bolge i9i girdi-91kt1 

ili9kisi ve ileri - geri baglant1lar1n1n yogunlugu olacaktir. 

Soza edilen sektorler kutupla9ma, daha oncede belirtil

idgi gibi, geli~me merkezlerine bagl1 alt bolgeler yahut bo~

gesel kutupla9may1 tamamlay1c1 · cl~rat< dO§OnUl~ekJtedlr::·,;~cb!rl<Ll 
ka91n1lmaz olarak sektorel kutupla9malar, mekana dayal1 

133. T.O.B.B.,·a.g.e., s.28-29. 
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kutupla9malar1 meydana getirmekte veya bolgesel kutupla9ma 

sektorel kutupla9may1 iyice peki9tirmektedir. Buna gerekge 

olarak da 9u husus ileri surulebilir. Mekana ve sektore da

yali merkezler veya kutupla9malar, zaman iginde, kendi ken

dini besleyen bir sureg igine girmektedir. 

Dnerilen model iki a9amal1d1r. Birinci a9aman1n ozOnO, 

belli y1g1lma merkezlerinde ekonominin bOtOnle9mesi olu9tu

rur. Bu a9ama, geri bir ekonomik yap1n1n ve dag1n1k ekono

mik faaliyetlerin bir Ost geli9me a9amas1na haz1rl1k olmak 

Ozere, belli yerle9im ve kurulu9 yerlerinde toplanmas1, 9e-

9itli faaliyetlerin birbirini tamalay1c1 ve bOtOnle9mi9 bir 

yapi i~inde ger9ekle9tirilmesi a9amas1d1r. 

Asgeli9mi9 bolgelerde, 9ehirlerdeki ekonomik faaliyet~ 

ler, birbirlerinden kopuk durumdadir. Her merkez, geri Ore

tim teknolojileri ve geleneksel Oretim faaliyetleri itiba

riyle, asgari dOzeyde kendi kendine yeterli almaya 9al19mak

tad1r. Bolgesel kalk1nman1n h1zland1r1lmas1, sasya-ekanomik 

baglant1lar1n kurulmasiyla yakindan ilgilidir. Ancak, Ore-

timin ilkel ve her merkezin nispeten birbirinden bag1ms1z 

almasi, bu bOtOnle9meyi anlamsiz kilmaktadir(134). 

BOtOnle9me, ileri geli9me dOzeylerinde ve sektorel ba

g1ml1i1klar1n yuksek aldugu sasyal bir olaydir. KOltOr 

seviyesine d090k, ihtiya9lar1n 9e9itlenmemi9 ve nufusun da

g1n1k aludgu durumalarda, merkezler arasindaki bag1ml1l1kda 

d090k kalmaktadir. bu yOzden Qeri bolgelerde sasyal bag1mi1-

l1k ve bOtOnle9me de alanaksiz durumdadir. 

Bu 9artlarda, .birinci a9aman1n ba9lang1c1nda ekanamik 

ve sasyal bag1ml1l1g1n saglanmasina donuk faaliyetler, gide

rek ekanamik y1g1lmalar igin dlumlu bir ortam olu9turacak 

demektir. Bir anlamda bu ba9lang19 a9amas1, bOtOnle9menin 

134. T.D.B.B., a.g.e., s.30 
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alt ysp1s1n1n hsz1rlsnd1g1 bir donemdir. ileriki donemlerde 

ise, bir merkez etrsf1ndski destek slanlsr1n1n merkeze ba

g1ml1l1g1n artmas1yls, ekonomik bOtOnle9me gergekle9ebilecek 

ve Olke gapindaki ekonomik kutuplsrda bolgesel duzeyde olu-

9arak kendi kendine yeterliligi yOksek tali merkezler ortsya 

g1kacakt1r. 

Bolge'de, birinci a9amada, bolgesel ve sektorel bOtOn

le9menin belli bir yogunluga eri9mesiyle, ikinci aeama ken

diliginden ba9layacskt1r. Alt bolge boyutunda butunle9menin 

yogunla9mas1, . bolgenin geli9me mer-

kezinde baz1 olumsuzluklar1 ds bersberinde getirecektir. 

Bu olumsuzluklar, zaman·iginde merkezin artik geri itici bir 

rol astlenmesi 9eklinde etki dogurur. Vsni,,daha once geken 

merkez, merkez ka9 kuvvetiyle iten merkez durumuna girecek

tir. COnkO, yagunls9man1n art~asiyla, 9evrenin alumsuz etki

leri onemli bayutlara ula9acak, toprak rantlar1 anemli algu

de yOkselecek ve hizl1 kentle9menln getirdigi hayat zorlukla

r1, yeni ekonamik faaliyet ve nOfus igin. i9gOcO ve sermaye 

a91s1ndan, ikinci ve uguncu derecedeki destek illere yanelme 

egilimi artaya 91kacakt1r. Bugun gerek sermaye ve gerekse 

i9gOcO a91s1ndan, : Istanbul ve benzeri kentlerin gosterdigi 

ozellige benzer durumla kar91la9acakt1r. Ayrica, bu donemde, 

mevcut y1g1lma balgesinde uretilip gevreye ihrag edilen mal

larin fiyatlari iginde ta91ma masraflar1n1n yukselmesi, bir

gok yeni ieletmenin kurulmasina dogru bir egilimi ba9latacak

t1r. CunkO, gevrede art1k onemli bir talep potansiyeli olµ9-

mu9 durumdad1r. Ayrica, gevrenin kendi i9gucu ve sermayesi-

de eski gekme merkezinden gok kendi gekme merkezini olu9tur

ma yonunde,harekete gegecektir. Bu donemin ba9lamas1yla bir

likte, birinci a9amadaki merkezden gevreye Oretilmi9 mallar 

ve gevreden - merkeze Dretim faktoru (i9gOcO ve sermaye) ve 

hammadde 9eklindeki akim, art1k Oretim faktaru a91s1ndan du

raklamaya yuz tutacakt1r. Boylece i9gucu ve sermayenin 

bulundugu yerde kalma egiliminin ortaya 91kmas1yla, 9evrede de 
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Oretim faaliyetinde k1p1rdanma gorOlmeye ba9layacak, iller 

aras1ndaki ak1mda yava9 yava9 mallar1n ve nispeten i9lenmi9 

yar1 mamullerin ak1m1 9ekline don09ecektir. Boylece, bolge

de ba9lam19 clan eski yerle9im birimleri, art1k kOgOk birer 

cazibe merkezi durumuna girecektir. 

i9gOcO ve sermaye, gok onemli Ocret ve kar farklar1 

olmad1g1 sOrece, kendi dogup bOyOdugO ve sosyal ili~kilerint -

yak1ndan tan1digi kent veya bolgede kalmay1 tercih eder duru

mu gelecek yeni potansiyel alanlar1 olu9turacakt1r. 

BDtDn bu geli9meler kendi haline b1rak1ld1g1nda, oldukga 

yava9 gal19an bir mekanizma iginde cereyan ederken, birgok 

dengesizligide beraberinde getirecektir. 

Dnerilen madelde bu geli9meler, kendi haline b1rak1lma

d1§1ndan, d19ar1dan mudahalelerle h1zland1r1labilecek bir 

kanumdad1r. Uygulanacak palitikalar ve tedbirlerle bu geli9-

meler h1zland1r1labilir; ilk a9amadan itibaren gak yonlO 

uygulamalarla; k1sa surede bu ili9ki ve bag1ml1l1k alu9turu

labilir··· Boyle bir uygulama ile baz1 mallar1n Oretiminde 

uzmanla9maya zemin haz1rlanacak, geli9me merkezler~ le 9ev

re aras1ndaki tamamlay1c1l1k ili9kisi ba9tan hedeflenmi9 ala

cakt1r• Sanugta da iki merkez aras1ndaki ili9ki, y1§1lma ve 

ba9alma bolgesi 9eklinden 91k1p, birlikte geli9en esas merkez 

ve alt merkezler ili9kisi qekline donu9ecektir. Zira, ana 

y1§1lma merkezi, kendi geli9me potansiyelinin s1n1rlar1na .. 

ula91rken, .veni alt merkezlerin geli9me dinami§i daha gOglu 

alarak ortaya 91km19 ~ alacakt1r. Boylece, yo§unla9madan yayil

maya ge9i9 mekanizmas1 harekete gegirilebilecektir. 

Yay1lma a9amas1n1n ba9lamas1yla birlikte, geri kalm19 

balge, eskiden butunuyle (Uretim faktorO, nUfus, hammadde ve 

girdi bak1m1ndan) ba~alma bolaesi iken. artik boealma 
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durdurulmu9 olacak ve alt bolgeler itibariyle y1g1lma b51-

geleri 9ekline danu9ecektir. Zira, geri b5lge art1k, biltu

nDyle potansiyel bir geli9me b5lgesi'olmu9tur(135). 

Bu yolla ortaya 91kacak, Balge'nin geli9me merkezleri 

Balge'nin diger illerine de d19sal ekonomiler saglay1p ge

li9melerini h1zland1rabilecektir. Bu._olu9um sonucu b5lge 

merkezinde yer alan kentler bir denge metropolu niteligini 

kazanabilecektir. Nitekim, Istanbul, Kocaeli ve Bursa'n1n 

~evresinde yer alan eski gerice yorelerden, Bilecik, ~anak

kale~ Edirne ve K1rklareli'nin birka~ y1l i~inde h1zl1 ge

li9melerinin de bu kutup illerin varl1g1 sayesinde gercek

le9tigi unutulmamal1d1r(136), 

V.2.3. Bolgede Planlama Yakla91m1 

Henuz uygulanmakta olan bolumuyle GAP, bir sulama ve 

enerji projeleri toplulugu olmaktan ileri gidememi9tir. Bu 

durumuyla bile bolgedeki tar1msal potansiyeli 10~15 kat art

t1rmas1 beklenmektedir. Kalk1nma i9in bu bile onemli bir kat

k1 sayilabilir. Ancak, bir Olke ve bolgenin kalk1nmas1 icin, 

verimli ve sulanabilir topraklara sahip olmak tek ba91na ye

terli de~ildir. Keban Projesinde gorOldOgO gibi, enerjide tek 

ba91na kalk1nma icin yeterli ko9ulu yaratrnarnaktad1r. Bu yOz

den GAP 1 1 kapsaml1 bir bolgesel kalk1nma surecine don09ture

bilmek icin, konuyu cak yonlO ve cak bayutlu olarak ele al

mak gerekmektedir. 

Bolgesel kalk1nrna ekonornik oldugu kadar, sosyal,kultu

rel ve politik unsurlar1da beraberinde icerrnektedir. 

Bolgesel kalk1nma sOreci, ,;sanayile9me ve 9ehirle9me ile 

bunlarla ilgili bir 9ok konuyu birlikte kapsamaktad1r. ButOn 

bu unsurlar1n birlikte dikkate al1nd1g1 bir yakla91m i9inde, 
,_ 

135. T.D.B., a.g~e., s.31 
136. Mustafa saNMEZ, Dogu Sorunu, Millivet Gazetesi, _?~Agus

tos.1984 
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bolgesel kalk1nman1n ele al1n1p planlanmas1 gereklidir. Ancak 

boylesi bir yakla91m it;inde haz1rlanan planlar1n uygulamaya 

aktar1lmas1 sayesin9e, bolgede yap1sal degi9im ve don09Dm 

saglan1p, kalk1nma stireci dinamik bir ii;erigi kavu9acakt1r. 

GAP i;eri;evesinde yap1lacak bolgesel planlamada, bolge

deki nufus yagunlugunrn vetersiz])Qi, pazarlar1n ki.lt;likltigO, 

kalk1nma dOzeyinin d090klOgO, altyap1 danat1m1n1n yetersizli

gi, _ sanayi oncesi tar1ma dayal1 geleneksel sosya-kOltOrel 

yap1n1n varl1g1, kurumsal ve personel altyap1 donat1m1n1n 

yetersizligi, Oretim ve tOketim kal1plar1n1n gelenek~el yap1 

gostermesi gibi bir i;ok unsur bolgedeki engelleyici faktor

leri, yani kalk1nma ve planlaman1n ba9ar1s1n1 azalt1c1 sa

runlar1 artaya kaymaktad1r(137). BOtOn bu ka9ullar, GOney

dagu Anadolu Bolgesinin kalk1nmas1n1, ancak GAP 1 1n en~egre 

bolge kalk1nmas1 prajesine donO~mesiyle olanakl1 alacag1n1 

gostermektedir(138). Ancak GAP'la ilgili tum yakla~1mlarda 

hale eksik clan, bu entegre bolge kalk1nma hamlesini, bir 

bolgesel kalk1nma plan1na baglama a~amas1na gelinememi9 al

mas1d1r( 139). 

!talya'n1n dOnyada buyOk yank1lar uyand1ran balgesel 

kalk1nma palitikas1, bir t;ak Olke bolgesel kalk1nma politika

s1na rehberlik etmi9tir. Ote yandan, Olkemizde uygulanan 

kalk1nma planlar1, sektar bayutuna dayal1 tutarl1l1k modelle

ri alup, bu planl~rda mekan bayutu ihmal edilmi9tir. Her ne 

kadar bolgesel gelis me ve planlamaya ili9kin at;iklamalar yer 

al1yorsa da, bunlar, mekan bayutunu dikkate almadan, sektor 

137. 

138. 

139~ 

HOsnti 

Nec.mi 

Zeynel 

8agl1, 

ERKAN, GAP'a Entegre Planlama Vakla91m.1, a.g.Tl)a., . s.~,93 

SDNMEZ, Ali BALABAN, Mehmet M. KARADENiZ, a.g.e.,s.3 

DiNLER, GAP'1n Ba9ar1s1 Bolgesel Kalk1nma Plan1na 

Milliyet Gazetesi, 27. Eki;, . 1989 
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boyutu i9inde ve onu tamamlamak i9in geli9tirilmi9 a91klama

iord1r. 

Bolge iQin yap1lacak plahlama, kendi i9inde oldugu kadar 

yerel planlamalarla uyum ve entegrasyonu saglamal1d1r. Ayn1 

§ekilde, Olkemizin makro genel plan1 ile bu bolgedeki kal

kinma plan1nin uyumla9t1r1lmas1 gereklidir. Ulke-bolge-9ehir 

ve k1rsal planlar a9ag1dan yukar1ya ve yukar1dan a9ag1ya ge

~i9leri saglayan bir bOtOnluk gosterecek bi~irnde haz1rlanrna

l1d1r. 

~ 

eeh~r duz~yinde yap1lacak planlama, 9ehir kademele9me-

sine dayand1r1lmal1d1r. eehir p1anlar1 yap1l1rken, §ehirle

rin ekonomik fanksiyonlar1nda belli bir duzeyde uzmanla9maya 

gidilmesi saglanmal1d1r. Ana :merkezde,: sanayi dallar1na 

ag1rl1k ve oncelik verilirken, diger §ehir merkezlerinde, pa

tansiyel azelliklerle, mukayeseli ustunluklere gore, tar1ma 

dayal1 sanayile§me ve ticaret alanlar1da uzmanla§may1 sagla

yacak bir 9ehir yap1s1 planlanmal 1d1r(140). 

V.3. BBLGEDE SANAViLEeME STRATEJfsi 

Bolge'de sanayile9me, ancelikle, sulama ve enerji yat1-

r1mlar1n1n planlanan zamanda ve birbiriyle uyumlu alarak ger-

9ekle9tirilmesi, tar1msal geli9menin ve verimliligin saglan

mas1, ayr1ca i~ ve d19 pazarlar1n dikkate al1narak Oretimin 

en uygun 9ekilde degerlendirilmesiyle ger9ekle9ebilecegi a9i

kard1r. Bunun yan1nda, kurumsal onlemler, selektif te9vik 

tedbirleri ve destekleyici faaliyetler, sanayile9menin yanu

nu ve geli9imini belirleyecek en onemli unsurlar . alarak yer

lerini alacaklard1r. 

140. Husnu ERKAN, GAP'a Entegre Planlama Vakla§1m1, a.g.e., 

s.99. 
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Devletin imalat sanayi yat1r1mlar1ndan(Kalk1nmada once

likli yoreler hari9) iyice 9ekilmesi, bu alanda ag1rl1g1n, 

te9vik tedbirleriyle ozel sektore verilmesi; Bolge'deki ima

lat sanayi yat1r1mlar1nir\ bugune kadar oldugu gibi gelecekte 

de sozkonusu te9viklerle art1r1lamayacag1 ger9egini apa91k 

ortaya koymaktadir. Arna, Guneydogu Anadolu Bolgesi, sosyo

kulturel, ekonomik ve siyasal a91lardan, ozel sektorun yat1-

r1m yapmas1n1 bekleyecek durumda degildir. Hatta ozel sekto

run bu konuda pek yat1r1m yapmaya niyetide yoktur~ Egeli 

i9adam1 ve sanayicilerin GAP yoresine yapt1klar1 geziden 

sonra, yat1r1m iQin "Bnce devlet sonra ozel sektor" diyerek; 

"Buraya yat1r1m i9in henuz erken, ~nee altyapilar bitmeli, 

sermaye birikimi saglanmal1d1r" 9eklinde goru9 bildirmi9ler

dir( 141). 

Bu alanda devletin, Bolgetde sosyal ve ekanamik dinamiz

mi saglayacak direkt yat1r1mlara girmesi gerekmektedir. Bu

nunla beraber, Alt1nc1 Be9 V1ll1k Kalk1nma Planinda yer alan 

"Kalkinmada oncelikli yorelerde imalat sanayi, madencilik ve 

bunlara dayal1 sanayilerin kurulmasinda Devlet onculuk yap

maya devam edecek; fiziksel ve sosyal altyapidaki eksiklerin 
. . 

giderilmesine yonelik kamu yat1r1m faaliyetleri surdurulecek-

tir. Ayrica, azel kesim yat1r1mlar1n1n artt1r1lmas1n1 sagla

mak amaciyla ozel bir fan alu9turulacakt1r". ibaresi ile ken

dini bulan bu politika 91karsamas1(142); eger tam anlamiyla 

uygulan1rsa, azda olsa bolgenin sanayile9mesi a91s1ndan umut 

vermektedir. 

Bolge'de, tarimsal kalkinma i9in yapilacak her turlu ya

t1r1m, reform, te9vik tedbirleri've destekleyi~i·onlemler, 

sanayile9me surecinin h1zlanmas1na yol a9acakt1r. 

Bolge'nin gundeminde bulunan ve halen kismen uygulanmak

ta olan, GAP Projesinin ba9ar1ya ula9mas1, her9eyden once· 

141. Bkz., Cumhuriyet Gazetesi~ Ekonomi sayfas1, 13.Haziran.1990 

142. Bkz., D~P.T., Alt1nc1 Be9 V1ll1k Kalk1nma Plan1, s.319 
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tarim ve tarima dayal1 sanayilerin birlikte geli9tirilmesine 

bagl1 olac::aktir. 

V.3.1. Geli9mesi Dlas1 DrDn Deseni ve Tarimsal Dretim 

Bolge topraklarinda, sulamayla birlikte gerek DrDn ya

gunlugunda gerekse tarimsal Dretimde degi9imler alac::ag1 mu

hakkak dir. Bu konuda bugDn bir9ok 9al19maya (D.S.i., Tarim 

Orman ve Koy~9leri Bakanl1g1, D.P.T.) rastlanmakla birlikte, 

gelec::ekte yeti9tirilec::ek DrDnleri ve miktarlar1n1 sagl1kl1 

9ekilde tahmin etmek epeyce zordur. Zira, projenin tum fiziki 

tesislerinin bitirilmesi . i9in ongarDlen 15-20 y1l sonra Dre

tim tekniginde meydana geli9meler ile ekanomik ko9ullar ve 

uygulanac::ak politikalar1 tahmin edebilmek olduk~a gu~tur. 

Nitekim, ekonamik alarak bir ba~ar1s1zl1k olmamakla bir

likte, Cukurova'da da onerilen bitki~DrDn deseni ger9ekle9e

memi9tir. Cukurova 1 n1n bGyGk sulama prajelerinden_ A§agi Sey

han Sulema Proje alan1nda, pamuk Gretimi tahillarla birlikte 

beklentileri de a9m19, buna kar91l1k yan bitkileri, sebzeci

lik ve diger sanayi bitkilerinrle beklenen geli9me almam19t1r. 

Bunu a9ag1da TABLO 17 1 de gormemiz mGmkGndDr. 

TABLD 17: AeA~I SEVHAN SULAMASI URUN DESENi HEDEF ve 

GER[iEKLE!;iME (%) 

0 R 0 N L E R HE DEF 1983 1984 .'._. 

ANA URLJNLER 

- Pamuk 35 45 64 

- Tah1llar 13 41 24 

- ;r;eltik 9i - -
- Ven bitid.si ve di9=i' bit. 20 1 1 

- Bes tan 1 5 3 

- Sebze 15 1 1 

- Turunc::gil v.d 8 7 7 · 

- Diger sanayi bit. 3 - -
iKiNCi DRDNLER 4 al 

- . ··51 .. 

TOPLAM ( Dril1 ljCij.nll.ijJ) 104 1oal 1oal 
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KAVNAK: Fatma DDGRUEL, Buyuk Dl9ekli Sulema Projelerinin 

Potansiyelleri ve Sorunlar1 GAP orn~gi, iktisat Dergisi , 

Aral1k 1989-Dcak 1990, Say1~ 301-302, s.50 

Tablodan da gorulecegi uzere, beklenen geli9meleri sag

layabilmek, _ A9ag1 Seyhan Sulamas1nda pek mumkun olamam19t1r. 

Zira, hedeflenenin ger9ekle9ebilmesi, kredi ve Drun te9viki 

gibi ureticiye yonelik te9vik politikalar1 ve urDn fiyatlar1 

ile s1k1 ili9ki i9indedir. Bununla birlikte, hayvanc1l1kta 

beklenen geli9meyi golsterememi9tir •. Zira, hayvanc1l1k pro

je alan1nda onerilmi9 sneak te9vik edilmemi9tir. 

Ger9ekle9en urOn deseninin, ongorOlenden bu denli fark-

11 olmas1n1n ana nedeni olarak, ekonomik, ko9ullardan; p~

muk ve hububat i9in fiyat ve pazar garantisini gostermek 

mumkundur. 

Ger9ekten, GAP alaninda 5ng5r0len OrOn deseni ve dola

y1s1yla Oretim hedeflerine ula9mak istenilirse, degi9en 

ekonomi ve pazar yap1s1na gore urun deseni hedeflerini yeni

den gazden ge9irmek, uygun tarimsal-fiyat ve pazarlama poli

tikalar1n1 geli9tirmek; pazarlama i9in gerekli tesisleri ve 

modelleri hazarlamak ka91n1lmaz bir zorunluluk haline gel

mek tedir ( 143). Bununda atesinde,.muhtemel Orun deseni hedef

lerine dayanarak yapilmaya 9al191lan sanayinin turu,.Oretim 

miktar1, istihdam, i9 ve d19 talep gibi hedefleri tayin et

mek epeyce gu9 olmaktadir. 

GAP Balgesinde mevcut Orun yogunlugu ve sulama sonras1 

Orun yogunlugu, a9ag1da TABLD 18'de sergilenmi9tir;, 

143. Osman TEKiNEL, GAP Tarimda Uzun Vadeli Oretim ve Ticaret 

Perspektifi, a.g.b., s.4-5 
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TABLD 18: BDLGE URUN DESENi VE URUN YO!iUNLU!iU (%) 

ORON TURLI MEVfillT ORLIN ~Ul-,AMA SONRASI 
YD UNLU!iU LiRLiN VD!iUNLU!iU 

Tahil ve Baklagiller 72.3 41.D 
Pamuk 2.8 25.D 
Sanayi bitkiler ve sebzeler 6.0 48.D 
I;ok y1ll1k bitkiler 9.4 20.0 
Nadas 9.5 -
TOPLAM 100.0 134.D 

KAYNAK : D.P.T. GAP BiRiMi, r;:e~itli dokumanlar1. 

Tar1mda uygulanacak bu yeni urun deseni ve sektorun % 4 

luk buyume h1z1 hesapland1~1nda, 2ti··5 y1l1nda ula§1lmas1 bek~ 

lenen. tarimsal uretim duzeyi TABLO 19'da sergilenmi§tir. 

TABLO 19: BDLGEDE TARIMSAL URETIM 

[j :- R 0 N 1986 (Tan) 2005(Tan) 

Bugday 1.882.000 3.270.000 

Arp a 1.071.800 1.624.600 

Pamuk 177.100 477.800 

Sebze 1.119.100 2.205.900 

Ayr;:ii;egi 6.000 91.100 

Soya Fasulyesi ------- 158.000 

Sus am 18.700 70.300 

Et 78.500 163.100 

sat 409.400 1.718.300 

Yumurta 19.200 34.000 

KAYNAK: D.P.T. GAP Birimi, r;:e§itli dokumanlar1, 
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Her iki tablodan da gorulecegi Ozere, geIEk Drun yogun

lugunda gerekse tarimsal Oretimde~ sinai bitkilerine dogru 

bOyOk bir art19 olacag1 olas1 gorunmektedir. Bununda, 

Bolge'de tarim ve tarima dayal1 sanayilerin olu9mas1nda ve 

uyar1lmas1nda bOyuk onem ta91yacag1 muhakkakdir. 

V.3.2. TOketim,.i~ ve 019 Talep 

1974 y1l1nda yapilan UlusaliBeslenme Saglik ve Gida TO

ketimi ara9t1rmas1nda, Dogu ve GOneydogu Anadolu Bolgeleri 

birlikte ele al1nm19t1r. Bolge'de koy ve 9ehirlerde tOketim 

seviyesi olduk~a farkl1d1r. 

Bolge'de fertlerin beslenmede ald1klar1 ortalama 2678 

kalori, Olke ortal~mas1 olan 2894 kaloriden geridir. D090k 

beslenme olarak nitelendirilen ki9i ba§ina 2000 kalorinin 

altina d09en hane halk1 aran1 Olkede % 17.4 aldugu halde, 

Dagu ve GOneydogu Bolgesinde % 22.2 1 dir. 

Bolge'de hayvansal protein tuketimi de d090ktOr. Bol

de'de ailelerin % 26.6's1 ~ok d09uk, % 16.9'u d090k dOzeyde 

protein tOketim dOzeyindedirler~ 85lge, et, tavuk, yumurta 

ve diger gida maddeleri tOketiminde, ulke ortalamalar1n1n 

alt1ndad1r(144). 

V.3.2.1. 85lge Orunlerinin Yurt i~i Talebi 

Bolge urunlerine kar91 duyulan yurt i~i talebin Olke ve 

bolge nOfusunun artan miktarlar1 ile, nOfus bile9imindeki ve 

gelir seviyesindeki degi9melere ve 9ehirle9me hiz1na bagl1 

olarak degi9ecegi kabul edilmi9tir. 

San be9 y1lda, 851ge'de nOfus y1lda artalama binde 49.2 

artm19t1r. eanl1urfa ilinde, bu aran, binde 76.8'e, Harren 

144. Turan GONES~ve Digerleri, Tarim Orunlerinin Pazarlanmas1, 

GAP Tarimsal Kalkinma Simpazyumu, i~inde, s.537. 
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Dvas1nda ise bu . aran, binde 83'e gibi daha yDksek seviyelere 

ula9m19t1r. NDfus art19 hiz1n1n yUksekligi, ayn1 gelir sevi

yesi devam etse bile, tar1m Drunleri ve g1da maddeleri tale

binde y1lda % 5-8 aran1nda, art19lar meydana gelecegini 

gostermektedir. 

TDketicilerin g1da maddeleri i9in y~pt1klar1 harcamala

r1n anlar1n gelir seviyelir ile yak1n ili9kisi aldugu bilin

mektedir. Bolge, 1973-74 y1l1nda k1rsal kesimde artalama ki-

9i ba91na du9en gelir bak1m1ndan 11.465 TL. ile Dlkemizin 

dakuz bolgesi aras1nda 8 1 inci gelmektedir. 

K1rsal ve kentsel kesimde harcamalar1n en buyuk bolumu 

g1da maddeleri i9in yap1lmaktad1r. Bolge,kentsel kesimde; 

harcamalar1n, % 47.89'u g1da maddelerii9in yap1l1rken, k1r

sal 1 kesimde bu aran % 68.21 1 e yDkselmektedir. Bolge her iki 

kesimde de, g1da maddeleri i9in yap1lan harcamalarda, Dlke 

artalamas1ndan % 4-5 daha fazla yukseklik gostermektedir. 

G1da,.giyim, kanut gibi ba9l1ca harcamalar grublar1n1n 

analizine gore Bolge'de §elir esneklikleri,,gerek kentsel ve 

gerekse k1rsal kesimde, Dlke geneline gore daha yuksektir. 

Bolge'de kentsel alanda elde mevcut il verileri de daha yDk

sek elastikiyet vermektedir. Bu durum, kentsel · alanda, Bol

ge ve Harren Ovas1 sakinlerinin gelir art19lar1n1D, Dlkeye 

gore hercamalarda daha yDksek arti~lar yaratabilecegini 

gostermektedir. K1rsal alanda de genellikle ayn1 yonlD egi

lim vard1r. Yap1lan analizler, gelirlerin ilk artan dilimle

rinde kentlerde g1da, kanut, saglik, ula9t1rma ve kDltDr 

harcamalar1n1n; koylerde ise, g1da harcamalar1n1n; daha faz

la yDkselecegini gostermektedir. 

Bolge ve Herran Ovas1 kentsel alan i9in g1da maddele

rinin bulunan gelir elastikiyetleri (TDrkiye kentsel kesim 

i9in 1.00, Bolge kentsel kesim i9in 1.11 (1978-79), TDrkiye 
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kirsal kesim i9in 0.96, Salge kirsal kesim i9in ise 1.11); 

ge9itli ara9t1rmalarda TOrkiye igin bulunan olduk9a bnyDk 

kabul edilen degerlerden genellikle daha yDksektir. Bu durum 

Bolge'de gelir art191na kar91 gida maddeleri talebinin Olke 

geneline gore daha duyarl1 oldugunu a91klamaktad1r. 

Bolge'de, bir taraftan nOfus art191, diger taraftan ta

r1m1n geli9mesi ile gelirdeki yOkselmeler sonucu d090k olan 

tar1m DrOnleri talebinin onemli ol90de artacagi beklenmekte

dir. 

Yurdun diger bolgelerinin, gerek nOfus art191, 9ehirle9-

me, gerek gelir yOkselmesi ve gerekse gelir elastikiyetinin 

duyarl1l1g1 nedenleriyle ~=- tom yurt i9i talebinin yOksek 

oranda (y1lda % ?-9) artacag1 beklenmektedir(145) • 
• 

V.3.2.2. Bolge Drunlerinin Yurt 0191 Talebi 

Cagrafi, ekanamik, tarihi ve sasya-kDltDrel kanumu ve 

yap1lar1 geregi brtadagu Dlkelerini Dlkemizin dogal bir pa

zar1 alarak nitelemek mDmkDndOr. 

Fakat, 1973-1980 doneminde TDrkiye Ortadagudaki g1da 

ve tar1m ilrunleri ithalat1 art191na seyirci kalm19t1r. Bol

genin g1da ve tar1m ilrOnleri ithalat~, 1973'den 1980'e 

2 Milyardan, 14!5 Milyar Amerikan Dalarina 91karken, TOrki

yenin bolgeye ihracat1 70 milyon'dan ancak 340 milyan Ame

rikan Dalar1na yOkselebilmi9tir. Bu art19a kar91n TOrkiye'nin 

b61genin g1da pazarlar1ndaki pay1 % 3.S'ten % 2.3'e gerile

mi9tir. 

1981 y1l1nda, TOrkiye genel ihracat at1l1m1na paralel 

ala~ak Ortadagu pazarlar1na oze~ bi~ o~Em vermi9 ve bu y1l~a 

145. Turan GDNEe ve Digerleri, GAP~TA Tarim DrDnlerinin Pa

zarlanmas1 Sarunlari, 1.Urfa-Harran Kalk1nma Simpozyumu, 

i9inde: !S. 491-493 
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ihracat 840 Milyon Amerikan Dolarina Q1km1§t1r. Bu arti§a pa

ralel olarak TOrkiye'nin bolge g1da pazarlarindaki pay1 da~ 

iki kat artarak % 2.3'ten % 4.6'ya Q1km1§t1r. 1982 y1l1nda 

1 Milyar Amerikan Dolar1n1 biraz B§an TOrkiye'nin bolgeye 

gida ve tarim DrOnleri ihracat1 takip eden iki y1l bayunca 

da ayn1 dOzeyde kalm1§t1r. 1984 y1l1nda ise Drtadogu g1da 

pazarlar1ndaki gerilemeye pararlel olara~, TOrkiye'nin ih

racat1 da:78D~Milyon Amerikan Dolar1na dO§mO§tOr(146). 

GOneydogu Anadolu Bolgesine kom§U bulunan Drtadogu Dlke-

1 erinin TOrkiye'den en QDk satin ald1klar1 tar1msal OrDnler, 

hububat (d1§sat1m miktar1n1n % 92,51), baklagiler(% 35.83), 

yagl1 tohumlar (% 37.50), meyveler (% 38.33), sebzeler(% 92. 

03), canl1 hayvanlar ve hayvansal OrOnler (% 96.89)dir. 

TOrkiye'de ve GOneydogu Anadolu Bolgesinde yeti§tirilen 

tarim DrDnlerine kar§i duyulan d~§ talep, genellikle bir ar

ti§ iQinde bulunmaktadir. Ozellikle Drtadagu ve Kuzey Afrika 

Olkeleri 19?0'li y1llar1n artalar1ndan itibaren g1da madde

lerinin d1§al1m1n1 y1lda ottalama % 15'lik bir h1zla bOyOk 

ol~Ode artt1rm1§lard1r. 

DOnyada geli§mi§ Olkeler dahil, 1972 1 de ki§i ba§ina g1da 

maddeleri di§ al1m1 5 dolar iken, bu Olkelerde 17 dolarl1k 

d1§al1m yap1lm1§t1r. 

Yak1n ve Drtadagu Olkeleri bOtOnO ile tar1ma dayanan bir 

ekonomik yap1ya sahip almakla beraber, bunlar1n tar1msal OrOn 

ve g1da maddeleri a91kla~:1 bOyQ mektedir. Bu Olkeler bagl1 

alduklar1 islam Kanferans1 Drganizasyonu i9inde ticareti ge

l i§tirmektedirler( 14?). Ayrica, OPEC Oyesi islam Olkeleri, 
bOyOk petrol rezervlerine sahip ~ti~ B~itish Petroleum 

147. Turan GONE~ ve Digerleri, Tarim OrOnlerinin Pazarlanmas1, 

GAP Tar1msal Kalkinma Simpozyumu, iQinde, s.545-546 
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~irketinin yap _t1g1 bir ara9t1rmaya gore OPEC ulkelerinde 

toplam 676 Milyar varil petrol rezervi bulunmaktadir. Bu ise, 

dunyadaki toplam petrol rezerv.lerinin 3/4'une tekabul etmek

tedir. iran, Irak, Abu Dctl .i ve Kuveyt'in petrol rezervleri

nin, en az 100 yil, Suudi Arabistan'in petrol rezervinin de 

en az 95 yil zorlamadan ihtiya9lara cevap verilebilecegi tah

min edilmektedir(148). 

Bununla birlikte, Drtadogu ulkelerinin temel gida mad

deleri uretimi, talebi kar91lamaktan 9ok uzak bulunmakta ve 

y1llar itibariyle uretim ile talep aras1ndaki agik artmakta

d1r. 

-Yap1lan baz1 ara9t1rmalara gore gida OrOnleri Oretimi 

yilda ortalama olarak % 2 oran1nda artarken, g1da maddeleri 

talebi ise % 5 oraninda artmaktadir. Diger bir ifadeyle, 

talep, Oretimin ikibu9uk misli artmaktad1r. 

Gida OrOnlerinde talep a91g1n1n uzun vadeli olarak, 

ileride de artacag1 tahmin edilmektedir. Drnegin (1980,84) 

doneminde ortalama y1ll1k talep a91g1 hububatta 25 Milyon 

ton civarinda iken, 1990 y1l1nda 31 milyon ve 2000 y1l1nda 

ise 50 milycin tona 91kacag1 tamin edilmektedir. Ette ise 1 

Milyon ton civarinda iken, 1990 y1l1nda 2 Milyon tons ve 

2000 y1l1nda da 4 Milyon tons 91kacag1 tahmin edilmektedir. 

Uluslararas1 G1da Tarim Te9kilat1 (FAO)'da Drtadogu 01-

kelerinin temei gida maddeleri talep ag1g1n1n gelecekte daha 

da artacag1n1 tahmin etmektedir(149). 

148. Yusuf Ziya iRBE~, TOrkiyenin 019 Ekonomik iliekilerinde 

islam Olkeleri, TOBB Yayin No: 141, Ankara, 1990, s.37 . 

149. Tari~ ~UHACI, GAP Projesinin Tamamlaijmas1yla Artacak 

Tarimsal~DrOnlerimiz igin Potansiyel Bir Pazar Grubu: 

Arap Dlkeleri, 019 Ticaret Forum, Mayis 1987,s.45 
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Bolge'den halen, tar1m ve tar1ma dayal1 i§lenmi9 DrDn

lerin ihracat1 ger9ekle9tirilmektedir. Dzellikle Gaziantep 

ili, Dogu ve GDneydogu Anadolu Bolgelerinin bu konuda onder

ligini Ostlenmekte olup, Ortadogu Dlkeleri ag1rl1kl1 olmak 

Dzere 40 1 1 a9k1n Dlkeye 120 9e9it mal ihra9 etmektedir. Ay

rica GOneydog~ Anadolu Bolgesi ihracatinin tamamina yakin 

kismi Gaziantepl;ten ger9ekle9tirilmektedir(150). 

V.3.3. Sinai Kalkinma Stratejisi 

Sinai kalkinma stratejisi belirlenirken,bumu Bolge'nin 

temel kalkinma ve Tarimsal kalkinma stratejisinden ayr1ksa

mak veyahut inorganik 9ekilde d09Dnmek elbette olanaks1zdir. 

Bunlar, bir bOtOn halinde, etki-tepki mekanizmas1yla i§leye

cek; neticede Bolge'nin, istenilen s1nai yogunluga eri9mesi

ni saglayacaklard1r. Sinai kalk1nma stratejisini 9oylece 

ozetlemek mumk0ndur(151): 

- Mevcut yerel hammaddeleri kullanan ve ihracata yonelik 

sanayileri~ saptamek ve a9amal1 olarak geli9tirilmelerini 

te9vik etmekj 

- Oretim ve yonetim teknolojilerini, sermaye teminini, 

giri9imciligin geli9tirilmesini ve uluslararas1 pazarlara 

a91lmay1 gostermek i9in, stratejik onemdeki endustrileri or

nek alarak degerlendirmek; 

- Kar9ila9tirmali yer se9im avantajlar1 ve illeraras1 

ili9kileri gozonDne alarak, azgeli9mi9 be9 ilin herbirinde 

, en az bir tane stratejik sanayi kurmak; Bolge'de sinaile9mi9 

il alan Gaziantep potansiyeli bak1m1ndan; kir-kent z1tla9ma

s1ndan ar1nd1r1larak, giri9imci yeteneginden yararlan1lmali

d1r; 

150. BOlent A~MA, Gaziantep ve Ekonomisi GAP Dogrultusunda 

Gaziantep Ekonomisinin Alacag1 Olas1 GoruntO, s.68.69.115 

151. D.P.T., Master Plan Voneticiler !9in Ozet, s.4 
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- ilgili kamu kurulu9lar1n1n fanksiyanlar1n1n iyile9ti

rilmesi; 

- Kredi, bilgi ve teknik destek saglayarak, yerel giri-

9imcileri te9vik etmek; 

- Kalkinma (sanayile9me) surecinde insan faktoru onemli 

bir unsur alarak kabul edilip, i9gucu egitimi ve . planlanma

s1 yap1lmal1d1r. 

Guneydogu Anadolu Bolgesinde, sanayile9menin ilk onemli 

ad1m1 stratejik onemdeki sanayilerin ba9ar1l1 bir 9~kilde 

geli9mesi alacakt1r. Bu, daha sanraki sanayile9me i~in, _ser

maye, giri9imcilik, teknik ve idarepilik "becerisi a~1lar1n, 

dan bir temel meydana getirecektir. Tuketim mal1 ve in9aat 

malzemesi Oreten sanayilerin geli9me egilimiyle birle9en bu 

temel, ileri ve geri baglant1lar ve benzer ekanimik faaliyet

ler yaluyla, ba9ka i9letmelerin artaya ~ikmasina yal a~acak

tir. 

Bu ilk geli9me sanucunda temin edilen gelir art191, Bol

ge'nin daha da sanayile9mesi i~in gereken §Brtlar1 haz1rlaya

cakt1r. Stratejik onemdeki sanayi i9letmeleri, denenmi9 Ore

ti , m ve idare teknolajilerinden aldugu kadar geni9leyen pa

zarlardan da faydalanan yeni kurulu9larla artacaktir. Kent

le9meyle birlikte, tuketim mal1 ve in9aat malzemesi uretimi

nin daha da artmas1 beklenmektedir. 

Bolge'nin, sasya-ekanamik geli9mi9ligi ve gelir seviye

si arttik~a, ba9ka sektorlerin artan talebini kar91lamak 

Ozere yeni sanayi i9letmeleri artaya ~ikacaktir. Salge tar1m1 

geli9tik~e gubre sanayi kurulacak, bunu tarimsal alet ve 

ekipman Oretimi izleyecektir. Giderek, genel makina sanayinin. 

kurulmasida mumkundur(152). 

152. D.P.T., Master Plan, Cilt 2, s.3.?. 
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Bolge'de, tarim ve tar1ma dayal1 sanayilerin kurulmas1 

ve geli9mesi, sneak ~isa ve arts vade hedefleri olmal1d1r. 

Ger9i tarim ve tar1madayal1 sanayilerin onerilmesi, GAP 1 1n= 

tar1msal hedeflerinin bOyDklDgD neden~yle dogald1r. Bilindi

gi gibi, tarim ve tarima dayal1 sanayiler, emek-yogun ve 

nisbeten geri teknoloji kullanmaktad1r. Bolge'de emek-yogun 

yat1r1mlar1n tercihi, istihdam i9in 9abuk sonuca ula9may1 

hedefleyen bir politika olup, Bolge ve Dlke ekonomisinin 

uzun vadeli 91karlar1 a91s1ndan dogru olmayabilir. Diger 

taraftan teknoloji se9imi daha 9ok bolgeye yat1r1m yapacak 

sermayenin karar1na bagl1 olacak, karl1 olan teknolojiyi se

vecektir. Burada te9viklerle bu se9im yonlendirilebilir. An

cak bu yonlendirmede de tek amacin istihdam art191 olamaya

cag1, uzun donemli sanayile9me ve bolgenin kalkinma hedefle

rinin de belirleyici olmas1n1n gerek/tigi a91kt1r. 

Ayr1ca verimliligi yOksek sermaye-yogun. teknolojiler 

daha fazla katma deger yaratt1klar1 i9in Bolge ekonomisini . 

canland1rarak dolayl1 yolla istihdam kapasitesini arttirabi

lirler. Bu ise, hem istihdamin geni9lemesini, hem de bolge 

ekonomisinin geli9mesini ayn1 ands ger9ekle9tiren bir tercih

ti r ( 153). 

V.4. BDLGEDE KURULACAK/GELI~ECEK SANAVILER 

Olkemizde, kalkinma politikas1 i9inde verilen ugra9la

r1n agE1..1g1 sanayi kesiminde toplanmak istenmi9tir. Sanayi

nin ulusal kalkinma sOrecinde, sDrDkleyici sektor oldugu 

varsay1m1na dayanan bu yakla91ma ragmen, uygulanan sanayile9-

me politikas1 ve stratejilerirefiilen bu ozellik kazand1r1-

lamam19t1r. 

Benimsenen sanayile9me stratejisi, sanayinin kendi.i9in

deki ve diger kesimlerdeki, ozellikle tar1mdaki Oretim 

153. Fatma DO~RUEL, e.g.m., s.51 
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ihtiya~lar1 dogrultusunda degil, satinalma gOcO bulunan kent

sel tOketici talebinin tercihleri yonOnde kapasiteler olu9-

turmak 9eklinde billurla9m19t1r. Girdi temininde bOyOk ol~O

de d19al1ma ve fakat Orun pazarlamasinda d19 rekabete kapali 

i~ piyasaya donOk olan bir sanayile9me, yetersiz istihdam ve 

d19sat1m olanaklar1 yaratm19t1r. 

Ulkemizde sanay1n1n tar1ma faydal1 olacak kal1plar 

i~inde geli9tigi pek soylenemez! Yurt i~inde, tarim-sanayi 

ili9kileri gOglendirilemediginc:Bl, TOrkiye, tar1msal d19sat1m

dan daha fazla doviz geliri elde edebilmek igin, d19 ara gir

di harcamalari dikkate al1n1rsa, daha gok doviz harcamak 

durumunda kalmak gibi bir ~eli9ki ile kar91 kar91yad1r. 8a9-

ka bir deyi9le, sinai ve tarimsal Oretimin artt1r1lmas1 anem

li algOde d19 girdilere bagl1 aldugundan, TOrkiye ihracat1-

n1n artt1r1labilmesi igin ithalat1n1 da artt1rmak durumunda 

kalan bir Olke almu9tur. Ulkemizde, doviz darbagaz1n1n bir 

kaynag1n1da i~racat azl1g1nda degil, temel ve ara mallarin 

ithalat gaklugunda aramaz isabetlidir. Bu ~aradakstan kurtul

mak igin, bir yandan yerli endOstrinin giderek tar1m1n m09-

terisi almasi diger yandan da, daha gO~lO bigimde teknik ve 

ara girdi Oretimiyle tarima yonelmesi geregi ag1kl1k kazan

maktad1r. 

Turk ekanamisinin igsEl ve gevresel Oretim, tOketim ve 

dag1t1m 9artlar1 hizl1 bir degi9im ve don090m sOreci i~inde 

bulunmaktadir. Degi9en igsel ve gevresel veiiler Dretim yap1-

s1nda teknalaji, verimlilik, Orun deseni.ve OrOn standartla

r1 a~1lar1nadn yeni degerlendirmelerin yap1lmas1n1 gerektir

mektedir. Eski sanayi9le9me politikalari gozden gegirilerek, 

yeni hedefler ve stratejiler saptamak durumundadir. ~evcut 

Oretim yap1s1 ii;inde kapasiteli~n artt1r1lmas1ndan gak,- sek

torleraras1 yap1sal bag1nla9may1 dikkate alan yeni bir bre

tim yap1s1 iginde Oretimin artt1r1lmas1 yallar1 aranmal1d1r. 

Sektorler arasinda ig ige geli9en bir rasyanelle9me dizisini 
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ortaya 91k~rabilmek igin, sanayi kesimi hem girdi, hem de 

91kt1 y5nlerinden gtlzlerini daha 9ok tarima 9evirmek duru

mundadir(154). 

Avrupa Toplulugu 1 na ilyeligin gundemde aldugu 9u ortamda 

GAP alaninda kurulacak/geli9ecek sanayilerin, teknolojik 

yap1s1n1D, kapasite ve kullanilan teknolaji itibariyle, 

uluslararasi rekabet ko9ullar1na uyum yanunden ta91d1g1 onem 

buyuktur. 

Vapilan 9al19malara gore, ulke genelinde gida sanayinde 

kapasite kullanim arani, un ve mamullerinde % 50-75, bitki

sel yag ve malullerinde. % 60-63, meyve-sebze iqleme sanayin

de % 25-50 dalaylar1ndad1r. Ayrica, sanayile9mi9 illkelerde, 

tarim urunlerinin gida sanayinde kullan1m1 % 40-50'1ere va

rirken, Turkiye'de bu oran halen % 10 dolay1ndad1r(155). 

Olkemizde gida sanayinin bugun iginde bulundugu ve yu

karida makro 9eri;:eve i9inde sergilemeye gal19t1g1m1z sorun

lar, Guneydogu Anadolu 851gesi, iginde gegerlidir. Dstelik, 

Balge'de gida sanayi tesislerin buyuk bir kismi da kuguk ol-

9eklidir. Ayrica, kapasite kullan1m1 oranida, ii;: talep ye

tersizligi ve mali sorunlar yuzunden gok du9uktur. 

Sanayi yap1s1n1n azgeli9mi9 oldugu, sneak tarimsal 

uretimde art19lar1n beklendigi bir alanda, tarimdaki mulkiyet 

bigimi, tarimda elde edilen arti degerin kullan1lma.alanlar1, 

tarimdan elde edilen arti degerin organizasyonu ve sanayi sek

torune aktarim bii;:imleri alu9acak sanayinin buyilklOgu, tarn 

ve pal9egj._1JJ_:J1elirlev ici al acal<jar ·~-~·-· _ ·- --.,-~-
851ge' deki tarim yapJSinda ger9ekle9ecek degi9imler v-e ta,..- -

rimsal urun art191 ku9kusuz, buradaki sanayi yap1s1n1 geli-

9imini i tici yon de olacaktir. Ana::ak tm geli9menini duzeyi b5lge igin 
--~-·--·-~~----~- -- ----~·--· ----~--- ------- - ------ ----- -· ------------· - - - . - -- --

154. Ismail DUYMAZ, Hasan OLALI.,, a.g.e., e.262,265 

155.,A.Kadir HALKMAN ve Digerelri, Tarim Drilnleri i:9leme 

Sanayinin Geli9tirilmesi, GAP Tarimsal Kalkinma Sim

pozyumu, _ ii;:inde, s.569. 
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belirlenecek hedefleri, diger bolgeler igin tan1mlanan sana

yi geli9im kararlar1 ve Olkenin sanayi se~melerinden etkile

necegi gibi, tar1msal DrDn.deseni, altyap1 kolayl1klar1n1n 

geli9imi, tar1mdan elde edilecek sermayenin kullan1m al~nla

r1 gibi bolgesel ko9ullara bag1ml1 olarak degi9ecektir. 

egilimlerin etkilenmedigi, sanayi geli9im 

stratejisinde bDyDk bir degi9iklige gidilmedigi durumda 

Bolge'de ilk a9amada, tar1msal DrDnlerin ilk geli9mesiniger

gekle9tirecek tesisler bu bolgede yer alacak, bu DrDnlerden 

mamul madde Dretilmesi i9lemi ise Cukurova-Gaziantep gibi 

yak1n merkezlerde gergekle9tirilecektir. Bozulabilir turde 

DrDnleri·i9leyecek g1da ag1rl1kl1 sanayi kollar1 ile tarima 

girdi saglayacak ve bolgenin tuketimine yonelik sanayi birim

leri burada yer segebileceklerdir. Kisaca, bolgesel sanayi 

kallarinda bir geli9me beklenebilir, ancak ulusal olgekli 

firmalarin bu bolgede yer ,almas1, daha uzun donemde soz ka

nusu alabilecektir. Geli9ecek sanayi birimlerinden buyuk bir 

bolDmDnDn buyDk kentlerde yer alacag1 ve farkl1 merkezlerde 

y1g1lmac1 bir nitelik. gosterecegi soylenebilir. 

Bu bolgede elde edilen tar1msal geliri orgutleyerek, sa

nayi kallar1na aktarabilecek ve bu amagla balgeye goreli 

olarak artan aranlarda kredi sagland1g1 ve ayr1cal1klar yara

t1ld1g1 bjr yakla91m gergevesinde ise sanayi sektorelerinde 

ilk a9amada bir onceki yakla91mdan f8rkl1l1k getirmeyen an

oak bu sektarlerde daha bDtDnle9mi9 Dretimin saglanabilecegi 

ve bunlar1n olgek farkl1la9malar1 ile bir bolumOnDn ulusal 

dOzeyde.uretim yapan i91etmeler 9eklinde alu9turulabilecegi 

soylenebilir. Planl1 bir 9ekilde yapilacak sanayi geli9mesi 

sanucu baz sanayilerden hemen sanra daha f azla beceri ve 

sermaye isteyen sanayi kallarina kay19 beklenebilir. Dzellik

le tar1msal Drunleri degerlendiren sanayinin Oreticiler tara

f 1ndan desteklenerek geli9mesi y1g1lma egilimlerini belirli 

bir miktar azaltacaktir. ikinci ve ilgOncil kademe .~8 
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merkezlerinde ilk gel~9me a9amas1n1n gercekle9tirilmesi ve 

daha Ost merkezlerde daha buyuk olcekli ve belirli bir ure

tim teknolajisine ula9m19 f irmalar1n yer almas1 9eklinde bir 

yap1 ortaya cikabilir(156). 

Butun bu veriler i91~1n ·da, GAP' la birlikte, Guneydagu 

Anadolu Bolgesinde yeni alu9turulacak ve/veya geli9tirilecek 

sanayi grublar1n1 a9ag1da siralamaya cal19al1m. 

A9ag1da onerilecek sanayi grublar1 esasen Bolge'de mev

cut alup, GAP'la birlikte guclendirilip, yayg1nla9t1r1lmas1 

gerekmektedir. 

Bolge'de, ilk a9amada artacak alan hububat urunlerinin 

i9lenecegi makarna, un, irmik ve biskui sanayilerinin geli9-

tirilmeleri; · gerektiginde yenilerinin olu9turulmalar1 elzem 

olmaktadir. 

HayvancVlik Orunlerine dayal1 olarak, et ve sat i9leme 

tesislerinin mevcutlari reorganize edilmeli, aran art191na 

paralel olarak, yan aran i9leyen yeni tesisler olu9turma ci

hetine gidilmelidir. 

Bolge'de artacak pemukla birlikte, pamuk i9leme tesisle

rinin geli9mesi ve yenilerinin eklenmesi gerekmektedir. Bzel

likle, Bolge'de, entegre pamuklu dokuma sanayileri te9vik 

edilmeli ve pamugun azami 9ekilde i9lenmesi saglanmal1d1r. 

Bunun yan1nda, pamuk ipligi, c1rc1r deri i9leme ve kanfeksi

yon, geli9ecek i9 ve d19 pazarlar dikkate alinarak sure9 

i9erisinde olu9turulmal1d1r. 

Sinai bitkilerinden olan yag bitkileri, Olkemizin en

dustri bitRileri i9inde ic tuketimi kar91lanamayan tek·grub

tur. Vagl1~tohumlu bitkilerin icituketimi kar91lanmas1n1n 

156. Ayda ERAVDIN, Guneydogu Anadolu Projesinin Bolge Ver
le9me Duzenine Olas1 Etkileri, GAP Tarimsal Kalkinma · 

s~_~pozyumu, i9inde, s.188.190 
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yan1 sirs ihrag olanaklarida iyi say1l1r. KDspeleri de de

gerli olup, ihrag edilmeleri de soz konusudur. GDneydogu 

Anadolu Bolgesinde bu alanda sanayilerin kurulmas1 da mDmkDn 

gorDl~~ktedir. 

Ayrica Bolge'de gelir artt1kga ve kentle9me ilerledik

ge in9aat malzemeleri sanayileri de geli9ecek ve yenilerinin· 

kurulmas1 gerekecektir. 

T.K.B. taraf1ndan 1984 y1l1nda yapilan, "Bolge kaynak

lar1ndaki uzmanla9ma durumu ve GAP etkisi ile beklenen ge

li9meler dikkate al1nd1g1nda", kriterleri i91g1ndaki ara9t1r

mada onerilen sanayilerde 9oyledir: Sebze ve meyve i§leme, 

bitkisel ve hayvansal yaglar sanayi, me~baha DrDnleri.i9leme, 

un ve unlu mamuller sanayi, tDtun sanayi, alkollu ve alkol

suz igki sanayi, deri ve kurk sanayi, ayakkab1 sanayi, kim

yasal gubre sanayi, ta9 ve topraga dayal1, tarimsal makine 

teghizat uretimi, metal-e9ya sanayi ile dokuma giyim sanayi, 

mobilya Oretimi girdi miktarlar1 ve talep buyuklukleri yeter-

11 oldugunda bolge igin anlaml1 sanayiler olarak onerilmi9~ 

lerdir(157). 

157. DESiVAB, a.g.e., s.189-190 
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GunumOzrle art1k, tum taplumlarin artak hedefi sanayile9-

mi9 toplum haline donu9mektedir. 21.y.y., bilim ve teknalo= 

ji 9ag1 alarak nitelendirilirken, Olkemizin bu 9ag1 yakala

madaki gayretlerinin yetersizligi ve ozellikle geri kalm19 

yorelerden biri clan Guneydogu Anadolu Bolgesi'nin hale 

dural. bir yap1da olmas1 du9undurucudur. 

Valniz ekanomik degil, sasya-kDlturel degi9imlerin de 

dinamigi alarak kabul edilen sanayile9me, GDneydagu Anadolu 

Bolgesi'nin kalk1nmas1nda en onemli hedef almal1d1r. Bolge

nin tom alanlarda onemlice bir getilige sahip bulunmasi, : 

jeapalatik kanumu, degerlendirilmemi9 zengin kaynaklari,ve 

GAP prajesi gibi sulama ve enerji ag1rl1kl1 yat1r1mlara mu

hatap. almasi~ sanayile9meyi bolge igin vazge9ilemez bir .. 

ekanamik, sasyal v~ siyasal hedef haline getirmektedir. Zi

ra geli9mi9 yoreler kar91s1nda nispi geriligi kapatabilmenin 

yegane ko9ulu Bolge'nin bir an once sanayile9mesidir. Bol-. 

ge' de sanayile9me hareketi yalniz iktisadi_ degil, taplumsal, 

kDltDrel ve siyasal deger yarg1lar1n1 degi9tiripa ileri go

tOrecek, sosyal kalk1nmay1 da gOvence altina alabilecek po

tansiyele sahip olacaktir. 

GDneydogu Anadolu Bolgesi'nde, GAP prajesi ile birlik-., 

te, tarimsal kalk1nman1n ger9ekle9tirilmesi zorunludur. Zi

ra Bolge'de tar1msal kalkinma yapilmadan sinai kalk1nman1n 

ger9ekle9ebilecegini d09Dnmek mumkDn degildir. 

'it .. c. 
Yilkseko~:retim Kurnla 

Dolciimantatiry.©D M@fl€@~! 
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Bolge'de tarimsal kalk1nman1n ger9ekle9tirilebilmesi 

i9in, toprak millkiyetindeki dengesizligin, etkin bir toprak 

reformuyla giderilmesi tarimsal girdilerin uygun bir bile9i

mi i9inde tarimsal mekanizasyonun geli9tirilmesi, tar1msal 

yayim, ara9t1rma ve enformasyon hizmetlerinin geli9melere 

gore uyarlanmas1. mali sistemin tarimsal kalkinmaya uygun hale 

getirilmesi, pazarlama politikalar1n1n 9e9itli faaliyet kol

larindaki ilretim ve pazarlama 9al19malar1yla butOnle9tiril

mesi gerekmektedir. 

Bolge 1 deki tar1m yap1s1nda ger9ekle9erek degi9imler ve 

tarimsal ilriln art191 ku9kusuz, buradaki sanayi yap1s1n1n ge

li9imini itici yonde olacaktir. ~arimsal ilriln art191 sonu

cunda olu9acak art1 degerin kullanilma alanlar1, organizas

yonu ve sanayi sektorilne aktarim bigimleri; olu9acak sanayi

nin bDyDklilgTI, tilrD ve ol9egi ilzerinde onemli bir belirleyici 

alacaktir. 

Bolg.esel kalkinma ~Dreci, s?nayile9me, kentle9me ve 

bunlarla ilgili bir gok kanuyu birlikte kapsamaktadir. Biltiln 

bu unsurlarin birlikte dikkate al1nd1g1 bir yakla91m gerge

vesinde bolgesel kalk1nman1n ele aili1n1p planlanmas1 gerek

mektedir. Ancak boylesi bir yakla9~m iginde hazirlanan plan

larin uygulamaya aktar1lmas1 sayesinde, Bolge'de yapisal de

gi9im ve donil9Dm saglanip kalkinma silreci dinamik bir igerige 

kavu9acakt1r. 

GAP 9er9evesinde yapilacak bolgesel planlarnada, Btllge~ 

deki nilfus yagunlugunun yetersizligi, pazarlarin kil9ilklilgil, 

kalkinma dDzeyinin dil9Dklilgil, altyap1 donat1m1n1n yetersizli

gi, sanayi oncesi tarima dayal1 geleneksel sosya-killt.urel 

yap1n1n varl1g1, kurumsal ve personel altyap1 danat1m1n1n 

yetersizligi, ilretim ve tilketim kal~plar1n1n geleneksel 

yap1 gostermesi gibi bir gok unsur Bolge'deki en~elleyici 

faktorleri, yani kalkinma ve planlaman1n ba9ar1s1n1 azalt1c1 
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sorunlar1·ortaya koymaktad1r. BOtOn bu ko9ullar, GOneydogu 

Anadolu Bolgesi 1 nin kalk1nmas1n1, ancak GAP 1 1n entegre bol

ge kalk1nmas1 projesine don09mesiyle olanakl1 olacag1n1 

gostermektedir. Ancak GAP'la ilgili tum yakla91mlarda hala 

eksik .olan bu entegre bolge kalkinma hamlesini bir bolgesel 

kalkinma plan1na baglama d09Dncesi a9amas1na gelinememi9 

olmas1d1r. ' 

Salge iQin yap1lacak planlama, kendi iQinde oldugu ka

dar yerel planlamalarla da uyum ve entegrasyonu saglamal1d1r. 

Ayn1 9ekilde, Dlkemizin makro genel planiyla bu bolgedeki ~ 

kalk1nma plan1n1n uyumla9t1r1lmas1 gereklidir. Ulke-bolge-9e

hir ve kirsal planlar a9ag1dan yukar1y~ ve yukar1dan a9ag1ya 

ge9i9leri saglayan bir bOtDnlDk gosterecek bi9imde haz1rlan

mal1d1r. 

ULkemizde daha verimli Je yayg1n, kalk1nmada kullanabi

lecegi alana~lar1n1n s1n1rl1 almas1 clumlu sonu9iar1 daha 

ge9 al1nabilecek clan geri kal~19 bol~elere kaynak ak191n1 

engellemektedir. Bu nedenle, birim kaynaktan maksimum fayda

y1 elde edecek §ekilde alanaklar1n daha dar bolgelerde yc

gunla9t1r1lmas1, Bolge patansiyelinin harekete ge9irilmesi 

a91s1ndan daha rasycnel gozukmektedir. Dnceliklerin ve kay

naklarin dar bolgelerde yogunla9mas1yla, daha kclay ve k1sa 

zamanda ba9lat1labilecek clan ilk hareket iamanla Bolme cla

naklar1n1n da harekete ge9irilmesi a91s1ndan, bir endustri

yel gelenek altyapi ve bilgi birikimi §eklinde daha geni§ 

alanlara yay1lacakt1r. 

Tum Belg~ satH1nda yaygin sanayile9me yerine, geli9me 

merkezi ayr1m1nda esas clan cografi mekan olarak Gaziantep, 

eanl1urfa ve Diyarbak1r il merkezleri, kalk1nma ve y1g1lma 

rnerkezleri alarak seQilmeli, bu rnerkezler Bolgenin kalk1nrna

s1 iQin surukleyici unsur clarak du9Dnulmelidir •. Bu 09 mer

kezde sanayinin y1g1lmas1yla kalk1nmaya elveri9li §Brtlar1n 
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hizla olu9turulmas1 (gerek sermaye birikimi ve nitelikli i§

gucunun temini, gerekse sanayi altyap1s1n1n daha du9uk mali

yetle saglanmasi) ama~lanmal1d1r. Burada hizla olu9turulan 

sanayilerin giderek ~evreye yay1lmas1 ve boylece Salge kal

k1nmas1n1n zaman i~inde ger~ekle9tirilmesi alternatif bir 

yoldur. Dnerilen bu ~er~eve Olkemizde bugun gorulen bolgesel 

dengesizligin yine dar bolgelerde olu9turulacak dengesizlik

lerle giderilmesine donuktur. Zira, tarihi ak19 i~erisinde 

Guneydogu Anadolu Bolgesi'nde batidaki gibi geli9rne ve y1-

g1lma merkezlerinin kendiliginden olu9mad1g1 gorulmektedir. 

Dnun igindir ki, Bolge'de bu tor y1g1lma ve geli9me merkez

lerinin (kalkinma kutuplar1n1n) olu9turulmas1 gerekmektedir~ 

Burada onemli clan bu tor geli9me merkezlerinin ~e9itli kri

terler (sosyo-ekonomik, kOltdrel) dikkate alinarak en uygun 

illerde alu9turulmas1d1r. 

Bi:i. yolla ortaya 91kacak Salge' nin geli9me merkezler:i, · 

Bolge'nin diger illerine de di9sal ekonamiler saglay1p geli9-

melerini·h1zland1rabilecektir. Bu olu9um sanucu Salge merke

zinde yer alan kentler bir denge metrapalu niteligini kaza

nabilecektir. 

Bolge'de sanayile9me hareketinin oncelikle, sulama,ve 

enerji yat1r1mlar1n1n planlanan zamanda ve birbirle~iyle 

uyumlu olarak ger9ekle9tirilmes~1 tar1msal kalk1nman1n ve ve

rimliligin saglanmasi, ayrica ig ve d19 pazarlar1n dikkate 

alinarak uretimin en uygun 9ekilde degerlendirilmesiyle ger

gekle9ebilecegi a9ikard1r. Devletin imalat sanayi yat1r1mla

r1ndan iyice gekilmesi, bu alanda ag1rl1g1n te9vik tedbirle

riyle ozel sektare verilmesi; Bolge'deki imalat sanayi ya

t1r1mlar1n1n bugune kadar oldugu gibi gelecekte de sqz konu

su te9viklerle art1r1lamayacag1 ger~egini apagik ortaya koy

maktad1r. Arna Guneydogu Anadolu Bolgesi sosyo-kulturel, ·eko

n6mik ve siyasal· a~ilardan, ozel sektorun yat1r1~ yapmas1n1 

bekleyecek ciurumda degildir. Bu baglamda. devlet, kamu .. 
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harcamalar1yla ve yat1r1mc1 K1T 1 ler arac1l1g1yl~, ~olge'ye 

bizzat giri9imci alarak girmek zarundad1r. 

Bolge'de s1nai kalk1nma stratejisi belirlenirken, bunu 

saig~'nin temel ve tar1msal kalk1nma stratejisinden ayr1ksa

.mak mOmkOn degildir. Bunlar bir bOtOn halinde, etki-tepki 

mekanizmasiyla i9leyecek; sonu9ta BBlge'nin, istenilen sinai 

yogunluga eri9mesini saglayacaklardir. 

ilk a9amada, Bolge'de, tarim ve tar1ma dayal1 sanayile

rin kurulmas1/geli9mesi GAP'in tar1msal uretim art191na yal 

a9mas1 nedeniyle dogal ve rasyaaeldir. A~a bu tercih uzun 

vadeli hedef haline don09memelidir. 

DOnya tarim pazarlarinda rekabetin son h1zla devam et

tigi ve AT'na Oyeligin gundemde aldugu §U gunlerde GAP ala-

01~da kur~lacak/~eli§~cek sanayilerin, teknolajik yap1s1n1n, 

kapasite ve· ·kullan1lan teknoloji itibariyle, uluslara~as1 

rekabet ko9ullar1na uyum yonunden ta91d1g1 onem bOyilktilr. · 

Zira, 1983 y1l1ndanJbu ·yana, tar1m ve tar1ma dayal1 Orilnler 

di§ ticaretinde denge Tilrkiye aleyhine bazulmakta ve Olke, 

tar1m ithalat91s1 haline gelmektedir. Bununla birlikte GOney

dogu Anadolu Balgesi i9in ongorulen 11 Tar1ma Dayal1 ihracaat 

Bolgesi" formulasyanu icin ilk 9art alarak, ihracaat1 soz 

konusu clan mala kar91 iQ talebin daymu§ almas1, yani ta

r1mda kendi kendine yeterliligin tesis edilmesi gerekmektedir. 

!kinci 9art alarak, d19 ticaretin gercekle9tirilebilmesi i~in 

gerekli maddi ve persanel danan1m ile, orgOtsel ve finansal 

al an a yonelik kurumsal al tyap1n1n :1! alu9turulmas1 gereklidir. 

Dzellikle Bolge'nin dagal pazar1 olarak nitelendirilen Orta

dogu Pazarlar1, gelecekte 86lge i9in patansiyel bir alan 

olarak yerini alacakt1r. 
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