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GİRİŞ 

Belirli kriterler bakunından homojen bir alan olarak tanımlanabilen bölge 

kavramının değerlendirilmesi, bölgenin mekanda ortaya çıkan dengesizliklere konu olması 

ve ölçek görevi gönnesinden dolayıdır. Ekonomik yapıya göre, homojen, polarize ve plan 

bölge diye ayranına tabi tutulabilen bölge, ekonomik gelişme seviyesine göre gelişmiş ve 

az gelişmiş bölge olarak çeşitli alt gruplara ayrılabilir. TOm ülkelerde görülebilen bölgeler 

arasındaki dengesizlikler, kamu gücü taratindan kaynakların dağılıma müdahale 

edilmemesinden kaynaklandığı gibi, tarihi ve coArafi sebepler ile gelişen bölgelerin diğer 

bölgelere olan etkilerinden de kaynaklanabilir. özellikle, kalkınmaya olumsuz yönde etki 

eden co~afi faktörler; iklim, yeraltı zenginlikleri, doğal koşullar, taşıma ve haberleşme 

imkanları, az gelişmişliğin nedenleri olarak gösterilmektedir. Liman bölgelerde doğal 

kaynakların çeşitli ohnası, gelişme için, daha elverişli bir durum oluşturmaktadır. İklimin 

insanların çalışma gücüne direkt etki ettiği görülmektedir. Aynca, gelişen bölgelerin 

varlığı, bölgelerarasında gelişmemiş bölgeler aleyhine aktif eleman gôÇüne, kapital 

transferine neden olmaktadır. İşletmelerin kuruluşların etkileyen bir çok faktör bölgesel 

dengesizliği arttırmakla beraber, kamu faaliyetleri sonucunda da bir çok altyapı hizmet 

gelişen bölgelere sunulmaktadır. 

Bir ülkede ekonomik gelişme, hiç bir zaman ülkenin tüm bölgelerinde ayru anda 

başlamaz, öncelikle ayrıcalıklı yörelerde ortaya çıkar ve giderek orada yoAunlaşır. 

Gelişmek isteyen her ülkede mutlaka bölgeleraraaı sosyo-ekonomik gelişmişlik farkı 

yaşanır, Aslında, bölgeleraaı gelitmişliğin ortaya çıkıtı, ekonomik gelişmenin bir şartı 

olarak da değerlendirilebilir. Çünkü, hiç bir ekonomik canlılığın olmadığı bir ülkede, 

belirli bölgelerde ortaya çıkan gelişme, sonuçta olkenin gelişmesi için ilk adım 
olmaktadır. Bu yüzde~ ekonomik gelişmenin başlangıç safhasında bölgeleraraaı 

tarkhhAın ortaya çıkmasına, gelişmiş bölgelerde yapılan yatırımların verimliliğin yüksek 

olması sebebiyle sempati ile bakılmaktadır. Ekonomik geliımenin şartı olan bu 

deng~sizlik normal ve ekonomik verimlilik ilkesinin sonucu olduğu dütünOl.rnektedir. Ne 

var ki, geri kalmış bölgelerin varlığı ülkedeki mevcut üretim faktörlerinin eksik 

kullanımına, üretim faktörlerin sektörler arasında optimal dağılmasının engellenmesine ve 

sosyo-politik sakıncalara sebep olmakla birlikte, aşn kalabalıklaşan bölgelerde hava, su, 

toprak ve ses kirliliğine neden olmaktadır. 

Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltabilmek ıçın gen kalmış bölgeleri, 
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kalkındırmaya yönelik bir politikanın izlenmesi gerekir. Böyle bir politika belirli ilke ve 

hedeflere göre hareket ebnekle birlikte, özellikle nüfusun ülke içinde rasyonel dağılımını 

ve geri kalmış bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmuını HAlamak gereklidir. Aynca, 

bölgesel politikanın amaçları, ulusal faydayı :zarara uğratmayacak bir biçimde, ülkenin 

bütün'On kalkınmasını esas almalıdır. Yalnız bölgesel kalkınma politikasırun bu amacı, bir 

ülkenin gelişmiş bölgelerinin mevcut kalkınma dtızeylerinin azaltılması; yani ekonomik 

faaliyetlerinin buralardan geri kalmış bölgelere nakli deAil, az gelişmiş bölgelerin 

ekonomik kalkınma düzeylerinin yükseltilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu 

politika sonucunda, yalnız az gelişmiş bölgeler değil, bütOn ekonomi yarar görecektir. 

Zira, ulusal kalkuuna hızından fedakarlık etmeden bölgelerarası ekonomik ve sosyal 

dengesizliAi azaltmaya yönelmek gerekir. Ancak bu durumda bölgesel dengesizliğini 

azaltılmasından söz edilebilir. 

Bu amaçlara ulaşabilmek için, farklı araçlarla, farklı sonuçlara erişmeyi amaçlayan 

birden fazla kalkınma politikası uygulanmalıdır. Bölgelerarasındaki dengesizliği 

azaltmanın en önemli şarttı; geri kalmış bölgelerin gelişmiş bölgelerden daha hızlı bir 

şekilde kalkınmasını sağlamaktır. Bu gerçekleştiği zam~ bir yandan bölgelerarasındaki 

gelişmişlik farkları azalacak, öte yandan gelişmiş bölgelere olan, başta işgücü olmak 

üzere, her türlü kaynak gOÇü luzı azalacağınd~ aşın kalabalık bölgelerin daha da 

kalabalıklaşmasının önüne geçilmiş olacaktır. ôzellikle, ekonomik faaliyetlerin her 

şeyden önce bir takım teşvik tedbirleri ile belirli yörelere yönelmesini sağlamak, bölgesel 

kalkınma için gerekli devlet yatırımlarını gerçekleştirmek, idari örgütün bölgesel 

kalkınma problemlerine adaptasyonu sağlamak ve metropoliten bölgelerin gelişmesini 

sınırlandırmak gereklidir. 

Aynca, geri kalmış bölge ya da yörelere, girişimcileri çekebilmek için, bazı vergisel 

avantajlar da öngörülmelidir. Bu avantajlar da gelir vergisi avantajı olabildiAi gibi, 

gümrük vergisi, kayıt ve tescil vergileri ve nihayet mahalli vergiler olabilecektir. Yine, 

geri kalmış bölge ya da yörelerde faaliyete geçen işletmelere uzun vadeli, faizsiz ya da 

düşük faizli krediler verilebilir. Aynca, üretim maliyetini düşürücü başka avantajlar da 

sağlanabilir. Devlet, geri kalmış bölgelerde kurulan işletmelere, gelişmiş bölgelerdeki 

işletmelerin elde ettikleri oranda kin garanti de edebilir. Zarar eden ya da beklenen oranın 

altında kar elde eden işletmelere, zararları ya da ki.andaki kaybın tazminat olarak 

ödenmesi de, garanti edilebilir. Geri kalmış bölgede kurulacak işletmeler sağlanacak 

önemli bir avantaj da, bu işletmelere ucuz arsa ve hatta bina saAlanmasıdır. Bunun için bir 
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bölgeye gelecek olan işletmelere, sanayi bölgeleri organize edilerek, bu bölgelerdeki 

altyapısı tamamlanmış arsalar ve hatta binalar, çok uzun vadeli olarak satılabilir. 

Buna rağmen, yukarıda bahsedilen ve sayılan oldukça kabarık olan teşvik 

tedbirlerinin etkinlikleri aynı değildir. Ôzellikle bu tedbirlerin etkinlikleri uyguladıkları 

ülkenin ve bölgenin özelliklerine göre değişiklikler arzederler. Her şeyden önce, bu mali, 

vergisel ve kredi avantajlarından yararlarunayı isteyen girişimcilerin, başlatmak ya da 

genişletmek istedikleri projeleri, gelişme irnkanlannı gösterir nitelikte olması, önlemlerin 

uygulanacağı uygun ortamın oluşturulması sağlanmalıdır. Teşviklerin başarıya 

ulaşabilmesi için, maliyet ve k!r bilincine ulaşmış, teşvik tedbirlerine karşı duyarlı bir 

girişimciler grubunun varlığı gereklidir. Teşvik tedbirlerinin etkin olabilmesi için gerekli 

olan bir başka ön şart, ekonomik ve sosyal yapı yatınmlanrun belirli bir dOzeye 

eriştirilmiş olması gereğidir. Altyapı tesisleri henüz tamamlanmamış ise, öngörülen teşvik 

tedbirlerinden beklenen sonuçlar elde edilemeyecektir. Çünkü bu tedbirlerinin hiçbiri 

altyapı yatırımlarındaki yetersizliklerinin yerini tutamaz. Teşvik tedbirleri, bölgenin 

ekonomik yapısının yeni şartlarına uymasına kolaylaştırmaya yönelik olmalı, ilk hızı 

sağlayacak yardımlardan öte bir nitelik taşımaması gereklidir. Şartlar elverdiği ölçüde, 

zaman içinde teşvik tedbirleri azaltılmalıdır. Sürekli yardım, uyarlanmanın 

kösteklerunesine sebebiyet verecektir. Yine, teşvik tedbirleri seçici olmalıdır. Eğer seçici 

değil de genel olursa, başka bir ifadeyle, her faaliyetin teşviki amaçlanırsa, hiçbir faaliyet 

teşvik edilmemiş olur. Yine, teşvik tedbirlerinin etkinliğini arttırmak ancak, ekonomik, 

siyasal ve teşviklerdeki istikrar ile mümkündor. 

Hükürnetlerin bölgelerarasındaki gelişmişlik farklaruu azaltmak için müracaat 

edebilecekleri bir diğer önemli araç, kamu harcamalarıdır. Devlet nispi olarak geri kalmış 

bölgeye, o bölgede elde ettiği kamu gelirlerinden daha fazla bir harcama yaparak, 
sözkonusu bölgeye ilave bir satın alma gOcQ zerkedebilir. Böylece bir yandan zerkedilen 
satın alma gücüyle bölgede bir canlanma başlayacak, öte yandan kamu yatırımlarıyla 

bölgenin üretim kapasitesi arttırılacak ya da eksik olan alt yapısı tamamlanacak ve böylece 

bölge işletmeler için daha cazip hale getirilecektir. Zira. hiç bir ekonomik faaliyetin 

bulunmadığı az gelişmiş bölgelerde, sanayileşmenin başlatılması için, o bölgeye öncelikle 

devletin gitmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Aslında, geri kalmış bir bölgenin 

canlanması için, devletin bölgeye bizzat Oretici olarak gitmesi, günOmÜZde piyasa 

ekonomisi politikası uygulayan ülkelerde de görülmektedir. Bu ülkelerde devlet, bölgede 

faaliyete geçirdiği işletmeyi, k!r edebilecek düzeye gelince özel sektöre devretmektedir. 
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Fakat, özellikle az gelişmiş ülkelerde, sağlıklı bir bölgesel gelişme politikasında, 

yatırımların ekonomik yönü ile sosyal yönünün iyi dengelenmesi gerekir. Salt sosyal 

amaçla yapılan yatırımlar, ekonomiye boyük bir yQk getirecektir. Bu nedenle, 

verimlilikten aşın ölç'Ode fedakarlık: etmeden, mümkün olduğu kadar kamu yatırımlarının 

geri kalmış bölgelere kaydırılması gerekir. 

Bu arada, bir ülkede bölgesel kalkınma politikasının uygulanmasına geçildiğinde, 

mevcut idari örgütün, bu politikanın ihtiyaç vermesi genellikle güçtOr. Bölgesel kalkınma 

planların hazırlarunası ve uygulanın.ası iç~ yeni bir bölgesel örgütlenmeye gitmek 

gereklidir. Bölgesel kalkınma politikasının yürütülmesinde çözümü gereken birçok idari 

örgüt problemleri vardır. Merkeziyetçi sistemi benimsemiş ülkelerde, tüm kararlar 

merkezden alınacağından, alt düzeydeki yönetim kademelerinin, ancak merkezden 

aldıkları direktiflere göre hareket etmeleri gerekir. Fakat bu, hem işleri bürokrasiye 

boğarak geciktirir, hem de maliyeti artırır. Bununla birlikte, merkezdeki yöneticilerin, tüm 

bölgelerin özel şartların değerlendirmeleri oldukça gtlçtür. Tüm kararları merkezde olan 

bir hükOmet, giderek halktan u7.aklaşacak, halkın ne istediğini bilmek imkanını 

kaybedecektir. 

Tüm bunlarla birlikte çözüm'O gerekli sorunların oldukça yoğun olduğu geri kalmış 

yörelerde, ekonomik ve sosyal kalkıruna için gerekli mali kaynaklar sııurlı olduğu gibi, 

idare yeterli elemandan da yoksundur. ôzellikle yerinden yönetim ilkesinin benimsenmesi 

halinde özerk yönetim kuruluşlanrun, mali ve personel imkanlarına sahip olmaması, bölge 

kalkınma politikasının etkinliğini azaltacaktır. 

Bölgelerarası farldılıklıın azaltıcı bir başka politika olarak metropoliten bölgelerin 

sınırlandırılması gereği üzerinde de durulabilir. Zira, büyük metropollerin bulunduğu bu 

bölgelerin daha da kalabalıklaşmasının önüne geçmek gerekir. Kuşkusuz yukarıda 

belirtilmeye çalışılan geri kalmış bölgelerin kalkındırılması, bu bölgelerin bünyesindeki 

bazı merkezlerin nüfus tutmaya başlaması, metropoliten bölgelere olan göçün önüne set 

oluşturacağından, metropollerin daha da büyümesi nispeten de olsa önlenmiş olacaktır. 

Ancak metropoliten bölgelerin soıunlanrun halli i9in. seri kalmış bolgol&ri kalkındınna 

politikasının olumlu sonuçlarını beklemek yeterli değildir. Bu bölgelerinin sorunlaruun 

halli için; Nüfusun kırda tutulması, metropoliten bölgedeki faaliyetlerin bir kısmının geri 

bölgelere transferi ve büyQk kentlerin nüfusunun, uydu kent ve yeni kentler oluşturularak 

dağıtılması gereklidir. 
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Günümüzde her ülkede bölgeleraraın dengesizlik mevcut olduğu ve bu durumun 

düzeltilmesi için farklı yol ve metotlar kullanıldığı bilirunektedir. ABD, İtalya, İngiltere, 

Fransa, Almanya, Japonya, lsviçrede yapılan bir çok denemede de olumlu sonuçlar 

alırunıştır. 

Türkiye de 7.8.ffian 7.8.ffian iktisadi bakımdan darboAazlara girse dahi, mevcut 

imkanları dahilinde değerlendirildiğinde hızlı bir kalkıruna döneminden geçmelctedir. 

Ancak bu hızlı gelişme trendi beraberinde bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları 

sorunlarım da ülke gündemine getirmektedir. Özellikle batta bölgelererası gelişmişlik 

farklılıklarının giderilmemesi yanı sıra, işsizlik, geri kalmış yörelerden gelişmiş yörelere 

işgücü ve sermaye göçll gibi problemler sOreklilik kazarunaktadır. Çünkü, gelişme 

sürecinde tarım toplumundan sanayi ve hizmet selctörü ağırlıklı topluma geçiş; 

kalkınmada ana hedef olarak benimsenen temel gerçektir. Ancak sanayii kuruluşlarının 

belirli yörelerde yoğunlaşmış olması ülkemizde gelir ve refahın dağılımında 

dengesizliklere yol açmış, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden daha gelişmiş 

bölgelerimize doğru sermaye ve işgücü akışını daha da hızlandırmıştır. 

Bu arada, bir 'illkede ekonomik faaliyetlerin bölgelerarasında dengeli d~ılunı 

sorununu konu alan "blJlgeael iktisat" sadece ülkemiz için değil, Batı üniversiteleri için 

de yeni bir konudur. Fakat, şu da belirtilmelidir ki, batırun çok önem verdiği ekonomik 

faaliyetlerin alanda dağılımı sorunu, 'Olkemizin yQksek öğretim kurumlaruun ders 

programlarında hakkettiği ilgiyi bulamamıştır. Bölgeleri arasında gelişmişlik farkları çok 

fazla olan 'Olkemizde, bölgesel ilctisada ilişkin konulara daha fazla yer verilmesinde büyük 

yarar vardır. 

lşte bu çalışmada hemen hemen bütün ülkelerde görülebilen bölgelerarasındaki 

farklılar, bölgesel kalkınmanın amaç ve araçları, dünyada uygulanan bölgesel kalkınma 

denemeleri inceleruniş, TOrkiye'de bölgelerarası farklılıkların meydana gelmesinde coğrafi 

ve tarihsel sebeplerin rolleri araştırılarak, etkileri tartışılmış, g'ilnOmQze kadar 

böJgelerarası farklılıkları azaltıcı politikaların etkinliği ortaya konulmuş, hedef ve 

sonuçlara varmada karşılaşılan problemler inceleruniş, g'Onibnttzde bölgeler çeşitli 

kriterler ışığında karşılaştırılmış, bölge sorunları ve çözüm önerileri genel bir çerçeve 

içinde sunulmuştur. 

Dört bölümden oluşan çalış~anın birbu:i blJlllmllnde, bölge kavramı, bölgelerarası 

dengesizlikler ve sebepleri ortaya konularak, bölgesel dengesizliğin sorunları 

s 



incelenmiştir. İlinci biJUlmde bölgelerarası farklılıklan azaltıcı politikaların amaçlan, bu 

amaçlara ulaşmada yararlarulabilecek olan araçlar ve bazı ülkelerde uygulanan kırsal 

kalkınma projeleri incelenerek, olumlu sonuçları ortaya konulmuştur. 

Üçllnc/J bl>l/Jmde ise, Türkiye'de bölgelerarası farklılıkların ortaya çıkmasında rol 

oynayan faktörler, bu farklılıkları azaltıcı politikalar incelenmiştir. 

DIJrd/JnclJ ve son blJl/Jmde de, günümüzde bölgelerin çeşitli kriterler açısından 

karşılaştırılması yapılıp, incelenmiş, Doğu ve GOneydoğu Anadolu Bölgelerinin 

sorunlarının sebepleri ortaya konularak, çözüm önerileri tartışılmıştır. 
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BiRiNCi BÖLÜM 

BÖLGELERARASI DENGESiZLiKLER VE SEBEPLERi 

1 - BÖLGE VE BÖLGELERARASI DENGESiZLİK KAVRAMI 

1.1 BÖLGE KAVRAM VE ÇEŞiTLERi 

1.1.1 Bölge Tanımı 

Bölge kavramının ekonomik analizlerde göz önünde tutulması, ihtiyaçtan 

doArnuştur. Bu ihtiyacın iktisatçılarca anlqılmas~ bölge iktisadi araştırmalarını 

hızlandırmış ve ekonomik olayların üzerinde durulurken ortaya çıkan bir boşluk., bölge 

çapında ekonomik analizler yapılmasına yol açmıştır. 

Aslında bölge kavramının deAerlendirilmesi, bölgenin mekanda ortaya çıkan 

dengesizliklere konu olması ve ölçek görevi görmesinden dolayıdır. Bölge biriminin ele 

alınarak 111.kenin bütünü hakkında fikir elde edilmesi mümkündür. Böylece, gerekli 

bilgilerin toplanılması ve karşılaştırılmasında bölge birimi, en uygun imkanları 

sağlamaktadır. Bununla beraber, bölge birimi günümüze kadar mana ve mahiyeti itibariyle 

bir açıklık kazanamamış ve çeşitli şekillerde tanımlanmış ve yorumlarunıştır. Bu yorum 

farklılıklarıyla beraber, bölge metlmmuna gerek görmeyenlere de rastlanrnıştır1 . 

Genel olarak bölge; belirU kriterler bakımından homojen bir allllulır2• Başka bir 

deyişle bölge; muayyen lıriterler bakımında mlJtecanis (homojen) bir 111'l. aathı 

parçasıdJr3. Tariflerin gözönüne alırunasıyla neticede, bir homojenlik durumu ortaya 

çıkmaktadır. Bölgeler, yeryQzOnde belirli özelliklerin biraraya gehnesi ile ortaya çıkan 

sahal~dır. Ancak, bazı kriterler bakımından homojen görünen bu sahalar dahilinde ve 

hatta en ufak saha "mekan" birimi içinde bile bir farklılaşma ortaya çıkabilir. Esas 

mesele, hangi kriterlerden mekana bakıldığıdır. Bundan dolayı, b/Jlge kavramı bu 
umumüeıtirnıe eseridir4. Gerçekten yeryüz\lnde, hiç bir yer; bir diğer yere tıpa tıp uymaz 

1 MuallllfaE. Erkal. 101Soru-101 Cevap B6~eA.çınndll Al: ~lifmiflik. İitarıbul, 1990, 1. 15. 
2 Mustafa E. Erkal. Bi>izelnarası Dmga@kler ve Dolu Kalkuuıtaı. İstanbuJ. 1978. ı.19. 
3 S. Erinç, "Bö~e S'uııl'lıındınlmıısunn &aslan", D. İııkan ve Şebirdlils Hafüm Konfe:nmıd!I!!,. Ankara, 1972. a. 

74. 
" Erkal,A: ~f4mql.ik, 16. 
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ve benzemez5. 

Bir başka tarifte bölge~ ıehirden bQytılı, lllAeden daha lıllçtılı mekan parçalarıdır". 

Bölgelerin belirlenmesinde nüfus, itgQcü ve bölgeye göre hizmet imkanları kriter olarak 

kullarulabilir. Di~er taraftan bölge sınırları coğrafi, ekonomik, sosyal ve idari ölçülere 

göre de çizilebilir7• Bir başka tarife göre de bölge; colrafl 11na11r11n bir talJ tipidir. Bölge, 

halkın teşkil ettiği farklı cemaat zO.rnreleri içinde karşılıklı ilişkileri ve içten bağlılıkları 

organize eden belirli bir sahadır8. 

1.1.2 Bölge Çeşitleri 

1.1.2.1 ElıonomiA Yapıya GIJre 

Bir ülkede, ekonomik gelişmenin o ülkenin bölgeleri arasında dengeli dağılımını 

sağlayacak politikalarının izlenmesi için yapılması gerekli olan planlama bölgeleri 

ayırımında, üç bölge kavramı ile karşı karşıya gelinmektedir. 

Bunları, mevcut durumun saptarunası yönünde homojen blJlge, fonksiyonel ilişkiler 

yönünden polmke blJ/ge ve bölgesel kalkınma politikaların yOrQtülrnesi yönünden plan 

biJlgedir. Homojen bölge ve polarize bölge, plan bölgenin saptanabilmesi için yapılan 

analizler sonucu elde edilen el/Jd b6/gelerdir9. 

l 1 2 l 1 Homojen Bölge 

Homojen blJlge, bir olkede bölgelerarası gelişmişlik farkının 87.altılrnası 

politikasına başlanırken başwrulan bir bölge tipidir. Aynı gelişmişlik düzeyinde olan 

komşu iller, gelişmişlik dilzeyi yönünden homojen bölge oluştururlar. O halde bir ülkede, 

ayru gelişmişlik dnzeyindeki iller gruplaştınlarak, homojen bölge ayınını yapılabifuto. 

Bir görüşe göre homojen b/Jlge, seçilen bir veya birçok kritere göre, aynı seviyede 

5 Cemal Şanlı, BIJlgt!lı!rartlft Dm,aiıfile lktatllli Gdipne T"orilai A.çımulıur Bil' Yakliqım, (Baalmarmı 
Do~ Tai}. lataııbul. 1978. a. 23. 

6 EyQp G. tabir. Şehirlqme tt Maeuten, Ankara, 1991. a,161. 
7 Fehmi Y~ RufCll Kelq. CevatGuay. ŞeJıirciJjk..Sorunlar-Unutama ve Politika. Ankara. 1978. ı.96-97. 
8 G. A Lunbag, Sodoloo, N.Yoık.1962, a.443. 
!ıl Zeynel Dinler. BIJ!ıael fkti,şat, Bunıa. 1994, a.96. 
10 Dinler, Bl>ls'*el. 96. 
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olan ve birbirini ta.kip eden kesimlerin teşkil ettiği bütündtırı ı. Homojen bölge 

karakteristikleri birbirine m1llrıkün olduğu kadar yakın olan birimlerden meydana gelen 

devamlı bir mekandırı2. Ancak, kriterler, iktisadi faaliyetin şekli, coğrafi durum, gelir 

seviyesi, üretilen mal ve hizmetlerin cinsi, nüfusun sosyal ve ekonomik özellikleri 

olabilir. Homojen bölgelerin tayin edilmesi, aslında benzer özellikler gösteren mahalli 

birimlerin gruplaştınlması şeklinde de anlaşılabilir13• Burada esas önemli olan, b/Jlge içi 

deği§menin mininık,e l1e b/Jlgeleraraı değişmenin de maAsinık.e edilmesidir14• 

Statilı blJlge veya lstatistilci benıer b/Jlge de denilen homojen b/Jlge, belirli bir 
çevrede da kesin istatistiki benzerlikler gösteren birleşik bölgelerdir. Buradaki alanların 

birbirine bitişik olması zorunludur. Homojen bölgelerde çeşitli istatistiki değerler, mesela, 

nüfus yoğunluğu veya işçi sayısı ele alınacak olursa bunların birbirini tamamladı~ı 

görülür. Yani ekonomik anlamdaki işçi sayısı ve dolayısıyla sanayi kuruluşlarının çok 

olduğu yerde nüfus da yoğunluk kaz.anır. Homojen iktisadi bölgenin hudutları, nüfus 

başına gelir, sanayileşme derecesi, eğitim seviyesi vs, gibi çok sayıda karakteristik 

vasıt1ann meydana getirdiği bir benzerlik tarafından tayin edilmektedir. Böylece homojen 

bölge, benzer karakteristiği gösteren küçük mahalli üniteler grubu olarak 

görürunektedir15• 

Buna ra~en, bir ülkedeki çeşitli bölgelerin gelişmişlik düzeyi yöntınden 

birbirinden ayrılmasından başka bir şey olmayan homojen bölgenin daha iyi kavranılması 

için, öncelikle, homojen alan kavramını ortaya koymak ve bu kavrama dayanarak 

homojen bölgeyi açıklamak gereklidir. 

Bütün noktalan kendi aralarında mtımknn olduğu kadar yakın özellikler gösteren 

alan olarak tarif edilebilen homojen alanı tespit edebilmek için çok çeşitli kıstaslar 

kullarulabilir. Bu kıstasların başında; Kentli nlJ,fus o,anı, elitim d/Jzeyi, beslenme 

daıeyi, ifsklik o'anı, eıulilstrlyel işletme sİıyısı, fert bQfıllll dllşen milli gelir vb. 

sayılabilir. 

Görüldüğü gibi, ülke düzeyinde çeşitli alanlar arasında homojenlik, ekonomik 

11 1mıir Ticaret Oduı. Poltlrize Böf6e Seçimi ve Aramın Şartlııl. İzmir, 1966. 1.114. 
ı2 Tapju Po1atkıın. BiJl#esel Gelqme Politiktuı. DPT, Aokara. 1968. ı.20. 
ı 3 Eıb1. Az. Ge1iimitlik. 17. 
14 Frank1.B. Stiltwell, BIJigad lldisat PoliJikası. (Çev. Sevsi Gftrmı). Lıtanbul, 1980. a.49. 
15 libir. 161; Şanlı. 46. 
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gelişmişlik d1lzeyini belirleyen kıstaslar yardımıyla ölçOlrnektedir. Bu kıstaslardan 

herhangi biri alınarak, o kıstasa göre homojen alan saptanabilir. örneğin işsizlik 

oranlarına göre yerleşme merkezleri sıralarur ve aynı işsizlik oranlarına sahip yöreler, 

işsizlik oranı yönünden homojen alan oluştururlar. Kısaca; homojen alan, aynı ekonomik 

lJt.ellikleri glJsteren nokt11lard11n oluıan bir birliktir. 

Bölge kavramı, alan kavramıyla karşılaştırıldığında daha az geneldir. Aralarındaki 

fark ise, büyüklük küçüklük gibi ölçek ile ilgili değildir. Bölge bitişik coğrafi öğelerden 

oluşmaktadır. Homojen bölge, birbirine bitişik olan homojen alanlardan oluşmaktadır. 

Tüm bu açıklamalardan sonra homojen bölge; slirekli bir homojen alıına lekablll 

eden, birbirlerine yakın karakJeristikler glJsteren lıom1ıı alllnla.r grııbıı16 diye tarif 

edilebilir. Homojen bölge, statik bir tanımlamadır. Oysa, bölgeler arasında ki ilişkilerin 

yoğunluğu göz önnne alınarak, dinamik bir tanımlamanın yapılması daha yararlı olacaktır. 

Böyle bir çaba, polarize bölge kavramının ortaya konulmasını gerektirir. 

1 1 2 1 2 Polarize Bölge 

Bölgeler arasın da mevcut gelişmişlik farklarının saptamnasıyla elde edilen 

homojen biJlge ayırımı, suuik bir deferlendinnedir. Bölgelerarasındaki sosyo-ekonomik 

gelişmişlik farkının boyutlarının ne olduğunun ortaya konulmasını sağlar. Ne var ki, 

bölgesel gelişme politikası izlenirken, bir bölgenin öteki bölgelerle olan ilişkilerinin 

yoğunluğunun da gözönüne alınması gerekir. Bu şekilde dinamik bir yaklaşım, olayı, 

polaril.e (kıııuplaşmıı) blJlge kavramına götürür. Nodal region lleya dUuımik blJlge de 

denilen polarize bölge, belirli coğrafi alan içerisindeki çeşitli faaliyet Ulrleri dolayısıyla 

ortaya çıkmıştır. Çeşitli ulaşım faaliyetleri, polarize bölgeyi ortaya çıkarmaya yardımcı 

olur. Polarize bölge sınırlarını belirlemeye yarayan faaliyet türlerine örnek olarak çalışma 

yerine geliş ve gidiş veya alış-veriş için yapılan seyahatler gösterilebilir17, 

Polarize bölge, bir merkez ile onu çevreleyen hinterlandından meydana gelmektedir. 

Bilindiği gibi, ekonomik gelişme, bir 01.kenin her yerinde ayru anda ve aynı hızda 

başlamamaktadır. Ekonomik gelişmenin çok yönlü ve çeşitli sebeplerle bazı bölgelerde 

yoğunlaşması, bazı bölgeleri ekonomile bakımından avantajlı olmayan bir hale 

16 Dinler, Bölge:rel, 98. 
17 İibir, 161. 
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get1nnekte<iir. Polarize bölge, bir iç yapı.çı olan, bir merkez veya merkezlere bağb 

çevreyi içine alurı, çevreyi merkeze bağlayan bağların .. sosyal ve ekonomik ilişlıileri11 

kaybolması ya da_. başkil bir merkez lelıine zayıflama.n IJzelliği ile .nmrlmımış bir 

birimclir13 . Polarize böl~e, çeşitli kısımlan birbirini tamamlayan ve kendi aralarında 

özellikle hakim kutup veya kutuplarla, komşu bölgeye nazaran daha çok değişimde 

bulunan homojen bölgenin aksine, heterojen bir mekandırı 9_ 

1 

lo----
ı 

1 
l 

1 
'<rO 
1 

ı . - .. ... --· ···-··- ... -·---··-··--··--·-- --°-
Şekil : 1 Polariıe blJlge 

_J 

Bir nlkede mevcut tüm yerleşme merkezleri karşılıklı ilişki içerindedirler. Küçük 

merkezler ticari yönden daha bOyük yerleşme merkezlerine bağlıdırlar. Bir yerleşme 

merkezi, daha küçük bir ya da birkaç yerleşme merkezini etki alanına alıyorsa, söz konusu 

merkez bir cazibe merkezi haline gelmiş, yani kutuplaşmıştır. Şekil l'de görüldüğü gibi, 

hir ya da hirden çok küçük yerleşme merkezlerini etkiRi altına alan, cazibe merkezinin etki 

sahası ile birlikte kapsadığı alan polarize bölgeyi oluşturmuştur. 

Ne. var ki , yerleşme merkezlerinin ı;ayısı onbinleri bulan bir ülkede, Rayılan binleri 

bulan irili ufaklı cazibe merkezi ve dolayısıyla bir o kadar da polarize bölge mevcut 

vla~.-:J..iır. Tüm yerleşme merkezleri arasında bir hiyerarşinin ve her yerleşme merkezinin 

kendinden daha küçük me-rkezleri etkisinin altına alırken, kendisinden daha büyük 

mence7lenn et.ki alanı ıçine ginneRi göz~nüne alındığında, en bily\\k merkezin hirincj 

derecede pola.rize bölge olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Büyük yerleşme merkezleri ve 

;;tkileJiklcri l...iıçük yerleşme merkezle.fi gözönüne alınarak, bir ülkede ikinci, üçüncü, 

dördüncü derece vb. polarize bölgelerin varlığından söz edilebilir. 

ı li Polıttk1111, '22. 
ı •; fükiıl, Az Gcllşm4li.k, 19. 
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Polarize bölge; bir kutup ve bu kutbun etkisi altındaki yerleşme merkezleri 

arasındaki ilişkiyi, ilitkinin şiddetini gösteren dinamik bir kavramdır. Kıs~ polarize 

bölge, seçilen kriterlerin her bil'ine g/Jre aınırllln çWlecek """'11.mn mllıterek kesim 

blJlgeaidir. 20 

1 1 2 1 3 Plan Bölge 

Ekonomik yapıya göre sınıflamarun getirdiAi diğer bir bölge mefhumu da Plan 

Bilgedir. Homojen bölge ve polarize bölge ile ilgili iktisadi kalkınma meselelerin 

halledihnesinde ele aluunakta ve netice bölge planlama çalıtmalanna ışık tutucu, yol 

gösterici olmaktadır. Nitekim, bölge planlamayı önemle ele alınıt tılkelerde, bölge 

planlama çalışmalarının suurları bu gibi ön çalışmalardan sonra ortaya çıkmaktadır. 

Plan bölge ile bölge kalkınmasında takip edilecek gaye bakımından bir idari 

suurlamaya gidihnekte, diğer iki tip bölge araştınnaları yapıldıktan sonra bu tip bir bölge 

tespit edilmektedir21 . 

Homojen ve polarize bölgelerde ekonomik yap~ iktisadi faaliyetin şekli, n'Ofusun 

sosyal ve ekonomik nitelikleri ve bölge ile çevre arasındaki iktisadi faaliyetlerinin 

yoğunluğu esas alınarak bir suurlama yapılmaktadır. Plan bölge de ise, kalkınma 

planlaruun hazırlarunasına yardımcı olmak ve uygulamasıru kolaylaştınnak ve bölgenin 

kalkuunaya katılmasıru temin etmek gayesiyle tespit edilmiş olan bölgedir. Mevcut 

kaynakların en iyi bir şekilde kullanıhnasına yardımcı bir alettir22. 

Plan bölge, blllgesel politiluıyı uygıd11nu1At11 g/Jrnli idllrmin yetki alllnı içinde 

Allliın aah11, başka bir ifade ile, blJlge planının uygulllndıfı ""1nllll' blltllnlldllr. Plan 

bölgeler, bölgesel planlama uygulayan nlkedeki planlama anlayıfına ve ülkenin bölgesel 

sorunlarının niteliği ve yoAunluğuna göre, tllm -Olkeyi kapsadığı gibi, sadece belirli 

problemli bölgeleri kapsayabilir. Burada iki tip bölge modelinden bahsetmek 

mürnkilndür23. 

Birinci tip plan blJ'6e, ulusal kalkıruna plaruna mekan boyutunu katabilınek 

20 İzmir Ticaret Odası, 117. 
21 Erkal, A.ı Geliflnif~ 19. 
22 Erkal. Dolu Kalkınmtın. 28-29; Ş~ SO. 
23 Dinler, BiJlgud, 108. 
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amacıyla yapılan bölgesel ayının sonucu ortaya çıkan bir bölge kavramıdır. TOm ülkeyi 

kapsayan bu plan bölgelerin sayısı, ülkenin genişliAine ve sosyo ekonomik yapısına göre 

değişmektedir. Ulusal kalkınma planını uygulamakta olan olkelerde başvurulacak olan bu 

plan bölge anlayışı. ulusal planın bölgeselleşmesi için, ülkenin bölgelere ayrılması sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Böyle Bir plan bölge ayırımına Fransa örnek verilebilir. 

Ülkemizde birinci tip blJlge ayırımı 1963'ten bu yana sektöre! esasa dayalı merkezi 

plan uygulaması yapılmasına karşın, heniız gerçekleştirilememiştir. Buna rağmen, 

geçmişte plan bölge saptama çabası görülmektedir. ômek olarak; İmar ve İskan Bakanlığı 

ile Devlet Planlama Teşkilatınca ortaklaşa yapıl~ homojen blJJge saptama çalııması 

verilebilir. Türkiye'yi 19 plan bölgeye ayıran bu çalışma, 1970'lere girerken, ülkemizde 

yapılan planlama çalışmalarında ettıd bölgesi olma niteliğinden öteye gidememiş, 

kalkınma planlarında bölgesel ayırım olarak kabul görmemiştir. 

ikinci tip plan blJlge ise, ulusal kalkınma plan uygulamasına geçilmeden önce, 

karşılaşılan yoğun bölgesel problemlerin Qstesinde gelebilmek amacıyla başlatılan 

bölgesel planlama sonucu ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımda tllm -olkenin bölgelere 

ayrılması söz konusu değildir. Sadece sorunların karşılaşıldığı yöreler~ plan bölge olarak 

saptanarak, bu sorunları çöztlmleyecek tipte bölgesel planlama uygulaıunaktadır. 

İtalya, İngiltere, Almanya ve Türkiye başta olmak 1lzere bir çok ülkede başwrulan 

bu ikinci tip plan bölgelerin saptanmasında; işsizliğin ualtılması, toplu tarımsal gôçtın 

azaltılması, zengin kaynakların harekete geçirilmesi, kaybolmaya başlayan ekonomik 

canlılığın yeniden başlatılması vb. bölgesel sorunlar gözOnüne alınmaktadır24• 

1.1.2.2 Ekonomi! GeU,me Seviyesine GIJre 

Ekonomik gelişme seviyetıine göre bölgelerin değerlendirilmesi, ekonomik yapıya 

göre deAerlendirmenin aksine, bölgeye dinamik bir yaklaşımda bulunmayı 

gerektirmektedir. Bu dinamik yaklaşım, bölgelerin belirli bir gelişme s"Oreci içinde ele 

alınmasından kaynaklanmaktadır. 

24 lkioci tip plan bölge modeline 6mek olarak; nJkemWfe. bOyQk ıehir b6lgelerinin IOi)'o-ekooomilc. ıorunlanna 
ç6z0m aramak için: Dolu Mtmnora Plan BIJlgni, bOyllk endaatri projaıinin meydana 9etireceji ıorunlann 
ç6zılmQ için: Zl»ıaulıl4k Plıın &r,ul 6mek j6rtcriJebilir. Diıılcr, BIJlguel, ı 08-112. 
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Ülkeleri gelişme seviyelerine göre, az gelişmiş25, gelişmekte olan ve gelişmiş 

ülkeler şeklinde ayrıldıkları gibi, aynı şekilde, bu ayırım bölgeler içinde düşünülebilir. 

Aslında, günüm'OZde yukarıda yapılan üçlü ayırım da ülkeler için yeterli olamamakta, 

beşli, altılı ayırıma gidilmekte fakat, burada, ekonomik gelişme seviyesine göre bölgeler, 

geliımi.1 ııe aı gelişmi.1 blJlge diye ikili ayınma tabi tutulacaktır. 

1 1 2 2 1 Gelişmiş Bölg~ 

Gelişmiş Bölge, mekanda rastlanabilen bir bölge çeşididir. Gelişmiş bölge, gelir 

seviyesi ve gelir artış hızı itibariyle 'Ullce ortalamasuun üstünde olan bölgedir. Bu bölgenin 

gelir seviyesi ve gelir artış hızı yüksek olduğu gibi, sosyal ve kültürel göstergelere göre de 

bölge gelişmiş bir özellik taşımaktadır. Nitekim, bölgedeki nilfusun ortalama kültfu 

seviyesi ve eğitim düzeyi yüksektir. Eğitim, sağlık, yol, su ve elektrik gibi sosyal alt yapı 

yatırımları yeterli seviyede bulurunaktadır. Doğwn oranları yüksek değildir. Doktor başına 

düşen nüfus azdır. Hasta yatak sayılan bölge nüfusuna göre yeterlidir. Park, otel, yeşil 

saha, lokanta, sinema gibi sosyo-kOltürel ihtiyaçların karşılaruna oranı yüksektir26. 

1 l 2 2 2 Az Gelişmiş Bölge 

Az gelişmiş bölge, gelişme potanaiyeUni kaybetmiş ııeya geU,me awmıajları 
olmayan bölge olarak tanımlayabilir. Az gelişmiş bölge, belirli bir s"Ore içinde sosyal ve 

ekonomik göstergeler açısından başka bölgelerle karşılaştırıldığında iktisadi avantajları 

bulunmamasıyla dikkati çekmektedir. Gelir seviyesi ve gelir artış Juzı, diğer bölgelerin 

gelir seviyeleri ve gelir artış hızlarından düşUktür. Haklın iktisadi faaliyet tarımdır ve 

makinalı tarıma da yeterince geçilememiştir. Zayıf bir sanayileşme mevcuttur. Üretim 

daha çok emek g'Qc'Q ile yapılmaktadır27• Nüfusun artış Juzı, genellikle üllce n'Ofus artış 

hızından yüksektir. İş gücünün istihdam imkanları sınırlıdır. Bu yüzden bağımlılık oranı 

yüksektir. Doktor başına düşen nüfus fazladır. Yatak başına düşen hasta sayısı fazladır. 

Park, otel, lokanta, okul, hastane gibi sosyal ihtiyaçların karşılandığı yerlerin yeterli 

olduğu söylenemez. Meslekteki mevkii bakımından ücretliler ve işverenler oranı iıllce 

25 GOnf\mılzde az 8~ Olkdec için muhtelif kavramlar kullamlmalctadır. Bunlar. q ~elipnif IUkla, yetni 
daead.e ıelifmemq al.kela, ım kabttıf IUUla, sonayilqmmıq IUU/a, yan ıef4mİf IUU/a, gef4md:U 
olan Rlkeler, fakir Q~/a, Qçandl danyo gıöi ifadelerdir. Ali ÔlgOven. Az Gelifmq Ekonomilerin 
Sanayüeıme lmıumııırı, (Bııııı.lmamıf Doçeııtlik Tm). İııtmıbul, 1967, ıı.17. 

26 Erkal, Az Gelişmqlik. 20-21. 
27 YuwfTuna, S1UU1yilqme Slratejilal ve TIUkiye, ktanbul, 1990. s..15. 
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ortalamasına göre dl1şüktür. lşgücünde sendikalaşma oranı ülke ortalamasının altındadır. 

Sosyal statünün eğitim yoluyla kazanılması yanında doAuıtan elde edilmesinin birlikte 

görülmesi de az gelişmiş bölgenin nitelikleri arasında sayılabilir. 

Kısaca, az a!elişmiş bölge, "mekanda glJrlllen ve her lllJıenin Aarşılaştıfı, diler 

blJlgelel' ile arasında sosyal ve ekonomiA dengeskli/clerin oldulu rna bir bölge çeşididir. 

Az gelişmiş bölgeyi de kendi arasında iki grupta incelemek mürnldındür; geU,me 

halindeki aı gelişmiş blJlge ve potansiyel bakımından aı gelifmiş b1Jlge29• 

- Gelişme Halindeki Aı Gelişmiş BIJlge 

Gelişme halindeki az gelişmiş bölge gelir seviyesi itibari ile ülke ortalamasının 

altındadır ve bu bakımdan az gelişmiştir. Fakat gelişme hızı bakımından ülke 

ortalamasının üstünde olduğu için gelişmekte olan biraz gelişmiş bir bölgedir. Bu tür 

bölgelerin gelişme potansiyelleri vardır. Bu potansiyel uzun süre harekete geçirilmediği 

için bölge az gelişmiş niteliğinden sıynlamamaktadır. Bölge mevcut yeraltı ve yerüstü 

kaynaklarının bilinememesi ve yeterince değerlendirilememesinin yanı sıra, bölgeye özel 

veya kamu yatırımlarının çekilememesi mevcut insangücü kaynaklarından yeterince 

faydalanılamaması sonucu bölge az gelişmişliAini sürdürmekte, fakat, gelişmesini de 

devam ettinnektedir. 

-- Potansiyel Bakımından Aı Gelifmif BIJlge 

Potansiyel bakımından az gelişmiş bölge; gelifme potansiyelini kaybetmif biJlge 

olarak tanımlanabilir. Bu tip bölgelerin fert başına düşen ortalama gelir seviyeleri belli bu 
zamanda -olke ortalamasının üstünde de bulunabilir. Ancak, gelişme bazı ülke 

ortalamasının altında bulunduğu için bu bölgeler, gittikçe refah içindeki durumlarını 

kaybedecekler ve az gelişmiş bölgeler arasına katılabileceklerdir. Bu durumda olan 

bölgeler, gelişme potansiyellerini kaybettikleri için az gelişmiş bölge haline 

gelmektedirler. 

28 Erkal. Az Gellfmqli.k. 22. 
29 Mal; Az ~14mifllk, 22. 
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1.2 BÖLGELERARASI DENGESiZLiK VE ÇEŞiTLERi 

1.2.1 Bölgelerarası DengesizliOin Anlamı 

Sinai faaliyetlerin mekana göre farklı d&Aılımı ve belli bölgelerde yoğunlaşması 

sonucunda, ülke ekonomisinde gelişmişlik seviyesi farklı olan bölgeler ortaya 

çıkmaktadır. Genellikle, sinai faaliyetlerin büyük şehirlerin bulunduAu sanayi 

bölgelerinde toplandıAı görülür. Modem teknolojinin üretimde kullanılmasıyla birlikte 

emek verimliliğinin oldukça yükseldiği gözlenir. Geri kalmış bölgelerde, hemen hemen 

iktisadi faaliyetlerin tamamı zirai faaliyetlere dayanır. Sinai faaliyetlerin bulwunayışı geri 

kalmış bölgelerin mühim bir özelliği olarak göze çarpar. Sinai faaliyetlerin yanı sıra, 

sosyal ve kültürel faaliyet ve imkanların bir ülkenin belli bölge veya bölgelerinde 

toplarunası, bölgelerarası dengesizlik vakıasının ortaya çıkmasına yol açar3o. Aynca, 

dengesiz büyüme sonucu iç pazar genişleme~ buna baA}ı olarak talep yetersizliği ve 

o.retimde gerekli artışın gerçekleşmemesi görülür, sermaye birikimi yavaşlar, kalkıruna 

için gerekli olan yatırımlar yapılamaz ve optimal ölçekli ve rekabet gücü olan işletmelerin 

kurulması pek momk\in olmaz. Bütün bunların sonucunda da bölgelerarası dengesizlikler 

kalkıruna için bir engel, bir darbo~az meydana getirirJI . 

Belirtilmelidir ki, sanayileşme süreci içinde bölgeler arasında görülen 

dengesizlikler, daha çok kamu gllcll tlll'afindan kaynakların dajılıma mlldahale 

edibnemesinden kaynaklanmakladır32. Böyle bir müdahale olmadığı takdirde, 

dengesizliklerin ortaya çıkması iktisadi gelişmenin önüne geçilmez bir sonucu olmaktadır. 

Aslında müdahale ihtiyacı, serbest piyasa g11çlerinin yetersizliğinden doğmaktadır. 

1 deal bir ekonomik dünyada serbest piyasa göçleri fiyat mekanizması yoluyla tüm yerel 

dengesizlikleri düzeltilecektir. Kaynakları nispi olarak kıt olduğu yerlerde bunların 

fiyatları yükselecek ve bunun sonucu talep düşerken aız artacaktır. Tersi durumda, 

kaynakların eksik yararlanıldığında., bunların fiyatları düşecek ve bu da talepteki bir artışa 

karşılık arzın azalmasına yol açacaktır. Bu süreçte, tüm piyasalarda dengeye ulaşıncaya 

dek devam edecek. Öyle ise, müdahale nasıl savunulabilir? Fakat bu ideal dünyanın 

gerçek dünyayı yeterince yansıtmadığı bilinmelidir. 

30 H. Musa Tllfdeleo. BiJ-,.uel ıelipne ve Ştdtirlqme lU,lrileri. (Yaymlımmmmı Y'Obc:k U.ana Teızi). İstanbul 
Onivenitoü, 1984. a.24. 

31 Aillman Çezilc. BiJ'6ael Gelifme ve Kentlqme, DPT, Ankara, 1978, a.1. 
32 Tafddaı, 25. 
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Şüphesiz, faktör fiyatlarının farklı bölgelerdeki nispi kıtlıkları yansıtmamasının 

sebepleri vardır. Ulusal d'Qzeydeki bir ücret anlaşması, ömeAin belirli bir tip erneAin 

fiyatının arz fazlası olan bölgede artmasına yol açacaktır. Bu, ayru türden emeğin istihdam 

edildiği fakat talep fazlası olan bir bölgedeki ücret taleplerinin aldıkları olumlu sonuçların 

başka bölgeleri de etkilemesidir. Bununla beraber, nispi kıtlıklar, faktör fiyatlarında 

yansıtılabilmesi dahi, bu faktörlerin düşük ücret verilen yörelerden yüksek 'Qcret verilen 

yörelere kolaylıkla kaymamasıdır. Sosyal ve psikolojik unsurlar bölgelerarası göçü 

engellemektedir. Aile ünitelerinin parçalarunaması arzusu, bu unsurlardan biridir. Böyle 

durumlarda, serbest piyasa gOçleri bölgesel işsizlik farklarını ortadan kaldıramayacaktır. 

Yine çok açık bir hususta şudur ki, piyasa güçleri uzun dönemde dengeleyici olsalar da, 

dengeleme süresinin gereğinden çok ızdıraplı olduğu bilinmelidir33• 

Bununla beraber, sinai faaliyetlerin belli bir bölge veya bölgelerde toplanması, diğer 

bir ifade ile sanayileşme ve gelişmenin mekana göre dengesiz olması, sanayileşmenin 

başlangıç aşamalarında bulunan ülkeler için kabul gören bir kalkıruna stratejisi olarak 

gö7..e çarpmaktadır. Fakat, kamu öncülüğünde ya da piyasanın işleyişi sonucu hangi yolla 

olursa olsun ortaya çıkan bölgelerarası dengesiz büyüme, uzun vadede kaynakların etkin 

bir şekilde lı..-ullanımına engel olmakta ve ortaya önemli bir takun sosyal ve iktisadi 

problemlerin çıkmasına yol açmaktadırJ-4. 

1.2.2 Bölgelerarası DengesizliOin Kriterleri 

Bölgelerarası dengesizlikleri ölçmeye yarayan kriterler: nüfus, nüfus yoğunluğu, 

doğduğu ilde yaşayan erkek nüfus oranı, okuryazar kadın nüfus, boşanma sayısı, hastane 

yatak sayısı, nüfusa oranla., pratisyen hekim, eczacı sayısı, matbaa sayısı, trafık kazası 

sayısı, yeni tescil olan firma sayısı, motorlu taşıt sayısı, ticari elektrik toketimi, sanayi 

elektrik tüketimi, turizm kurumlan yatak sayısı, avukat sayısı, sinema seyircisi sayısı, 

biten konut sayısı, ticari inşaatın değeri, mevduat, imalat sanayi, gelir vergisi, sendikalı 

işçi vb. olarak sayılabilir3.s. 

33 Stilwell. 22. 
3-4 Erdinç Toksö~ Sanayil.qmede BIJlguel DenguWikln ve T4rk{ıfe. Ankara. 1976. ı.98. 
35 Yalçın Tune«, BIJlad.uoran BMt.qme ve Ttuklye (196J-197J), Ankara, 1978, &.47. 
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Bu kriterlerden başka bazı yazarlar, farklı ölçü ve kriterler de ortaya koyrnuşlardır36. 

Burada yalnız beş kriter gözOnüne alınarak, kısaca ortaya konulmaya çalışılacalctır 

1.2.2.1 Nüfua Dafıbmı 11e .~ehirleıme 

Nufus, ya da insan unsuru bir memleketin en önemli kaynağı olan beşeri kaynağını 

meydana getirir. Genç ve yetişmi~ vasıflı nüfusun ülke içinde ve bölgeler arasındaki 

dağılımı, bölgelerin gelişme potansiyeline tesir eder. Bu vasıflı nüfusa sahip olan 

bölgeler diğerlerine göre gelişme imkanlarına daha fazla sahiptir. Bununla birlikte 

gelişme göstemıemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru bu vasıflı nüfusun sürekli bir 

şekilde göç ettiği de bir gerçektir. 

Şehirlerde yaşayan nüfusun bölgeler açısından dağılımı, bölgelerdeki şehirleşme 

oranı ve şehir sayıları da ilgili oldukları yerlerin gelişmişlik durumunu ortaya koyan 

göstergelerdir37. 

1.2.2.2 Sinlli Faaliyetlerin Dafıbmı 

Bölgelerarası dengesizliklerin mühim göstergelerinden bir tanesi de, sınaı 

faaliyetlerin ülke mekanında ne oranda dağıldığı ve hangi bölgelerde yoğunlaştığıdır. 

Sanayide katma değer, üretim hacmi, işyeri ve çalışanların sayılan gibi çeşitli kriterler 

mevcuttur. Bu kriterler yardımıyla, bölgelerin sanayileşme derecelerini daha somut bir 

şekilde tespit etmek rnümkündür3s. 

1.2.Z.J Kamu Hiunet Yatırımlarııun Dafılımı 

Altyapı, mekan düzenlenmesi, kamu hizmet binaları yatırımları, sosyal hizmet 

yatırımları gibi halkın refaluru sağlamaya yönelik yatırunlar da bölgeler arasındaki 

dengesizlikleri ortaya koyacak kriterlerdir. 

36 Frank Jb Stilwell, Perlofl'wı. b6lgad ilcdcmaıin deiifik 6lçalcrini zilcrcUijiııi ifade etmddcdir. Buruı. g&-e, 
iitihdam edileolerin ifgftame (filim if arayan) oram ile ilgili 6lçöler, bireylerin maddi ckıruml-"Yl& veya 
tuıtllll'l)'la ilgili 6lç0lc:r. fert b8flll& mal ve hizmc:t tilkctimi ile ilgili 6lçaler. fert bavma setir ile ilgili 6lçöla 
refah, (veyahayatatandardt) indeJaderini oluftlmır. Stilwell, 26-67. 

Yine. ıaoayilqme ve madaıcilik s~elcri. ticari ve mali s61tcQıe1cri. tarımda geJ.iwmo ve çajcbıflapna 
(modemleflDO) gMqeleri. se&yal ve kOltOrel g&4qeleı. ıaibk g&ıtergdai. elitim g61tergeleri, nO.fi.uı 
(deaıOgrafik) s&ıergeleri laita olarak ı~. Daha gaıİf bilgi için bak. DPT, Yatınmlan Tepik 
Pol.Jlikalıuı. Ankara, 1989, a.80-82. 

37 tabir, 164. 
38 Re«p İz8i, BIJlguel Duı6uWlk ve StUUıylnln YaygualıJflın/mtUı. DPT, Ankara, 1979, ı.39. 
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Bununla beraber, kamu hizmetleriyle ilgili yatınrnların dağılımı yanında bölgelerin 

gelişme düzeyini gösteren bir başka kriter de blJlgelere glJre lıomu hkmet imlıanlıirımn 

dağılımıdır. ôzellikle kamu aAırlıklı olarak yer aldıAı saAlık, eAitim, fiziki ve altyapı 

ulaşım ve enerji gibi hizmetlerin dağılımı bolgelerarası dengesizliği etkiler39• 

1.2.2.4 lşgllcll Dağılımı 

Tarun ve sanayi alanlarında istihdam edilen işçi sayılan da, bölgelerin gelişmiş olup 

olmamasını ortaya koyacak göstergelerdir. özellikle kamu ve özel sektöre ait sanayi 

kuruluşlarında çalışanların sayısının, toplam çalışanlara oranları bölgelerarası 

dengesizlikleri belirleyecek kriterlerdir. 

1.2. 2. 5 Gelir Dağılımı 

Gelirin bölgeler arasındaki dağlımı da bölgelerarası dengesizlikleri belirlemede 

önemli bir kriterdir. Hane halkının ortalama gelirlerinin bölgeler açısından daAılımı da 

bize bölgelerin gelişmişlik durumunu açıkça gösterebilecek bir kriterdir. Diğer taraftan 

bölgelerin yatıranlara doğrudan katkısını belirleyen bir gösterge de vergi gelirlerü:W. 

Gelir düzeyi düşük olan bölgelerden sağlanacak vergi gelirleri, gelir düzeyi yQksek olan 

bölgelerden daha az olacaktır. Başka bir ifade ile, gelir düzeyi düşük bölgelerin devlet 

bütçesine vergi olarak katkıları dOşükttıf'W. 

1.2.3 Bölgelerarası Dengesizlik Çeşitleri 

Bölgeler arasında ortaya çıkabilecek dengesizlikler genellikle üç başlık altında 

toparlamak mümkündür41• Tabü ve cofraji dengeaidilı, iktisadi ve fonksiyonel 

dengeaiı,lilc \le .u>.vyal ve k/Utilrel dengesiı,lik. 

1.2.J.J Tabü ve Cofraji Dengesldik 

Fiziki şartlar ile kaynakların bölgeler arasındaki farklı daAılımı bu tip bir 

dengesizliğe yol açabilmektedir. Kıymetli maden yataklarına, petrol rezervlerine sahip, 

iklim ve coArafi şartlar bakımından elverişli bölgeler, btıton bunların bir sonucu oiarak 

iktisadi bakımından önemli avantajlara sahiptir. Aksine, tabii kaynaklar bakımından fakir, 

39 Ayla Eraydm., BIJf/lesel. Gelipne {Dunmt, PolJıikaJ.tU, Uy~ulama) SU:tJjr Raporu. DPT, Ankara, 1982, ı.62 
-ıo tabir. 165 vd 

. 41 Erkal, Dolu Kalkuunası, 96; TBiddto.29; kbir,164. 
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iklim ve coğrafi şartlar bakımından da elverişsiz olan bölgeler ise, iktisadi gelişmelerini 

engelleyen dezavantajlara sahiptir. Netice de, tabii ve coğrafi dengesizlik, aynı 7.&Jl1anda 

ülke çapında bölgeler arasında ik'iisadi bir dengesizliAe yol açar42. 

1.2.J.2 iktisadi ve Fonlııiyonel Dengesi:.lilı 

Bu çeşit dengesizliğin ortaya çıkışı, üretim faktörlerinin bölgeler arasında eşit 

şekilde olmayan dağılımından kaynaklarunaktadır. Üretim faktörlerinin, bir bölge içindeki 

yokluğu ve sınırlılığı, o bölgede verimli üretime engel teşkil edebilir. Aynı üretim 

faktörleri farklı bölgelerdeki, farklı pazarlarda farklı kamnçlar elde ederler43. 

Bu arada, üretim faktörlerinin eşit olmayan dağılımı, gelişmiş ve geri kalmış 

bölgeler arasındaki farkın temel sebeplerinden birisi olmaktadır. Bir bölgede üretim 

faktörlerinden birisinin hiç olmaması veya çok sınırlı olrna.sı, üretimde verimliliği 

düşürebilir. Her bölgede, eşit aynı kalitede ve aynı miktarda üretim faktörün'On bulunması 

çok nadirdir. Üretim faktörleri bazen birbirlerinin tamamlayıcısı olduklarından, o bölgede 

olmayan üretim faktörü yerine diAerlerini ikame etmek mümkün olabilir. Hatta bazen 

üretim imkansız hale gelebilir. Bu durum, ileri bir teknoloji seviyesinde bir sinai üretimin 

yapılması engellemektedir. Bu yüzden, geri kalmış bölgelerde kapalı aile tiplerinin kendi 

kendine yeter derecede üretimde bulundukları ve pazarlama imkanlarının yetersiz olduAu 

ortaya çıkar. 

Yine, tanın dışında çalışan faal nüfusun durumu, işyerlerinin büyüklüğü ve coğrafi 

dağılunı, iktisadi faaliyet hacminin bir göstergesi sayabilecek banka mevduatlarının 

bölgelere göre dağılımı, aynca ulaşun durumu, üretim faktörlerinin yanı sıra bölgeler 

arasında iktisadi dengesizliklerin ortaya çıkmasında önemli rol oynar44• 

1.2.3.3 Sosyal ve Kllltllrel DengeıidiA 

Bölgelerdeki sosyal ve kamuya ait hizmetlerin miktar ve kalite açısından farklılık 

göstermesi, bölgelerarasında dengesiztiıin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Sosyal 

dengesizlikler olarak; şehirleşme derecesinde, eW.tim, kültur ve sağlık hizmetlerin 

yaygınlığı ve kalitesinde, bölge içerisinde yaşayan nüfusun bl'lt'On bu hizmetlerden 

" 2 Taı;dduı. 29. 
'13 Yavuz, Kelet ve Geray, 103: Erkal, Az Geliptqlik, 39. 
44 ErkAl, A4 ~lif mif lik, 39. 
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faydalanma oranında gornlen farklılıklar gösterilebilir'5. Bunun yanın~ çeşitli bölgelerde 

yaşayan insanların davraruılan ve değer yargılan arasında gorOlen farklılıklar da bu tar 

dengesizliklere misal gOsterilebilir. 

Tabii ve coğrafi dengesizliklerin dışında. diğer dengesizliklerin ortaya çıkıılan, 

insanların varlı.klan ile yakından ilgilidir. Ele alınan bu Oç tar tip dengesizlik arasında çok 

sıkı bir ilişki vardır445. 

2 - BÖLGELERARASI DENGESiZLiKLERiN SEBEPLERi 

Bölgesel dengesizlik, bir 1llkenin çeıitli bölgelerinde gOrOlen her çeıitten eıitsizlik 

olarak nitelendirilirse, bugtln her Olke de az ya da çok, ama mutlaka bölgesel dengesizlik 

vardır. Bölgesel dengesizli~ ekonomik ve sosyal fırsat eşitsizliAi teklinde, daha dar 

anlamda almak da mllmkünc:tOr. Ekonomik fırsat eşitsizlili, farklı bölgelerdeki kitilerin 

gerek it bulma, gerekse eıit ite eıit reel ücret elde etme fırsatına sahip olamamaları 

şeklinde tarumlanabilir. Sosyal fırsat eşitıizliAi ise, farklı bolgelerde yqayan kimselerin 

sağlık, eğitim, kültürel vb. hizmetlerden aynı derecede yararlarunamalandır47. 

Türkiye'nin doAUsu ile batısı arasındaki ekonomik ve sosyal dengesizlik, 'Olkemize 

has bir problem değildir. Aşağı yukarı, her ülke, az ya da çok, böyle bir problem ile kartı 

karşıyadır. 

2.1 TARiHi SEBEPLER 

İnsanlık tarihinde bir çok dön'Qm noktası vardır. Bunların içinde önemli bir yer tutan 

sanayi devrimi tnm dengeleri değiştirmiş, yeni değişimlerin bqlangıcı olrnuıtur. thtiyar 

d1lnyamızın tarihini, sanayi devriminden önceki dönem ve sanayi devriminden sonraki 

donem diye ikilik bir ayınrnla incelemek mümldınd1lr. Fakat, sanayi devriminden sonra 

özellikle XXI. yQzyıla girerken, yeni bir donem olarak bilgi toplumu veya enformasyon 

devri olarak bir üçüncü devreden de bahsetmek daha sa.Alıklı olacaktır. 

2.1.1 Sanayi Devriminden Önceki Dönem 

Sanayi devriminden önceki dönemde devletlerin "ıaıgin devletler -f olıir devletin" 

45 y ~ K.elq \10 cnn,. 103; Erkal. Aı Geliflnilfik. 40. 
46 T&fdelm. 30. 
47 Diııla-.Bm.tue4123. 
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ya da "hDkmeden devletler - hDkmedilen devletler" diye aynldıklan görülOr. T'Om 

ülkelerin ortak kaderi kurtulup, gelitiP en parlak dönemi yaşadıktan sonra duraklamanın 

başlaması ve bir istila ya da taht kavgası sonucu yıkılmasıdır. Bu çok sOren tarihi devir 

içinde, ayru dönemdeki komşu devletlerin eriştikleri ekonomik gelişmişlik düzeyleri 

arasında önemli olarak nitelendirilebilecek bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Bazı 

devletlerin daha zengin olması ya da başka devletlerin egemenlikleri altına alarak onları 

vergiye bağlamaları, bu devletlerin sahip oldukları üretim teknolojilerinin daha gelişmiş 

olmasından ziyade, daha ileri askeri organizasyona sahip olmalarında, iyi bir sosyal ya da 

kültürel örgütlenmeyi gerçekleştirmelerinde aranmalıdır. "Daima Dstlln (asil, yiJneten) 

sınıfların bulunduf u bu diJnemde, sarayın t.enginlili, gen;, halA kitlelerinden ı1e 

hilkmedüetı devletlerden alı1J1111 ajır -vergilerin son11cuydu. Tllm /Jl/celerde yoksulluk 

hakimdi. Genif halle kitlelerin hayat ıartları oldukça lclJtJJydll". 48 

2.1.2 Sanayi Devrimi 

Sanayi devrimiyle birlikte, · geniş halk kitlelerinin ve kaderlerinin değiştiği görülür. 

Devrimi gerçekleştiren ülkelerin, kısa dönemde büyDk gelişmeler kat ettikleri gönllür. 

17 50'lerden itibaren milli gelir artış hızlarında sağladıkları önemli artışlar sonuclinda, 

Batı Avrupa Devletlerinin milli gelirleri bir yözyılda otuz ila kırk kat arası artmıştır. lki 

yfi± sonunda, devrimi gerçekleştiren ülkeler hızla gelişirken, devrimi gerçekleştiremeyen 

ülkelerin bu ülkelerle olan ticari ilişkilerinin sonucu söm'OrOlrnekten kurtulamamaları, 

dünya ülkelerinin bariz bir şekilde, gelişmif ve geU,melcte oJan49 ülkeler diye iki gruba 

aynlması sonucunu doğurmuştur. Dünya nüfusun yaklqık %.10'una sahip olan gelişmiş 

ülkeler, dünya gelirin yaklaşık %BO'ini alırken, dünya nüfusun yaklaşık %10'ine sahip 

olan gelişmekte olan ülkeler d'Onya gelirin %20'sini aralarında paylaşma durumuyla karşı 

karşıya kalmışlardır5o. 

Böylece, sanayi devrimi tarihsel açıdan, Olkelerin, gelişmiş ve az gelişmiş ülke diye 

aynlmasuun nedenini ve dolayısıyla farklılığın ortaya çıkışının başlangıç noktasını 

4s Freyuinet J. Le Concept de Soua--developpemem, Ed. Moutoo, Parla, 1970, ı.9; Aklaran, Dinl«, BiJlıad, 
123-124. 

49 Bu olkeler az gelifmif. gelipndcte olan, geri kaJmıf vb. birçok ifade ile adlarıdmlmaktad. Aahııda bu grup 
Olkdcre ren brrakılıı111 Qlke demek serdar. ÇOnkO bu Otkeleriıı seri knlmalen. oteld Olkelcrin seli.pnelcri 
ıııorwcuclır. Geliien OJkeler, bu OJkeltrin dojal kaynaldarmdım yararlanırlarken, onlara ucuz. fabrikuyoo onınlui 
ıatarak. meYcut ekonomilerini ç6kertmitlcrdir. Dinler, BIJtıae[,, 16'7-168. 

50 Dinler, BölsaeJ. 124. 
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oluşturmaktadır. Ne var ki, sanayi devrimi, hiç bir 7.8.tnan bir -Ollcenin tüm yörelerinde 

(tfun bölgelerinde) aynı anda başlamamıştır. Bir ülkenin bünyesindeki çeşitli bölgeler 

arasında görülen sosyo-ekonomik gelişmişlik farkının nedeni ve dolayısıyla ortaya 

çıkışının başlangıcının, sanayi devrimine kadar indiğini söylemek mümkündür. Sanayi 

devrimi dönemini de Eski Teknik Evresi ve Yeni TekniA Evresi diye iki alt başlık altında 

incelemek, ekonomik gelişmişlik ve bölgelerarası dengesizliAin tarihi sebeplerini ortaya 

konulmasında daha saAlıklı bir yol olacaliır. 

2.1.2.1 Eski Telınik Evresi (Birinci Sanayi Devrimi) 

Demir ve kömttrün birlikte kullanıldığı bir teknik d'Ozeyi simgeleyen bu dönem, ilk 

buharlı makinarun icat edilmesiyle başlar ve bir dizi buluşla devam eder. 

Bu dönemde, demir ulaşımının ve kömürün saAladıAı avantajlar, daha düşük 

maliyeti üretimin gerçekleştiği büyük işletmelerin ortaya çıkmasını saAladı. Büyük üretim 

biriminin teknik üstünlüğünün ortaya çıl..'iığı ve kömür karasının, gelişmenin rengini 

simgelediği bu dönem, aynı 7.8.tnanda üretimin hızla arttığı bir kantite çağıdır. Tüm 

Avrupa ülkelerinde ve ABD'de, bugün görülen bölgelerarası gelişmişlik farklarının ortaya 

çıkışı eski teknik dönemine rastlamaktadır. 

2.1.2.2 Yeni Teknik Evresi (ikinci Sanayi Devrimi) 

Bu evre, elektrik, petrol, metal ve kimyasal bileşimlerin kullanıldı~ı bir teknolojik 

dÜ7.eyi simgeler. Elektriğin demir üretiminde enerji girdisi olarak kullanılmasıyla 

başlayan bu evrede, elektrik, {elektrikli yüksek fırın, Grammen dinamosu, Edison'un 

lambası ... ) haberleşme, {telsiz, radyo yayınları, televizyon yayınları ... ) otomobil, {ilk 

benzinli motor, ilk otomobil, ille uçak ... ) alanlarında bir çok buluş birbirini izler. Kimya 

alanında yeni sanayi kolları doğmaya başlar. Bu evrede üretimde elektrik enerjisi ve 

petrolün kullarulması ve bu enerjilerin taşınabilmesi ekonomik faaliyetleri belirli yerlere 

bağımlı olmaJı..ian çıkardı.. Yol, su ve elektriğin bulunduğu her yerde işletmelerin 

kurulması mümkün hale geldi. İşletmeler, kurulu, yeri kararında dı' ekonomilerin ortaya 

çıkmış olduğu yerleri terc:ih etmeye başladılar. Bu sebeple, dış ekonomilere ıahip büyük 

yerleşim merkezleri giderek daha da kalabalıklaşmaya başladı. Böylece, eski teknik 

döneminde özellikle doğal kaynaklara baAJ.ı olarak ortaya çıkan bölgesel dengesizlik, yeni 

teknik dönemde giderek arttı. 
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2.1.3 Enformasyon Devri (Bilgi Toplumu) 

Son yıllarda teknolojide çok hızlı gelişme gözlenirken, insanların bu gelişmelere 

uyum esnekliğinin arttığı gözlenmektedir. Nükleer santrallerden elektrik enerjisi üretimi, 

bilgisayarın endüstriyel üretimde kullarumının yaygınlqması, daha önce işçiler tarafından 

yapılan işlerin robotlar tarafından yapılması, yeni bir devrimin bilinen nitelikleridir. Bu 

devrime, atom (niJ/ıleer Enerji) devri, bilgisayar devri l'e bilgi (enformuyon) devrimi 

gibi isimler yakıştınlrnaktadır5ı. 

Bu evrede; işletmeler için belirli yörelerde toplanma avantajı yerini iletişim a~ 

sistemi içinde bulUnmaya terk edecektir. Üretimin bir kısmının evlerde de yapılacak 

nitelikte olması, şehrin görünümün değiştirecek, aşın kirlenmenin önüne geçecektir. 

Şehirlerin hiyerarşisinde, bilim teknolojilerinin üretildiği yerleşme merkezleri durumlarım 

muhafaza ettikleri gibi, daha da ön plana çıkacaklardır. Bununla beraber, iı;lctmelerin 

kuruluş yerlerini büyük kentlerin dışına optimal ölçekteki yerleşme merkezlerine 
kayabilecektir52. 

2.2 GELiŞEN BÖLGENiN BÖLGELERARASI DENGESiZLiKLERE ETKiSi 

Bir ülkenin kalkıruna sürecine giren bölgesi veya gelişen bölgesi, öteki bölgeler 

üzerinde, olumlu ya da olumsuz diye nitelendirilebilen etkilerde bulunmaktadır. Gelişen 

bölgenin öteki bölgeler üzerindeki bu etkilerden olumsuz nitelikte olanı "geli§meyi 

durdurucu etkiler", olumlu olanlara ise, "geli§tirici etkiler" denilmektedir. 

2.2.1 Gelişmeyi Durdurucu Etkiler 

Bünyesinde belirli bir merkez bulunan bölge, çevresindeki bölgelerin gelişmesini 

bloke edici olumsuz etkilerde bulunur. Bu etkilerin başlıcaları, öteki bölgelerden, gelişen 

bölgeye doğru olan; aAti/ eleman g/JçA, kapital transferi ve durgun blJlgelerdelci 

geleneksel sanayilerin ç/JkAıll. olarak sayılabilir. 

5t Son yıllardaki ekonomik 3elifmelcr ve bilgi toplumu için bak. Hamıı Eıkım. Bilgi Toplumu ve Ekonomik 
~lifme, Ankara, 1993. 

52 Bôylea\ bQyılk kcotler cazip merkez olma nitcliAini kımıen kaybederken. optimal 61çdct~ daha 111. çevreye zarar 
ven:ıı, bilim alt-yapw olan yeoi keotla- &ı plma çd•cektır. Boylece, bu ew~ b6lgeleraraın farWıldııno 
artmuı <kıracak. bOyQk merke2lerin c.m'bai azalırken. dııha k:O~k ölçekli y.qanabilir keotlec 6o plana 
pkaMktır. Dinlcı-, B1Jl1ue.I, 128-129. 
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2.2.1.1 Alıtif Eleman GIJçlJ 

Gelişen bölgede başlayan ekonomik canlılık, ış imkanlarının artmasına sebep 

olurken, ücretler ve hayat düzeyi iyileşmeye başlayacaktır. Kent hayatının konfor ve 

avantajları ile birlikte, çeşitli iş imkanlarının ortaya çıktığı gelişen bölge çevre 

bölgelerdeki nüfusu kendine çekecektir. 

Ne var ki, çevre bölgeden merkez bölgeye doğru olan bu göçte, ilk göçmenler gizli 

ve açık işsizlerden ziyade, ak1if elemanlar olmaktadırlar. Çevre bölgede bulunan girişimci 

ruhuna sahip ancak yaşadığı yöreyi .kendileri için yeterince elverişli bulmayanlar, başta 

gençler olmak üzere, yüksek öğrenimliler, aydınlar ile kalifiye işçiler ilk göç edenleri 

oluşturmaktadırlar. Böylece genç ve girişim ruhuna sahip elamanlarını kaybeden çevre 

bölgeler, gelişme potansiyellerini de kaybederek, mevcut gelişmişlik düzeylerini dahi 

korumakta gilçlüklerle karşılaşırlar.s3. 

1.1.1.1 Kapital Transferi 

Girişimci ruhuna sahip aktif elemanların durgun bölgelerden gelişen bölgeye doğru 

göçüne, aynı yönde gerçekleşen bir de kapital glJça eşlik edecektir. Gelişen bölgede 

ortaya çıkan ekonomik hareketlilik, yüksek talep ve artan yatırım imkanları, durgun 

bölgede çok az miktarda da olsa, tarımda ve geleneksel sinai faaliyetlerinde ortaya çıkan 

tasarrufları da cezbedecektir. Zira, durgun bölgelerde mütevazı miktarda da olsa ortaya 

çıkacak tasarrufları deAerlendirme imkanları çok sınırlıdır. Göç eden aktif elemanlar, 

ellerindeki kapitali de bu bölgelere kendileriyle birlikte getirirken, aynca, durgun 

bölgelerde yeterince gelişmemiş olan bankalar, kendilerine emanet edilen tasarrufları, 

gelişen bölgelere transfer ederek, deAerlendirmeyi tercih etmektedirler. 

1.2.1.3 Durgun BIJ/geürdelci Geleneksel Sanayiinin ÇIJkmesi 

Gelişen bölge ile durgun bölge arasındaki ticaret, durgun bölgenin aleyhine, burada 

varolan geleneksel sinai faaliyetlerini de körletecektir. Gelişen bölgede büyük ölçekli 

olarak kurulup, daha yüksek verimlilikte çalışan modem fabrikasyon 'Orünlerin girdiği 

.:;3 Bu 8~ gôÇ veren ve göç alım bölgela- Oz.eriııddô bir dij« erkisi. çarpan t!lkİIİllİI'. G6ç V«Cll b61gaıio 
geliri. göç eden kifilerin gelirleri ve buna c:k olarak ta azalan tOketimin uyardıjı çarpan etkisi kadar azalacakt.tr. 
Buna. kıqın, bu göçü alan b6lgenin geliri, ymi g6çeolerin tatı.i gelirleri ile bu kifilerin takdimde yapacaklan 
ııtl1fla uyanJmıv çarpan edciııi topl81'111 kadar artacaktır. Bu da bölgd.eraramıdaki farldılıjm daha da artmMuıa 
aebepol~. 
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durgun bölgelerdeki mevcut sanayi, bu fabrikasyon ürOnleriyle rekabet edemeyerek 

çökecektir. Zira, durgun bölgedeki geleneksel sanayilerin ürettikleri mallar, gelişen 

bölgeden gelen ürOnlerden hem daha düşük kaliteli hem de daha pahalı olduğundan, alıcı 

bulamayacaktır54• 

2.2.2 Gelişmeyi SaOlayıcı Etkiler 

Gelişen bölge, çevresindeki durgun bölgeler 'O.zerinde bir seri olumlu etkide de 

bulunur. Gelişen bölgedeki gelişme hareketinin, durgun bölgeye yayılması sonucunu 

veren bu etkilerin başlıcaları olarak, gelişen bölgenin durgun bölgeden yaptığı alışlar 

Aonucunda, bu bölgelerde ekonomik canlılığı başlatmasıyla gelişen bölgenin durgun 

bölgedeki gizli işsizleri de cezbetmesidir. Yine, geli9en bölge, ihtiyaç duyduğu niteliksiz 

işgücünü de durgun bölgelerden talep eder. Böylece, bu bölgelerdeki açık ve gizli itsizler, 

gelişen bölge tarafından emildikçe, söz konusu bölgedeki emeğin marjinal verimliliği 

yükselmeye ve dolayısıyla da ücretler artmaya başlar. 

Görüldüğü gibi, gelişen bölge, başlangıçta tamamıyla durgunluğa sürüklediği 

çevresindeki bölgeler, belirli bir etaptan sonra, canlanmanın ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır. Bir başka ifade ile, öncelikle bir bölgede giderek yoğunlaşan ekonomik 

gelişme, belirli bir düzeyden sonra, çevre bölgelere yayılarak, onlann gelişmesini de 

sağlayacaktır. Zira, ekonomik kalkınma, gelişme nokta ya da kutuplarında farklı şiddette 

ortaya çıkıp, çeşitli kanallardan ve farklı nihai etkilerde bnton ekonomiye dağılmaktadır. 

Her ülkenin yapısındaki bölgeler, birbirinden farklı gelişmişlik düzeyinde 

bulunmak-tadırlar. Bunun sebebi ise, her bölgenin farklı gelişme luzına sahip olmasıdır. 

Bu farklılıklara karşın, eğer bir ülkede bölgelerarası dengesizlikler artarke~ milli gelir 

artan bir seyir takip ediyorsa, böyle bir l1lkede, ekonomik gelişmenin varlığından söz 

etmek mümkündür55. 

~" Oe1.İfaı b6lgelttde sesıellikle mdil.miyel faaliyetler. halcim Hkt6r Diteliii kazamrkeıı, cbgam bölgelerde tarım 
ıdd.6r0 aphAmı kcıırumı,a devam ~ir. Ôle yanda ıdifmit bölgede yalmz aıdlıatriyel faaliydler delil. 
tanm bqta olmak 02.ere Ulm faaliyeti«. Usun b6l9el«dm daha ileri bir gelipue dllı.eyine erilmif olacakSar. 

ss Bir Olkede_ kaJkmmakta olm bolseaio ilk gelifmo bm olWkça )'Okaek vo gelİfmc)'İ ıajl•ca cddai yeterli il~ 
b6lsela-arm deoseıoizlik zammla azalacakıır. Ama bu durum, Gzellikle bit Olko belirli bit gelifn)e ewilini 
llfhktmı ıonra &tiz kommı<hır. Ekonomik selifmmin piyaa gtıçlcrine bttııkaldıjı. devletin ekonomiye mOdahale 
~jiııde, bolgeleraraımıdaki gelipiılik farldarmm. daha da artan bir y6nde selift.iii gOrO.bnebedir. Kıııaca, 
gQnOttm.de afa#ı yukan her Olkenin yapmnda b6lgael dcngcW.lik vardır. ama bunun tiddeti. gelipnekte olan 
OJkelude 8el.İfmii illkdudekioe onıola dohafazladır; Diola-. Blftlu~l, 134--llS. 
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2.3 iŞLETMELERIN KURULUŞLARINI ETKiLEYEN FAKTÖRLER 

Bölgelerarası dengesizliklerde önemli bir payı da, uygulamada işletmelerin kuruluş 

yerlerini etkileyen faktörler almaktadır. Liberal kapitalist d1Wmde, hangi malların ne 

miktarlarda üretileceğine ve üretimin nerede gerçekleşeceğine, kir peşinde koşan 

girişimciler karar verirler. Girişimci önce neyi üreteceğini bir başka ifade ile, hangi mal 

veya hizmeti üretirse, daha yüksek kir sağlayacağını araştırır. Üreteceği mal ya da hizmeti 

saptadıktan sonra, söz konusu malı üreteceği kendisine en yüksek avantajı sağlayan yöreyi 

araştırır. 

Yine, işletme kuruluş yerini saptarken, bir çok etkenleri gOZÖnQne alır ve kendisine 

uzun vadede en fazla avantaj sağlayacak yeri belirler. Bu seçim kararının işletme 

yönünden söz konusu olan olumlu ve olumsuz yanlarının yanında, şehircilik, çevre 

sorunları ve bölgesel kalkınmayı ilgilendiren sonuçlan da vardır. işletmelerin belirli 

yerlerde toplanması, bir yandan bölgelerarası gelişmişlik farklarının ortaya çıkmasına 

sebep olurken, öte yandan işletmelerin iltifat etmediği yörelerdeki üretim faktörleri, -

işgücü başta olmak üzere- gelişen yörelere kayacaktır. 

2.3.1 Taşıma Harcamalara 

İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde taşıma harcamaları önemli yer tutar. İşletmeler, 

özellikle üretim maliyeti içinde iafuna giderlerinin (hammaddenin llretim merlıeıine, 

""'"'"' maddenin tlllıetim merkedne lıadar olan t111ıma h11Tcamalluı) payı artıkça, 
maliyet giderlerini düşürmek amacıyla, taşuna giderlerinin en az olduğu yörelere 

yönelmek zorunluluAunu ·hissedecektir. EAer işletme, kuruluş yeri seçiminde taşuna 

giderlerinin minimizasyonu ilkesine uygun hareket etmemişse, rekabet gücü azalacak, 

hatta işletme zamanla faaliyetlerini durdurma riski ile karşı karfıya gelebilecektir. 

Gerçek ekonomik hayatta bir mal için gerekli hammaddeler birkaç farklı alandan 

temin edildiği gibi, üretilen mal birkaç farklı merkezde tüketilir. İşletme kuruluş yeri 

kararında, toplam taşıma giderlerini gözönüne alarak, kendisine en düşük toplam masrafı 

sağlayacak olan en avantajlı yöreyi seçerek, oraya yerleşmelidir. 

Masraf minimizasyonunun nasıl sağlanacağıru açıklayabilmek için, en basit kuruluş 

yeri modelini, alınan homojen ve iki merkezin (hammadde ve tüketim merkezleri) 

bulunduğu bir model alalım. hammaddenin üretimine kadar olan ıa,una harcamalarına x. 
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mamul mactcienin tüketim merkezine kadar olan taşıma harcamalarına y diyelim . Üretim 

teknik katsayısıru ve tnşuna transferini gözönüne alan işletme, x+y'nin minimum olduğu 

yerlerde kuruluşunu gerçekleştirecek.-tir. 

Optimum kuruluş yeri (K) , hammadde merkezi (11) ile tüketim merkezini (1) 

birle;.; tiren Joğru üzerinde bir yerde ya da bu iki merkezden biri olacaktır. 

Şekil; l'de dikey eksen taşuna giderleri toplamını (Z), yatay ekseni ise mesafeyi (d) 

göstermekicdir. Söz konusu işletme için en, en uygun k-uruluş yeri, toplarn taşıma 

masrat1amun minimum olduğu il ile T arasuıda K noktasında olacaktır. 

t~,,, 

1 

1 1 ~:::::::::...--1==::::._.._J lıbaııl r.,.. 
1 t-- ~(y) 1 ı-u ___ H...__ ____ K ___ __..__r ______ --'------ ~~..-..ı 

~! ~~-~~. ~-~·''--~-a~::,==>'----~-~-~~~~~~-~--' 
Şekil ı : Tuşınıu Hurcunıal"rı 

2.3.1.1 Hummaddeye YlJııeük lşlelmeler 

Oretim sırnsmda agu·lı~ından önemli ölçüde kaybeden mallnn üreten işletmelerin, 

ubşım giJcrkriııdcn tasıııruf sağlamak için lıammaddc kaynağında ya da yakııwıda 

.kurnlrnaı;ı gtm~kir (şekil: 3). 

Bu ı;ibi işlcbnelerin J..."Ullııııdı~ı hrunmadde, genellikle palıadn hnfif, yükte ağır 

ıııadJelt:rdir . Şeker pwlCanndw1 ya <la şeker kamışmdan şeker elde edilmesi, demir-çelik 

endüstrisi, kuruluş yönünden hammadeye yönelik faaliyetlere örnek gösterilebilirs6 . 

!:6 Şeker iubrikalanuda bıaı:ımıtdde 8irdi luıliiayw, toplam Oretim awliyetinin %70,4'Qne t'f'itmdaedir. Bu 
fobrikalıınn. şdctt pııncmı yıı da icktt kamıil ürctimindt\ fdcer kmmp ülke- dtfından ithal ediliyorsa, fobrikıının 
l..iımıuıı. ya.luü bir yöı-~ t.:wulnü11ıi1 ıı;tı'eicir. Oret.iıu "1raaııııda. haıı gıı11dıkı•io ôuc!Ulli öl\=Ode ıı.Aırlıgıoı kaybettiği 
~eker endı'\ı.triıoıinde, n.ihni Oıi\n çok c1ı1,-ok bir taı}ıma giderleriyle çok 111.aklara taşınabilmektedir. Dinler. 
Bölgesel, 51-54. 
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T3jlma 
Mıı;ıı-:ıflw 

Toplam Taflllllll 
Maııraftao (ı = ~) 
H:ıııım.adde T ;ıeun;ı --- M;m;dlan (x) ----

~ 

--_. - Mamul T:ışıııı.a 
M:1ı1raftan (y) 

o H. (){) T ıi(ıuıatc) 

Ş'ekil .ı: Hammaddeye YlJnelik işletmeler 

Son yıllarda hızlı teknolojik gelişmelerin taşıma endüstrisinde de kendisini 

gösterrnesine paralel olarak, taşıma tarifelerinde önemli düşüşler görülmüştür. Çok büyük 

deniz tankerlerinin yapılması, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonraki yıllarda, bir 

ülkeyi, Japonya'yı çelik üreticisi yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nden kömür ve 

Avustralya'dan demir cevheri ithal eden Japonya, çelik üreterek ihraç etmektedir. Demek 

ki, ulaşım teknolojisindeki hızlı gelişmeler, bir çok işletmeyi, kuruluş yeri bakımından 

hanımadde kaynağına yönelik olmaktan çıkarmıştır. Tüm bwılarla birlikte, günümüzde, 

birçok işletme, hammaddeye dönük olma niteliğini kaybetti~i halde, kurulu~ yıllarındaki 

şanlara uygun olarak, ilk kuruldukları yörede faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Harnmadde kaynağına yönelik işletme niteliği bazen hammaddelerin taşınmasının 

çok güç, hatta imkansız olmasından ileri gelmektedir. Bu gruba balık ya da sebze 

konservesi endüstrileriyle, termik santrallar örnek gösterilebilir. Konserve endüstrilerinde, 

üretim sonunda büyük ölçüde ağırlık kaybetmek söz konusu olmadığı halde, 

hammaddenin taşunaya karşı yeterince dayanıklı olmaması, hammaddenin bulunduğu 

yörede kuruluşunun gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

23.1 . .2 Enerji Kaynağımı Ylinelik }şleltneler 

Üretim giderleri içinde enerji giderlerinin önemli yer kapsadığı ve enerji girdilerin 

taşımna.sliwı oldukça pahalı ya da imkansız oldu~u durumlarda, bazı endüstriler, enerjinin 

bulundugu yörede :kuruluşunu gerçekleştinnekle, oldukça önemli ekonomiler sağlarlar. Bu 

durumdaki işletmelerin durumu yine şekil III'tekine benzemektedir. 

Çeşitli enerji kaynakları (düşen su, kömür, petrol, odun, elektrik enerjisi, atom 

enerjisi vs.) taşınabilirlik yönünden farklılıklar göstemıek-tedir. ôzellil<le günümOzde 

işletmelerin en fazla başvurdukları enerji girdilerinden maden kömüı11, petrol ve elektrik 

enetji~ü arasında taşuna giderleri yönünde önemli farklar vardır. Elektrik enerjisi, hatlar 
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kunılunca çok az kayıpla oldukça uzaklara taşınabilmektedir. Petrolün taşınması elektriğe 

göre daha güç ve pahalıdır. Maden kömürünün taşınması ise, ilk ikisine oranla oldukça 

pahalıdır. Yalnız bu kıyaslamayı yaparken, taşuna tarifeleri yanında, yeni enerjilerin 

zamanla yararlanılabilir hale gelmesini de gözönüne almak gerekir. 

Bir endüstride kullnnılan enerjinin taşınması ne kadar g'Oç ve pah.alı ise, toplam 

girdiler içinde. enerji payı ne kadar önemli ise, taşıma giderlerini düşürmek amacına 

yönelmiş olan işletme, o kadar enerji kaynağına yonelmek, kuruluşunu enerji kaynağına 

yakın bir yörede gerçekleştinnek durumundadır. ômeğin cam eşya, çinko arıtunı ve demir 

döküm gibi endüstriler, enerji girdi içindeki oraru %10'u geçmemesine karşın, enerji 

kayna~ına yönelrnişlerdir.57• 

2.3.J.3 Paıara Yönelik /şleımeler 

Ürettiği nihai mamulün taşıma giderleri çok yüksek olan işletmeler, genellikle 

kuruJuşlaruu pazarın bulunduğu yöreye yöneltirler (şekil 4). Bir başka ifade ile, 

tüketicinin bulunduğu yörede üretimlerini yaparlar58. 

I lıfUna 
11raıhrı 

tcıpt- I.,.u 
M-ll)wı (&" ıt:ty) 

l __ _.._.._.._..-::::-:-::-::-::-:::aııı-ıııııc::::::::::::J H~r...-Mur.tlıın <JiJ 

,........ ._ Momıı.1 f 'fUA& 
M ... lft•ı(y) 

.__~~......_~~~~~~~~~~~~~~~~.__~~---~ d(ııuwJ4 

---~--- ----l!·-·--------------------~~-®---·---------------' 
Şek.il 4: Par.a'a Yönelik lşletmeleT 

2.3.1.4 Serbest işletmeler 

Ulaşım imkanlarında ve taşıma tarifelerinde önemli aşamaların kaydedildiği 

57 Demir-çelik endOitriainde, de:mir cevheri girdi kıd.a:ayuı yOlaıek olduAu gibi, kok, ya da eleldrik (enerji olarak) 
girdi katı:ayliı dııyObektir. Dolayuııyla demir-çelik eo.dllitrilerinin kuruluılanıu. hıımmadde kayoajuıı& yakın biı 
yörede gerçekleıtı.i.rebilecdderi gibi, eot'rji .k.aynajıruL yakın bir yörede gerçddqtirebilirler. Dini«. BDltJael., S4. 

58 ürettiği mııla hacim ve $rlık kıızandırım ifletmeler. po:zara yônelilc olmak zorundııduiar. Şif eleme faaliyetlerinde 
huluuwı ı.üru ıııeıtrubül. ve .. -u ~1emıeler, bu gruba öruek vaebilir. Bu eodilmile.rde lll.qlUbatm 6z0 belirli biı. 
yörede Oretilmekte, •ıJlandımıa ve 'iveteme faaliyeti iae nihai tilketicinin bulunduju yd"de yapılmaktadır; Dinler, 
Bölge~·el, 55-56. 
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günümüzde, ban işletmeler 1çm ne hammaddeye,, ne de pazara yönelik olmayı 

gerektirecek sebepler yoktur. 

r· 
1 
1 
1 
l 

Topbıufl4UDa 
..,_ ________________ """' M.unılirı{ıwrty) 

- ·~wıro;ı. 

1 - --- M,,.,,w r...-
ı Ma.ınlları (y) 

1 
~~ 

~0-~~H::__~~~~~~~~-=-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

Şekil 5 : Serbe!it işlemler 

Taşıma h.'.ırcrunalaruun önemsiz ya da üretim sırasında hacim ve ağırlık değişmeleri 

.>nı.:ırıseıuneye:cek kadar küçük olan. endüstrilere ait işletmelere, kuruluş bakımmdan hiçbir 

yere ba~lı olaınay~uı işletnıeler, bagımsız işletmeler ya da serbest işlet.meler denilmek-tedir 

s~ (şekil )). 

Günumozde ulaşım ve üretim teknolojisinin erişti~i yüksek düzey, serbest 

endüstrilerin sayısınt hızla arttırmaktadır. 

2.3.2 Dışsal Ekonomiler 

Kısac" ödımmeyeıı üretim faAtlJrlJ denilen dışsal ekonomiler, işletmelerin kendi 

faaliyetleri dışında., bulw1dugu endüstrinin kalabalıklaşması ya da bulundu~u yöreden 

sagladıklan avantAjların tümünü ifade etmeldedir. Dışsal ekonomiler yalnızca 

mikroekonomik açıdan de~il, makroekonomik açıdan da önem taşımak-tadır. 

:vlikroekonornik tahlilde d1şsal ~konomiler, üretim maliyetini artırıcı ya da azaltıcı role 

sahip olduğundan, kuruluş yerinin tespitinde en az taşıma harcamaları kadar önemlidir. 

Makroekonomik açıdan ıse, sosyal hasılanın maksimizasyonu yönünden önem 

a.r:zetmek-tedir. Dışsal ekonomilerden yararlanarak sağlanan avantaj -ki buna öz.el fayda 

J~nebilir- her zaman bir sosyal fayda artışı olarak düşünülemez. Özel fayda ile sosyal 

fayda arasında bir sapma ortaya çıktığında, makroekonomi.k açıdan dışsal ekonomilerin 

59 ~erbeı.'1 i~le"tmdere örnek olarak petrol rıdinerui g~tc:rilebilir. Ham petrolün tasfiy~iyte çeşitli ün1nler elde 
t:dilnıd<le birlikte bu üıilnlede ham pdrol arıtııiın&t hacim ve agırlık yônOnden önemli bir farklılık ortaya 
ı;ıl-m:un.ak1.adır. Dolııyuııyla petrol rafınederinin nerelerde kurulacıt#ı giderlerin ~ındaki faktörler tarafından 
hdir lcn<:\:.ckı.ir. 
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varlığından söz edilmektedir. 

Üretim maliyetlerini dOfünneye yonelen işletmeler, en az taşıma harca:malanıun 

minimi7.8syonu kadar, dışsal ekonomi sallamayı amaçlarlar. Bunun için kendi faaliyetleri 

dışında, devletin ya da öteki itletrnelerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan dıtsal 

ekonomilerden yararlarunak amacıyla, belirli yörelere toplamnayı yeA}erler. Bu yöreler 

ise, genellikle alt yapı ve Qst yapı tesislerini az çok tamamlamış, ekonomik canlılığın 

başlamış olduğu yörelerdir. "Kuruluı yeri fakllJrll olllr11k t111ım11 lıarcamlllan~ 

qletmelerin toplam t111ıma harcamalarının minimum oldulu ylJreye y/Jnebnesi 

gerelıtllin' oçık.lllrken, Kurulıq yeri fllkllJra olllrlllı, dıf•lll ekonomiler l.re, 

iflelmelerin neden beUrli ylJrelere toplama elilimi içinde olduklllnnı 

11Ç1klamaktadır". 60 İşletmelerin kuruluş yeri faktörü olarak dışsal ekonomileri iki gruba 

ayırarak inceleme mümkündür: 9diler qletmelerin faaliyetleri ıonucu ıallaıum dqaal 

ekonomiler" ve "ktun1UlllflUlliyetler ıonueu aaf"'1uın dqaal ekonomiler". 

2.3.2.l Diler lıletmelerin Faaliyetleri Sonucu Sallanan DqaaJ 

Ekonomiler 

Diğer işletmelerin faaliyetlerin sonucu sağlanan dıtsal ekonomiler, iıletrnelerin 

faaliyette bulunduğu endtıstrinin kalabalıklaşması sonucu, saAladıAı avantajlardır. Belirli 

bir yörede, bit endostri gelitiP büyOdükçe, o endüstride faaliyette bulunan firmaların 

maliyetlerinin düşmesine neden olan avantajlar ortaya çıkabilecektir. Bu avantajların 

başlıcaları, yarı işlerunit mamul ve kalifiye eleman temini, pazarlama avantajı, kolay 

kapital temini ile, yararlanılan bazı hizmetleridir. Bu avantajlardan faydalarunak isteyen 

yeni işletmeler, çok sayıda işletmenin faaliyette bulunduAu endüstrinin büyOmesi sonucu, 

endüstriyel iklimin ortaya çıkmış oldutu yörelerde, kuruluşların gerçekleştirmeye 

yönelirler. 

2 3 2 1 1 Yan lşlenrniı Mamul Sağlama 

GünümllZde üretilen mallar, giderek daha karmaşık bir yapıya daha çok parçadan 

oluşan niteliğe bürünmektedirler. ôrneAin, bir binek otomobili, boyasından lastiğine, 

camından kayııına kadar, yozlerce parça veyan itlemniı mamulibı bir araya getiribneıi ve 

60 ZeyneJ Dini«. "BIJ[zael D~aiılilin °"'1ytı Çıl:ıf Ned.arlai, Fqyılo H Sokuıcollm"• Akadanj. BlttA 
Pgici Cilt: I, No:l, Kaum 1972; Dioler, BIJlead., 58. 
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işleme tabi tutulması sonucu üretilmektedir. Aynı şekilde, uçak, elektronik cihazlar, 

birçok dayanıklı tüketim malı, giderek komplike hale getinnekte ve böylece mamulün 

özellikleri ve kalitesi yükselmektedir. 

İşte bu şekilde komplike bir mal üreten bir işletme, üretimde kullanıldığı sayısı 

yüzleri hatta binleri bulan tüm parça ve yarı itlenmit mamulleri kendisi üretmeye 

kalkarsa, işletmenin finansman zorlukları bir yana, üretim maliyeti çok yoksek olacaktır. 

İşletme ürettiği malı bir kaç ana parçasını kendisi Oretir, ynzleri bulan öteki parçalan ise, 

endüstrideki firmalardan, kendisinin mal edeceAi fiyatın çok altındaki fiyattan satın alır. 

Bu şekilde ürettiği ürünün parçaların büyük kısmım faaliyette bulunduğu endüstriden 

sağlayan işletme, önemli bir nakdi tasarruf sağlayarak 'Üretim maliyetini düşürecektir. Yarı 

işlemniş mamullerin bir araya getirerek, karmaşık mallar üreten firmaların oluşturduğu 

endüstriye, montaj endllatrisi denir. Bu endüstriye girdi üreten işletmelerin oluşturduğu 

topluluğa ise, yan S111111Yi denilmektedir. Bu şekilde sağlanan dışsal ekonomilerin nedeni, 

ara malı da denilen yarı işlenmiş mamulleri üreten yan sanayideki işletmelerin 

sağladıktan içsel ekonornilerdir6t. 

2 3 2 1 2 Kalifiye Eleman Sağlama 

Yeni llretim teknolojilerin sürekli geliştirilmesi işletmelerin nretim tesis 

ölçeklerinin giderek büyümesi, kalifiye eleman ihtiyacı artmasına sebep olmaktadır. 

Endüstriye yeni girecek bir işletmenin, en az yerleşik firmaların tesis ölçeği büyüklüğibıde 

bir ölçekle üretime başlaması zorunluluğu, ihtiyaç duyulan kalifiye elamanın kendileri 

tarafından yetiştirilmesini imkansız kılmaktadır. Yeni kurulacak işletmeler, aynı alanda 

faaliyette bulunan işletmelerin bulunduğu yörede faaliyete geçerek, yerleşik firmalarda 

yetişmiş olan kalifiye elemanları kendi bünyelerine -genellikle daha yüksek 'Ocret ve hatta 

transfer 'Qcreti de ödeyerek- katma yoluna gitmektedir. 

Bu şekilde, yetişmiş elamanların bulunduğu işletmelerin olduğu yörede kuruluşunu 

gerçekleştiren işletmelerin, bu elamanları işletmelerine çekerek elde ettikleri avantajlar, 

61 Bww 10yıece açıklamak mOmJcondar. Omejiıı x arab81DU oretaı firma,, ihtiyaç duywju camı kaıdiai ordirae. 
birde cam fabrikııaı ya da cam ordim llnileıri kurulUfUDU gef9ddqtirmek ı.onmdad&r. Boylo bir oretim Onitesioin 
kuıulufUDU gcrçeklqtimıesi halinde ibtiyaa kadar cam Oretecejiııdeo, bu cam Ordimi Onitesinin tesis 6lçeii 
oldukça kııçilk ve dolaywyla parça bapıa maliyeti yObek olacaktır. Oyu aıdOıdride. cam oretimi almunda 
uzmıml8'0Dt ve cama ihtiyaç GJ,1111 Ulm ifldmelerin talep laine cevap verecek kadar bnyak ifleaneler lcurulacak 
ve areteceji camdan daha kaliteli ve daha ucuza ia1uı alınabilecektir. DiDler, msı,a~I, S8-.S9. 
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en önemli dışsal ekonomilerden biridir. Zira, bu işletmelerin ihtiyaç duydukları elamanları 

yetittinneleri hem çok zordur, hem de oldukça uzun zaman alacaAı gibi, pahalı da 

olacaktır. 

2 3 2 1 3 Pazarlama Avantajları Sağlama 

İşletmeler için bir malı mümkün olduğu kadar düşük maliyetle 'Oretme çok 

önemlidir. Ancak, düşük maliyet kadar, hatta daha önemli diğer bir faktör üretilen malın 

pazarlanmasıdır. Bir çok işletme, tüketicinin ayaAına gitmek zorunda olduklarından, 

pazarın bulunduğu yörelerde üretimini gerçekleştirmek durumundadırlar. Ne var ki, bazı 

işletmeler ise, ürOnlerini pazarlayabilmek için, aynı konuda faaliyette bulunan işletmelerin 

faaliyette bulunduğu yörelerde kuruluşların gerçekleştirerek, o yörede hazır olan 

alıcılardan istifade ederek, pazarlama sorununu çözOmlemeye çalışırlar. Bu şekilde, 

endüstrinin kalabalıklaştığı yörelerde kuruluşunu gerçekleştiren işletmeler, o yöreye gelen 

öteki işletmelerin müşterilerin bir kısmuu kendilerine çekerek, önemli bir dışsal ekonomi 

sağlarlar62. 

2 3 2 l 4 Satın Alınan Hizmetler 

Endüstrinin giderek kalabalıklaşması, faaliyette bulunan işletme sayısının artması, 

endtlatr'iyel iklim doğması sonucunu doğurur. Bu endüstriyel iklim ise, işletmelerin yılda 

ya da birkaç yılda bir defa talep ettikleri bazı himletleri aızeden işletmelerin yeşermesi ve 

yaşayabilmesi için uygun ortam oluşturur. Bu şekilde hizmet arzeden işletmelere, mali 

müşavirlikler, uzman avukatlık büroları, cfaAıtım ,irketleri, reklam şirketleri, kamuoyu 

araştırması yapan işletmeler, analiz laboratuarları vb.leri omek verilebilir. 

Belirli bir yörede yıAılan işletmelerin bu piyasadan talep ettikleri hizmetleri kendi 

bünyelerinde istihdam ettikleri personelle karşılama yoluna gitmeleri halinde, soz konusu 

hizmetleri yapacak uzmanları tüm yıl istihdam etme durumunda olacaklard~. 

62 ômetm, Buna ilinde ipekli kumat ve havlu eadOltrileri kmulmıfbır. TOm TOrldye'de ipekli kumat ya da havlu 
satan perakendeciler. belirli arabklada Bunıa'ya siderck. buradan mal ubfı yaparlar. Buraa'da kuıuhıfuuu 
serçekleıpiren havlu oreten bir firma T'Oıkiynm 10m illerindaı yıllardan btri buraya gele. penkeodeciltı"c 
malım pazarlama imkmıı dde ederde. Ordliji malın pazarlımman tonımmU halledec:ddir. 

63 Oyııa, bu bimıederi, ihı.iyaç duyclakça piyaııadan talep etımleri halmıJeı. bu hizmdls hem daha kaliteli hem de 
daha ucuza aajlanacıtiuıdan. ıl>z komım itldmeler için 6nanti bir dıtııal ekonomi olufturur. DinlCI'. BIJl~ael. 
62. 
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2.3.2.l Kamu.Jal Faaliyetler Sonucu Sallanan Dqaal Ekonomüer 

Pazar dışından sağlanan dışsal ekonomiler de denilen avantajlar, devlet ya da devlete 

bağlı kamu kuruluşlarınca sağlanan hizmetlerle, tesislerinden, işletmelerin dolaylı ya da 

dolaysız yararlarunalanyla ortaya çıkmaktadır. Devletçe büyük yatırunlar sonucu 

gerçekleştirilen ve genellikle bölOnemezlik özelliAine sahip olan alt ya da üst yapı 

tesislerini, bir tek işletmenin hatta bir grup işletmenin yapması imkansız iken, işletmeler 

bundan bazen hiçbir karşılık ödemeden (itfaiye, kanalizasyon hizmetleri vs.» buen de 

genellikle maliyetinin altında saptanan bir fiyat (elektrik, su, sosyal konutlar vs.) ödeyerek 

yararlanmakiadırlar. lşte bir yanda düşük fiyat Odenerek yararlanılan, öte yandan 

işletmelerin bizzat kendilerince yapıhnası ya çok pahalı ya da genellikle imkansız olan alt 

ve üst yapı tesislerinin tamamlanmış olduğu yöreler, işletmeler tarafından tercih 

edilmektedir. 

Bu dışsal ekonomileri, altyapı hiunetleriyle mahalli vergi ve tepik /Jnlemleri 

niteliğindeki avantajlar adı altında iki gruba ayırarak incelemek mQrnkQndür. 

2 3 2 1 1 Altyapı Hizmetleri 

tıletmeler, devletin ya da devlete bağlı çeşitli kuruluşların gerçekleştirdiAi altyapı 

tesislerinin tamamlanmış olduğu yerlerde kurulduklarında, bu avantajlara sahip ohnayan 

yörelere oranla daha düşQk maliyetli üretim yapma imkanlarını elde etmektedirler. 

Genellikle bölünmezlik özelli!i gösteren bu tesisleri itletrnelerin kendi imkanlarıyla 

gerçekleştirmeleri çok zor olduğundan, bu alandaki yatırunların tamamlanmış olduğu 

yöreleri tercih etmektedirler. Bu altyapı hizmetler, kısaca, sıralanacaktır<S". 

- Uhqım: Ulaşım, çok önemli bir altyapı hizmetidir. Bir ülkede her yörede 

karayollan imkanları ve kalitesi olmaclılı gibi, bazı yörelerde demiryolu ulaşımı yoktur ve 

her yörenin denize uzaklığı farklıdır. Ayru derecede denize uzak yerler arasında, liman 

kolaylıkları yönOden de farklar vardır. Dolayısıyla taşıma harcamaları kadar ulaşım 

imkanları da kuruluş yerinin saptanmasında önemli roller oynar. Harnrnadde ve enerji 

bakımından oldukça zengin olan bazı yöreler, yolların elverişsiz, hatta hiç olmaması 

sebebiyle, kuruluş yeri olarak dOş'Oııülrnemektedir. 

64 Dinl«, Bölsem. 64 vd. 
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- Haberleıme: İşletme kurulduktan sonra, nonnal faaliyetlerini yQrütebilmesi için, 

posta, telefon, telgraf ve faks bağlantılarına ihtiyaç duyar. Kuruluş yerili.de bu hizmetlerin 

eksik olması, işletmenin başarısını etkilediAi gibi, bazen normal faaliyetlerini bile önler. 

Dolayısıyla kuruluş yeri olarak seçilecek yörenin haberleşme araçları yönünden iyi 

donatılmış olması gerekir. 

- Elelırilı Enerjisi: Teknoloji gereklerinin, elektrik enerjisine yönelik işletme 

sayısını arttırdığı günQmQzde, bol ve sürekli enerjiye ihtiyaç duyan kuruluşlar, elektrik 

enerjisinin taşımnası kolay olduAundan, enerji merkezine gitme zorunluluAu duymamakta, 

buna karşın en azında ülke elektrik şebekesinin geçtiği yöreleri seçmektedirler. 

- Endllstriyel Kullamm l'e içme Suyu: Üretim süreci içinde her işletme az ya da 

çok suya ihtiyaç duyar. Girdi ya da çıktıların genellikle yıkanıp temizlenmesi gerekir. Bazı 

endüstriyel faaliyetlerde yüksek tazyikli buhara (kimya, kaAıt mensucat ve gıda 

endüstrileri vb.), bazı endüstrilerde soğutma aracı olarak (demir-çelik endüstrisi vb.), bazı 

endüstrilerde üretim sürecine katalizör olarak suya ihtiyaç duyulur. Aynca artıkların 

atılması için, ulaştınna aracı olarak ve hatta yangın söndürülmesi için, birçok işletme 

tarafından su aranır. Yine işyerlerinde içmek ve temizlenmek için, temiz suya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Tnm bu şartlar altında ihtiyaç duyulan su, düş'Ok maliyetle ihtiyaçlara 

cevap verebilecekse, o yörede kuruluş gerçekleştirilebilir. 

- Kanalir.as;yon ııe Alıkların Atılması: Endüstriyel üretim sırasında, sıvı, katı ve 

gaz niteliğinde, birçok atık ortaya çıkar. Kuruluş yeri seçilirken, her endüstriyel faaliyetin 

atıkların çevreye zarar venneyecek bir biçimde yok edilebileceAi altyapılar ihtiyaç 

duyulmaktadır. Dolayısıyla altyapı ihtiyacı, endüstriyel faaliyetin torone ve özellikle 

kullanılan teknolojiye göre farklılık göstennektedir. Tüm bu farklılıklarla birlikte, 

işletmelerin kuruluş yerlerini tespit ederken, çevre kirlenmesini minimize edecek biçimde 

hareket etmeleri önemlidir. 

-- Sosyal Konutlar: Çok sayıda işçinin çalıştığı end'Ostriyel işlebnelerde 'Ocretlerin 

düzeyini, konut kiraları önemli ölçode etkiler. Konut kiralarının oldukça yüksek olduğu 

yörelerde faaliyette bulUJW\ itletmelerde çalı.tanlar, toplu sözleşme dönemlerinde yüksek 

kiraları, 'Ucretlere yansıtmak için kınlmaın güç bir mücadele içine girerler. Bu sebeple 

düşOk kiralı ya da pahalı olmayan sosyal konutların olduAu yörelerde kuruluşlarını 

gerçekleştiren işletmeler, daha başlangıçta işçilerin huzursuzluğunu minimize etmiş 

olacaktır. Bu sebeple, devletin sosyal konutları nispeten saAladıAı yöreler, kuruluş yeri 
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seçiminde, daha avantajlı olduğundan yeğlenmektedir. 

- itfaiye Hiuneti: Kuruluş yeri olarak seçilen yörede güçlü bir itfaiye orgütonUn 

olması gerekir. Böyle bir örgüt olmayan yörede kurulan itletmeler, yangınla mücadele 

riskini ve itfaiye örgüttmfuı maliyetini üstlenmek zorunda kalacaklardır. 

2 3 2 1. 2 Mahalli Vergi ve Te§Vik önlemleri 

Buen bir ülkenin çeşitli yöreler arasında mahalli yönetimlerin aldıkları vergi, resim 

ve harçların önemli farklılık göstermesi, bazen de bu farklılıAın devlet eliyle özendirilrne 

amacıyla uygulamaya konması, bu avantajlı yörelerde kurulu9lanru gerçekleftiren 
işletmeler yönünden, dışsal ekonomiler sağlamaktadır. 

-- Mahalli Vergi, Resim ve Harçlar: özellikle federal devlet düzenine sahip olan 

ülkelerde mahalli vergi, resim ve harçlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Eğer 

bu vergi, resim ve harçlar, üretim giderleri içinde önemli bir yer tutuyorsa, işletmeler 

bunların en düşük olduğu yerde kuruluşlarını gerçekleştimıeğe yönelirler. 

Ülkemizde mahalli vergi ve resimler, belediye vergi ve resimleridir. Bunlar arasında 
yöresel farklılıklar söz konusu değildir. 

- Teşvik Önlemleri: Her ülkede bir takım teşvik önlemleri, dışsal ekonomilerden 

yeterince faydalanamayan yörelerin gelişmesini sağlamak için, alınır. Burada, esas olarak 
alınması gereken yöresel teşvik tedbirleri, yeteri gelişme içine girmemiş bölgelere özel 

sektör işletmelerini cezbetmek için uygulanan vergisel farklılıklar ve mali avantajlardır. 

Ülkemizde de başvurulan bu teşvik tedbirleri, işletmenin kendi faaliyeti olmadan 

sağladığı avantaj niteliğinde olduğundan, bir çeşit dışsal ekonomi niteliğindedir. 

2.J.2.J Olumaur. Dııaal Elıonomiler 

işletmeler, gerek kamusal faaliyetler, gerek öteki öteki işletmelerin faaliyetleri 

sonucu ortaya çıkan avantajlardan faydalarunak için, genellikle öteki itletmelerin 

kuruldukları ve altyapı tesislerinin tamamlanmış olduAu yörelerde kuruluşları 

gerçekle9tirmeye yönelmektedirler. Bu avantajlardan faydalanmak isteyen işletmelere söz 

konusu yörede toplanırken oluıan elUl/Utrlyel JAlbn o yörenin avantajların daha 
arttınnaktadır. Ne var ki bu avantajlar, yöredeki faaliyetler belirli bir yoğunluğa eriştikten 

sonra dezavantajlar şekline dönOşecek ve üretun giderini arttıran bir nitelik kazanacaktır. 
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Bu tersine dönen avantajların t'ümüne olumsuı dışsal ekonomiler denilmektedir. 

Olumsuz dışsal ekonomilerin çıktıkları yöreler, artık işletmeleri için çekiciliğini 

kaybedecektir. Yeni işletmeler, kuruluş için bu yöreleri tercih etmeyecekleri gibi, o 

yörelerde faaliyette bulunan işletmeler de genişlemek istedikleri takdirde öteki yöreleri 

tercih ederler. 

Belirli bir yörede yığılan işletmeler, aşın kalabalıklaşma meydana getireceklerinden, 

birbirine zarar vermeye başlayacaklardır. Ulaşım, haberleşme, elektrik eneIJısı, su, 

kanalizasyon vb. altyapı hizmetlerin yetersiz hale gelmesi sonucu, tam olarak 

faydalanılamayan bu hizmetler sebebiyle maliyetler yükselmeye başlar. Aynca aşırı 

kalabalık, gürültü, çevre kirlenmesi, işe gidiş gelişte kaybolan zaman, işçilerin verimini 

düşürecektir. ôte yandan aşın kalabalıklaşan bölgede hayat pahalılaşır, .kiraların artması, 

işe gidiş-geliş için yapılan harcamaların artması sonucu, boyQk merkezdeki işçiler, küçük 

yerleşme merkezindeki işçilere nazaran, daha fazla Ocrete talip olacaklardır. Bu da· bOyOk 

yerleşme merkezleri için, önemli bir negatif dışsal ekonomi oluşturur. 

2.3.3 DiOer Faktörler 

İşletmelerin kuruluş yerinin belirlenmesinde, taşıma masrafları, pozitif içsel ve 

negatif içsel ekonomiler gibi fak1örlerin yanında, iklim, 118keri tehliAe vb. gibi başka 

faktörler de vardır. 

2.3.J.l IAUm 

iklimin çalışanların verimi üzerinde dolaysız etkisi vardır. Aşırı sıcak, aşırı soğuk ya 

da ısı derecesinin sık sık değiştiAi yerler, verim Ozerinde etkili olduğwıdan kuruluş yeri 

seçiminde etkin olur. Kuşkusuz iklim, işçi Ozerinde etkin olduğu gibi, işletme binasının 

yapım maliyeti, ısınma ya da soğutma giderleri 'Ozerinde de etkin olabilecektir. Bu 

sebeple, en uygwı kuruluş yeri kararı alırken, iklim de bir faktör olarak gözönüne 

alınmaktadır. Bazı yöreler, bazı malların üretim için ildim yönünden en uygun şartlara 

sahipken, aksine bazı yörelerde ısı, nem, sıcaklık farkı vb. sebeplerle, bazı malların 

llretimi için uygun değildir. 

2.J.3.2 Askeri Teh/J/ıe 

Ağır sanayi işletmelerinin yer seç.iminde, gQvenlik unsuru da etkin olmaktadır. Ne 

var ki, değişen savaş teknolojisiyle birlikte, yer seçiminde etkin olan faktörler de hızlı bir 
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değişim göstermektedir. ômeğin, XX. yüzyılın ilk çeyreğinde, aAır sanayi işletmelerinin 

kıyılarda ve sırur bölgelerinde kurulması sakıncalı görülürken, İkinci Donya Savaşı 

sonunda, hava saldırılarının en emin denilen yerlere kadar uzandığı gOrülınOştor. Havadan 

taarruzun bu denli gelişmesi, kuruluş yerinde askeri tehlike unsurunun önemini 

değiştirirken, günOm'Uzde geleceğin en etkili savaş silahı olarak atom ve hidrojen 

bombalarının ön plana çıkması, kuruluı yeri seçiminde, askeri tehlikeden uzak yer 

belirlemenin imkansızlığı ortaya çıkmıştır. Bu teknolojiler karşısında korunabilmek iç~ 

işletmelerin mümkün olduğu kadar kentlerden U7.ak kurulması ve aynca işletmelerin bir 

araya toplanması yeriiıe ölkeye yayılması, yani yığılmaların önlenmesi gereği ortaya 

çıkmıştır. 

3 - BÖLGESEL DENGESİZLİGİN SORUNLARI 

Bir ülkede ekonomik gelişme, hiç bir :zaman Olkenin tnrn bölgelerinde aynı anda 

başlamaz, öncelikle ayrıcalıklı yörelerde ortaya çıkar ve giderek orada yoAunlaşır. O 

halde, gelişmek isteyen her 'Olkede mutlaka bölgelerarası sosyo-ekonomik gelişmiılik 

farkı yaşanacaktır. B/Jlgelerası zeU,miflilin ort1qa çıkııı, ekonomik aelifmenin 

şartıdır. Gelişmiş bölgelerin avantajlarından faydalarunak isteyen çevre bölgelerdeki 

girişimciler dinamik elemanlar, artan talep karşısında gizli işsizler ve sermaye bu bölgeye 

göçerken, ülkede toplam üretim düuyi ve milli gelir artacak, ülke kalkınma yolunda 

mesafe katetmeye başlayacaktır. 

Görüldüğü gibi, hiçbir ekonomik canlılıAın olmadıAı bir -nlkede, belirli bölgelerde 

ortaya çıkan gelişme, sonuçta ülkenin gelişmesi için ilk adım olmaktadır. Gelişen bölgede 

ortaya çıkan dışsal ekonomiler, hem o yörede faaliyete geçen işletmeler, hem de o yörede 

yaşayan insanlara büyük avantajlar saAlamakla kalmamakt~ tılkenin diğer bölgelerindeki 

atıl kaynakların da harekete geçmesini, onları emerek sağlamaktadır. Bununla beraber, 

hiçbir önlem alınmazsa, bir yandan tüm gelişme dinamizmini kaybeden zeri kabn11 blJ'6e 

sorunları öte yandan ekonomik canlılığın başladığı, ancak sürekli göç nedeniyle çözümü 

güç problemlerin ortaya çıktığı 111ın AalababAlaşmıı b/JlgelerdeAi bayDA Aent sorunlllrı 

ortaya çıkacaktır. 

3.1 GERi KALMIŞ BÖLGE SORUNLARI 

Ekonomik gelişmenin başlangıç safhasında bolgelerarası farklılığın ortaya 

çıkmasına, gelişmiş bölgelerde yapılan yatırımların verimliliğin yüksek olması sebebiyle 
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sempati ile bakılmaktadır. Ekonomik gelitmenin tartı olan bu dengesizliğin nonnal ve 

ekonomik verimlilik ilkesinin sonucu olduAu düşQnülrnek:tedir. Ne var ki, geri kalmış 

bölgelerin varlığı bir takım sorunların ön plana çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sorunun 

başlıcalarını, ülkedeki mevcut tirelim falıtDrkrinin ebik k11Uanımı, llretim falıtlJrlerbı 

selUIJrler arasınd11 optimal dalılmasının engellenmesi ve aoayo-politik aakınc11llln diye 

sıralamak m'Omk:Ond~5. 

3.1.1 Oretim Faktörlerinin Eksik Kullammı Sorunu 

Hangi ekonomik sistem uygulanırsa uygulansın, her ekonominin çOzümQnü 

sağlamak zorunda olduğu temel ekonomik sorunlardan birincisi, ülkede miktarı kıt olan 

üretim faktörlerinin (kaynakların) tümQnün ill'etimde görev almasının sağlanmasıdır. Bu 

soruna kısaca luıynllkların ttRn k11lllllumı da denir. 

Eğer, ülkede, bünyesindeki bölgelerarası gelişmişlik far.klan önemli boyutlara 

erişiyorsa, geri kalmış bölgedeki üretim faktörlerinin bir kısmı katılmıyorsa, yani atılsa, 
eksik istihdam hali söz konusudur. Bir ülkede eksik istihdain varsa, söz konusu ülkede 

toplam üretim hacmi ve dolayısıyla refah düzeyi, erişilebilecek dOzeyin altında 

gerçekleşiyor demektir. 

3.1.2 Oretlm Faktörlerin Sektörler Arasında Optimal 
DaQıltmın1n Bozulması 

Bir ekonomideki 1lretirn faktörleri en verimli olabilecekleri üretim alanlarında 

üretime girerlerse, ekonominin faktörlerin illetim alanları arasında optimum dağılımı 

gerçekleşmiş olacak ve toplam illetim en yüksek dtızeye erişecektir. Bölgelerarası 

gelişmişlik farkı bulunan bir ülkede kaynakların en verimli olarak girecekleri a1an1ann 
dışında üretime girmeleri ve hatta gizli işsizlik olan sektörlerde çalışan bir kısmırun 

marjinal verimlilikleri sıftr d11zeyindeyken Oretim yapar gönmmeleri, kaynak dağılımında 

etkinliAin bozulması sonucunu doAurmaktadır. 

O halde, bir ülkedeki bölgelerarası gelitmişlik farkı, bazı 'lh'etim faktörlerinin daha 
verimli olarak üretime katılabilecekleri tıretim alanlarından alıkonmaları, daha az verimli 

oldukları alanlarda üretime katılmaları ve hatta atıl kalmaları, kaynak dağılımında 

6S Dinler, BIJ/gud, 144-14S. 
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ekonomik etkinlikte u7.aklaşması sonucunu verdiği için toplam üretimin aulmaınna ve 

dolayısıyla refah kaybına sebep olmaktadır. 

3.1.3 Bölgesel Dengesizliğin Sosyo-politik Sakıncaları 

Bir ülkenin bölgeleri arasında ekonomik gelişmişlik farklarının olması ve bu 

fürkhhğın giderek artması ya da en azından azaltılamaması önemli sakıncalar doğurur. 

Her şeyden önce ekonomik farklılık, aynı ölçüde sosyal farklılığa da yansır. Şöyle ki; 

- Gelişmiş bölgelerde istihdam imkanlarının fazla olması, hem lşsir.Uk oranının çok 
düşük, hem de ücrellertn yüksek olma.sına sebep olmaktadır. Gert kal7m1 bl>lgelerde ise 
tstthtJam imkanları çok sınırlı oldulundan, açık ve gttJt lşstıUk oranı IJnemU boyutlara varır. 
Bu b/Jlgellırde geUr düıeyt çok diJşilklQr. Hayat şartları da çok zordur. 

- Geri kalmı.1 bi>lgelerde üretimin, ücretlerin ve dolayısıyla salınalma gilcünün 
düşüklüğü, bu blJlgellırde sosyal ntunetlertn gelqmemestne neden olur. Bu bi>lgelerde sağlık 
hizmetleri geridir, ejtttm htımetllırt yeterince gelqmemlşıtr. 

- Devlet ekonomik israfın i>nüne geçebilmek tçtn, kamusal altyapı yahrımlarını, 
gelişmiş biJlgelerdım başlayarak, geri kalmış bi>lgelere doğru yaymak zorunluluğu hisseder. 

B.ir ülkenin bünyeııindeki bölgeler arasuıda kökeni ekonomik nedenlere bağlı olan 

sosyal dengesizlikler, boyük huzursuzlukların da kaynağı olur. Ülkenin bazı bölgeleri 

giderek hareketlenip daha da zenginleşirken, bazı bölgelerin giderek sönükleşmesi 

gelişmiş bölgeler ile geri kalmış bölgeler arasındaki benzerliklerin giderek azalmasına ve 

siderek bu bölgelerin birbirine yabancılaşmalarına kadar varabilir. Din, mezhep ve ırk 

farklılıkları gibi, aslında ekonomik gelişmişlik dOzeyi yüksek olan ülke ve bölgelerde 

birlikte yaşayan insanların önemsemedikleri, hatta ktlltür zenginliği olarak gördükleri 

faktörler, geri kalmış bölgelerde ön plana çıkabilir ve huzursuzluk kaynağı olmaya 

başlayabilir. Elrıik ya da mezhep farklılıkları nedeniyle, bölgenin ilunal edildiği ve bu 

nedenlerle geri bırakıldığı inancı, bölge halkı arasında taraftar bulmaya başlar. lşte bu 

noktadan itibaren, siyasi çözüm önerilerinde bulunanlar taraftar toplamakta başarılı 

olmaya başlarlar. Tarihte, böylesi gelişmelerin örneklerini bulmak mümkünd~. 

3.2 AŞIRI KALABALIK BÖLGELERiN SORUNLARI 

Geri kalmış bölgelerin sakıncaları yanında, gelişen bölgelerin başta nüfus olmak 

t.'ızere, ülkedeki tüm ekonomik faktörleri emerek giderek kalabalıklaşması da önemli 

·--------

C5<5 Amerika'da K.u~-Ofuıey Savap. Doju ve Batı Pakiı.1.an'w birbirindaı 8)'r1lmai1, kpanya'da Bak ııorunu, 
İngiltere'de Kuzey İrlanda •onum ve Frıııwa'da Bretanya aorunu bu alanda ilk akla sdeıı &ndderi 
olut-tıırınaktadır; Dinlet", BiJ/gud, 146-147. 
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sorunlar doıunnaktadır. Başlangıçta sanayileşme ile başlayan kentleşme büyük kentlerin 

giderek kalabalıklaşmasına, Olke gelişmesinin göstergesi olarak bakılmaktadır. Ancak 

belirli bir zaman sonra, aşın kalabalıklaşan bölgelerin sorunlan çOzflmtl imkansız 

boyutlara erişebilmektedir. Nnfusu birkaç milyonu aşan kentlerde yaşayanlara hizmet 

götürmek g'Oçleşirke~ giderek yoğunlaşan çevre sorunları hayatı felce uAratmaktadır. 

Aşın kalabalık bölge sorunları iki kalemde incelenebilir; lıır-lıenl dengesinin boıulmaaı 

ve çevre kirlenmeai. 

3.2.1 Kır-kent Dengesinin Bozulması 

Sanayi devrimiyle birlikte, ekonomik canlanmanın başladığı ayrıcalıklı yörelerin 

giderek kalabalıklaşması yeni bir kent tipinin, sanayi kentinin doğmasına sebep oldu. 

Dünya yQzOnde kentlerin kuruluşu günilınnzden yaklaşık 5.000 yıl öncesine iner. Ancak 

nüfusları zaman zaman 100.000'i aşan bu sanayi öncesi kentleri idari, askeri~ dini ve ticari 

merkez olma özelJiğine sahiptir . . Oysa sanayi devrimiyle birlikte, başta demir ve kömOr 

madenlerinin bulunduğu yörelerde ortaya çıkan sanayi kentleri istihdam imkanlarına 

paralel olarak, öteki bOlgelerden ve kırsal kesimden göç alırken, hızla büyQdüler ve 

nüfusları milyonlara erişti. 1800 yıhna gelindiğinde dünya kentli ntıfusu JO milyon 

civarında iken, 190fllerde bu rakam yaklaşık yedi kat artarak 200 milyona erişti. 

J 900'lerden günilınüze yaklaşık 90 yıl içinde, kentli nüfus bu defa 1 O kat artarak 2 

milyarın üst1lne çıktı67 . 

Günümnzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısı kentlerde yaşarken, kentlerde yaşayan 

nüfus oram, ülke gruplarına göre farklılık göstennektedir. 1991 yılı verilerine göre dtıtük 

gelirli ülkelerde kentleşme oranı %J9 iken, orta gelirli ülkelerde bu oran %62'ye, yüksek 

gelirli ülkelerde ise %77'ye yükselmektedir. Kanada'da nüfusun %71'sinin, Japonya'da 

%77'sinin, lngiltere'de %89'un~ Belçika'da %91'sinin kentlerde ya9ıyor olması 

göZÖnüne alındığında yarının ekonomilerinin, kent ekonomileri olaca.Auu söylemek 

mümkündür68. 

Sanayi devriminden bu yana gelişmiş ülkelerde, 19.SO'den bu yana da gelişmekte 

olan ülkelerde, nüfusun giderek kentsel karakterli yerlere toplanması, bir başka ifade ile 

67 Dinler, BIJ~ael.. 147. 
611 World Bank. Dn~l.opment and Envuonment. World Developmaıt Report. 1992. ı'.278-279. World Bank. 

Worlıl Developmaıt Repon, 1993. ıı.298-299. 
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nüfusun kırsal yöreleri terkederek, kentte göçmesi, kır ile kent arasında, nüfus oranlan 

yönünden büyük dengesizliğe neden olmaktadır. Kırsal nüfusun sürekli azalmasının her 

grup ülkede görülmesine clllim tanmaal n/ifu lumunu denilmektedir. Bu kanunun bir 

diğer yüzü; az.alan tarımsal nüfus kentte gOçtüğQne göre, artan Aenuel nlifua Aanunu69 

şeklinde de ifade edilebilmesidir. Kırsal yörelerin, kentte gOç nedeniyle sürekli nüfus 

kaybetmesi, kırsal kesimde demografik ve sosyo-ekonomik sorunların ortaya çıkmasına 

sebep olmaktadır. 

3.2.2 Çevre Kirlenmesi 

Çevre kirlenmesi, özellikle aşın derecede kalabalıklaşan büyük kentlerde yaşayan 

insanları tehdit eden olwnsuzlukların başında gelmektedir. Kirlenmenin yoğun olarak 

görüldüğü alanların başlıcaları, hava Airlilifi, su Airlilill, toprak Airlilili ve ses Airlilili 
(gllrllltll)dir. 

Hava Kirlenmesi: Büyük kentlerde, dar bir alanda endüstriyel faaliyetlerin ve 

nüfusun yığılması sonucunda, evlerin ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar, 

giderek artan motorlu taşıtlardan çıkan eksoz gazlan, havanın kirlenmesinin en önemli 

nedenidir. Kentin atmosferini, çeşitli nedenlerden kaynaklanan kirlilikleri alıp götüren 

kanalizasyona benzetmek mt\mktlndOr. Ne var ki, nasıl bir kanalizasyon kapasitesinin 

üzerindeki atıkları taşıyamaz tıkanırsa, kent Ozerindeki havadaki kirlenmenin artışı, 

temizlenemez boyutlar ulaşabilir. Hava kirliliği~ başta kanserojen etkisi olmak 'Ozere, 

çeşitli solunum hastalıkların, çeşitli depresyona ve baş ağrılarına sebep olduğu gibi, 

iklimi ve bitki örtüsünü olwnsuz yönde etkileyerek, ekolojik dengeyi bomr. 

Su Kirlenmesi: İnsan hayatı için hava kadar önemli olan su da, hava gibi 

endüstrileşme ve aşırı kentleşmeyle birlikte kirlenmektedir. Su kirlenmesinin nedeni, pis 

kanalizasyon sularının temiz suya karışması ve sudan faydalanan sanayi tesislerinin 

kirlettikleri suyun gelişi gözel akarsulara karışmasının engellenmemesidir. Son yıllarda 

sanayi tesislerin sıvı atıklarının sularda neden olduğu kirlenme kanalizasyonunkini kat kat 

aşmıştır. Bu sanayi atıklarının içinde kadmiyum, cıva, kurşun, krom, bakır, çinko vb. 

zehirli maddeler bulurunaktadır. Bu sanayi atıklarının sulardaki miktarının artması~ bu 

suların kullanılması halinde büyük sakıncalar doAurur. 

69 Zeynel Dinler, Tanm Ekonomisi, 3. Baak&, Buna, ım. a.89. 
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Toprak Kirlenmesi: Büyük kentlerde ve b'DyOk kentlerin bulunduğu yörelerde artan 

nüfus ve sanayi işletmeleri, tanın alanlarım ortadan kaldınp, yeıil alanlan yok ederken, 

~vredeki toprağı da kirletirler. Öyle ki, aşın kalabalık bölgelerin toprakları, yaAlı bir 

tozla yapış yapış hale gelir. Toprak kirlenmesine bir diğer sebep, kalabalık yerleşim 

bölgelerinden ve sanayi kesimlerinden tabiata bırakılan katı atıklardır. Ô7.ellikle kağıt, 

besin maddeleri, plastik, tahta, cam, hatta metal, deri ve çöp, gelişi gQzel açık alanlara 

bırakıldığında kirlenmeye sebep olmaktadır. Kuşkusuz toprak kirlenmesinde, tarımsal ilaç 

(böcek öldürücüler, ot öldürücüler ve mantar ilaçlan) ile yanlış ve gereğinden fazla 

kullanılan kimyasal gQbrelerin payı önemlidir. 

Gllrllltll (Ses) Kirliüli: Hava kirlenmesinin bir türü olarak da nitelendirilen 

gürültünün en önemli kaynağı, trafik ve endtıstriyel işletmelerin makinalarından çıkan 

seslerdir. Evlerde, elektrikli aletlerin sebep olduğu gürültil, olumsuz yanlarına karşın, 

trafik ve endüstriyel işletmelerin sebep olduAu gürültil yanında fazla önemli deAildir. 

Gürültü, en az hava ve su kirliliği kadar insan sağlıAı üzerine olumsuz etkilerde 

bulurunaktadır. Kentin gllrültnsü, sinir sistemini tahrip eder. Bunun neticesinde 

çalışanların iş kapasitesi ve randırnaru düşer. Aynca, kalp krizine, ülsere ve yüksek 

tansiyona da sebep olan gürültü, bazı uyku bozukluklarının ve işitme bozukluklarının da 

kaynağını oluşturur. 
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iKiNCi BÖLÜM 

BÖLGELERARASI FARKLILIKLARI AZAL TiCi 

POLiTiKALAR, AMAÇLARI ve ARAÇLARI 

1 BÖLGELERARASI FARKLILIKLARI AZALTICI 
POLİTiKALAR 

1.1 BÖLGELERARASI FARKLILIKLARI AZAL TiCi POLiTiKALAR 
AMAÇLARI 

Her ülkenin yapısındaki bölgeler, ekonomik ve sosyal kalkınma d'ilzeyleri 

bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu farklılığın yoğunluğu ise az gelişmiş 

ülkelerde, gelişmiş ülkelere oranla daha fazladır. Durum bu iken, söz konusu dengesizlik 

sorununun bilincine ilk kez, Birinci Donya Savq'ından sonra işsizlik ve tam istihdam 

sorunları karşısında, gelişmiş ülkeler varmışlardır. Hentız bölgesel kalkınma teorisinin 

temelleri dahi atılmadan bu ülkelerde dengesizliğin azaltılması için, devlet müdahalesinin 

gereği 'O.zerinde durulmuştur. Bazı ülkelerin hük:ornet programlarında, mevcut bölgesel 

dengesizlikleri azaltacak önlemlere yer verilmesinden sonra ekonomistler, böyle bir 

politikanın ilke, amaç ve araçlarının ne olması gerektiğini tartışmaya başlamışlardır. 

1.1.1 Temel ilkeler 

Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltabilmek için geri kalmış bölgeleri, 

kalkındınnaya yönelik bir politikanın izlenmesi gerekir. Böyle bir politika belirli ilke ve 

hedeflere göre hareket etmek durumundadır. Bu ilkeler farklı şekilde ifade edilmektedir. 

DPT tarafından 5 Beş Y ılhk Kalkınma Planı ôzel İhtisas Komisyonu Raporunda, 

Bölgesel gelişmede temel ilke ve hedefler şöylece sıralarunıştır1 : 

- Bölgesel gellşmenin lıedeflerl; ilrettml attırmak, geUr da.fılınnnı lyt/4tlrmek, re/alı 
sevtpestnt attırmak, sanayileşmeye ortam llaıırlamak. 

- Kaynaklatın gel4tırtumstnde, gelqttrtlmeye uygun iJnceltlı vertlmelt, yeni potamlyel 
alanlar toruna kaıandııılmalı, 

- Ktıçtlk ıulama projeleri lşletme sayısı /aıla ve araıtteıttrtlmutne mllsatt alanlara 
iJnceUkle uyplanmall, 

- Ktedllendtrme ve teknik yardım gelişme hallndekl ylrelerde daha fazla ve daha 
mü.talt şartlarla kullandınlmalı, 

t DPT, BIJ16uel Gelifm~. S. Bq Yıllık K•Dunma Plam ôze1 thtiaaa Raporu, Ankara. 1984. ı.101-102. 
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- Tabll gilbrentn bol ve topograJYanın mtlsalt olduğu ylJrelerde bu gilbrenin 
kullanılması teŞl>tk edtlmelt, 

- Bölge d#Şı talebe ve rekabete uygun ürünler'n yetl.şttrllmest teıvtk edllmeU. 
- işletmeler, aileye yeterli, az parçalı, işleme uygun çaplı hale getirtlmeU, 
- Aile tşletmestntn atlentn fazla tşgücünü de aeterlendtrebtlecek kiJy sanatları, küçük 

el sanatlarını gell.ştlıecek tes'8lerln kurulmtuına imkan veımeU, 
- Haberleşme, eğtttm, sallık, pat.artama gibi hlt.metler hit.met ilnttelerinde 

yoğunlaştırılmall, küçük sanayi tes'81ert buralara kurulmalı, 
- Profesyonel yiJnettctlertn gelişme biJlgelertnde '8tthdamı teşvik edici tedbirleri 

almaları, 

- Eğilim yolu ile farkll külltırlertn blıleştıılUp bütünleştlrllmesl sağlanmalı. 

Yukarıda bahsedilen ilke ve hedeflere ilaveten ve birbirlerini botünleyici üç ilkeden 

söz edilebilir. Birbirlerinin botOnleyicisi olan bu ilkeler sırasıyla; sosyal klrlılık, 

kalkınma kutbu ve halkın katılması ilkeleridir. 

1.1.1.1 Sosyal Fayda l/Jıesi 

Kıt üretim kaynaklarının alternatif kullanım alanları arasında dağıtımı kararı 

verilirken, özel fayda ile toplum faydası birçok durumda birbirleriyle uyuşmamaktadır. 

Hür teşebbüs rejiminin egemen olduğu liberal politikayı izleyen ülkelerde, müteşebbis kfil 

maksimizasyonuna yönelik kararlar alır. Aynca, müteşebbis, kft:rıru maksimwn kılacak 

üretim hacmini ve fiyatı belirleme yarun~ kendisine yüksek kar sağlayan sektörleri ve de 

faaliyete geçece~i yerleri titizlikle seçmek durumundadır. Kir olduğu sürece yaşayabilen 

girişime.inin kendi yönünden rasyonel olan bu davranışı, bazen toplum faydası ile 

uyuşmaz. Bir başka ifade ile, işletmelerin kiirhlık amacına yönelik yatırım kararlarında, 

işletrııenin özel fay<laau ile toplwnw1 sosyal faydası çakışabilmektedir. 

Aynı şekilde, özel sektör hem kısa dönemde verimli olan ve dolayısıyla yüksek kfil 

oraıu elde e<lebilece~i faaliyetlere yönelir, hem de kendisine en fazla imkan sa~ayan 

yörelerde faaliyetlerini yo~unla.ştınr. Dolayısıyla, özel sektörün hem uzun dönemde 

verimli olabilen altyapı yatırunlanna yönelmemesini, hem de geri kalmış bölgelere 

gitmemesini nonnal karşılamak gerekir. öyleyse geri kalmış bölgelerin hayati 

ihtiyaçlarını karıjılayacak ayru zamanda ekonomik geliıjmenin başlamaslJU ve devamını 

saQlayacak bu yatırımları kim yapacaktır? Bolgelerarası ekonomik ve sosyal gelişme 

farkhlıklnrıru azaltmak amacıyla geri kalmış bölgelerde ekonomik canlılık sağlayacak 

buna karşın uzwı vadede verimli olabilen sosyal faydası yüksek olan bu yatıranları, devlel 

wya oturuesi det>lelten abln kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi gerekir. Devletin 

iktisadi hayata müdahalesini, tamamen yol gösterici ve koordinasyon sağlayıcı bir 
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fonksiyon olarak anlamak gereklidir. ôzellikle, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma 

çabasını sürdürmek için özel sektörQn yetersiz oluşu, bu konuda Aamu seAt/JrDnDn 

/Jıuletllk yapmasını gerekli kılmıştır2• "GereA devlelln ekonomiA flllJllyetlere y11pac11Jı 

mDdllhllleler gerek IJt.el l'e kamu yatırımlarının hacmi l'e muluelif kesimlere glJre 

d11fıbmı bir ekonomik planlama ile ytlratlllllr3" . Buna göre, devletin ekonomik hayata 

müdahalesi, özel sektör kamu sektöıiınde yapılacak yatınmların hacmi, niteliAi, aynca 

kesimlere göre kaynakların ne şekilde tahsis edileceği konularuu kapsayan bir planla 

gerçekleşir. 

Bölgesel kalkınma politikasının ilk ilkesi, geri kabnış yörelerde kısa sürede 

ekonomik olmasa bile, sosyal faydası yüksek ve ancak uzun sürede ekonomik olabilen 

yatınmJann devletçe yapılmasıdır. Çünkü g1lnOm'OZde modem devlet anlayışı, toplum 

refahını yükseltmeye yöneliktir ve dolayısıyla ulusal devlet açısından sosyal fayda, dalına 

ö:r.el faydaya tercih edilir. 

Şu halde, devlet, geri kalmış bilgelere hem altyapı yatırımlarını, hem de bu 

b/Jlgelere diıumıivn /ılll,andır11c11A yatırımları biuat yapmtılıdır5• Devlet geri kalmış 

yöreler bu ilice çerçevesinde modahalesi olmadan, bölgesel kalkınma politikasından söz 

etmek mümkün değildir. O halde devletin geri kalmış bölgelerde ekonomik canlılığı 

başlatabilmesi için, söz konusu bölgelere gidecek m'Oteşebbise bir takım mali ve vergisel 

teşvik tedbirleri uygulaması yeterli değildir. Devlet teşvik tedbirleri yanında bölgenin 

altyapı yatınmlannı tamamlamalı ve ilave olarak canlılık kazandıracak faaliyetleri bölgeye 

bizzat götonnelidir. 

1.1.1.2 Kalkınma lıutbu lllıesi 

Bölgesel kalkınma politikasının sawnulan ikinci ilkesi, birincinin sonucu 

denilebilecek k11lkınm11 lı11tbu ilkesidir. F. Perro~ kalkınma kutbunu şöyle 

belirtmektedir: "Ekonomik ıetişme aynı anda, her yerde birden g/JrDlm~, farkb 

şiddetlerde, gelişme lıutup ya da noktalarda g/J7llllır, çeıitli kanallardan delilen nihai 

2 Erol Mmalı. Ge14me Ekonomin. İitanbul, 1978, 1. 133. 
3 Milkerrcın Hiç. Kopitaliım. So')>aliım. Kanıta Eko1t0mi ve TIUkb>e, İstanbul. 1979. ı. '79. 
4 Tuna. Stmll,Yi/qlltt! • .2S • 
.s BtUaıt Açma. Sanayil.qme PenpektiJbult! Gibreydolu A.Nulolu BIJlgui ve GAP. (Y ~anm&mıf Doldon 

Tezi). himbul, 199 I. ii. 49. 
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etkilerde bütün ekonomiye yayılır". o 

Gelişme bir sürükleyici birimin varlığı ile ortaya çıkacaktır. Sürükleyici endüstri de 

deni len hu tmimin gelişme hln, t1~m end\'\ı;trilerin ortalama gelişme hınndan daha 

büyüktür. Gelişme dinamizmin hareket noktası olan bu birim, çevresine teknik planda, 

ekonomik alanda (tüketim ve tasarruf), psikolojik ve co~rafi planda bir seri k""Utuplaşrna 

etkiıiinde bulunur. Gelişme kutuplarının kendiliğinde ortaya çıkışı, endüstri devrimine 

dayanan tanhRe1 bir ı;Oreç izi.emiştir. GünOmÜZde yalnız gelişmiş ülkelerde değil, az 

gelişmiş ülkelerde bile bölgesel kalkınma kutbu ilkesine başvurulmal'"ta ve geri kalmış 

yörelerde yapay k'lltuplar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Devletin alacağı bir takun 

ekonomik kararlarla, kalkınmaya yönelik bu.ı ayrıcalıklı noktalarda kalkınma kutbunun 

yapay olarak oluştunıJmaı:n mümkündür. Hu denli bir politikanın uygulanmas1 çok güç 

olmakla birlikte, bu alanda denemeler vardır7• 

Blr kutup oluşturulurken, yatırım çabasının tüm sektörlere birden değilde, bölgenin 

özelliğine göre, daha hızlı gelişme şansı olan sektörlere ve genelikle de ikinci sektörü 

(endü~triyel sek-tör) yöneltilmesi gerekmekiedir. Yatırunlar belirli bir bölgeye yapılırken, 

yatırımların fınansmanının nereden sağlanacağı da önem taşımaktadır. Bazen, bir 

bölgedeki mevcut faaliyetler, nispetten geri kalmış bölgeye transfer edilebilir. Bu durnm 

ekonomik faaliyetlerin alanda yer değiştirmesinden başka bir şey değildir. Bazen de, geri 

kalınış yöreden yeni bir faaliyetin doğması saAlanır. Her iki durumda da ekonomik 

faaliyeti ba~laıacak sürükleyici birimin, geri kalmış bölgede faaliyete geçme.sinin 

sn.glanması gerekmektedir. 

1.1.13 Halkın Katıbmı ilk.esi 

Bölgesel kalkıruna politikasının savunulan üçüncü ilkesi, bölgesel kalkınma 

faaliyetlerine., başka bir ifade ile, bölgesel kalkıruna planlarına halkın katılmasıdır. 

Bölgesel kalkınma polıtikasının başansı, ancak yöre halkın politikada söz sahibi olması 

ile, yani ekonomik ve sosyal ortamın etkin beraberlikleriyle, gerçekleştirilebilir. Halkın 

faaliyetlere katılması, ekonomik yaşama uygulanan demokratik ilke sayılabilir. Gerçek bir 

bölgesel kalkuuna poliiikasında, insanların rolü en önde gelir. Halk programlara 

katılmadığı sürece, programlar halktan kopmuş bir yönetimin eseri olacak, bir haşan 

0 Perroux, F. l' Economi.t- du .'<X',.me Siede, P.U.F. Paria, 1964, tı.143. 
7 13u &.ıı~elçrc:- ilitkin 8cıı4 bilgi i~ bak. Dioleı-, Bt>lgu~I, 329. 
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rastlantılara kalacaktır. Bu katılım, yalnız kişinin onurunu ve her düzeyde toplum 

duygusunu yükseltmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgesel kalkuuna programlarına 

canlılık katmakta ve mahalli yörenin denetimin kurulmasına araç olmak'tadır. Halkın, 

bölgesel kalkınma politikasına nasıl ve hangi aşamada katılacağı ve katılma kavramının 

neyi ifade ettiği de önemlidir. Katılma deyimi ile geniş anlamda, devlet memurları da 

dahil olmalı 11:.ere, tayin ile g/Jrev b111ına getirilen memurlardan ayrı olarak, b/Jlge 

halkına mensup fertlerin blJlgesel kalkımna f llllliyellerine katılnıa karar ve uygulllma 

safhasında, fiilen ya da danışman olarak katılmaları katedümebedir8. Fakat halkın 

bölgesel kalkınma politikasına katılması, tamamen yok edemese bile, b/Jrokratik 

d/Jşllnceli y/Jneticilerin ve g/Jç peşinde koşan J•eya ahlllken bo:.ulmuı politikacılllrın 

sebep olllcakları :t.ararları bir dereceye kadar lıajijletilebilmeltedir. Halkın ylJnetime 

katılması ile, yapıllln planlar daha insani obnaAta, gelişmelerin iyi ylJnleri a:.erinde 

daha çok durulmalta 11e bunun devamı için bir nevi baskı yapılabilmekte, ylJnetim 

nıekaniunası daha duyarlı bir hale gelebilmeltedir9 • Bir bölge halkı, bölgesel kalkuuna 

politikasının hazırlarunası ve uygularunasına, sanayi odaları, ticaret odaları ve ziraat 

odaları başta olmak üzere mesleki odalar, belediye meclisi, bölgesel kalkıruna komisyonu, 

kalkınmayı d'OZenl.eme özel komiteleri vb. gibi geleneksel ya da yeni kuruluşlar aracılığı 

ile bizzat katılabileceği gibi, yetkililerin seçiminde söz sahibi olarak, dolaylı yönden de 

katılabilir. 

ôzellikle halkın yetkililerin seçimine katılması halinde, politikayı yürütecek olan 

yetkililer bölge halkını, sorunların çöznm yollarına inandınnayı ba.şannak için, en olwnlu 

önlemleri almak zorunluluğunu hissedeceklerdir. 

1.1.2 Bölgelerarası Farkhhklar1 Azaltıcı Politikaların Amaçlara 

Bölgelerarası dengesizlikleri azaltacak politikaların amaçları çeşitli yazarlarca farklı 

farklı sıralarunaktadır. Bölgesel dengesizliğin azaltılması, her tilrlü kaynaAın, ekonomik 

faaliyetlerin ve nüfusun co~rafi bölgeler arasında uyumlu dağılunırun kolaylaştırılması, 

gelişmenin 'Olkeye yayılması, bölgesel ekonomilerin entegrasyonu, bölgelerde sıhhatli 

büyümenin teşviki, bölgesel ·denge, ulusal ekonomik gelişmeden adil bir payın daha az 

8 Birleşmif MilletlCf' Arııştımıa Gnıbu Raporu: Yerinden YIJndim ve Kalkınma (Çev. S. YalçuıdaA. N. Uluıoy). 
TODAİE, Ankara, 1967, 11.42 

9 Ma.ddick H., "Ekonomik Ve Topbunsal c.en,meye }'nel Y/Jndimin Katılman" {Çev. S. ROyOkdavroıı). A!ıım 
İdareiôi Dersi4 Cilt 6, Sayı 2, Haziran 1973, ı>. 73. 
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gelişmiş yörelere yöneltilmesi10 vb. gibi isimlendirilmelerle karşılaşılmaktadır. 

Tüm bunlarla beraber, özellikle iki amacını 'Ozerinde durmakta fayda vardır: 

Nllfiı.Yun lllke içinde rasyonel dafılımı ve geri kabnış bilgelerin ekonomik ve sosyal 

kalkınması. Zira, bölgesel dengesizliğin en belirgin göstergesi, bir ülkenin nüfusunun, 

başlıca ekonomik faaliyetlerinin, o ülkenin yapısındaki belirli bir kaç bölgesinde 

yo~unlaşması ve bunun sonucu olarak da öteki bölgelerin nüfus bakımından daha az 

kalabalık ve ekonomik açıdan daha az gelişmiş olmasıdır. 

1.1.2.1 Nil/usun OJAe içinde Rasyonel Dalılımı 

Bölgesel dengesizliğin ortaya çıkış süreci incelendiğinde, önce gelişmeye uygun 

olan bazı bölgelerde kalkıruna kutuplarının kendiliğinde ortaya çıktığı gö~lür. Belirli 

merkezlerin gelişmesiyle bölgesel dengesizlik ortaya çıkmakta ve bu durum, ayru zamanda 

ekonomik kalkuunarun kaçınılmaz ilk şarttı olmaktadır. Gelişme sürecine ginniş bu 

bölgelerin, öteki bölgeler üzerinde gelişmeyi durdurucu etki yaptıkları bilirunektedir. Bu 

etkilerin en ilki; az gelişmiş bölgelerden, gelişmiş bölgelere olan g/Jç hareketidir. Böylesi 

göçler, bir taraftan yoğun n'Qfuslu bölgelerin (kalkıruna kutuplarının bulunduğu bölgeler), 

öte yandan nüfus yoğunluAu az bölgele~ daha. belirgin şekilde ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır. Bir bölge gelişmeye başlayıp öteki bölgelerden göç alırken, göç veren 

bölgeler mevcut canlılıklarını da koruyamayacaklardır. Göç veren bölgede istihdam 

imkanlarının ve hizmetlerinin azalması yeni göçlere neden olacak ve belirli noktadan 

sonra her göç, yeni göçleri uyaracaktır. 

Bu arada, nüfus almaya devam eden bölgelerde aynca başka problemlerle 

karşılaşılmış olacaklardır. Zira, yoğun nüfuslu bölgelerin başlangıçta avantajlar taşımakla 

beraber, nüfüsun belirli bir noktayı aşması durumunda bir takım deuvantajlar ort.aya 

çıkacakiır. 

Hir yandan demografik birikimin sakıncaları, öte yandan az yoğun nüfuslu 

bölgelerin karşılaştığı sorunlar, "ntlfusun llllı.ede rasyonel dafılımı" amacının 

gerçekleştirilmesini zorunlu kılmak-tadır. Bwıunla beraber, bu amacın gerçekleştirilmesi, 

ne bir ülkenin tüm bölgelerine o ülkenin nüfusunun eşit şekilde dağılması, ne de 

bölgeJerarasındaki her türlü nüfus hareketlerinin ortadan kaldırılması anlamını 

10 Stilwell, 26. 
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taşımaktadır. Bu amaç daha çok nüfusun sllrekli olarak yitiren geri kalmış ve giderek 

gerileyen bölgelerde, kalkırunaya elverişli bazı noktalan yani merkezleri seçerek, yatırun 

çabalaruu buralarda yoğunlaştınnak ve böylece gelişmekte olan bölgelere doğru olan göçü 

durdurmaktır. Bu şekilde oluşturulan kalkınma kutupllırlna, denge metropoJllıı 

denilmektedir. Bu metropoller, bölge nüfusunun cezbederken, gelişmiş bölgelere yönelen 

göçün önüne set oluşturarak, n'Ofusun bölgelerarasındaki daAılımını dengeler. Bu politika 

aslında, ekonominin daha iyi işleyişini saAlayan glJnQlM bir kentçilik politikasından 

başka bir şey değildir. 

1.1.2.2 Geri Kllhnıı BIJlgelain Ekonomik ve Sosyal Kallıınma.sı 

Geri kalmış bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınması ile nüfusun ülkede rasyonel 

dağılımı birbirin bütünleyen ilci amaç görünümündedir. Zira, bir ülkenin çeşitli bölgeleri 

arasındaki demografik dengesizliğin 87.altılması, bir yerde aynı bölgelerarasındaki 

ekonomik ve sosyal dengesizliğin ortadan kaldırılmasından başka bir anlama 

gelmemektedir. Bölgesel dengesizliği ortadan kaldırmak (ya da hiç olmasa hafifletmek) 

için bölgesel kalkıruna politikasının ikincl iRtlllCI, geri kalmış bölgelerin ekonomik ve 

sosyal kalkuunalarının gerçekleştirilmesi olmalıdır. Şu ifade edilmelidir ki, bölgesel 

kalkınma politikası, ulusal kalkınma politikuınca saptanan amaçlara erişmeyi 

planlamalıdır. Her bölge ulusal kalkınma politikasının amaçlarını gözOnüne tutmadan 

belirli amaçlara ulaşmaya çalışırsa, ilcisi arasında bir farklılık olacak, bu ise, çoğu kez 

kaynakların israf edilmesine yol açacaktır. 

Bölgesel politikanın amaç.lan, ulusal /aydayı '"""" uğratmayacak bir biçimde, 
lllkenin blUQnlln kalJcınmasını esas almalıdır. Y alruz bölgesel kalkınma politikasının bu 

amacı, bir 1llkenin gelişmiş bölgelerinin mevcut kalkuuna düzeylerinin azaltılması; yani 

ekonomik faaliyetlerinin buralardan geri kalmış bölgelere nakli değil, az gelişmiş 

bölgelerin ekonomik kalkınma düzeylerinin yOkseltilmesi anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla bu politika sonucunda, yalnız az gelişmiş bölgeler değil, botnn ekonomi yarar 

görecektir. Ancak bu durumda bölgesel dengesizliğin azaltılmasından söz edilebilir. Bir 

ülkenin yapısındaki az gelişrniı bölgelerin kalkındınbnası, ülkenin kalkuuna d11Zeyini 

yükseltmek için gereklidir. Çün.k'O iyi uygulanan bir bölgesel kalkuuna politikuı, 

nispeten daha az gelişmiş olan bölgeleri ülke ekonomisine kazandırmakta, gelişmiş 

ı ı Zeynd Dinler, "BIJtıeıel Kal.kuuna Politilıaauıuı ltu, Amaç ve Vantalıın" Ak.adani. BİTİA Dcqiai Cilt il, 
No: 2, Ekim 1973; Dinlet, B61g~ 2tU. 
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bölgelerde üretilen ürünler içinde daha geniş p87.8.T imkanları hazırlanmış olmalctadır. 

Bir ülkenin yapısındaki çeşitli bölgeler arasında var olan dengesizlikleri azaltacak 

araçları seçerken cevap1andınlması gereken ikinci sorun, mutlak dengesizliAin mi, yoksa 

nispi dengesizliğin mi esas alınacağıdır. Bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal 

gelişmişlik dereceleri arasında nispi farkın azaltılmasına yönelik bir politika uygulanması 

daha faydalı olacakt.ır. ÇünkO baze~ bölgeler arasındaki mutlak gelişmişlik farkı o kadar 

büyük olabilir ki, kısa dönemde bunu ortadan kaldırmaya yönelen çabalar, ulusal 

kalkınma hızının azaltılması, sonucunu doğurabilir. Dolayısıyla, ulusal lıallıınma 

hı~nd11n /edaAarlılı etmeden bölgelerarası ekonomik ve sosyal dengesizliği azaltmaya 

yönelmek gerekir. 

Az gelişmiş bölgelerin yapısı incelendiğinde, çoğll kez, bu bölgelerin coğrafi 

etmenlerin etkisi ahında oldukları gOrülmektedirt2. Bununla birlikte eski uygarlıkların 

egemen olduğu ülkelerde, uzun tarihsel süreç sonucu ortaya çıkan sosyal yap1> belki de 

coğrafi şartlardan daha fazla, bu ülkelerin ya da bazı bölgelerin geri kalmasında en önemli 

neden olmuştur. Ekonomik yönden ka.Jkınrnarun başlıca nedenlerin, biraz da ülke ya da 

bölge insanlarında ve onların eserlerinde aramak gerekir. Gerçekten de oldukça elverişsiz 

coğrafi şartlarına sahip olmalarına karşın, eriştikleri yüksek yaşam düzeyi ile dünyanın 

sayılı ülkeleri arasına giren bir çok devleti (İsviçre, Danimarka, Hollanda vs) saymak 

mümlı..""ilndür. Bu ülkelerin ekonomik ve sosyal ilerlemelerinin temel kaynağı, birinci 

derecede, buralarda yaşayan insanların bilgi, kültür ve en önemlisi uygulayabildikleri 

teknik dU:zeyinde aranmalıdır. 

Geri kalmış bölgelerden, gelişmiş bölgelere doğru olan mlfus hareketleri sonucunda 

birinci grup bölgelerde, {özellikle kırsal yörelerde daha da hissedilir olmakla birlikte) 

genellikle yaş ortalaması artmaktadır. Nüfusun neden olduğu kalkınma engeline (az 

gelişmiş bölgelerdeki etkin ve verimli elemanları gQc'O sonucu) ortadan kaldırmak iç~ 

gençler yönelerek teknik kapasite eksikliği ile fizik ve moral Çôknntüsü ile mücadele 

etmek gerekir. ôzelli.kle gençlere öğrenim imkanlarının sağlanması ve bilgi d'Ozeylerinin 

yükseltilmesi ile az gelişmiş bir bölgeyi hareketsizlikten kurtarmak ve hatta bölgenin 

sosyal potansiyelini arttırmak müml'"Ündür. 

12 Maı;ela. Tnrkiye'de Doju Ana.dolu Bölseırn"nin niipi olerak seri kalmıııumn bir nedeui de cojrafi durmw 
g&lterilebilir. Otkanizde b61se1a'IU'Ul farklılıjuı ortaya çıkmııamda rol oynanan fakt6rlerdaı biri olarak coArafik 
neıdenla-, ileride tekrar babıedileakı.ir. 
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Bilinmelidir ki, az gelişmiş bölgenin kurtuluşu dalına yeni imkanlarda aranmalıdır. 

Kalkınmada yenilüıler blJlllmll~ acele ve gere/eli politiluıllır~ ço/c daha IJnemli 

olabilir. Mevcutların dilıeltibnesi oldM/cÇ1.1IJnemli,1111111 yeterli delildir; Aynı umanda 

yeni ıeyler yapmalı gerekir. Yeni şeylerden kasdedile~ bir kısım buluşların, yeni gelişen 

ama geleceAi olan endnstriyel faaliyetlerin bölgede yerleşmesidir. Bu yenilikler arasında, 

kullanım alaru Juzla artan atom enerjisi, g'Oneı enerjisi, vb. gibi bir çok bulut sayılabilir. 

1.2 BÖLGELERARASI FARKLILIKLARI AZALTICI 
POLITIKALARIN ARAÇLARI 

End'Ostri Devriminin Batı A vrupa'da ortaya çıkmasından sonra, aşağı yukarı her 

ülkenin yapısında, az ya da çok şiddetli, ama mutlaka bölgesel dengesizliğin varlığı 

belirtilmelidir. Ama, her ülkenin yapısındaki nispi az gelişmiş bölgelerin imkanları ve 

sorunları büyük farklılık göstermektedir. Dnnyanın herhangi bir ülkesi ile, mesela, 

Almanya ile, Tllrkiye'nin yapısındaki nispi az gelişmiş bir bölgenin yapı, sorun ve 

dolayısıyla uygulanacak bölgesel kalkınma politikasının aynı olrnayacaAı tartışma 

götürmez bir gerçektir. Bundan dolayıdır ki, bir tane delil, farlıb araçlarla, far/ılı 

aonuç"1r11 erifmeyi 11maçlay1111 birden fat.la kalkınma politikll81 ""'""· i 3 

Bölgelerarasındaki gelişmişlik farkların azaltıcı politikarun araçları, gelitmit ve az 

gelişmiş ülkelerde farklılık gösterebilmektedir. Gelişmiş nlkelerde, aşın kalabalık 

bölgelerdeki büyük kentlerin sorunları ile, geliımekte olan ülkelerde büyük kentlerin 

sorunları farklı olduğu gibi, geri kalmıt bölgelerin sorunları birbirlerinden farklı 

olabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde problemli bölgeler, endüstriyel faaliyetlerin hen1lz 

filizlenrnediği ekonomisi tarıma dayalı olabildiği gibi, gerileyen endüstriler nedeniyle 

canlığını kaybetmeye başlayan bölgeler de olabilir. Oysa, geU,mekte ohm Olkelerde, 

nispi olarak daha geri olan bölgeler, genellikle altyapısı eksik, tarımsal karakterli ve gizli 

işsizlik nedeniyle nüfus kaybeden bölgelerdir. Bu farklılık gö:t.ön1lne alarak bölgeleri ya da 
bölgelerin bulunduAu ülkeleri sınıflara ayırarak.. her bölge türü için hangi araçlara 

13 Stillwell, 67-76. 
Ttırk(ye'ık aı ıditmif ylrelain ktılkınmuuultı kıül4trılılbilcek lll'aç/Ju fU ıdi.lıü ık wtı/JuuıblJir. Tanm 

r(/omtll, """" • toprak IJiliilailıbı ~al, tabü koyltaklılruı konauna, '""1ıuunt1 Ye ı~llflil'Umai, 
tanın llrilnlninin ıklnlendirilmai, kalkarmtıtla ~kim ve laiıntet ~ obqtumlmaım, •iıvtutıU 
atikra ve ""1.arıaı •tıllsuunuı, li;oopaal/Jlqlffe. kre~ Ye! lqıllk. Mustafa E. Eıka1, • Yare 
Kal.kuanamuı SoflYOlojik Btıkq". Potu Anadolu'mm (80@Yal. KOltOrel ye 11ctjwti) Mgeldai Sqozyınm. 
13-15 Mayıa 198.S. Tuncıeli. 1986. a.1S1; DYf,&'6uel Gdifme, V. BYKP ÔİK, 102-103. 

53 



başvurnl.ması lazım geldiği yerine, genel olarak tüm bölgeler için ortak olabilecek olan 

nitelikteki araçlardan söz edilecektir. 

liöigelerarasmdaki dengesizli~i aza1tmanın birinci flll'ttı; geri kalmış bölgelerin 

gelişmiş bölgelerden daha hızlı bir şekilde kalkuunasını sağlamaktır. Bu gerçekleştiği 

zaman, bir yandan bölgelerarasındaki gelişmişlik farkları aulacak, öte yandan gelişmiş 

bölgelere olan, başta işgücü olmak üzere, her tUrlü kaynak göçü hızı azalacağından, aşın 

kalabalık bölgelerin daha da kalabalıklaşmasının önüne geçilmiş olacaktır. 

Bölgelerarası gelişmif lik farklarını 87.llltmaya yönelik araçların sayılarının, farklı 

olacağı gerçektir. Fakat, özellikle dört araçtan söz edilebilir. Bu araçlardan ilk üçü, geri 

kalmış bölgelerin kalkınmasın~ dördüncü ise, aşın kalabalıklaşmış yörelerin gelişmesinin 

sınırlandırılmasına yöneliktir; Ekonomik faaliyetlerin her şeyden önce bir takım tqlliA 

tedbirleri ile (mali ve vergisel avantajlar) belirli yörelere yönelmesinin sağlarunası, 

bölgesel kalkınma için gerekli devlet yatırımlarının gerçekleştirilmesi, idari örgüton 

biJlgesel kallıınma problemlerine adaptasyonunun sağlanması ve metropoliten 

blJlgeleruı gelişmesinin sımrlandırılması. 

Bölgesel kalkınma politikasının araçları incelemneden önce, belirlihnesi gerekli 

olan çok önemli bir nokta vardır ki, o d~ Devleıin dolr11dan bir mlldahaleai olmadaıı 

hiçbir b/Jlgesel kalkınma politikasının etkin olamayacalı gerçelidir. Öyleyse mali ve 

vergisel teşvik tedbirleri ve idari reformun ötesinde, devlet biuat, gerek kamu 

yaJırımlanyla, gerek ilıtisadi devlet teıelılclJUeri lll'acılılı ile, at gelişmiş biJlgelerin 

AalJcmnıası için dolrudan mlldahalede bulllnmabdır.14 

1.2.1 Teşvik Tedbirleri 

Geri kalmış bölgelerin temel karakteri, söz konusu bölgelerde yeterli istihdam 

alanlarının bulunmaması nedeniyle yaygın gizli ve hatta açık işsizliAin varlıAı, bunun 

sonucu olarak da gelir düzeyinin düşük olmasıdir. Bu bölgelerde girişimlerin filizlenmesi 

için uygun ortam olmadığı gibi, başka bölgelerden de hiç bir cazibesi olmayan bu tür 

14 Dinler. Bl>lguel, 283; her olkerıin kendine 6z80 ııo.-yal ve ekonomik fanlan, liiyaai rejimi,mevcuttıır. az 
gelİfmif bölgelerin ka1lamnan politikaların bllfan fBDllDl azaltan fakt&icr 16yle malmıabilir: Tobü q/Wln, 
btuokraiik uıgel ve geciklirmela, •oqal. ve elıonomllı gelipnenhı yetnlJ i'eviyede olıunamosındlln dolııyı 
dolan kaynak yetnsiQiji, polililc tncihln, i'iytUi ve ekonomik imkranızlıklardan ktıynaklanan engellu. 
Erkal, S06yow]ik Bakıf, 155. 
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bölgelere, girişimciler gelmemektedir. O halde, bu az gelişmiş bölgelere, girişimcileri 

cezbedebilmek için, bu bölgelerde faaliyete geçmek isteyen girişimcilere öteki bölgelerde 

&ağlayabilecekleri avantajlardan daha fazlasuu vermek gerekmektedir. İşte bu yaklaşun, 

teşvik tedbirleri düşüncesinin ortaya atılmasının nedenidir. Yatınmlann maliyetini 

düşürmeye ya da, işletmelerin kirlılıklannı arttınnaya yönelik teşvik tedbirleri, 

uygulandığı geri kalmış bölgeleri, özel sel1ör için cazip hale getirerek, ekonomik 

canlaruna için uygun ortam hazırlayacaktır. 

Bununla beraber, teşvik tedbirleri, sadece özel sektörü geri kalmış bölgelere 

cezbetmek ya da geri kalmış bölgelerdeki mevcut end\1strilerin gelişmesini sağlama 

amacından öte, gelişmekte olan ülkelerde genellikle ekonomik gelişmeyi saAlamak 

amacıyla başvurulan yaygın bir araçtır. Geri lalmıı llllıelerde, llllıenin geliyme.fi için 

iJnem lll't.eden bar.ı selt.tlJrleri ya da bar.ı f aaliyelleri tepik edici tedbirler uygulanır. 

Bünyesindeki bölgelerarası önemli gelişmişlik farkları bulunan ülkelerde ise, ülke 

genelinde uygulanan teşvik tedbirlerine, işletmeleri geri kalmış bölgelere çekebilmek 

amacıyla da başvurulur. Bunun için, llllıe genelbule sallanan tepik/erin avantajları 

artırılarak, zeri kalmıı ylJreler uygulanır. Böylece daha büyük teşvik alan geri kalmış 

bölgeler, işletmeler için öteki yörelerden daha cazip hale gelir. 

1.2.1.J Teşvik TedbiTlerinin Çeşitleri 

İşletmelerin geri kalmış yörelere cezbetmek için uygulanacak teşvik tedbirleri beş 

. grup altında incelenebilir15. 

l 2 1 1 1 Vergisel Avantajlar 

Geri kalmış bölge ya da yörelere, girişimcileri çekebilmek ıçın, bazı vergisel 

avantajlar öngörülebilir. Bu avantajlar da gelir vergisi avantajı olabildiği gibi, gürruilk 

vergisi, kayıt ve tescil vergileri ve nihayet mahalli vergiler olabilecektir. 

- Gelir Vergisi Al1aııtajı: Geri kalmış bölgelere işletmeleri cezbedebilmenin ilk 
yolu, söz konusu bölgelere gelen işletmelere vergisel avantajlar sağlamaktır. Bu avantajlar 

arasında belirli biT :rfJre vergiden muafiyet (yatırım indirimi), hıdandırılmıı 

amortisman, kinn biJlgelere giJre flll'kb vergilendirilmesi vb. sayılabilir. Aynca 

bölgedeki işletmelerde çalışan ücretlilerden daha düşük oranlı vergi alınabilir. 

ı 5 O.inlet, B4J6u~l, 284-285. 
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- Gilmrlıl Vergileri Avantajları: Belirli bölgelerin gelişmesini teşvik için, bu 

bölgelerde faaliyete geçen ya da bölgede bulunan işletmelere, gQrnrt\kle ilgili vergilerde 

avantajlar sağlanabilir. Bu bölgelerde faaliyete geçecek olan işletmelerin ithal edecekleri 

her türlü araç ve gereçlere vergi muafiyeti tanınabileceği gibi, gümnlk vergisi düş'Ok 

tutulabilir, gümnlk vergisi ve resimler taksitlendirilebilir. Bu tnr bölgelerde kurulan 

işletmelerin ürettikleri mallar söz konusu ise, bu defa ihracatta vergi iadesi, ihracatla ilgili 

işletmelerde vergi, resim ve harç istisnası vb. avantajlar sağlanabilir. 

-- Kayıt ve Tescil Vergileri Avantajları: Bölgede faaliyete geçen işletmelerin 

ödemekle yükümlü oldukları her türlü kayıt ve tescil ile ilgili vergilerde indirimler 

yapılabilir ya da ba~ışıldık uygulanır. 

- Yerel VergileT: Bölgedeki işletmelerden yerel yönetimlerin alacağı her torla 

resim, harç ve vergilerde indirim ya da muafiyet uygulanabilir. 

1 2 1 1 2 Kredi Avantajları 

Geri kalmış bölge ya da yörelerde faaliyete geçen işletmelere uzun vadeli, faizsiz ya 

da düşük faizli krediler verilebilir. 

l 2 l 1 3 DiAer Mali avantaiları 

Bölgede faaliyete geçecek olan işletmelere vergi ve kredi dışında, üretim maliyetini 

düş\llücü başka avantajlar da sağlanabilir. Bu avantajlar arasında; Geliştirme ve teşvik 

fonları; devlet iştiraki; döviz tahsisinde öncelik, işletmelerin sağladıkları her yeni 

istihdam için para yardımı (işgücü giderlerine devletin doğrudan katılması), kamu 

ulaştırma araçlarında indirimli tarife, bölgedeki işletmelerin eleman yetiştirme giderlerine 

devletin katkısı, devlet ya da yerel yönetimlere ait tesis, bina ve arazilerin, yeni kurulacak 

işletmelere uygun fiyata satılması ya da kira ile uzun süre için kiralarunası sıralanabilir. 

1 2 1 1 4 Devlet Garantisi, Kamu İhalelerinde ôncelik 

Devlet, geri kalmış bölgelerde kurulan işletmelere, gelişmiş bölgelerdeki 

işle,tmelerin elde ettikleri oranda kin garanti edebilir. Zarar eden ya da beklenen oranın 

altında kar elde eden işletmelere, :zararları ya da kinndaki kaybın tazminat olarak 

ödenmesi, garanti edilebilir. Bazen bölgede kurulan işletmelerin kir elde etmelerini 

garanti etmek için, bu işletmelerin üretimlerinin önemli bir kısmının devlet tarafından 
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satın alınması garantisi verilebilir. Bölgede kurulacak işletmelere sağlanan bir diğer 

avantaj, kamu ihalelerinde bölgede kurulacak olan işletmelere öncelik verihnesidir. 

1 2 1 1 5 Organize Sanayi Bölgeleri 

Geri kalmış bölgede kurulacak işletmeler sağlanacak önemli bir avantaj da, bu 

işletmelere ucuz arsa ve hatta bina sağlanmasıdır. bunun için bir bölgeye_ gelecek olan 

işletmelere, sanayi bölgeleri organize edilerek, bu bölgelerdeki altyapısı tamamlamnış 

arsalar ve hatta binalar, çok uzun vadeli olarak satılır. 

1.1.1.2 Tepik Tedbirlerin Ylll'arlanmaaı Konusunda B111'Vurulan 

YlJntemleri 

Çeşitli teşvik tedbirlerinden hangi projenin yararlanacağı konuswıda, iki yönteme 

başvurulmakiadır. Basit olan birinci proje seçim yöntem~ liste ylJntemidir. Teşvik 

görmesi istenen branşların listesi yapılmakta ve genellikle teşviklerin uygulanacağı süre 

de belirtilmektedir. 

İkinci proje seçim yöntemi ise iJlçlU yiJntemidir. Proje seçiminde esas alınacak 

ölçtıtlerden bazıları şu şekilde sıralanabilirI6: 

Sermaye-hasıla oranı l>lçlJtil (katma deler esasına giJre yatırımın ulusal gellre 
yapacağı katkı); Sermaye-'8tllldam oranı iJlçütii (yatırım utılıdam oluşturma kapasUest); 
ihracat ve Uhalat oranı iJlç/JtlJ (yatırımlarının dll iJdemelet dengesine yapacalı etkt); 
Projenin sosyal karlılık IJlçiJtü (Yatırımın oluşturacalt sosyal /ayda). 

Y atınm kararının alınmasında, önerilen proje, bu ölç1ltlerden biri ya da birkaçı esas 

alınarak değerlendirilmekte ve teşvik görilp görmeyeceği karara bağlanmaktadır. Özellikle 

ikinci ve dördüncü ölçilt yönteminde, bölgesel gelişmeye en yararlı yatının projelerini 

seçilme ihtimali daha yüksektir. 

1.2.1.J Teıvüc Tedbirlerinin Etklnllli 

Sayılan oldukça kabarık olan çeşitli teşvik tedbirlerinin etkinlikleri aynı değildir. 

ôzellikle bu tedbirlerin etkinlikleri uyguladıkları tılkenin ve bölgenin özelliklerine göre 

de~işiklikler arzederler. Teşvik tedbirlerinin tüm'Onlln uygulanması durumunda bir takım 

16 ôztin AkSOç. Yalınm ProjelDilıbr MıOi Ekonomi Y/Jnlbulen Delaündirilmai, Yatınm Projelerinin 
liaz.arlaoıww ve Deiedaıdirilmcai, .Aobra, 1970, ı.392-404. 
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genel sonuçlara varılabilirt 1. 

- Bu maU, vergisel ve kredl tıvantajlarından yararlanmayı lsteyen gtrl§lmctlerln, 
başlatmak ya da genL1letmek tstedtfcleri projeleri, gelqme imkanlarını giJsterlr nitelikte 
oltnalıdır. 

• Önlemlerin H)'gıılanacağı uygun ortamın oluşturulması sallanmalıdır. Teşviklerin 
1>a.1a.rıya ulaşal>tlmest için, mattyet ve lıdr bilincine uıa,mıı, lefVik tedbtrlertne karşı duyarlı 
bir glrlşlnıctler grubMnun varlığı gerekUdlr. 

- Teşvik tedbirlerinin etkin olabtlmeıl için gerekil olan btr başka IJn ıart, ekonomik ve 
sosyal yapı yatırımla11nın beUrU blt dür.eye erqttrlllnif olması gereğidir. Altyapı tesisleri 
lıen/Jz tamamlanmam11 tse, Dn giJriJlen teşvik tedbirlerinden beklenen sonuçlar elde 
edtlemeyer.ekttı. Çünkü bu tedbirlerinin lltçbirl altyapı yatırımlarındaki yeter.dıllk-lertntn 
yerini lulgmaz, 

- Bu teşvik tedblrlerl arasında IJnem durumunu giJsteren blr sıralama yapmak 
mümktin değtldir. TefVik tedbtıüıinden hangisinin daha iJnemlt oldup, bir yandan 
biJlgedekt qletnulertn maU yapılarına ve blJlgedekl sermaye piyasasının karakterlerine, Dbü.r 
yandan erişilmek istenen amaca baflıdır. 

- Teşvik tedbirleri, biJlgentn ekonomik yapısının yent ıartlatına uymasına 
kolaylaştırmtıya ylJneltk olmalı, tik hızı sallayacak yardımlardan iJte btr nUeltk taşımamuı 
gereklidtr. Şartlar elverditl Dlçüdt'., zaman içinde te1Vlk tedbirleri azaltılmalıdır. sarekU 
yardım, uyarlanmanın Jıi>sleklenmutne sebebtyet verecektir. 

- Teşvik tedbirleri seçtcl olmalıdıt. Eler seçici delil de genel olursa, b41ka bir ifadeyle, 
tıer faaUyettn teplkt amaçlanırıa, hiçbir faaltyet tepik edllmemtş oıur. 

- Teşvik tedblrleıl l>:,elUkle vergl&el nUeltkle olanların etktn olabllmul için vergt 
tdarestnln kuvvetli, vergt kaçakçılılının çok az ol1111l8ı gereklidir. Ç"nkfi, vergisel avantajlar 
müteşebbise yasal yoll4ıdan yardım ntteUll t41ımaktadır. 

- Teşvik tedbtıleılntn etktnUltnt azaltan IJbQr iJnemll tkt nokta, ekonomik ve siyasal 
ı.ıttkrarsıdıkla, teşviklerdeki lsttkıar.Hzlıkt11. 

Bir ülkedeki ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklar hnküm sünlyorsa, bu durum 

girişimcileri ürkütecek ve teşvik tedbirlerinin sağladıAı avantajlar ne kadar önemli olursa 

ola~ yatırımlan teşvik niteliAi kazanamayacaktır. Bir ülkede siyasal istikrarsızlık, 

güvensizlik, ekonomik istikrar yokluğu ise belirsizlik oluşturur. Güvensizlik ve 

belirsizllğin hüküm s1~rdüğ'O bir ülkede, hiçbir girişimci devletin sağladığı avantajların 

cazibesine kapılarak yatırım yapmaya yanaşmayacaktır. 

Teşvik tedbirlerinin etkinliğini azaltabilecek bir başka nokta ise teşviklerin 

istiArarsızhlıdır. Teşvik tedbirleri, dikkatli incelemeler sonucunda saptanmalı ve bir kez 

ilan edilince en az birkaç yıl deAiştirilrnemelidir. Zaman içinde tedbirlerin yeniden gömen 

geçirilmesi zorunluluk haline geldiğinde, daha önceki tedbirlerin ruhuna uygun 

değişikliklere gitmek gerekir. 

ı 7 Dinl<S", BIJ~u~ 288. 
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1.2.2 Kamu Yatıramları 

Hükümetlerin bölgelerarasındaki gelişmişlik farklaruu azaltmak için müracaat 

edebilecekleri bir diğer önemli araç, kamu harcamalarıdır. Devlet nispi olarak geri 

kalmış bölgeye, o bölgede elde ettiği kamu gelirlerinden daha fazla bir harcama yaparak, 

sözkonusu bölgeye ilave bir satın alına gQcü zerkedebilir. Böylece bir yandan 7.erkedilen 

satın alına gücüyle bölgede bir canlaruna başlayacak, öte yandan kamu yatırımlarıyla 

bölgenin üretim kapasitesi arttırılacak ya da eksik olan alt yapısı tamamlanacak ve böylece 

bölge işletmeler için daha cazip hale getirilecektir. Kamu yatırımların iki başlık altında 
incelemek mümkündür. 

1.2.2.1 Üretken Kamu Yatınmları 

Hiçbir ekonomik faaliyetin bulunmadığı az gelişmiş bölgelerde, sanayileşmenin 

başlatılması için, o bölgeye öncelikle devletin pmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Devletin, bölgedeki atıl üretim potansiyelini harekete geçirmesi lazımdır. 

Devletin üretken kamu yatırımlarıyla geri kalmış bölgeye dolaysız müdahalesi, 

benimsenen iktisat politikası ile yakından ilgilidir. Her ülkede devlet az ya da çok 

yoğunlukta, ama mutlaka ekonomiye şu ya da bu amaçla müdahale etmekte, bazı 

sanayileri de bm.at kontrolü altına almaktadır. Geri kalmış bir bölgenin canlanması için, 
devletin bölgeye bizzat üretici olarak gitmesi, günümüzde piyasa ekonomisi politikası 

uygulayan ülkelerde de görülmektedir. Bu ülkelerde devlet, bölgede faaliyete geçirdiği 

işletmeyi kir edebilecek düzeye gelince özel sektöre devretmektedir. Üretken kamu 

yatırımlarının geri kalmış bölgelere kayması için, kuşkusuz ekonomik verimlilikten belirli 

ölçüde fedakftrlık gerekmektedir. Bu fedakarlık, bu yatırımların sosyal yönünü 

oluşturmakiadır. ôzellikle az gelişmiş ülkelerde, sağlıklı bir bölgesel gelişme 

politikasında, yatırımların ekonomik yönü ile sosyal yönünün iyi dengelerunesi gerekir. 

Salt sosyal amaçla yapılan yatırımlar, ekonomiye büytık bir yük getirecektir. Bu nedenle, 

verimlilikten aşırı ölçüde fedakarlık etmeden, mümkün olduAu kadar kanıu metken 

yatırımlarının geri kalmış bölgelere kaydınlmaiı gerekir. 

1.2.2.2 Allyqı Yatınmlan 

Altyapı yatırımlarının yapılması devletin en eski görevi olmakla birlikte altyapı 

kavramı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomi diline girmiştir. Bu kavram bazen dar 
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anlamda, bir blJlgenin yalnııca ulaşım ve haberleşme dQr.eni ile sınırlı olarak 

yorumlanmakla birlikte, geniş anlamda alındığında belirli bir ekonomik alanda Dretim 

ıartlarıtı ollqturulmuı ya dlı geliftirilnıealnin salllıyan, ekonomik, kurumsal ııe 

sosyal dQıenin ıamantJ ilgilendiren her tllrm yatırımı kapaamalıtadır. Kısaca, "allyapı, 

ekonomideki /Jretim imkanlarının oluşturulması ve geli.1tirllmesini saf /ayan 

unsurlann hepsidir"18. öyleyse, yalnızca yollar ve haberleşme şebekeleri deAil, su, 

eğitim, sağlık, vs. gibi işgOcünün verimini arttıran tüm yatırımlar, altyapı yatırımların 

oluştururlar. Altyapı yatırımlaruu diğer yatırımlardan ayıran bazı özellikler vardır1 S>. 

1 2 2 2 1 Altyapı Yatımlarının ô:zellikleri 

Altyapı yatırunlarını, ekonomik gelişmede rol oynayan faktörlere ve yatırımların 

alansal dağılımına göre iki grup altında toplamak m'Omkilndtır. 

- Ekonomik Gelifmede Rol Oynayan FalıtiJrlere GiJre Alıyapı Yatırım Tllrleri 

Altyapı yatırımlan, ekonomik gelişmede rol oynayan faktörleri kapsayan tarzda, JJç 

grup altında toplarunaktadır. 

- Mesleki Formuyoııla ilgili Altyapı Yatırımları: Bu altyapı yatıranları bölgenin 

sosyal ve potansiyel kalitesine bağlı olarak yalnızca işçileri değil, yöneticileri ve hatta 

girişimcileri de içine alan her derecede mesleki /orma.tyon ve genel efitimi 

kapsamak.tadır. Üretim tekniğindeki gelişmelere paralel olarak, bu altyapı yatınmlan, 

bölgesel gelişmede s'Orekli artan bir önem kazanmaktadır. Ç'QnkQ, ekonomik gelişmede 

büyük ölçüde, aktifnüfuswı kalitesine (yani öğrenim ve mesleki tecrübesine) bağlı olduğu 

söylenebilir. Mevcut ekonomik yapının pek gelişmemiş olduğu (geleneksel tarım ve el 

zanaatlanrun bölgeye karakterini vermesi hali) az gel~şmiş bölgelerde, aktif nOfuswı 

modem teknolojiye geçiş ve uygulama yapacak tecrübeyi edinmek fırsatını yakalamak 

imk8I1Bız denilecek kadar güçtür. 

Mevcut nüfusun tümüne yakın bir bölümünün tarımsal faaliyetlerde bulunduğu geri 

kalmış yörelerde, ekonomik kalkırunayı başlatacak altyapı niteliğinde görülen mesleki 

ıs Ayhan~ Tarkğ>e'tk Altyapı Yotınmltınmn Yapısı ve Getqimi. (Yayınlamnaımı Yobek İiilllll Tezi}. 
İlumbul, 1990. li. 3. 

t 9 Bunlar çok kılia. olarak t6yle<:e malımııbilir. Altyapı yafrnmlanmn vnimlililbtin llçtllmainde ,aç/ak 
11JrRbnu4 11/lyopı yallrunlılluc ekonomik in,qt ~k, donomik dldnlJli tırtlllmtık ve luılkı korumu 
amtıetylıı, devi~ yapılmuı f,Onllf/ulJllıaulıın •Ilı edilmni, altyapı yatırunlıınn •ollııdtklan /t4metkrin 
ith41.Uıin ı141JllR veyabtıne.l sumaymin bu"'""" sokulıımamtUL Dinla-. BIJtıuel, 291-292. 
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formasyon, yalnızca endüstriyel ve hizmet sektörlerine değil - mevcut potansiyeli en iyi 

şekilde değerlendirmek için - tarım sektörüne de yönelik olmalıdır. Geri kalmış bölgenin 

özelliklerine göre, yeni ihtiyaçları karşılayacak biçimde mesleki formasyon sağlayacak 

programlar düzenlemek ve bwtlan zamanla gözden geçirerek, gerekli değişiklikleri 

yapmak zorunludur. 

-- Sosyo-Ktılttırel Altyapı Yatınmları: Bu alfyapı yatırımlan eğlence, kültür 

hizmetleriyle sağlık personel ve tesislerini kapsar. Bu tür yatırımlar, belirli bir bölgede 

eksiksiz bir biçimde tamamlarunışsa, girişimciler için olduğu kadar sermaye ve işgllcü 

için de bölge son derece cazip bir duruma gelmiş demektir. Eğer, bir bölgede sosyo

kültürel altyapı yatırımlan eksikse, söz konusu bölge orada yaşayan insanlar için bile 

yeteri kadar cazip olmayacak, başta işgücü olmak 'Ozere, her türlü üretim faktörü başka 

bölgelere göçmek için sıraya girecektir. 

Sağlıkla ilgili altyapı yatırımlan, sağlık tesislerinin iyileştirilmesi yanında, koruyucu 

hekimliği, halkın sağlık alanında bilinçlendirilmesini de kapsar. Dolayısıyla, sağlıkla 

ilgili altyapı yatırımlarını, sosyal yönü yanında, ekonomik yönü de ortaya çıkmaktadır. 

Bölge halkının sağlık durumunun iyileştirilmesi, verimliliklerinin yükseltilmesini 

sağlayacaktır. 

- Ekonomik Altyapı Yatırımları: Ekonomik altyapı yatırımları, haberleşme, enerji 

ve ulaşım şebekeleriyle ilgili altyapı yatırımlan kapsar. Bu altyapı yatırımlan kalkınmayı 

harekete getiren bir motor olmaktan çok, bir çerçevedir. Gün11müzde üretim birimlerinin 

aşırı uzmanlaşması, ekonomik nitelikte olan altyapı yatırımlarının Oneminin daha da 

artmasına neden olmaktadır. lç dinamizmden yoksun olan geri kalmış bir bölgede, 

ekonomik altyapı yatırımlarından bazılarının eksikliği, görülmeye başlaması muhtemel 

seyrek ekonomik faaliyetlerin de körleşmesi sonucunu vererek, bölgenin kalkıruna şansını 

olumsuz yönden etkileyecektir. 

Bölgenin kalkınma atılımının sürekli olabilmesi için zorunlu olan bu yatırımların 

yapılması sırasında, bölgeden işgücü talep edilecek ve bunlara ödenen ücretler ve öteki 

harcamalarl~ buralara ek bir satın gücü zerkedilmiş olacaktır. Dolayısıyla henüz altyapı 

yatınmJan gerçekleştirilirken, geri kalmış yörede ekonomik canlılık filizlenmeye 

başlayacaktır. 

Her bölgenin ekonomik kalkınma perspektiflerine göre, altyapı yatınrnlarını önem 
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sırasına koyan bir program düzenlemek gerekmektedir. Bu programın d'Ozenlenmesinde 

her yatırımın verimliliği inceden inceye hesaplanarak birbiriyle karşılaştınlrnalı ve öncelik 

seçimi ona göre yapılmalıdır. EAer ekonomik altyapı yatınmlarırun sırası saptanamaz ve 

teknik idareler arasındaki dağılım rastlantılara bırakılırsa mten çok uzun dönemde verimli 

olan bu yatırımların etkinliği, daha da amltılrnış olacaktır. 

-Alansal Dajıüma GIJre Altyapı Yatırımları Tllrleri 

Ekonomik gelişmede rol oynayan fak1örlere göre ayırıma tabi tutulabilen 

yatırımların, aynca alansal dağılıma göre de çeşitli ayırımlara tabi tutulması mümkündür. 

Çünkü bu yatırımların bir bölümü doğrudan doğruya işletmelere yönelirken, bazıları bir 

merkeze, bazıları da tüm bölgeye yönelrnişlerdir. Bu nedenle altyapı yatırımlarını 

ekonomik alandaki dağılunına göre beş gruba ayırabilir20. 

- işletmeyi ilgilendiren Altyapı YatınmlaTı: Bu altyapı yatırunları, belirli bir 

yöreye - ömeAin, organize sanayi bölgesi, ldıçük sanayi bölgesi vb. endtıstriyel 

işletmelerini çekmek için yapılan yatırunlardır. Arsa satın alımını, arsalar llzerinde ortak 

hizmet yapılarının yapılması ve hatta bir takım ön inşaatlar, bu yatırımların başlıcaları 

olarak sayılabilir. 

- Kentsel Altyapı Yatırımları: C'Tenellikle belediyeler tarafından yerine getirilen, 

kentlerde yaşayan halkın yararlandıAı hizmetleri karşılamaya yönelik alt yapı 

yatınmlarıdır. Bu yatırımların eksildiAi, yerleşim merkezinin cazibesini amltacaktır. Tüm 

belediye hizmetlerine ilişkin yatırımlar, bu altyapı yatırımlarına omek gösterilebilir. 

- Endllstriyel Kullllnıma YDneliJı Ylresel Altyapı Yatırımları: Bu grup altyapı 

yatınmları, belirli bir yöredeki endüstriyel faaliyette çalışanların sosyal, külturel 

ihtiyaçlarını karşılamaya ve aynca mesleki formasyon vererek kalifiye işgüc'O yetiştirmeye 

yöneliktirler. Dolayısıyla, sosyal konutları, mesleki eğitim ve kursları, mesleki sergi ve 

konferansları bu tür yatırımlara dahil etmek m'Omldındür. 

- Genel Kullanıma Ait Yerel Alty11pı Yatırımlan: Genel eğitim, sağlık ve yerel 

taşıma ile ilgili yatırımlardan oluşan bu gruba, ilk ve orta öğrenim kuruluşları için 

yapılacak harcamalarla, hastane, çocuk, sağlık evleri vb. sağlık tesisleri için yapılacak 
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harcamalar girer. Aynca, halk hizmetine sunulan belediye otobüsü, metro, banliyö trenleri 

vb. bu grup yatınmlan içine girmektedir. 

- BIJlgeael Altyapı Yatırımlan: Bölgesel altyapı yatınmlan genel olarak yüksek 

düzeyde eğitim ve öğretimle, bölgesel ulaşıma ilişkin giderlerden oluşmaktadır. 

Üniversite, çeşitli enstitüler, araştınna ve denemeye iliş.k"in merkez ve istasyonlarla, 

kanallar, otoyollar, demiryolu, havayolu köprüsü vb. gibi bölgesel ulaşım ile ilgili 

yatınmlan, bu altyapı grubu içinde saymak mümkündür. 

1.2.3 Yerel Yönetimleri Güçlendirme ve Bölgesel Sorunlara 
Adaptasyonu 

Bir ülkede bölgesel kalkıruna politi.kasuun uygularunasına geçildiğinde, mevcut 

idari örgütun, bu politikanın ihtiyaç vermesi genellikle güçtür. Bölgesel kalkınma 

planların hazırlanması ve uygulanması için, yeni bir bölgesel örgütleruneye gitmek 

gereklidir. Bölgesel kalkıruna politikasının yürQtOlrnesinde çözftrnll gereken birçok idari 

örgüt problemleri vardır2ı . 

Bölgesel kalkınma politikasuun uygulanabilmesi ıçın, önce bölgeler hakkındaki 

ayrıntılı bilgilere dayanarak bölgeleri birbirinden belirli ölçülere göre ayırmak (homojen 

bölge ya da polarize bölge) ve daha sonra politikanın uygulanacağı yöreyi saptamak (plan 

bölge) gerekir. Plan bölge, nispeten geri kalmış bir bölgesi (!talya'run Mezzogiomo 

örneği) olabileceği gibi, bir ülkenin tüm illerinin gruplar şeklinde birleştirilmesi sonucu 

ortaya çıkan ve kalkınma planlarının uygulandığı bölgelerde olabilir (Fransa'da 21 plan 

bölge ayınm1 gibi). Bölgesel kalkıruna politikasında ilk adım, politikanın uygulanacağı, 

plan bölgelerinin saptarunası oldu~una göre, idari yapının bu yeni bölgesel ayınma göre 

örgütlerunesi gerekir. 

21 Bunlan. fU tc:kildc mulama mOmldlndOr 
- Mncut Ulari yapıyı !iOptanan p/Juı biJlgel.nin~ 11Jre yMi4en ''rlltlanek; 
- Plıln blJ/gelerindeki ylJndim udemeleriluü ydki deYri, yetki gmif/ili ve yerinlkn ylJndim ilkelerini 

u:yıulıunllk; 

·- BIJ/geselylJnetimin mtıli i.mktınltmm 1111tınntık ve ydali perıonele luıvıqmt111m solltım.ak; 
·Ha/kut yiJndime kolıJmomtt ıaj/Jlmtık; 
- YIJndim kodemelni tmmnda ıere.kli kotmlintiayo1f1l sollamak; 
• Baıı iJı,el ıiJrevlni yerlae ıeJJrdliJmek i.rJn ıad:liiimU ıelacebel yöndi.m çacnui d:qında IJı,el 

kıırulUJlat obqtunnak. 
- Mevaa idarl yapıyı sopllllwı plan b/Jlaelab~ 11Jre ye.nilWt 1W1iltkmek; Dini«, BIJlflael, 2'Yl. 
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Bu arada, özellikle il sisteminin uygulandığı ülkelerde il sınırlarına uymayan ya da 

birbirinden çok farklı il gruplaruu kapsayan bölgesel teşkilatlarunaya gidilmiştir. Bölgesel 

kalkııunada görev alan bir çok merkezi yönetimin her biri farklı bir bölgesel 

teşkilatlarunaya gitmesi, bölgesel kalkuuna politikasının etkinliğini aultacaktır. Bu 

nedenle özellikle gelişme ve kalkınma amacına yönelen çalışmalar yapan merkezi 

yönetimin bu faaliyetlerini, il kademesi dışında, fakat merkezleri ve kapsadıkları alanları 

ayıu olan bölgeler içinde toplamak gerekir. Böylece bir yandan merkezi yönetimin bölge 

düzeyindeki faaliyetlerinde gerekli koordinasyon sağlanacak, öte yandan faaliyetlerin, 

bölgelerarası dengeli dağılımını, kalkınma politikası gereklerine uygun bir şekilde, 

gerçekleştirilmesi mdmkdn olacaktır. 

Plan bölge düzeyindeki idari yapının nasıl olacağı konusunda da şunları söylemek 

mümkündür. Teknik hizmetlerin planlama bölgesi içinde koordinasyonunu sağlayacak, 

bölgesel planın hazırlarunası ve uygulanması devresinde yardımcı olacak bölgesel yönetim 

yapısı içinde çeşitli altematitlerden bahsetmek mümkdndür22. 

-- Plan b/Jlgelerindeki y/Jnelim kademelerinde yetki dnri, yetki genişlili ve 

yerinden ylJnet im ilAelerlni 11yg11liım11k; 

Merkeziyetçi sistemi benimsemiş olkelerde, tom kararlar merkezden alınacağından, 

alt düzeydeki yönetim kademelerinin, ancak merkezden aldı.klan direktiflere göre hareket 

etmeleri gerekir. Fakat bu, hem işleri bürokrasiye boğarak geciktirir, hem de maliyeti 

artırır. Bununla birlikte, Merke:zdeki yöneticilerin, t'Om bölgelerin özel şartların 

değerlendinneleri oldukça güçtür. Tüın kararları merkezde olan bir hük:ümet, giderek 

halktan u7.aklaşacak, halkın ne istediğini bilmek imkanını kaybedecektir. 

Geri kalmış yörenin kalkındırılması için gerekli olan önemli bir şartta; plan 

bölgelerindeki yönetim kademelerinde yetlıi del'ri, yetki geniflili 11e yerinden ylJnetim 

ilkelerini uygulamaktır23. 

::!:? Bu altcmıdiflcri 16ylecc ıuralıımak momkündOr: BiJlgatl Koordiıuuyon Komitai ve BiJlge Valiliti, (ôıellikle 
biJlz~ valilililıiıt balgn~l ~lconomik kalkınma koml.ıyonbm obqtunlp, BIJtıe•el kamu luwubq Vı.! 

Jıizlndl.erinin koortlinasyo1114 satlıımoytı Çtılıf ması ona cıyn bir IJnem kaQuıdırmqbr.) Daha 8cı.ıİf bilgi için 
bak: Arif Payaslıe>glu, Mnkezl ltlıuenin Topa Tqkllatt OıaiM Bir Jnukme. TODAlE·DPT, Ankara, 1966, 
•. 87. 

2.3 Bu yönetim kademelerinden yetki devri aadece yerel y6odimlere yetkinin devredilmeıi anlamını içermda.edir. 
Yetki 8eoİfliAi daha çok merkezi y&ıetimin yOkOoO azaltmak için bau yetkilerini bol3e1el ya da ya:el yOnetime 
bırakı!nwımı ifaade edetkaı; Yerinde yönetim (adem-i merkerıiyet) ile. lıılJcoındleriıı imar verme ydkiaioi, yereJ 
ya da bölgesel özerk kamu hukuku toz.el kifiliklcrirıe vamesiııi ifade için kullamlır. Burada 62.crk kurulufUD 
kuıdine ~ botçc.-i, uıze1 lcifiliti ve mıillan bulunabilece1ıir. Fakat bummla beraba-, bir tek yainden y&ıdiıı:ı 
yoktur. Her lllke. mevcut y6netim dOıcnioe ve serçeklqtirmdc iatediti ıanaca g6re. farklı bir yerinden y&ıetim 
y6ntemi selit1.irmekle k.ıırp karfıyadır. Birlqmif Milldler ArAt1JrmA Gnıbu Raporu, 13·16. 
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Bölgelerarasında dengeli ekonomik ve sosyal gelişmeyi ıağlamak için, bölgesel 

kalkınma politikası uygulayan ülkelerin, plan bölgelerini yerinden yönetim birimi olarak 

kabul ederek, birçok kararın bizzat yörede alınarak uygularunasını sağlamaları, hızlı bir 

gelişme için zorunludur. Çünkü, bölgesel nitelikte olan birçok hizmetin önem derecesinin 

merkezi yönetim tarafindan değerlendirilmesi ve alınan kararların uygulanmasının 

izlerunesi oldukça güçtür. 

- BiJlgeael y/Jnetimin mali imkanlarını arltırmaA ve yeterli personele 

kavuşmasını sallamak,· 

Çözümü gerekli sorunların oldukça yoğun olduğu geri kalmış yörelerde, ekonomik 

ve sosyal kalkınma için gerekli mali kaynaklar sınırlı olduğu gibi, idare yeterli elemandan 

da yoksundur. Ôzellikle yerinden yönetim ilkesinin benimsenmesi halinde özerk yönetim 

kuruluşlaruun, mali ve personel imkanlarına sahip olmaması, bölge kalkınma 

politikasının etkinliğini azaltacaktır. 

- Personel Sorunları: Bir ülkede geri kalmış yöreleri kalkındırmak için, geleneksel 

idare teşkilatı yeniden dOzenlenebilir. Bu amaçla plan bölgeleri saptanabilir. Çeşitli 

yönetim kademeleri arasında rasyonel bir görev dağılımı yapılabilir. Hatta halkın 

programlara katılmasıru sağlamak için gerekli önlemler alınabilir. Ancak böyle bir 

programın başarısı, yeterli, kalifiye ve rnoral24 durumu iyi personelin varlığına bağlıdır. 

Geri kalmış bölgelerdeki personel birçok sorunla karşı karşıyadır~. 

- Maü imkan ve Kaynaklar: Bölgelerarasındaki ekonomik ve sosyal gelişmişlik 

farklarını azaltıcı bir bölgesel kalkınma politikasını uygularken, sadece mevcut yönetim 

yapısıru bu politikasının gereklerini karşılayacak şekilde dnzenlernek, yeterli değildir. 

Yerinde yönetim kuruluşlarının gerçekleştirilmesinin yanında, bunların mali imkanlaruun 

sağlarunası gerekir. ôzelli.kle geri kalmış yörelerdeki yerinden yönetim kuruluşlarının 

24 PayadıoAlu, 143 
25 - Y crd ve b6lgae1 y&ıetiıQ. yöre halkı ile edilli bir biçimde ~acak nikli.kle ve yeterli penonel 

olmıımııııuıdarı doı. itkmb çekebilir. 
- ~eııt ve b0)11k mdropolla-de çalıpnıık,. buralarda kaliteli elitim kunımlarmıo. yObck okullann bulumnaııı 

yanında konut, ıağl.ık ve ei}aıce bizmdlcrioiıı gelifmif oım.ı nedaıiyle, avanıajhdar. Dolaywyla, geri ka1mıt 
bölgelerde yılr0t1Ucıcdt idari ve teknik foaliydlerde etkin rol a18':8k ycteııdde eleman1arm cbikliji. 
prosrıawllllll bllflll'l.llUll olu.miuz y&ıde etkila-. 

- Devlet memuru ile halk ar111D.daki ilitkilude. selaıe:bet mcm.ır zihniyetinin olmut, himıetJain etkiıılipu 
azaltmakıadır. Birleıpnif Milletla- Arzıt1uma Grubu Rapora, 62.. 
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merkezi idarece mali yönden desteklenmesi gerekmektedir. Yerinden yönetim ilkelerinin 

uygulandı~ı plan bölgelerinde, mali imkanlanrun sağlanması için alımnası gereken 

önlemler, şöylece sıralana.bilir26. 

- HalAın ylJnetime katıbnasım sağlamak; 

Bölgesel kalkınma plan ve prograrnlanrun, bölge halkının katılması olmaksızın, 

merkezden yapılan bir takını çalıimalarla bilinçli ve etkin bir şekilde yürütülmesi oldukça 

gllçtür. Fakat, plan bölgelerini saptandığı ve geleneksel yönetim yapısının bölgesel 

kalkıruna politikası gereklerine göre gömen geçirilerek. yerinden yönetim görevlilerinin 

halk tarafından seçilmesi çok önem arzeder. Ancak bu şekilde, plan ve programlar daha 

bilinçli olarak yapıldığı gibi, yönetimde de halka karşı samimiyet ve duyarWık artacaktır. 

- YIJnetim kademeleri 111'asında gerekli koordina.tyonu sağlamak; 

Bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmak için alınan önlem ve girişilen faaliyetler 

ne. kadar iyi koordine edilirse, o ölçüde başarılı olacaktır. Bu nedenle yerel ve bölgesel 

düzeyde olduğu kadar ulusal düzeyde de, faaliyetlerin koordinasyonwıu sağlamak gerekir. 

- Baıı Dıel g/Jrevleri yerine getirebilmek için gerektiğinde geleneksel ylJnetim 

çerçevesi dqında /Jıel kurulullar oluşturmak, 

Bazen az gelişmiş bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek, 

geleneksel idari teşkilatla mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, kamusal ya da özel 

faaliyetlerin hacmi bakımından yerel ve bölgesel ve hatta -nlk:e dtlzeyinde olabilen özel 

kuruluşlara başvurulabifu27. 

1.2.4 BOyOk Metropollerin Gelişmesinin Smırlandıralması 

Hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde, büyük metropollerin bulwıduğu 

26 - Geri ka1mıt yOrclcrioiıı aoıı.--yal ve ekonomik kallpnmamıı ıaiJamak için uluul planlar& ve nıQınkiln olan 
yeclerde, bölge plan ve programlarına uygun olarak yerel birimlete 6daıek verilmeai, 
- Uluıal kalkınma ve vergileme 6olcmlaine &}'ak uydurabilmelerini uiJamak amacıyla. yerel ylbıctim ve 

bölgeael birimlerine vergi koyıwık ve «eki yollardan gelir aaAiama ydkilerinin veriJmelli, 
- BOyak b1kımna projelerinin. bizzat merkezi y6Detim taradindan finanse edilmesi. Tihn bu 6nlemler. yerel ve 
bölgC*el yöndinıin, mali imkaoıannm ıajlımmııaı ve murh olan byııak1ann uluaal kalku:ın:ıa p.lanlanna uygun 
kullanıtın.uıın denetimi amacmay6nelild.ir. Birlqmiı Milletler ArqtumaGrubu Raporu. ?6. 

27 Geoit bilji için bak. Dioler, BiJlguel, 305. 
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aşın kalabalık bölgelerde yaşayan insanlara belediye hizmetlerinin götürt\lmesi gOç ve 

pahalıdır. Bu bölgelerde işletmeler olumsuz dışsal ekonomilerle karşılaşmaya başlar ve 

üretim maliyeti artar. Çevre kirlenmesi ileri boyutlara ulaşır. Sonuçta bu bölgelerde yaşam 

aşın derecede güçleşir. Çalışanların verimliği 87.8.lır. 

Büyük metropollerin bulunduğu bu bölgelerin daha da kalabalıklaşmasının önüne 

geçmek gerekir. Kuşkusuz yukarıda belirtilmeye çalışılan geri kalmış bölgelerin 

kalkındınlması, bu bölgenin bünyesindeki bazı merkezlerin nüfus tutmaya başlaması, 

metropoliten bölgelere olan göçün önüne set oluşturacağından, metropollerin daha da 

büyümesi nispeten de olsa önlenmiş olacaktır. Ancak metropoliten bölgelerin sorunlarının 

halli için, geri kalmış bölgeleri kalkındınna politikasının olumlu sonuçlarım beklemek 

yeterli değildir. Bu bölgelerinin sorunlarının halli için; N/lfusun kırda tutulması, 

metropoliten blJlgedeki faaliyetlerin bir kısmının geri b/Jlgelere transferi ve b/Jy/lk 

1ıe11llerin n/Jfusumm, uydM lıenl 'Ve yeııi kentler oluşturularaA dağıtılması gerekir. 

1.2.1.1 N/Jfusun Kırda Tutulması 

Bölgesel kalkınma araçları, geri bölgelerin kalkınmasını sağlayarak bölgesel 

dengesizliği azaltmak amacına yöneliktir. Oysa metropoliten bölgelere göç ve bu 

bölgelerdeki luzlı nüfus artışının nedeni, az gelişmiş bölge kaynaklı göç yarunda, ülkenin 

her yanında gelen kırsal kökenli göçtür. Kırsal kesimden dışarıya yönelen göç, çeşitli 

nedenlerden kaynaklanmaktadırıs. 

işte tüm bu sebeplerden dolayı göç alan şehirlerin nüfus artış hızını düşümıek ve 

özellikle de metropoliten bölgelere yönelen nüfusu azaltmak için, kırdan dışarıya doğru 

olan göçü durdurmak gerekir. Bunun için, kırsal yerleşme merkezlerinde, tarıma dayalı 

28 Dinler. Tarım. 89-11 O~ Bu fakt6rler yaygın olarak köyün Ditfuıru iUiini meydana getirerıler ve fdıirlerin utıfuıru 
çekmeırini aağlııyımlar diye iki llD& grupta toplaruıbilir. Ban yazarlara söre köyün itifi ana bqhtı altuıda. nOfu& 
tazyiki, yeteniz ve k6to daArtllmıı toprak. gizli itaWik, ebik idıdam. dnf{lk prodOktivite. dnf{lk gelir ve 
fakirlik. mevııiın dıfı ildi.adi faaliyetlerin oıevwt olıwq14a. tabii afc:tl«. ejitimle artan ıoeyyaliy~ kan davalara. 
tarım araziırinin, özellikleri. iklim tartları ve erozyon olarak malanmaktadır. Şehrin ~ bıtilılı altında .İM; 
k6y- tehir 3eliı- f arklan. daha. ileri elitim. tebrin cıw'bai. İf bulma Omidi. daha~ bqyat itandaıts. modem 
aaAlılc temleri ve utaıpm imkanları fekliııde ita.de edilmektedir. Nuaret Ekin, Gt!f4ttı Ülkel.erde ve TIU/ciye'de 
lşsi.z/ik. 1..'Wıbul. 1971, aı.209 

Fakaı, bazı yazarlar uım bu ııebepleri kabul ecmdde beraber, bunlardan bqhca oç faktörlln TOrkiye'de 
öncelikle rol oynadıtı vurgulımrmfbr. Bunlar: Şehirlerde istihc:lnm imkanı. Köy ve febİr kesimi aramda köylerin 
al~hiı.te olan sc:lir farkı, Şehirlerdeki eğitim, &atlık. but zamanlan dejerlaıdiroıe gibi ıııoııyo-kOltOrel jmlqmJar 
olarak belirtilmiftir. Bu Oç genel f akt6r0 yanında d6rdnnc0 bir faktör olarak ta, ton yıllarda gQveolik nedeniyle 
iç g6çiln olduAumı a6r0lmtktedir. Nevzat Yalçıolai, TIUkJ:Ye'nbı Sosyal BQnyai, htaııbuı, 1972, ııı.133. 
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sanayilerin gelişmesini teşvik edici programlar uygulanması, emek yoğunluklu bazı sanayi 

işletmelerinin kırsal karakterli yörelerde kuruluşunun teıvik edilmesi gerekir. Yine kırsal 

yörelerde el sanatlarının öğretilmesi, gelir getirici projelerin desteklerunesi yoluna 

gidilebilir. Böylece bulunduğu yörelerde iş bulan, tanın dışı alanlarda ek gelir irnkaru elde 

eden köylülerin kente göçü için nedenler ortadan kalkacak ve dolayısıyla kınn itici gücü 

azalacaktır. 

1.1.1.2 Metropolüen BIJlgedeki Faaliyetlerin Bir Kıammın Geri 

BiJlgelere Transferi 

Metropoliten bölgedeki nüfusu azaltmanın bir diğer yolu, bu bölgelerdeki ekonomik 

ve toplumsal etkinliklerin bir kısmuun öteki bölgelere aktarılmasıdır. Bunun için, 

faaliyetlerin geri kalmış bOlgelere alı.'1aracak işletmelere büyük avantajlar ve mali 

yardımlar sağlanabilir. Ancak bu gibi projeler riskli olduğu kadar, çok mali yük gerektirir. 

Bu alanda izlenecek bir diğer politika, büyük kenilerdeki üniversiteleri daha geri 

bölgelerdeki kentlere transfer ederek yeni oniversite kentleri oluşturmaktır. Büyük 

kentlerde, sadece o kentlerde yaşayan ailelerin çocuklarına yetecek kadar fakültelerin 

muhafaza edilmesi yeterli olacaktır. Aşırı kalabalık bölgelerdeki faaliyetlerin öbür 

bölgelere transferi, büyük kentleri rahatlatacak nitelikler arzetrnesine karşın, uygulaması 

oldukça güç ve pahalıdır. Bu nedenle transfer politikası pek tercih edilmemektedir29. 

1.2.1.J BayilA: Kentlerin Nüfusunun, Uydu Kent ve Yeni Kentler 

Oluşturularak Dafıtılması 

B11yük kentlere hizmet götürmenin maliyetini düşürmek ve kent yaşamının 

zorluklarını azaltmak için, bu kentlerin çevresinde yeni kentler oluşturulması düşüncesi 

ileri sürülmüştür. Yeni kent, uydu kent, peyk şehir ya da yatakhane kent de denilen bu 

yeni kentlerin özelliği, bayalı kentte olan glJça tutmuı yanında belediye hivnetlerinbı 

glJtllrlllmeai ylJniJnden /JnemU avantajlar aaflmnasıdır'o. 

29 Trıınsfcr yerine. yaıi etkinliklerin ve yaıi ifletme1erin b61sede .kunıhlfunu zorlllfUraçak. ııkı bir tekilde .izne 
b&Alama. ve buıalarda yapılacak yatınmlan h« tQrlo tefVilderin dafaııda. 1utma y6ntemi, wcih edilmektedir, 
Dini«. BIJ/ge6el. 307-308. 

30 Öle yandan bu keaıl«de 'Yllfll'Janlar bOyQk keaılain i&tibdam imkan1arma ıahi.pkco. çevre sonm1anndan uzak. 
tabist ile iç içe huzurlu bir Yllfmn ortamı yakalll'jabilccddcrdir. Y mi olupuulacak olan kmtlerin mıfuılarmm 
40 ila 110 bin, ırwıkC!l11.e olan uzakbk1arwm iat; 40 ila 50 km olmaın öngörtllmeldedir. Kuflwauz yeoi kan 
projelerinin bllfıınlt olabihneri içio. her Olkaıin tart1111111& s6re farklı olmakla birlikte. bOyOklOklerini.n. 
ııa,yılannm, anakeote uzak1ıklann.ın veyerltrio.in çok iyi aaptanmaıu aettkmekıedir. Dinltl', BISı,uel, 308-309 
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1.3 KALKINMA KUTBU 

1.3.1 Tanım 

Ekonomik kalkınma, yatınmlann, tüm ülke düuyine - başka bir ifade ile ekonomik 

alana - serpiştirilmiş şeklinde bir politika ile sağlaıwnaz. Kalkınma hamlesinin 

başlangıcındaki her ülke, ekonomik faaliyetleri belirli sayıdaki ll)'rıcahkb noktalara 

yığmak zorundadır. Ancak bu şekilde bir hareketle, kalkıruna hamlesini başannak 

mümkün olacaktır. Fransız ekonomist François Perrox'nun "ekonomile gelifnıe, her yerde 

birden glJriJbneı, f arkb şiddetlerde çeıitll nokıa ya da kutuplarda oluşur, çeıüli 

yollardan deli1en nihai etkilerle tQm ekonomiye yll)'ıhr"'1 şeklinde dile getirdiği bu 

görüş, birçok ekonomist tarafından benimsenmektedir. 

F. Perroux'un bu tanınmış cümlesindeki etapların, gOnQm'Ozün gelişmiş ülkelerince, 

ekonomik gelişme süreçleri boyunca yaşandığı gözlenmektedir. Çünkü kalkımnarun 

belirli sektör ve özellikle belirli yörelerde başlaması rastlantı olmaktan öte, ekonomik 

gelişmenin ilk şartıdır. Bazı yörelerin, sanayi devriminden önceki dönemlerde bile, bir 

kısım nedenlerle, öteki yörelerden daha zengin olduğu öne s1ln1lebilir. Bu şekilde bir 

farklılaşmayı sağlayan şartlar, endüstrileşme ile ortaya çıkan mekanizmadan oldukça 

farklıdır. Aynca sanayi devriminden önceki dönemde daha zengin olan yöreler, sanayi 

devrimi ile birlikte bazen önemlerini yitirirken, çoAu kez de kutuplaşma sürecine girerek, 

yine ilk kaJkınma kutuplarını oluşturmuşlardır. Bu tarihsel olgu, kalkınmada 

denge.siz.liğin motor lıaraltere sahip oldufunu glJstermelıtedir. Bu dengesklik ise hem 

self.tDrel, hem de alans11l tmllımdıulır. Kalkınma kutuplan, denguiı kfllkınnıa 

giJr/JşiJ.nlJ tamamlamaktadır. 32 

Az gelişmiş ülkelerde ekonomik gelişmeyi başlatmak, gelişmiş ülkelerde ise, geri ve 

sorunlu bölgeleri kalkındırmak amacıyla belirli yörelerde, kfllkınma lıutbu adı verilen 

gelişme merkezleri oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böylece gelişmekte olan 'Olkelerde 

ekonomik gelişmeyi başlatmak, gelişmiş ülkelerde de başlamış olan gelişmeyi daha az 

gelişmiş bölgelere kadar yaymak mümkün olacaktır. Kalkııuna kutuplanrun ortaya 

çıkmasında hareket noktası sarakleyici ya da motor denilen birimlerdir. Kutup ekonomik 

31 Perroux. 143. 
32 Bq.ka bir ifadeyle, kalkmma kutuplan teorui, kalkıımıayı ııekt.6rel y&ıdeo iııceleyeo deııgeıüz kaDamoa teoıUiııi 

dııha ileri göUır«ek. alam da analize ıokmaldadır. Dolll)'llıyla. daha mııntıbal ve 8Cl'çdcçi bir analizdir. Dinler. 
BIJ/ıut!l, 402. 
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gelişmeyi başlatacak böyle bir birimin varlığıyla oluşabilir. Sürükleyici birim, basit bir 

birim, örneğin bir işletme olabileceği gibi, bir çok birimin iç içe birarada bulurunasıyla 

ortaya çıkan bir endüstriyel kompleks de olabilir. 

Aynca, belirli bir ekonomik alanda faaliyetlerini sürdüren sürükleyici işletme, söz 

konusu alandaki toplam girdi ve çık1ılann önemli bir kısmını toketir ve Qretir. Bu şekilde 

faaliyette bulunduğu ekonomik alan Ü7.erinde önemli bir yere sahip olan sürükleyici 

endüstri satın aldığı girdiler ve piyasaya sunduğu çıktılar göZönüne alındığında, gelişmeyi 

harekete geçiren, sürekleyen bir motor görevine sahip olmaktadır. Sürükleyici endüstriyi 

saptamada alınan ölçüt, bir endüstrinin girdilerini ve çık1ılanru arttırdığı zaJnM4 başka bir 

ya da birçok endüstrinin de satışlarım arttırmalıdır. Bu takdirde birinciye slJTllkleyici 

enda,,tri, ikinciye ya da ikincilere de slJrllklenen (ballı) endüstriler denilmektedir. 

Sürükleyici endüstrinin istihdam imkanları saAlayan genç bir endüstri olması gereklidir. 

Bu endüstrinin ayru :zamanda keıulUi gelilirken, mllmlılln olduğu kadar çok selıt/Jrll de 

beraberinde geU,tirebUme IJr.elliline sahip olması gereklidir. 

Aynca, endiJstriyel kompleksi, sıkı bir ilişki içinde olan belirli yörelerde yerleşmiş 

faaliyetler olarak belirlemek mümkOndür. Bu faaliyetlerin başlıcaları olarak, enerji üretim 

endüstrisi, hammadde fu"etim endüstrisi, tarımsal faaliyetler sayılabilir. Endüstriyel 

komplekste, birden çok sürükleyici bir arada, içiçe girmiş bir şekilde faaliyette 

bulunmaktadır. 4te bu sürükleyici endfistriler arasında, en yüksek gelişme hızına sahip 

olan endüstriye /ıilii endllstri denilmektedir33. 

Sürükleyici birimin bazı özelliklerini ortaya koymal1a yarar vardır. Ôncelilıle, bir 

endüstrinin ancak belirli bir zaman için sürükleyici olacağının belirtilmesi gereklidir. 

İkinci nolcta, sürükleyicilik özelliği gösteren birimin, bu özelliğinin büyük ölçüde, 

faaliyette bulunduAu yöre ile sıkı bir ilişki içinde olmasıdır. tlçilncil olarak, belirli bir 

yörede kurulan endüstriyel faaliyetin otomatik olarak kutup oluşturacağı düş'Onülemez. 

Kutbun oluşabilmesi için, sürükleyici birimin faaliyette bulunduğu yöredeki tüm 

faaliyetlere egemen olabilecek bir üretim hacminde olması gerekir. 

----------
33 Ama ııapt.anıw.-ı olWkça gQç olan kilit aıdılmiler bir analiz araa olmaktan 6te bir 6uıllik. göıltermezler. KeııWı 

ve ônemJi olan. bir ekonominin yapwında. f aalzyetlcrin uyanldıjı ya da gelİfme dimmimı a18111 olan .,ncalıkb 
.ooktaların varlıAtdır. Dinler, BiJ~u~I, 404. 
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1.3.2 Kutuplaşma Mekanizması 

Kutup ve kutbun çevresi arasındaki ilişkilerin kurulmasını sağlayan kutuplaşma 

mekanizmasını saptayabilmek için sürükleyicilik olayım incelemeden önce, kutbun 

yöresinin karakterinin bilinmesi gereklidir34 • 

Oncelikle, sürükleyici faaliyetler için, her şeyden önce, yerel imkanları, yerel 

kaynaklan bilmek ve bunlara uygun bir seçim yapmak zorunluluğu vardır. Bazen bölgenin 

yapısını değiştiren yeni kaynakların keşfi ya da atıl kaynakların üretime katılması, bu 

ihtimallerin olmadığı hallerde ise yerel kaynaklardan nispeten bağımsız yeni faaliyetleri 

yörede yetiştirmek gerekir35. 

1.3.3 Kutuplaşmanın Bölge üzerindeki Etkileri 

Gelişmeyi durdurucu ve gelişmeyi sağlayıcı etkilerin eşanlı beraberliği sonucu bir 

merkez, çevresini daha da yoksullaştırarak ya da çevresinde gelişmeyi sağlayarak 

kalkırurke~ bölgede demografik, sosyal ve ekonomik alanda olmak Ozere bir takım 

değişildikler olacaktır. Kutuplaşmayı daha iyi anlamak iç~ bölge üzerindeki bu etkileri 

bilmek gerekir. 

34 Genellikle. bölge ekonomisi, veri bir yörede, illrOkleyici eıııdOitrinin faaliyetlerini incel«. Bu veri olarak 
ıı.lınaıı yöre:ııiıı. o~ ayn durumda olabileceji kabul edilir. 

-Gerilemellte olalt 1raça1r biJlze: Kutupl8f1Dlf kalkınmanın 3erçeklqtirilmeııinde kaılgılan, yöre, 
gelifmekte olan bir ya da bir kaç dalın dıt rekabete dlly•mımamıwı ıonucu bazı gQçlOklerin ortaya çıktıjı 
k-OçOk bir bölge olabilir. Böyle bir bölge&el bunalımda ıorun, yeni bir geliiJDe ortamı dozeolemek. bafka 
bir ifade ile, mevcut yatınmlnrdan yarnrlanıırak. yeııi geliftirilesı bir ..OrOkleyici endOrtri il e durgunluju 
ortadan kaldırmaktır. 
- Gelifmi.ş durgun b/Jlge: Eler. kıqs kıqıya olunan b6l3e,. belirli bir bqcri din.amimıe 11hip 8e1İflnit bir 

b6lge iııe, böl3edeki durgunluju ortadaİı kaldırmak içm, bölgeye canlılık verecek iOrOkleyici birimin, bölsede 
tiı.aliyete seçirilıneıri serddr. Böyle selifmit bir dursun bölgeoin ıonmlan. az. selifmif bölgdcriokiııdaı olWkça 
forldıdır. 
- A.: gelqmq blJlge: Gelir dilzeylcri ve bunun :zaman içindeki dejİfim &eyri. DOfİJI yapım. gelipe hızı. iatihdam 
yapın ve özel y81ınm. ha.ani ile geli.pnİf durgun bölgelerden ıı;ynları az selifmiı bölg~ yalmzca gelir arUırmılya 
yönelik dejil. fakat her ıeklörde çqitli orciici birimlain Gırum ve davrllllflıınnı ohmAu kadar. bölgede yapı.W 
detifilcliji getçekl~ecek kalkınma kutuplan olufblnllak gerekir. Dinler. BiJlgeıet. 40S-406. 

35 Tllm bunlarl11 birlikte, kut.bun olnwroıw•m qdleyaı fakt.&lcde de ~ılmaktadır. Bu alandaki birinci aııel. 
davr8Dlf ve zihinm yapıdıın gelebilmdı.ıedir. Ekonomik 1uıJkmma, bölgeye canWık verirken. bölge 6rf ve 
adetlerine uymqaıı yaıiliklcri de beı-ııberinde gdir~dm. ıiddede tepki görebilir. Yine bOyle bir kutbun 
ohıpnaınna ikind aııel, bnlcnkıal yapıdan 8elebilir. Ticari ve eııdllmiyel add6rde aile tipli ifldme!erin 
egemaıliji. gerçeklqtirilecek yabnmlar için getekli kapital birikimine aıgd olabilir. Fakat. bu alanda 
kartı18il1aıı en bll:yllk aııel, fQphem, ekonomik aıgellerdir. Bu q"11erin en cınemlili de ilOl'Okleyici birimi 
tainamlııyıcı olan f aali)'etlcrin bölgede bulumwrmasıdtt. Sekt6rler 111'111Ulda, olchıkça ileri dereceye varım ilijkilcr 
olma.dan, kallcmrruııuıı lı:nmOlaiif iOreci. harekde g~ecda.ir. Ejer tamaml•a faaliyetla- yderince harekete 
geçeme:ıac; iOrOkleyici birim kalkınma kutbumm olııfturulmuun ıatlayamı,,acak. ama bölgede selifme noktuı 
ol1iıacaJwr. 
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1.3 • .J.J Demografik Plandaki Etliler 

Kutuplaşma ile birlikte, Demografik planda ortaya çıkan etkiler, istatistiki olarak 

saptanabildiği gibi, rahatlıkla da görülebilir. Kutbun oluşması sırasında çevresi üzerinde 

yaptığı gelişmeyi durdurucu etkilerin en önemlilerinden biri, çevresindeki dinamik nüfusu 

kendisine çekmesidir. İşte kutba yönelmiş olan bu göç önemli Demografik sonuçların 

doğmasına yol açmaktadır. Bu göç, bölgenin kutup dışında kalan yöreleri dinamik 

nüfustan ve kalifiye işçiden yoksun bıraktığı ölçüde, önem taşımaktadırle. 

J.J • .J.2 Soaya/, Plandaki Etlıiler 

Kutuplaşma olayı ile birlikte sosyal planda ortaya çıkan deAif iklikler oldukça önemli 

olmakla birlikte, genellikle pek incelenrnemektedir: Kutup merkezindeki halkın inancı, 

değer yargılan değişecek, geleneksel uygulamalara son verilecektir. Bu arada ticari 

işletmeler aile işletmeciliAinden ortaklıklara geçerken, tarımsal itletmelerde, işletme 

ölçeği ve kiracılık ilişkileri değişecektir. Yine, daha yüksek gelir, tüketim ahşkanlı.klarıru 

değiştirecektir. Bu deAişikliğin en önemli göstergesi olarak, eğlence alanındaki gelişmeler 

rahatl.ıkla izlenebilecek niteliktedir. Aynca, çok partili demokratik rejime sahip ftlkelerde, 

seçmenlerin politik tutumlarında önemli deAişiklikler olacaktır. 

1.J.3.J EkonomiA Plandaki Etkiler 

Ekonomik alandaki değişiklikler, genel olarak en çok Uzerinde durulan konulardan 

biridir. Bu alanda, Uç seri etkiden söz edilebilir. 

- Kutupta sarakleytct birimin faaU1etlert son"cu ortaya çıkan dqsal ekonomllerln 
varlılıJ'la biJlgeye cezbedllndl olan tamamlayıcı /oallyetlertn sonucu ıtıllanan geU,nNlet. 

- Kutbun geU,ttılllnest tçtn geıçekleftlıtlen yat11ımlar ve satan alınan glıdJleı lçtn 
yapılan harcamalar, blJlgede satın alma giicanan artmasını sallayarak, yeni yatırımların 
dolmasını sallayacaktır. Bdylece biJlgede lıer lıarelut, yent /ıarelcetleıt 11yuacak111. 

- Nihayet, buluşların yayılması ve taklldl kanalıyla ortaya çıkan gelişmelerden siJz 
edl/.ebtllr. Sonuçları ekonomik olan bu etktler, sosyal etkilerle de blrleıebtllı. 

Tnm bu etkiler ortaya çıktığı ölçüde bölge ekonomisi tam bir değişim ıçıne 

36 Burada llk etki, bu ıoç IODUamda, kutuptaki Yll cırtaJMDM•, kutup çevresine oranla daha dopnesi teklinde 
ortaya çakmaktadır. lkinci etki, kmtlqme olll)'l teklinde ortııı>'• çıkrnaJd.adar. 06ç alıırak ka1aba1ı1datan kutup 
meıdu2i, kcat bOviyetini kır.tan•calWr. Bu tekilde ıelifeo kcat merkerlindaı dOfOm;e yapsa, aküf DOfüuıo 
aekt6rlc:r araaındaki datılmn da dciifildile up. SftıOkleyic:i. birim ve baih endOitrilc:r. yap1ıklan yabmolar 
ionuaıyaıi ~'lihdamlar iaiJarlar. Dinlu, B~uel, 409. 
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girecektir. Buna karşın, eğer bu etkilerden bir kısmı bütnnüyle ortadan kalkmış ya da 

suurlarunış ise, kutbun kalkınması tam olarak gerçekleşmeyecek, ancak yörede sektörel 

bir gelişme ortaya çıkacaktır. Bu da söz konusu merkezde, kallruunadan oldukça uzak, 

nispi bir canlılık ortaya çıkaracaktır. 

Şu belirtilmelidir ki, kalkınmanın temelinde, dengesizliğin motor karakteri 

yatmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde gelişme bir ya da bir kaç bölgede başlayacak ve 

buralarda giderek yoğunlaşacaktır. Kısaca tarih.sel .kutuplar denilen gelişme sonucu, 

ülkenin belirli yörelerinde tehlikeli ve ağır birikimler olacaktır. Bu, nüfusun ve az 

sayıdaki ekonomik faaliyetlerin başkent ve çevresinde toplarunış olduğu az gelişmiş 

ülkelerde görülürl7. 

1.4 BAZI ÜLKELERDE UYGULANAN BÖLGELERARASI 
FARKLILIKLARI AZAL TiCi POLiTiKALAR 

G\lnüm\lzde her ülkede bölgelerarası dengesizlik mevcut olduğu ve bu durumun 

dii7.eltilmesi için farklı yol ve metotlar kullanıldığı bilinmektedir. Burada, ABD, İtalya, 

lngiitere, Fransa, Almanya, Japonya, lsviçre'de yapılan denemeler ortaya konulacaktır. 

1.4.1 ABD Tennessee Vadisi'ni Kalkmdırma Politikası 

Son derece geniş bir ülke olan ABD'de XX. yüzyılın başında çeşitli bölgeler 

arasında önemli gelişmişlik farkları ortaya çıkmıştı. Bu ülkenin doğusunda bulunan 

Ohio'nun bir kolunu oluşturan 1600 km uzunluğundaki Tennessee Irmağı, oldukça 

düzensiz bir su rejimine sahipti. Düzensiz yağışlardan kaynaklanan sel baskınları, 

erozyona sebep oluyordu. Tarımsal Qretimi bundan olumsuz etkileniyordu. NOfusun 

yansından fazlası çiftçi olduğundan, fert başına gelir çok az idi. Okwna yazma bilenlerin 

oranı düştıktü. 

Tüm bu olwnsuzluklarla beraber, 1929 ekonomik krizinden bu bölge diğer 

bölgelerden daha fazla etkilendi. Bunun nzerine 1933 yılında 9 yit için seçilen 3 

direktörün 3'er yıl ara ile başkanlık yapacağı38 Tennessee Valley Authority (TVA) genel 

37 ôrneP. Olkemizde. Marmara ve Ege Bölgeıııinin belirli y6relainde ve Ankara dolayında b~ olup, giderek 
buralarda yojuıılapüd.adır. B6lgelCI' arumda giderek artan bu sdifmc fmkmı kaıdi ..ıne bırııkmamalı, 
niıobtteo daha. geri durumda olan yôrolerde, kalkınma kutuplan oluıb.ınılacak b6lgael hlkmma politika.lan 
izlemek gerdcir. Dini«, BIJtguel, 4 l l. 

38 Talst Ujur, "Bllı,u~Kal.kurm11. lçJn Ôl'nd Bir Ç4lı1mo TYA. "•Planlama dergüti Sayı:21, Mart 1987, &.612 
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olarak bölge halkının ekonomik ve sosyal refahını arttırmak için doğal kaynaklan 

geliştirmek ve korumak, Tennessee Nehri'nin kollarında direnaj çalıımalan yaparak bu 

nehirden azami faydayı sağlamak (taşımacılık, hidroelektrik, sulama, balıkçılık, turizm 

vb), uygun kullanım planlan yaparak özel giri.şimi teşvik ebnek gibi görevler yOklendi39. 

Elektrik üretim ve daAıtımında yetkili kılınan TV Aya devlet arazileri parasız olarak 

verilmiş, TV A'nın görevlerini yerine getirebilmesi için bütçesi güçlendirilmiştir. Bir 

yandan mevcut sermayesi gQçlendirilirken, diğer yandan da Federal Finans Bankası ile 

devlet hazinesinden borç alması saAlamnıştır. Aynca önemli projelerin finansmanı da 

devlet bütçesinden desteklenmiştir. Ylllırımlllr11 lıamu IJnclllalı etmif, çqitU teıviJılerle 

IJ:,el se/UIJr de bu vadiye çelıibniftir 40. 

TV A, gelişen sanayinin ihtiyacı olan teknik personel ve vasıflı iş güctınün vadiye 

gelmesi ve bunların eğitimi için önemli yatırımlar yapmış ve bu konuda özel sektör ile 

üniversitelerin işbirliğini de sağlamıştır. 

TV A tarafından Tennessee Nehri "Uzerinde 21 baraj kuruldu ve altı baraj gölü 

oluşturuldu. Bu barajların tom güney eyaletlerinin gelişmesine yetecek g'Oçte elektrik 

'Oretildi. Bölge sanayiinde, özel sektörü teşvik tedbirlerinin de olumlu etkisiyle, önemli 

gelişmeler oldu. Elektro kimya, elektrometalurji, kaAıt ve gübre sanayileri gelişti. Elde 

edilen ucuz elektrik enerjisi~ sulama imkanları ve gübre sanayi girişimcileri bölgeye çekti. 

Bugün 50'nin üzerinde baraja sahip olan bu vadi, basamak basamak birbirini izleyen 

göllerle kaplıdır. 1930'lardan bu yana, ağaçlandırma çalışmalarıyla zengın orman 

alanlarına kawşmuştur ve su rejimi tamamen dazelmiştir"'1 • 

Terın.essee V alley Authority'nin faaliyetleri sonunda, sekiz ilin bulunduğu fakir tarım 

bölgesi, hem yüksek verimliliAe sahip bir tarım bölgesi haline gelmiş, hem de ucuz 

elektrik enerjisine dayalı bir çok sanayi bölgede faaliyete geçmiştir. Bugtın bölge ayru 

7.amanda ABD'nin tarım deneme merkezlerinden biridir. GObre kullanımı, toprak ıslahı ve 

verim artırıcı ilaçlarla ilgili çalışmalar, bölgedeki merkezlerde yürütolmektedir. 

3g ~66-67. 
40 Cllneyt Kııhrımıım. Ülke Ekonomisinin içinde BIJ/6nelKalkuunamn Önemi (GAP Önteli). (Yııyınlanm80l!f 

Yabek Liııam Ten), lıd.aııbuJ., ım, •.23. 
41 TOBa Kalkuımada Ônalikli YIJreln Ve BIJl6ael Gelipne için s;, Model. Ankara. 1989. ı.SS-56; 

Kahraman, 23; Açma, 67--68; Diol«. BIJ'6uel, 310 
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1.4.2 ltalya'da Güney ltalya'yı Kalkındırma Politikası 

İkinci Dünya savaşı sonrası ltalya'nın kuz.eyi ile g11neyi arasında sosyo-ekonomik 

gelişmişlik farkları, kuzey lehine ileri boyutlara erişti. Bölgelerin birbirine yabacılaşrnaya 

başlaması, bu dengesizliği azaltıcı politikanın acilen yQrQrlüğe konulmasını gündeme 

getirdi42• 

Kuzey ve güney ltalya arasındaki dengesizliği azaltmak için, 1950 yılında La Casa 

Per il Meuogwmo (Meuogiomi Sandılı lleya G"ney Sandılı) kurulmuştur. İtalya 

nüfusunun % J?'sini barındıran ve İtalya'nın toplam yüzölçOmünün % 4J'ine sahip 

bulunan Me22ogiomo bölgesinde tarım egemen bir sektör durumunda olup, üretim ve 

istihdam, Kuzey ve Orta İtalya ile kıyaslanmayacak kadar düşüktür". 

1talya'da tarımın; genç nüfusu tarıma itibar etmemesi nedeniyle tarımdaki işgQcünün 

yaşlarunası; tarım arazilerinin parçalanarak, birimlerin ekonomik ölçüden uzaklaşması; 

dağıtım ve paurlama bakımından destekleme sistemlerinin yetersizliği gibi yapısal 

sorunları bulunmakta olup, Güneyde ise tarım arazisinin daha az verimli olması, yatının 

ve mekani7ıısyon düzeyinin çok düşOklüğü Me220giomo planının güncelliğini korumasına 

sebep olmaktadır. Mezzogiomo Bölgesi'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasını 

gerçekleştinnek üzere kurulan Goney SandıAı'nın faaliyetleri üç dönem altında 

incelenebilirH. 

Tanın sektörünün kalkındımıa çabası yanında, altyapı tesislerine önem verilen 

birinci dlJnemde, sinai faaliyetler yer almadığından, uygulanan politikanın ekonomik 

kalkınmayı başlatacak niteliklerden uzak olduğu anlaşılmıştır. 

1957 yılından sonra, endüstriyel gelişmeye yönelik önlemlerin alınmaya 

başlamasıyla ilıinci dJJneme girildi. ôzel sektör yatırımlarını özendirici önlemler yanında, 

dolaysız devlet müdahaleleriyle belirli merkezlerde kalkınma kutuplan oluşturulmaya 

yönlendirilmiştir. Sekiz yıl süren bu ikinci dönemde, Me220giomo'da 4000 yeni birim 

oluşturulmuş olmasına karşın, KU7.ey İtalya dOzeyinde bir kalkuunayı gerçekleştirmenin 

oldukça güç olduğu görülüyordu. 

42 tbrahiın Ab~ Doi11 Anıulohl1IUUI Ekonomik ve drtJl Yapın ve Ka/Janmtı Yollım.. Aubra, 1973, a. 120-122. 
'I) Kahraman. 25. 
44 Kahraman, 2.S; Açma, 68-69; Dinlet, B616ael, 310 
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Üçllnca dllnem, 1965 yılında La Cll8:ro per il Meu.ogiorno'nun faaliyet s'Qresinin 

yeniden uzatılmasıyla (1980 yılına kadar) başladı. Hızlı endüstrileşme dönemi de denilen 

ve günümüu kadar soren bu son dönem, Mezzogiomo'da belirli merkezlerde başlatılan 

ekonomik faaliyetlerin kalkınma kutbu oluşturacak şekilde geliştirilmesine çalışılmakta 

ve oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu başarıda s'On1kleyici sektörler ile yardımcı 

sektörlerin isabetli seçimi yanında, Güney Sandığı'nın sağlam kaynaklara sahip olmas~ 

bu kaynakların tahsisinde izlenen politikanın ve getirilen teşvik sisteminin önemi 

büyüktür. Bölgenin gelişmesinde önemli bir rol oynayan teşvikler vardırts. 

Bu arada mutlaka belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, Güney ltalya'run bu denli 

gelişmesinde Avrupa Topluluğu'ndan sağlanan yardım ve kredilerin öneminin büyük 

olduğu gerçeğidir. 

Avrupa Topluluğu'na üye devletlerin bölgesel kalkınmaları için gerek doğrudan, 

gerekse dolaylı yollardan kredi ve yatırımları yapan FEOGA (Avrupa Tarımsal Garanti ve 

Yönlendinne Fonu), FSE (Avrupa Sosyal Fonu), FEDER (Avrupa Bölgesel Gelişme 

Fonu), CECA (Avrupa Kömür Çelik TopluluAu), BEi (Avrupa Yatının Bankası), NIC 

(Topluluk Yeni Aracı), mali kaynaklanrun (85837,31 milyon ECU) % J?'sini (31869,85 

45 Bu tqvikler batlanyla t6>'1edir: 
-Yatınm Tqviklert: halya, meızogiomo'da yatmmalara umn vadeli, dOfOk faizli kredi. indirimli ao&yaJ 

&igorta, vergi muıdlıklan ve nakit yardımlardan oluprı bir tqvik paketi teklif etmektedir. 
- Mali Tqvi/Ua: Para yardımları. yııtmmlarm belirli bir lwıım için belirli bir yUzde teklinde vailmckıedir. Bu 
nııJcit yardımlar ve kredilc:r, toplam ıabit miktarlarında DDc:ak belirli bir yQzdesi kadar olabilccelctir. Yardım ve 
kredilerin miktar ve orıınlıın için baılc Kahraman, 28. 

- Vaıi Muqftydi: Meızogiorno'da tirketlere. anonim tirlcet haline selif tıırihindaı itibaren 10 yıl içinde 
kwumlar ve:rgiaindeo %100 ~ ve tekrar y8lanlan kJrlardan da mahalli vergiden %100 muafiyd 
tanmmaktadır. 
- KDV ladui: Yatının mallanmn aaım nlınmruıı maamda 6denaı KDV'nin firketin toplam KDV borçlanndan 

dOtebilme i.mkanınm tarunmaiı, deltddeyici tqviklerdaı biriaini tqkil emıektedir. TOBB. Modd. 57-58~ Açma. 
69-70. 
-H~d Sekti)l'Un/Ua Tepiklni: Koçak ve orta çaph firkdlcrin hizmet RktOıOnddd faaliydlcri. Mc:zzopomo 
planı dahilinde yardıma bak kazanır ve GOn~li finuaJann himl« mndutu tmıfteriltt maliyetlerin belirli bit 
yıu.dewine bdai- iÜUVıtıJıiiyOO .J.abilirla-. 
- Dllfak Fai:t.11 KredJJn: Belirli bir miktardaki yııtmmlar için faiz.. referlllll faiı. orarmmı belirli bir yOzdeli 

kadar heup edilmddedir. Daha bOyQk projeler için. bu oran artmaktadır. Kredi mildarlan ise. ipizlitiıı tdıdit 
etti~ ve aaııayilqnwrin 4lfOk olGıju b6lgeler için daha fazla olmak Ozete yııtınm mahalline g6re 
dCJlifmddedir. . 
• Alopırtna-GeÜftirlM Yoııtım Tqviklal: B6lgede ubolojjk &ıani haiz yatmmlan planbıt'anlan. eter 

projeyObdt aıdOltriyel risk tqıyor ille. arqtmnarmı maliyetini kıqılıımak için devlet yardmmıa bqwrmalaruıa 
iıı.ılwı liajlıauuıddadır. Bunlar, toplam maliyetin belirli bir yQzdaıino kadar wabit faizli kredi ve lll'lllfbmıa 
maliyetini belirli bir yOzdaine kadar hibe teklinde yardunlardır. Demiray Akman, İla(Va'da BIJtıe Plıuıümt1m 
ıııe BIJ~ıe P/4J&l.ama ÇoJqmalım, DPT, 1962, C. I. a.125 
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milyon ECU) İtalya'ya aktannıştu-46. 

1.4.3 Fransa'da Bölgesel Kalkınma 

Sanayi devrimiyle birlikte, maden kaynaklan ve toprak şartlan sanayilerin kuruluş 

yerlerini etkileyerek Güney Fransa'ya oranla Kuzey Fransa'run daha fazla gelişmesine 

neden olmuştur. Gtlney ve Batı Fransa'da ekonomik faaliyet; kOçük aile çiftliğiyle, el 

sanatlanyla ve kOç-ok ölçekli halı sanayii ile sınırlı kalmıştır. Kuzey ve Gılney Fransa 

arasındaki farklılık daha belirginleşmiş, nitekim 11. DQnya Savaşı'ndan sonra toplam sinai 

yatırımın % 85'i Kuzey ve Doğu Fransa'ya yapılmıştır. Bu bölgelerdeki kişi başına gelir, 

Güney ve Batı bölgelerindekinin iki katı olmuştur47. 

Bölgelerarası ekonomik farklılık1ar, sosyal ve siyasal sorunlara da yol açmıştır. 

Ulusal tehlike halini alan bu farklılığın 87.altılması için Provence, Aşağı Longuedoc, 

Korsika ve Gaskonya gibi bölgelerde, bölgesel kalkımna politikaları uygulanmıştır. Bu 

politikalarda uzun vadeli amaçlar, hem ulusal kalkınma ve hem de Avrupa Topluluğu 

perspektifi açısından ele alınarak belirlenmiş ve bWl& uygun programlar seçilmiştir. 

Bölgesel kalkınmanın On şartı ve başlama noktasını oluşturan sulama ve direnaj 

çalışmaları gibi genel kolaylıklar yanında, şehirleşme, haberleşme, sağlık ve eAitim 

konularında da yoğun çaba harcanmış, sektörler arasında btıtnnleşmiş ve uyumlu 

faaliyetlere ayru anda girilmiş ve çeşitli yardım programları uygulanmıştır. Çiftliklerin 

yeniden organizasyonu yapılmış, bunlara teknik yardım yanında gerekli araç, gereç ve 

uzun vadede kredi imkanları sağlanmıştır. Depolam~ paketleme ve satış kuruluşların 

kurulmasına ve yönetimine destek verilmiştir. 

ôzel sektörün esnekliğine ve idari etkinliğine sahip olan, kamu yararını ön planda 

tutan ve kamunun kabul ettiği program çerçevesinde faaliyetlerini s1lrdUren şirketler, 

gerekli altyapı hizmetlerini yaparak geri kalmış yörelerde özel girişimin ortaya çıkmasına 

yarduncı olmuştur. ôzel ve kamu kesiminin .karşılıklı etkileşimi, Fransa'nın güney ve batı 

bölgelerini geliştirmiş, dolayısıyla karma ekonomi şirketleri başarılı olmuşlardır. Bu 

başanda Avrupa Topluluğu fonların etkisi bUyQkttır4•. 

4<5 Arif &in, Avnpıı Top""""1amruı ~el Ktılkuuna PoliJilum, İltanbul, 1988, ı. 49-84. 
4·1 Açma. 70-71; Kahraman, 33. 
48 TOBB, Modd, 59-60; Açma. 72. 
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Fransa'da bölgesel kalkınma tedbirleri içerisinde, devlet yardımının yanında mahalli 

ve bölgesel teşviklerde mevcuttur: 

- Silbl1amiyonlll7: Fransa'da geri kalmış bölgelerin kalkındırılması için verilen 

teşvikler esas itibariyle (Prime d'Amenagernent du Territoire - Arazi DQzenleme Primi) 

veya kısaca PAT denilen bir prim ·ödemesi şeklindedir. Fransa'da 1. ve 2. derece teşvik 

edilen bölgelerle, teşvik OngörOlmeyen bölgeler olmak 117.ere 3'e aynlmıştır. 

Prim, belirli iller dahilinde sanayi faaliyetine geçen, araştınna yapan veya 3 .ncü 

grup faaliyet gösteren ve belirli bir asgari ücret sınınrun üstünde maaşla devamlı işçi 

çalıştıran kamu menfaati bakımından desteklenmeye hak k87.8JlJTlış teşebbüslere verilir. 

Yeni sanayi kuruluşlarının teşvike layık görülmesi için belirli bir süre belirli bir rakamın 

üstünde işçi ça.lıştınnış olmaları gerekmektedir. Bu istihdamın teşvik edibnesi sonucunu 

do~unnuştur. Oluşturulan istihdam, vergiler hariç net yatırım tutarı ve topluma yararlılık 

ölçütü prim miktannın tespitinde rol oynar. 411 

Mahalli idarelerin tanıdığı mali kolaylıklarda vardır. Bunları şöyle sıralamak 

mümkılndür. 

- Meslek l'ergilerinden geçici muajiyet: Muafiyete hak kazanmak için bazı şartların 

tahakkuku gereklidir. öncelikle, sinai faaliyetlerin veya ilmi ve teknik araştınna 

faaliyetleri yapılması gerekmektedir. Aynca, yönetim, etiıt, mfilıendislik veya enformatik 

servislerin k'"UIUlması, genişletilmesi, yetkilendirilmesi şarttır. Zor durumda bulunan sinai 

kuruluşların ıslalu da önem aızetmektedir. Mahalli kuruluşlar tarafından taru.ıwı vergi 

muafiyetleri ücretlere ve işletmenin maliki bulunduğu veya kredi ile aldığı gayri 

menkullerin kira değerine uygulanır. 

- Satış l'ergisi l'e reklam 11ergisinde indirim: İstihdam ve yatırım şartları itibariyle 

meslek vergi muafiyetinden faydalananlar bu indirime de hak kazanırlar. İndirim 5 

yaşından yukarı fabrikalarla malzemelerin ve ticari kuruluşların alunında uyguianır.so. 

1.4.4 lngiltere'de Bölgesel Kalkınma Politikası 

Sanayi devriminin ortaya çıktığı ülkelerin içinde özel yere sahip olan İngiltere'de 

49 Geoit bilsi ve rabmlar için bak, Kahraman, 34-46. 
so Kahraman. 38. 
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bölgesel gelişmişlik farklarına m'Qdahale gereği, 1929 krizinden sonra hissedilmeye 

başlamıştır. Krizden daha fazla etkilenen yöreler Kuzey İrlanda, lskoçya, Kuzey İngiltere 

ve Güney Galler olmuştur. Endostri devriminin bir zaman kalbi durumundaki bu bölgeler, 

daha sonralan buralarda bulunan gemi inşaası, kömür madenleri, demir-çelik ve tekstil 

gibi sektörlerin gerilemesiyle birlikte, yoğun işsizlik kitlelerinin ortaya çıktığı yörelerdir. 

lngiltere•de 1930'larda ortaya çıkan bölgesel sorunlar, ekonomik yapısındaki 

değişikliklerden, bazı sanayilerin gerilemesinden kaynaklanmaktadır. lngiltere'de bu 

dönemde, öteki Avrupa ol.kelerinden farkh olarak bölgesel sorunlarda tarımsal bölgelerin 

geliştirilmesi gündemde değildir. Bölgesel kalkınma sorunları tarımsal alanların 

iyileştirilmesinden ziyade, işsiz duruma doşen sanayi işçilerine çalışma imkanların 

sağlanmasıyla ilgilidir. İngiltere'de l 930'1ardan başlanarak gününrQze kadar süren 

politikalarda, hilkümetlerle birlikte değişiklikler olduğu görülmektedir. 

1934 yılında durgunluk içine girmiş olan komor madenleri alanlarını canlandırmak 

için bazı teşvik tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi51. Teşvik alacak olanlar IJ:,el 

ylJreler (Special Arell8) olarak ilan edildi. Bu yöreler arasında, Kıqeydolu lngillere, 

GQney lrlanda, Balı Camberland (lngiltere'nin Kuzey Batı'sında) ve Clydeside I NoTI 

La1"'rshire (lskoçya'da) sayılabilir. 

1946 ve 1948 yıllarında, bu özel yörelere, yeni alanlar ilave edildi. On yıl boyunca 

de~iştirilrneyen bu ôzel Yöreleri canlandırmak için, buralarda h1ıki\rnet tarafından 

fabrikalar kurularak, doş'Ok fiyattan kiraya verildi, hatta satıldı. Aynca, bu yörelerdeki 

işletmelere mali yardunlar yapıldı ve düşük faizli krediler verildi. Tüm bu gayretlere 

karşın 1958-59 yaşanan durgunluk, işsizlik oranırun Onemli boyutlarda artmasına neden 

oldu. Bu durumda, yeni bir bölgesel politika arayışı doAdu. 

1960 yılında çıkarılan bir kanunla Ôıel YiJreler görüşü terkedilerek, Kalkınma 

Alanları (Development Di&tricts) görüşü benimsendi. Aynca işsizliğin ileri boyutlara 

eriştiği yöreler Kalkınma YIJreleri (Development Places) olarak ilan edildi. 1960 yılında 

çıkarılan Local Employment Adla, işsizlik sorununa daha da önem verildi. 

Kalkınma YIJreler uygulamasıyla, ağır derecede işsizliğin olduğu dar alanlar 

belirlenerek, buralara teşvikler verildi. Kalkınma Yörelerinin kapsamı sürekli olarak 
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değişikliğe uğradı. 1963 yılından itibaren te·şvik oranları daha artırılmaya başlandı. Yeni 

kurulacak olan fabrikalara kredi ve amortisman kolaylıkları tanınmaya başlandı. 

Bir st\re sonra, Kalkınma YIJreleri uygulamasının deuvantajları görüldü. 

Teşviklerle desteklenen yörelerini sık sık değiştirilmesi, girişimciler için istikrarsız bir 

ortam doğuruyordu. Tüm teşviklere karşın özel sektöron Kalkıruna Yörelerine iltifat 

etmemesi, öteki Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, BQyQme Kutupları (Growth-area) 

stratejisine yönelme yönOnden baskıların ortaya çıkmasına neden oldu. Ne var ki, bu baskı 

kısa sürdü. 1966 yılında iktidar olan işçi ho.kümeti Kalkınma Yllreleri (Developmenı 

Places) fikrini terkederek Kalkınma Alanları (Developed Areaa) görüş'lln'O benimsedi. 

Az gelişmiş olarak nitelenen kalkınma alanları geniş tutuldu. lngiltere'nin kuzeyi ile 

batısının büyilk kısmı, tüm Galler Olkesi, bu desteklenen alan kapsamına alındı. Bu 

alanlar lngiltere'nin topraklarının% .JO'ını, nüfusunun %20'sini kapsıyordu52. 

Kalkınma planlarında kurulacak sanayiler için bina, makina ve kredi avantajı 

yarunda işçilerin eğitimi için mali yardunlar öngöri1lüyordu. 1966 yılında kabul edilen 

Kalkıruna Alanları, ancak kısa bir süre uygulanabilme imkaru buldu. Kasun 1967 

tarihinde sonra, kömür ocaklarının bir kısnıuun kapanması ve ortaya çıkan yoğun işsizlik 

olgusu, kömür ve maden alanlarını özel olarak desteklenmesini gQndeme getirdi. Böylece 

Öt.el Kalkınma Alanları (Special Developmenl Areaa) oluşturuldu. 1970 yılında ise, 

gelişmiş bölgeler ile problemli bölgeler arasında kalan alanlar, Orta Alanla:r 

(lntermediate Areus) adı altında kalkınma alanları dahil edildi. Bu üçlü sistem halen 

destek görmektedir. Aynca bu bölgeler, 7.8J1lan içinde genişletilmektedir. Bu arada, bu 

'Oçlü sistem arasında yer yer statil değişimi gerçekleşmiştir. !ngiltere'de sorunlu bölgelerle 

ilgili altmış yılı aşkın bir uygulamanın sonucunda, belirli bir aşama katederek, 

bölgelerarası gelişmişlik farkının yoğunluğunun azaltılmasında nispeten de olsa bir başarı 

sağJarunıştır. 

52 Dinler, Bl/gesel, 312. KaUonma Alımlan (DA) olarak oitelaıaı tqvik kııp11mmdaki b613elerin geoif 
cunılmMJmo aç avantajı vardı. Birinci tıt1anta}. bu idQlde belirlmeo alarılıınn ımurlann çok az ~ 
tqviklerin olmamıa neden tqkil etmesidir. lırinci """"'~· desteklenen alanların hem potami,ycl gelipne 
iıukau1m olan yörelai. hwı de gerileyen y6releri kapuJabilmeiİdir. ÜçlUtdl tWtudllj ile, delitekleınaı alanlano 
geniwliti nedaıiyle ımır çizgilerin az ve dolayuııyla iUUrlar . nedeniyle oıta)'a çıkabilecek zorluklarında 112 

olmaı;uiar. 
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1.-4.5 Federal Almanya'da Bölgesel Kalkınma 

Federal Almanya'da bölgelerarası gelişmişlik farklarının yoğwtluğu İtalya ve Fransa 

ile karşılaştırıldığında daha azdır. Ancak, bazı bölgelerini ekonomisi öteki bölgelere göre 

daha az güçlü ve dolayısıyla gelir düzeyi dOşllldor. Almanya'da bölgelerarası farklılıkları 

azaltmak için ekonomisi zayıf bölgeleri kalkındıımak yön'Onde bölgesel programlaı 

yürütüldü. 

II. Donya Savqını izleyen yıllarından hemen sonra izlenen politika, savqın neden 

olduğu yöresel problemleri çözmek, tahrip olan altyapıyı tamamlamak amacına yöneliktir. 

1951 yılında bölgelerarası gelişmişlik farkların azaltmak için harekete g~ildi ve işsizlik 

göstergeleri gözOnüne alınarak, hemen müdahale edilmesi gereken Adi Alanlar saptandı. 

Acil Alanlar, işsizlik orarun yüksek olduğu, ekonomik durgunluk içine girmiş olan sanayi 

alanlarıyla, alternatif istihdam imkanları olmayan düşük gelirli tarım alanları olarak ikiye 

ayrılıyordu. Bu alanlara birde, 1953 tarihinden sınır bölgeleri ilave edildi. Geri bölgelerle 

ilgili destekleme politikaların yönetimi Bakanlıklararası Komite (IMNOS) tarafından 
yürütüldü. Yardunlar, Federal Bölgesel Teşvik Programı tarafından bazı endostrilere ve 

hükümetler, kısa dönemli borç şeklinde verildi. 1958 tarihinden sonra, tarımsal Oretim 

y1tpısındaki değişiklikler sonucu tarımsal nüfus sanayi sektörOne kayarken, endüstride tam 
istihdam sağlarunış ve hatta iş gücü açıAı ortaya çıkmaya başlamıştı. Y atırunların hızla 

arttığı böyle bir durumda sanayinin belirli yörelere rastgele yerleşmesinin ön'Qne g~mek 

ve kaynak israfının minimize etmek amacıyla Federal Bayame Merkeıleri 

ohışturulmasına karar verildi. Gelişme potansiyeline sahip olan yöreler, Federal Bilyüme 

Merkezi olarak saptandı ve buraların mali yardımlar yapılarak geliştirilmesine çalışıldı53• 

Bu tarihten sonra, kOmnr madenleri ile demir ve çelik endüstrilerinin yapısal 

değişmelerinden etkilenen alanlar, problemli bölgeler olarak ön plana çıktı. Bu 

bölgelerinde Federal Bölgesel Teşvik Programlarından yararlanmalaruu sağlamak için 

1963 yılında, teşvik tedbirlerinden yararlanan alanların belirlerunesinde esas alınan 

kriterler değiştirildi. Gayrisafi bölgesel gelir yanında endüstriyel aktivite oranlan, işsizlik 

oranlan ve göç oranlan, kriterlere dahil edilirken, gayrisafi bölgesel orarwun teşvik 

edilecek alan hesabındaki aAırlığı arttırıldı. Firmaların finaruıa.1 teşviklerden daha çok 

altyapı yatırımların tamamlarunış olmasından olumlu etkilendiklerinin görülmesiyle, 

~3 Blqlangı~ 3 bin ile 20 bin n1lfiıilu olarak dOfO.aOlcn bu merkezlerin 1960 yılında 16 olan &ayw. 1968 yılında 
81'oyab~tir. Dinlet, BIJ'6ueJ, 315. 
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firmalara altyapı konusunda büyilk teşvikler getirildi. 

Bu arada, 1969 yılında teşvik gören bölgelerdeki yatırımlan koordine etmek 

amacıyla, BIJlgesel Faaliyet Programı başlatıldı. Bu programın en büytlk özelliği, 

Federal Htlkümet ile Eyalet Hükilrnetleri arasında bölgesel politikaların koordinasyonu 

sağlanarak, kaynakların etkin kullarumuu sağlarunasıdır. 

Federal Hükümet ile Eyalet Hükömetleri arasındaki eş g11dümde iş bölümüne 

gidilmiş, ulusal nitelikli boyok projelerin (bqta otoyol projeleri olmak üzere) 

sorumluluğunu Federal Hükümet üstlenirken, bölgesel nitelikli yatınmlann 

sorumlulukları ilgili Eyalet hülcümetlerine bırakılmıştır. Ülkenin her yanında hayat 

standardında eşitlik sağlanması amacıyla, bazı bölgelerde eksik olan haberleşme ağı 

geliştirilmiş, enerji ve su alanındaki eksiklikler tamamlanmaya çalışılmış, yüzme havuzu 

ve oyun sahaları gibi sosyal tesisler kurulmuş, atıkları değerlendirecek fabrikalar 

yapılmıştır. 

Bölgesel gelişme politikasında, sanayi tesislerinin problemli bölgelere çekilebilmesi 

için teşvikler öngört1lürken, teşviklerin tipi bölgenin karakterine göre değiştirilmiştir. 

Sanayiinin gelişmesinde son derece önemli olan .kredilerden çok daha etkin bir araç olarak 

Jıibelere de yoğoo şekilde başwrulrnuştur. Bölgesel kalkınma politikasının başarısı için, 

·her faaliyetin her yörede teşviki uygulaması terkedilerek, bölgelerin şartlarına ·göre, daha 

hızla gelişme vaadeden alanlara öncelik tanıyan ııele.ktif bir politika izlenmiştir. 

1.4.6 Japonya'da Bölgesel Kalkınma 

Japonya'da 1950'lerden sonra, endüstrileşmenin büyük ölçüde belirli merkezlerde 

(Tokyo, Osaka, Napoya kentleri ve bunların hiterlandlan) toplanması sonucunda, başta 

doğal çevrenin tahribi olmak Ozere, bir çok sorun ortaya çıkmıştır. Endüstriyel 

faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgelerde aşın bir nüfus yıAılımı olurke~ bu bölgelere göç 

veren öteki bölgeler dinamik nüfusunu kaybederek tenhalaşırke~ yalnız yqlılann 

bulunduğu yerler haline dönüşmüşlerdir. 

Bu dengesizliğin karşısında 1960'larda Japon Hnkümeti, ulusal bölgesel ve alt 

bölgesel programları hazırlamak zorunda kalmıştır. Nüfusu az.alan geri kalmış bölgelerde 

endüstriyel faaliyetlerin yerleŞmesinin sağlanarak, göçün azaltılması yolları aranmaya 

başlanmıştır. Bu amaçla 1962'de t1lrn Ulkeyi kapsayan, bölgesel alanlarda çalışma alanlan 
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oluşturulmak suretiyle göçQ azaltacak ve yeni sanayi kentlerinin kurulmasına yönelik 

Ublsal Kalkınma Projai ve bununla ilgili yasa çıkartılarak uygulanmaya başlanrnıştır.5-4. 

Bu yasayı 1969-1971 ve 197 2 yıllarında çıkartılan, sanayileri geri kalmış bölgelere 

yaymayı öngören kanunlar izlemiştir. Bu politikaların sonucunda, l 970'li yıllarda büyük 

kentlerin nüfus artış hızının yavaşladığı, buna karşın 200-290 bin nüfuslu orta 

büyüklükteki kentlerin nüfusların da hızlı artışlar olduğu göıi1lmüştür55. Buna rağmen, 

büyOk kentlerin nüfuslarının artmaya devam etmesi ve Japon Hükümetlerince 

bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltıcı daha etkin bir politika izlerunesini kaçınılmaz 

kılmıştır. 

Ill. Kalkıruna Plaru (1977-1987) döneminde, bir yanda kalıcı ve istikrarlı büyüme 

sağl~ırken, öte yandan nüfusun ve sanayinin ülke düzeyine dağıtılmasında nispeten 

başarı sağlanmıştır. Buna rağmen iV. Kalkııuna Plaru (1987-1997) ile, Tokyo ve 

civarındaki aşın yoğunlaşmanın durdurulması ve itsizli~in azaltılması sorunları yine 

önceliğini korumaktadır. 

1.4. 7 lsviçre'de Bölgesel Kalkınma 

İsviçre, federatif birer devlet statusündeki kantonlardan oluşmuştur. Gelişme ve mali 

güçleri yönünden, bu kantonlar ftç gruba aynlmaktadırS6. Bu kantonlar içerisinde de 

bölgelerarası bazı faklılıklar mevcuttur. Ancak, lsviçre'deki bölgesel ekonomik 

farklılıkların abartılmaması gereklidir. lsviçre'nin Federal yapısı, federal birlik 

(konfederasyon) kantonlar ve yerel yönetimlerden oluşmuştur. Bu kurumlar politik, 

hukuki ve mali açılardan birbirlerinden baAımsız yetki alanlan oluşturmaktadırlar. 

Kantonların her birisi, anayasa ile federal birliğe bırakılan alanların dışında içişlerini 

kendileri d'Uzenleyen birer devletçik statüsündedirler. Kantonun hul"Uk işleri, kanton 

güvenliği, bazı altyapı tesisleri ve işletmelerin yönetimi, altyapının bakımı ve kısmen 

sosyal politika konulan kantonların görevleridir. Kantonlar bunun için gelir ve servet 

vergileri tahsil etmektedir57. 

S-4 ~ 73; Kııhrm:nao. 47-48; Dinler,BlJf.raeJ. 316·317. 
ss Naı:ifKuyua.ıldu, Ormm Gaçlat tıe Ürdimln Dafıblı, Cilt: 1, 197'7, ı.13S.139; Kahraman, 48. 
56 Çok gelipuif ve bu nedaıle mali gOcO yQbck kantonlar (Bael Şehri ve çevrai, CmtnıTe, Zu~, ZOrih). nüıbcteo 

az gelifrnit ve mali gOcO az bnlorıl• (Url, Fl'ibour6, Jura, W""11, O/JwalJlen) vo normal Sel.İflDİf kanloolar 
(Nidwaltttn Na1.c1ta1eı Ban, L~m. .. ) Kabnmıım. 48. 

51 Kantonlar keodil«inc ~görevleri yerine getirebilmeleri için fedcnl vcqiludaı pay aynlmaldad•r. Bu 
paylar; Direkt federal valPlcrin %30'u, ltopa.j gelirlerinin %10'u, damga raımi net haınlıdmm o/o20'ai. likerlik 
ödevi bedellu.inin o/ıı20'&i ve Alkollo İçkilet tdarai od huılntının o/..SO'iidir. Kahraman, 48. 
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Bu şekilde Federal Devlet gelirlerinin ortalama %30'u kantonlara gitmektedir. 

Nispeten az gelişmiş kantonlar bu gelirlerden kendilerine düşenler dışında, özellikle 

yolların yapımı ve bakımı için her yıl götürü paylar artmaktadır. Federal düzeyde, 197 4'de 

dağlık bölgeler yatırım yardunı başlatılmıştır. Bu yardım, ihtiyacı ve yatırım potansiyeli 

olan bölgeler verilmektedir. Bölgeye ilişkin geliştirme planın kanton ve konfederasyon 

tarafından deAerlendirilmesini ve onaylarunasını takiben, hükümet kalan diğer altyapı 

projelerin finansmanı için yatının yardımı tahsis etmektedir. Yardım, piyasa faiz oranının 

altında bir faiz oranında verilmesi ve gereken hallerde tüm faiz giderlerinin hükümetçe 

üııtlenilmesi şeklindedir. 

Krediler, altyapı, ulaşım kolaylıkları, okul ve mesleki eğitimin sağlık ve sosyal 

yardım hizmetlerinin geliştirilmesi ve özendirilmesi, doğal afetlere karşı korunma 

amacıyla yapılan bina ve tesisatlar ile çevre korurunası ile ilgili diğer projeleri ve kamu 

müesseseleri gibi konu ve l.'1lruI1llara açılmaktadır. 

1974'de ekonomik durgunluk ve büyüyen işsizliğin bölgesel sorunları etkilemesi 

sonucu, 1978'de ekonomik güçlükler içinde olan bölgeler için finansman yardımı 

başlatılmıştır. 1 Mart 1979'da yürürlü~e konulan bu program çerçevesinde, konfederasyon 

özel sektör istihdamını oluşturacak ve halihazırdaki işleri idame ettirebilecek yapısal 

değişikliklerin yapılmasına özendirmektedir. Teşvik; kefalet, faiz maliyetine katkı ve vergi 

indirimi şeklindedir. Bu teşvikler 1984'den itibaren yenilikleri ve çeşitlendirmeyi 

amaçlayan sinai fınnalara da yöneltilmiştir. Aynca.. 1sviçre'de tarımı desteklemek için 

üreticiye doğrudan sübvansiyon yapılmaktadır. Sübvansiyonların önemli bir kısmı dağlık 

bölgelerdeki çiftçiye yapıldığından bu yöntem de dolaylı olarak az gelişmiş yöreler kaynak 

aktarma anlamına gelmek'1edirss. 

SS Kahraman, 49. 
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111 - BÖLÜM: 
TÜRKIYE'DE BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR 

1- TÜRKİYE'DE BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR ORTAYA 
ÇIKIŞ SEBEPLERi 

Ekonomik gelişmenin dünyadaki tüm ülkelerde ayru anda başlamadığı 

bilirunektedir. Sanayi devrimiyle başlayan ekonomik gelişme olgusu, dünyanın belirli 

bölgelerindeki bazı ülkelerde otaya çıkmıştı. Ne var ki, ekonomik gelişme, sanayi 

devrimini gerçekleştiren bu ülkelerin tüm bölgelerinde değil, ancak ekonomik gelişmeye 

en uygun şartlara sahip olan belirli bölgelerinde ortaya çıkmış ve oralarda yoğunlaşmıştı. 

Bölgelerarası gelişmişlik farklaruun ortaya çıkışı, ekonomik gelişmenin başladığı her 

ülkenin mutlaka tanışacağı, kaçınılması imkansız olan bir olguydu. 

Bu yüzden, bölgelerarası gelişmişlik farkırun varlığı, yalnız ülkemize özgü bir sorun 

değildir. Bugün dünyanın tüm ülkelerinde farklı yoğunlukta olmakla birlikte, mutlaka 

bölgesel dengesizlik vardır. Ülkemizde bugün var olan bölgelerarası gelişmişlik 

farklarının kökenlerini, ülkemizin coğrafi yapısından ve tarihi gelişiminden soyutlamak 

mümkün değildir. Bu nedenle, ülkemizdeki bölgesel gelişmişlik farklaruun ortaya çıkışını 

ve gelişmesini incelerken, öncelikle coğrafi ve tarihsel faktörleri de göz önüne alarak, 

dengesizliğin içindeki paylaruun ne olduğunu araştırmakta yarar vardır. 

1.1 co&RAFI SEBEPLER 

llk iktisatçılardan başlamak üzere, kalkınmaya olumsuz yönde etki eden coğrafi 

faktörler (iklim, yeraltı zenginlikleri, doğal koşullar, taşuna ve haberleşme imkanları vs.) 

az gelişmişliğin nedenleri olarak gösterilmektedir. Colrafi determiniun 'in taraftarı 

olınadan da coğrafi şartların ekonomik faaliyetleri frenleyici ya da durdurucu bir rol 

oynayabileceği kabul ediJebilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, sahip oldukları iklim 

koşulları yönünden daha yakından incelendiğinde, endüstrileşmiş ülkelerin dört mevsimi 

de yaşayan bir iklim kuşa.Aında bulurunalarına karşılık, geri kalmış 'Olkelerin çok sıcak ya 

da çok soğuk iklim kuşağında bulundukları saptanabilir1 • Aynca, doğal kaynaklar 

tktiııııdi hıı)oatm gOmlmilze kadar ıeliftiji yerler, iklimin imarı enerjisinin ırşl. bırakmadıjı ve aynı zamanda 
gıda maddel«inüı a:ıerji harc.anw.,m ga-t.biz kılllC8k kadar bol bubıomadıjı Olkeletdir. Tarihte bilinen bQyOk 
uygarlıklıır, bu nedenden 6tOrO hep ıluoan iklimJa'de .laırulmıt ve selİfoıİılecdir. Kubilırş ~al. Ttırk(y~ 
Ekun1>misJ.., İa'tallbul, 1984, a.12. 
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yönünden de tropikal bölgeler, ılıman bölgelere göre daha fakirdir2. Liman bölgelerde 

doğal kaynakların çeşitli olması, gelişme için, daha elverişli bir durum oluşturmaktadır. 

Son olarak, iklimin insanların çalışma gücüne direkt etki ettiği görülmektedir. Aşın sıcak 

iklim, insanları gevşekliğe itmekte, verimliliklerini düşürtrnektedir. Çalışmak için en 

uygun iklim, ılıman iklim olmaktadır. Bu durumu göz önOne alan bazı yazarlar, sıcak, 

rutubetli ve yılın her ayında ayru iklim koşullarında yaşayan insanların daha az enerjik 

olduklarım öne sürmektedirler3. 

O. Celal Sarc coğrafi koşulların ekonomi üzerindeki etkilerini şöyle ifade 

etrnektedir4: 

"Tabii çevrenin ekonomi üıerlnde pek derin ve geniş etktlert 
vardır ... Mesel4 lnglltere'n'n zenglnUğl sadece JıapllaUune atfedtUp maden 
servetinin ve elverişli coğrafi durumunun bu hususta oynadığı rol unutulmakta, 
yahut Rusya sanayinin Jıııüı gellşmesl yalnız boLJevlumn eseri sayılmaktadır. 
Halbuki insanların muhtaç oldulu mall4rın lıaynalı tab,altadır ve JhtJyaçların 
ne deıece, kaışılanacalı, tabiattaki tBnginUk veya /allltllle genli IJlçQde ballıdıt. 
Ayrıca i11sanlar1n ziraat, ulaftırma gtbt türlil /aaUyelleıl ihtiyaç ve kal>JUyetlerL .. 
tabiattaki derin ı•e kuvvetli etkiler altındadır. Bundan dolayı llıtlsadl lıayat tabii 
çevrentn aatma tztertnt IQfır ve bu çevreyi giJZl)ntJne /JulUndurmadan hiç l>tr 
ülkenin ekonomJslnl layıktyle kavramak nıMmkiln oln1a:. .. " 

Bununla birlil..'ie coğrafi etmenler olumlu yada olumsuz yönde olsun, ancak nispi bir 

karaktere sahip olup az gelişmiş bir ekonomide önemli bir rol oynarken, ekonomi 

geliştikçe, bu tutucu rolün şiddeti azalmaktadır. öyleyse asıl ilgilenilmesi gereken coğrafi 

etmenterin, ülkemizdeki bölgesel dengesizliklerin, ortaya çıkmasındaki payının ne boyutta 

olduğudur. 

ülkemizdeki duruma bakıldığında; ortalama yüksekliği 1 .800 ile 2.000 metre 

dolayında olan Doğu Anadolu, ülkenin en yüksek ve d~lık bölgesidir5• Bu bölgenin 

sade~ bazı platoları değil, bazı ovalan bile ülkenin öteki yörelerindeki daAlann 

tepelerinden daha yüksektir. Anadolu'nun kuzeyinden ve güneyinden, doğu batı 

doğrultusunda birbirine paralel olarak uzanan dağlar Doğu Anadolu'da Bingöl 

dolaylarında bir düğüm oluşturarak yeniden ayrılırlar. Bu dağlar arasında vadiler, yer yer 

2 Doğal ~ar bir botOn olarak fU 6zelliklai içine alır: Toprak bQyOldojO. cojrafi özeUikler; tarıma. 
omı.ancıhğa ve öteki fuliyedere eJvaiili alanJar, klimamaıoJoji.k, md.eoroloji.k, ekolojik tartlar, yer altı ııeıvetleri 
(madenler) ve yer nltı, yer ilırtfl mlan. Ahmet Kıhçbay. lkti:ıadi Plıurlıuna, İltanbu.I, 1990, ı.341 

3 Vuröl Savq, Kalkuınta f.'konomisi, İatıad>ul, 1974, tıı.287. . 
4 ô. Celal SSTç, Tllrkiye Ekonomisinin ~nel Eıalmı. Lıtanb1,11, 1944, 11. 2. 
5 Oıı.ğl.ık alaollll'UWl fazla.lıjı, tarım açwndao kulJanıbnııyao arazi .mildanıu arUuıwıktadır. BayilaJ, 63~4. 
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geniş yayla ve ovalara dönüşmektedir. Ülke ortalamasının 117.erinde bir yokseklik gösteren 

Doğu Anadolu Bölgesi, bu yüksekliğin doğal bir sonucu olarak çok sert bir iklime 

sahiptiı<5. Bu farklılık, yetiştirilebilecek olan tanm ürünlerinin çeşitlerini suurlar. Mesela, 

ülkemizde çay, ancak Doğu Karadeniz kıyılaruun nemli ve ılık ikliminde yetişir; 

turunçgiller ve zeytin üretimi Akdeniz iklimine bağlıdır. Bu durum da Doğu Anadolu 

Bölgesi için bir olumsuzluktur. Bunun gibi, iklim şartlarının ulaşımı etkilemesi, uzun 
geçen kış aylarında yolların karla kaparunası; kar yağışının fazla olması nedeniyle zaman 

mman meydana gelen çığların can ve mal kaybına yol açması; kışın sert geçmesinden 

dolayı ısınma ihtiyacının yüksek olması, hayvanların kış aylarında kuytu ahırlarda 

barındırılmaları, hazır yem verme zorunluluğunun havyan besleme maliyetini yükseltmesi 

gibi bir dizi olumsuzluAu sıralamak mümkündür. Aynca, üretim artışını sağlamak için 

ekim alanlarının genişletilmesinin mümkün olamayışı, başka bir olumsuz faktör olarak 

karşımın çıkmaktadır"'. 

Yukarıdaki faktörlerle beraber, göz önüne alınması gereken bir başka faktör olarak 

elim, ekonomiye ve dolayısıyla bölgesel farklılığa etki eder. Zira, tarım için en elverişli 

topraklar eğimi fazla olmayan topraklardır. Hele makinalı tanın ancak geniş düzlüklerde, 

hafif eğimli topraklarda yapılabilir8. Bu sebeple Türkiye'de başlıca tanm alanlarını ovalar, 

platolar gibi dilZlükler, hafif eğimli alanları oluşturur. Eğimi daha dik olduğu yerlerde 

ekilen topraklar azdır; küçük parçalar halindedir. Bu noktada da Doğu Anadolu Bölgemiz 

di~er bölgelerimize göre olumsuz bir durum içerisindedir. 

Kısaca, ülkenin doğusunda kalan yerler, dağlar ve yüksek yaylalarla kaplıdır. 

Batıdaki ılunan deniz iklimi, yerini doAuda sert bir karasal iklime bırakır. Batıda gerek 

deniz, gerek ulaşım imkanları çok kolaydır. Oysa doğuda yüzey şekillerinin özelikleri ve 

geçit vermeyen dağlar nedeniyle ulaşım ağının yapılması fevkalade mr ve pahalıdır. 

Mevcut yollar ise kar nedeniyle yılın büyük bir kısmında geçit vermezler. Görüldüğtı gibi, 

Batı Anadolu ile kaşılaştırıldığında, Doğu Anadolu'nun uranna işleyen coAfafi şartlar, bu 

bölgenin ekonomik kalkırunasını engelleyen olumsuz etmenlerin en önde 

6 Sibiıya yObek hllilDw merkezinin eddd ııltmda kalan bGl3ede kıfl• çok umn itırc:rkaı. donlu sQııler aayw 113 
ile ııs. karla 6ıUUQ gQnler aayuı iae 62 (Ermrum) ile 153 (Sankannf) anıımıda ~. ôte yandan. 
yazlar daha wa seçmekte ve oldukça 11cak olmaktadır. Yazla kıt anaımdaki 11caklık farkları Gaıellikle 2S 
derecedaıfazladır. Dinler • .B619eaeJ, 177-178. 

1 Yuımf Turuı. Ttınmda Verimlilik ArlıfUan Ekonomik SO«Uçlan: TIUkiye lle l~ili bir Delalmdinne, 
Aubra, 1993, ııı.73. 

8 Şu da çok açık olarak belirtilmelidir ki. tan.Dllal Ordiın Oreticilain iradeırine tam olarak batlı dejildir. YObel 
Ülkc::o, Fıyat T~orisi-J.laL Piyasası, C; I, kt.ımbuJ, 1982, a.53. 
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gelenlerindendir9. 

1.2. T ARIHSEL NEDENLER 

Doğu Anadolu'nun ekonomik ve sosyal yönden geri kahnışlığı incelenirken, dikkati 

çeken bir nokta; Anadolu'nun yalnız batısında değil, doğusunda da çok parlak 

uygarlıkların geçmişte hük'i1m sürmüş olduğudur. Eski terkedilmiş yollar, köprüler, hanlar 

kervansaraylar ve öı:elikle büyük kent harabeleri bunu açıkça göstermektedir. Bu 

uygarhklar, birbirini izleyerek sanayi devriminin patlak verdiği 18' inci yüzyıla kadar 

gelmekte ve daha sonra, Osmanlı Devleti'nin gerilemesiyle birlikte, yine yalnız Doğu 

Anadolu'da değil, Anadolu'nun her yanında bu geri kalmışlık, derece derece kendisini 

göstermektedir. Bur~ kısaca, Anadolu'nun doğusu ile batısı arasındaki gelişmişlik 

farklarının, Osmanlılar döneminde nasıl başladığı ve geliştiği incelenecektir. 

1.2.1 Osmanlı Devleti Dönemi 

Osmanlı Devleti 14. ynzyılın başında Batı Anadolu'da kurulmuş ve 16. yüzyılın 

ortalarına geldiğinde, üç kıtaya yayılarak, dünyanın o dönemdeki en büyük devleti haline 

gelmiştir. Bu bUyük deviet, 18. yOzyılda Batı Avrupa'da patlak veren endüstri devrimi 

karşısında, ekonomisini değişen şartlara uyduramadıAından hızla parçalanmıştır. Koca 
devlet, yerini Anadolu'da 1..-urulan Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakırken, topraklan üı:erinde 

kurulan devlet sayısı yirmiyi aşmıştır. 

Osmanlılar 16. yüzyıl sonralarına kadar, mir'i arazi rejimini10 başarıyla uygulayarak, 

hem tarımsal üretimi en iyi şekilde organi7.e etmeyi başarmış, hem de bu arazi rejimineı 1 

dayalı olarak büyük ve güçlü bir ordu (eyalet askeri) çıkararakt2, zaferden zatere koşarken, 

9 İmar ve kkarı Bak.aıılıjı, Dolu Anaı4>bl BiJ/aal, BIJ/ae GeU,mal, Şdılrlqme ve Yalqme Di4enl. Aokara, 
1970, ı.22. 

10 Tımar ~'temi, Oananlı toprak mOlkiydinin temelini tqkil eder-. Devlet m:Olkiyetindeki topraklano yine birer 
devlet mmıuru olan ıipahilcrio göı.etiminde toprojın kull11DUD1 (intifa) hakkına sahip köylüler tarafindıııı 
ifletilmeııidir. Oımıanlı da topraklar 6'ri (n:ıOalllmmılann 6ze1 mOlkiyetinde olsnlar). harici (ga,ri moalimlerin 
11ahip olduktan toprliklıar) ve mir'i (fc:thedilaı devlet mO.lkiycıUıı.dc:ki toprliklıır) olmak Oza'e Oçc ~dl. Ôpila 
zekat, hariciler haraç verirlerkeıı, mir'i topraklar .İlle tunar ıistemine g6re ijletiliyorG.J. Ahmet TabakoiJu, Tarlı 
lktbot Tarihi. İ5tanbul. 1986. ı.329. 

ı 1 T amıiıııtt ı10DnW bab.WaflDA sayretleıinin bir ıomıcu olarak 6zel ımılkiyet edinme koouırunda &ıemli merhaleler 
katc:dilmiftir. Buna sore toprujı fiilen kullllllllOlmıı mal ve can gQveoliji de dikkate alınarak gerçek ıahiplc:ri 
oluıa.lan fikri yaygınl~'llt. Bu dofüııcelcrin bir aoıwcu olarak toprak; mülk arazi, devlet araı.W, kamu 
yararına bırııkılmıı arazi. sahipsiz. itlc:mnemit arazi olmak Oz.cre d6rt lamıa a,nbmp. Mehmet Dojan,. Tarih ve 
Tupl.ıun-1'iUki,ye'~ld Toprak Muelai., İıiıtanbul. 1977, 1. 158-159. 

12 Zeynel Dinler. "Osmanlı. Toprak D/Jzetri ve Bu ~nlır KIJlutıi". Uludaj tktiııadi ve İdari BilimJq Dq:jÜıj. 
Cilt. IV, 8'1,Yı: 1. NWın 1983, a.1-27. 
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topraklarım devamlı genişletmişlerdir. 

16. yüzyıla kadar Osmanlılann sahip oldukları bu fütuhatçı karaktere uyan bir 

yerleşme düzeni oluşmuştur. Bu yerleşme düzeninde, yerleşme merkezleri arasında 

başkent, bölgesel merkezler, pazar şehirleri ve köyler şeklinde bir kademeleşme olmuştur. 

Osmanlının ekonomik g'Ocü, yerel kontrol ve organizasyonun izlediği yayıhna politikası 

nedeniyle oldukça muntazam aralıklarla dağılmış bölgesel yerleşme merkezlerine 

dayanıyordu. Aynca, fethedilen yerlere götürülen çeşitli yatırımlar ve hizmetler payitaht 

dışındaki bölgelerin de kalkındınlması amacına yönelikti. Zaten fethedilen yerlerde 

uygulanan iskan politikası ve tımar sistemi gibi politikalarla gelişme çevreye yayılmaya 

çalışılıyorduL\ Bu arada, 16. yüzyılda önemli ticaret yollanrun kesiştiği yerlerde bulunan 

bu merkezlerin nüfusları, 20 bin ile 40 bin civannda değişiyorduH. Bu bölgesel 

merkezler, sosyal hizmet işlevlerini de yüklendikleri gibi, ayru zamanda birer kültürel 

merkez idiler. Sinai cemiyetlerin yaru sıra, zirai cemiyetlerde de görülen coğrafi 

ihtisaslaşma sayesinde bu şehirler hem kendi çevrelerini besliyorlar, hem de diAer 

bölgelerle ticari münasebetler kuruyorlardıJS. Bu şehirsel kademeleşme, liman şehirleri 

arasında da görülüyordu. 

Z. DinJer bu yerleşme hiyerarşisini şöyle ifade etmektedir1CS: 

"16. yüzyılda, çok geniş bir alana yayılmış olan tmpaıatotl1'k, iJnemll 
coğrafl farklılıklara sahtp. /a/ıat aralarında önemli gellşme /ar/ıüütı olmayan 
biJlgelerden oluşuyordu. Her biJlge kendt tçtnde btr kademell yerleşme 

btyerarştsıne salıtptı. 11 

Nihayetinde lngiltere'de filizlenen "Sanayi inkılabı", bu ülkenin dışında da mühim 

yapısal değişikliklere zemin hazırlamıştır. Yeni üretim biçimi ve teknolojik gelişim 

karşısında Osmanlı pazarını etkilemiş, bu pazar yabancı sinai ürünlere açılırken mevcut 

küçük ölçekli Osmanlı Sanayiini geriletmiştir17• hnparatorluk kapitülasyonlann varlıAı 

sebebiyle "liberalliği de qan bir ekonomi aiyaeli iılemek r.orunda kabnıı ııe ulusal 

13 Erkal, Az Qlipnqlik, 58. 
14 1520 ile 1535 yıllan arıwnda. İitaobul'un nOfuw 400 bine yQbeliıkaı. 8faiı yukarı ~yıllarda yollmm 
k~ noıaaı.ında bulunan Sivaılm mıfu&u 18 bin, Bursa'mn oııfu&u 40 bin, Diyıırbakır'm ılllfiü;u 12 bin, 
Edimc'nin nOfuıru 22 bin idi. tllımı Tekeli, BIJ/ge Pltuılamo O~erine. İııtaobul. 1972. ı.93-95. 

l s Erkal,~ ~Üfmlfü, SS. 
16 Doler, B/J/gtJaıd.. 180. 
17 y akı.ıp Kq>tıı~ TIU/Uytı! Elu>lu>misl. D.DMlu, Ankara, 1984, ~. 
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bir ekonomi kuramamıştır"t8. Hatta bazı yazarlara göre, Osmanlı Devleti sermaye 

birikimi sağlayabilecek olan bir ekonomik politika gerçeğine e~ilmemiv, iktisadi 

faaliyetlerinin büyük ölçekli kısmını tarımsal alanda göstermiş, bu arada loncaların 

ağırlıklı bulunduğu ufak el sanatları ve imalathane bazındaki üretim birimlerinde 

geleneksel ekonomik yapıyı aksettirmiş bir devlettit9. Bunun sonucu olarak, Batı Avrupa 

da patlak veren sanayileşme hareketine Osmanlılar ayak uyduramadılar. Bu olgu 

Osmanhlann giderek zayıflamasına ve sonuçta, imparatorluğun yok olmasına neden oldu. 

Batı'daki endüstrileşme, savaş tekniğinde ateşli silahlar lehine büyük değişiklikler 

getirdi. Osmanlılar, devamlı talim gören ve ateşli silah kullanan bir ordu beslemek 

zorunda kaldılar ve eyalet askerlerinin sayısıru azaltırken, yeniçeri ordusunun sayısını 

7.amanla artırdılar. Bu gelişme, eyalet askerlerine dayalı miri arazi rejiminin 

bozulmasına, toprakların sipahilere değilde, belirli vergi karşılığı mültezimlere 

verilmesine yol açtı. Miti arazi rejiminin bozulmasıyla, toprakta çalışan ve büyük güvence 

altında olan reaya {köylü) her geçen gün daha kötü duruma düştü. Buna kökeni Avrupa'da 

uygulanan merkantalist politikaya dayanan büyük fiyat yükselişleri ve o yıllarda ortaya 

çıkan nüfus patlaması ekleruniş ve tüın bu olumsuz gelişmeler, Celali isyanlarının patlak 

vermesine neden olmuştur. 17. yüzyıl başında Anadolu'da başlayan ve 35 yıl süren bu 

isyanlarda köyler basılmış ve soyulmuştur. Bu isyanlar köylüleri o denli bunaltmıştır ki, 

"bilyillı laçlıun" denilen olayla, halk köyleri bırakarak, ücra, eşkiyarun ve mültezimin 

bulamayacağı yörelere yerleşmiş, fakirliği, yoksulluğu seçerek, kendini korumaya 

çalışmıştır. Cumhuriyet döneminde, Anadolu'da sayılan 70,000'i aşan yerleşme 

merkezinin olması, bu olgunun meyvesidir. 

Toprak düzeninin bozulmasıyla birlikte, uzaklara kaçamayan köylülerin bir kısmı da 

topraklanru terkederek başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere göç ettiler. 16.yüzyıl 

ımnlan.nda, lstanbul'a gelenlerin geri çevrilmesi ve işsizlerin tekrar geldikleri yerlere 

gönderilmesi için ferman çıkarılmışsa da, 1850'de İstanbul'un nüfusunun 850 bine çıktığı 

tahmin edilmektedif20. 

Şu halde, 17. ve 18. yüzyılda, köylüler köylerini terkederek ya ıssız yerlere 

18 Muitafa A1ısııt.8f, Tlll'ki:Y~'th PlıuılıKalkııuna ve Uyeu/.ama Sonuçlan. Ankara, 1978, &. 70. 
19 Adnan Kuplan.192J'tm GIUrantliıe Yatı.nm Polilikalan 11e Yataımlar. (Yıışınlımmııımı Yabck Lisam Tezi). 

Lıtarıbul, 1989, ı.2. 
20 Kırdan kente söç. fitanbul yıınında. öteki bölge merkezlerine de y6odmip. 18. ~da Edime'nio nilfuw 100 

bine, 19. yO.zyılda SivM'.ııı ııilfuMu 40.000'e~. Dioleı-, Bl'6uel., 181. 
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çekilmişler, ya da bölge merkezlerine göç ederek, büyük işsiz kitleleri oluşturmaya 

başlamışlardır. Bu gelişmeler sonunda, merkez ile bölgeler arasındaki ve aynca bir 

bölgenin içindeki yapı çöZfilmeye yl1z tutmuştur. Bunun göstergesi; birçok kervansarayın 

bakunsız hale gelmesidir. 

19. yüzyıla gelindiğinde Batı Avrupa artık sanayileşmiş ve harrunadeler satın alıp, 

işleruniş mamulleri satacağı pazarlar aramaya başlamıştır. Bu dönemde Osmanlılar 

ülkelerini açık pazar haline getirecek anlaşmaları biri biri arkasına bu sanayileşen 

devletlerle yapmışlardır. 

Bu arada, 1838 İngiliz Ticaret Anlaşması ve bunu izleyen anlaşmalarla, Osmanlı 

topraklarında batılıların fabrikasyon üıilnleri hiç bir kısıtlamaya tabi ohnadan satılırken, 

Osmanlı şehirlerinde daha önce varolan tnm ekonomik faaliyetler kısa bir süre içinde 

sörunüştür2t . Geleneksel sanayileri bu şekilde çökerken, Osmanlı kentleri, o 7.8.ffiana dek 

üstlendikleri Oretim işlevlerini kaybetmiş ve batıyla yapılan ticarette "dalıtma ve 
toplaman işlevlerini üstlenen birimler haline dön'Dşmüşlerdirıı. Bununla beraber, Lonca 

teşkilatlannın23 zamanla dağılması, tımar sisteminin bozulması sonunda merkeze kafa 

tuiacak şekilde otonomileri artan mahalli ay~ar ve yerli ağalar mukataa yoluyla 

edindikleri büyük topraklara dayanarak güttokleri politika, sosyal ve ekonomik btınyeyi 

sarsmış, mekan organizasyonundaki değişmenin yanı sıra, bölge merkezlerinin oynadıkları 

tesirli rolü de zayıflatmıştır2.oı. 

Dışa baAımlı olarak oluşan bu yeni d'Ozende, bazı kentler önemlerini kaybedip, 

mevcut nüfuslarını koruyamazlarken, sanayileşen Avrupa ülkeleriyle ula.şun bağlantısı 

sağlayan kentler ön plana çıkarak kalabalıklaşmaya başlamışlardır. Bu dönemde, daha 

önce çok az nüfusa sahip olan Menin, lzmir, Trabzon gibi liman kentleri, hızlı bir gelişme 

gösterirken, başta Aydın ve Tokat olmak üzere, Anadolu'nun içindeki ve Doğu 

Anadolu'daki bir çok kent, mevcut nüfusunu koruyamamıştır. Böylece, Türkiye'de bölgeler 

arası dengesizlik, Batı Anadolu'daki ve deniz kıyısındaki kentlerin daha da canlarunası, 

21 Tckcli.BIJlge, 106. 
22 Brb1, A: Geliftttif lik, ~8. 
23 Omıaıılı Devler.i'nde Olkc nOfuiWlWl % 90'1 kınal alanlarda, kOylerdc Yl!f8DUllda. yakllliJk % lO'u ise kerıtlerde 

otuımakıaydı. Kaııla-ddü ııOfim.ın btlyılk bir 1wııw iie tanm dıfl faaliyfllede ve ı.anaat1arla u~dı. Bu 
oftfuı nrmaf loncalım" sistemiyle ç&ıpııktaych. Şevket Pmmk. Osmanlı - Ttakive brtuadi Tarihi 1500-
1914, İııtarılıul, 1990, ııı.32-33. 

24 tllıan Tekeli, "Osmanlı lmpartdorlulıuıda Mt!kalf Or1"1ıiıtılyOlllUldaki Delifmeler ve T/lrkiye 
CumhuriJ'dinüı BiJlguel PolJliluuı ", Del adetle T1lık T arih.i Deı-Bhl kımbut, Sayı: 4S. Hazir111 1971. 
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Anadolu'nun içlerindeki ve Doğu Anadolu ile GOney Doğu Anadolu kentlerinin de 

ekonomik önemlerinin daha da azalması sonucu, sönükleşmesiyle ortaya çıkmaya 

başlamıştır. 

Kısaca, Osmanlı toplumunda 19. yQzyıl sonunda ortaya çıkan bölgelerarası 

gelişmişlik farkı, batıya açılına sonucu, Osmanlının mevcut el sanatlarına dayalı 

ekonomik: faaliyetlerinin gerilemesi ve yıkılınasıyla başlamıştır. Geleneksel ekonomik 

faaliyet.terinin körlenmesi Osmanlının kentleri arasındaki hiyerarşinin de bozulma.Rına 

neden olmuştur. Başta limanlar olmak üzere, Batı Anadolu'daki kentlerin, endüstrileşmiş 

Batı Avrupa kentleriyle daha sıkı ilişki içine girerek, ön plana çıkrnışlardır25. Şu halde, 

"Osmanlılar ıamanında ortaya çıkan biJlgesel dengesWi,k, dJŞ dinamitin dol ur dulu 

ülkeler arası ilişkilerin sonucu ortaya çıkan bir denMesir.liktir"~. 

1.2.1.1 -1915 -1923 Yılları 

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik durumu son derece 

kötüydü. Balkan ve 1. Dünya Savaşlarım takiben "Kurtuluş mllcadelesi"ni yapan 

Anadolu halkı bitkin, yılgın ve perişandı. Anadolu'daki tom ekonomik faaliyetler 

durmuştu. Genç Cumhuriyet idaresi Osmanlırun borçlarım da devralmıştı. Cumhuriyetin 

ilk yıllarındaki bu kötü ekonomik tabloya bakılarak -ki tarım dışındaki ekonomik 

faaliyetler de azınlıkların elindeydi. AnadDlu'da herhangi bir ekonomik VllTlık yoktu ki, 

blJlgelerasında geli1mişlik f11rlıı ol.sun tezi ileri südllebilir. Fakat, Batı Avrupa ile ticari 

ilişki içine girme şansuu, coğrafi konumu ve doğal zenginliği ile elde eden Batı Anadolu, 

bu avantajlara sahip olmayan DoAu ve Güney DoAu Anadolu'ya oranla, nispi olarak daha 

gelişmiş duruma gelmişti. Anodolu'nun çeşitli bölgeleri arasında 1923'lerde ortaya çıkmış 

olan gelişmişlik farkları ana çizgileriyle, belirtilecektir. 

-Nüfus 

Cumhuriyet döneminin ilk nüfus ıayunı 1927 yılında yapılmış ve 13.648.270 

kişiden ibaret olduğu anlaşılmıştır. Daha önce ise, 14 Mart 1914 verilerine dayanılarak, 

14 Nisan l919'da bir nüfus tahmininde bulunulmuştur. Bu tahmine göre, Mjsak-ı Milli 

ı; Bu ıınıdn. tarını ilrOnlerinin ölkmin çqit1i ·b6t3dcrinde dejifik miktıırl11rda Orctilmesi ve çqitlcrindeki farkhlılı 
b"kıonndan da avaobıjh olan Ba11 ve kıyı b6lgela-i, ayrıca, deoiz uJıtıitnnmo u~ kara WMflmmm palWı olmatı 
da layı bölgelerinin iç b6lgdere oranJa daha fazla gdİfllıaİne tcbcp olmutf:ur. Ô74ı6vca. 1 O 

?.6 Dinler, B6lgbiel, 182; Tekeli, .Bclt,ı~. 111. 
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sınırlan içinde kalan nüfusumuz 14. 118.968 kişidir27. 

Tablo 1: Mısak-ı Milli Sınırlan içerisindeki NDfıuun illere GIJre Dulılımı 

Uler NOfuıı lller NOfuıı lller NOfu& 

~~-~~~;.=:::=:: =}~1=~Q_Q-: .f.~~~İ~=:==:. = .. J.:!i?.~-~§ ___ :Y~---·---------··-····· .. :=----~1i..!Q~ ... 
~8!.!l __________ ,__2~~.8J? .. _ Jz~it ~---·--- -~6.824 .~l!i..!! ________ 1~4 .214 ·-
Buru 1.371.667 Kaitamonu 961.200 Kan - Ardahan 182.000 
-~!B!.····=:=:~ ~:jiş~~Ir· -~~~:!·····:==-·:= =·--cöis:~l= -~~b~T .. ···=········· ==J)Ji~~~~L: 
~~g~ .................... }~~:19.9. .... M~!~:!H:.~ ............ ~1-~.~~.H ... -~-~.!.<.T.!'.~~L. -········--~~1 ... 9.Q9 .. . 
P..ix.~~~---· __ 4.?.!:.~62 __ !~Y.!!, ______ .___!.16_?.4!!~- ----------<--·----···---
Erzurum 645.702 Trabzon 1.265.000 TOPLAM 14.118.968 

Kaynak: 14Nisan1914 Tarihli Haklhnd Tahminleri, Tevflk Çavdar, "Cumhuriyet Devri B41larken 
1'Urkiye E.'konomui", TUrtiye l!.'konomuinin 50. Yılı Semineri, •.129 

•1:.mil ve Bi6" baJınm:. MuJasarnJb.ktır. • • Morar lçin verUen no,ft4R Urfa ve A.ntep'i 
K apıtımtıkttıdır. 

İlk nüfus sayımı, sayılan 35 bini aşan, kasaba, köy, oba, mm gibi, ufuk yerleşme 

merkezlerine dağılmıştır. Mevcut nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşamaktadır. Bir 

milyonun üzerinde bir nOfusa sahip olan İstanbul ve yoz binin 'Ozerinde bir nüfusa sahip 

olan İzmir dışında, "Şehirsel fonlcsiyona"a sahip kent yol.."tur28• Bu· iki şehrimiz dahi 

ı.amanın Batı Avrupa şehirlerine kıyasla çok geri durumdadırlar. DiAer şehirler ise, altyapı 

kurumları bakımından tevkalade geridir. 

Tab'lo 2: 1920'le"le Btqlıca Anadolll Kentlerin ND/uau (Şehir Merlıef)er1) 

Uler NOfuı nıer NOfuıı Uler NOfuı hl er Nnfu11 
Lrtaobul 1.122.000 KoUY& 44.000 Anteo 43.000 KOtahva 22.000 
İzmir 198.000 Kavııeri 49.000 Erzurum 38.000 8aııwun 20.000 
Buru '76.000 Sivaıı 43.000 Trahz.on 35.000 E11ki11ehic 19.000 
Adıma 64.000 Ankara 17.000 

Kaynak: 1J24 - 1J28 arurndtı Vıloyet St1lıtt1meleri., Ytlboncı K11ynaklt1r, Derleyen ve Alrtt1ran, 
Tttflk Çavdar, Tt!1'.fl.lı Çavdar, Müli Ma~adeleye Baılarken Sayılarla Virıiyet ve Manıara-i Umumiye, 
lslımbul, Mart, 1971. $. l Z 

Milli mücadele başlarke~ başlıca Anadolu kentlerimizin nüfusu Tablo 2'de 

görtllmekledir. Bu tablodan da anlaşıldı~ı gibi, Doğu Anadolu'da en kalabalık nüfuslu 

kent, 43 bin nüfusla Sivas ve 38 bin nüfusla Emırum'dur. öteki büyük kentler, genellikle 

Batı Anadolu'da ve deniz kıyısındadır. Ankara'run nüfusu, bu tarihte (1920'lerde) sadece 

27.000'dir. 

~7 Vedat Eldem, Osmanlı. lmptırolorbllumuı .lktUtıdl ŞtU'llan Halckınd.tı Bir Tdkik, Ankara, 1970, i . l S. 
28 Tevfık Çavdar, lfrılli Mllcodeleye B'lflarbn Stzyrlıu/il. V~d ve Mtınıtırtı-i Umumiye, İitanbul. Mart. 

1971. ii.17. 
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- lfl11:1tı7ma 

Sosyal, kültürel ve ekonomik bütünleşmede önemli bir rol oynayan ulaştınna sistemi 

l 920'lerde fovkalade bozuk ve yetersizdir. En gelişmiş ulaşım sistemi olan demiıyolu 

yabancı sermaye tarafından yaptınlmış ve işletiliyordu. Yabancı sermayenin en fazla ilgi 

gösterdiği alan "demi.ryollan" idi29• Osmanlı döneminden Cwnhuriyet idaresine 4.138 km. 

demiryolu devredilmişti. Bunların büyük bölümü Batı Anadolu'da bulunmaktaydı . .30 

Karayolları31 ise oldukça yetersizdi. Kötü kaliteli olan bu yollarla, düzenli bir ulaşım 

sağlamak çok güçtü. Daha çok at arabasıyla ulaşım ve taşıma sağlanabiliyordu. Geçit 

vermez Doğu Anadolu, Torkiye'nin bu kötü olan yol varlığından» çok daha az bir pay 

alıyordu32• 

öte yandan, İzmir ve İstanbul dışındaki sahil kentlerimizde liman dahi yoktu. 

Yükleme ve boşaltma tesisleri ise yetersiz olduğundan, bu tür faaliyetler, havaların iyi 

olduğu mevsimlerde ve günlerde ancak, yapılabiliyordu. 

Ulaştınna sistemindeki bu yetersizlikler ve ulaştınna araçlarırun eksikliği» piyasa 

ıçın üretimi önemli ölç\lde önleyerek tarım ile ekonominin diğer sektörlerle 

bütünleşmesine imkan vermiyordu. Bu durumda ise, üretim daha çok yerel ihtiyaçlara 

cevap veriyordu. Havaların iyi gittiği bereketli ürün yıllarında Anadolu'nun çeşitli 

29 Şevket Pıımıık. Chmanlı Ekonomin ve DQnya Kapaaliımi~ Ankara. 1984. ı.33. 
Toplam S.711 ıuilyoıı buut yabana ıenwtyenin 3.368 milyon kunıfu demiıyollanna aynlmıf durumdaıh.r. 
Çavdar. 11?. 
yabancı iıerm&yaıio demiıyolu yııp.ımt ve lflcmwinde çok mddi olmalannın biriw:i Hbebi, bu amaçla OmwW 
Devleti ileyaptıklan imtiyaz ımtlllfllıalm'Dl çok 8aıİf kaplamlı tutulmasıdır. Yabımcı Hl'IDBYedarlar qa c:Uilderi 
demiıyolu gOzergabmda ticaret yapma imbyazuıa ıahip olmakla yetimneınitler. TO.m yeı11at0. yerııfu 

zaıgiııliklerini de kooırollerine ~ ve oOftuı bölgelai kurmayı da iıtcmiflerdir. Bunda bllfaralı da 
olrwflardır. Bağdat Deaıiryolu IIJIÜUUD yapımı için Almanlarla yapılan imtiyaz ımtlqmm bu komıda çok açık 
bir örnektir. Haita bu imtiyaz mılcııdelUiİDİ Birinci DO.oya Savllfı'nın ICbepleri ınımda g6Reraılcr de olmut1Ur. 
Çavdar, 76-92; M. ôz;yobel. Omttutlı A.l.mtut lU,kilabtbt ~u,me SIUedn~ A.ıuulolu ve Baiddı 
Demiryollıln. İnıuıbul, 1980, 215 vd 
Bu imtiyazlı ımtlap.alarda "lun gaantl6l" dtoilm y61:ıttmle, Omlanlı Devleti demiryolu qaat ve iilEtıneııin 
mutlakakir etmelini teminat ahuıanlmıfbr. ôzyokad. 167. 

30 H.Oıeyin Şahin. T#rtiye l!."konomat Geliflml ve B1111Uıldl Durumu, Buna, 1993, ı.2S. 
3t Cumhuriyet İdareıiinİD devraldıjı ka'ayollıın 13.88S km.'ıi toprak yol olmak Clzc:r'e 18.33S km.den ibaret 

bulunuyordu.Yalçın Acar, T•iJuelAçısutda Ttakiye Eko1t01tti6i ve lıJ.awı lktisaı Polilikalıln (1923-1963), 
Bunıa, 1991, s.10. 

32 ônıc:ğiu, 1919 Tlld.iye'ıııinde 1000 civarında otomobil v.arc:b. Bunun ancak, 200 tanesi İıdaobul da.iwdaydı. 200 
otomobilden IOO'e yakının İzmiı'de bulunuyordu. DollfWl)'la lmıir ve litanbul dıfında, Olkede ancak 100 
otomobil vardı. Çavdar, 17. 
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bölgelerinde ihtiyacın üstonde elde edilen mahsül, diğer bölgelere nakledilmediği için 

çürümeye terkedilirken, Batı bölgelerinde ihtiyaç duyulan çeşitli ürünler ise ithal 

edilmekteydi. 

Kısaca, Anadolu'da 1923'lerde demiryolu, lcarayolu ve motorlu araçlar, oldukça 

yeıer.sk, obnusma '""''"' mevcutlarda B"'ı AıuulolM 'da g1Jrllb1Jelcteydi. 

- Tarım 

Osmanlı Devletinin son yıllarında nüfusunun büyük bir bölümü tarımla 

uğraşıyordu33 • Ne var ki, uygulanan teknoloji çok geriydi, özelikle Do~u ve Güney Doğu 
An.adolu'da, hem topraklar verimsizdi, hem de yapılan tarım, öteki bölgelerinkinden daha 

da geriydi. 

Tablo J: Aıuulolu Toprdların lıletme B/Jylllılilfll Açısından BIJlgelere GIJre Dafılln11 

Bölgeler İşit. ort. ki. Düılıms (%\ Bölgeler İşit ort. ~I. DaAılımı ı %) 
BOVOk 10 AZ 11-50 51 Bılvük ıo az 11-50 sı 

Doju Anadolu İç Anadolu 
Ermrum ıs 45 40 ıs Ankara 4ı 13 58 29 
Van 33 36 37 27 Konva 35 23 46 31 
M. Aı.iz 19 27 45 28 Akdeniz 
Bitlis 93 21 41 38 Adana 4S 18 36 46 

G. DoAu Anadolu K.doju, İç An. 
Urfa• 31 18 53 27 Sivu 24 32 46 22 
Oiyıu-bukır 40 17 36 47 Bata Anadolu 

Orta kuzey Aydm-lmıir 45 18 36 46 
Kutamonu1 19 28 58 14 Buna• 23 15 60 25 
Bolu 20 19 66 15 ,_ Karui .S4 35 43 22 

Do#u Karadeniz Biga 20 21 49 30 
Trabzon 3 16 38 46 16 İzmit 27 - 67 33 
C anik-8ama:un 1? 19 60 21 İııtanbul 11 43 35 22 

Kaynak: 1328 Tarım öıeti. E.G.Meara Mo"tn Tutiıey. New York. 1924. Aktaran, Çavdar. 10-21. 
1 (Urfa, Maraı, Antq) bir ırup olarak Halep ilinin dııında ele alınmıştır. 
1 Bulıc Mutasarn/ftiı hari<=- ' Canik M&daı;arnJ'lılı #uıri<:- " Karasi MutHarn,fl.ılı hariç 

33 Bu tı.ırilıt~ ülke wıiuiıiunun yaJdaw.ık %82'.i tarım kaioıinde çal•~ııı!c.t.ıı)'dı. Bayaa1. 210 
191 O'larda Anadolu kOylOsilnOn yokmlluAuım ve gaıel ıı.itelijini fOyleoe 62.etlemek mOmlcomfOr. 

- Köyleı- kilçak topluluklar halinde. dıt dQnyaile olon ilifkileri ke&ilmif bir biçimdeyiiimnaktadırlar. 
- Köy dtonomiai. kapalıdır. Para ve piyaaa ~temleri toplam ekonomik faaliyetlerinin 'Yo2D'liiini bile 
kapsamamaktadır. 
- Koylıl yalnız kaıdi ilniyaa için Orcaijindco; orcdmde tıahımgi bir ymiliti dQfOmnanektedir. 
- Devletle köylO ilifkileri çoğu kere vergi ve aakerlik iflemlerine inhiııı• etmektedir. Yol. su, okul, aa41ık ocaiı 
vb. gibi kamu taıiileriniıı kOye kadırr muumııt!!I biç bir zaman ı6ı. konwıu olmamıfbr. baca, Anadolu köylB~ 
adeta kendi içinde. bajlı oldu~ devlete ve de omın yöneticilerine yabana dofmOı kOçOk birlikler halinde 
Yat:amakı.aydı. DİE, Toplunw"'125. 
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Ulaşım imkanlarının öteki bölgelere göre daha kötü olduğu Doğu ve Güney Doğu 

Anadolu bölgelerinde, pazar için üretim ortamından uzak olduğundan, içe yönelik bir 

üretim tipi benimserunişti. Bu kapalı ekonomi düzeni, verimin artmasını sağlayan 

girişimleri de sınırlıyordu. Kıyı bölgelerinde ise, dış piyasalarda rağbet gördüğü için 

nzom, incir, tiltün vb. ürünler yetişmekteydi Genel olarak geri olan tarımsal faaliyetlerin, 

Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da daha kötü olmasının nedeni, sadece toprak 

zenginliğindeki farklılık ve ulaşun sisteminin zayıflığından ileri gelmiyordu. Osmanlıların 

hakim toprak rejimi olan Mi,'i ATad Rejiminin bu bölgede uygulanmaması sonucu, 

bölgede büyük mülkJer, öteki bölgelerden daha fazlaydı. Bu büyük mülkler ortakçı ve 

yarıcı statüsünde üçüncü kişilerle işletiliyordu . Bu tarımsal yapı verimin daha da büyük 

olmasırun bir diğer nedeniydi. Birinci Dünya Savaşına girilirken yapılan bir istatisti.ki 

çalıŞmaya göre, Türkiye'de ortalama tarımsal işleme büyüklüğünün en yüksek olduğu il 
Bidis'tir. Bitliıı, Muş, Bingöl dolaylarında, ortalama işletme büyüklüğü 85 dönüme 

yaklaşmaktadır ve bu bölgedeki toprak daAılunını feodal üretim biçimi belirlemektedir34. 

Ege ve Çukurova Bölgeleri'nde ise, ulaşım kolaylığı nedeniyle piyasaya yönelik bir üretim 

benimseruniş ve bu nitelik ortalama işletme büyüldü~üne yansımıştır (tablo 3). Mevcut 

işletmeler küçükt'D. lşletme alanlannın parçalanmış bulurunasına karşın, arazi 

mülkiyetinde aşırı derecede bir yığılma mevcuttu. 1913 yılında, l O hin derebeyi ve 40 bin 

toprak ağasııun arazisinin o/u65'ine sahip olduğu tablo 4'ten görülebilir. Bunu doğrulayan 

kesin istat.istiki bilgiler mevcut değilse de, bazı nüfuzlu kişilerin köylüye ait bazı 

toprakları ele geçirdikleri, köylünün de devlet idaresi ve adalet mekanizmasının iyi 

işlememesi karşısında bu nüfuzlu kişilere sığuunak ihtiyacı duyduğu, sonuçta ise, feodal 

ilişkilerin daha da yaygınlaştı~ı söylenebifu3S. 

Tablo J : Ek.ili Aradııiıı Dajılımı 

Aile aavısı Ciftci Ail~inin (%) Tooraklann (%) 

Dc:a-ebeyi 10.000 1 39 
Toprak Ajaııı 40.000 4 26 
Ortak ve Az Toprakla Köylü 870.000 87 35 
Toorakıız KbvlO 80.000 8 -
Toul4m 1000.000 100 100 
Ka)'nak: DlE, Ekonomik ve Toplıımsal Gelifmenin 50 Yıh, Ankara, 1971, s.24. 

Diğer taraftan, Osmanlının son döneminde, bugflnktı Türkiye'nin sınırlan içinde 

bulunan tarım arazisinin 5.4 milyon hektar dolayında olduğu tahmin edilmiştir. Bunun 

.H Çavdar, 24. 
35 Akbaok, Cumluuiyd Döıwııl TIUkiye Ekonomi.ıi (192.3-1978). İitmbul, 1980, ıı.12. -
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yaklaşık %80'ini kapsayan bölümünde tahıl, %7'sinde seb7.e, %7'sine bitkiler, o/o4'ünde 

meyvecilik üretimi yapılmal.'1adır36. Bu rakamlara paralel olmakla birlikte, biraz farklı 

tutarlarla tablo 5'de ekili arazinin kullanımına göre dağılımı gösterilmiştir. Farklılık daha 

çok tahmini olmalarından kaynaklarunaktadır. 

Tublo 5 : Ekili Araıinin Kullanımına GiJre Dalıbmı (Hektar) 

n Tahıl % Sebze % Sinai Bitki % Bali % 
l>oAu Anadotu 784.586 92 10.437 1 21.766 3 36.722 4 

Enurum 334.283 98 3.114 1 138 0.4 2S4 0.6 
Van 72.096 95 315 0.5 2.0SO 3 1.131 1.5 
Mo.muret-111 Aziz 134.125 74 5.123 3 16.474 9 26.553 1.4 
Biili.ıo 244.082 95 1.885 0.7 3.104 1.3 8.834 3 

G. DoöU Anadolu 300.628 81 12.326 3 9.086 2 51.010 14 
Urfa 51.206 78 1.374 2 274 0.4 12.513 19.6 
Dtvarbakır 249.422 82 10.952 3 8.812 2.8 38.497 12.2 

Kuzeydo#u ve lç An. 392.673 93 9.057 2 5.389 1 17.309 4 
Sivas 392.673 93 9.057 2 5.389 1 17.309 4 

lç Anadolu 1.089.426 ~ 17.822 2 11.856 1 85.170 7 
Ankara 515.490 90 6.757 1 1.463 0.2 46.411 8.8 
Konya 572.936 90 11.065 2 10.393 2 38.759 6 
Akdeniz 298.445 64 4.753 1 151.604 32 12.313 3 
Adana 298.445 64 4.753 1 151.604 32 12.313 3 
Orta kuzey 321.716 95 6.506 2 4.262 1 6.549 2 
Kastamonu • 232.353 95 3.973 1.6 2.299 l 6.342 2.4 
Doju Kara.dcniı. 327.823 89 26.638 7 11.901 4 - -
Trabzon 327.823 89 26.638 7 11.901 4 . - -
Batı Anadolu l.12J.697 77 58.881 4 63.067 4 210.472 15 
Aydın (İzmir) 436.905 73 24.207 4 34.665 6 104.434 17 
Butliıiıı •• 401.?30 79 9.586 2 14.138 3 80.167 16 
Karaai 172.407 83 18.634 9 7.932 4 8.517 4 
İzmit 53.215 75 1.896 3 4.172 7 11.327 15 
~tıwbu1 8.146 79 45 o.s 1.396 13.S 738 7 
Kaynak: 1318 Ta.,ım Ô:,eti. E. G. Meal's .Modan Turkey, New York, 1924, Aktaran, Çavda.,, 20-21. 

•Bolu Muta.sarnJlığı llariç. • •Kaosi MuıaanıfltJı Ml'iç 

T'11blo 6: Tarım Gelirinin BIJlge Geliri içerisindeki Payı, 1914. 

Rôlgeler Gelir P11Y1 (%) Böhteler Gelir Payı (%) 
Rumeli 59 Kudoa S1 
htanbul 3 Cebel-i LObnan 47 
Anadolu 66 Irak 68 
Surive 40 TOPLAM 58 
Kaynak: DlE, Toplu1118al, 22 

Tarım gelirine gelince; İstanbul, Lübnan ve Kudüs dışındaki bütün bölgelerde ülke 

36 Xepuıfk, 18. 
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ortalamasından daha üstün çıkmaktadır. Ülkenin tarımsal niteliği tüm açıklığı ile 

ortadadır. Aşa~ıdaki tablo tarun gelirinin bölgeler geliri içerisindeki payını 

göstermel.'iedir. 

-Sanayi 

Anadolu'da bölgelerarası gelişmenin ortaya çıkış süreci açıklanırken, Osmanhlar'ın 

geleneksel sanayilerinin nasıl yıkıldığı ve yerine dışa baAınılı mamül madde ithali ve 

tarımsal orijinali hammadde ile maddelerin ihracına dayalı bir ticari ilişkinin kurulduğu 

belirtilmişti. Bu gelişmeye paralel olarak, başta İstanbul olmak üzere, batı Anadolu 

kentlerinde, özelikle ordunun ve sarayın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, bir takım 

endüstriyel işle.tmeler kurulmuştu. 

Cumhuriyet öncesinde Anadolu1daki endüstriyel faaliyetleri ve bu faaliyetlerin 

alansal dağılımını yansıtan tek bilgi, 1913 ve 1915 sanayi sayımlarıdır.37 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Batı Anadolu•da endüstriyel gelişme, azda olsa vardır. 

Ülkenin öteki bölgelerinde ise, pek faaliyet yoktur. lstatistiki çalışmaların eksikliği, bu 

dengesizliği rakamlarla wrgulamasına imkan vermemektedir. ôte yandan, 1915 sayımı 

sonuçlarına göre, Batı Anadolu'da 8 kentte sadece 282 işyeri vardır. Bu işyerinin ise 

%50'den fa.zlası(l55 tanesi) lstanbutıda bulunmaktadır (tablo 7) 

1915 yılındaki 282 sanayi müessesesinin 216'ü (% 81'i) özel sektöre3s, kalan 68'i (% 

191u) ise kamu sektörüne aittir. Devlete ait olan müesseselerin hemen hemen tümü 

İstanbul'da bulunuyordu. Bu müesseselerin oluşturulmasında ekonomik gelişmeyi 

başlatmak ya da ticari amaç güdülmemiş, tamamen ordunun ve nadiren de sarayın 

ihtiyaçlarım karşılama amacı ön planda tutulmuştur. lstanbul'da ve İstanbul civarında bu 

37 Bu ıuıyunlar iki ayn yôotcuılc: yQrOti)~tılr. S8lll.\)'inİn taneddız cUiAi. Bat& Anadolu bôlgeırinddü kcotlcrdc 
bİ22Bt ifleınl« ziyaret ediletek bilgiler toplıırımıfbr. Bu b6lseler dıjında kalan, Anadoıu•nun kent ve 
kaiııhıılarında 10 i_wyida:ı fıızla İ.jg0a1 çalıfbran ifldmclcre ııoket fonımlan g&ıderilerek. ııomıç almmaya 
çahfı.JmıilJr. Bu ikinci y6oleot bllf8fllı oJman:nf ve ııomıçtan yayıo.lanmamıftı. EndOmiyel faaliyetlerin ge1ifmif 
olduğu b"'ia İitaııbul olmak Qzere, İzmir. Mmiliıa, .Bunia, lzmit. KaramOrtel. Bandırma ve Uıak ıebirlerini 
kapiıayan ıayım ııomıçlan iae 1911 yılındayaymlammfUt. OOndQz Ôkçtın. Osmanlı sano.yU., 1913-1915 YıJlıuı 
Aramrda Sanayii lstatistiji, Ankarıı, 1970, ı.20. 

38 G'2'çdıc ~-il«e ait olan 214 ..UW kuruluiun 42'.U (%19.6)'ın Toık-.t.J.anı UDliurlanouı nıfllkiyetiııdedi1'. Geri kalan 
172 tanaıi (%80.4)'0 llllOlıklann elindedir. Savat yıllannda duruawn TOrk-t.lıım unırurlar lehine deAtiAi 
tahmin edilmdde:di.r. Zafu Tbprak, TRrkiye'de "MIJl11kıilot1• (1908-1918), Aok.ara, ii.191. 
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şekilde kurutan devlet kuruluşlarının önemlileri şunlardır:3sı Tophane başta olmak ÜZere, 

çeşitli silah fabrikaları, Beylıoı'da tabakhane ve kundura fabrikası, başta Herelıe dokuma 

fabrikaaı olmak üzere fes, çini ve askeri taluriye fabrikaları. 1912 yılında silah fabrikaları 

ile deniz tezgahları da dahil, Devlete ait sanayi kuruluşlarında 5 bin civarında işçi 

çalışmaktaydı. 

Tablo 7 : S111111Yi lıyerlerinin Ekonomik Faaüyet Kollarına GIJre BIJlgesel Dağılımı 

hveri Savılan 

F aalivet Kollan lırtanbul lznıir Diı'ter Yerler 'foolam 
Gıda SAD&yi 45 23 10 78 
Toprak Sanayi 20 1 - 21 
Deri Sanayi 11 2 - 13 
Ağaç 8anayi ıs 9 - 24 
Dokuma Sanayi ıs 8 ss 78 
Kajn ve Matbaa 44 11 - 55 
Kimva Sanayi 5 8 - 13 
Toplam 155 52 65 282 

Kaynak: 1913-191$ Sanayi Sayımı Bulıuları., Aktaran, Çavdar, 55. 

Milli mücadele başlarken, yabancıların elindeki maden imtiyazlarının dağılımına 

bakıldığında; Doğu Bölgesine (Van, Diyarbakır) sa.dece 3 imtiyaz verilmişken, tüın 

Aruıdolu'ya verilen imtiyaz sayısı 272'yi bulmaktadır (tablo 8). Maden dışındaki elektrik, 

tramvay, ım, banka, sigorta alanındaki yabancı sennayeler, İstanbul ve İzmir'e 

gelmişlerdir. 

Tablo 8 : Milli MQcadele Başlarken Maden lmtiyaıların Blllgelere GiJre Dağıhmı 

Döl e 

3 
2'12 

Kaynak: Çalldar, ı 17. 

- Kamu Gelir l'e Harcamaları 

Osmanlıların son yıllarının {1911-12 yılı) kamu gelir ve harcamalarının 

bölgelerarasındaki dağılımı incelendiğinde, Tnrkiye'nin çeşitli bölgeleri arasında gerek 

vergi ödeme, gerekse kamu harcamalarında yararlanma açısından çok büyük farklar 

olduğu görülmektedir. 

39 Du koouda daha geııİ4 bilgi için bak. Eldan, 117-120. 
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K.mıtye düşen kamu gelir ve harcamalarının bölgesel dağılımını veren Tablo 9 

bölgeler arasındaki farkları daha bariz olarak ortaya koymaktadır. Söz konusu tabloda 

Km2'ye düşen gelir ve harcama, İstanbul indeksi 1000 olarak alınıp, oranlanmıştır. Hiç 

bir vilayetin 1000 olan İstanbul indeksi karşısında, 50 indeksine bile yükselememesi, 

lstanbul'un adeta "tek başına balımsıı bir gllç" olduğUnu ortaya çıkarmaktadır. İstanbul, 

sanki Türkiye dışındaki bir bölge göıilrnündedir. Bu ayncalı~ın nedeni, bin yıllık bir 

tarihi geçmişe ve coArafi konuma dayanmak-tadır. 

Tablo 9 : Osmanh imparatorluğunda Km:ı'ye Diişen Kamu Gelir ve 

Harcamaların illere GIJre {BIJlgelere)Dağıhmı (1911-1912 maüyıb) 

Bölgeler Km2'ye Düten Km"'ye Bölgeler Km2'ye DOteo Km2'ye Düteıı 
Gelir OOıeıı Gelir Harcama 

Harcama. 
Dogu Karadeniz tç Anadolu 

Trubwo 60 36 Ankaca 18 18 
Canik' 33 45 Kouya 13 9 

DoAu Anadolu Orta Akdeniz. 
Emırum 14 35 Adana 18 18 
Mıımilret-ill Aziz 9 16 Orta Kuzey 
.Bitliıl 9 16 Kactamonu s 15 18 
Vaıı 4 20 Bolu 19 17 
GOneydoAu Ana. Bata Anadolu 
Urfa 4 5 Aydın (İzmir) S6 38 
Halep 2 15 15 Buna 30 22 
DiyRtbaktr 8 12 Karaai 41 17 
KuLeydo~u - iç An İzmit 29 25 
Sivu ıs ıs Biga 35 53 

lı.1aobul • 1000 1000 

Kaynak: Çavdar~ 96. 1 Cıınik {8an111un) mutaaatnfltlı hariç 2 Urfa mııtoaamflıtı hariç 
3 Bolu ınuti'üiıunfüAı hariç • İitaııbul 1000 kabul edilmit1ir. 

ôte yandan, bazı Doğu illerimizde son derece dnşük olan kamu harcaması bile, bu 

bölgede ~ağlanan gelirin üurinde gözü.kınektedir4°. 

- :Milll Geür 

Anadolu'nun çeşitli bölgeleri arasında gelişmişlik farkları olduğu, tarım, sanayi, 

ul~ım, kamu gelir ve harcamalaruu gözönüne alınarak açıklandı. Bölgeler arasındaki bu 

gelitjmişlik farklaruu milli gelirin bölgelerin dağılımında görmek mümkün olmakla 

<10 Bu iki nedene dayanı..larıık açddanabilir: Devletin zorunlu harcamalan bile. bu bôlgeleı-de dtıffik olm kamu 
gelirleriyle kıqılanroamaktadır. Devletin bu bôlgela-e, uayifi ıqlıuna kaypıyla y&ptıjı harcama, oldukça 
önemlidir. Çavdar, 97. 
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beraber (tablo: l O), fert başına düşen miJli gelir rakamlarından öğrenmek dah.a gerçekçi 

olacaktır. Tablo 11 'de 1907 yılında Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde fert başına düşen 

milli gelir rakamları görürunel..-tedir. 

Tablo 1 O : MUli Geü1'in BiJlgele1'e GiJ1'e Dafılımı (Milyon Ku,.uş) 

Bölueler 1907 1913 1914 
Rumeli 4.539 .586 6.53 
ktanbuJ 1.968 2.586 2.51S 
Anadolu 9.864 12.291 13.855 -
Surive l.?.51 2.229 2.540 
Kudas 424 513 .549 
Cebel-i Lübnan 3'73 435 471 
Irak 1.268 l..S.56 1.804 
TOPLAM 20.187 20.166 11.193 

Kaynak: DlE, Tuplunm;ıl, 22. 

Tablo: ll'de anlaşılacağı gibi, İstanbul ve Çatalca'da kişi başına düşen gelir 1790 

kuruşke~ deniz kıyısındaki Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde 990 kuruşa, iç ve Doğu 

Anadolu Bölgesinde ise 667 kuruşa düşmektedir. Şu halde, 1907 yılında Doğu ve lç 
Anadolu'da fert başına düşen gelir İstanbul'unkinin üçte biri, Marmara, Akdeniz ve Ege 

Bölgesindeki fert başına düşen gelirin ise %75'i kadardır. 

Tablo 11: Osmanlı lmp111'atorlulunun Son Yılla1'1nda Kişi Başına Dtııen Milli Gelir 

Bölael« 190? 1914 
· DoAu Trıı.kva 837 1160 

hrtanbulveCatalca 1790 1934 
Ana.dolu 76.5 1018 

- Marmara, Ejte ve Akdeniz B6hresi 990 -
- le ve Dolu Anadolu Böl. 667 -

Suriye (Beyrut dahil) 840 1130 
Kucroa 999 1192 
lrak 576 745 
Ortalama• B2J 1072 

Kaynak: Eldt!m, 305 •Kumı 

Osmanlının mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kötü bir enkaz 

devralmıştır. Tanını geri, sanayi yok denilecek durumda, okur-yazar oram düşük, ulaşım 

sistemi elverişsiz Anadolu, aynı dönem Avrupa'sıyla karşılaştırıldığında son derece kötü 

şartlardadır. Buna karşın, nosmanblaT'ın son yıllarında iı.ledilcleri dışa açık poliJilca 

sonucu, Anadolu 'nun doğusuyla batı.H 111'asıntla, batı lehine bi, f 111'klılık başlamış 
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bulunmaktadır. n4ı 

1.2.2 Cumhuriyet Dönemi 

1.2.2.1- 1923-1950 Yılları AraaındllAi DIJnenı (Dnletçilik DIJ11enıi) 

1923 yılında Cumhuriyet ilan edilmeden önce, devletin iktisat politikasına yön 

vermek ve ekonomik envanteri ortaya çıkarabilmek için 17 Şubat 1923'te İzmir'de bir 

"lkıisaı Kongresin tertip edilmiştir42• Liberal ekonomi politikasırun4.3 uygulandığı ve 

çeşitli kesimlerden gelen 1135 temsilcinin katıldığı bu kongrenin amacı, ulusal 

ekonominin özel girişim ve özelikle de Türk girişimcilerinin katkısıyla geliştirilmesi için 

prensiplerin saptarunasıydı. Henüz hiç bir ekonomik filizlenmenin olmadığı bir dönemde 

toplaıwı bu konferans~ Dolu Anadolu ile Batı Anadolu araaındaJci geli.1mişliJc farkı 

ik ilgili olarak bir telı camk bile siJylemedifi g/JrlJlar. +t 

Bununla Beraber, lzmir İktisat Kongresi kararlan arasında yer alan. ormancılık ve 

hayvancılığın geliştirilmesi, totün ve tarım ticaretinin serbest bırakılması, Ziraat 

Bankasının yeniden düzenlemnesi, ipekçilikle pancar ve kendir üretiminin geliştirilmesi, 

tarımda makineleşmeye gidilmesi, gümrük politikasırun tanını geliştirecek yönden 

düzenlenmesi gibi kararlar tarımın geliştirilmesine yönelikti45. Aync~ aşarın 
kaldınJmaı;ı46 büyük etkiler oluşturmuştur. Tanmsal gelişme, hem kırsal kesimin refah 

seviyesini yükseltilmesi hem de tarımın sanayileşmeye olan katkılarının artırılması 

bakımından gerekli görülüyordu. Ne var ki, uygulamada tarımsal gelişmeye yönelik belirli 

-ıı Dinler, BIJ/gest:l., 191. 
42 Dnndm-SaAlam. Tlb'kiye Ekonomisi, Yapısı ve TemelSonutllln. Ankara, 19'7'1, ıı.'1'1. 
43 Türke.I Minibtıi. Azgelipnif Ü/Julel'IU KalktnmtUltll Fı.nansman Politika/an ve TRrkiye, .bıtanhul. 1989, ı.82-

83. 
44 Dini«, BIJ/gneı. 191~ Afet İwm, J.zm;, 1.kti6at Kong-rui. Ankara. 1989, ı.24-31. Çiftçiye ait maddeler, Ziraaı 

ve HıtyVanat maıeleııi, gibi maddela- daha çok k6)'10n0n gelecetiııe dair hOkonılet ihtiva ettijindaı dolaylı 
alaruk kc)ylö uAU"lıklı olıuı Dogu Anadolu kaJkıon.wıway&ıdik d0t0oa1lebilir. 

"':; Cihan Dura, Tllrkiye Elwnomisi. KaylCri, 1991. ı. 11; Akba:ık, 82. 
46 Bütçe gelirlerin yaklatık o~ birini ıaAJayaıı ııtarın (DW'a, 39) barakiıjı bC>j)uk ııraıi ve caııb hayvan ~deki 

dolayıuz vugiler ile İltilılak ve muamde vergili sibi dolaylı veıgilel'Je kıqılaomaya ~. Sevim G6rgiln 
"Atatark DIJıumi Mal.iye Politüuuı," Atııtorlc Dl)ntwinde TQdğye Ekonomisi Seminqi L.-Unbul. 197?, ı.?'1. 

Afann kaldan.lmaıiı ile ııade<:e vergi gdirlainde de8il, uınmdaıı vergi yolu ile toplanan fonlarla UDl:Yi kaynak 
oluftunnakt.mı da va:ıgeçilıniftir. Ôl.e yandan köylo "iltiıom Meıninin" (qann toplanma yolu) ortadan 
kalkwmaıııyla. dinde kalan fazla. Qrt1nQ doArudan paı.ara g61:Dnuek imkanı kaz.ıwuıfur. F. Bit tek - Ç. Keydc:r, 
"Agricullure and iM State An lnguizy i.nlo . .(gricullul'e Dflferennation and Political AUianca, the Ctue oj 
Turkcy", Journal ofPeaiani ~'tudiq. VoL 2. No: 4, 1975. 
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bir "eylem programı" geliştirilememiştir"7. 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Batı Anadolu ile DoAu Anadolu arasında farklılık 

belirlemeye başlamıştı. 1923'lerde Tablo 2'de görüldüğü gibi İstanbul 1. 122.000 nüfusla, 

Türkiye'nin en kalabalık kentiydi. lstanbul'u lzmir (198.000) ve Bursa (76.000) izliyordu. 

Ankara ise 27 .000 kişilik bir nüfusla, lstanbul'un ancak 45 de biri kadardı. Anadolunun 

kalbinde verimsiz topraklarla çevrili olan Ankara'nın başkent olması karan, Büyük Millet 

Meclisi'nin 13 Ekim 1923 tarihli oturumunda alındı. Bu karar, Genç Türkiye 

Cwnhuriyeti'nin Anadolu'nun gelişmesi konusunda attığı ilk ciddi adımdır. Atatürk'ün 

Ankara'yı başkent olarak seçmesi, lstanbul'a kırgınlığından, siyasi ya da askeri 

nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak, bu kararın ülkemizdeki bölgelerarası gelişmişlik 

farkının azaltılmasında, çok büyük bir payı olmuştur. Zira, Ankara, Anadolu'nun tam 

ortasında, idari merkez olmanın avantajıyla giderek kalabalıklaşırken, İstanbul'a yönelen 

göçe, sınırlı da olsa set çekmiştir. İstanbul olması halinde, Doğu Anadolu ile Batı 

Anadolu arasındaki gelişmişlik farkırun yoğunluğu bugünkünün kat kat üstünde 

olacaldı..ıs . 

Bu arada, 1927 ve 1929 yıllarında çıkanlan kanunlara dayanılarak devlete ait 

toprakların 71 1 bin hektarlık bir bölümü 1923-1934 yıllan arasında topraksız ailelere 

dağıtılmıştı49. 28 Mart l 927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. ôzel sektörün 

gelişmesine uygun bir ortam hazırlama amacına yönelikSO olan bu konuda, yatınmların 

yöreler arasında dengeli dağılımına ilişkin herhangi bir maddeye yer verilmemiştir51 • 

1923-1933 yılları arasındaki ttKurullq yılları,.nda sayıları oldukça az olan yeni 

-ı 7 Yahya. S. Tezel. Cumlturiyd DIJneminin lirtiıa4i Tari/ti (1923-1950). Ankara. 1982, ı.136. 
48 D.inlet, BiJlguel, 191-192; DPT, Tllrklye'lk BIJtauel Pllllılama Çalqmolım, N.i&an 19921, Ankara, 3. 
<19 Acar, 29. D~ıın bu toprnklmm bir kımn daha önce ~anlara sibi mahalli qraf ve qalor tarafindan 
y~~w. DoAıın AvaoAfu. Mllll Kurtubq Tarihi. (1838'/kn 1995'e). tı.-tanbul, 19'74. ıı.178. DoAu 
Anadolu'mın feodal ve Afirct yap111 i~ bak. Ahmet ôze:r. Dotu A.nadobl'da A.Jiret Dazeni. :lıtanbul. 19'JO. i. 
3'1 

1923'ten 1943yılın&dekyokll!fık1. Kmunla 731450, 2. Kammla3 milyon. 3. Kamıola 1 milyon döDOm olmak 
i1Zere 4,5 milyon dönOmdeo fazla arazi (devlet meralart) da#rtılnlıfbı'. Bu toprak ~arı, ionınu yurt 
ölifllaılinde olmuyordu. dölw. çok o dönemin 8':d.e ihıiyaı;lunnm kartılanmuı ve ôullikle klltle halinde gelen 
gôçmealerin Wcan. ve topraklandtnlmalaruı.t ıajlamak için yapılan tesadO:fi hareketi« halinde kalıyordu. Suaı 
Akli-Oy, Tllrkzye'lk Toprak Meselui, İitı.ınbul. 1971. i. 59; Aktaran. ~ul. 456 . 

.so M.inibq. 83~ MO.kerrem Hiç. 1'11rkiye E/loMmili'trtn Anal44 Baılu:a l!.b>nomik GiJat.n11~ın. İitanbul, 1980, 
s.5 ~ Acar, 31. 
DevleWı elinde bulunan kıı aennaye imkarılan alt yapmm kredi ınekanimıaıımm iilemeıIDıi zaman zaman 

ııbııtmı.fllT. Bundan bllfkıı. sirifimcilik,, tdaıik bilgi ve yetifmif eleman ıızhğı o1UIDIUZ yönde sonuç dojmıumıa 
tid>ep olun diğer dlcileri olut1WUaıftUT· Tuua, Sanayikf me, 64. 

)1 Dinlu, Bölgeael, 192. Bununla buaber. Tqvik~i Sanayi Kanunu ile. yetenıiz olan llinai kuruhıflan daha çok 
Ana.dolu'yAyaymayı amaçlad&j! ifade edilmit'lir. Erkal,A.ı Gelifmiflik. 59. 
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kurulan işletmeler, başta İstanbul olmak 'Qzere, gelişmiş batı merkezlerini seçiyorlardı. 

Girişimcilerin nispi olarak daha fazla avantaj sağlayan batı bölgelerinde ortaya çıkması ya 

da yeni firmaların kuruluş yeri olarak bu yöreleri seçmeleri doğaldı. Zira, yollan bile 

hemen hemen hiç olmayan, pazarı bulurunayan Doğu Anadolu bölgesinde kurulacak 

işletmelerin yaşayabilme şansı yoktu. 1920 ile 193 3 yılları arasındaki hükümet 

programlarına bakıldığında, Dolu ve Güııeydoğu Anadolu Bölgeleri'nin sorunlar111a 

genellikle yer verilmediğini, yer verilmesi hUÜlıde ise, denıiryollanmn Doğu 

vilayetlerine kadar yayıbnas1nm gereğinden söı edildiği saptanır. sı 

1929'da başlayan Büyük Ekonomik Kriz Türkiye'yi de etkilemişti. 01.kenin liberal 

kapitalist ekonomi politikası ile kalkırunasırun güçlülOAü karşısında, "Devletçililc" ilkesi 

henimsendi53. 1933-39 yıllan arasında, beşer yıllık olmak 'Ozere iki sanayi planı 

hazırlandı. 1934'de yürürlü~e giren 1. Beş Yılık Sanayi Planı uygulandı ise de, bunu 

izleyen 2. Beş Yılık Sanayi Planı 2. Dünya Savaşı'nın araya girmesiyle uygulanamadı. 

Demir-çelik, tekstil başta olmak üzere, bugün hala ayakta duran bir çok endüstriyel 

işletmelerin temelleri, bu dönemde atılmıştır>-t. 

52 1927-30 ydlan arllıltnda tını« İn6nO'nOn aa.kanlıtuufa lcuıulan Bakanlar Kunılu Prograım'oda, demiıyollannın 
Do~u Aw.ı.dolu'yıt. kadar y~ılmıı.ıww yararuınrun ndc:r ol.:aiı wu t'*ildc: belirı.ilmiftir: 

,, Eftndllu, ana udblllnim/4 ne kadıu uabdır. Demlzyolu 11ırayan ~rlnfh flyat/M aiu'lafmadı, 
yardımlon, vasdalıın yetqındde giJçlilk çekmedik. Malııtyo'da Ellıt,4'de bugillıkll pahalı fiyatlar bir iki 
•ure sonra normal jtyattan Jiulclı olmayllClllı:tır, MaeJ.a Elıl.Vı çok iyi maluill afJblı zaman 11Jndaip 
sııtamaı, Fena mahsal a14tlı ıaman getirip ucuı geçineme:. Geçen bu sıkıntı seıulni içinde her dıırJıla 
rağmen şimt!lldifer ilqasuıda urarltuımır.rn uallelini 11Jnnllf o/Jlyo"4.H. Faile Kubllflı. 1920-1972 
Dön~minde Kalkınmada öncelikli YIJrelne ilişkin Hllkllmd PoliJikalan. DPT, Ankara. 1973, ı.50-89. 

A)'Dl tdcildt:, M. Kemıd Ata.t1lık, 1 Kaiun 19:28 tarihinde, B. M. MeclW'ııiu OçOııcO d&ıem ikinci topluıuna 
yılını aı,'tj konUilJWlında Diyıubakır çevresinde yeni bir hattın açılabilecqini ifade etmivfu. Afet İnan. 
D~vldçJJjk il.kul ve TRrkiye Cumhwiydinin Birinci Sanayi J>liınl 19JJ, Ankara, 1972, rl.106-107. 

:>3 ôzeJ t*°bilit1n tqvikini de içeren bir devletçilik rejimidir. Hiç. 6. 
54 tkiı.ıci Bet Yıllık Sıınayi Plaru screk mevzuları. scr•e icap ettirdiji ıilenwıye ve memlekette uyandır~ ı~al 

ve dıı.:onomik harekedcr bakınmıdan. birinci 8q Yıllık 8anayl Planından daha genİftir. Zira. bu plana göre tddi1 
edilaı tetebbüııler: Madencilik, Maden k6milr0 ocakları, ırm:ıtıka elektrik ııaattalleri, ev mabnıkatı ııanayi ve 
ticareti, Toprak ııunııyı. Gıda maddeleri ıııınayi ve ticareti. ~a 1811~ Mi1ıanild ll80f0'İ ve Dcniz.cilik olmak 
Dı«e 9 başlık altında toplannnftıt. Birinci ~ Ytlbk Sanayi Planından yirmi kadar fabrika teııiııi teklii 
c:dilmiıtkco, tkWci Bq YULk Saıul)'i Plan.uıdan bu rakam y(U.e yaklaıı~· ~ Bilgi için bak: Afet İwın. 
TIUklye C-Junhurlyetinln lkinci Saııayi Plam 1936, Ankara. 1989, a . .S vd 

İkinci Dılnyıı SAVf1i1 iODru.&. 7 Mayı& 194S'te "ÔzRapom" adlı birkalkmmaplaıwı eli abnchjı biliımıektcdir. 
Hu plan. ı ~UO'larda beri ba:zırlanan uruıyi planlarının eo gelifmif olanıdır. 

Aynca., 1947 planı veya bu plıını hazırlayan komiııyon bqkanı Kemal Saleyman Vmıer'e lllfen "Viurer Pliınl,, 
diye adlarıdınlan 11194 7 Ttu/Uy~ K"""1uno Planı" .ikı.iaıı.di faklörl« öncelik vermekıedir. ~ plııoın hakim 
feaef e&i daha öncdd d&ıemlerde ele ıı1man mahalli mııhiydli tesllıler ıddi arz edm mlnferit fabrikalar kurmak 
ytrine "yurdun kii1. Juıllıuh "4lkınmuını sallay1111 mllrdlu!p ve •enldill: bir pbuuı ıUUJmuin.i" 
öngö~ordu. Orhan TOrkdotan. "Dotu .4no4o/u'nun Soqııl J'apı.rı•. DoAtı Arutdo1u'nun (Soga]. KOfınrd ye 
1l~adi) Ma.cldu-i S.impom•mı•, 13 -ıs May.uı 1985, 'I\ıw::eli, 1986, ıı. 48. 
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Bugürıkfi plancılık anlayışından farklı olarak söz konusu sanayi planlarında sadece 

devlet tarafından kurulması amaçlanan endüstriyel işletmelerle ilgili yatının projeleri yeı 

alıyordu, bölgesel kalkınma ile ilgili yer verilmemiş olmakla birlikie, yatırımların yurt 

düzeyine yayılması öngörtılmüştüs.s. 

Tabii> 12: Sinai işletmelerin Colrafi Dağılımının Seyri 

1927 • % 1939 •• % 
Mam:wa Döl{!eai 19.170 29.6 581 51.0 
~ıınbul 8.634 45.0 341 58.7 
Ege BölgCiıi 11.550 17.9 232 ıo.o 

lzmir 3 . .552 30.5 136 58.6 
Orta Anadolu Bölgcai 10.220 15.8 83 8.0 
Ankara 1.276 12 . .S 33 39.8 
Karadeniz 7.947 12.3 73 6.0 
Trabzon 691 8.7 18 24.7 
--·--·~-·-

Akdeniz Bölg~i 4.294 6.6 79 7.0 
Adana 970 22.6 34 43.0 
Doju Anadolu Bölgesi 6.213 9.6 62 s.o 
Ermrunı 880 14.2 - -
Gt\neydoAu Ana.dolu Bölgetei .5.325 8.2 34 3.0 
Gaziwıteu 2.016 37.9 ıs 44.1 
Toplam 64.?25 100.0 1.144 100.0 
Kaynıtk: Nejdet Serin. TOrkiye'nin Sıuıayilqmeai. Ankara. 1963, IJ. 147. •Rakamlar kaçOk itletmeleri 

kıqmyor. •• Rakıımlara. yalnız Sanayi Tetvilc Kanunu kapıamına giren bOyflk itletnıeleri de kapıuyor. 

GörüldOğO gibi yayılma politikasıyla, yöreler arasındaki gelişmişlik farklarını 

azaltmak amacıyla, kıyı şeridine göre daha yüksek maliyetli üretimi göze alarak, nispeten 

Anadolu'nun içlerine ve hatta Doğu Anadolu'ya doğru ll..iisadi Devlet Teşekk'i1lleri'nin 

fabrikalarını yaymak amacı güdülüyordu56• Tablo 13'de, Birinci Beş Yıllık Sanayi 

.:i5 "Yapılma polilikanH denilen bu 86r0f C.H.P.'nin 193S yılındaki kurultaymdıı, kabul edilen 15. maddede fU 
jekilde beliıtilmeia.edir: 
"EndUstl'inin mem~kdin baıı t1J1elainde ıoplıuımaı y~ - kurulmalJJn ekonomik IU olmak ftıTttylJJ
zmişlikk yayılınasım ,,, iJnlüuü tıdanı". 

CHP Programı, Ankara. 1935; Aktaran. Korkut Borlli.av, 100 Soruda Tllrktye'ü DnlelÇllik. İiıııuıbul. 1974, 
lil.189-190. 
Aynca. M. Kcmııl Ataülrk, 1 Kaıiıun 1935 tarihin~ a M. Ma:fuioio bqinci dönem birinci toplaıuwı yılmı aç~ 
konuijDWoında: 

"Tilrk Üllusi içiluü, klJylere l'QIJ.llCOJIO kotlar klıçlUı bllyta bRtlür ıehirlerimWn, birer ~enlik ve 
bayınd.trbk yiJrui olması. iJnü tuauıumuı amaçlıırdandtr'. İnan, Devletçilik, 121. 

56 Y «el. ya da bolgaıel tanmııal Qrctime ve dojal kaynaklara dqyalı &imi Qreıim birimlerinin kurulııwıı da Birinci 
Beı; Yıllık Sanayi Plam temel amaçlanndan biridir. Kepenek. 92. 

Birinci Bq Yıllık Smıayi Plamndıı, esas politika olarak sanayi illke dOzeyine yııyılmıw esıuı a.lımnııkla, 
beraba- bu dönt:mde ıuuuıyi yatınmlan daha çok Batı vo Orta Aoadolu'ya yayılabilmiftir. Bununla. bmıber bUZJ 
İkt.iaadi Devlet Tqddallleri Doju Anadolu'da yıd.mmJar yapmıfllll"dır. Alunet ~çeo. "Dolu Anadol.u'nun 
Saııayilqmuı"'', Dolu Anadolu'nun Mti:elelw S.imoozyuıpu. Mayw 1985, Tunceli, ı. 239. 
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Planında kurulması öngörolen sanayi tesislerinin İstanbul ve lzmir dışındaki illerimize 

daAılmış olduğu görülmektedir. 

Kamuya ait tesislerin kuruluş yeri kararında, olumlu dışsal ekonomilerden 

yararlanmak için İstanbul ve İzmir tercih edihnemiş, bu gelişmiş merkezler dışındaki 

yörelerin geliştirilmesi amacıyla, tesislerin Anadolu'ya yayılması düşüncesi uygulamaya 

konulmuştu57• Bu şekilde, yöreler arasında dengeli kalkınma için nispeten yoksek 

maliyetli üretimi kabullenmek, düşük maliyetli özel teşebbüs karşısında, devlet 

teşebbüslerini korumasız bırakabilecekti. Bu göroş, zamanın İktisat Bakanı Celal Bayar 

tarafında Mecliste dile getirilmiştir. Celal Bayar'ın en rasyonel lı."llruluş yeri şartlarından 

yararlanarak devlet işletmelerinden daha düşük maliyetle üretimi gerçekleştiren özel 

giriş1m işletmelerinin, kuruluş yerlerini saptanmasına, devletin müdahale etmesini 

savunduğu görülür. Kurulacak yeni özel sanayi tesislerinin kuruluş yerini devletçe 

sınırlandırılması ve en azından devlet işletmeleri için uygulan.an ölçütlerin, bunlara da 

uygulanması isteniyordu.sa. Böylece yayılma politikası, sadece devlet işletmeleri için değil, 

özel sektör işletmeleri için de uygulanacaktı. Ne var ki, yayılma politikası devlet 

işletmeleri için uygulandı ve Devletçilik yıllannda devlet yatırımlan Batı Anadolu'dan 

başlanarak Orta Anadolu'ya doğru yayıldı. Sistemli bir şekilde olmasa bile bazı ik1isadi 

devlet teşekküllerinin Do~u An.adolu'da fabrikalar kurdukları görülmektedir. Maalasef, 

Celal Hayatın ifade ettiği, özel teşebbüs için uygulanan kuruluş yeri sınırlaması başarılı 

olamadı. özel teşebbüs, kendilerine gösterilen yerlerde kuruluşlarını gerçekleştiremediler 

ve başta İstanbul olmak ÜZere Maımara ve Ege Bölgesi'nin kıyı şeridine "kaplumbağa" 

gibi sıralamayı yeğlediler. 

57 Fakat, DoAtJ ve GQneydoAtJ Anadolu bölgeleri bundan naibini alamaınıitır- İz8i. 20. 
58 3003 S~ (19'36) Kammuıı Mediııte tm"tıfıbnaııı 11111W11da. zamanın lktiiat Bakımı Celal Bayar, kiın:Ode runlun 

söylüyordu: 
" ... Fabrilcalamr kıuubq ıuaitini cereyanı tabüsüre bırakmak libnal sistemde olduğu ıibi... hepsi milli 

deiü. ıalui mer(f 4Qilı!ri.ne en unun ıuaiii aayaralc sa.ltiJJerlmf(.in IU!ntırkınntı yapqlll'd: kapl.umbaitı J:İbİ 
kal~alclardu ... iç Anadnlu'nun ihJüıtıçlaruıı temilf edecek kk bir /abriktlmıı olmayacaktır .. " Boratav, 
253-254. 
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1'ablo 13: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında Kurulma." ÖnglJrlJlen 

Sanayi Tesisleri -ve YIJresel Dağılımı 

Sanay! Adı İl. İlce Saııavi Adı n. İle" 
1. Kimya Sanayi 4. Kürt ve SelOloz Sanavi İzmit 
Suni ipek Gemlik 5. Kııkort Sanavi Keciborlu 
Semi kok Zon8llldak 6. Sonaercili.k Bodrum 
Gılly~1 laiparta 7. Mew;ucat Sanayi D&k.ı.rk6y, İi.1 
Rumuzu kibrit İzmit Kayseri 
SQper foofa.t İzmit Ere#li 

.~!~!...ye Sud ko•1.İk. İzmit Nazilli 
1. Toprak Sanayi Malatya 
Seramik KOtahya I~dır 
Cam ve Sis:e Pasahahoe 8. Merinoır Bunoa 
3. Demir- Çelik Sanayi Zonsruldak 9. Kendir Kü1JUDODU 

Kııyoıık: İnan, Devletçilik, 14-1 ! 

Bu dönemde, Doğu Anadolu'nun kalkırunası için, önemli bir tasan Atatürk'ün, 1 

Kasım 1937 tarihinde BüyOk Millet Meclisi'nin açılışında belirttiği, Türkiye'de kültür 

merkezi görevi görecek İstanbul ve Ankara üniversitelerinin yanında Doğu Bölgesi için 

Van GIJlil kıyısında da bir llnil'eraüe açılma.fi konusundaki iuelidir59. 

Tablo J;/: Baıı Kem/erin Bllyllme indeksi, 1950, 1960 (1940=100) 

Kentler 1950 1960 Kemler 1950 1960 Keut.ler 1950 1960 
htanbul HS 185 Kayııeri 125 195 ElwA 115 23? ·---·- Divatb~ Ankara 183 413 106 188 Maru 124 196 
İzmir 124 161 Erzurum 112 189 A~azan 138 308 

r--~ ,._ --··-·------~- "-·-··-
Adana 133 263 Samırun 118 233 Urfa 109 1?0 
Burıul 134 198 Sivaa 125 224 Kırıkkale 138 375 
Eıdü~ehir 148 252 Malatva 134 230 Karabok 143 461 
Gazi anten 126 217 Kocaeli 124 252 --·------
Konya 114 212 Menin 121 228 

Kaynak: DlE, Toplıım6tıl, 71. 

CHP .iktidarının son yıllarında (1949-1950'lerde), Doğu Anadolu'yu kalkındırmak 

için dı;.el bir biitçe hazırlanmıştır. Ne var ki, Türkiye'deki çalışmalardan, uygulanmaya 

konulmadan, 1llkenin doğusu ile batısı arasında ayırımı yapılamayacağı gerekçesiyle, 

vazgeçilmiş ve bölge kalkırunasında önemli adımlar atı.lamamıştır60. Türkiye'de 1970 

5~ .l<'dııui Yawz, "Cumlulliyd Tar•"iJ>uiııtü Şi!hil' Vi! KIJy" ~a,dL.~~aJ MMtjeleri Ekonomik 
ve SOf)'Al EtQdlec Koofeııms Hçycti. İitarıbul. 1964. ı.SS; TOıkdojan. So6J1al Yqı. 47; İnaıı. Devletçilik, 189; 
Erkal,Aı GeJ4•mişük, 60. 

Atatilrk"ftn bu isteği. 1957 yılında Erzuıum'da kurulan Atati1rk Onivmitaıi ile bir nebze yerine gctiriJmiF. 
DaJ:ıa ıwnra, 1982 yılw.dıl Vıw'da Yonındl yıl Ouiveıı.~ kuru.lınk, AW1lrk'iln vaıilyeti, 61.0ıuilndEO 4S yıl 
iOnra gecçc:klqtirilmiftir. 

60 Erk.al, AJ: Gel.4miflik, 60; Diıılu-, Blit,u~l, 195. 
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nüfus sayımının sonuçlarına göre 100.000'den fazla nüfusa sahip olan şehirlerin 1940 = 

100 kabul edilerek hesaplanan büyüme endeksine göre 1950 yılında şehirlerin büyüme 

indeksi tablo 14'de görülmektedir. 

Tabloya göre> en hızlı gelişen 'll9 şehir Karabük> Kırıkkale ve An.kara'dır. Bunlardan 

Karabük ve Kırıkkale ileri bir sanayileşmeye salıne olan kentlerdir. Ankara'nın ise 

başkent olmaktan öte bir özelliği yoktur. Sanayileşmenin belirgin olduğu metropolitan 

alanların dışındaki kentlerdeki yığılmalar köyden-kente yönelik bir göçün sonucudur. 

Kentler bu göçmenlere kısıtlı da olsa bir iş imkanı sağlamaktadır. Göç sonucu ortaya 

çıkan bu yığılmalarda gizli işsizlik yaygın bir görünümdedir. Bu gizli işsizliğe rağmen 

geJir düzeyi ve "umutlar .feli"'ni tatmin edecek araçların kırsal alanlara nispeten daha 

kolaylıkla sağlanması göçü hızlandıran dominant faktörlerden başta gelenidir. 

Tablo 15: illerin Gelişme Dllıeylerini Yansıtan indeks 

Kentlu İndeki KentJeı- İndeki Kentler İndeb Kentler lndeb 
ktanbul 288 Maniia ?'1 Erılncan 57 Kuiehir 41 
Anluıra 178 Gaziaııteo 77 Bilecik 57 Blılu JJ 
İzmir 164 Hatav 76 Denizli 57 Oitewn 41 
K'>cacli 136 Uiak 73 Dlvarbaku S6 Uda JO 
fü:ltiııehir 128 Teltirdu 72 Bolu ss Cankırı 39 
Zon~uldak 116 Kotama ?O Trabzon 53 Tunceli 37 
Adana 109 Antalva 68 Tokat 52 Ordu 35 
Buna 109 ~-va 66 Kars 52 Sinoo 35 
Tllrkiv~ 100 Edime 66 Siirt 50 Marai 30 
ELIU.ll 93 Canakkale 66 Mulla 49 Youat 29 
kel 93 Burdur 65 Kö1amonu 48 A.ln 19 
Kavic:r.İ 85 Mald1Va 6J Sivu 47 Mardüt 29 
Aydın 84 Samsun 64 Nevııebir 46 01lmıhıhane 28 
hoartA 83 Rize 64 Afyon 45 Muı 27 
Sakarva 83 Artvin 61 Nilde 45 Halcltari 26 
Daltkeıtu 79 Er:.urum sa Corum 42 BiJıatJI ıs 

.Ktrl<lareli 78 Konva 58 Van 41 Adıvaman 19 
Kayııak: DlE, Top/MmHI., 73-U. 

Gelişme düzeyi üzerine düzenleruniş indeksten şu yargıları ileri süimek 

mümkündür. Türkiye'de İstanbul-Kocaeli-Bursa üçgeni gelişme dtlzeyi bakımından diğer 

yörelere oranla çok yüksek bir noktaya erişmiştir. Bu bölgedeki sanayi yatırımlarının hızlı 

bir biçimde artması, bölgenin diğer yörelerle olan farkhlığını daha da büyütmektedir. 

İstanbul-Kocaeli-Bursa üçgeni 2000'ler Türkiye'sinin en büyük ve yoAun metropoliten 

yöresi olmak durumundadır. Yine, lzmir ve çevresi ile Mersin-Adana-İskenderun çizgisi 

de diğer iki metropoliten alan olma niteliğine sahiptir. Bu iki bölge de sanayi yatınmlan 

ve bunlan çevreleyen diğer kesimlere ilişkin iş yerleriyle iktisadi ve toplwnsal gelişme 
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yolunda Türkiye'nin diğer yörelerine oranla daha avantajlı bir gönlnüm içerisindedirler. 

Bu arada Zonguldak-Ereğli çevresi de sanayi bölgesi olma yolunda hayli ilerlemiş 

durumdadır. Diğer iller içerisinde Batı AIUUlolM illeri, metropoliten alanlara daha yakın 

oluşları ve gelişme imkanlanrun (altyapı ve benzeri kuruluşlar açısından) bulunması 

nedeniyle daha bir üst gelişme dnzeyine sahiptir. Bu dönemde, Dolu "Ve GIJneydofu 

Anadolu illeri Tilrkiye'nin en aı geU,mq illeri oldukları ve kalkınmaları için yeteri 

lıadar çaba lıarcmınıadığı belirlenebilir. 6t 

1950'lere gelindiğinde -yukarıdaki hükümler ışığında- "Tllrkiye'ııuı blJlgeleri için 

biJlgesel farklılığı devam ame/Ue Jre hatta lll'tmalaadır. Kıaaea, 1927 ile 1950 

arasında, Batı'da ekonomik gelifme jiliı.lenirken, Doğu'da henllı bir hareket 

yoktur"62. 

1.2.2.2-1950-1960 Yıllan aruı DIJnem (Liberlll DIJnem) 

Demokrat Parti'nin iktidar olduğu 1950-60 arasındaki 1 O yıllık döneminde, geri 

kalmış yörelerin kal.kındınlması için ö:zel bir çaba yada görüşün ortaya atılmadığı 

saptanJ.rô3. Sadece Adnan Menderes'in başkanlığında 1951 yılında oluşturulan hükümetin 

programında, Doğu Anadolu ile ilgili olarak, köy okulları inşaatına Doğu illerine ve bu 

iller kadar geri kalmış diğer illerin ihtiyaçlarının ön planda tutulacağına ve Doğu'da bir 

üniversitenin temelin atılacağına yer verilrniştir64. 

Liberal bir politika izlenen bu dönemde6s, halka satılacağı belirten iktisadi Devlet 

6t DİE, TC1plum6ol, 73-75.; Aki6z, 123; Ruwm Kelq. "ŞehiTlqme Politikom,z ve Doğu Anadolu BiJlzesı.,., 
Dosu Ana.dolu KrljındmuaSoruplan Semineri L Anbra, 1967, a. 2SO. 

62 Bu dunmm, o dönemlerin TOrkiye'ıini inceleyen yabanca uzmanlar net bir tekilde ~a koymuwlardır. "Ülke 
doııombinin denıuWJll bariı;lU. ÜUunin b~ /usun/an modun endllstrl topluntlJJnmn bir çolc 
~lmne .altq, bubatdufll hal.de, difa bazı lmım/ar lıanen ltmıen bundan 500 yd evvelki kadar ilkel ' 
bir mtılfl,IU'tı ar:,dmekütllr". Tokg6z, !U; 

63 KeJeı,. fjebirlqme, 250. 
64 9.3.19Sl'de Ac:hı.an Mendetes'in bııP<anhjmda kurulan Baluırılar Kurulu programında Doju Anadolu'ya ~ 

olarak ıu bükillnlCl'e yer vcrilmeiı.tedir: " ~6)> okullıınn infı11ıtu1tla Dolu illeri ile bu illa kollar gai kalmq 
lllmn Uttiyaçl.an iJn planda tullllacak ve kiJyl.a votandtqlM-ımızı m~lkftyele tabi tutan mevıuaı 
kfllsluıbu:llklu ... Dolu'do bir anitıaiiknin temeli alıloaıktu. Umumi krbiyem4t" müli ve iMani hedefleri 
fliıden kaÇll'madan ilmi ve pedaıoJik aaüua giJl'e lt111akta, faluiyd ve maneviyat geU,muilu 
dunımiyet vereal'1.". KııbBih. 111. . 

65 1950 iktidara gelen Demokrat Parti, Halk Partiai HOkOmflinjn iktiaadi politikaınıu fiddetle elqtinnifti. Bu 
politikama bOrokrat.ik ve tekelci olduAumı. lOzummz ımıdahalelec ile ekonomiyi f eloe ujrattıjım ileri 80rm0f, 
devlete ait fabrikaları ıeckicm 6zel tdclöre devrini 608öımüf, devlet iflecmeciliAi ancak kamı hizmeci 
nitelipdeki olmılorda ve 6zel ıekt&iln yıd.ınm yapamadıtı ve yapmak İltcmediji alanlarda uygulanım. devlet 
iıjleuuderioin kıınılmamliı ve kurulınut olanlarm 6zel kedoo devredihneıiini liıel aehöron mabimım 6lçOde 
teıfVik edilmari gerd.dilioi aavwmıupır. Durı1, 33; NGifKuyuaıklu, TIUk tkti8"4i. t.ıtanhul. 1986. 197; Tuna, 
Sı:uıayllqme, 69. 
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TeşekküJleri'ne66 ait fabrikaların satışından vazgeçildiği gibi, daha önce benimsenen 

"yayılma politilası"'na sistematik bir tarzda devam edilmiştir. Böylece Anadolu'da yeni 

fabrikalar kurulurken, bu fabrikalar Doğu Anadolu'ya kadar kaydınlmıttır. Kamu İktisadi 

Kuruluşlan'na ait fabrikalanrun kuruluş yerinin seçiminde, ekonomik ve sosyal 

nedenlerinin ötesinde, politik çıkarlar etken olmuştur. Bu dönemde ortaya atılan n her ik 

bir fabrika" slogaru ile, verimlilik hesaplarına bakılmaksızın, fabrikaların yurt düzeyine 

yayılmasında, politik tercihler etkin olmuştur67• Demokrat Parti döneminde, Türkiye'nin 

daha önce deneyimi olmasına rağmen bölgesel ve hatta ulusal dtı7.eyde, ekonomik 

planlamaya iltifat edilmemiştir. Bu plansızlık politikasını Adnan Menderes, "planımız. 

biltçemiıdir" şeklinde ifade etrniştir68. 

Bununla beraber, İkinci DOnya Savaşını takip eden yıllarda bölge planı yapılması 

gereği özellikle wehir plancıları tarafından zaman zaman ileri snrülm'Oş, 1953 yılından 

itibaren Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesinde 

bölge planlaması konusu çeşitli vesilelerle ele alındığı halde bu konuya gereken önem 

verilmemiştir. l 957 yılında ise Bayındırlık Bakanlığına bağlı Yapı ve İmar İşleri 

Reisli~inde BiJlge Planlilma Fen Kurulu MDdllrlillD'nün kuruduAu görillmektedir. 

Ancak, bu kuruluş kendisine bölge planlama fonksiyonlannın dışında görevler verildiği 

için bu konuda başarılı olamam1ftır<i9• 

Aynca, 9 Mayıs 1958 tarihinden kabul edilen Kanunla, "blJlge imar planları 

~ Mayıs 1950 tarihinde ıeçimJeri kazmıan DPnin 29 Mayıs 1950'de okunan ilk hOkOmet prosrmmnda, parti 
prosramuıdaki ana prc:miplere llY8Ul1 olarak " ••. bundan blJyk 41ftnH! hiQndi luutıktainl luıiı olmayan 
sahalarda qldmecilili gi7İ1ümeyeceli gibi, mu/deli/. •ebql.n altında luuulmıq ol.an qlllmel.ni, amme 
IU:,mdi. ll>l't!lt t1ıe sıJn11yl tııa/JMk ıe4ıenla luuif, 1nuayyaı bil p/.1111 ""1ıilintk t!lt1uqıı ıortlıul.a peydupıey 
lall6us" tqtbbtue dnretıneye çalqaCGfı" vad oJnnmakladır. Memô.ıh Y ıqa, lktUatli Maeul.aimiz., fatanbul, 
1966, 40-47. 

DP Hnkometleri. bu 8c'h'Oi ve vaadlc:ri i.ııtilcarnetinde hemaı harekete 8eç:mifludir. Devlet elinde kalmaaıoda 
zaruret görmedikleri devlet ifletmelerioin 6zel tqebbllse devredebilmdt içi.o 1955 yılma kadar iki tane de 
kamın projaıi hamlıımıibf. Ne var ki. bu projelCI' mcdiae bile vcrilmediti gibi. bu dönaode - katı bir 
devletçilik politikıuıt takip etmem.de ve lwauli tetebbOııO çefitli tedbirler ile tefYilc edip geliftinııdt ile berabet -
ilıJ.iıiadi devlc.t tqellılllerioo pek çok yc:oilai katılmıttar. 

Bu d&ıemde.. 6Danli noktalardan biri; ilk defa bir ifleUJıeler Bakaolılt'mn kurulmaaı ve KlTlerin bOyOk bir 
lnımnmo tek bir idare altmda ve ımlfta'ek praliiplue 86re y6ııdme:k mabadıyla, bu bakanlıja baAJıııımwııdır. 
Ancak, bu bakanlıjın 6o:ırQ de uzun o.lman:q, bir kaç yıl y8fadaldan aoma kaldınh:mt, bu bakanlıkta toplanmıf 
olan kurulutlaryeaidaı mOteaddit bllkanlıklara ballanmıftır. Akbank, 639-640. 

61 Etkal. Az Geüpniflik, 60. Haluk Cillov. Tiir~ Ekonomili. İltaobul, 1972. a. 141 
68 Dinler, BiJlguel. 19S; Bu devraıin 6ııemJi bir 62.elliji de. iktiaadi planlamaya iktiaadi. ka11anmada biç yer 

verilmemc:aidir. Jktidann bllfı bunu"pliurımı:.p/ıuınıbktıra diye ifade ediyordu. Rqat Akım. Tflrk lırti.ııuü, 
19'72, İitanbul. 1.59-60: 

69 DPT, TIUklyıe'ih BIJ/guel Plıuılıuna Çabfm~ 3-4. 
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hazırlamak ... '', "yurdun imar biJlgelerini ıesbit etmek.. bunların imar planlannı 

yapmak ... " görevlerini yerine getinnek amacıyla hnar ve İskan Bakanlığı kuruldu. Bu 

bakanlığıru k11rulmasıyla bölge planlama faaliyetleri de İmar ve İskan Bakanlığına intikal 

euniş ve evvelce Bayındırlık Bakanlığı Bölge Planlama Fen Kurulu Müdürlüğü çalışan 

elemanlar lmar ve lskan Bakanlığı içindeki Bölge planlama Fen Kurulu MüdürlUğünün 

çekirdeğini teşkil etmiştir. Bu arada, 1958 OECD tarafından Türkiye'de ilk defa bölge 

projesinin KIJyceğk için yapılmaya başlandığı görülür. 1960 yılında ise, söz konusu 

müdürlük, Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü içerisinde Bölge Planlama Dairesi 

Başkanhğına dönüştürülmüştür7o. 

Görüldüğü gibi, ülkemızde~ ulusal kalkınma planlarııwı luzlandınlmasından önce, 

öwl bölgeı;el sorunların halli için, bölgesel planlama başlatılmıştırn. 

70 tık yıllar, yeni bir konu olan b61ge planlamanın tanımlanmaıll ve eleDlan y~le geçıı-ttj ve önıek çalıfnıa 
uliJfak Dlcl·k~ ZOJl8uldak ProjQii; ağır liaı.uı.yi ve digec faaliyctlaüı se~i ile ilgili olarak bölge gdifmc 
ve yi.'rifit1De dQzeni için ttklifler get.i.tme, ktanbul'da ise Marmara Projesi, Genellikle hıı1ı iehi.rlf\'D'lfflin 
meydana getirdiği lıiorunlan aı-IJiiumıı ve tehir pla:rılmna 6rg00crine yön vc.mıe amaçları ile ele ıılmmıftır. Bu 
çab,maiara OECD ve Birlepnif Milletl«derı ııaAlanan umıanlar iftirak etmif, ayrıca elaman yetiftirilınai için 
buno iö~anmıilJr. 

1%3 ythllda Bölge Plaolmna Dairesinin İi.1anbul1dan ıoora ikinci olarak Adana'da tqra teıtkilab kurduğu, 
DPT ile birlikte ve AID'nin mütavirliti sııjlanarak Çukurova Bölge Planlama çok yöıılil bir selipne kavrıum 
içinde ele alıwhğı görOlmdaediı. 

3.ncO taşra to;ıkilatı. FAO va DPT başlanan Antalya Böle Planlama proj~ine söz konıııru proje 
mildOrlilgümln t.Alebi üu:riu~ 1964'de Bölge Planlama Dair~ioin arazi kullan&f Planlanw;ı yöoılndeo 

çal1'fl18lnrıı kllllbnaiıyla gcrçekl~ftir. 
71 196S yılı içeriıoinde EluzıA'da Doju ve Goneydoğu Ana.dolu Projeıoi ile ilgili olarak, B6lge Planlama Daireaioin 

diğer tqra tqkilatlııruıa oranla daha ufak bir tqkilaı. bir irtibat borow kavramı içerisinde kurulmut ve 
genellikle El821j-Keban Ah-bölgesi ile ilgili olarak çahfmalar katılmıjtır. 

1%5'de merkc.'We Orta Ana.dol~ 1968 yılı içinde de Ese ve Karadeniz Bölge Planlmıa projeleri ele 
aluımı~. Böylece Bölge Planlama Daire-.-inin kunıluvunda bu yana, TOrkiye'nin bQtOnOn kaplayan 8 Bölge 
Plan!unuı proja;i doı: tWnıw~ bwıJardaıı 4'0 Marmara, Zou.guldak. Çukurova, Antalya projeleri l.amamJJllJllllftir. 
DoğU ve GOneydoğu Anadolu, lç Anadohı, Ege ve Kııze>Jdoğu Anadolu bölge planlama projelerinde bölge ve 
ah-bölseler lieviy~de çalıpnnlur iae devam c:tmiftir. 

19'70-l9'72 yıllan aramıda olkeoin tOmılnO ~ayan "BiJ/gat!l ıl!/ipnl!, Şdıirh!pne ve Yah!fme D~ni" 
~ıılıt'lillllan yapılmıf ve yayımlıwm.ıibJ'. 1972'daı itibaren ııOz koııuw daire bOlge ~mda. planlama ç41ı.p:J:ıalannu 
dısha çok ınevopoliıeo planlanıa yaldapmı içinde devam~· Zira 1973 yılında yütOriOje giren 3. BYKP'nda 
bölge plnnlmna çııhfmalanna yer vcriJ.mauiftir. 1983 . yılında ise. İmıır ve İlkan Bakıııılıtı ile Bayındırlık 
&k..ttnlığı'wn birl~tiıüu:ıo-iyle bölge plıınlamaıııyla doğrudan i.up.ili çal•i'JlMlar durduruJwut'1ur. 198S'de 
çı.kırrtılıın İmar Kıumnu ile bölge planlarının yapımı veya yaptınhıuısı görevi DPT'ye bır~t bulunmaktadır. 
DPT, TIUkiye 'de BiJJ.ıuel Pl.luılıuııa, 4--6. 
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Tablo 16: Si11ai işletmelerin Cofraji Dalıbmının Seyri 

1955 % 1960 % Devlet Ait % 

Marmara Bôlg~i 1.961 47.8 2 . .561 47.2 61 27.0 
İ..;tanbul 1.184 60.4 l.665 64.3 32 55.5 
Ese Bölgesi 812 19.8 1.078 19.6 15 6.8 
İzmit 450 55.7 652 60.6 30 60.6 
Orta AnadoJu Böl. 488 10.9 676 12.3 49 22.4 
Ankara 186 41 . .5 282 41.7 30 61.2 
Knrııdeo.iz 280 6.8 337 6.2 44 20.1 
Trabzon .sı 18.2 48 14.2 4 9.9 
Akdeniz B6lgeıi 288 7.0 384 7.0 9 4.1 
Adzuuı 159 55.2 226 58.9 5 55.6 
Dogu Anadolu Böl. 157 3.8 210 3.8 14 6.4 
Erzurum 32 20.4 47 22.4 2 14.3 
Güneydogu Anadolu 159 3.9 20.S 3.8 9 4.1 
Gnzionteo 59 37.1 71 34.6 - -
öteki Kentler .5 - 4 - 18 8.2 
Toolam 4.106 100.0 5.503 100.0 101 91.3 

Kaynak: Sain, 14 7. 

Kısaca özetlenirse, 1950-60 arasındaki dönemde, plan fikrinden oldukça 

u:r.aklaş1lmış, ülkenin nispeten geri kalmış bölgelerini kalkındırmak için ö7.el bir çaba 

harcarunamıştır. 1960 yılındıı, Do~u ve Güney DoAu Anadolu'daki Kamu İktisadi 

Teşekülleri'ne alt işletmeler, ülkedeki kamuya alt işletmelerinin % lO'unu oluştururken, 

aynı dönemde özel sektörde dahil olmak üzere ülkedeki tüm işletmelerin ancak % 7 .6'sının 

bu iki bölgede bulunduğu gönllmektedir (tablo 16). öte yandan. özel sektör dışsal 

ekonomilerin olduğu İstanbul ve lzmir'de toplanmaya devam etmiştir. özel sel10re ait 

işletmelerin %66.8'inin, Marmara ve Ege bölgesinde yoğunlaştıAı gôrülmekiedir. Tablo 

16'mn ietkikinden, ozel sektöre ait işletmelerin, İstanbul ve İzmir başta olmak Uzere Batı 

Anadolu'da yerleşmeleri yeğlemelerine karşın. kamuyA ait işletmelerinin yurt düzeyine 

yayıldığı gerçeği ortaya çıkmaldadır. Ne var ki, bu dönemde l'1l1Ul.an kamu sektörüne ait 

işletmelerinin 'kuruluş yerlerinin seçiminde politik nedenler ön plandan tutulduğundan, 

bir çok işletmenin yer seçimi ha.talı yapılmış ve bunlar ekonomiye yük olmuştur. 

1.2.2.3 1960 Sonrası Planlı Dönem 

1950-60 yılları arasında. iktidar olan Demokrat Parti donemin.de ekonomik 

gelişmeye yön vermek amacıyla hiç bir planlama çalışması yapılmamıştı. 1960'ı izleyen 

yıllarda, özelikle 1950-60 dönemine tepki olarak gelen hül'ilmetler, ekonomik gelişmeye 

Beş Yı1hk Kalkmma Planlan ile yön vermeyi benimsediler ve bu amaçla 30 Eylül 1960 

tarihinde Devlet Planlaruna Teşkilatı kuruldu. 1963 yılından itibaren de beş yıllık 
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kalkınma planlan'l2 uygulanmasına başlandın. 

Birinci Beş Yıllık Kalkıruna Planı'ndan başlayarak:, hazırlanan altı~ beş yıllık plan 

içinde, geri kalm1ş bölgelerin geliştirilmesi ve dolayısıyla bölgeler arası gelişmişlik 

farklarını azaltmaya ilişkin politikalar farklı ağırlıkta yer almıştır. Bu nedenle, her plan 

ayn, bölgesel planlanma yaklaşımı yönünden ele alıp deAerlendirilecektir. 

1 2 2 3 1 I. BYKP (1963-1967) 

1. BYKB'de "Bölge Plantamaın ve Kalkuunası" ana başJığı altında, bölgeler arası 

gelişmişlik farkım azaltmaya yönelik politikanın esasları üç grupta toplanmıştır. Bunlar, 

"bölge planlamasının ana ilkeleri ve metot", "mevcut durum" ve "teşkilat, sorunlar ve 

tedbirler"dir74• Bu başlıklar altında nelerin öngörüldüğü kısaca özetlenecektir. 

Ana ilkeler ve Metod 

Sektöre! olarak hazırlarunış olan kalkııuna plarurun, faaliyetlerin bölgelere dağılışı 

yönünden yapılacak incelerunelerle tamamlanması öngörülmek'iedir. Dunun içinde çok 

amaçlı bölgesel planlamanın yapılmasııun uygun olacağı ve bu şekilde hazırlanacak 

planın, "kalkınmanın bölgeler arası dengesizlikleri önleyici bir yönde olmasını, aşın 

şehirleşme ve nüfus problemlerinin çözülmesini, kamu hizmetlerinin gelir dağılışını 

düzeltici şekilde. dağıtılmasıru, potansiyel kaynakları olan bölgelerin düzenli bir şekilde 

72 tktiım.di hııyatı olu~turmı kanw ve özel ıektörfln. birbirinden baAumız bir tekilde il1.iıradi faaliyette bulutımaiı ne 
kAdaı- bıiiar.ılı cılıına cıLııın, aralanndaki koordine tbildigi ydzılrı.dcıı ekonomik kalkm~a yarar ya-ine ek yOk 
getirecd<:tir. Böylece, ekonomik kalkmrna, ıillrecinde kıqılafllan gOçlükler bn#Umız olarak dqil, bir plan 
i4-"l'ıteVeı.1inde yQıOtQlm.eıii gereklidir. Zira, ekonomik kallmmıa için plunahk bir zoııınhıluktıır. Sadun Areo, 
istüıdam, Para ve ltaisaıüPolili.ka, Ankara. 1981, ı. 247. 

n 1960 iotll'lUıında plana b84h kalkınma modeli benimlıerımif ve bq yıllık kalkı.oma. planları ile planlama ~adi 
hııyllUIIDZA gimıiı'tir. 

Kıımu keııimi için .zorunlu ve özel ıilektôr için yol göırterici oitelite sıahip olarak tanımlanan ve öylece tanıtılan 
1oJkııınw. plıaı.Jı.ırınıu. her iki hedere de l.anı ul~~tır. PlanlOOllillUl kamu keıiİ.u:.ıİ için zorunlu olu.bilwaıi için 
plana tam uyulıwwı. yol gkterici olab.ihnesi içinde bOUln ekonomiyi {özel ve kamu keo-imleri ile) luıpıayan 
boyutlara aııhip o.lıww gac:kirdi. 

Aynca, ka1kınma. planlaruwz bOlc1>n>«lerin ne yapmayı iııtedikleri, bunu naatl, hangi araçlarla yapa.ca.lclanıu 
ayık ve göveoilir biçimde ııçtldııyaıı bir dökamıın olınıwı da tememıi edilirdi. Bu yoldan plan. <)ze1 kesim için 
verici açıklayıcı bir etkiyi ıdhip olabilirdi; Bu da g«çdd~,'lir. 

1963 ııonruında hıızırlımmı bq yıllık kalkmmıı plımlıınmızuı çaAdat gelifmelere ııyo.k uyduron bir biliınliellik 
dilzeyine, nıoderu planlanıa y6.ut.em ve tdmikleriue 11ahip oLuwı.dığı da ifade edilebilir. Ahmet Kdıçbay, Detifen 
Dlllfjlada Tlirk Ekonomisi, lııtanbul, 199'3. ıı.57-58. 

74 DPT,BiriJıciBq YtllıkKalkuıma Plıuu 196.3-67, Aokara, ~ 1963, 11. 471-476. 
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gelişmesini"''!> sağ1ayacağı belirtilmektedir. 

Bölge planlamasının hedefleri üç başlık altında topla.nmıştır76. 

t. Nilfusu~ kaynaklar ı•e ekonomik çalışmalarla orantılı olarak dağıtarak dalıa dengeli 
bir geUr dağılışı sağlamak üzere, yaiırımların yapılmasında ve coğrafi dağıhmmda bölgeler 
arasında dengeli kalkınmanın esaslarını glJr, IJnünde bulundurmak_; 

tL En yüksek ekonomik ve sosyal üretkenliğin elde edtleceğt büyüme noktalarına 
kaymıkların öncellkk ve geniş ölçüde ayrılması yoluyla ge11el verlnıUlik derecesini 
ytikseltmek; 

ttt. BDlgelerarası dengestzltklert gtdeıek ve gert kalmış IJIJlgelertn daha hızu 
kalkınmasını sağlamak. 

Görüldüğü gibi, I.BYKP'nında, bölgesel planlamanın hedefleri olarak, nüfusun ve 

faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağıhnası ve bölgelerarası gelişmişlik farkının 

a7.altılması için geri kalmış bölgelerin daha hızlı kalkınması öngörülmektedir. Bunun için 

de, geri kalmış bölgeler bünyesinde kalkınma kutuplarının (planda büyüme noktalan 

denilmektedir) oluşturulmasının uygun olacağı belirtilmektedir77. 

Bu planlama yaklaşımuun neler olduğunu belirttikten sonra, Tfukiye'deki bölgelerin 

üç grup oluşturduğundan söz edilmektedir: 

Potansiyel Geli.şme BIJlgeleri: Potansiyel gelişme imkanları.na sahip bölgeler 

&.'.lptanarak, bu bölgeler7s, bölgesel kalkınmanın hareket noJı..'tası ol;;Lcaktır. Bu bölgelerin 

öncelikle gelişmesi için , ulusal kalkınma planı ile uyumlu bir yatırım programı 

hazırlanacak ve bölge programına konulacaktır. 

Geri kulmV/ b/Jlgeler: Ekonomik ve sosyal bakımdan geri kalmış olan bölgelere, 

kamu hizmetlerinin dağıtılmasında, eşitlik ilkesine göre öncelik verilecektir. 

Verimlilikten en az fedakarlık ilkesine yer verilerek, geri kalmış olan bölgelerdeki 

umutlandırıcı kesimler seçilerek, ülkenin başka bölgeleriyle de kıyaslanarak, bu kesimlere 

75 DPT, Tilrkiye'de BiJ/guel Pl.a11lıuna Çalqmal.an, 8; tabir, 166. 
76 DPT, l BYKP, 471-472; Sabahattin Zaim, "Tllrt~'fh BiJlg~ Plonlıuntı Tatbikatı", J'Qrkiye'de :tktkadi 

Qditpıc Meıı;clclqi. C L İıttanbul. 1971, a.1 ?S; Dinler. BiJlgesel.. 197-198; DPT. Tllrkiye'de Bölgesel Gel#me 
Çatqmal.an. 8-~. . 

77 Bölge p1ıwlaroa politika.sına. iki ııçıdıın bakılabileceAi belirtilmeld.edir. Birincisi, ıilekt.Orel olarak bazırlaruw 
kıılkıumıı planlannuı bölge hedefleri ve fala.örleri 8ÖZ önünde tutan bir görtbjle tamamlıımıw.nı aağlaınaktır. 
ikincisi ae, tüm bölgeleri kopaııyım. synotılı çnlıfınalnra dııyıaııın plıınlııma tcklidir. 

72 Plsıda, pot.aııa-iyc:l ge~ bölgc:leriyl~ ~ bölgc:lerin aıılatılwıı.k bıtaıdiAi açıkça bel.irt.ilmemijtir. Ancak, bu 
bölgelmn "t'-liftirilnu~si gereken" ve "tnpil edilmq bir latiüi/Jılll" olan bölgeler oldutu ifade edibnddedir. 
İitbir, 167.; Aki;öz, 125-127. 
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öncelikle yatının yapılacaktır. 

Büyülı kent b/Jlgeleri {Jyleiropoüıen BIJlge): Bölge planlamasının bir başka 

yönünün de nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin aşın derecede yoğunlaşması sonucu, 

önemli sorunlan ortaya çıkmış olan büytık kent bölgeleri ile ilgili politikadır. Bu 

bölgelerdeki büyük kentlerin daha da büyQmesini önlemek için, bu bölgeler bünyesinde 
yeni çekim ve büyüme merkezleri ve sanayiler oluşturularak, nüfusun ve ekonomik 

faaliyetlerin ciengeJi bir şekilde dağılımımn gerçekleşmesini sağlıyacak araçların 

araştırılması öngörülmektedir. 

Görüldüğü gibi, l.BYKP'ında, ülkemizdeki bölgelerin üç grupta toplanması uygun 

görülmüştür. Gelişmiş metropoliten bölgelerin sorunları yeni merkezler oluşturularak 

azaltıJırke~ potansiyel gelişme bölgelerinde gelişmenin luzlanması için bazı sektörler 

seçilecek ve yaiınmlar bu bölgelerde yoAunlaşacaktır. ôte yandan, kamu hizmetlerinin 

dağıtılmasında eşitlik ilkesi doğrultusunda, geri kalmış bölgelere de öncelik verilecektir. 

Bir bölgenin, bu üç bölge tipinden hangisine gireceği konusunda ise, kesin bir sınırlama 

olmay~ı belirtilmektedir. Bir bölge için, bu kıstaslardan birden çoğu 

uygulanabilecektir. 

Durum 

I.BYKPnında durum alt başlığı altında, merkezde ve bölgelerde yapılmış ve 

yapılmakia olan çalışmalara yer verilmektedir. Merkezdeki çalışmaların en önemlisi 

olarak, bölgelerarası gelişmişlik farklarını saptamak için indeksleme çalışmaların 

yapılacağı belirtilmektedir. Bu amaçla, iller düzeyinde sosyo-ekonomik ölçütlerin 

gözönüne alınmasıyla, indeksleme çalışmasının yapıldığı ve illerin gelişmişlik 

indekslerine göre gruplaştırılarak belirli gelişme dtızeyindeki bölgelerin saptandığından 

SÖZ edilmektedir. 

Yapılan bu bölgesel sıralama göz önüne alınarak, alt-yapı yatınmlannın 

yapılmasında, saptanan öncelik sıralamasına uyulacaktır. Bölgelerde yapılan ve yapılacak 

çalışmaların, dört bölgeyi esas aldığı belirtilmektedir. Bunların geri kalmış bir büyük 

bölge olan DoAu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, potansiyel bir gelişme bölgesi olan 

Antalya Bölgesi, büyük şehir bölgesi olarak Doğu Mannara Bölgesi ve sanayi tasarısının 

gerçekleştiği, Zonguldak Bölgesi olduğu belirtilmektedir. 

115 



ÔrgUt Sorunları ııe Önlemler 

I.BYKP'nında, bölgelerarasındaki dengeli gelişmeyi sağlamak amacına yönelik 

örgüt ÜZeri.nde geniş olç'flde durulmuştur. V anlacak en son amaç olarak, her bölgede 

araştırma takımları kurmak olduğu belirtilerek, illerde genel plan çerçevesine uygun bölge 

programlan hazırlamak ve bunların uygul.amasuu yapabilmek için, gerekli idari 

örgütlemeyi sağlama gereği belirtilmiştir. 

I.BYKP'nda üZerinde durulan önemli bir nokta da bölge planlan ile milli planlar 

arasındaki ilişkidir. Buna göre milli planlarla, bölge planları arasında, "/onAsiyonlar" 

yanında "uygulama" açısından da büyOk bir bağ vardır. Gerçekten de milli d'Qzeyde 

hazırlanan plan ve programların bölge düZeyinde uygulaması sırasında hazırlanan plan ve 

bölge dlll:eyinde uygulaması sırasında uygulayıcılar arasındaki koordinasyon saAlama 

görevi bölge planlarına düşer79. 

Aynca, l.BYKP.'nında geri kalmış bölgelerin kalkuunasında, özel kesimin rolünü 

arttırmak ve bu bölgelerde özel kesimin faaliyetini desteklemek gayesiyle geri kalmış 

bölgelere vergi kolaylıkları sağlanacağından söz edilmektedir. 

Uygulama 

Birinci Beş Yıllık Plan döneminde, nispi olarak geri kalmış yörelere özel sektörün 

yatırım yapmasuu teşvik amacıyla, 19 Şubat 1963 tarih ve 202 sayılı kanun ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi kanununda bir değişiklik yapılarak, "yatırım indirimi" uygulaması 

getirilmiştif80. 

Bu plan döneminde, ulusal kalkınma planı yanında> bölgesel planlama çalışmaları 

sürdürülmüş> Doğu Marmara Bölgesinde sanayinin Antalya Bölgesinde tarunın ve 

turizmin, Çukurova Bölgesinde tarımın ve sanayinin, Zonguldak Bölgesinde sanayinin 

gelişmesini hedeflenen çalışmalar yapılmıştır. 

Böylece "l.BYKP çok ylJnllJ b/Jlge planlama kavramını gelinniş, ancak biJlge 

79 Zira. b61ge plmlımıesmm gaıelde iki y6D.Q vardır. Jktisodi. ve ıroqol plmrlıımtı cqhai. ve JWki plmrlıımtı 
yönü. Biilge pl.anlamtUUWt ikıiBtıdi ve ıoqol alıuıdslki pılqmtılıın 6MeU1kLe muıı plıuılıunaytı mol.ume 
sallayıcı maltiydt~dir. F~ pllmlııma çalqmalan ise dalla zzyaıü milli pltuılamamn UJlıulıımasurı 
lwlııylıı:jtzrıafaydiUar stıllıır. Zaim, 17.S; İM>ir, 167 

ti<> R6z koouıru kanunla yapılan dejqildikle. geri b1mıt b6lgelCl'de y8bnm yapacaklara % 50 vergi indirimi, bölge 
kal1onrnl!jiı amacına yönelik yaunmJara da% 4Q indirim tanıomıt'lif• Erkal, A.: G.eJ4mq/ik, 6().61. 
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plaıılama polililuuıımı hedejkrinl, lçerijini ve araçların tespitte b1qarıya 

ulaıamamıştır. Getirmi1 oldufu amaçlarda bu nedenlerle operasyonel olamamıştır. 
I.BYKP'ıula hızlı baytime ve bUyilmenm optimiıe edibneai konusu elıonominuı 
mekansal e11tegrasyonuııd111111lır basmııtır"sı 

Bu dönemin en önemli noktalarından biri de, 1965 yılında, S. DEMİREL H'QkQmeti 

Programında Doğu Anadolu Bölgesine çok ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş olmasıdır. Bu 

bölgede yapılacak işler teferruatlı bir şekilde şöyle i7Jıh edilir82: 

iktnct Beş Yılllk .Planımıza dengeU kalkınmanın btr icabı olan bu tedbirler 
büyük bit altıhk veıllml.1t1r. Plan hedeflerinden ve Dolu biJlgemJıln 6ıel1Jğine 
veıdlğtmtz IJnemden aldığımız ilhamla kararl4§tırılan tedblılertmtı tı1ağıda 
s11alanmı.ştır: 

- Elfttm teıtslert çoğaUılmasına devam edilecektir. Atattırk Üntveısttest 
tamamlanmasına gayret edilecek ve kurulmasına başlanılan Dtyaı/Jak11 

Üntversttestntn bir an iJnce tamamlanması için gereken gayretler glJstertlecektlr. 
Yatılı biJ/ge olcullaflnın sayısı artt11ılar.akt11. Tanm, hayvancılık ve orman 
ukullatı ikmal edtlecek ve sayılaTI aıtt11ılacaklır. Bölgede yenlden teknik okullar 
ve yüksek okullar açılacakt11. 

- Bölge ulaş•m tmkanla11 süratli gelqtlrllecek, anayol şebekesi 

tamamlanacaktır. Hava meydanlarına yenileri eklenecektir. TramU ıı[4§ım 

tmlıanta.rı antırılacaktır. 

81 Gcı-çddm. LBYKP hCI' ne kadar bOlse knlkmnwnnda ele almacak planlıımarım çerçevarioi çizmi~e de koyduju 
amaçlar opCS'ıtıl)'ODel. oJamaımftt.r. Bunun nedenlerini f6Yle maJamak mOmkOndOr. 
GctUila:ı bıw kavrımılann ay-ık olnıamaiı: ômejin plan'm çok fazla Ozeı"inde durduju "dengeli blJl/:e 

kaikuunıuı" kavrami mu~hık bir kavram olarak ele almrwt11t. Plan, bilioeo denge kavramlaruuo bangWııdm 
bohı;dmektedir7 ôrneAUı. b6lgelerin aynı aynı hızla kollanrrum mıdır? Yoba. bOtOn bdlgelerddci mutlak 
büy~ pııylıırww aynı oln11t1n mıdır? 

Plan, bOlgeleran.111 dengeden bahaetmekte, ama herhansi bir tek bölgede yabnmlann optimize edilmeııi için 
gerddi mduın o.rEJan.izaa,yonu mstejüıiııirı gdi.ımandıdedir. 

Plan, planlama biri.mi bOyQldOtö hnkkmda açık bir tikir vamemckt.edir. Bu durumda bir tek il b6lse 
plunlamıırwı kOOWııu olabilecegi gibi bir kaç il de bir b61ge plarılamanm konum olabilir. ()yıiıı, farklı 6lçekli 
planlamıUann aomıçJan da fiıık.lı olacaktır. 

DPT'nin kıınılut'U ile bölge planlarım kimin bazırlayacaiı komıw da bir sorun haline geJmiF. Bilindili gibi, 
91 11ıırıb Jrurulut karıunu bolse planlama hazırlama görevini İktiliadi PlBDlama Daireaine vcmıit1ir. Buna kaıtıhk. 
DPT't yttymlannda bu g6reY SO&Yal Planlama Dairea gftrevleri içüıde imit gı"bi g6ırterilmiif.ir. Nitekim bölge 
plaulıuua.;ı bu dairwin ııorumluluju altında yQıOUllmeye b8fl411UD1fbr. Aynca. LBYKP'dıı. b6lge planlamaı11ndmı 
esaıı sorumlu tefkilllbn DPT'i olduju ve çal~ann bu t~lllm ııorumluJuju altında 1mar 1ıJum Bakanlıtı ile 
.iibirliji halWdc )'OrllUlleceji 6ng6ıillmckteydi. . 

Planın bölse planlama metod, politika ve matejiaiııi açıkça ~a koymaması, ne tip bir b6lge plana 
dOiOnOldojaııOn açık olmmnawı yQzıındeo bGlge planlan farklı mctodlıırla yapıhwı. bu planlar tutarlı olummn•ı 
ve dolay.ıaıyla kalkınma plamna enıegra.yoou zor.laıfu.nmp. Böyl~ DPT't ile hazırlanan bölge plaolan 
ıırumdaki fonksiyonel ilifkila: reııımi bir kimlik kazanıııxumnttı. DPT. Tlb'kiye'de BlJl.ge6el Planlama 
ça/,fma.J.an, 8 -12. 

sı THMM. Tırtanak Dergiai. Batami Yalçın, 1910 - 1991 Hllklünd Programlan ve TIU/riye EkoMmisi.ne 
Eıkllul, lı.1.anbul, 1992, ıı. 118-121. 
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- Sağlık hJzmetlertni sosyaUzasponunda giJrlllen aksaklıklar gtdertlecektlr. 
Bütün merkezJett enterkonete şebeke ulQftınnak surettyle elektrik gi>tür/Jlecek, 
Keban Barajı, Dicle ve Fırat ile diğer sular IJıertnde kurulacak. santrallerden 
btltiln bi>lge faydalanacaktıt. BIJlge kalkınması tçtn imtiyazlı btt kredi politikası 
kabul olunmuştur. 

-Bölgede yeni Lf imkanları oluşturacak çeşitli tesislerin kurulmasına devam 
elittecekıtr. Bölgenin ta/Jtt kaynaklarını gelLJttrmek surettyk pent LJ imkanları 
olu.ftuıulacaktıt. Haııtlanan IJıel hayvancılık projestntn tatbikatına devam 
edtl~c:ektir. Gıda ı.•e istihlak maddelerinin sanayltne devam edtlecekttr. 

- B;Jlgede veıerlner htz,metlert geUltlrtlecek, ucuı yakacak tesLslert 
gelt1tlrllecek, kiJylilye açılan zirai krediler daha verimli olması sağlanacak, 
sulama programlarının tatbikatı luıland111lacaktır. 

-Sarıayt stteleıt ve çarşıları kurulmasına devam edilecek, tunvn gelişmesine 
hizmet eaecell. tesisler çoğa1Jıl4calct11. 

-Demtryolu ulaşımı biJ/gentn biUlin merkezkrtnde daha htvnet edecek 
şeklide ulalı ollmucak, bu arada tren sefeTlerl dit.el lokomotiflerle yapılacak, 
topTa/uız kiJyliJniJn toprata kavuşturulması ve eUne geçen toprağı muhafaza 
edecek şekilde ctlıatlandmlmasına gayTlt sarf edilecek/iT. 

- .Mitli plan mejhunıundan uzakl41mamak ıattı ile ve biJlgenln imkanlarını, 
tlıttyaçlarl1fı dalra ileri IJlçüler tçertttnde tespit etmek maksadıyla ve elde edilen 
ne1'celeıi mllll plan ıümulü içinde ldymetlendlrerek. Doğu BiJlgesl lçin iJzel bir 
plan çalqması yapılacaktır. Dop kalkınmasında devamlılık ve süratl sağlamak 
amacıyla dalla çok sayıda teknuyentn IJiJlgede çalqması tçtn gerekil tedbtrll!r 
alınacaktlT. Az geltsm4 biJtün biJlgelerde htunet giJren her çeşit glJrevUntn huzur 
tçtnde çalışabtlmest tmkanlarr lıaz,ırlanacaktır. 

l 2 2 3 2 II. BYKP f 1968-1972) 

İkinci Beş Yıllık Kalkuuna Plarwıda, Birinci Beş Yıllık: Kalkınma Plaıundaki 

ilkeler, aynen korunmuştur. Geri kalmış bölgeler bünyesinde kalkıruna kutuplarının 

oluşturulması benimsenirken, kamu yaıırımlarının birden /aıla kuruluı yeri IJz.erinde 

durularak, ekonomile olma nilelifini kaybcınıemek şartıyla, yatırımların geri kalnııı 

bölgelerdeki g~lişme merkeılerine (yatıi kal/c11ım11 kuluplarına)83 yapılrnasuwı tercih 

edilece~i belirtilmiştir. 

Uygulanacak politikadan söz edilirken., az gelişmişlik üzerinde durularak, altyapı 

yatırımlan yetersiz olan geri kalmış bölgelerde seçilecek stratejik merkezlere öncelik 

verileceği belirtilmiştir. Bu merkezlerde ekonomik olma özelliğini kaybetmeden, sanayi 

83 DPT, lkinci Bq YtllıkKalkuuntı Pliutı 1968-1972, Ankara, 1967. a..263-264 
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yatırım tarının da yapılmasına çalışarak, kalkınma kutuplaruun oluşturulmasına 

çalışılacağından söz edilmektedir. Bu merkezlere, özel sektörün de gitmesini saAlayacak, 

her türlü özendirici önlemlerin (özel kredi imkanları, vergi indirimleri, tüm altyapuwı 

hazırlandığı düzenli sanayi bölgeleri, ucuz enerji imkanlaruun sağlarunası ve bölgelerde 

yatırım yapacak işletmelere rehberlik hizmeti) artırılacağından s()z edilmektedir84. 

Bu bölgesel gelişme politikasının uygulayabilmek için, ikinci Beş Yıllık Kalkuuna 

Planı döneminde, bölge, planlamasının etkili bir araç olarak kullanılacağından söz ederek, 

bu bölge planlamasının ilkeleri, durumu ve uygulanacak politikaların neler olduğu 

belirtilmiştir8S. 

BlJlge Planlaması ilkeleri 

Hölge planlama çalışmaJannda, gelişme gelişme gücü az olan bölgelere öncelik 

verilecektir. Az gelişmiş bölgelerin bünyesinde, bölgesel gelişmenin çekici gücü olarak 

desteklenecek, kentleşme hızı yüksek büyüme no,ktalanrun saptarunası öncelikle ele 

alınacaktır. 

Bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamak, alt-yapı yatırımlarında ve 

hizmetlerinde tasarruf sağlamak, sanayinin gelişmesine imkan hazırlamak amacıyla, 

sektör faaliyetlerine yol gösterici, kentsel yerleşmeyi düzenleyici bölge yerleşme planlan 

hazırlanacaktır. 

Durum 

lk:inci Beş Y ıllı.k Kalkınma Plaru döneminde bölgelerarası dengeli kalkınmamn 

gerçekleşmesi için bölge planlamanın bir araç olarak kullanıldığından söz edilerek, 

DPT'ınca Antalya ve Çukurova'da, İmar ve İskan Bakanlığınca da, Marmara, Zonguldak 

ve Keban'da bölge planlaması denemelerinin yapıldığından söz edilmelı.'1edir. Bu 

çalışmaların, bölgelerin sektörler arası ilişkilerini ortaya koyan gelişme programlaruun 

hazırlanması ve bölgelerin daha iyi tanınmasına imkan sağladığı belirtilerek, teknik 

bakundan önümüzdeki yıllarda kullarulacak bölgesel planlama metodlanrun geliştirildiği, 

8-t DPT, H. BYKP. 264~ tabir, 168-16~ Dinler, B8tıad, 2000 Hasmı Din~ "Kamu Yııtırunlanmn Tarihsel 
Ge/i.tmeı.·i Vt! Bölzest!l Datılınu," Tllrkjye'de B6lge.ıel PolitikaJpnnın Ekonomik ve ıuıtyal EtDd Kooferaröl 
~ İmınbul, 1989, ıı.9+9S. 

ss DPT, IJ. BYKP, 1:11-272. 
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bölge planlama çalışmaları için gerekli ortamın ve yetişmiş ınsan gücünün 

sağlanmasırun gerçekleşmiş olduğu wrgulanmaktadır. 

Uygulanacak Politikalar 

Bölge planlaması, milli plan uygulamasuu tamamlayan ve bu uygulamaya 

yardımcı nitelikte olacaktır. Bölge.sel kaynaklar kamu ve özel sektörün işbirliği ile 

saptanacak ve bölgenin, ekonomik ve sosyal gelişmesinde ağırlığı görülen gelişmeye 

öncülük edecek büyüme noktalan saptanarak, gelişmeleri sağlanacaktır. 

Bölge planlama çalışmalarında, kamu kuruluşları ve çevredeki özel teşebbüs 

arasında sıkı bir işbirliği yapılacak ve DPT bu işbirliğinin koordinasyonunu 

üstlenecektir. II. BYKP getirilen önemli bir değişiklik de bölge planlaruu hazırlama 

görevi İmar Bakanlığına verilmesidir 1968 lcra Planında: "BIJlge. planlama çalışmaları~ 

DPT'e desteği ve ilgili k11ruluşlarla sağlayacağı işbirliği içinde imar ve lslcan 

Bakatıbğmca yQriitQlecelı" denilmektedir86. DPT Bölge planlama tekniklerini ve 

meıodlanru geliştirecek, bu çalışmaların götürüleceği bölgeleri seçerek, yıllık 

programlarda belirterek, bölge de çalışmaları başlatacaktır. 

Uygulama 

I.BYKP döneminde, yatının indirimi uygularnwn, II. BYKP döneminde de 

sürdürülmüştür. Yatının indiriminden yararlanan il sayısı 1968 yılında 22 ike~ 1969-71 

yıUannda 23'e, 1972 yılında da 33'e çıkanlmıştır87. 

Cıte yandan II.B\'KP'nı uygulamasının son yılı olan 1972 yılına ait programda, 

.Kalkınma Planı metninde yer alan "BiJlgesel Geli1me" bölümünün yerine "Yurı 

Dılz.eyinde Dengeli Gelişme", "B/Jlge Planlaması" yerine de "Kalkınmada Öncelikli 

Yöre" başlıklı konulara yer verilmiştir. Bir başka deyişle, Kalkuuna Planındaki "blJlge" 

kelimesinin kullaıulmasından kaçınılmıştır. Bu şekilde "bölge" kelimesinin yerine, yöre 

kelimesinin ikamesi, homojen bölge anlayışının terkedilerek, homojen alan anlayışının 

benimsendiğini göstermektedir. Kuşkusuz, bu strateji değişikliği ile birlikte, bölgesei 

planlamanın uygularunası anlayışından da uzaklaşılmıştır. Yine, 1972 yılında Kalkıruna 

Öncelikli Yöreler Dairesinin (KÔYD) kurulmasıyla, yatırım indirimi başta olmak üzere, 

8ô DPT, TIUkiy~1de BiJ/g~s~l Planlama Çalışmalım. 13-14. 
87 Dlıılcı-, Bölg~sel, 200-201. 
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teşvik tedbirlerinden yararlanacak olan illerin, KôY'ler kapsamındaki illerle sınırlı olması 

prensibinin uygularunası başlatılmıştır. 

II. BYKPmda, "çeşitli bölge.ıer ıçın milli plandan bağımsız özeJ planlar 

hazırlarunayacal1ır" denilmesine rağmen, 1970 plan programında, bölge planlaması 

bölümünün dışında "Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Plaru Çalışmaları" bağımsız bir 

bölüm ele alınrnıştır88. 1970 programın~ "uzun vadeli kalkıruna planlarının hedef ve 

1 Lkeleri çerçevesinde bu pi.anların bütünlüğ'Qnü zedelemeyecek şek.ilde Doğu Anadolu 

bölgesinin kalkırunasını hızlandıracak ve çok yönlü gelişmesini sağlayacak bir bölgesel 

planlama ve koordinasyon çalışmasına DPT'run sorumluluğu altında başlanacaktır" 

denilmektedir. Doğu Anadolu Bölge Kalk:ıruna Planı için, yeniden merkezi ve taşra 

teşkilatının kurulınası kabul edilmiştir. Doğu Anadolu BöJgesinin bütünü, aynca kendi 

içinde beş planlama alt bölgesine ayrılmıştır. DoAu Anadolu Bölgesinde yatınrn yapacak 

özel bel..iörün katılunı ile karma teşebbüs niteliğinde holding ve finansman kurumlarının 

kurulması kabul edilmiş, fakat bu gerçekleştirilememiştir89. 

II. BYKP, I.BYKP.'run sosyo·ekonomik planlama yönünden ağır basan dengesine 

karşılık kalkınmanın mekan boyutu üzerinde durmuş ve optimum büyümenin optimum 

yerleşme ile gerçekleşeceğini belirtmiştir. Böylece 7116 sayılı kuruluş kanununda tek 

yönlü bir imar plaru ya da yerleşme plaru olarak ele alınan bölge planları, I. BYKP'nın 

gehnesi ile çok yönlü plan vechesini almışlar fakat yerleşme sorunları ile sosyo-ekonomik 

kalkıruna arasında tam bir denge kurulmamış, bu denge ancak il. BYKP ile gelmiştir. 

Fakat, U. BYKP, I. BYKP'ndaki eksikliklere bir çare getirmemiş ve bölge planlama 

politikasının hedefleri, içeriği ve araçları konusu açıklıAa kavuşturulamarnıştır90. 

II. Plan Döneminin sonuna doğru, DPT tarafından iller ve ilçeler seviyesinde 

yapılan sosyo-ekonomik gelişme seviyesini tespit çalışmaları ve karşılaştmnalar, az 

gelişmişliği bölge seviyesinde değil, fakat daha li1çük birimler olan "ylJTeler" açısında 

düşünmeyi zorunlu kılmıştır. Mese~ Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

ortaya çıkan nispeten gelişmiş iller, dengesizliği yörelendirmiştir91 • 

88 DPT.1970 Yılı Planl'l'ovamı. Aııkıım.1970,ı. 136-13~ Erkal..A.; Gelipni1lik. l68;Zaim, 1?7-178. 
89 Erk.al. .q Gel4miflik, 6 l; ZUm. 177-178. 
!ı)() DPT, Tllrkiye'tk BiJ~t!s~l Planlama Çalqmalan. 14. 
9t Erkal,~ GeJ4mijlik. 62. 
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1 2 2 3 3 III. BYKP 0973 -19T'/) 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak 

için izlenecek politikada, ilk plana göre bir değişiklik olmuştur. Bir başka yaklaşımla, 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının son yılına ait programda görulen, "geri kalmış 

blJl.ge" teriminin terk edilerek yerine "KalkınmlMlll IJnceliAli ylJre" te~inin ikame 

edilmesiyle ortaya çıkan yeni anlayış, Üçüncü Beş Yıllık Kalkıruna Planında da 

benimı;enmiştir. 

tkinci Beş Yıllık Kalkıruna planında, "Kallcınmada Öncelikli YDre"lerin 

saptanması ilkesinden söz edilirken, "Yurdun baıı ylJrelni ekonomik, soayal ve lrll/Jllrel 

bakımdan geri kalmış durumdadır. Bu yöreleri kesin colrafl sınırlarla belirlemek 

oll.uıak dışıdır" denilmektedir. Bölge saptamanın güçlüğ-ü bu şekilde belirlendil'ten 

sonra, gelişmiş bir blJlgede geri y/Jreln bulunduğu gibi, gelt1memiş bir biJlge içinde 

gelişmq ylJreler de vardır" denilerek,92 homojen bölge saptanmasının imkansız olduğu 

ve ancak homojen alan saptarunasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Böylece sadece 

geri kalmış tüm yöreleri geliştirici bir politikanın izlenmesi gereği vurgularunak 

isterunektedir. Bu yöreleri, ulusal planlama açısından ele alarak, gerek yatınmlann 

düzenlerunesinde, gerek11e plan ve programlarla, ilişkilerin kurulmasında ve uygulamayı 

izlemede görevli, gerekli örgütleruneye gidil.diği belirtilmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, Kalkınmada öncelikli Yörelere İlişkin 

olarak öngörülen ilkeler ve önlemler şu şekilde özetlenebilir: 

Kalkınmada öncelikli yörelerin, gelişme potansiyeline sahip olduktan konularda, 

uzun dönemli kalkuunanın amaçlarına yönlendirilecekler ve ulusal bütünlük ilkesi 

doğru.ltusWlda, gelişme potansiyeline sahip oldukları konular~ uzun dönemli 

k.alkınmaıun amaçlarına yönlendirilecekler ve ulusal bütünlük ilkesi doğrultusun~ 

ekonomik ve sosyal gelişmeleri sağlanacaktır. Bunun için, tüm iller, sosyo-ekonomik 

gelişmişlik indekslerine göre, gelişmişlik sırasına dizilecek ve yıllık programlarda 

yayınlayacaktır. 

Kalkınmada öncelikli yöre olarak saptanan alanlar, aşamalı programlara dayalı. 

birbirlerini tamamlayan önlemlerle kalkındınlacaktır. 

92 DPT, Ye1ti.StraJejl Ve! Kal.kuıma Plıuu., Üçllncil. Bq Yll 1973-1977, Aokara, 1973, ıı. 947. 
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Kalkınmada öncelikli yörelerde kalkınma süreci, yatırımlara ilişkin politikalarla 

sanayileşmenin bu yörelere götürülmesi çalışmalarıyla başlatılacaktır. Yöresel kalkıruna 

çalışma!~ milli plan çalışmalarına uygun olarak yürütüleceği belirtilerek, belli 

yöreler için özel kalkuuna planlan hazırlama eğilimine, kesinlikle son verilecektir, 

denilmektediP'3 . Bu ilke, daha önce başlatılmış olan bölgesel planlama çalışmalarına 

devam edilmeyeceğini ifade etmektedir. Kalkırunada öncelikli yöreleri kalkındınna 

çalışmaları, kamu kuruluşları ve çevredeki özel teşebbüs arasında çok sıkı ve ahenkli bir 

işbirliği gerektirmektedir. Bu işbirliğini DPT gerçekleştirecektir. DPT, Kalkuunada 

öncelikli Yörelere ilgili çalışmaları, ilgililerce gereken işbirliğini sağlayarak, il planlama 

tekniklerini kullanarak, gerçekleştirecektir. 1972 yılında DPT bünyesinde Kalkınmada 

öncelikli Yöreler Dairesinin {KÔYD)94 kuruluşlarıyla, bölgesel çalışmalarının yerini 

yöresel çalışmalara bıraktığı görülmektedir. KÔYD'nin kuruluş amaç ve görevlerinin, 

planlama sürecine mekan boyutunu katarak, ulusal planı tamamlama ve destekleme 

olduAu, belirtilmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plaru döneminde, Kalkırunada 

Ônceli.kli Yörelere dahil olan il ve ilçeler her yıl belirlenirken, bu yörelere özel girişimi 

cezbetmek için uygulanacak teşvik tedbirlerinin neler old.uğu da, yine yıllık programlarda 

belirtilerek uygulanmıştır . . Kalkınmada Oncelikli Yörelere dahil illerin sayısı 40' 

çıkanlmış ve uygulama, söz konusu plan döneminin sonuna kadar devam etmiştir. 

l 2 2 3 1 IV. BYKP 0979-1983) 

IV. BYKP'ında "biJ/gesel geli.1me" başlığı altında, bölgelerarası gelişme 

politikasında izlenecek politikanın amacının gelişme sürecini başlatmak ve sürekli kılmak 

olduğu belirtildikten sonra, ilk üç kalkınma plarundaki bu alandaki politikanın 

yetersizliği şu şekilde dile getirihniştir:95 

"Sokt/Jı programlarının blJlgeletin gelişme sotım ve amaçlarına uygun 

93 "Belirli yfkekr için i4cl lıaJkuuntı p~ ~'ttuntı elllimkriM, bDllUı/JUı ilkaiM len d14en 
uygulluna/Jıra yol açacaltndan kulnlikk 101t vnihuktlr. " İibit, 171; DPT, fil B .Y.KP, 949. 

94 ll. BYKP bölgaeJ gelifme çabalan kommmda o da'ece kufkuludur ki. yOrCliel plaıılııma çahp1111DU DPT 
içindeb bu kunun&ail8ibfm8. hareketini bile bu nedenle geıeAi gibi ~eoemaneJı:ıe, hukuki bir dayanaja 
oturtıwıyıırak bunu zamana bırakrıwktadıc. Ga-ek KÔYD, gerebıe il Planlama Grubu b.irer kararname ile 
kurulnıuşlıırdır. Bu' nedenle. her iki .kurulu'1JO, dzellikle KÔYD'ün sörevleri. 61~ metodolojwi, iıttaıejw 
keııinlik kazıınmıımıı. yetki ve uysulama araçları geretince seJiftirilemcmiftir. ÜçOncıl planuu balgesel. y6resd 
ıioruularu bu yıı.klK!pWlD iııo olwulu ıwıwçlar va-diji .öyleucmei.. DPT, TiU'kiyt!'dı! BIJ4:t!iit!l KaUanma 
Çabşmalıın, 19. 

95 DPT, JV. Bq Yıllık Ka/Jwuno Plam 1979-198J, Ankara, 1979, i. 72. 
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olarak /arlıbliqtırılması, biJlge ilçelinde planlama vı yatınmcı kurulllılaı 

arasında yatay qg-üdiJmiJ ıorunlll lıı/maktodu. Planlı dl>nemde gerek biJlgesel 

planlllma yapacolı, gerek ylılay qgjdMN .sallayacak irglJtlennN ve 
kurumlaşlfl4, yaeılt ylJnas.l vı tılıntk gdçle oluıtunllıruunq, den11ns 

ntteUllndekl btrlıaç imek dı.1ında b/Jlgnel geU,me planlan lıaıırlanmamqtır. 

Yapıllltlf olan blJlgesel planlann uygulamalarında, beUtU uygulama düıent ve 

araçları geU,ttrtlnudllt için çqUU gjçliJkletle karıılafılmqtır. Bu planl4r 

blJlgılertn ve s.ktiJrlertn bMtilnjnM lıapsamadılı için b/Jlgeleıarası 

lıaıııla§tınnalaı yapılamantl§, sonuç ve IJnenleıtnln ulıual iJlçtıt ve iJnceUlder 

açuından delerünmuinin, plana ve yıllık programlara alınması mümlıiin 

Olalfl4"'11lıt. n 

Bu tekilde belirtilen. planlı dönemdeki yetersiz politika sonucu, bölgelerarasındaki 

gelitmitlik farkının, planlı donemde daha da arttıAı, çeıitli sayısal Omekler verilerek 

ortaya konulmuttur96. 

DordOnctı Beş Yıllık Kalkınma Planının temel politikalar böltımnnde "B/Jlgesel 

geU,me poliıikaliın" alt bqlığı altında, "BIJlgesel gellfme" ve "Kalkınmllda Öncelikli 

Y/Jrelere"e yer verildiğini görüyoruz. Bu politikalarla nelerin Ongöroldiığüne bakıldığın

da, şunları gonnek momkond11r97. 

BIJlgesel GeU,me 

Ekonominin bütlln.leşmesi.. sektörler ve bolgelerarası baAJ.ann güçlemnesi için.. 

mekan örgütlenmesinin amaçlanması; Bazı bölgelerin nispi olarak geri kalınası yonnnde 

ortaya çıkan sorunların giderilmesinde planlama kararlarının mekanla biıtonleıtirilmesinin 

sağlarunası; Aynı şekilde, hizmetler, alt yapı ve sanayinin tılke mekanında daAılım 

politikalarının saptanması, bu tesislerin yer seçimi kararlarının alırunasında.. özel 

girişimin yönlendirilmesinde DPTınca mekan bazında deAerlendirmeler yapılması ve 

değerlendirmeler için gerekli kuramsal yapırun gerçekleştiriirnesi. 

Yine, özendirme önlemlerinin bolgelerarasındaki dengesizliAi giderecek yönde 

kullarulması; Bölgesel çalıımaların her qamasında, kamu kesimi ile Ozel kesim arasında 

sıcı "Bllftll'lllldılın 11e -.04/ilüt atmuuan btqlu:G ıebqlal., •ai kolınrı biJ16elatn kam11 ytllllVnlımntJıl 
ıidnek dolıa °' ptzy alman tıe IJıel ıelıllJl'il:n yaJınm tıçınıul4n b"'"""" ylhultilıM111aidir. " tabir. 172. 

91 DPT. IV. BYKP, 290-292. 
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işbirliği sağlanması, DPT'nın merke7.de ve yörede çalışmaları yönlendirilmesi ve 

birleştirici olması, geri kalmış bölgelerdeki yerel sermayenin, bölgenin kalkınmasında 

aktif rol alıcı bir yapıya kawşturulması için gerekli Onlernlerin alınması. 

Kalkınmadlı Öncelikli YIJreler 

Kalkınmada öncelikli yöreler başlığı altında öngörülen politikalarda, daha çok Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerin kalkındırılmasına yönelik önlemlere yer verilmiştir 

Bunlar kısaca, 11Jyle IJutleneblUr; 
• Gert kalmıf biJlgelertn ve IJulltkle Dop ve Gtineydop Anadolu 

BIJlgelerlnln lıııla gellfmulnl .sallamak amacl)'la, bu blJlgelere alt .sorunlar, bir 
blJlge geltıme anlayqı içinde ele ahnacak ve bu blJlgelertn geUımeatnt başlatacak 
bMyiik projeler lıaıırla1tacak vı uygulanuuı sallanacalıtır. 

- ôıelltkle, bu biJlgelerde yapılacak yatıTınıla11n konu ve bllyllld/JtllnDn 
seçtmtnde, dlf paıarlar açısından t41ıdılı colraft konum iJıelltklert dikkate 
allnacakt11. 

- A1nca, Dolu ve GUneydolu Anadolu BIJlgesl'nln tanm potanstyeUnden 
en üst dtiıeyde yararlanılmlUı tçtn ıomut projeler geU,1'rtlecek ve bu amaçla 
kamu araıLtlnln, kullanıllnunt1 lltıkln yual dellllkUkler yt1pıloca/ıt11. 

- Bu arada, Dolu Anadolu BIJlgeıl'nde lıayvancrlılı gelqtlrnuk ve bu.nu 
blJlge kalkınm1U1nda ttıct güç olarak kullanmak amacıyla, hayvancılığı llglU 
sanayilerle blrU/ıte d/jfjnen genlf /uıpıamlı proje çalqmalan yapılac4/ıtır. 

- Kuıeydop ve Gtıneydotu Anadolu BIJlgelertn'" btrblrlertyle ve ıJlkentn 
iJtekt biJlgelertyle biltMnlefmeılnl .sal14ytıcak 11lafım alının olufturulmasına 
başlanacaktır. 

- Af alı Fıroı Projat, Gllneydofu Anado1" BIJlgut için bir geltıme projut 
olarak haıırlanacalıtır. 

- K am11 tlretken yatınmüınndalf gert ~aımı, blJlgelere dllfen pay, 61Jlgelerln 
potanılyellerl de glJı IJnllnde tvtularak, u1"sal elıonomtye lıollıı sallayacak ve 
sllr/Jkleylct ekonomUı odakların kurulm"8ına imkan verecek tarıda anı11lacalıtıt. 

- Ülkı ekonomik colrabuını geri lıalmq ylJreler ve IJıelltkle Dofu ve 
Ganeydolu Anadol# Bi>lgeleıl leldne geU,meyl sallamak amacıyla, ıtınaylntn 
kalkınmada iJncel,kU y/Jrelere glJ1"rillmatne alırlık vertlecektlr. 

Bunlara ilave olarak, Doğu Anadolu'daki inşaat ihalelerinin zarnarunda 

tamamlanması ve bu bölgenin maden potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi 

öngörülmektedir. 

Uygulllma 

DordOnc'Q Beş Y ı1lık Kalkımna Plam döneminde, Kalkımnada öncelikli yörelere 

uygulanan teşvik tedbirleri devam ederken, aynca çıkarılan üç kanun ile bu teşvikler 

daha da cazip hale getirilmiştir. Bu deAitildilder, 1983 yılında siyasi iktidar 
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değişikliklerine paralel olarak gerçekleştirilmiştir98. 

Birinci Kanun, 15 Ocak 1984'te çıkarılan yasadır. Bu yasayla KôY1de fiilen 

çalışanların ücretlerine özel yatırun indirimi yapılması ve KÔY'de yapılacak yatırunlarda 

vergi indirimi oranının %100'e kadar artırılmasının Bakanlar Kurulwıa bırakılmasıdır. 

ikinci Kanun, 1 Mart 1984'te çıkarılan, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak 

konut inşaatı ile tesis inşaatı ve bunlarla ilgili işlemlere getirilen vergi, resim ve harç 

muafiyetidir. 

ÜçDncD Kanun, 17 Mart 1984'te çıkarılan, Kamu Ortaklığı Fonu'ndaki pararun en 

az onda birinin KÔY'de yapılması zorunluluAudur 

IV. BYKP'ında bölgesel gelişme ve kalkınma planına mekan içeriği kazandırıcı 

politikalar getirilmesine rağmen, bu konuda önemli bir araç olan Bölge planlan yapımı 
(Ooneydoğu Anadolu Projesi dı,ında) az.erinde kesin bir tavır alınamamıştır. IV. 

BYKP'mda sözU edilen sektör ve alt sektör Ana (master) planlan iV. planda yer 

almamakta, il (mahalli idareler) planlamasına da aynı ağırlıkta yer verilmemektedir. 

Bu konuda bölge ve il düzeyinde izlemeye ilişkin olarak etkin illce ve politikalar 

getirilmeye çalışılmıştır. III. Plan döneminde olduğu gibi, bölgesel gelişme politikaları ve 

kalkıruna plaruna mekan içeriği kaz.andırma görevi bir anlamda Kalkınmada öncelikli 

Yöreler Dairesine verilmiş olmaktadır. Ancak, bölge planlaması-kalkınma planı 

ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar bu dönemde de çö:züme ulaşmış değildir99. 

1 2 2 3 5 V. BYKP ( 1985-1989) 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, "Sosyal Hedef ve Politilıalar"m yer aldığı 

dördüncü bölümde, "B/Jlge Planlaması" ve "Kalkınmada Öncelikli YIJreler" başlı.klan 

altında ekonomik gelişmenin alansal dağılımı için saptanan hedef ve politikalara yer 

verilmektedir. 

Bölge planlaması gelişmekte olan bölgelerle, belirli sektörler açısından gelişme 

potansiyeline sahip bölgelerde, gelişmenin hızlandırılması ve kaynakların etkin 

98 Dinlec. BIJ{zuel. 205. 
99 DPT, Tarkiy~ 'tü Bjjl/lud Kalkuımtı Çolqm~ 22-23. 
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kullanımının sağlanması amacıyla OngörOlmQştür. Bu nitelikleri haiz bölgelerde bölge 

planlarının yapılacağından söz edilmektedir. 

Kalkınmada öncelikli Y Orelerde ise, başta Doju ve Gtıneydoğu Anadolu Bölgeleri 

olmak üzere kalkuunada Oncelikli yörelerin kalkındınlması ve böylece bölgeler arasındaki 

gelişmişlik farklaruun uman içinde azaltılarak tamamen giderilmesi hedeflerunektedir. 

Dördüncü Bet Yıllık Kalkınma Plaru ile B~tinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

arasında, kalkınmada öncelikli yöreler yönünde öngörülen hedefler arasında büyük 

paralellik vardır. Dördüncü planda yer alan b/Jlgeael geU,me'Ye ilişkin hedefler, Beşinci 

planda yerini blJlge planlamasına bırakmıştır. Böylece, 1963 yılında ilk planla 

benimsenen, 1973 yılında Üçün.en Planla terkedilen bölge planlama ilkesi, on yıl sonra 

yeniden benimseruniştir. Burada, V. Bet Yıllık Kalkımna Planında bölge planlaması ve 

kalkınmada öncelikli yörelerle ilişkin ilke ve politikalara kısaca, değinilecektir' 00• 

BIJlge pllmlamaı 

Gelişmekte olan ve belirli sektörler ·yönünden gelişme potansiyeline sahip 

bölgelerde, gelişmenin hızlandınlmaaı için, bölge planlaq yapılacağı öngörülmektedir. 

Bununla beraber, V Planda sadece belirli amaçlarla, belirli bölgeleri kapsayan bir bölgesel 

planlama ilkesi benimsenmektedir. Bu planlar, gelişmenin hızlandınlması amaçlanan 

bölgelerde, bölge kaynaklannın ekonomik faaliyet kollarının gelifme eAilimleri ile uyum 

ve denge içinde ele alımnaaını sağlayarak söz konusu bölgelerin gelişmesi için gerekli 

önlem ve araçlan belirleyecektir. 

Belirlenen bölgelerde yatırım ihtiyacına yönelik yatırım programlaması Devlet 

Planlama Te,kilatı tarafından yapılacaktır. Bölgelerin potansiyel kaynaklarının belirlen

mesi için envanter çalışmalan yapılacak ve hu çalışmalara dayalı olarak saptanacak 

gelişme alanları BIJlge Gelilme Şemallln'nda belirtilecektir. Bu bölge gelişme 

şemalarına uygun, yatırım politikası izlenecektirtoı. 

Yerleşme birimlerinin kartılıklı mal, hizmet, insan ve haberleşme akımları esas 

alınarak saptanan fonksiyonel bölgelerin bölgesel gelişmenin yönlendirilmesi amacına 

yönelik olduğu belirtilmektedir. ôzel amaçlı bölgelerin saptanmasının gerekmediği 

JOO DPT. V. Bq YıllıkKatkutma Plaın 1915-1989. Ankara. 23 Tamm.1984. ıı. 111-112. 
1 Ot Dinlec, &'6ad. 206-207; İibir, 1 ?3. 
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durumlarda "Tllrkiye'de Yerleıme Merkn.lerlnin Kademelenmesi" çalışmasına dayalı 
olarak saptanan 16 bölge ayınını kullarulacaktırtoı. 

Bölge planlama ile gelişmekte olan bölgelerin gelişmelerinin hızlanmasuu sağlama 

yanında, gelişmiş bölgelerde aşırı yığıhnalann önlemnesi için, İstanbul ve İzmir'in merkez 

olduğu bölselerde, alt bölselerin saptanacaAı ve bölge merkezlerinin tarumlanacaAı 

belirtilmektedir. Bolgelerarasındaki farklılığın azaltılması için, teşviki için gerekli ilke 

ve kıstaslar belirlenecektir. 

Gelişmekte olan bölgelerde imalat sanayini geliştinnek için, ucuz kredi verilecek, 

"Proje Ofisi" kurularak girişimcilere yatırun konularında ve fizibilite raporlarında 

yardımcı ohınacaktır. Bu bölgelerde oluşturulacak Organiz.e Sanayi Bölgeleriyle, 

girişimcilere yol ve yer gösterilecektir. 

Gelişmekte olan bölgelerde, potansiyele sahip sanayilerin gelişmesi için çok ortaklı 

şirketler ve işçi şirketlerinin özendirilmesi amacıyla, yatırımlarda devlet güvencesi 

sa.Alanacaktır. Bunun için, "Kar <Rtakblı Belgai" uygulamasına geçilecektir. 

KlllAınmadll Öncelikli YIJreler 

Kalkırunada Oncelik:li yOrelerle, Doğu ve Giıneydoğu Anadolu Bölgeleri başta 

olmak Qzere geri kalmış bölgelerin kalkındınlması ve böylece bölgelerarası gelişmiılik 

farklarının zaman içinde 87.altılrnası amaçlaıunaktadır. Bu bölgelerin kalkuunası için, itici 

güç olabilecek sanayilerin geliştirilmesi hedeflenecek ve bunun için gerekli yatırunlar ve 

altyapı yatırımların bütçe dıtı kaynaklardan sa.Atanacak ve bunun için konut fonuna benzer 

iJıel fon oluıturulacaktır. 

Bu yörelerde küçnk ölçekli emek yoğun sanayi projeleri ile OrtadoAu pazarına 

102 DPT, TilrkD'e'de YeT/qme Mu~rinin Katkmeknmai, Cil1 11 Ankara. 1982. ı. 68; DPT. V. BYKP, 
112-113. Planlama b61saııi olarak. on ahı b6lsmin kullamlmaauu pnmip olarak kabul edilmeJctedir. Bu 
prelliib.iıı i.FbmUJ OZcl amaçlı b6t,e tabiti halidir. Ada scçaı plao 't'D1 zamanda plam yapılacak b6l3aıin 
tıeçinrinin, 

i - B61gaıin iküaadi duıuıwna. 
Ü - Çefİtli sektör &Çlldldan göıltcrdili potamiyele. 
üi - BOyOk 6lçckli projelerin ys almaın gibi fakt6dere g6re yapıbmmm kabul ctmiftir. Ancak planda belirtilen 
kemli bir 6z.ellik bu b6lgeleriıı tşnunında idari ıumrlara balh obmım.,.a.catı premibidiı. 
Bölge ptanlamaııı çahpıaJaruıın yQrOU1n:ıOnft DPTye yOldcmiftir. V. BYKP foobiyoııel b6l9eler için altematii 
~~eri g&.t«aı BIJll,e GdJfnu ,fema/Jmıun hazuiamnaama da kabul edilmit1ir. 
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yönelik, taşıma maliyeti yOksek mallar üreten i9letrnelerin (hafif yapı elamanlan, 

hayvancılığa dayalı mamllller .. ) kurulması oz.endirilecektir. 

Aynca, bu yörelerin kamu personeli için cazip hale getirilmesi amacıyla lojman 

temini sağlanacak ve ücret farklılaşmasına gidilecektir. Ayıu şekilde, teşvik tedbir!~ 

sektörler ve öncelikli il gruplarına göre, farklı oran ve kapsamda uygulanacaktır. Bu 

bölgelerde teşvik tedbirlerinden beklenen sonucun elde edilebilmesi için, altyapı ve enerji 

yatırunlann devlet tarafından zamanından ve yeterli ölçüde geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Uygulama 

Bölgenin potansiyel kaynaklaruun değerlendirilmesi amacıyla "BIJlge GeU,me 

$emllları "nın hazırlan.acaA~ plan metninde yer almasına kart~ böyle bir çalışma 

yapılamamıştır. 

Yine V. BYKP.'nında, bölgesel planlamanın benimsenerek, 16 bölgeli bir ayının 

yapılmış olmasına karşın, ne özel sorunlan olan bölgeler, ne de ülke genelinde bölgesel 

planlama çalışması yapılmamıştır. 

Kıaaca, Kallımmadll ônce&li YIJrelerle ilgili olarak, W. BYKP dlJneminde 

b1111atılmıı olan tepik tedb;,leri, V. BYXP dlJneminde de devam etmqtir. 

1 2 2 3 6 VI. BYKP (1990-1994) 

Altıncı Beş Yıllık Kalkuuna Plaru'nda, gelifmiş ve geri kalmış yörelerin sorunları 

BIJlgesel Geli.1me ve Kallıınmada ÔMelikle Y/Jreler başlıkları altında, ilci ayn bölümde 

ele aluunış ve izlenecek ilice ve politikaların neler olacaAına yer verilmiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Altıncı Beş Yıllık Kalkuuna Planı arasındaki 

en büyQk farklılık, V. BYKP. 'da yer alan BIJlge Planlaması yerini VI. BYKP'nda, 

BIJlgnel Gellfmeye bırakmıştır. Ancak~ bölge planlaması yaklaşımı yeniden 

terkedilmiştir. VI. BYKP'nda, bölgesel gelişmeye ait ilice ve politikalarda bölge 

planlamasından söz edilmezken, bu defa KalAınmada Ôncelilr.li YIJreler'e ilişkin ilke ve 

politikalar arasından "Kallıınmada Ôncelilı.li Y/Jrelerde daha aynntıb çalqmalar 

yapabilmek 111111JC1Y1"' blJlge l'e alt blJlge bwnda plimklr yapılacalUır" ifadesiyle 

yeniden bölge planlamasından söz edilmektedir. Ancak, V. BYKPndaki 16 bölgeden 

oluşan bölgesel ayınmdan söz edilmemektedir. Ancak bu iki kal.kınrna planı arasında. 
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kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili ilke ve politikalar arasın~ paralellik vardırı 03. 

Altıncı Beş Y ı11ık Kalkıruna Planında, bölgesel gelişme ve kalkırunada öncelikli 

Yörelerle ilgili ilke ve politikalara bakıldığındal04: 

BIJlgeael Gelifme 

Bölgesel gelişmeye ilişkin ilke ve politikalar aekk madde halinde sıralanmıştır: 

Bu maddelerden birincisi, ekonomik kalkınmanın bolgelerarasında dengeli olması ve 

bölgesel gelişmeye ilişkin çalışmaların refahı arttırıcı ve yaygınlaştırıcı yönde olmasının 

temel ilke olduğudur. 

Maddelerden dördü, bölgesel gelişmeyle ilgili yapılacak çalışmaların ilkelerine yer 

vermektedir. Şöyle ki: 

i - Bölgesel gelişme çalışmalarına esas olacak bilgiler uluslararası standartlara 

uygun olacak, yapı ve potansiyel araştırmaları s'Ordüıillecek ve bu çalıımalar çerçevesinde 

teşvik sistemi gerçekleştirilecektir. 

ii - Polarize bölge saptama çalışrnalarırun yapılması öngörülmektedir. Polarize 

bölgelerin merkezlerinin etki alanları, karşılıklı mal, hizmet, n'Qfus, haberleşme akımları 
ve coğrafi konumlan dikkate alınarak saptanacaktır. Böylece bölge tarumları geliştirilerek, 

bölgesel gelişme çalışmaları sordtırolecektir. 

ı 03 Bu pl81U daha 6n<:dd plandan ayıran iki 6nemli politika Pptamaktadır. 
V. BYKP "iktUadl apıltın ı~/ifmd:ü olan 1'Df6ela~, b~lilll •dt/Jrl.a tıçuuu/luı potansly~l 166taeıa 
biJlgelade, ıelİflnmUı ~ ..,,,,.ltlt11111 dldli lullıuıınunın stılla1Unaı 1111toaylo biJlge 
plıınlon yapı1.tıctıJr:tır" dmroo;rino raAmm, VL BYKP'anda "Kalkuuntınuı b~el.a orann4a Unıdl. olması, 
biJJıoel ~elifme pı/Jalıınn r'1fahı~ ve ""11'1011Jluü eU alaıman temel #ledi!Jlir." dcmnektedir. 
Bura.da, b6lge planlanmn yapalac:ııim" dair a.çak ve keıriD bit ifade buhınmalctadır. Her iki planda da kendi 
i9CriJcırİDde !addı bir Wnım ıaptamwıktadır. v. BYKP'ıım Tana Amlçiarı vo Politikalm Bötomo'nde bolıe 
kooum ele almmanıalct.a fakat B6lgosel ve Y 6rt8el Oelifme B610moııde b6lge planlarına aynntıh olarak y« 
v~ ve b61ııe planlaruwı yapılacajı ~ ifade eıdilmcldeıdir. VL BYKP'ııda ise durum bumın tenidir. 
Temel Amaç ve Politikalarda B61gasel ve Y6reHl koaulara y• veriJmiikm. BölseHJ ve Y6resel Gelifme 
Bölilmlllıde b61ge planlıamm yapı1acalm& dair bir a.çak ifadeyoktm. 

V1 BYXP'nm V. BYK.Pııdaıı farklı ikinci ~ ile b6lgelerin tannmndan kajnakJ.anmakta. V. BYKP'nda 
16 fonbiyonel b6lge tammı b6lgc.el planlama ça1ıwma1muıda aıu alm"C'lctır deailmeırine brtm. VL BYKP'nda 
iae. " Yalefme bil'iml.aİlli dki alıuıJAn, 1"ırfıblıb mal, /Ut,/nd, nRjtl6, luıba Mımliln v~ colr4fl. to1111111/.an 
dikkate tılutaok belirleMcek, b/Jyle~ blJlge ttımın.l4n ıelJftirilad b1Jf.6uel ıeiipne çalqmtılan 
yliri/Alecdta" ifaderün yeı verilnriteıdir. VL BYKP'om seürdiji bu tedbir b6Jse çabflD& planlan için olumlu 
karfalıınmaktadır. DPT. Tlll'~e'b B/Jlead Ktll.lluıma Çalqmolon. 29-30. 

tO<I DPT, yz Bq Yalb.k Ktı1Jıuun1a Pbut.ı 1990-1994, Ank.a, 1989, a. 318 
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üi - Bölge gelişme şemalarında ve bölgesel gelişme çalışmaları çerçevesinde alınan 

kararların uygulamaya aktarılabilmesi için gerekli tedbirler (ekonomik, sosyal, idari, 

hukuki ve mali tedbirler) ile mekanizmalar birbirleriyle ilişkili biçimde belirlenecektir. 

iv - Bölgesel kalkınma politikaların tespiti ve uygulamasında Avrupa Birliği'nin 

bölgesel politikalarında gözetilen amaçlar ve uygulamalara dikkate alınacaktır. 

Maddelerden sanayinin yurt dtl7.eyine dengeli daAılımı ve sinai gelişmenin teşviki 

amacıyla, organize sanayi bölgelerinin yapımına devam edilmesini öngörmektedir. 

Organize sanayi bölgelerin yerlerinin saptarunasında ise, bölge gelitme şemaları göz 

önünde tutulacaktır. 

Nihayet, maddelerden son ikisi de, qın derecede kalabalıklaşmış olan metropoliten 

bölgelerle ilgilidir. Şöyle ki: 

i - Metropoliten alanlara yönelen nüfusu 87.llltmak, bölgelerarası ve bölge içi gOçü 

kontrol altına almak ve yönlendirmek ve metropoliten bölgelerdeki sanayi yoğunluğumm 

artmasuu önlemek için metropol altı kentler, orta boyoklükteki merkezler, az gelişmiş 

bölgelerin merkezi konumundaki şehirlerin gelişmesi desteklenecektir. Nüfusun kırda 

tutulabilmesi ve aşırı kentleşmeyi önlemek için de, kırsal yerleşme birimlerinin merkezi 

nitelikte olmalarının saptanıp (burada merkez köyler kastedilmekte) gelişmeleri 

desteklenecektirt o.s. 

ii - Metropollerin sorunlarının azaltılması için ise, metropoliten alan planlaması ve 

metropoliten alan idarelerinin oluşturulması öngOrülmelctedir. 

KaMınmada Öru:elikli YIJreler 

Kalkımnada öncelikli Yörelerin10d ekonomik> sosyal ve kültürel yönden 

ıos Diııl«, &llaet. 20S..209; İibir, 1?4. 
106 K alkmıııacla ôncdildi Y 6relcr yaıidm tapit edilmiftir. Y aıi kuıulan Ardahan ve Qdu'm dil ilavesi ile y6re 

kapsamı 3 S ile ynbelmifbr. Bu illerin 23'0 Birinci ve ll41i llcinci Derecede ôncdildi il snabund& yer a!makfadar. 
Y atınııalan bulandırmak amacı ile Emııcao. Şanhuıfa ve Artvin K al1cımıwfa lldnci Derecede ôncelikli Y 6re1CI' 
.kap,.rnndm, Birinci Duecedo ôncelikli Y &'eler .kapsamma abmmftar. 
Doju ve Ganeydoju Anadolu b6lge1erinde yııbnmal• için 9CJl.YU istikrar ve sftvmlik kcımılan &ıanini 
konııııut. KÔY'l«de ça1ıpolmıı Oaetlerinde 6-u! iııdirim uysutam-ma dev8111 ediluek. belirli 6l~de Oac:t 
ıutqı eqlamnıftır. DPT, Yl BYKP 199' Yılı Proptun D.Uk&m~ Çalqmolıın. (Eko110mik "~ Soqol 
SektiJr/u Geli.fmelai), ım. 1. 172-1?3. 
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kalkındırılması ve böylece başta Doğu ve Gtıneydoğu Bölgeleri olmak ümre, 

bolgelerarasındaki gelişmişlik farklaruun zaman içinde azaltılmasının, ana hedef olduğu 

belirtilmektedir. KôY'le ilgili ilke ve politikalar 9 maddede belirtilmiştir. 

Bu maddelerden ikisi KÔY'de daha aynntılı çalıtmalar yapılabilmesi amacıyla bölge 

ve alt-bölge bazında planlar yapılması ve bu planlar doArultuıunda yörelerin sorunu ve 

çözümü için bölgedeki üniversitelerden birinde bir arqtırma enstitüsü kurulması 

öngörülmektedir. 

Altyapı ile ilgili olarak, iki maddede KôY'de eksik olan alt-yapının tamamlarunası 

ıçın devletin öncülük yapmaya devam edeceğinden bahisle, bölgeye götürülecek 

yatırımlarla birlikte, bu yatırımları destekleyecek altyapının da birlikte götorülmesi 

öngörOlmektedirt 07• 

ôteki maddeler ise şu şekilde sıralarunaktadır: Bu yörelerin gelişmesi için Devletin 

yöreye imalat sanayi, madencilik ve bunlara dayalı sanayilerin kuruhnasında öncülük 

edeceği benimserunektedir. 

Kalkınmaya engel olan yerletme merkezleri dllzenli kalkınmanın aracı haline 

getirilmesi öngörülmektedir. Bu madde de, Kalkırunada ôncelikli Yöreler dü7.eyinde 

belirli merkezlerin alt-yapı kamu yatının ve teşvik tedbirleriyle On plana çıkartılması ve 

cazibe merkezi haline getirilmesi istenmektedir. KÔY'de kamu yatının ve hizmetlerinde 

etkinliğin sağlanabilmesi için, ücret rejimi de dahi olmak ilzere, kamu personelinin 

istihdam ve yer değiştirme dtızeni geliştirilecektir. Özel sektöro KôY'e cezbetmek için 

teşvik tedbirlerine devam edileceği gibi, bu teşvikler daha da geliştirilecektir. ôte yandan 

yörelere özel sektör yatınmlaruun artması için, öml bir fon oluştwulacaktırtoa. Sınır 

ticaretinin geliştirilmesine önem verilecektir. 

Nihayet, KôY'deki potansiyel kaynaklan harekete geçirebilmek için DPT b1)tçesinde 

yer alan Mali ve İktisadi Dengeleme ve Destekleme ödeneklerinin l"llllanılması, Plan 

tercihleri ve öncelikleri esas alınarak devam edilecektir. 

ı o1 TOBB. M*l. 13 
1oa DPT, Y1 BY.l"P,319. 
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Uygulama 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde de daha önceki planlarda olduğu gibi, 

oldukça genel olan ilke ve politikaların uygulaması için somut adımlan yoktur. Bu 

dönemde de, V. BYKP. dönemindeki teşvik tedbirlerine devam edilmittir. 

l 2 2 3 7 1995 Yılında Bölgesel Kalkınma Calısmalan 

Kalkırunada öncelikli Yörelerde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde yatırımcılar için altyapı yetersizliği, sosyal problemler ve güvenlik konulan 

önemini korumaktadır. Bu nedenle, söz konusu yörelerde farklı nispetlerde teıvik araçları 

uygulanmasına ra.Arnen, özel sektör yatırımlarında beklenen seviyede bir gelişme 

sağlanamamıştır. 1994 yılı içerisinde KÔY'ler kapsamında Zonguldak'ta Filyos Serbest 

Bölgesi, Mardin'de Serbest Bölgesi ve Erzururn'da Doğu Anadolu Serbest Bölgesinin 

kurulması kararı aluunıştır. Bölgesel kalkıruna çalışmaları çerçevesinde öncelikle ele 

alınan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için yatırım ve istihdama yönelik olarak 

hazırlanmış olan Aksiyon Planı ile ilgili proje uygulamalarına l 994 yılında da devam 
edilmiştirl 09, 

1994 yılında ülke genelinde istikrar tedbirleri uygulanmakla beraber özellikle 

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerimizde yatırım ve hlmlet tamamlanması ve 

istihdam imkanlarının artırılması amacıyla bir Acil Destek Programı hazırlanarak 

uygulanmasına başlanmıştır. GüneydoAu Anadolu Bölgesinde çok yönlü bir bölgesel 

kalkınma anlayışı içerisinde yürOtOlen GAP çalışmaları devam ebnektedir. Karakaya ve 

Atatürk Barajları ile Şanlıurfa Tünellerinin yapımı tamamlanmıştır. 

Aşağı Fırat Haw.asında; Bilecik Barajının yap-işlet-devret modeli ile 

gerçekleştirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ebnekte olup, Karkamış Barajı 

projesinde teknik çalışmalar son aşamasına gelmiştir. Dicle Havzasında; Kralkızı, Dicle 

ve Batman Barajlarının inşaatı sürdürOlınektedir. Haw.ada başlamış olan münferit k1ıçnk 

projelerin tümü 1995 yılı içerisinde tarnamlanmıt olacaktır. Kalkınma projelerinin 

hedeflerinin ulaşabilmesi amacıyla GAP İdaresi BaşkanlıAı'nca başlatılan çok sayıdaki 

sosyal içerikli çalışmaların yanı sıra, söz konusu İdarenin bünyesinde bir GAP Sosyal 

109 DPT. 1995 Yılı Geçif Provamı Da/ek Çalqmtıltın, Ekonomik n Sosyal Sekthdeki Geliflneler. Ankara. 
Ekim 1994. i.. 260-262. 
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Araştırma ve Eylem Kurulu oluştunılmuftur. Bu kurul tarafından GAP Sosyal Eylem 

Plaru'nın hazırlarunası için bqlatılan çalışmalar sürdürillmektedir. 

2 - TÜRK/YEDE UYGULAN BÔLGELERARASI FARKLILIKLARl 
AZALTICI POLİTiKALAR 

Anadolu'da bölgelerarası gelişmişlik farklarının Osmanlı Devletinin son 

dönemlerinden başlayarak ortaya çıkışını ve ·Cwnhuriyet döneminde 1923-50 arasında 

CHP döneminde ve 1950-60 arasında DP döneminde izlenen bölgesel gelişme 

politikalarından söz ederek, bu dönemlerde bölgelerarası gelişmitlik farkların azaltıcı, 

hiçbir etkin önlem alınmadığını ve dolayısıyla dengesizliğin daha da arttığı bundan önceki 

bôltımde ortaya konuldu. Aynca, planlı dönemin bqlangıcından g1llıümtıze dek izlenen 

bölgesel kalkınma politikalarından da söz edildi. Burada, geri kalmıt yöreleri özel sektör 

için cazip hale getinneye yönel~ bölgesel kalkınma politikası araçları üzerinde 

durulacaktır. 

Bunları, ekonomik faaliyetleri geri kalmıı yiJrelere yiJneltmeyi amaçlayan te111ik 

tedbirleri, biJlgnel kallınma için gnekll kamuaal harC111t1alar, idllrenin blJlgnel 

Aallınma poUtikaaı için yeniden yapılanması 11e 111ırı kalabalıAllqmıı metropoliten 

b/Jlgelerln gelişmesinin 11nırllllulırılmaaıt 1 o olarak sıralamak mOrnliındür. 

2.1. TEŞViK TEDBiRLERi 

Devlet kaynaklanndan özel kesim yatırım imkanlarına pozitif net katkıları ifade eden 

yatırımlan teşvik sistemleri aşağı yukarı tüm piyasa ekonomilerinde değişik biçimlerde 

uygulaıunaktadır. Fakat, teşvik sisteminin hangi seviyedeki yatırımlar ve lw\gi 

sahalardaki yatırımlar için kullanılacaAı ile, ne miktarda bir pozitif net transferin gerçek 

manada teşvik sayılacağı tartışmaların odak noktasını oluşturmaktadırl ı ı. 

Bu arada, Gelişmekte olan ülkelerin tüm karakteristik ozelliğine sahip olan 

1\lkemizde, planlı dönemin başlangıcından günürn'07.e, ekonomik gelişmeyi hızlandırmak 

amacıyla bazı faaliyetler teşvik edilmiştir. ôte yandan çeıitli bölgeler arasında sosyo

ekonomik gelişmişlik farkları oldukça önemli boyutlara varmış olan nlkemizde, sektörler 

ı 10 Din1c:ır, BiJl6aft, 337. 
ı ı ı Muitafa Mazlum. .bban YOcel, Muanımer Tekeotlu. Öt,el Kai.m Yatınm lmluuılıın ve Yatınm KtıTlll'lımntla 

Tqviklaila Etkin/il4 TOBB, Ankara, 1990, a.1<>-11. 
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bazında öngörnlen genel teşviklere ek olarak, bazı yöreler için, teşvik tedbirleri daha 

avantajlı hale getiribniftir. Dolayısıyla, birçok faaliyette, illkenin nispeten gelivmiş 

yörelerinde yapılması halinde saAlanan tetvik avantajı, aynı faaliyetlerin kalkınmada 

öncelikli yörelerinde yapılması halinde, daha da artınlmaktadır. 

2.1.1 Genel Teşvik Tedbirleri 

Ülkemizde ilk teşvik tedbiri, planlı dOnemde 19 .2 .1963 tarih ve 202 Sayılı kanun ve 

193 sayılı Gem Vergial K111111nu'na eklenen bir bölüm ile yllllnm hulJrlml uygulaması 

şeklinde öngörülmüştür. 2611l2 ve 474113 sayılı kamın.lan takiben, 27 Temmuz 1967 tarih 

ve 933 sayılı kanun ile yeni özendinne önlemleri getirilmiştir. 

196 7 yılından 1985 yılına kadar her yıl kalkuuna planına uygun olarak çıkarılan 

yılbk programlar da genel te,vik tedbirleri tablosu ilan edilerek, hangi faaliyetlerin ve 
hangi yörelerin bu tetviklerden ne ölçüde yararlanabilecekleri belirtiliyordu. Bu 

uygulamanın en belirgin özelliAi, tabloların, giritimcilerin özendirilmesi ile ilgili, aç 

lJnceliA: e.ra.rını benimıenm;, olmasıdır. Bu öncelik esaslan yatının mallan üreten sanayi 

kollarının geli9rnesini öngören, Dretim IJncelili uuı, geri kalmış bölgelerin hızlı 

gelişmesini öngören y/Jre IJncelili eaası ve kooperatif tirketler vb. girivimcilerin 

çoğalmasını öngören, mlUeıebbia IJnceUli e.rllllıydı. ı 1 '4 

11 2 27 Haziran 1963 tarih vo 261 ~ bnwı ile Baluaıllll" Kuruluna. mamullerimize ihraç gOcO kazandıracak 
kararlar almamna ilifkin ydki verihnift:ir. 

1 ı J 14 May.ıa 1964 tarih ve 474 aayıh kanun ilo Bakanlar Kuruluoa, y.unm maddcai ıayı.lm ithali uzun vadeli plan 
heddlerine uygun s6r11lecdt qyanm ithalinde alınacak verıP ve rcsimlain talaıitlaıdirilmesiııe mlhıeade yeeküıi 
veıilııqtir. 

t 14 1977 Yıh Pro8flllDlllda açdWaıdıjı gibi: 
Ordim IJnufili auı: Ekonomide q6rlllaı yapısal degiplcliji ıııjlemıık için mttqebbiderin tCf"ik 

araç!11111darı aı çok yararlımdın1malan pckaı orctim alımlan. yllbrmı mallan Oretaı •lllM9İ kollandır. Y ılb.nm 
mallarım. ara malı Qretaı ıanayiler Ordmcktedirler. Toketim mallan tlreten ıanayilerdo üıe tqvik keplammm 
içine: ıhnaolMllD, y&low:a &ıaııli ve kel amaçlı tqebbOalcr olRIMJoa dikbt odilmcActcdirler. 

Ylr~ ı11alJll aan: Mlhalli gelipnj91ik farklennm uzun d&ıemde gidcrilmeaüo amaca. Kallamnada 
Oncclikli Y6rdcriıı kıı1lmıdınlmgma 6zcl bir 6Dem vailmcsiııi sereldimıdı:tedi. Bu aebeptaı ~ ymt 
~e yaygınlııpn1malı ilkaioi gerçddeflinnıek Oz«e 62.el kCllim linli yabnmlarmm. adı. geçen y6relae 
y&ılm.dirilmelini kol191~ vo bız1anduacak tefVik tedbirlerinin ••IDID881 6q6rOlmOftOr. Bu mııaç1a. yıllık 
prosramJara ek olarak verilcıı Genel TCf\'ik Tablo.lmuıda kallcmmada 6rli'dikli yla'elerdo yapıl.ak h« uırıo 
yatırıma. tCfVİ]t araç!ıırmm daha 6zendirici 6lçddate uyplanmııın q6rDlcrck. tervik bptıamrıa ıılınmapr. 

MIUqebbu tJn.cel.ifi. aaı: Tqebba. ubipliji eçaMından halka eçak mooün tüketler, koopentif firkctl« ve 
yurt dıfuıda çalqan ifçilerin olufturcmiu fiıkctla: tarafın.dan yapılacak yatınmlar ayncalıklı olarak tefvik 
eıelilrnddedir. DPT, 1977 Yılı Ptolr1111tı, Ankara, ı.324. 
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1985 yılından günüm'02.e, teşvik edilecek sektorler, müteşebbisler ve yörelerin liste 

şeklinde belirlerunesi uygulaması terk edilerek, sadece tetvik edilmeyecek üretim ve 

yatırun konularının (Kalkınmada ôncelikli Yoreler lwiç) neler olduğunun belirlerunesi 

yöntemi belirleruniştir. Bir başka ifade ile, 1985 yılına kadar teşvik edilecek faaliyetler 

seçilirken; bu tarihten itibaren ilan edilen bir" liste dışındaki her faaliyetin teşvik edilmesi 

benirnsemniıtir. 

2.1.2 Kalkmmada öncelikli Yörelerde Uygulanan Teşvik 
Tedbirleri 

Geri kalmılJ yöreleri kalkındırmak için uygulanan teşviktı5 tedbirlerinin neler 

olduğunu ve ne şekilde işletildiğine bakmakta yarar vardır. 

1.1.l.1 Kalkınmada ÖnceliAli YIJrelerin Belirlenmesi 

Bir ülkenin çeşitli bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkları sadece ekonomik yapıya 

değil, önemli ölçüde ekonomik göstergelere baAlı olmak tızere toplumsal ve kültorel 

alanlarda ve değişmeye uğrayacak diAer boyutlarda da belirlerunektedir. Gelişmişlik 

kavramının çok boyutlu olUIJU, olayı tek bir değişkenle açıklamak yerine, pek çok 

değişkenin ortak bir sonucuna göre açıklamayı gerektirmektedir116. Bölgelerarası 

gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla öul sektör yatırımları için cazip hale getirecek 

bölgelerin saptarunasında, geri kalmıı ylJrelnin belirlenmai benimsenmiştir. 

Ülkemizin, gelişmiş bölgelerinin brutyesinde nispi olarak geri kalmış illerin ve gelişmiş 

bir ilin bünyesinde geri kalmış kasabaların da olabileceAi görüşünden hareketle, 

Kalkırunada öncelikli Yörelerin her yıl tespit edilerek, kalkınma planının yıllık program 

kararnameleriyle ilan edilmesi benimseıuniştir. 

1963 yılından itibaren tetvik tedbirlerinin 1967 yılında kapsamı genişletilmiş ve ilk 
defa 1968 Yılı program kararnamesinde 22 il, Kalkınmada öncelikli Yöre olarak 

belirlenip ilan edilmiştir. Çoğu Doğu ve Güneydoğu'ya ait olan ve teşvik tedbirlerinden 

yararlanacak olan bu illerin1 ı1 sayısı, yıllarla birlikte bazen artıp, bazen azalarak, sürekli 

11 5 DiAer Olke!erde 1JY8Ulanan. tefVik tedbirleri ve 6zellildi ABD'laindeki ~ ailtemi için bak. Bahar Sindel. 
Amerika Birlqik Dnl.dlaintle Eytıl.dtmn kalkuımtın ve YaJınm.IM lçin Kullıurı/ıuı Tepik Aroçlıın. DPT, 
KÔYD, Ankara, 1991. 

116 TOBB. Ka11nmn•da öncelikli Y6rder (Tmıel Sonm ve ôncriler). Ankara. 1994, s.9. 
11 7 K a1kıonwlıı öncelikli Y 6rcı olanık ilk dcla ilan edilaı bu 22 il fUDlardat: Adıymıum. J\in, Biııg6J.. Bit&. 

Diyarbakır, Elazaj. Erzincan. Erzurum, Gaziantep. Hakkari. Kanı. Malatya, Kahnananm.ısnq. Mardin. Mut. 8i.ir4 
Tunceli, Şaı:Wwfa. Van_ Artvio. OOmOthmo, Sivaa. 
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değişmiştir. Şöyle ki: l 968'de 22 il, l 969'da 23 il, l 972'de 33 il ve bu illerin dışında illere 

ait 50 ilçe, 1973'de 40 il, 198l'de 40 il, KOY kapsamına ahrun19tır. Bu iller ülke 

nOfusunun %38.97'sini, ülke coyafi a1arurun %57.16'suu kapsamaktadır. 

1982 yılında KôY'tı oluıturan iller, 1. Derecede öncelikli İller (20 il) ve 2. 

Derecede öncelikli iller (5 il) olarak saptanmıştır. Daha sonra, 12 Aralık 1984 tarihinde 1. 

Derecede öncelikli il ıo•a indirilirken, 2. Derecede öncelikli il sayısı 17'ye çıkanlrnııtır. 

Tekrar, 8.11.1990 tarihli Bakanlar Kurulu Karan ile Kalkınmada öncelikli İller, 16'sı 

Birinci Derecede, 15'i ikinci Derecede, olmak üzere toplam 31 il olarak belirleruniştirııs. 

Bu 31 il, ülke yQzOlçürnünün % 44.3'ünü kapsamakta ve ülke nüfusunda %26.l'ini 

baruunaktadır. 1990'dan sonra Şırnak, Ardahan ve Iğdıtın il olması ve Erzincan ve 

Artvin'in de 2. Derecede öncelikli İl'ler arasından l. Derecede öncelikli iller arasında 

arasına alımnasıyla, KÔY'deki illerin kompozisyonu yeniden deAitmiştir. 1 Ocak 1994 

itibariyle KôY, 22'si 1. Derecede ôncelikli obnak 'Qzere, toplam 34 ilden oluşmaktadır. 

2.1.2.2 Kalkınmada Öncelilr.li YIJrelerde Uyıulanan Tepik 
Tedbirleri 

Daha önce de sözü edildiAi gibi, 1963 yılında batlayan teşvik uygulaması, 1967 ile 

1985 yıllan arasında, her yıl teşvik edilecek faaliyetlerin yıllık programlarda liste şeklinde 

ilan edilmesi yöntemiyle uygulanrnıftır. 1985 yılından bu yana teıvik alanı genişletilerek 

teşvik edilmeyecek faaliyetlerin neler olduğu belirtilerek~ Kalkınmada öncelikli 

Yörelerdeki her yatırımın teşvik, edileceAi, prensip olarak benimsenmiştir. 

l 963 yılından bu yana, Kalkınmada öncelikli Yörelere uygulanan teşviklere yıllar 

itibariyle önemli değişiklikler olrnuttur. En son deAitiklik 1.1.1994 tarihi itibariyle 

yapılmıştır. Burada, geçmişte uygulanan teşvik tedbirlerini ve yıllarla birlikte bu tedbirde 

gerçekleştirilen değişi.klikleri bir yana bırakarak halen uygulanmakta olan tevvi.klerden 

söz edilecektirt 19. 

i. Yatırım indirimi: Yatının indirimi or~ yatırun rniktanıwı o/o 20'sidir 

(1. 1. 1994). Bakanlar Kurulu bu oranı Kalkınmada öncelikli Yöreler ile Kalkııuna Planı 

ve yıllık programlarda 6zel önem taşıdığı belirtilen ıektörlerde yapılan yatırımlar için 

llB Zeynep Ant, "Ktılkuunaıla Ötlttlikll Yik~ls", Dolu Anadolu Ka1kmmaııı ve Siv1111'uı Koonmı 3-4 Kanm 
1990, Siv-. 1990, ı. 41-42. 

11 g Dinler, B6Jgesel, 341-34S. 
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%70 oranında artırmayı ve yasal orandan az olmamak llzere yeniden tespit etmeye 

yetkilidir. 

ii. Ör.kaynak Or11111ı20. Teşvik belgeli yatırunlarda aranacak asgari öz kaynak 

oraru şu şekildedir: GeU,mif ylJrelRde (İstanbul, Kocaeli illeri ile Ankara, İzmir, Bursa 

Adana Büyükşehir Belediye Sınırlan içinde) yapılacak yatınrnlar için %60; NormaJ 

ylJrel.erde yapılacak yatırunlar için o/o SO; Kalkınmada LDerecede Ôncelilıli Y/Jrel.erde 

%30; Kallıınmada 2. Derecede ôncelilıli YIJrelerde yapılacak yatırımlar için o/o40. 

üi. Kqnak K111üaumı Deatelclane Primi (KKDP): Kaynak Kullaıumı Destekleme 

Primi, yatıruncılara teşvik edilen yatırunlann yapılmasında kullarulan öz kaynağa göre 

verilen primdir. 1985 yılından itibaren uygulamnaya başlanan KKDP yatırımlara ve 

yörelere göre şu şekildedir: 1. Derecede öncelikli Yörelerdeki Organize Sanayi 

Bölgelerinde yapılacak yatınmlar için % 60; 1. Derecede öncelikli Y Orelerdeki yatınmlar 

için% 50; 2. Derecede öncelikli Yörelerdeki OSB'deki yatırımlar için %50; 2. Derecede 

Oncelikli Yörelerdeki yatırımlar için %40; normal yörelerde bulunan OSB'deki yatırımlar 

için % 25; normal bölgelerde yapılacak yatınmlar için %15; gelişmiş yörelerde buluJWl 

OSB yapılacak yatınmlar için %15; turizm yatınmları için 'Yo40; gelişmiş yörelerden 

normal yörelere taşınan yatırunlar için %20, -Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi 

ilan edilmiş yörelerde yapılacak ticaret merkezi yatıranları için% 15'dir. 

iv. /lıracat TaahlılUla Orta ve Uı11n Vadeli Yatmm Kredilerinde vergi-resim ve 

Harç lstianası: Yatınmın tamamlanmasından itibaren 5 yıl müddetle, belirli oranlarda 

ihracatı taahhüt eden yatının projelerine açılacak orta ve uzun vadeli kredilere, vergi

resim ve harç muafiyeti tanınmaktadır. Yıllık taahhüt edilen ihracat, üretimin; Gelişmiş 

yörelerde % 20'si, normal yörelerde % l O'u, Kalkınma öncelikli Yörelerde % S'i kadar 

olacaktır. Yıllık ihracat taahhüt miktarırun Kalkınmada öncelikli Yörelerde 900.000 

dolardan fazla olınası halinde, taahhüt edilecek ihracat miktarı DPT Müsteşarlığınca 

belirlenecektir. 

v. K111nu Ortfllılılı Fonu: Kamu Ortaklığı Fonu'nun asgari % lO'u Kalkınmada 

ôncelildi Yörelerde istihdamı arttırıcı ve kamu kuruluşlaruun asgari o/o l O iştirak ettiği 

her nevi yatınmlarda ve bunların işletme finansmanında kullamlacaktır. Burada, sözQ 

120 Tank 8~ "T~pik T~dbirtm", Doju An..@lu Kıd1cmrmuıı ye Siva'm Koomm. 3-4 Kumı 1990. Siva. 
1990, •. 45-46. 
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edilen fon, Toplu K<mut ve Kamu Ortaklığı Kunılu'nca saptanacak esaslar çerçevesinde 

kullarulacak1ır. 

vi. Araıi ya da Arsa Tedariki ile /lgiU Vergi, Reaim ve HtRç Muafiyeti: 

Kalkırunada öncelikli Yörelerde yapılacak yatınmlar için arazi ya da arsa tedariki ile 

ilgili işlemler veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri 

vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alııwı vergi, resim ve 

harçlardan müstesnadır. Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin ve bunlann birlikleri ile 

vakıfların KÔY'de yapacakları devletçe teıviki Ongöı11len yatınmlar dolayısıyla her ne 

suretle olursa olswı bina iktisapları, arsa ve arazi ü.zerine inşa ya da katlar meydana 

getinneleri ve bunların devirleri ile ilgili işlemler, yukarıda belirtilen vergi, resim ve 

harçlardan istisna edilmiştir. 

vii lıletme Krediai: üretime geçmiş ya da hiç geçmemiş kuruluşlarla, en geç bir 

yıl içinde işletme sanayisinin kifayetsizliAi nedeniyle tam kapatiseye ulaşmamış 

kuruluşların işletme kredisi ihtiyacıı2ı, teşvik belgesine baAlamnıı yatırımlarda, DPTnin 

uygwı görüşü ile karşılanabilir. Bu durumda, toplam yatırımda kullanılan kredi oranı, 

Kalkırunada öncelikli Yörelerde o/o 80'i geçemez. 

-viü Oaetlerde Vergi Avantajı (Öz.el indirim Nisbetinin Artınbnaaı): Kalkırunada 

ôncelikli Yörelerde çalışanların mali durumunu düzeltmek için, mahrumiyet zammı 

şeklinde bir 'Ocret artışı, yalnız memurlara değil tüm çalışanlar için öngörOlmüştür. Bu 

avantaj -Ocretlerden alınan verginin azaltılması şeklinde düş'Onlllrnüştür. Bakanlar 

Kuruluna, özel indirim tutarlarını, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için 

uygulanan asgari ücret tutarına kadar artırma yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu, sürekli 

olarak fiilen Kalkınmada Birinci ve lkinci Derecede öncelikli Y Orelerde çalışan ile bu 

yörelerdeki il ve ilçelerde çalışanlar ve Kalkınmada Birinci ve İkinci Derecede öncelikli 

yöreler veya diAer yörelerde çalışan asgari tıcretlilere farklı özel indirim tutarları tesbit 

etmek suretiyle de kullanabilecektir ( 11. 7 .1992 ). 

ix Kurumlar Vergisi indirimi: KÔY'de faaliyet gösteren kurumların elde ettikleri 

k87.ançlardan 1. 1.1991-31.12.2000 tarihleri arasında; Birinci Derecede öncelikli 

1 :?1 ~ krediırindeo IOl'Umlu kıuu1ııf, Hazine ve 01f TiaD"d. Mılltepriılt ve TOrkiye K.aJkımoa Bankan GeııeJ 
MOdOrlOjQ'dOr. Koordiruuıyon ve it birilji balamuıdan ilsili kurubıf DPTdir. DPT. 1994 Yılı lcro Planı.. 
Ankara, Ocak 1994, a.28-29. 
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Yörelerde %20; İkinci Derece öncelikli Yörelerde %30 orarunda kurumlar vergisine tabi 

tutulması esası getirilmiştir. Bu indirimlerden yararlanabilmek için imalatçı kurumun iş 

merkezinin ve tQm faaliyetin bu bolgelerde bulunması gerekmektedir. '7.3.1992 tarihinde 

uygulamaya başlaJWl bu avantaj, 1.1 .1994 tarihinden itibaren uygulamadan kaldınlrnıttır 

x lthal.llta Uygulaıuın Fonun Talı&itlendirilmesi: Gtınuılk muafiyeti taranan 

yatınmlarla ilgili makina ve teçhiz.ata ithalatta uygulanm fon, Kalkınmada ôncelikli 

Yörelerde taksitlendirilmektedir. Bu teşviklere ilave olarak, bazı küçok avantajlar da 

vardır. ômeğin gelir vergisi kanununda yer alan hayat standardı uygulamasının ve gOtünl 

ticari, gOtQrü mesleki kazançların vergilendirilmesinde, KÔY'de faaliyette bulunan 

mükellefler lehine ayrıcalıklar yapılmıştır. 

2.1.1.J Tepik Belgesi Alınıı Projelerin BIJlgesel Dalılımı 

l 963'den günümüze, teşvik belgesi almış projelerin bölgesel dağılımını, 1963~ 1985 

arası ve 1986'dan gümlnrQze olmak üzere iki döneme ayırarak incelenmesi faydalı 

olacaktır. 

- 1963-1985 Yıllan Ataaında KalAınmada ÔnceliJcli YIJreler lçin ÔngiJrQlen 

Teşvik Tedbirleri 11e Alınan Sonuçlar 

l 963'de başlayan ve 1985 yılına dek süren, gümrük taksitlendirilmesi ve gümrük 

muafiyeti, yatırım indirimi, ihracat garantili yatırım kredilerine vergi, resim ve harç 

istisnası, döviz tahsisinde öncelik ve kredi oranının % 70te kadar yükseltilmesi gibi, genel 

teşvik tedbirlerinin KôY için, çok az oranda daha avantajlı hale getirihnesi, giriıimcilerin 

bir takım dıtsal avantajlar sağlayan gelişmiş yörelerde bile zorlukla yatının yapabildikleri 

gözömlne alındığında, mevcut avantajların biraz iyileştirilmesiyle, yatınını geri kalmıt 

yörelere çekmenin güçlOAll daha iyi anlaşılmaktadır. 

Aynı şekilde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya özel sektörün iltifatı etmemesinde 

önemli bir neden de, Kalkınmada ôncelikli Yöre olarak tesbit edilen illerin, DoAu 

Anadolu bölgesindeki 19 ilin çok Qzerinde, 40 il ve 50 ilçeyi kapsayacak kadar geniş 

tutulmuş bulunmasıdır. KôY'ü bu şekilde tutmak, Mlke ekonomisi y/Jdndm ruyonel 

olmuına klll'ıın, IJteki b/Jlgelere glJre oldukça geri kabnıı olan Dolu Anadolu 
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BiJlgesini lcalkındırmalı politikası açısından olumsuılulılar içermekteduızı. 

Teşvik belgesi almış olan projelerin bölgesel dağılımını inceledii\inde; l 972'den 

1982'ye kadar geçen 1 O yıl içinde, tefviklerden en bOytlk payı en gelifmiş bölge olan 

:Marmara Bölgesinin alınıt olduAu gonılmektedir (tablo 17). Bu pay tüm teşvik belgesi 

almış yatınmlann ü9to biri ile yanıı arasında doAifmokle birlikte, Ozellikle 1981 ve 1982 

yıllarında %SO'nin nzerine çılanıttır (1982'de %58,21 'dir). 

Buna raAmen, tefvik belgesi almıı yatınmlardan on az istifade eden bölge ise, en 

geri kalmıf bölge olan DoAu Anadolu ile OOneydoğu Anadolu bölgesidir. Teşvik 

tedbirlerinin girişimcileri cezbetmek amacıyla daha da iyileştirildiği bu ilci bölge çeıitli 

yıllarda teşvik belgesi almıt yatırunlann ancak yaklaşık o/o4'n ile o/o8'ini alabihniıtir. 

ômeAin, 1973 yılında tnm yatırunlann %3'n, 1980 yılında ise o/o4,2'si bu iki bölgeye 

yapılmıştır123. 

Tablo 11: Ylllırım TqviA BeZ.elerine BIJlgeler ltiblll'iyle Yavle Dtıfılımı (1912-
1982) 

Bölgeler Yıllar 

19?2 19?4 197S 1980 1981 1982:1 

Mıırmara 36.36 24.59 29.39 38.78 51.44 58.21 
İç Anadolu 10.30 15.60 15.21 14.09 16.12 10.17 
Ese lS.54 37.04 7.20 9.30 6.92 S.38 
Akdeniz 24.31 12.82 13.22 l3.S9 12.08 7.98 
Karadeniz 3.lS 5.77 8.00 20.04 5.73 9.68 
Do~u Anadolu 4.40 2.68 3.47 2.26 3.45 2.42 
GOneydoju Anadolu 3.?1 ı.so 23.211 1.94 4.23 6.15 
Toplam 99.01 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Y atınm Tutan' 2?.018 40.Ul 45.St!> 206.926 . l.O.tS.669 400.620 

' 9.206 mil.Yon TL boru lıldllnfl aitti7. • Ocai-A.ludoı dlnemi ilibar9ı., • C11rifliptd mi(Jıon TL 
XaJlnt&t; Dinin, Bil'6e.el, J41. 

Tablo 17'de gornldtığO gibi, "Kallt1N11ada ÔllulJkli YIJre . olarlllt aqt11111111 ge'i 

Aolm11 biJlgelel'e it.el aelıl/Jrll ceı.betmek lçba llngllrlllen tqvUı tedbirlerden 1971 ile 

l 91l artUında olllmhl bir ao1U1ç elde e4Uememqtil'. BIJlgele7e, 111alı yll/Jlll'ı, 

geU,mif iM ""1.eylerine plll'alel alırbjta tepiA beZ.eli yatınmlllrdlllı iatifade 
e.tmqlerdtr. A.rlım payını Bn geU,mq blllge olan Mannlll'll B1Jlge11I alır/ten, 11n dllılllı 

122 Dinler. B61scsel. 346. 
123 19?9 yllındıa, TOdciye'deki tqvik belgem a.lmıf yaıınmlann o/.23,2 l 'ioin GOneydoju An.adobı Bolgeiine yapılmıf 

olrruisı. iııtimai bir durumdur ve %23,ll'lik artlfUı %22'ye yakarı bir kıamııu. OQneydoju Anadolu'da d6fenen 
Irak-Yumu.rtalık b<ıru ha11a olu;1Lu'ml:ılctadır. Dioltt, BIJltael, 347. 
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payı en az gelişmişlij b/Jlge olan Dolu Anadolu ve GOneydofu Anadolu BIJ/geleri 

almışlardır. n124 

- lfJIJ5'den GllnlJmllıe l(alkınmada öncelikli YIJrelere için ÖngiJrlllen 1eıvUc 

Tedbirleri ve Alman Sonuç"'7: 

1985 yılında itibaren, daha önce izlenen teşvik tedbirleri politikasında köklü 

denilebilecek deAiıikliklere gidilmittir. Bu tarihten itibaren, teıviklerin bazıları 

iyileştirilirken, bazıları da kaldınlmııtır. Şöyle ki; lki totvik tedbiri 198S'den itibaren 

kaldınlmıt (ihracat garantili yatırunın kredilerinde vergi, resim ve ~ istisnası ile özel 

dış kredi m11ıaadesi ve yatırım kotasında döviz tahsisi OnceliAi), 119 teşvik qaAı yukarı 

aynı kalmıı, (iıletrne kredisi, az kaynak kredi oranı, gQmrQkten sağlanm avantaJ), biri 
iyileştirilmiştir (yatının indirimi, daha önco % 60 ike~ II.Derecede öncelikli yöreler için 

%100'e çıkarmıştır ve 1994'den bu yana KOY için en yüksek %70 olarak belirleruniştir). 

ôte yandan da önceki yıllarda olmamasına karşın, 1985 programı ile birlikte KOY 

için öngörülen özel teşvikler şunlardır: Kamu orıaldığı; Ara.ıi ya da Arsa Tedariki ile 

ilgili Vergi, Resim \le Harç Muafiyeti; Ücretlerde iJr.el indirim oranın artırılması ile 

sağlanan vergi lll•antajı, 

Bu üç avantajdan öncelikli Kamu Ortaklılı Fonu ve ücretlerde vergi avantajı 

oldukça önemlidir. Kamu ortaklığı fonunun asgari %tO•unun Kalkırunada öncelikli 

Yörelere kaydınhnaaı sonucu bu yörelere yapılacak rakamın ne olacaAı bu fonun 

büyü)d'Oğ'Oyle orantılı olacakt.ır. 

Araıl ve ••• temlnbule 11er64 reabn ve luırç utia1UU1, arsa fiyatlarının oldukça 

düt'Ok olduğu bu bölgede, giriıimciler için bölgeye kayıt nedeni olarak nitelendirilemez. 

(J creJlertle verv indirimi ise, iıletmeler yontınden bölgenin tercih edilmesine 

neden olabilecek çok büyük bir avantaj deAildir. Ne var ki, emek entanaif yatınmlarda 

İfçinin eline vergi avantajı geçmesi, i9letrnelere dOşOk l1cretle işgQcd temini imkanları 

sağlayabildiAi gibi, bu avantaj kalifiye iıgücQnOn uzun vadede bölgede kalmasını 

saAlayabilecektir. 

12.c DiDl«, BIJ'6ad, 346-347. 
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Ne var ki, tOm &al"'1uut farklı nispeti.erdeki teşviklere rafmen, IJt.el seitlJr 

yatırımlarım geri kabnış b/Jlgelne çekmede başarı sallammıamışıır. 198? ile 1992 

arasında yatının teşvik belgelerinin bölgesel daAJlunı incelendiğinde, Doğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinin payının çok düşük, M:armara ve Ege 

Bölgeleri'nin ise yüksek olduğu görülmektedir (tablo 18). Şöyle ki, Doğu Anadolu'mm 

aldığı teşvik belgelerinin toplam teşvik belgeleri içindeki payuun 1987 yılında %1.4, 

1992 yılında ise ancak %1.6'dır. Sadece 1990 yılında bu oran %10.9'a Çlkmış, fakat tekrar 

dntmnıtnr. OOneydoğu Anadolu BOlgesi'nin aldıAt teşvik belgelerinin toplam teıvik 

belgeleri içindeki payı ise, gene 1990 bir yana bırakılırsa (1990 yılında %22'dir), 1987 

yılında % S.4 ve 1992 yılında %2.3'dOr. özellikle son yıllarda DoAu ve OüneydoAu 

Anadolu Bolgelerinde artan tiddet olaylan. bu bOlgeleri Ozel sektor için cazip olmaktan 

tamamen çıkarmıftır. Yeni itletmeler bu bOlgelere gitmediAi gibi, mevcutlar da kaçmayı 

yeğlemektedirler. Ülkemizdeki teşvik belgelerinin, ftçte biri ile yarısından fazlası her yıl 

gene en gelişmiş bölge olan Marmara Bölgesine gibnittir. Şöyle ki, l 987'de bu bölgenin 

% 28.6 olan payı, 1988'de %43'e, 1992'de %55'e yükselmiştir (tablo18). 

Sonuç olarak, "giriıimcilni, TiJrlıiye genelinde sahip oldu/da,, tqvik 

l.IVillılajlllrıw bira: dalıa iyileıtirerek Dolu ve Gllneydoğu A11adolu 'da yatırım 

yapmaya ikna etmek çolı güçtllr. Oysa, Doğu Anadolu 'nun bllnyeainde seçilecek 

belirli merker.lerde devlet ihıcii1"11lnde elconomilı faaliyetin başlalılmaaı, aynca 

buraya gelecelı if letmelere, devlet iftiraki, devlel glll'anlisi ve halla IJnemli ölçlllere 

varan geU,tirme ve IJıendlrmefonlllnnın s11llilnm•ı gereklr"125• 

Tablo 18: Yalınm Tqvij BewelerilN BIJ'6eler lıibllrlyle Yllule D11lıbmı (1981-91) 

B6l3eJer Yıllar 

198'1 1988 1989 1990 1991 1992 
Akdaüz 11.6 10 . .5 11.4 11.7 11.6 8.3 
Dolu A.twlom ı.4 /' J.1 J.9 10.9 '·" 1.6 ,,. 
Ege 14.8 14 • .5 11.2 8.? 10.? 9.6 
GJUıqdol11 An11dolu J .4 ...- 11.1 8.2 22. 7 12.6 2 . .3 / 
İç Anadolu 8.2 11.S 8 . .5 6.6 17 . .5 13.8 
Karadeniz 4.3 3.7 4.4 S.6 4.9 7.0 
Marmara B6l. 28.6 43.1 41.2 33.6 31.2 ss.s 
Çok Bölgeli 25.7 2.4 11.3 0.2 ?.1 1.9 
ToDJaın 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Y a.tuuıı Tutarı • 6.830.4 l 1.653.4 19.376.2 22.628.9 38.131.J Sl.530.0 

• Cariflyal milyon TL Kaynak; Dinler, Bl>lı~ul, 349 

ı 25 Dinl'2", Ilölj;uel, 348-349. 
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Hangi düzeyde öngörOhlrse öngörOlsQn, teşvik tedbirleri, maliyetini bOytlk ölçüde 

düşOren alt yapı tesislerinden bağımsız düşünülemez. Teşvik tedbirlerinin etkinliğini, 

bölgesel gelişme için gerekli altyapı yatırımlan ile birlikte dOtOJUnek gerekir. 

2.2 KAMU YATIRIMLARI 

Bölgelerarası gelitmitlik farklanru ualtacak araçların en önemlilerinden biri olan 

teşvik tedbirlerinin etkin olabilmesi için, çefitli bölgeler arasındaki altyapı tesislerinin 

aynı d07.eyde ya da hi9 obnazsa çok yakın obnası gerekir. Bununla boraber, sosyal ve 

ekonomik geli9mişlik derecesi son derece düşük, tipik bir az gelişmişlik nlke karakterini 

taşıyan Osmanlı Devleti kalıntıları 07.erine kurulan 1923 Tllrkiye'sinde, altyapı tesis ve 

hizmetlerinin son derece az olduğu daha önce belirtildi. Ne var ki, çok m'Qtevazi bile olsa, 

daha l 923'lerde, mevcut altyapı tesislerinin co~rafi yöreler arasındaki daAılımında 

farklılıklar belirlemeye. başlamıştı. Deniz ulaşımı yanında iklim ve yozey şekillerini 

sağJadığı avantajlar sonucu, batı ülkeleriyle ilişki içine girmiş olan Batı Anadolu 

Bölgesi'ndeki illerde, yetersizde olsa bir takım altyapı tesisleri yapılmıştı. Bazı hizmetler 

bu bölgelerde karşılanabiliyordu. Anadolu'nun doğusunda ise her yönüyle yokluk ve 

suskunluk vardı. Kısaca, "1923 yıbndlln plllnlı d/Jneme luultlr olan 40 yılblı ıare içinde, 

IUiemiule ehil ollln altyapı tesislerinin iyileıtuilmni için, imianlllr IJlçllsllnde çaba 

luırcanırlıen, oltyopı yatınmlannın niapi olaralı dalıa llnimli oldulu Batı Anadolu'yo 

IJncellk llerlldlli glJrlllmeitedlr"t26. 

2.2.1 1 • iV. Plan Dönemleri 

Planlı doneme, altyapı yatmmlanrun bölgesel daAıiımı alanında tatınin edici 

bilgilere mevcut değildir. Kamu yatınmlannın kalkınma planlarında ve yıllık 

programlarda yer alan hedef rakamları, kabaca olsa da altyapı yatmmlarırun bölgesel 

dağılımı hakkında fikir sahibi olunması sağlayacaktır. Aynı vekilde, Dort Kalkınma 

Planında Bölgesel Gelişmeye yönelik olarak önerilen politikaların, yatırım programlarına 

ne ölçüde yansıdığının belirlenmesi faydalı olacaktır. Böylelikle önerilen politikalar ile 

uygulama arasında sağlanan tutarlılık bir ölçüde taıwnlanmaya çalışılmıştır. Yatırım 

toplamları olarak verilen sayısal veriler programlardan öngörülenler olup, bu değerlerin 

planların uygulamasında bölgesel denge ilkesine verilen Onemin derecesini yansıttığı 

I ıci BIJyk~ 19601/ı yıll.ara ~elindi.linMJ Ttır.'ttilı dolwnı ve botm aramrda, alt yapı t.aİ.!//ai ylJnlUııhn M 
Bdlı A.ıuulolM ~ ltwn/J bir flukbbk 0"4J1t1 pkmlfll. DiDl«, B61gad. 350. 
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kabul edilmektedir. Ancak, program hedeflerinin gerçekleşmeleri yanııtmadığı ve 

özellikle az gelitmit yörelerde yatınm gerçekletmelerinin daha da dOtak oldtJAundan söz 

edilmelidir. Gerçekleşme deAerlerinin bulunmasındaki zorluklar yatınmlar şeklinde 

döntıtebilen politikalann ne Olçode uygulamaya aktarıldıAının belirlenmesini imkansız 

kılmaktadır. 

2.2.1.l l. BYKP Dllnnni 

I. Plan döneminde 07.ellikle vurgulanan konulardan biri~· bölgelere göre kamu 

hizmetlerinin dağılımın d'f\7..enlenerek hizmetlerden bölgelerin eşit ölçüde yararlarunası 

politikası olmaktadır. Hizmetler sektôrOndeki eşitleme yönündeki politikanın üretken 

yatırımlar için geçerli olmadıAı da belirtilmektedir127. 

Yukarıda özetlenen Bölgesel gelişmeye yönelik somut politika önerilerinin yatırım 

programlarına ne şekikfe yarnndığı araşhrıldı~ında şu noktalan ı;ıralamak mOmkOndOr. 

A - L Pl!\11 dönemi toplam yRtınm tutıırlım incelendiğinde kişi başına yatırunın 

BIJlge .YV.:Elaııl'd:ı en yOksck, Bölge UI:ERkişehir'dc ikinci sırada yer aldığı 

görOlmektedir (tablo l 9). Ancak Bölge XV :Elazığ'daki yüksek değer ElllZlğ ilindeki enerji 

sek:törOne yap1lan yabnm nedeniyle olutmaktadır. Toplam kişi başına yatırımların diğer 

yOksek olduAu bölgelerin Böl8e 1:1stanbul, Bölge V:Ankara ve BiJlge XVI:Diyarb11lıu 

---- --- ----
127 tık D6rt Plm D&ıaninde B6lıe armmJm 16 B611JCYe ıare .-.Idalı ve burada ilerideki kooulıınna da yarduna 

olabilmesi i · b6l eteri ve mmlın i · · · illerhktarllllk fı dalı olacaktır. 

BIJ'6~ 1 

Rı • ehir 

Balge V Ankara 
B61 e V1 Ko a 

.~-~+=.;:=r.;=.:o..;..::..,_;=-.,.-----------------1 

Döl evn +A~d=an=a=-~._.+;:_+::.;:=::==ıc=.:;;:;:::;,c.;ı..;:.L=-----------------1 
861 e vm Samsun Tokat 
D61 e IX K ııeri 

Böl eX Siva -+-----+-+---------------------il 
BiJlı~Xl - ... .ı-:A=l"="="~"---+--l-'=~'~-=--------------------
BiJl ~ Xll Gtıılant~ 
Böl e XDl Trabzon 

: 
: 

Mtırtlbt Va 
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olduAu görölmektedir. Buna karııhk Bölge VIII:Samıun ve Bölge IX.:Kayıeri'de bu 

deAerler en düşük seviyededirler'ıs. 

Toplam kişi başına yatının tutarlarının ülkenin batı bölümftnde yer alan bölgeler 

nisbi olarak daha yüksek olması ve üretken yatırunlarla hizmet yatınmlannın toplamı ile 

oluşan bu toplam yat.mm daAılımı, bölgelerarası gelir dengesizliğini giderici bir 

politikanın etkin bir uygulama bulmadıf\ını gösterrnektedirt29. 

R - Krunu yatırımlan anısında özellikle devletin etkin durumda olduğu hizmet 

yahnmlarınm daAılımı, hizmetlerin ne ölçtıde eşit dağıtıldığırun belirlemesine yardımcı 

olmnktndır. 

aa - 1!/aftırma yıltmmlanmn daAılınn incelendiğinde Bölge XVI:Diyarbakır, Bölge 

X:Sivas ve Bölge I:lstanbul'un ilk üç Fnrayı paylaştıkları gözlenmektedir. En düşük 

yntmmın yapıJdıAı BIJlge .Yll/:Ga:ianlep ile en yi)ksek yatırımın yapıldığı bölge arasında 

13 katına ulaşan bir farklılık SÖZ konusudur. maştınna yatınmlanrun en d'OşOk gelir 

seviyesindeki bölge ile en yüksek gelir dozeyi olan bölgede yer almış olması oldukça 

ilginç bir yapıyı ortaya koymaktadır (tablo 20). 

bb - Bölgelere göre efltim yatınmlannın bir OlçOde az gelişmiş bölgelere 

yönlendirildiği, metropolitan merkezlerin yernldıAı bölgelerde ise yine yüksek dü:zeyde bir 

yatınmın söz konusu olduğu söylenebilir (tablo 21 ). 

cc - Safbl yatırımlan toplam yatırımlar içinde oldukça dOşük bir pay alırken, bu 

yatırımların bölgelere göre dağılımı farklılaşmalar göstermekte ve özellikle gelir dftzeyi 

düşük olan bOlgeJerin nisbeten daha y'Oksek kişi başına yatırım sağladığı görülmektedir 

(tablo 22). 

1 zıı 1963-67 drınemi içinde, knmu yıd.ınmlannın bölgeleraraaı dajıhım ise ~ledir. 
Dölgclcr , Y ntınmJar % Sıra Bôl9dcr Y atmmlar % Sıra 
Orta Anadolu Böl~Ni 23.8 l Dotu Karadeniz Bölgeli 8.3 s 
Mmnutra Bôlge1i 2 ı.s 2 Ese Bôlgesi 7 .9 6 
Do~ Anadolu Bölgeli 20.8 3 ÇukurovaBöJsesi S.8 7 
Batı Karıtdmiz B6Jgm 9.3 4 Antalya Bôlgsi 29 8 

DPT, 1970 Yıbna Girnun BiJl(/~ler~ Bainf, SPD Çtılqmtılım, Ankara, C.ll, 1970, a. 230-232. 
ııv 22 ili kıtpel\)'ım Dolu Anadnhı Batsesi. 1963-67 d&teminde. ttım bnm yllbmnlammı %22.l'ini oluftımmftur. 

TOoaydın Demirclolhı. /fl~ Dolu A.natlobl, AoJc.a, 1969, •.20-21. 
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Tablo 19: BIJlgeler itibariyle Xifi B111ına Toplllm Yatmm ve /nde/ı:d 

1 Pitin lnd.k. n P1tı11 lntlk. nı Pltı11 hua IVPltm Jna 
BIJt.e I 1.069,9 130.l 1. 797,I 131.I J.246.6 111.J U.772,0 10.I 
BIJ,._e U ,,1,6 60.0 "'·6 '7.J 5.288.0 112.4 20.191.0 1.2.fJ 
B61aem 1.556.2 189.9 3.410.S 2.50.0 10.6.5.5.0 226.4 24.8.58.0 127.3 
B3lıeIV S.57.8 68.l 1.309.7 96.0 .5.274.6 112.1 26 . .5.59.9 136.0 
B3laeV 979.3 119 . .5 339.0 24.8 .5.373.7 114.2 26.668.7 136.6 
B6bıe VI 418.0 .51.0 1.878.8 137.8 3.39S.S 72.2 11.864,S 60.8 
B6lae VIl 674.t 82.3 2 . .57.5.7 188.8 7.629.7 162.1 20.228.1 103.6 
B6lıe VIlI 380,9 46.S 832.S 61.0 2.974.9 63.2' 14.2.54.3 73.0 
B6lae 1X 38.5.7 47.1 431.2 31.6 1.631.3 34.7 10.289.S .52.7 
BIJIRt! X 602,3 73.5 838,5 61.5 8.327,6 177.0 53.944,0 276.3 
81JlRt! XI 570,.~ 69.6 1.051,4 77.1 3.507,3 7".5 12.908, 7 66.1 
BIJl.Rt! XII ,0,,1 ,9.3 76'.0 56.0 2.687.7 57.1 30.327.9 155.4 
Rölaexm 541.9 66.l 1.164 3 83.S 2.649.3 .56.3 9 . .584.9 49.1 
BIJIReXIV 489,6 59.8 771,5 56.6 1.3106 ,9.1 9.521.5 48.8 
BiJlRt! .XV 1.on,9 253.1 4. :U2,~ .~19. 0 5. 709.6 121.3 17.161.6 87.9 
BIJIReXn 903,4 110.3 1.2,5,1 91.J 3.856,6 82.0 13.856.3 71.0 
TDrkive 119., 100.0 1.JU.1 100.0 ,.70J,, 100.0 19.522.J 100.0 

Kaynak: DPT, B6lseset Gelifll!e. v. BYKP ôlK Raporu, 148-149. 

Kamu hizmet yatmmlan için kısaca özetlenebilecek değerlendinnede~ az gelqmq 
ylJrelere dofru beUrli bir d/Jıeyde fada yatırım yapma efllbninin olilufu ıe/ılbule 

olup, IJneri politikaların bir IJlçllde uygulama imkanı bulllulu şeklindedir. Bu 

yaklaşımın baz olarak alınan yapıtlalıl dengealdili çlJınıedeAi yeterai:Jili iae 1980'/ere 

gelitullllnde belirlenen yapısal dengealdl/ılerli! ortaya /toymaAtadırBo. 

2.2.1.2 11 BYKP 

il. Beş yıllık Kalkınma Planında, n BIJlgesel gelişme potansiyelinin 

belirlenmesinde aı gelifmq ylJrelere IJnceli/ı verilmesi ve gelişmede IJncelilin aı 

gelişmiş blJl/lelerde hıda blJyDyen kentsel merlteılerin ltaıanması" ilke olarak 

herıimAenmiştir. Hu phm döneminde uygulamaRt öngörOlen politlkalsınn az gelişmiş 

yörelere ağırlık verme eğilimi gösterdiği söylenebilirt3t. 

Topln.m ynhnm rleAeninin hu llkelere uygunluğu araştınldığmda aşa~ıdaki belirgin 

özelliklerinden söz edilebilir: 

A - 1. Plnn rlöneminrle nüıheten rlnştık kişi başına yatının değerinin saptandığı Bölge 

t 30 Ersydto. J'21-122. 
131 DYf,BllgeselGel}fme, VBYKPÔİK, 121-123. 
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VII:Adana ve Bölge VJ:Konya'da bOytık yatının artı9lan olmu9tur. Yahnm artı9lannın 

yukanda sıralanan Bölgeler kadar olmasa bile, Onemli olduAu diAer bölgeler bölge 

IV:lzmir, BIJlge XI:Malatya ve bölge XIIl:Trabwn olduAu g6r1llmektedir (Tablo 19). 

B - Ki9i başına yatınmın en dOtOk olduAu bölge, bir Onceki donemde niıbi yOkıek 

yatırımın ıOz konueu olduAu Bolge V :Ankara olmu9, bunu 1. Plan döneminde en az 
yatırımın yapıldıAı Bölge JX:Kayseri izlemittir. 

C - Bu plan döneminde diğer d1lt1lk yatırım tutarının söz konusu olduğu bölgeler 

RIJl!Je XIV:Erıurum, RIJlge Xlll:Gaı,iantep, Bölge X:Sivu, Bölge VIII:Samımn olarak 

göze çarpmaktadır. 

n - 17.lenen rhınım, a7. gelişmiş yörelerden bir bölOmde, Elaııl ve D'iylJ!bakır'da 

{')nemli ölçnde yatırımın sürdOrOldOğQnü ancak bu yatırımların özel konularda ve ulusal 

nitelikli projelerle gerçekJeştirildiAini, az gelişmit yörelerin bir kaçında yatırım artı, 

e~iliminin olduAumı. buna karşılık az f!elişmiş yörelere büyük bir ayrılık sağlanmadığını 

gl\ı;tennektedir. 

Kamu hizmet yatınmlannın dağılımında iRe gOzlenen yatınm dağılımını fU şekilde 

özetlemek mOmknndt\r: 

aa - Uhqtırma yatınmlannda Bölge I:lıtanbul b1lyok ağırlık kazanmııtır. Bölge 

XIII:Trabzon, Bölge II:BurRa ve bölge IIl:ERkişehir'de kişi başına kamu yatınmlannda 

artışlar olmuştur (tablo20). Bölge XVl:Diyt17'bal" ve Bölge X:Sivae'ta bu dönemde de 

kişi başına d1lten ulaştırma yatınmlannın yi)keek olduAu izlenmektedir. 

bb - Elitim yatınmlannın dağılımını 1. Plan döneminde benzer bir nitelik 
göstermiştir. Ancak bölge V :Ankara'da kişi başına doşen eğitim yatırımında çok biıyOk 

bir doşoş izlenilmiştir (tablo 21 ). 

cc - Saflık yatınmlannda ise bazı bölgelerde kiti başına yatırım deAeri d'09erken 

diğer bir gnıp bölgede artışlar olmuştur. En belirgin gelişme Bölge XIV:Erıurum'da 

gl\ri\lmekte olnp, r. Phm dl\nemincfe rll\rt katma ulaşM bir artış RÖZ konmmdur (tablo 22). 
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1iıb"1 20: 1-/V f.llaştırma Selct/JrRnde Kifi bllfına Dtı,en Kamu Yatırımlannm 

TiJrkiye Ortalama.fino GIJre BDyDlılBID 

l Pllln ll Plan lll Plll11 IVPllln 
BIJlıre l İltanbut 173.J 260. 7 146.() 178.3 
Bili.Be 11 Buna 39.6 98.J 39.0 !J!J.2 
Balacm Eıkiaehir 60.2 65.5 17.4 31.3 
86laelV lzmir 79.6 59.7 171.7 84.7 
B6laeV Ankara 94.2 32.8 14.1 86.2 
B61ae VI Koova 21.2 25.4 25.6 30.7 
B6JaeVD Adana 97.8 49.2 30.1 50.4 
B6lae vm Smmun 35.4 46.9 28.0 24.1 
BalaelX Kımıeri 41.4 34.5 43.9 24.0 
BiJt.eX Sivu 230.1 7J.J 147.J l6'.J 
BiJIReXl Maltı11111 38.J J9.J Jl.7 IJ.J 
BiJIRe Xll Gaıbıttll'IJ 18.1 46.l 376.9 28.7 
B6laexm Trabzon 107.4 181.0 58.2 85.1 
BiJIRe xıv Erıımım 82.l 64.I 4'. 7 69.3 
BiJlıleXV El ani U6.9 J9.B 37.1 66.1 
BiJlae XVI Dlvt,,btıktl 2'6.3 UJ.6 J4.0 66.4 
Tarklve lfJO.O 100.() 100.0 100.0 
Knyonk: OPT, 'Aölgeııel Geliıme, V. BYKP ôht Raponı, 151 

l 1. Plan dlJneminde hiımet yatırımlarının flafıhmı bilgeler glJre f arlhlıllar 
glJ.fte.rmek/e birlilıte b" farlıhlaşmayı belirli bir falctlJrler dit.esine bağıntılı olaralı 

açıklamalıla (,orlulılar bulunmaktadır. Ancak ~ gelifmq y/Jreler lıapaamında olan 

h/J~t1elerden BIJlge XV:Elaııl ve BiJl6e X1'1:Diyarbalıır nispi olara/ı lıamu hil.meı 

yatırımlarından bu dllnemde dahafaıla yararlanmıı oldukları l>elirtilebiJir132 

2.2.1.J 111. BYKP 

Üçüncü Beş Yıllık kalkınma Planında bölgesel gelişmeye yönelik belirli bir politika 

bulunmamaktadır. Bölgesel politikaların ortaya konmadığı bir plan döneminde kamu 

yatınmlannm ne şekilde daAıtıldığının ve diğer plan dönemleri ile bir farkhlqmanın 

bulunup bulunmadıAının belirlenmesi planların yıllık yatırım desenini belirlemedeki 

etkinliAin göstergesi niteliAindedir. 

A - Üçüncü plan donemi yatınmlannın daAılımı incelendiAinde, bu plan döneminde 

en bOyOk payı Bölge I:lıdanbuJ'un aJdıAı görtllrnekte, bu bölgeyi Bölge IV:lzmir ve bölge 

VII:Adana izlemektedir. Ancak nOfmnın bu bölgelerde yoğun olduğu da göretilerek, 

bölgeleraraı:ı1 karş1lsıştmnalarcla k1'i haşma toplam yatırım değerleri ku11anılması daha 

n:ı Erıiydın, 124-125. 
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anlamh olmaktad1r. K1şi başma yA.tmm değerleri incelendiğinde en yOkAek kamu 

yatırımının Bölge III:Eskişehir'de programlandığı, daha sonra Bölge X:Sivas ve Bölge 

VII:Adana'nın yer aldığı görOlmektedir. 

Bu bölgeler dışında, kişi başına yüksek yatırımın izlendiAi (5000 TL/kişi) bir grup 

bölge belinnektedir. Du bölgeler Bölge I:İstanbul, Bölge Il:Bursa, Bölge IV:lzmir, Bölge 

V :Ankara ve BIJlge XV.· Elat.ıf'du:. 

TahlD 21: 1-IV BYKP Elitim SeltlJrDnde Klf' 1>11111111 DDlm Kam11 Yatı,.,,,,lmının 

Tllrklye Ortalamaaına GIJre Bllylllıllllll 

l PllUI UPbuı UlPbuı lVPltın 

BIJIJte I ı.tmbul 101.3 171.2 116.6 93.6 
BIJ/Rt!U Buna 76.J 16.1 S.3 94.S 
Bölaem Bıldtebir 68.7 106.8 17.0 150.4 
B61aeIV İzmir 73.4 130.6 137.2 63.0 
Bölae v Anbıra 229.9 39.2 8.8 170.1 
B6lae VI Koııva 65.6 69.7 53.8 60.9 
B61ae Vll Adana 62.2 83.7 8.7 ·12.6 
B6laevm Samaun 63.1 68.6 52.4 48.8 
BölgelX Kımeri 60.6 77.3 58.1 51.6 
BIJ/Re ,y Sivo.ıı 6$.8 76.3 11$.9 149.1 
BIJlgeXJ M11l11ty11 lllJ.8 91.0 63.1 131.0 "--- ·· 
BIJlae XII Gaı).ante11 90.l 101.6 7.3.J 42.9 
Bölge XIII Trabzon 98.6 1.57.2 110 . .5 87.S 
B1Jl11.e XIV Er:,urum U5.7 91.8 109.$ 97.5 
B~IRe XV El~i 146.0 192.1 211. 1 955.9 
BIJlsle Xn Diyarbakır 120.6 Hl.1 99.J 76.:J 
Tllrld11*! 1 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: DPT, Bölge.el Gelif!De. V. BYKP ôlK Raporu, 153 

Dundan sonra, kişi başına yatırımın (3000 TL/ kişi) civarında olan üç bölge 

oluşturrnaktadu:. Bu bölgeler Bölge VI:Konya BIJlge XI:Mallltya ve BIJlge 

XVI: Diyarbaiır'dır. Kamu yatınmlannın en d'Oş'Ok olduğu bölgeler ise (yaklaşık 

2000TI../kişi), BIJlge XIV:Erıurum, Bölge XIII:Trabzon, BIJlge Xl/:Gaıianlep ve Bölge 

VIII:Samsun olmaktadır. Bölge IX:Kayseri'de ise kiti başına yatırım 2000Tl./kişi'nin 

altına düşerek en doşok d07.eye ulqmaktadır (tablo 19). 

Yüksek kişi başına yatırımın belirlendiği bölgelerden Bölge III:Bskişehir'de 

yatırımlar Enerji ve madencilik sektörflnde, Bölge X:sivas'ta madencilik sektörOnde, 

Hölge V t t: Adnna'rlsı 1malat. Rekt.ôti\nrle yoğnnlaşmakt.nd1r. 
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8 - Kamu hinnet yattnmlannın daAıhmında ise şu ö:ı.ellikler göze çarpmaktadır: 

aa - Hu plim döneminde, ulaştırma yatınmJanrun büyOk bir bölümtln Bölge 

X:SivM, Blllge t:IRfanhnl: Hölge rv:.tzmir ve BiJlge Xll:Gaıiantep'te yer aldığı 

gön1lmekte olup, kişi başına ulaştırma yatınmlaruun en yüksek olduğu bolge, daha önceki 

plan dönemlerinde nisbi olarak doşok dOzeylerde ulaştırma yatırımlarını yapıldığı Bölge 

Xll:GlllJantep olarak te11bit olunmaktadır (Tablo 20). 

Ulaştırma yatırımlarının dOtDk olduğu bölgelerin ııe Bolge V :Ankara, Bölge 

VI:Konya, Bölge VII:Adana, Bölge VIII:Samıun ve Bölge III:Eıkitehir olduğu 

gört\}mektedir. Bu bölgelerden Bölge Vl:Konya ve bölge VIII:Samsun'da tıç plan 

dönemindeki ulaştırma yatırımlan daha dtıştık kalmaktadır. 

l>b - Rölgelere göre elitim yahnmlanrun dağılunı uıe, btıyük farklılık 

göstermektedir. Bölge IIl:Eskişehir'de kişi başına eğitim yatırımlarının çok dtışilk 

dozeyde olduAu belirlenebilmektedir. 

Kişi başına elitim yatmmlarırun en yOksek . olduAu BIJlge XV:Elaııl ve Bölge 

iV: lzmir olup, kişi bnşmn eğitim yatınmlnnnın yaklaşık 500 Ti/kişi olduğu bölgeler ilk 

bf)lgeleri izlemektedir. Ru bö)~eler Bölge T:İRtanbul, Bölge X:Sivas, Bölge XJII:Trabzon, 

11/llfle .. J(/ V.· /frtrırrım ve b/Jlfle XVT: IJiyarltakır'<hr (tablo 21). 

cc - Kişi b11ştm1 aafblc yatınmJarınm daAılımında ise, ülkenin doğu yarısındaki 

hl\lgelercien /llllge XVT: J)iytıTbakır ci1ş1rnfa kalan bölgeler sağlık yatmmlanndan en 

doşok payı nlmnliadırlar (tablo 22). 

fi çfJnclJ Plan /)/Jneminde~ kamu hiımn yatırımlarından efiJim yatırımlarının 

dafıbmında aı geU,mil blJlgeln alırlık kaıanırlıen, sallılı yatırımlan ben:er bir 

dafılım glJatermemeite, IJıeWAl.e iç Anadolu blJ'6ain4e nbbi olaralı yllbelı yatmm 

oranları giJrlllmelctedir. 

tJ çDncll Plan dlJnemi toplam lcamu yatırını/arının blJlgelere giJre lcqi bllfına 

gelir dllıeyi ile ne iJlçQde açılclanabllecell lll'aştırıldılında, lclşi btlfına gelir ile toplam 

lıiıi baıına yatırım ara.'1nda d/11/llı ancalc olumlu bir iliyli beürknmiştir133 . 

n:t Eraydın, 127-128. 
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2.2.1 . .t iV. RYKP 

DördOncü Beş YıJhk planda yer alan ilkelerden bazı.lan DPT'nin himıetler, altyapı 

ve Rımnyinin mekSlnRsıl ciRğ1hmmrla etkili olmaRt ile geri kalmış bölgelerin hızla 

gelişmesini sağlamak amacıyla gelişmeyi başlatacak büyük projelerin hazırlaıunası ve 

uygularurnu;ının sağlanmaındır . 

.4 - DördilncO Beş Yıllık Plan dönemi kamu yatınrnlarırun dağılunında 

bölgelentraınndaki farklılqma bir ölçüde azalırken toplam yatırunlarını en fazla 

yoAunla~tıA1 bölp.eler Röl~e IV:fzmir (203 milyar), Bölge I:lstanbul (144 milyar) ve Bölge 

V:Ankanı ( 10t.t. milyRr) olarak A1tahmabilir. 

Kişi başına yatının deAerinin en yüksek dtımyi Bölge X:Sivaa'ta görülmekte bu 

yilkeek değer bölgeye bu plan döneminde programlanan ydkıek enerji yatırımından 

kaynaklanmaktadır. 

Dördflncf\ Plan Döneminde, kamu yatmmlannın en dOfOk olarak gerçekle9tiAi 

bölgeler, Bölge XIII:Trabzon, BIJlge .. UV:Eruırıım, BOlge IX:Kayseri, Bölge 

Vl:Konya'dır. B/Jlge XI:Molatyo, BIJlge XVl:Dly11rbaır, BIJ/ge XV.·Elaııl, Bölge 

VIII:Samsun, Bölge I:lstanbul'da programlanan kamu yatırunlannın dtızeyi belirli bir 

oranda daha yOkRek olup bu bölgeler bir gnıp oluşturmaktadırlar. 

Aynca, B(Jlfle Xll:Gtlf.iantep. Bölge VIII:Samsu~ Bölge V:Ankara> Bölge IV:lzmir 

ve Bölge n:RRkişehir ve Rölge lJ:BurRa İRe daha yüksek düzeyde kamu yatınmJannın 

programlandığı bölgedir (tablo 19). 

ll11na g/Jre~ h/Jlgelere glJre toplam kamu yatırımlarının blJlgelerin gelir daıeyine 

bafım/ı o/11p q/madıfı araştırıldıfında, arada herhangi bir ilişki belirlenememektedir. 

GIJrnldilffl gibi hlllgelere .'l/Jre e.f it kamu yatırımı allı lronu.,u olmadıfı gibi; 

toplam yatırımlarının dafılımında a.ı geliımil b/Jlgelere ofırlılr l'erildilini glJsteren 

bir Yeri grubu da bıılunnıomoktadır1 ~"'. 

B - IV. BYKP kamu hizmet ve altyapı yatırunlarırun dengeli daAtlım ilkesini 

irdelemek amacı ile bu yatırımların daAılım incelendiAinde tU noktalan sıralamak 

- - -- ----- --
04 Eraydm, 129-130. 
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mümkOndür: 

aa - fllaştı,.ma yatınnlları üç büyUk metropolOn yer aldığı bölge ile ülkenin doğu 

bôlgeRincle yer alan böJgelercie ctaha yOksek df\7,eyôe programhınmıştır. Bir gnıp içinde yer 

almayan Bölge X:Sivas'ta ise, kişi başına ulaştırma yatınını en yüksek d1lzeye 

ulaşmaktadır (tablo 20). 

Tablo 22 : I - iV BYKP Safhlı SelıtlJrDnde Kili başına DDıen. Kamu Yatınmlarının 

TtırAiye Ortalamaına GIJre BtıyDllillD 

l Plan 11 Plan 111 Plan lVPlon 
BiJ/Rt! 1 l.tanbul 90.7 140.J 115.4 121.9 
BIJlıtt'! il Buna 1'.~. 6 69.5 151.9 11'.4 
Bôlaem füıkitehir 91.7 49.7 74.8 129.8 
Rölge iV fnnir S2.2 128.9 79.7 75.5 
B61aeV Ankara 147.4 30 . .S 208.6 181.9 
'Af>lsre Vl Konv11 59.9 10.9 95.1 33.9 
B6laeVll Adana 79.2 37.6 80.6 1.53.6 
B61aevm 8ammn 147.1 60.7 116.0 84.8 
B6laeIX K.İiıeri 41.J 49.7 86.8 85.8 
BIJbt~ X Riva 110.0 Ul.5 UJ.Z 101.4 
BiJbteXl Mtt.lal.vo UJ.J 40.9 47.8 48.9 
BIJ,,.e Xll Go.ıto.tt.lm 227.8 33.2 25.2 ,2.6 
801.JteXlll Trabı.on 211.1 so.o 62.8 98.3 
BiJl•t! XIV Brıurum Ul.J JJ6.J 51.J Jl.2 
BIJbteXV Ehım Ul.2 106.l Jl.J 18.9 
BlllR.t! XVl Di.J1t1f'btılm lU.J 101.6 1ZJ.6 90.J 
Ttırkl11e 180.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: DPT. BalgcaeJ OeliftDe, V. BYKJ> ôtK. Raporu, 152 

bb - iV. Plan döneminde, daha önceki dönemlerde az gelitmiş yörelere verilen 

ağırlık izlenmemekte ve gelir faktörüne bağımlı olmadan belirlenebilen önemli farklılıklar 

ortaya çıkmaktadır. BiJ/Re X'J':· Elaııl'da bu dönemde çok bOyOk miktara varan yatırım 

programfımm1ş olup, k1şi 08Ştnl\ elitim yahnm en yOkAek \kinci bölgenin beş katmda 

fazladır . Eğitim yatırunla.nmn en düşük düzeyde olduAu bölgeler ise Bölge XII:Gaziantep, 

llölge VIll:Samımn ve bölge IX:Kayseri'dir (tablo 21). 

cc - Sağlılı yatınmlannm Bölge VI :Konya dışındaki Batı ve İç Anadolu'da yer alan 

bölgelerde nisbi olarak yüksek olduğu izlenen bir diğer eğilimdir. Sağlık yatınrnlaruun en 

düşük düzeyde olduğu bölgeler ise BIJlge XV: Elaıığ, B/Jlge XIV: Erıurum., Bölge 

Vl:Konya, Bölge XIII:Gaziantep ve BiJlge XI: Malatya olarak sıralanabilir (tablo 22). 

GörüldOğO gibi kamu himıet yatınmlannın dağılımında; IV. Beş Yıllık Plan 
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Döneminin ilk dört y1hncla, belirli bir politikanın 17.lendiğine lhşkin veriler Bağlanama

maktadır. Belirli yatınmlarda aı gel;,mq ylJrelerden belirli bir IJIJlge aplık 

Aaıanırlten, dlferleri için programlanan yatırımlar dllılık diJı.eyde ltalnrdtadır. 

2.2.1.5 Tllrltiye'de B/Jlge.Yel Yapının BeUrgin Öı.eUilcleri: J.JV Plan DIJnemleri 

Ti\rkiye'<ie bl'ılgeRel ynp1 n1\füıı, gelir, iktisadi faaliyet kol lan, rııanayi gelişmesi 

açısındnn tanımlandığında bnzı özellikler belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bunları 

şöylece Rtrnlanııık momkünduros. 

a - D<'.\lge tanunlaruun bölge merkezlerinin etki alanına dayalı olarak yapılması 

nedeniyle, bölge merkezlerinin etki alanına dayalı olarak yapılması nedeniyle, bölgelerin 

toplam nüfuR içindeki paylan büyük farklılıklar göstermektedir. Nüfus açısından en 

ağlfhkh bölge ltıtanhul merkezinin etki alam He tanımlanan Bölge I:lstanbul 

(%20.48)'dir. Toplam nOfus içindeki payı en dOtük olan bölge ise BIJlge Xl:Malatya 

olarak belirlenmiştir .. 

b - Bölgelere göre nüfus artış hızlan incelendiAUıde, toplam ntlfus içinde en b1lyük 

payı olan Dölge I:lıtanbul'un aynı zamanda en hızlı nofuı artı9ına sahip olduAu 

görülmektedir. 1975-80 döneminde nOfus artı9 hızının en doı'Ok geçeklettiAi bölge ise 

Bölge XIII :Trab7.on olmufbır. 

c - <klir düzeyi dOşOk bölgelerin göç veren bölgeler olduAu izlenmekte olup, 

MlgelenmıR1 göç, gellşmemiş hôlgelerclen, gelişmiş bölgelere ve özellikle metropolitan 

alanların yer aldıAı bölgelere do~ olmaktadır. 

d - Kımuien17.'rle yer nlsm bt\lgelerle lç Anadolu ve Doğu Anadohı'da yer 1tlan 

br\lgelcrde kentleşme oranlan ni.c:;bi olarak dOşOkUlr. 

e - Hölgelr.re g/\re gellr hoyuk farklılıklar gö1;termektedir. En d/JşiJ/ı kişi başına 

gelir dllıeJ•i olan blJlge ile en yllAseA geliri olan blJlge arasında llç Aatından f aıla fark 

b1'lumnaAtadır. 

f - Gelir düzeyi dOşük olan bölgelerin vergilendirme dolayısıyla doğrudan kamu 

y:ılınmına katkılan, gelir düzeyi yüksek olan bölgelere daha dt>şük gerçekleşmektedir. Bu 

---··-.. --. - - --
n~ Eraydın, 131-135. 
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11ç1rlan değerlend1rild1ğ1nrle, 1975-1980 dlJnemi için aı gelifmif y/Jrelere bil' lı11Ynak 

aktarımı slJr. konusudur. 

g - Kenti.eşme oranmm en d1ış1lk olduğu hôlgelerde doğ11I olarak tarım kesiminde 

çalışan nnfus en yüksek değere ulaşmaktadır. 

h - Az gellşm1ş yörelerde imalat ı;anayinde ç11hş11n onım gelişmiş bölgelere göre çok 

dOşOk seviyede kalmaktadır. Gelir dOzeyi ile sanayide çalışanlar yüzdesi arasında 

paralellik izlenmektedir. 

i - Kamu imalat sanayi yatınmlarırun kamu payı yüksek olan birimlerinin yer 

seçiminde at gelişnıq yDrelere beUrli afırblı l'erildifi, Kamu İktisadi teşebbüslerinin 

ortaklıkları tarafında yapılan yer seçimlerinde ise firma Jıllrbbiının ön plana çıktığı 

göri\ lmek1.erlir . 

.i - Ticaret sektörflnde çnl11jan yOzrlesi, metropolitan alanların yer aldı~ı bölgelerde 

mııh1 ohmtk yi~kı;ek rt;ğerlere ulaşm"ktRd1r. 

A - AüVOk ö lçekli savılabilecek R&rulyiinin belirli bölgelerde yığıldı izlenmektedir. 

Bırn Mlgelenie film ııekfôrtenn gelişme gôıderdiği 17.lenirken, bölgelerin çoğunluğunda 

kısıtlı sayıda sektörün geliştiği belirlenmektedir. Bunu yanı sıra, gelişme potansiyel 

yüksek bazı bölgelerin belirli sektorlerde gelifme eAilimlerini tesbit etmek mnmldlndtır. 

I - Sanayileşmeyi yönlendirmek amacıyla bir araç olarak kullanılabilecek Organize 

Sanayi Dölgeleri uygulamasından yeteri Olçode yararlarulmadıAı ve Organize Sanayi 

Bölgesi yer seçimlerini belirli bir k11tasa baAunlı olarak gerçekleştirilmediAi 

izlenmektedir. 

m - Sağlık hizmetleri açıeından bölgelere göre önemli farklılık olduğu 

belirJenebjJmektedir. Sayısal veriler özellikle Gllnqdofıı Anadolu'da yer alan 

biJlgelerin nisbi olaralı lıiJtll ıll1'tlarda oldulunu ortaya lıoymalıJadır. 

n - Oerek ilk ve gerekAe ortl\ ôğren1mde eğitim hizmetlerinin bir göAtergeRi olan 

öğrencilôAretmen ~ayılan büy'Ok farklılıklar göstermemekte buna karşılık okul ç~ı nüfusu 

içinde öfreninı glJrenlerin yiJıde.,; blJl.geler glJre efitinı hh,metlerinden ne IJ/,ç,Dde 

.f ar/r.b .vararlanıldıfını ortaya ko:vma/r.tadır. 
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2.2.1.6 Kamu Yatırımlarının Kalkmma Planlarında yer alan 

Politilcalnrın T11tnrlıblı (1-TV Plnn DiJnemleri) 

Knmu y11tmmf;ın11 ciağ1hmmcfa. çeşitll phm ciönemlerinde bölgeRel eşitlik ve 

dengesizlikleri giderme politikaların ne ölçüde etkili olduğu araştırıldığında ortaya çıkan 

genel eğilimler şu şekilde sıralanabilir'~~. 

a- Kili baıına toplam yatırım deferkri d/Jrt plan boy1'nca incelendifinde bilinçli 

bir b/Jlgeael gelilme po/JJikaaının Wendifini glJaterir bir dafıbm g/Jrlllmenıektedir. 

Kişi başına gelir dozeyinin TOrkiye ortalamasının yOzde 7 J. 7'sine eşit olan Bölge 

IX:Kayseri, YO:zde 54 . ./l'ini bulan Bölge XIV: Er~urum, yüzde 66.55'ine eşit olan Bölge 

Xlll:Trabzon ve yü7.de 68.24'üne eşit olan Bölge VIll:Samsun tum planlı dönem boyunca 

niRheten <ltışnk yntmma konn olan bölgeler olmuşlard1T. 

Buna karşılık gelir dozeyi en yoksek d07.eyde olan Bölge I:lstanbul tüm planlı 

dönem boyunca niRbeten ynkRek kişi başına yatmmın programland1ğı bölge olma 

niteliğini silTdOrmOştilrı 37. 

b - Krunu hizmet yatırımlarının da.Aılırnında ıse daha farklı bir yapı izlemek 

momkündor. 

1 l•e 11. Plan diJnemlerinde kamu hiuneti yatırımlannın ~ gelqmiş y/Jrelerde 

11i.çbete11 daha yof u11 bir şekilde programlandıf ı glJrlllmeAte, bu açıdan planlarda 

belirtilen konu ile ilalU politilıaların bir nlçtJde etlıiU oldufu beUrlenebUmelıtedir. 

Bu11a Aarııblc 111. iV. · Plan dlJnemlerlnde, a.ı gelifmif ylJrelere kamu 

.vatınmlannın aktarılması efilimbıde belirU bir ~lllma olmllf, IJıelUAle bu efUim 

.fafblc yatırımlarının dafıbmında iılenmiftir. 

c - Kalkınma planlarında öne sorolen politikalarında One sürolen politikaların 

dönemlere göre farkhlaşmaRmm kamu yB.tmmlanm b1ly0k Olçode etkilenmediği ve plan 

politikalanrun uygulama ile baAlantısının boyok Olçi1de kurulamadıAı da incelemeler 

Ronucu varılan genel bir gözlem olarak belirtilebilir. 

13<5 Eraydm. 136-139. 
t l7 DPT, BIJlgesel Gelqme, V IJYKP ÔİK, 144 
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d - Sektöret ba7.Ôll yRp1hm incelemeler 1Ae, tarım RektOiilne yapılan yatınmlannın 

planlı dönem boyunca Bölge IV :İzmir ve Bölge VII:Adana'da en düzeye ulaştı~ını 

göstemıektedir. 

Duna rağmen, en düşük tarım yatırımlarının ise özellikle son iki plan döneminde 

Oölge X:SivM ve BIJlge Xl:ıllalatya'dn programlandığı görOlmekte olup, tarım 

vııtmmlıınnm öı.ellikJe tımm fleli~me potansiyeli yükRek bölgelerde yop.unlaştığı 

17.lenm1şhr. 

e - imalat Atınayi vatmmlannm da~ılımı ise, diğer yatırımlarından daha çok gelişmiş 

hl\lgelerrle yer almakfarl1r. Hölge l:lı:ıhmhnl, Hölge IV:lzmir ve Bölge VTI:Adana t-Om 

planlı dönem boyunca, kamu yatırımlarının ağırlık kazandığı bölgeler olmuşlardır. Bu 
efiUnı, belirli bir gelifme bir gelifme ivmesi lı~andırabilecell. lıamu llretlıen 

yatırımlarının, hlJlge.vel dengeaidiAlerl aıaltmada bir araç olaraA benlmaendJlini 

"rtaya koymaktadır. 

f - Enerji yatınmlannın dağılımda gelişmiş bölgeler yanı sıra az gelişmiş bazı 

bölgeler de yf\kAek pay almışhmhr. Ancak, enerji yahnmlannm, hl\lgelerin gelitme11inde 

ne ölçüde etkin bir rol oynadığı konusundaki tecr1lbeler kuşkuludur. 

g - Ulaştırma yatmmlım t.i\m phmh dönem boyunca Bölge l:ltıtanbul'rla, son iki plan 

döneminde de Bölge IV:lzmir'de yi)ksek düzeyde gerçekleştirilmiş olup, Dördünc'O Beş 

Yıllık Plan Döneminde, diAer dönemlere nisbi olarak ülkenin doğu yarısındaki bölgelere 

yapılan yatınmlarda artışlar olmuştur. 

lı - Turizm ve konut sektörlerinin toplam yatırımlar içindeki payı oldukça dOşOktür. 

Bu yatınmlann daA,ılımında da Bölge I:lstanbul ile Bölge IV:lzmir ağırlık kazanmakta 

anc11k iV. He~ Y11lhk Plan Döneminde BIJJge XVl:·DiyarbaAır'da konut yatınmlannda 

önemli artışlar izlcrunektedir. 

ı - E~1tim ve futğhk yRtırmalan ise diğer sektörlere göre denge unsurunun nitıbi 

ağırlığı olduğu sektörler olarak belirlenebilmekte ancak bu eAilim planlı dönem boyunca 

azalmaktadır. 

j - Sektörler açıdan kamu yatınmlarırun, /Jıellilıle kamu llretlıen yatırımlarının 

dafıbmında blJlgesel denge.dı.Ulılerl (ll.altacal bir polJtlka iılenmedilini, tersine 

dengesit.likleri arttırır bir yatırım deaenine varıldıfını 11/Jatnmeitedir. Kamu lıivnet 
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yatırımları ;,,e bir IJlçlJde belirknen politilcalarla daha uyum içindedir. Ancak bazı 

alarak alınan yapının deAişmesinde etkili olamadıAını> 1980 yılına gelindiğinde eldeki 

göstergelerle belirlemek m0mkflnd'Or1 :ıs. 

A - Yatırımlara bölgelerin katkısını belirleyen toplam kamu yatırımlarının vergi 

~elirleri içindeki oranı ile bölgelere göre kişi başına gelir düzeyi arasındaki ilişki aı 

11el#mi.f b/Ji!(elere hellrli bir IJ/çQde ka,ırnalc aktarımı yapıldılını glJstermelctedir. 

l - Kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı yıldan yıla deAişmekle 

birlikte yaklaşık %60'ım ohıştumınktadır. Bu nedenle yukarıdaki genellemeler 

y~tmmhmn b1r ht\ll\m\\ne yönelik olmakfarhr. ()ı:el kesim yatırımlan için hölgelerarası 

kaynak aktarımının söz konusu olup olmadığını veya hangi yönde olduAu 

belirlenememektedir. 

2.2.2 V - VI Plan Dönemleri 

1983 - 1992 yıllan araRmda yapılan kişi başına dflşen kamu yatırım harcamaları 

bölgesel dağılımı indeksi incelendiAinde, lç Anadolu Ege ve Güneydoğu Anadolu 

indekslerinin ülke ortalamasının 11zerine çıktığı gozlerunektedir. Ege Dölgesi'nin indeksi 

145, lç Anadohı'nunki 131 ve Güneydo~u Anadolu bölgesi'nin ise 256'dır. Ote yandan 

K11radeni7. HölgeAi'nin 1ndek,;i 36 iken, Doğu Anadolu BöJgeA1'mnki 47'oir. Rn gelişmiş 

bölge olan Marmnra'nmki ise, 71'dir (tnblo 23). 

Hiznıet "e ilretken yatırımlarında oluıan b11 kamu yatırımlarının dengah, 

dalılımı, biJlge/.erarası dengesizliği aıaltıcı bir politilr.anın etkin bir şekilde 

uyg11lanmadılını gö.tttermelr.tedir1 ~9. tik lki plan döneminde ve 1983- 1992 yıllan 

araınnda Anadolu'vR yapılan vatmmlann. bölgenin ülke içindeki aAırlığınm çok az da olsa 

f\7erine ç1km1ş olmsun, bu bölgeye Kebım Baraj1 ve Hi<iroelektrik sıuıtral.ı münasebetiyle 

ynpılan ynhnmlardan kaynaklanmaktadır. Gene, 1989-92 yıllan arasında Güneydoğu 

Anadolu Dölgesi'ne yapılan yahnmlann ülke ortalamasının 2,5 katına çıkması, GAP için 

yapılan yatırımlar nedeniyledir. 

Kamu yatırımlarının bölgesel ve sektörel da.Aılımı ile ilgili rakamların tetkikinden, 

11eri lcalmış .vlJreledeli yatınmlarda, altyapıya iliftin alanlara IJncelik verlldili 

138 Bl1lYdm. J 41. 
no Dinl«,BlJlgesel, 351-352. 

158 



gllrlllmektedir. 0te yandan, ilk iki plan döneminde kamu yatınmlannın yapıl.mumda 

bölgelerarası dengesizliği azaltıcı bir politika izlenirken, daha sonra bu politikadan 
uzaklaşılmıştır. Güneydoğu Anadolu Proje'siyle (GAP) ilgili yoAun yatırunlar bir yana 
bırakıhrRa, ilk iki beş yıllık kalkınma plam döneminde de, Do~u ve GtıneydoAu Anadolu 

Bô1geRi'yle, KRra<len1z Rö1geR1, kişi başına citışen kamu yatının harcamaları yOnOnden 

Olke ortalamasının altında kalmışlardır. 

Tablo 2.1: Kişi Başına Kamu Yatınm Harcamalar lnde1ı.d (1981-92) 

~~lgeler Kanın Y ıd.mmı in debi Bölaeler Kamu Yatırımı İndeksi -- ~--.. ---· 
Karadeniz B6laNİ 36 le Anadolu Bölaeııi 131 
.!?~l!J~adolu _!löl~i__ 47 _Ege b6laesi 145 ----- ·--
Akdeniz Bölseı;i 60 OoneydoAu Anadolu 2S6 
Mauruıra Dölgesi 71 

<Jrnfil 1: Kişi /Jaşına /fnnm l'atf1'ım Harcamaları lndek.fi 1981-92 
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~-- ________________________ .., __ ., _____ _.. 

Devletin başta imalat Rektôıil olmak tlzere, üretken sektörlere yaptıAı yatırunlarda, 

özel sektör gibi, girişimcilere dışsal ekonomiler snAlnyan, nispi olarak dalın gelişmiş 

yörelere yeitle<li~i gelişmekle olen yöreleri ikinci plana ultıih µOzleıunekte<lir140 • 

2.3 YEREL YÖNETiMLERiN GÜÇLENDiRiLMESi VE BÖLGESEL 
SORUNLARA ADAPTASYONU 

1v1crkcziyctçi bir yönetim yapısına snhip olan nlkem:izclc, hcnn.z geleneksel yönetim 

ör~ntoııon dışında böl~eeel kalkııuna politikası gereklerinin karşılayacak bir yönetim 

örgntu gerçekleştirilememiştir. Bölgelerarnıu dengeli kalkırunayı gerçekleştirmek için. 

t 40 Dinler, B/Jlgesel, 3 S2. 
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hölgeRel pl:mln.mıı gereği hile, kalkmma planlarında pek kabul görmemektedir. Bu 

şartlarda, plan bölge ayırımı yapılarak, idari reformların ba9latıhnamtf ohnasını beklemek 

fazla iyimserlik olacaktırt 41. 

Bölgesel planlamanın benimsendiği ilk iki bet yıllık kalkuuna planı uygulamasın

dan ımnra, bölgesel planlamayı görmemezlikten gelen iki bet yıllık plan dönemi (III. ve 

lV. BYKP) ya,anmış ve nihayet V-VI. BYKP'lanyla., Kalkınmada ôncelikli Yöre 

yaklıış1m1 rlevam ederken, hölgeAel planlamanın yeniden benimıenmeıi prensip olarak 

kabul edilmiştir. Aynca, V. BYKP'mda bölgesel planlama ilke ve hedeflerinden söz 

edilirken bölge planlamasında özel amaçlı bölgelerin saptanma&ırun gerekmediği 

durnmlarda. verleşme merkezlerinin kederneleşmesi açıklanmasında benimsenen 16 

hı'\lgeli ;ıymmn hnşvnrnlacağmdst.n Rô7. ecfümjşttr. VI. BYKP'ında ise, J 6 bölgeli ay1run 

yer afmr.makta ancak Kalkınmada ôncelikli Yörelerle ilgili iken ve politikalarda, bölgesel 

plmllmna yapılacııAına işaret edilmektedir. 

Duna rağmen, V. ve VI. BYKP'lannda, bölgesel planlamadan sOz edilmesine karşın, 

nasıl bir bölgesel planlama yapılacaAı konusunda herhangi bir açıklama ohnadığı gibi, 

uy~ulamada mevcut deAildir. Ülkemizde ~iderek artan bolgelerarası gelişmişlik farklarını 
ıt7.alhc1 politikanın başmsı için, ulusal planın bölgeselleşmesine geçilmesi çalışmalarını 

başlatılması gerekir. Bunun içinde, öncelikle ülkenin sağlıklı bir şekilde plan bölgelere 

ayrılması gerçekleştirilmelidir. 

Plan bölgelerin saptanmasından sonra, mevcut idari teşkilatın bölgesel planların 

hazırlanması ve uygulanmasına imkan saAlayaca.k 11ekilde saptanan plan bölgelere göre 

yeniden i\rgOtlenmeR1 kaç1mlma7.d1r. Ote yancfan MlgeRel yi\net.im kademelerine yerinden 

yönetim yetkilerinin verilmesi, halkın yönetim kntılmasının gerçekleştirilmesi ve yönetim 

kademelerinin faaliyctJerinin koordine edilmeı;;i gereklidir. Dölgelerarası gelişmişlik 

farklannın çok belirJZ,in oldu$hı ve ~irlerek art.lt~l ülkemizde. lıalya'daki Goney Sandığı 

hen7eri ya dn i\lkem17: ~nrt.lst.nnR gt'ıre çok dsıha farkh gelene kRel yi\netimin1n hOUlnüyle 

dışında yeni bir takım kurnluşlarla, gelişmişlik farkını azaJtncnk örgütlerin oluşturulması 

da, bu arada doşonolmelidirt -12. 

··--·- ------ --- - - -
141 Tom bu olWDIUZ fartlara raimen, seçimle İfblflll8 8elmcmİf olan BOleot UltmJ HOkOmeti tarllfmdan bu alanda 

önmıli bir ııdun olnrok nitelendirilebilecdt b&lse valilili mtani, kamın bOkmOnde kııranımne ile çıkanlmıı ve 
yuklqtk bir yıl ıonra bu kararname TBMM Genel kunılu'nda red edilmiflİr. Dinler, B8'6ad. 353. 

ı 42 Gelme.bel y6netim lkgOtnnnn bôl3eııel kıdkmma ıerelderine cevap vermesi için bir takım adaptayoo 
(reforinJarm)yapılmuı gseldidir. Dini«, BB/gue~ JSS. 
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2.3.1 TUrklye'de BugOnkO Merkezi ve Yerel Yönetimin Yapısı 

Kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde iki sistem söz konusudur. Merkeı,den 

YiJnetim ve Yerinden YiJnetim .dstemleri. Ülkerni7.de hem merkezi yönetim, hem de 

yerinden yönetim ôrgtıt.leri ohışt.unılmuş, fakat bunlar pQr modellere oranla 

yumuşatılmıştır. 

2 .. t 1.1 Merker,den YISnetim ÖrglUleri ya da Merket.i YIJnetimin 

Taşra Örglltleri 

O lkem17<ie merkez1 yönet1m Rüıtemi, merkezin yetkilerinin bir kısmmı coğrafi 

yi\nctim bölümlerine bırakılmasıyla yumuşatılmıştır. Merkezin yetkilerin bir kısmıru 

devralan bir tur yerel yetki gerılşlifine Rahip taşra örgütlerinin oluşturulduğu bu sisteme, 

il .tıistemi denilmektedir. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunun'da benimsenen sistem, 

rl:ıh11 Ronrnk1 An:ıy;uı11'l11rci11 <in konmmu~hır. Ayn~ merkezi idare lrunıhışu olan illerin 

ilçelere, ilçelerin de ·bucaklara bölünmesi kabul edilmiştir. tllerin başında merkezi 

yönetimi temsil eden ve temsil ettiği merkezi yönetime kar,ı da sorumlu olan 'VaU 

bulunmaktadır. Valiler, merkeze ait olan bir kunm yetkileri merkez adına kullanmaktadır. 

Olkem17.de hnlen mevcut 79 il ve bunlsra ba~h 879 ilçe bulunmaktadrrl<t3. 

2.J.1. 2 Yerinden YIJnetim ÔrlflJtlerl ya da Mahala idareler 

Ülkemizde yerinden yönetim organlan, IJıel idare, belediyeler 'Ve kiJyler olmak 

07..ere üç tanedir. Bunlara kısaca mahalli idareler denilmektedir. Merkemen yönetim 

ıı1Rtemimi7,deki yumuşamaY1, yerinden yönetim AiAiemimiz.deki yumuşamada da öngörmek 

mOmkondür. Merkez yönetime bağlı il örgütünden ayn, tüzel kişiliğe sahip kendi karar 

orglllllan ve bütçeRi olan bir kuruluş niteliP,i taşıyan özel idareler, her ilde vardır. Gelir 

dunımları ve görevlerit-44 oldukça önemRiz o)nn il özel idarelerinin vUrüt.me organı validir. 

Merke:r.1 yönetimin il temRilciRinin, ö7.el icfarerleki on önemh görevi , onu öbür yerinden 

14~ Ülkemizde il ve il~ler, kııpıı:ı<lıkları alan, m.ııli inık:ınlıın. personel ıııym \'i. yOnOııden çok önemli farldı1ıklar 
tt6itttmektedirler. Bucakların !t«eklili~ Ozmnde de tartıfm81ar iOJ'Up [ritmdctedir. Ancak, 1933 yılında 57 olan 
il sııym. 19'39'da 63, 1957'de 67 olm.Jı ve 67 il ayırımını uzun zmnmı konmrmı§tur. 1990'1ı yıllarda, il ıs;yılan 
artmıı, 1994 yılwda 76 •arıya ulıffan il lllJl.ll, 1995 ortalarında 79'a yObeJmiftiı'. 

144 tt Özel fdl.ırelerinin ton tkrece tınensi7. olım gl\revleri ve gelirleri için bftk. Metin OOndffy, idari! Hulmku, 
Ankara, 1992, a. 63-65. 
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yönetimlerden ayırmaktadır. 

tkibin ve daha fazla nüfuslu yerleşme merkezlerinde kurulan belediyeler, 

kurulduklan yerleşme merkezlerinin ve 11akinlerinin yerel nitelik taşıyan ve medeni 

ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile görevli bir ttıal kişilik olarak tarurnlanabilir. 

Belediyelerin görevleri oldukça ytıklüdDr. Belediye bafkanları ve mecliıleri, bet yılda bir 

tek dereceli seçimle iş başına gelmektedir. 

En küçnk yerinden yönetim birimi olan koy, merkezi yönetime ait olan bir kısım 

görevleri (nüfus işleri, kolluk görevleri gibi) de yOklenmiştir. Ç1blk0 merkezi yönetimin 

köyde Orgoın yoktur. Köylerin ııayun, durumları ve ihtiyaçları karıısında, iktisaden geri 

kılmış olan ülkemizde devletin imkan ve kaynaklarının suurlıAı dOşün'OlOrse, merkezi 

yönetimin köylerde OrgtU kurmasının gtıçlOAO ortaya çıkmaktadır. Köy yönetimin 

organlarından olan muhtar ve ihtiyar meclisi bet &enede bir tek dereceli seçimle işbaşına 

gelmektedir. 

2.3.J.J T/Jrlciye'de Mnlcer.i YIJnetiminln Bug/JnAIJ BIJlgael Kurubqlan 

TOrkiye'de, hem 1961 hem de 1982 . Anayasa'sında, kamu hizmetlerinin 

görülmesinde, verim ve uyum sağlamak amacıyla. birden çok ili içine alan, yani bölgesel, 

merkezi idare teşkilatının kurulabileceAi hokmo yer almaktadır. Merkezi yönetimin 

{özellikle bakanlıkların) bölgesel kurulutlar oluşturma nedeni, oldukça geniı olan bir 

alana sahip ve 79 vilayete ayrılmış bulunan 111kemiı:de, bazı kamu hizmetlerinin 

yürfltOlmesi esnasında, vilayet bazında örgOtleşmenin doAuracağı sakıncaları ortadan 

kaldırabilmektedir. Ne var ki, bölgesel örgfttil olan merkez kamu kuruluşlarının sayısını 

kesin olarak ifade etmek zordur. DPT uzmanlarınca 1981 yılında yayınlanan bir 

çalışmadat4s, bölgesel teşkilatı olan merkez kamu kurulutu sayısının 50'yi aştığından söz 

edilmektedir. Bu kuruluşlar arasında çeşitli farklılıklar mevcuttur. Bunların sayıları, 

alanlan ve dolayısıyla sınırları arHında önemli farklar vardır. Bölge kuruluşlarının 

oluşturulmasında genel olarak il sınırları esas alımnıştır. Bazı il merkezleri, birçok bölge 

kuruluşlarının merkezi durumunda olmasına karım, genel olarak çeşitli merkezi 

kuruluşlarının bölge merkezleri olan iller arasında farklar vardır. Kısaca, çeşitli merkezi 

kumhışlann bölge örgütn oluşturulurken, ne uım merkezi kuruluşların bölgesel 

tevkilatları arasında ne de aynı bakanlığa baAlı farklı bölgesel teşkilatları arasında 

koordinasyon yapıldıAına ait belirti gOrOlmemektedir. 
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2.3.2. Yerel ve Bölgesel Yönetimin Personel ve Mali imkanları 
Bölge planlamasınd~ etkin bir yönetimin ilk tartı, personel ve mali imkanlara sahip 

olmasıdır. 

2.J.2.1 Personel Sorunları 

Ülkemizde geli9mi9 birkaç büyük merkezin dıtındaki başlıca yerleşme merkezleri 

hala büyük kasaba niteliAi taşımaktadır. Bu nedenle İstanbul, Ankar~ İzmir, Bursa ve 

Adana gibi metropollerin dışındaki kentlerde, yeterli ve kalifiye eleman bulmak gtıçtor. 

Bu yt\7.den, tı1kemi7.de bölgeı;el kalkınmada kar9ılaşılacak ilk önemli personel ıorunu, 

yeteri sayıda ve kalitede eleman sağlanmasındaki zorluktur. Fiyatların sürekli artması 

karşısında personel ilcretlerinin daima bu fiyat artışlarını geride izlemesi, aldığı aylıAın 

satın alma güc11 sürekli olarak düşen kamu personelini güç durumlarda bırakmaktadır. Bu 

şartlar altında, yetenekli kimseler, devlet kapısında çalışmak istemediğinden, yapılan 

hizmetin kalitesi yükselmemektedir. TQrn bu olumsuzluklarla birlikte, nispeten geri 

kalmış DoAu ve Güneydoğu Anadolu'da, aynca kendine özgO sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Son derece küçtık 018.n yerleşme merkezlerinde, halkla kaynaşamayan kamu personelinin 

b1rbitJeriyle daha ınkı ili9ki içine girme zorunda kalmaları, bir yandan çevre, diğer yandan 

da birbirleriyle kişilik mOcadelesi yapmaları, esas görevlerini unubnalanna neden 

olmaktadır. Devletçe sağlanan bazı parasal avantajlara rağmen, geri kalmış bölgelerde 

kimse görev yapmak istemekte, stırgün edilen kamu personeli ile şark hizmeti diye Doğu 

ve OOneydoAu Anadolu'da bir müddet çalı9mak zorunda kalan personel, gelişmiş yörelere 

dönecekleri gQnleri sayarak, görev yapar g0r6nmektedirlert'4<1. Son yıllarda artan DoAu ve 

Gtıneydoğu Anadolu'da artan terör bu bölgelerde çalışmanın çok az olan cazibesini 

tamamen ortadan kaldırmıştır. 

2..1.2.1 Mail imlıan ve KayruMltlr 

Yönetimde merkeziyetçi bir yapıya sahip olan 'Olkemizde, bölgesel örgnüer hennz 

oluşturulmamıştır. Mevcut durumd~ bölgesel Orgolere sağlamnası muhtemel mali imkan 

146 Dotu Anadolu'da kamı himıederinin etkinlili kODU11UDda Bak. Sadt Adalı. "Dop A.na4olu'tla Komu 
Pnroıulbdn Dıınarta", Amme ldarai llfqi!i. C.9, &IJI. 2, Hairan 1976, s.39-59. 

Doju'da kamu hizmetlerini engelleyen sebeple.- tO,lece mlenmelct•dır: 
Devletin fakir olufu. tdareciJerin etibmi. Kırtasiyecilik, koorcfimmJik. koıdrohnaluk. T.,.Pletıuz, Siy•etio 

idariye mOdahalesi. Tabiat tartları. Penonel meselesi. Halkın 8&80. bilsi ve z«qJinliji. Doju'mııı bir mm 
b61sesi olmıııın, Bomk bqeri mıo.ebeıtls-. Sacit Adalı, "Dofll'tla Kamu H1:1nt!llı!rbıin Maa.biydbı 
Enı~llqm A'"mn", TOrlc:iy~de SCJ!1Yıd ve Ekonomik Snnm1m Spnineri. 22·2S Ekim 1973, Erzurum. 1973. 
ı.261-269. 
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ve kaynaklar, genel ve katma biltçelerle smırlıdır. Bug1ln 'Olkemizde, merkezi yönetim 

Orgiltleri, biltçelerindeki harcamalarını öteki yatınrncı dairelerle hiçbir yatay 

koordinasyona gitmeden, tavra Orgtıtleri arasında daAıtmaktadırlar. Olkemi7.de 1950 

yılında Batı Anadolu'dan belirgin bir şekilde daha geri durumda olan DoAu ve GoneydoAu 

Anadolu'nun kalkınnuuıı için en önemli şartın, bu bölgelerin mali imkanlar 

kawşturuhnası olduğu noktasından hareketle, bu bölgeler için özel bir b'Otçe hazırlarunıı, 

fakat uygulamasına geçihneden doğu ile batı arasında hiçbir faı:k ohnadığı gerekçesiyle 

bundan vazgeçihniştirı 47. 

2.4 BOYOK METROPOLLERIN GELiŞMESiNiN SINIRLANDIRILMA! 

Ülkemizde, 1950'lerden gilnilmtıze doğudan batıya doğru yönelen göç kartııında, 

başta İstanbul, İzmir ve Ankara ohnak Ozere milyonun 117.erinde nüfusa sahip kentlerin 

eüratle bOyOmeleri, lstanbul'un nofuaunun 1 O milyona yaklaşması, bir yandan bu boyok 

kentlerin çOzOmil gilç ıorunlanrun aşıhnasını gilndeme getirirken, öte yandan 

metropoliten bölgeler yönelen gOçO önleyici politika arayı9ları On plana çıkmıştır. 

Metropoliten bölgelerin Aonınlannın çôzOmO için, öncelikle nofusnn kırda tutuhnası 

için gerekli önlemlerin alınması, metropoliten bölgedeki faaliyetlerin bir kısmının geri 

bölgelere transferi ve bOyOk kentlerin nüfusunun, uydu kent ve yeni kentler olutturularak 

daAıtılması gerekir. 

2.4.1. Nüfusun Kırda Tutulması 

Ülkemizde doğudan batıya doğru yönelen gOçOn çıkıt noktası kırsal kesimdir. 

Çeıitli bölgelere özel sektörO cezbebneye yönelik teşvik tedbirleri ile alt yapının 

iyileştirilmesi ve idari örgiltün bölgesel kalkıruna gereklerin~ adaptasyonunu saAlamaya 

yönelik araçlar, geri kalmış bölgelerde ekonomik canlılığı başlatmaya ya da artırmaya 

yöneliktir. Bu politikaların yanında g0ç11 önlemenin bir diğer yolu, kırsal kesim kaynaklı 

gôçiln önüne geçmek, bir başka deyiıle, nüfusu kırda tutmaktadırt 411. 

---·--- ---··· -·-----
t '17 ôzdliJcle plan Mise douıyinde, bölgesel kaDamnamn merkezi y&ıtdmin dıpıda, 6z.el bir ~e v«iboeli 

halinde, kallanma hamlesini yOrOtecek kadar gOçlft bOtçeye ıabip olmım 9erelör. Dinler. Bl~a11t. 372-374. 
14R Dini«, &lgul!l., 377-379. 
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Ülkemizde kınal nOfmıu uzun vadede kırda tutmak ve kırdan kentte olan g0ç1l -ki 

bu göç kırdan fazla nOfusun dışan atılması 9eklinde olmaktadır- engellemek için, çeşitli 

öneriler yapılmıştır. Bunlar, Tarım-kent, Merkez-koy ve Köy-kent yaklaşımlarıdır ki, son 

ikisi uygulamaya konulmuştur. 

Tanm-lcenl: Ülkenin her yanına eon derece dtızensiz olarak daAılmıt ve nOfuılan 

çoğu kez çok küçük olan bu yerleşme merkezlerinin tQmOne altyapı hizmetlerini 

gôtormek, imkansız denecek kadar g1lçt1lr. Zira buraya yapılan yatınrnlar, hem çok 

pahalıya mal olacak, hem de ekonomik olmayacaktır. Bu köyleri birleıtirilrneıi yön11nde 

öneri gelmiştir. Olutturulması önerilen kuıal birimlere "T111'1111 ient"leri denilmektedir. 

Bu öneri bir çok sakıncayı içermektedir: Kişilerin evlerini, doAal çevrelerini bırakmaların 

7..orluğu, yeni ev HAiama ve tarlalanna gidi' gelişin ek maliyeti. 

Merleı KIJy: Kırsal kesime altyapı yatınrnlanrun gö«ırnlrnesindeki gtıçlüAOn göz 

önOne alınarak, bir kome koç1lk merkezinin ortuında yer alan birine bu hizmetleri . 
g0t1lrmektir. Kısaca, "merleı lcfJy" yaklatımı da denilen bu g0rü9e göre, hizmetlerin 

gOtorOldOAü merkez köy civarındaki koy ve küçOk yerleşme merkezleri, bu köydeki 

hizmetlerden yararlanarak, gelişmek için gerekli ortama kawşmuş olacaktır. tik defa il. 

BYKP'mda yer ald1 ve uygulamut OngOrOldü. llI. BYKP'mda da bu yaklaşım 

benimsenmiştir. 

KIJylcenJ: KırdftJl kente önlemek ve hunu sağlamak için de kırsal kesiminde hızlı ve 

dengeli bir ekonomik gelişme sağlamak için öne sOrOlen OçllncO gOrOş, klJylcent 

yallıqımıdır. ôzde merkez köy projesinin ekonomik boyutu ağırlık kazarunış şekliyle 

devamı niteliAinde olan bu yaklatımın ulusal ölçüde bir politika olarak benimsenip 

uygulama alanına konulması, IV. BYKP ile başlamıştır. Bu kalkınma planında 

köykentlerin dOzenlenmesiyle kôylOlere buhmduklan yerlerde yeterli düzeyde gerekli 

altyapıların ve hizmetlerin gOtorOlmesinin hızlandırılacaAı öngörülerek, "tal'lm daylllı 

sanayi yatınmları, k/Jylentln yoluyla lıraııl tWaula, tarıma, haywıncılıla ve 

ormancıbfa dayalı sanayilerden bllflanılarak geliftirikcelrtir" denilmektedir. 

2.4.2. Metropoliten bOlgedekl faaliyetlerin bir kısmmm geri bölgelere 
transferi 

Metropoliten bölgedeki nofusun azaltmanın bir diler yolu, bu bölgelerdeki 

ekonomik ve toplumsal etkinliklerin bir kısmının öteki bölgelere aktanıinasıdır. 
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Ülkemizde metropoliten bOJgelerdeki faaliyetlerin bir kısmının geri bölgelere transfer 

edilmesi alanında kayda deAer nitelikte bir politika yaklaşımına rastlanmaktadır. Olwnsuz 

dışsal ekonomilerin ortaya çıktığı, çevre sorunlarının yaşamı çekilmez hale getirdiAi 

İstanbul, artık yeni işletmeler için cazibesini yitirmiştir. Buna ra.Amen alışkanlıklar ve 

girişimcilerin bilgilendirilmeleri nedeniyle, mevcut &anayilerin başka bölgelere transferi 

bir yana, yeni sanayilerin İstanbul ve civarında yerleşmeye devam ettikleri 

gözlenmektedir. 

Yeni kurulacak işletmeleri metropoliten bölgeler dıtındaki bölgelere çekmek için 

teşvik tedbirlerinden yararlanacak fırmal8.nn kurulutlannı gerçekleştirecekleri yörelere 

göre, teşviklerden farklı oranda yararlarunalan esası getirilmittir. Bu yöresel ayınrnla; 

Gelifmif y/Jreler (İstanbul ve Kocaeli illeri Ankara, İzmir, Bursa ve Adana); Nomı11l 

ylJreler ve K111Amm11dll ônceliAli Y/Jreler, şeklinde tlçltl bir ayrıma gidilmiştir. Böyle bir 

ayırımla işletmelerin, gelişmiş yöreler dışındaki bölgeleri seçmeleri halinde teşviklerden 

daha bOyük oranda y4farlanma fırsatını elde etmeleri, bu itletmelerin gelitmiş yörelerin 

chşmdaki yöreleri seçmeleri için yeterli o.lamamaktadır. 

2.4.3 Uydu Kent ve Yeni Kentler Oluşturulması 

Ülkemizde Cumhuriyet'ten günOmOze ve özellikle de 19SO'lerden bu yana Batı 

Anadolu'daki boyok kentlerimize beklenmeyen, istenmeyen ancak giderek artan hızda bir 

göç tıünnektedir. Bu yOzden, b1lyOk kentlerimizin etrafında, gecekondu mahalleleri 

oluşurken, kente göçenleri barındıracak yeni modem kentler oluşturulması politikası 

Olkemizde hiç bir dönemde, s&Alıklı bir şekilde g1lndeme gelememiştir. Bunun nedeni 

gecekondu mahallerinin ortaya çıkması safhasında devletten göz yummasının d19ında hiç 
bir kaynak istenmemesidir. Oyııa boyok kentler çevresinde İngiltere'deki "yeni kentler" 

modeli, yeni kentler oluşturulması, önemli mali kaynak gerektirmektedir. 

BilyOk kentlerimizde "geceAondu /Jnleme blJlgeleri" şeklinde sınırlı da olsa arsa 

üretilmesi gecekondulaşmayı onleme yetememiştir. Ülkemizde geçmişte başta Ankara ve 

İstanbul olmak Ozere boytık kentlerimiı:de, anakent çevresinde yeni kentler tasarlarunıt ve 

kurulmuştur. Bunlar arasında lstanbul'da Attıkily, Ankara'da Yenim11hlllle sayılabilir. 

Ancak, bu örnekler çok ınnırlıdır. 
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3- TÜRKIYE'DE UYGULANAN BÖLGELERARASI 
FARKLILIKLARI AZALTICI PROJELER 

3.1. PLANLI DONEMDE GERÇEKLESTIRILEN BÖLGESEL 
PLANLAMA DENEMELERi 

BölgeleraraAı fuklılıklan 87.altma yollarından biri de, her bölgede bulunan 

kaynaklardan yeteri ölçtıde yararlanma zorunluluAudur. Bunun i9inde 1960'lardan sonra 

beşer yıllık kalkınma planlan uygulanm19tır. Planlı kalkırunada esas olan, ekonomik 

büyümeyi ve kalkınmayı hedeflere uygun bir biçimde gerçekle,tinnek olduğu kadar, 

oluştunılan refahm, kişiler ve bölgeler arasında adil ve dengeli bir biçimde dağılımını 

sağlamak ve bölgelerarası dengesizliği giderek azaltmaktır. Bunun içinde, söz konusu 

den~esizliAin de ortadan kaldınlrnasıyla ilgili ekonomik ve sosyal politikalarının 

uy~ulanmaın öngörOlınOştorı 49. 

Ülkemizde he110z planlı dönemden önce 1959 yılında, ilk bölgesel planlama 

çahşmaeı Antalya Bölgesinde başlatılmıştır. DPT'nin kuruluşuyla daha da hızlanan 

böl.geRel planlama çahşmatan, il. BYKP'nın son yıllarda oluşturulan KOY Dairesi ile 

birlikte yavaşlamış ve II. BYKP döneminde tamamen terk edilmiştir. 

Bölgesel planlama çalışmaları hakkında bilgi vermeden ·once, bunların ortak 

özelliklerinden kısaca söz edilecektir. t so 

- imar ve iskan Bakanllfı taraflndan bQflatılan ya da DPT lle 1.1.B taraflndan 
ortaklaşa yiJrlltiJlen projelerde ftıilııel problemler atırhlı lıaıanmqtır. 

- Her b6lguel planlama çalqnuu~. IJeUrlt btr b6lgentn sorununu ç6zmt/ı tçtn, far/ılı 
yaklafımla yapılmqtır. Dolayısıyla, her biJlgesel plan, pratik bir lıedefe varmalı amacına 
yiJneltktlı. 

-Bu projeler, yabancı uvnanların da IJneıllerlyle, geneWkle merkı~rden 
yarntatmaştaı. 

-Nlllayet bu biJlge~el planlama çalqmalarının, ortak 1>'!,elltklerl ııygulamaya 
aktarılmamq olmal.arıdır. 

Burada, kısaca ortak Ozcllikleri belirtilen bölgesel plruı.lama projelerinden, 

hazırlarunaya başlaıuş sırasına göre kısaca söz edilecektir. Bu projeler sırasıyla Antalya, 

149 Ahmet G4'kçs, "Ktılkurmoda Ôtlcelikli Ylrelntk Uyplanan ~lipne Politikalım", Kamu g H111m1n1 ve 
bııilııt Dentiai C. 1, f8tanbuJ. 1987, ı.173-176. . 

ıso bhan Tekeli. "~ol Platflfİll~ in Trakq, atıtl Rqionol Poliq ör ille Fint Fıve Year Dne/Dpment P/J:uı," 
P1amıina in Tmker. Ankara, 1967, ı. 257; Dinlet, B61BtMI, 215. 
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Marmara, Zonguldak, Çukurova, Keban ile Doğu ve C'.rllneydoğu Anadolu Bölgesel Plan 

ve Projelerdir. 

3.1.1 Antalya Bölgesi Projesi 

Antalya BölgeRi ProjeRi, 1959 y1hnda, hen'Oz DPT kurulmadan önce başlatılmıt ve 

lmar ve iskan BakanlıAı Bölge Planlama Dairesinin ekipleriyle birlikte, DPT ve FAO'nun 

bölge planlama ekiplerinin katılmasıyla yünıtolmoıtor. 

Bu proje F AO'nun yürOttOğü "AAdenk Gelifme Projeal" kapsamında ele 

alınmıştır. Prof. Baade'nin hazırladığı ve kıyı bölgelerinin sulama imkanları sağlan.arak 

geliştirilmesi önerisinin etkisiyle bu proje benimsenmittir. Antalya'nın seçiline nedeni ise, 

potansiyel bir gelişme bölgesi olmasıdırı.sr. Bu proje ile bölgenin kalkımnası için gerekli 

planlamanın yapılması yanında, Olkemizde Oteki bölgelerde yapılacak bölge planlama 

çalışmaları için tecrObe k87.8rullak ve planlama konutunda TOrk plancılarını eAitmek 

amacı ~odolmülJtür. 196 l yılından itibaren yabancı uzmanlarla birlikte TOrk uzmanlarca . 
yoğun bir şekilde sOrdOrOlen çalışmalar, 1963 yılında DPT'nin arzusuyla yön değittirmit 

ve 1965 yılında bitirilmiştir. Hazırlanan bölgesel kalkınma planıyla, bölgenin ekonomik 

yapısına ilişkin O...ellikleri tanımlamak, hızlı geli9meyi bloke eden engelleri saptamak, 

mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını saptamak ve bunları gerçekle9tirirken de 

kalkmma planıyla tutarlığı eağlıınılllc amaçları gerçekleştirilmek istenmiştirıs2. Antalya 

bölgesi için hazırlanan proje yeterince uygularunamı,tırt53. 

3.1.2 Marmara Bölgesi Projesi 

Az gelişmiş bir Ollcenin gelişmiş bir yöresi olan Mannara Bölgesinde, bölgesel 

planlama çalışmalarının başlatılmasının en önemli nedeni, İstanbul gibi bOyük bir kentte 

sahip olmaktır. İstanbul kentinin fiziksel bOy11mesinin bir bölgesel gelişme planı ile 

yônlendirileceAinden hareket edilerek, İstanbul Belediye'sinin arzusu 'Ozerine, İmar ve 

tıkan BakanlıAı tarafından 1960 yılı sonunda latanbul'da ilk bölge planlama btırosu 

kurulmu9tur. Aşın kentleşme ve merkezile9menin önOne çekmek R.Tnacıyla hazırlanan 

proje, Olkemizde, bölgesel planlama hususunda önemli bir deneydir. Bu projenin önemi, 

eektörel planlama çalı,malanru botonleştinnesi ve sektörler arası politikayı bölge 

t .51 FAO, Pre-Jnveııtmen Surveyıı of Antalya Rt!8ion: Turlı:ey Cilt 4, Special papenı, Roma, 1966, ı. 1. 
H2 Eraydın, ll4 -115. 
' .5 l Dmban SöAfHlaojlu, B1Jlge11el K alln.tutta ve GAP Ömell, (Y aymlanmamıf Doktora Tezi), tltanbuı 1993, ı. 18. 
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ölçümOne indirgemesidfrts<1. Mannara Projesinde adı geçen bölgenin ülke içindeki önemli 

vurgulanmış, demografik veriler gözOnOne alınarak altyapı ihtiyaçları belirleruniştirt.ss. 

1964 yılında tamamlanan proje, planlama alanında hiçbir tecrObesi olamayan, 10-15 

kişilik ekibin çalışması sonucu ortaya çıkmıştır. Mimar, mühendis ve ekonomistlerden 

olutan bu ekip, iyi bir planlama için gerekli bilgiye sahip olmadıklarından kentsel ve 

büyOk ölçekli arazi kullanım planlamasının büınnle,tirdiAi bir fiziksel planlama denemesi 

ortaya çıkarmaktan öteye gidememişlerdir. ôte yandan, projenin ·zorlayıcı etkisi sınırlı 
olmuş, uygulaması için yasal dayanak saAlanamamııtır•s6• Projeye uygulamada iltifat 

edilmemiştir. 

3.1.3 Zonguldak Bölgesi Projesi 

Ereğli'de kurulacak olan ikinci demir-çelik endftıtrisinin neden olacaAı sorunları 

bolge açısından inceleme amacıyla, Zonguldak Bölgesi Projesi hazırlanmııtır. 1961 

yılında hazırlık çalışmalarına başlanan proje, 1963 yılında tamamlanarak ilgili kuruluşlar 

ve DPT'ye sunulrnuştur. Ülkemizde hazırlanan ilk çok yonlo bölgesel plan niteliAinde olan 

bu proje amaçlan şöyle belirlenmektedirt.s7. 

- BIJlgenln geU,me slJreclndekl fonksiyonunu tanımlllntuak, mllU geU,mede dalıa 
bılyilk pay almasını sallamak, 

- NIJflJs attqı ve kalkınma hızı aruındakl ballantıyı kMrmak v11 """' sl'red11 denge 
.ıtaflamak, 

- BiJlge attyapuını plan /ıedefferlne htımet edecek tatıda geU,ttrmek, 
- B/Jlge lçlnde geUr fatklllafmasını azaltmak, 
- Yapılacak yatırımlardan en yilbek faydayı sallamak, 
- K entte,meyl tqvllı ve tanm dqı alanlarda istihdam tmka1tltuı oüqtunnak, 
- Kamu sektlJrlJ lk IJzel sektlJr yatınmluı tuaında denge kuracak çalqmalan 

,,allamak. 

Proje dört aşamalı olarak hazırlanmıştırıss. Birinci aşamada, önce 1lretken 

sektörlerin yapısı üzerinde daha sonra da altyapı ve hizmet sektörleri 11zerinde durularak, 

bu ikisi arasındaki ilişkiler araştırılrnıttır. ikinci qamada, sektör çalışmalarını takiben, 

ulusal dozeydeki karar dizilerinin bölge Ozerindeki etkileri araştırılmıştır. OçOncQ 

aşamada bölgenin ekonomik, demografik ve fiziksel yapısı belirlenerek, yerleşme d"Dzeni 

ı s4 OECD,~ P1Jumitı6 la Tıa1rq: TM M"'7fl•tı PiltJt Pi-oje~ Pııria, 1962, ı. 6. 
ı ss ôzm Dallı. TRrfttye'de Bllgnr.l Pi.alama Dmemr.lm, Ankara, 1973, ı. 14. 
ı S6 S6jOtlOojlu, 18; Dinler, BIJlgnel, 216. 
157 Tekeli, ~trol. 266. 
tStl Dinla-,.Bll,rettl, 217; SôtotlOo~ 17. 
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de gözetilerek, bölgesel dQzeyde ilişkilerin kurulmasına çalışılmıştır. Nihayet Dördünc'O 

aşamada makro ekonomik tahminlerle, bölgesel düzeyde tanunlanan yapının 

ilişkilendirilmesine çalışılmıştır. Bu plan da, yOrOrlüğe konmamıştır. Buna rağmen, daha 
sonra küçük ölçeklerde yapılan fiziki plan çalışmalarında baz dök:Oman olarak 

kullarulmıştırıs9. Bu proje, Olkemizde bu konuda bilgi biri.kiminin oluşmasını sağlamııtır. 

3.1.4 Çukurova Bölgesi Projesi 

Çukurova Plan Bölgesi, ülkemizin en verimli tarımsal alanlarından biri olan 

Çukurovayı kapsar. Tom doğal avantajlarına karşın, bu bölgedeki tarımsal potansiyelin 

tam kullanılmadığı, mevcut tarımsal üretime dayanan daha yoğun ticari ve endüstriyel 

faaliyetin geliştirilmesinin mümkün olduAu noktasından hareketle, Çukurova Bölge Plaru 

hazırlanmıştır. Proje, 1962 yılında İmar ve İskan BakanlıAı tarafından envanter 

çalışmaları başlatılmıf, 1963 yılında DPT proje ile ilgilenerek, çalışmalara katılmıttır. 11B 
ile DPT taratindan birlikte ytırotolen bu proje AİD'den yardım ıağlamış ve aynca bazı 

devlet teşekk:Olleri (Devlet Sular İdaresi, Maden Tetkik Arama Enstitilsü, Tarım 

BakanlıAı, vs.) de projenin hazırlanmasında görev almışlardır. 

Bu projenin hazırlanmasında ülkemizde bölge planlama alanında faaliyette bulunan 

DPT ve 11B arasında koordinasyon sağlanması alanında geliıme kaydedihnittir. Teknik 
tarıma yönelen ve yoksek bir gelişme potansiyeli gösteren tarım, gelişmekte olan sanayi, 

orgımize olmaya başlayan ticaret, hızlı şehirleşme ve elverişli altyapı bölgenin 07.ellikleri 

olarak tanımlanrnıştırtM. 

Aynca, Projenin h8Z1rlanmasında önce hedef belirlenmiş, makro modeller kurulmuş, 
sektörel hedeflerin tanımı ve proje analizleri yapılmıt, bir senteze gidilerek, çok yönlü 

programa ulaşılmıştır16t. 

Buna rağmen, Merkezi plan içinde bölge planının yerının ne olduAunun 

belirlenmemiş olması ve dolayısıyla merkezi plan ile bölgesel plan arasında herhangi bir 

koordinasyon ıuığlanamaması, yatırımların tom bölgelere, dağılunı konusunda bir 

çalışmanın olmaması ve nihayet bölge planlarının uygulamasının nasıl olacağı konusunda 

159 Eraydm. 112-113. 
160 DPT, B/Jf6a~I ~llpt" "~ Y"lqm~ OtK Raporu, Antuır11, 1966, ı. 17. 
t 61 Dallı, 24. 
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belirsizlik, adı geçen projenin uygulanmasını imkansız kılmıştırt62. 

1960 yılının başında Çukurova BölgeRine ilişkin olarak yapılan bu çalışmadan 

başka, yine Çukurova Bölgesinde, bu defa 1980'1i yıllarda DOnya Bankası kredisiyle, 

"Çulcurol'a Kentsel Çabıma Projesi" başlatılmıştır. Adana, İskenderun, Ceyh~ 

Osmaniye ve Tarsuııı Belediyelerini kapsayan projede, kent yönetiminin, hızlı sorunların 

üstesinde gelecek şekilde geliştirilmesi için neler yapılabileceği araştınlmıştır. Bunun için 

projede, 07.eltikle konut ııorununun halli için gecekondulaşmanın önlenmesi amacıyla 

konut alanlan üretimi, kentsel alt·yapının iyileştirilmesi, yerel himıeUerin 

fiyatlandırılması vb. konular yer almıştır. 1984 yılında başlatılan projenin ilk aşaması 

1987 yılında bitirilmiştir. 

3.1.5 Keban Projesi 

Ülkemizde, Obür bOlselerle kar9ılaştırıldıAında nispi olarak en geri kalmıt bölge 

olan DoAu ve Gün'YdoAu Anadolu'nun kalkındırılması için bölgeael planlama, öteki 

bölgelerden de öncelikle ele aluunası gereken, acil bir sorundur. Bu nedenle de, ilk defa 

bu bölgenin sorunlarıyla ilgilenilerek, merkezde bölge ile ilgili çalıımalar batlatılmışsa 

da, 1964 yılında sonra bu çabalar, somut tekilde Keban Barajı nedeniyle çıkan sorunların 

çöztlmQne yönelik bir tekilde almıştır. Baraj Gölünün altında kalacak arazi, köyler ve 

tesislerle ilgili olarak başlayan çalı,malar, yerletme ve ulaştırmaya ilitkin fiziksel 

ııonınhır şeklinde dönOşttırOlmOştor. Bu çalışmaların tomn ttB Bölge Planlama Dairesi 

tarafından yürütülm1lştür. 

Ne var ki, baraj dolay1111yla ortAyR çıkan acil sorunların halli t11m bölgenin 

kalkınması için yapılması gerekli çabaların arka planda kalmasına neden olmuttur. Buna 

raAfflen, bölgenin ulusal ekonomi ile büttınleşmesi için uzun vadeli, alternatif çözOmler 

aravan makro model denemeleri de yapılmı9tır. Bu yöndeki çalıtrnalar 1968 yılında 

tamamlanmış olmasına kartın, uygulama alanına hiç bir vekilde sokulamamıştır. ôte 

yandan, bölge içinde yapay kalkınma kutbu oluıturulması için, 1960 yılında ElazıA-Keban 

Kalkıruna Kutbu hazırlanmışsa da, bu çahşmalar da kaAıt '07.erinde kalmıttır163 • 

162 86AfltlOoAhı. 19. 
t 63 Dinler, Blt,a~t.. 218. 
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3.1.6 GUneydoOu Anadolu Projesi (GAP) 

Son yıllarda uygulanmaya batlayan GAP projesi, bölgesel kalkınma planına 

baAlanamamış olan dev bir projedir. Tiırkiye için fevkalade önemli olan su ve toprak 

kaynaklarının gelittirilmesi amacına yönelik olan bu projenin, bölgesel kalkınma planına 

dayandınlması halinde bölgede yapılmakta olan yatınrnlardan daha bOyük verim elde 

edilmesi mOmkün olabilecektir. Bir başka yaklaşımla, organizasyon eksikliği nedeniyle, 

bcılgeRel gelişmenin rl11ha yavaş olmuı önlenecektir. 

1.1.6.1. GDneydolu Anadolu Projesinin Dofuıu l'e nüelikleri 

Yalnız G'OneydoAu Anadolu Bölgesi'nin değil, ülkemizin bile ekonomik ve sosyal 

yaşantısı etkileyecek olan Güneydoğu Anadolu Projesi tanın ve endostri sektör1l yanında, 

diğer bir çok Rektörde de bilyQk atılımları gerçeklettiricek dev bir projedir. Bu proje 

önceleri Devlet Su İtleri Genel MüdOrlOğQnce ele alınan AıaAı Fırat Planlaması ile ortaya 

çıkması ve "Aıafı .Fuat Projesi" diye adlandınlmıttır. Sonralan, Dicle Haw.ası 

Planlaması da bu proje eklenerek, projeye GQnqdofu Aıuulo"' Projesi (GAP) adı 

verilmiştir. GAP proje'si, 7'si Fırat haV7.Uında ve 6'sı Dicle havzasında yer alan 13 

projeden oluştunnaktadır1 64. Dicle ve Fırat Nehirlerinin ataAı kesimleri ile ilci nehir 

arasında uzanan eski Mezopotyamya ovalanmn Gıt kısmını kapıayan GAP projesi, ataAı 

yukarı 74.000 km2flik bir alana kapsamaktadır. Mardin ve Urfa ilinin tamamı ile 

Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Gaziantep illerin bir kısım topraklan, projenin ıçıne 

1 <5'1 Bu proje danetlerinde y« alan projel« flllllardtt: 
1. AJafı Ftrtıt Projai: 1.1. AtalOrk Blnğt Hi&-o-Eleldrik Sardnli (HES). 1.2. Şsnlrurfa TOneli. 1.3. 

Şaohwfa HES, 1.4. Şanlıuıfa Hmrm Sulenw•, l.S. Mart&n-C~lanpmar Ovalan •ılarnMı, 1.6. 8iv«tk
Hilvmı poı:q>aj Sulısmım. 1. 7. Bozova Poq>ti Sulaınmı; J. Korokayo Projai;. J. Srmr F"ll'at Projm~ 
3.1.Bireccık Projesi ve HBS, 3.2. .karbmlt barajı ve HES; 4. Stml.Ç BOfJM Pl'o)al; J. Aı19'MIOft-Kdta Pro)tti 
(Enaji ve nllıunan); 4. A..,,,an-Gilbu ArcıMn Projai; 7. Gar,J.tıırlq Projoi, 7.1. Hmcap Banüı ve 
rulamarı, 7.2. kuyucak Barajı-Komik Barajı ve sulamalm. p~aj mlamalan; 1. Dlt:h Krotktı Pl'o)ai, 8.1. 
Krlllaz Baniı ve HES. 8.2. Dide BlnPiı ve HES; 9. B""""11 Pro)al. 9.1. Bıdmmı Barajı ve HE8. 9.2. Balnuın 
S~ Sahil 81118111811, 9.3. Bakman Sol Sahil 8ul8Dl81ı~ 10. Batm1111~1Jv1111Pl'o}al;11. ~ Pl'o)nl; 12. lltm 
Projui; lJ. Ciue P,ojui_ 13. 1. Cizre Projesi ve HES, 13.2. Silopi Ov• Bul..,.,.. 13.3. NUllPin-Ciıte İdil 
poq>aj Sulıımmı; 

GAP tapıamın4oki pro)eln. 6Ultıma ve enerji ylJnllntlm p 1Milütllr. 
A. Ftrtıt Hnıtm - 14. Baraj (llllama + aıc!lji amaçlı); 1.5. bichele.klrik aanıral (.5.301 MW kurlu 80ç ve 98 

milyon kwh Ordilecek enerji mildan); 16. Sulama projen ve Onitm ile mllllSClk arazi miktan: 1.091.203 
belctar; 

B. Diı:le Bavıan - 8. Banğı (ırulıana+aıaji mıaçb); 8. Hicl-odeidrik Slldnıh (2.172 MW kurlu 80ç ve 7 
milyar 247 milyon .kwh Ottıilecek eo«ji); 9. Sulama Projari ve Oniteli ile 11,Janeaık arazi: 601.824 ht.ictar. 

C GAP Toplamı (Fırat Bn:on + Dich B~ p feki/b ~ - 22. Bı1n9; 19 Sıaıtraı (toplam 
7 .476 MV kıın>hı stı~ve 27 .345 milyar kwb enerji); 25 Sulama Projesi (1.693.027 helds alanın 1Ulamım). 
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girrnektedrr. OOnOm'Ozde bu proje, brr seri baraj ve hidroelektrik santralleriyle sulama 

tesislerinden öte, her türden altyapı, tarımsal yapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, saAJ.ık ve 

öteki tesis ve hizmetlerini kapsayan çok yönlo gelişme projeleri demeti olarak kabul 

edilmektedir. Tüm tesisleriyle 30 yıl içinde 2006 yılından tamamlanması 

i'ıngörülmekte.rliT. Projenin su kaynaklarının geliştirilme11ine ve hidroelektrik enerji 

tesislerine ilişkin Karakaya Barajı, Urfa T1lneli gibi büyük yapılanna 1976 yılında 

başlanılmıştır. GAP projeler demeti içine en önemli yere sahip tesis olan Atatork 

Barajı'nın derivasyon tonelleri inşaatına 1981 yılında başlanmış ve 1983 yılında Atatürk 

Barajı inşaatı ihaleye verilmiştir. 

TOrkiye'de DSİ'ce sulanan alan 1.2 milyon hektardır. GAP Pro_jesi tamamlandığında 

sulanacak ar8.7.i 1. 7 milyon hektar olacaktır. ôte yandan, su11l11la programının tümOyle 

uygulamaya konulması halinde, yıllık enerji üretimi toplam 27 .3 milyar kilowat/saat 

olacaktır. Bu miktar, Torkiye'de termik ve hidroelektrik kaynaklardan üretilen toplam 

enerjiye yakın olup, Oretilen hidroelektrik enerji değerinin yaklaşık ilci katıdır. GAP .. 
projesinin enerji ve tarımda gerçekleştirmeyi öngördilğü bu değerler, projenin yalnız 

GüneydoAu Anadolu'nun deAil, tibn ülkenin kalkınması için de önemli olduğunu gözler 

önOne sermektedir. Zira proje tamamlandığında ülkemizin sulanabilir toprak varlığı ve 

üretilen enerji miktarı bir kat daha artını, olacaktır. 

GAP projesinin uygulandıAı bölgede ülke nüfusunun yaklqık %9.S'u yqamaktadır. 

Okur-yB7M oranı, ülke ortalamasından daha dOtok olup, erkeklerde% 63, kadınlarda% 

30 civanndadır. işletmelerin % 90'ında, bitkisel Uretirn ile hayvancılık birlikte 

atılmaktadır. Bölgede tarım topraklarının %5S'inde tahıl tıretimi yapılırken, her yıl %18'i 

nadasa bırakılmaktadır. Projenin uygulanmasıyla birlikte, artık nadasa gerek kalmayacak 

ve arazinin dörtten birinde ikinci 11rün ekmek m11rnknn olabilecektir. Böylece bölgede 

tahıl -Oretim terkedilerek, pamuk, patates, 9eker pancarı vb. -OrOnlerle, öteki endüstri 

bitkilerinin üretimi mnmkün olabilecektir. Bu üretim de bölgede tarıma dayalı 

sanayileşmeyi teşvik edecektir. 

3.1.6.2 GIJneydofu Anadolıı BIJlgni Projeai'nbı Gereli 

Başlatılmış olan proje uygulamaımdan beklenen sonuçlara erişebilmesi için, bu 

projeye hizmet götoren bakanlıklarla, kamu ve ö7.el kunıluılann ahenkli bir şekilde 

çalışmaları gerekir. Bunun içinse, GAP projesinin, bir bölgesel kalkınma planı dtızeyinde 

planlaması ve bu planın uygulanması için G1lney İtalya'daki Me12.0giomo sandıAı gibi, 
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özel bir örgütün ohışturulmaınnda yarar vardır. 

Doğu Anadolu Bölgesi kadar, Torkiye'nin kalkınması için de önem aneden GAP'ın 

bölgesel kalkınma planı çerçeveRinde yiltiıtOlmesi arayı9ı gecikmi9 olarak başlatıldı. GAP 

ve bolge gelişimi sorunlarıyla ilgilenen ilk kurul, DPT bruıyeıinde 197 1 yılında kurulan 

"Aıgellfmif BIJlgeler Dalrui"dir. Bu dairenin çalı9malan çok yetersiz kalmış ve 1984 

yılında, plan gereksinmesi ve dolayısıyla gerekli araştırmaların yapılabilmesi için 

TOBlTAK, Tanm ve Ormancılık Araştınna Grubu (TOAG) aracılığıyla GAP İhtisas 

Komitesi oluşturulmuştur. Bu komite çeşitli araştırmalar sonund~ GAP'taki ana sorun, 

tüm sektörlerin birlikte geliştirilmesi sorunu olduAunu belirten bir rapor dilzenlemniştir. 

Bölgeyle ilgili tom kalkınma sonınlarıru bir araya topladığı bu rapord~ GAP'ın asıl 

sorununun bölgesel kalkınma olduAu vurguhmmaktadırt6s. 

Bu raporun arkasmdan GAP'ın koordinasyonunu sağlama görevi 1986 yılında 

DPT'ye verildi. DPT, GAP'ın bir enerji ve Aulama projesi olmaktan öte, bir entegre 

bolgesel kalkınma p;~jesi olduğunu benimsedi. GAP'ın koordinasyonunu yOIQten DPT, 

ilk adım olarak 1987-89 yıllan arasında G1bıeydoğu Anadolu Projesi Master Plan 

çalışması TOrk-Japon ortaklığı olan bir koruıorsiyum'a hazırlattı. 

Master Plan çalışması, makro dilzeyde, bölgenin kalkınma hedeflerini belirlemiş, 

GAP bölgesi ile Olkenin diğer bölgeleri arasındaki geli,mi9lik farklarını azaltmak 

amacıyla neler yapılabileceAini ortaya koymu9tur. Bunun içint66: 
- bi>lge ekonomisinin gelqtlrllmal, 
- kırsal alanda vertmUUl'n 1ıe lstllldam imkanlarının gelqtlrtlmal, 
- blJlgede uygulanacak yatınmltuda, proje altemaltfferl ar111111dtı tMVcut ve potanıtyel, 

fl:lluel ve flnamal kaynaklann d"""'"' da dikkate alınacak lıua, orta ve uıun vadede 
IJncdtklerln te11pttt ve projelerin ekonomik rantabtUtnlnt aıaUmayacak bir 11Mrede bltlrtlmnt, 
entegre ve koordlneU bir şekilde planlama, programlarema ve •ygıılanmalan, 

- ,,osyal l.'ttkrarın Hflanması, 'Ozerinde dunnu9tur. Bu çerçevede Master Plan, 

bölgenin kalkınması için makro dQzeyde neler yapılmasının milmk11n olduAunu analiz 

ederken~ sektörler bazında yOrOttılecek alt-bölge çalıflllalannı da ortaya koymaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili görevleri DPT (bruıyeıindeki GAP Grup 

Başkanlığı düzeyde) yürOtnlnrken, bu görev 27. 10.1989 tarihinde 338 sayılı Kanun 

t6S K. Taylmı Dericiojlu, "Glbıqtlolıı Aluıtlobı hojoi'nlır Ekonomik u Soqal Elkllert". TOrkiye'de B6lsaıeJ 
Politiblan. Ekonomik ve 80fta1 EtOdler K.onferg Heyeti fmnhul 1989. 111-112. 

1 66 Bafbakanlık, ~/J.fat TQriiye, Glbıqtlofu AırodDbı Pro)al (CUP), Aııkara, 1988, 13-4. 
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HOkmünrle Kararname (KHK) ile oluftimılan "Gllnqdofu Anadolu BIJlge KalAmma 

ldtıreai Teılrilatı"ruı verildi. Teşkilat, "GDneydofu A1111dolll Projesi YIJbılı kurula" 

ile GIJneydolu A.nadolll BIJ'6e KalAınma idaresi B111Aanlılı"ndan olutrnaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu Başbakanın başkanlıAında, ilgili bakanlardan 

oluşan bir Ost kurul niteliğindedir. Kumlun sek:reterya hizmetlerini ise, "GIJnqdofu 

Anadolu BIJlge KalAınma idaresi Baılranblı" yilı11trnektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölge Kalkınma İdare11inin görev stıresi 1 S yıl olup, bölgenin 

gelişmesiyle ilgili her U>rlil kararı almak, uygulamak ve uygulamayı kontrol etmekle 

sorumludur. İdare, görevlerini saAlıklı bir şekilde yapabilmek için, hem GAP bölgesi için 

araştırma ve uygulama projesi yaptıracak, hem de bolgede sektorlerarası entegrasyonu 

ıağlayacak kısa ve uzun vadeli planlan gerçeklettirecektir. Bir başka deyifle, bölgenin 

kalkınmasından sorumlu olan idare, kısa ve uzun vadeli bölgesel planlar aracılığıyla, hem 

kalkınmayı yönlendirecek, hem de uygulamayı kontrol edecektir. 

GAP ile ilgili· çalışmalar, her iki ayda bir olmak ü.zere GAP'la ilgili Devlet 

Bakaru'nın başkanlığında toplanan GAP Koordinasyon Kurulunda temsilcileri, yöredeki 

üniversitelerin rektörleri, Bölge valisi ve belediye başkanları, üniversitelerin temsilcileri 

ve bölge illerin Ticaret ve Sanayi Odalar temsilcileri katılmaktadırt67. 

3.2 PLANLI DÖNEMDE GERÇEKLEŞTiRiLEN KIRSAL 
KALKINMA PROJELERi 

Planlı donemde hazırlanan bölgesel kalkımna projeleri~ geri kalmış bölgeleri 

kalkındırmak ya da bölgesel sorunlara çözOm gelittirmek amacını gütmektedir. Oysa, 

ülkemiz nilfusunun yansından faZtası kırıal kesimde bulunmaktadır. Kırsal kesimin bu 

payı, nispi olarak daha az gelişmit bölgelerimizde daha yQkıektir. Kırsal kesimin 

gelişmesinin sağlayan önlemlerin alınmamasıy kırdan kentte doğru olan g()ÇQn daha da 

tuzlanmasına, istihdam imkanı olmayan ntıfusun kente atılmasıyla ve dengesiz 

(demografik) kentleşmeye neden olmaktadır. 

Kırdan kentte doğnı olan göçiln hafifletebilmenin tek yolu. kırsal yörelerde istihdam 

imkanlarını artırmaktır. İşte bu amaçla, Beıinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkuuna 

Planlarının ilke ve politikaları bOlOmilnde entegre kalkımna projelerine yer verilmiştir. Bu 

t ~7 . Kmal Jta1kınına ça1ıpnalan için bak, Bıııfbabnblc, 33--47. 
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projelerde kıreal keeimde yaşayanların gelirlerini artırabilmek ve yaşam şartlarını 

iyileştirebilmek için161: 
- o,ettm arlırıcı lıe, "''IJJ iJnlnnln alınmasına, 
- kırsal alt-yapının (yol. su, eh!tarllı ve telefon) lylleftltllmulne, 

--tanm dqı ekonomik faaUyetlerln (tarım dayalı ıanaytle' ve tl ıanatları) 

de$teklenme.dne çalqılmaktadıt. 01kemi7.de halen ikisi tamamlanmıt> ilcisi devam etmekte 

ikisi de hazırlık aşamasında bulunan altı kırsal kalkınma projesi vardır. 

3.2.1 Tamamlanmıı Olan Kırsal Kalkmma Projeleri 

Ülkemizde şimdiye kadar iki kırsal kalkuuna projesi uygulaması başarıyla 

sonuçlandırılmıştır. Bunlar 1984 yılında tamamlanan Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma 

Projesi ve 1989 yılında tamamlanan Emırum Kırsal Kalkuuna Projesidir. 

J. 2.1. l Çorum-Çankırı Kır.tal Kallnuna Projesi 

Çorum-Çankırı Kırsal .Kalkınma Projesi olkernizde uygulana ilk projedir. Bu projeye 

1972 yılında HftkOmet-FAO-DOnya Bankuı i'birliAfyle başlanmıştır. 1974 yılında 

hazırlıkları biten ve uygulamasına 22 Ocak 1976'da başlanan projenin 1981 yılında 

tamamlanması öngörolmoşse de ancak l 984 yılı Haziran ayında bitirilmiştir. 

Ülkemizin geri kalmı, illeri arasında yer alan Çorwn ve Çankın'nın kırsal alanını 

kapsayan projenin uygulandıA1 yOrelerdeki çiftçilerin gelir dftzeyleri, 197 5 yılın~ illlce 

ortalamasının ancak tıçte biri kadardır. Köylerin yansından azında (o/o42) içme suyu ve 

ancak yirmi haneden birinde elektrik vardır. Nilfuslannın o/o40'ı tarımla uğraşan bu iki 
ilimizde tarım yapılan 900 bin hektar alarun 800 bininin de kuru tarım yapılmaktaydı. 

Proje, tarımsal ve hayvansal nretiminin artırılmasıyla kırsal alt-yapırun iyilettirilmeıini 

kapsıyordu. 80 bin çiftçi ailesinin bulundu~u bu ilci ilde nadasa bırakılan arazi miktarın., 
topl.am arazilerin %46'sından o/o26'a indirilmesi amaçlanıyordu. Sekiz kamu kuruluşun 

görev aldığı ve Dnnya Bankasından 44.8 milyon dolar kredinin alındığı projedeki yol, 

içme suyu, elektrik ve sulama projeleri, gecikmeyle bitirildi. Ancak proje 

tamamlandığında buğdayda verimlilik, Çorum'da %164 (1.4 ton/ha'dan, 2.3 tonlha'ya), 

Çankın'da %244 (0.9 ton/ha'dan 2.2 tonlha'ya) oranında artmıştır. Arpa ve patateste 

sağlanan verim artışları da aşağı yukarı buAdayınki dOzeyindedir. Proje tamamlandıAtnda 

t ti!I Dinla-, BlJtıuet. 222. 
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köylilniln yaşam diımyinde, kayda değer iyileşmeler olmuştur . 

.f. 2. 1.1 ETıuTum KıTaiU Klllkınma PTojeai 

Erzurum'un 10.SO köyünde tarımsal üretime ve istihdam imkanlarını arttırarakıd9, 

gelir dttzeyini iyileştirmeye yönelik olarak hazırlanan projenin 1982 yılında haf laması ve 

1986 yılında bitirilmesi öngörülmOştOr. Ancak, proje l 984 yılında başlatılmış ve 1989 

yılında tarnamlarunıştır. 

Yöre ekonomisinde hllvyancılıAın Onemine paralel olarak, hayvan saAlıAı ve 

yetiştiriciliğine projede &Aırlık verilmiştir. 1983-1987 yıllan arasında Emırum ilindeki 

42.000 çiftçiye verilen 18.8 milyar liralık kredinin %78'i hayvancılıkla uAraşanl.aı 

almıştır. Pr~je sayesinde tarımda mekanizasyon dozeyi yokıelirken, suni g1lbre kullanımı 

yaygınlaşmış ve sonuçta hububat, yem bitkileri, baklagiller ve patateıin veriminde 

%1 lO'dan %160'a varan oranlarda artı9lar kaydedilmittir. Aynca, gelir ve istihdam 

alanında sağlanan iyileştirmeler, Erzurum ve ôteki illerimize olan gôçQn hızını 

yavaşlabnıştır (göç oranı o/o 12 .5'den %5. 9'a dOtmtııtor). 

3.2.2 Devam Etmekte Olan Kırsal Kalkınma projeleri 

Halen Bingöl-Mut ve Yozgat Kırsal Kalkıruna Projeleri devam etmektedir. 

J. 2. 2. 1 BinglJl - Muı Kırıal Klllkmma PTojui 

1983 yılında gündeme alınan Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projeıi, FAO ve DPTnın 

işbirliAiyle 1988 yılında tarnarnlanmıftır. 52.5 milyon dolarlık bir maliyete sahip olan 

projenin (20 milyon doları dıf kaynaklıdır), 1990 yılında başlayıp 1998 yılında 

tamamlanması OngOıillrnüftOr. 

Aynı ıekilde, Bingol-Muf Kırsal Kalkınma Projesi, BingOl ve Muş illerinin kırsal 

kesiminde bitkisel ve hayvansal üretimi ve verimliliAi artıran, tarımcıların gelir ve yaşam 

dUzeylerini iyileştirmeye yöneliktir. Aynca, kırsal kesime alt-yapı (yol, su, elektrik başta 

olmak üzere) gôtürülürken, köyloletin tarım dışı faaliyetlerden de gelir elde 

edebilmelerini saAlamak amacıyla yOre halkına el sanatların öğretilmesi ama9larunaktadır. 

169 Proje tutan 1S7 milyon dolardır ve DOnya bank,.. ve fFAD tandindsn desteklemniftir.; Filiz~. K~al 
K'ıtlkuıma, DPT, Ankara, 1993, ı.35. 
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J.2.2.2 Yoıgat Kırtral Kalkınma Projetri 

Temmuz 1990'da projesi tamamlanan Yozgat Kırsal Kalknuna Projesinin 1991 

yıhnda uygulamaın başlatılmış ve 1997 yılında bitirilmesi planlanmıştır. Toplam maliyeti 

40.S milyon dolar olan bu projenin 16.4 milyon dolan dış kredidir. Proje, Yozgat ili kırsal 
kesiminde yaşayan nüfusun gelir düzeyini yQkıeltmek ve yaşam şartların iyileştirmeye 

yöneliktir' 10. Bu şekilde her yandan tarımııal verimlilik ve üretim arttınlken, aynı 7.8J1landa 

yeni istihdam imkanlan oluştunılacak ve koylilniln yaşam düzeyi iyileşecektir. 

3.2.3 Hazırlık Aşamasında Olan Projeler 

Hazırlık aşamasında olan iki proje vardır. Bunlardan biri Erzincan Sivas Kırsal 

Kalkınma Pro_jesi, diğeri DoAu Anadolu Yem Bitkileri Üretimi ve Hayvancılığı Oelittinne 

Projeııidirl 11 . 

~.2.3.l Erdncan Siva Kınal Klllknuna Projal 

Hazırlık aşamaları sOrdOrOlen Erzincan Sivas Kınal Kalkınma Projesinin toplam 

maliyeti 20 milyonu dış kredi olmak Ozere 71.4 milyon dolardır. Projede, Erzincan ve 

Sivas iıteri km;al kesiminde yaşayanları gelir ve yaşam d07.eylerini yOlcseltici önlemler 

OngorOlrnektedir. Bu önlemler öteki projelerde olduAu gibi, tanm ve hayvancılık alarunda 

oretimi artırıcı faaliyetlerin yapılmasını, ormancıhAın geliftirilrnesi, erozyonun 

önlenmesin öngörmektedir. Ayrı~ tarım dıtı gelirlerin artınlrnası için tanına dayalı 

RanayHerin geliştirilmesi, elsanatlannın yöre halkına öğretilmesi, ınılama ve diğer 

alanlarda kooperatifleşmenin teşvik edilmesi planlanmaktadır. Kuşkusuz, projede yol, su 

ve elektrik başta olmak '07.ere, kırsal alt-yapının Juzla tamamlanması da yer almaktadır. 

1 7o Bunun için l6ı kODUIU projede: 
- Tarım ve ~mcdık llamnda Oretim dOuyinin arttın1ma11 (bumm için 8~ 1lretim y6alemlerinio 

Oreticilete tamtılmım ve ldlçOk 6lçelde ırulmıa temleriıı yapılman); 
- KOye g6U!r'Olm alt-yapmm iyileflirilmesi (koy yollmmn yapam, kOylere içme ııuyu ıailarmum); 
- KOylOye tmmı dlfı almlanrıdıın 9elir e!de edebilmesi için e1 ıamtlanmn ve tanın dıtı uJrafl alıml111:11111 

öArdiJınesi (bumm. için dokumaahk. balıa.lık, ıınabk, ipe\bGce1c.cilili kunlan ~); 
- Tanmcılara her çefit girdi yardmn yapılmmt ve kredi verilmeli; &.ı8&0bnnft0r. 

111 Dinlet, BiJlguel, 224-225. · 

178 



J.2.J.2. Dolu Anadolu Yem Bitkileri Oretimi ve Hayvaneıbfı 

GeU,tinne Projesi 

Ekonomisi tanmR dayanan Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılıAın önemli bir yeri 

vardır. Ülkemiz hayvan varlıAının yaklaşık üçte biri bu bölgede bulunmaktadır. Bölgede 

hayvancılığın daha da geliştirilebilmek için bir yandan hayvan cinslerinin ıslah Ote yandan 

yem bitkilerinin üretiminin artınlması ve yem fabrikaların atıl kapasite ile çalışmalanrun 

ônQne geçilmeAine çah,1lmakbtd1r. Bölgede hayvancıh~ın gehştirilmefli için üzerinde 

durulan projelerden bazılar şu 9ekildedirt 72: 

- Bölgedekt Akkaroman ve Moıkaıomon ctnıt yeıll koyun 11kla11nı, yapay tolıumlama 
ile Meıtnos'a Qfılanmalı, 

- Koyun çiçek llaatolılr ile mtıcadele, 
- Aynca 1>1Jlgede montaft>n dnıl ıılrrların yetqtlrllmulnln tefvtkL 

HayvancılıAın geli9tirilrneıi için DoAu Anadolu Bölgesin'de üretilen projelere 

paralel olarak, Kalkınmada ôncelikli Yöreler'de h.ayvancılıAın geliftirilmesi için aynca . 
teşvik tedbirleri OngOrtılmektedir. 

17?. İanail Saııca,Kalkuunatla Öncellkli YIJrelule 11'U1 Temel.KolUllM, DPT, Aııka-a, 1991, .. 3s. 
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iV BÖLÜM 

GONOMOZDE TORKIYE'NIN DOCU VE GONEYDOCU 
ANADOLU BÖLGELERiNiN DICER BÖLGELERLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

1 - GÜNÜMÜZDE TÜRKIYE'NiN 
ANADOLU BÖLGELERiNiN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

DOGU 
DiGER 

ve GÜNEYDOGU 
BÖLGELERLE 

Cumhuriyet kurulurken çok az da olsa var olan ve 7.8Jllanla daha da artan 
bolgeleraraeı geliımitlik farkları, 1960'lara gelindiAinde, artık farkına varılmaması 

imkansız domye gelmiştir. 1961 Anayasuı'nın hazırlandığı o dönemde Ulkemime 
hlHedilmeye ba9lanan ımll}'al adalet duygusu, Avrupa BirliAi'ne tam 'Oye olmaya 

yönelmenin etkisi, bölgesel dengeıizliAin azaltılması çabalarını gOndeme getinniıtir. 

DPTnın kurulması, bu alandaki isteklerin berraklaşarak ön plana çıkmasını saAlamııtır. 

Ulkemizde bölgeleraraeı geliımitlik farklanıun yoAmtluAunun saptanmasında e888 

alınacak olan bölgesel ayırım, 1960'lardan bu yana siırekli deAiımiftir. 1970'lerde 

benimsenen ve homojen bölge kıstasına göre saptanan 19 e«ıd bölgesi ayırımı ile 

l 980'lerden sonra benimsenen ve polari7.e bölge kıstasına göre saptanan 16 bölgeli ayırım 

1990'larda terkedilmiıtir. Gftndmilzde DPT ve DİE tarafından yapılan istatistiki 

deAerlendirmede "colrafi bilge" ayınını, esas aluunıfttt. Burada, ye4J cofrll/i biJlge 

ayınmını Ull8 olarak, çqitli •oqo-ekonomil gellpnlflik indebilu! glJr~ blJlgeler 

birbirleriyle Aarıılıqtmlacdtır. 

ôte yandan, DoAu ve OUneydoAu Anadolu'yu olufhttan 22 il, 1llkemizdeki nispi 

olarak geri kaJrnıt olan illerin bir kııımıdır. Oysa bOlgelerarası gelitmiflik farklannı 

azaltmak amacıyla uygulanan teıvik tedbirlerinden yararlanacak olan "Kallıınm11do 

Öncelik YIJ7eler"i oluıturan iller, DoAu ve GftneydoAu Anadolu'ya komıu birçok ili de 

kapsamaktadır. 

Kalkınmada öncelikli Yöreler, 1Ocak1994 yılı itibariyle 22'ıi Birinci Derecede ve 

13'11 lkinci Derecede öncelikli olmak 07.ere 34 ilden oluşturmaktadır. Zonguldak'ın 

Karab'Ok ve Ereğli ilçeleri 2. derecede ôncelikli İller, merkez ve öteki ilçeleri 1. Derecede 

öncelikli nıere dahildir. 
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Do~u Anadolu'yu oluıturan t 4 ilin 11 'i Birinci Derecede ôncelikli lller ve 3'11 ikinci 

Derecede öncelikli iller aruında bulunurken, GoneydoAu Anadolu'yu olutturan 8 ilin 7'ıi 
Birinci Derecede ôncelildi iller aruında yer bulurunakta ve sadece l'i (Gaziantep) 

Kalkınmada ôncelildi iller dışında kalmaktadır. Tablo 24'de görOldoAO gib~ Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu illeri dışında, bu bölgelere komtu bölgelerdeki 14 il daha 

kalkuunada ôncelildi illere dahil edilmittir. DoAu ve GoneydoAu Anadolu illkemiz 

nüfuslarının 1990 verilerine göre %18'ine sahipken, aynı oran KôY'de (I. il. Derecede 

KOY) % 28'e erişmektedir. 

Tablo 2": Dolu l'e Gllneydofu Aruulolıl l'e Kdınnuıda ôneelilll YIJreler 

LDerece ~ Gon!fdol:g D. Derece DoitJ GOn!fdOl:g 
Once. illa- Anadolu • _. . Once. ıı . Anadolu Auadolu 

1 A119'oma1t ı. Adgy11111J111 l . Amuya 
2 A.ln .L...Airı 2. Çanları 
J Bolmo1t Uatmım 3. Çorum 
4 Bayburt 4. El~ 12. Elazıl 
$ Bilr61l ~. Binı§I 5. Erım-11m ıJ Ermrum 
6 Bllll.ı 3. Bitli• 6 Kastamonu 
7 ~arbokır ~.J2lyarbalar 7. MollflJ1o HMllltıı 
8 oomnıhmıe 8. K.M•q 
9 Hokkorl ~.Hakkari 9. Sinop 
10 Kor. 5. Kan 10. Siva 
11 Mortlüs ~. M•dirı 11. Tokat 
12 Mllf 6Muı 12.Yoqu 
13 Siirl 1...liiıı 13Zopldak2 

14 Şır11ak 6. Sımak 
15 Tımc~li 2 Tunceli ı- ~az:iımtm' 
16 Van Um 
1 7 hdolıan 2 Ardahg 
18 Ildır ıoııc1ır 
l 9Zoıt611ldak' 
20 Artvin 
21 Şmlıurfa 1 lımlmrl'ı 
11 Er:lnctUt 11- • 

• K.•abOk ve Eretli ilçeleri hariç. 2 KarllbOk ve Rrejli ilçeleri. fabl. KarllbOk. 1995 Haziran 
tıı.rihiııde il oldu. s KiU1, 199S Haziran tarihinde il oldu 

l 990'lar Ttırkiye'ıindeki bolgeıel geli,mi9lik farklarını ortaya koyabilmek i9in, 
nlkemizin yedi bolgeaini ııosyo-ekonomik geli9rniflik indeksleri yOnOnden bir biriyle 

karşılqtınlacak ve bu .kartılqbrmalarda öncelikle nlkemizin nnfuıwıu %18.6'ıına sahip 

olan DoAu ve Oiıneydoğu Anadolu ile, nlkemiz n1lfu1Wlwı 'Yo20'ıine ıahip, Mannara 

Bölgesinin verileri ön plana çıkanlacaktır (Tablo 25). 
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Tablo 25: Dofu ve GIJneydofu Anadolu BIJ/geleri ile KÔY'lerin NfVus ve 

YDıiJlçfJmllnlln Tllrlıiye'delıi Paylan l'e Nnfus YolunluAllln (1990) 

Dolu Anadolu B6l3esi 
GOneydotu Anadolu 861. 
Doju ve GOneydoju Anadolu Böl 
Kallnnmada ôncelilcli Y6reler 
TO • e 

Kaynak: Dinler, 228 

N~ (%) YRzJJlç/llllll (%) 
9.47 
9.13 

18.60 
26 

100 

21 
7.5 

28.S 
44.3 
100 

1.1 DEMOGRAFiK DURUM 

1990 yılı verilerine göre, olkemiz nofusunun o/o 23'S'i Marmara Bölgesinde, o/o17,6'i 

lç Anadolu Bölgesinde ve o/o 18,611 (10,5 milyon kiti) nispi olarak en geri kalmış bölge 

olan Doğu ve OoneydoAu Anadolu Bölgesinde ya9amaktadır (tablo: 26). 

Tablo 26 : tJUcemiıtk Nil/us Seyri ve Nllftu Artıı Hıu (binde) 

B6laeler . 1980NOfbı % 1985 NOfutu % Yıllık Artıt Hw 
Akdeniz Böl. 6.124.316 12.09 7.026.489 12.44 27.48 
İ>olu Anadolu 861. S.170.031 10.20 5.347.659 9.47 6.76 
EaeB61. 6.746.769 13.32 7.595.221 13.45 23.69 
O. Dolu Böl. 4.346.947 8.58 S.158.013 9.13 34.22 
~ Anadolu 861. 9.216.834 18.19 9.942.793 17.61 15.16 
Karadeniz 7.962.047 lS.72 8.107.253 14.36 3.61 
MamuıraB61 11.097.514 21.90 13.295.607 23.54 36.14 
Tnrkive 50.664.458 100.0 56.473.035 100.0 21.71 
.lstmıbul 5.842.985 11.53 7.309.190 12.94 44.78 ·-· ~ ı---· -· Ankara 2.909.946 S.74 3.236.626 S.73 21.2! 
İzmir 2.317.829 4.57 2.694.770 4.77 30.14 
Bölgeler 1992 Tahmini % 1997 Tahmini % yıllık Artıt 

NOfutu NOfum Hw 
Akdeniz B6J. 7.403.380 12.56 8.396.179 12.83 2.5.17 
Dolu Anadolu 861. 5.448.663 9.24 S.693.873 8.70 8.80 
E.Re B61. 7.935.337 13.46 8.792.208 13.43 20.Sl 
G. Dolu 861. S.504.S9S 9.34 6.434.130 9.83 31.21 
İç Anadolu .B6J. 10.229.770 17.35 10.920.692 16.68 13.07 
Karadaıiz 8.183.735 13.88 8.336.116 12.73 3.69 
Marmara Böl 14.2SS.144 24.18 . 16.887 .803 25.80 33.89 
Tftıkiye S8.960.62S 100.0 6.5.461.000 100.0 20.92 
UtanbuJ 7.963.429 13.Sl 9.792.075 14.96 41.34 
Ankarll 3.364.439 S.71 3.678.412 5.62 17.84 
İzmir 2.851.247 4.84 3.2.58.482 4.98 26.70 
Kaynak: DPT. tıleri İtibariyle Çqitli GlJıterseler. Ankara. Haziran 1993, s. 56. 

Aynı şekilde, ntıfus artış hızı yontınden bölgelerimiz arasında, özellikle .iç göç 

nedeniyle Oncmli farklılıklar olduAu gözlenmektedir. Ülkemizde 1985-90 yıllan arasında 
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en yiikeek yıllık nüfuA artışt tu7.t binde 36. 1 ile Marmara Bölgesinde gerçekleştirilirken, 

bu bölgeyi binde 34.2 ile G1lneydoAu Anadolu Bölgesi izlemiştir. En dütilk nüfus artıı 

hızı, en çok göç veren Karadeniz Bölgesi (binde 3.6) ile DoAu Anadolu Bölgesinde 

(binde 6.76) gerçekleşmi9tir (Tablo 26). 

Ülkemizin nispi olarak en az gelişmiş bölgeleri olan DoAu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri ftl'8Rtnda nnfue artış hızları y0n11nden 1985-90 döneminde ortaya çıkan bu 

önemli farklılıAın nedeni1, G1lneydoAu Anadolu Projesi ve bimyesin~e T1ll'kiyetnin önemli 

ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Gaziantep kentinin bulunduğu Güneydoğu 

Anadolu'nun nüfus tutmaya başlamasıyla açıklanabilir. Doğu Anadolu Bölgesi ise, 

yUksek doğurgmlık oranına sahip olmasınaı karşın gOç nedeniyle nüfuı kaybettiğinden, 

kendisi gibi yoAun göç veren Karadeniz Bölgesi ile birlikte, iUkemizde yıllık ntıfuı artışı 

hızı en düşük olan bölgedir. Bölgeler itibariyle 1980-SS yıllarında net gOç ve net göç 

oranları incelendiAinde ülkemizde binde -50 ile en yOkıek gOç venne hızının DoAu 
Anadolu'da gerçekleştiği ve bu bölgeyi Karadeniz (binde -30) ve OOneydop Anadolu'nun 

(binde -23) izlediAi gerDlrnektedir. Ôle yandan en yQkıek net gOç alan bölgeler Marmara 

(binde 39) ve Akdeniz (binde 16) bölgeleridir (tablo27). 

Tablo 27 : BIJlgeler itibariyle Net GIJç '1e Net GIJç Oranı 

B6laeler 1985 NOfunı lc06c DD06c Net06c NetG6cHw' 
ManwıraB6l 10.036.022 9.55.866 .564.273 391.593 39 
Eıe 861. 6 .075.596 397.411 312.948 84.463 14 
Karadeniz 6.991.933 303.222 512.080 -208.858 -30 
AlcdmizB61. 5.362.072 339.318 255.381 83.937 16 
le Anadolu B6l. 8.140.168 .52.5.986 .576.964 -.50.378 -6 
G. Dolu 861. 3 . .571.721 160.180 240.836 -80.656 -23 
Dolu Anadolu BGI. 4.409.74.5 203.890 423.991 -220.101 -.50 
TOrkive 44 • .58? .2.5? . 2.88.5.873 2.88.5.873 • • 
Kayııak:DİE, ll ve B6lge İlt.llli.ıikleri, Ankara, Aralık 1993 • Tftıkiye toplemuıda iç g6ç dtt g6çe e,itti 
'(binde) 

Ülkemizde nispi olarak daha az gelişmiş doAudan batıya doğru göçün Onümru:deki 

ı Dolu ve GOneydolu Anadolu B61geleleri, iktisadi balamdan ",.qfta cdedm" bir b6lge olmaktan çok. "ntf/to 
tayb~dm" bir-y6releridir. Yani, J>otu'dan Blltı'ya dotru. IOretli bir e6ç ve akm vardır. Devlet, çefitli tecl>irler 
alarak en azmdım bu 96çleri cUdmmak için senidi yatınmlan yapmak cbuımndadar. S. Ahmet Arv81i. Dop 
Alttıtlolu Ga~ Ankara, 1992. ı.SS-.59. 

2 1966-67 Tihtiye nftfuı arapuuıama s&-e. genel dojtqanltlc hm en yDbdt olmı b6lgemiz Dolu Amıdolu'mr. 
(karda binde 224.2 ve kemte binde 186. 7). Oene1 cfolurBmlık onan en cilfOk olmı b6l9emiz İle Eee b6lplidir 
(brda binde 152. kentte binde 99.6). ôte yandım sene! dolur811111ık oranı İııf.anbu1'da binde 84.Ve, tmıiı'de 
binde 90.S'e dOtmektedir. SevU Cerit, Tlll'~'b Nqflo DofUT8fllttık ÔIJbnlQIR*, Ankara. 1989, a.24. 
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yıllarda da ıı'Oreceği ve 1992-97 yıllan araınnda da yıllık nOfuıı artış hızının bölgeler 

arasındaki daAılımının Mannara Bölgesi lehine devam edileceği öngörOlmektedir. Bu 

projeksiyona göre, DoAu Anadolu'nun 1985 yılında %10,2 olan ülke nüfusu içindeki payı, 

%8,58'den %9,83'e yQkselmiştir. ôte yandan, Marmara Bölgesi'nin kalabalıklqmaya 

devam edeceAi ve 1985 yılında Olke nofuııunun % 21,9'una sahip olan bölgenin 1997 

yılında ülke nüfusunun% 25,S'ine sahip olacaAı öngörülmektedir (tablo 26). 

Tablo 28: 1970-1985 Yıllan Arıumdoki GIJç Durumu (iller) 

iller 1970-75 1975-80 1980-85 tller 1970-75 1975-80 1980-85 
Adrvaman -86.61 -31.?6 -34.02 Siirt -13.40 -26.28 -37.SS 
AJrı -43.25 -71.49 -48.10 TunefJli -109.18 -81.82 -114.79 
BİDR6l -19.98 -48.28 -39.46 Van 4.93 -1?.75 -23.60 
Bitlis -95.40 -?3.66 -32.99 Elwl -0.01 -40.30 -29.56 
Diyıırbakır -15.?8 -21.94 -14.61 Erzincan -27.24 -32.SS -39.78 
Hakkari -48.36 -14.48 -6.14 Erzurum -26.24 -59.46 -58.79 
Kan -44.86 -100.52 -7fl.87 Maim.va -19.43 -39.11 -20.31 
Mardin -28.09 -53.16 -44.64 Sllllıuıfa -79.65 -58.55 -20.42 
Muı -27.85 -59.34 -28.69 
Kaynak: DİE; Cemil Kutbay, Kalkınmada öncelikli Y6reler Raporu, DPT, Aııbra, 1992, a.25 

Not: İlin ııdıip otduju ne.t g6ç0n dönem ortalıanuı il nftfulODa b6I011111e1iyle bulunnmpur. 

Doğu ve Ooneydoğu Bölgelerindeki illerin · 1970-85 doneminde gOç durumuna 

bakıldıAınd8> Tunceli ili en fazla göç bulunan il olurk~ bu ili Karı, Bitlis, Mu9 takip 

etmektedir. Bu arada, belirli dönemlerde bu sıralamaların deAittiAi de görolrnektedir. En 

az göç veren iller ise, Elazığ, Van, Eızincan, Diyarbakır illeri gelmektedir. Bunlarında 

belirli dönemlerde değiştiAi gözlenmektedir. l 950'lerden gtınOmtız.e, ülkemizin 

doAusundan batısına doAnı yönelen göç, batıdaki kentlerimizin giderek bOyQmesi 

olgusunu ortaya çıkarmıştır. 

1.2 ŞEHiRLEŞME 

Olkemi7.de ı 923 ile ı 950 arasında nofuıwı o/o 80 gibi boyo.k bir kısmı kırsal 

yörelerde otururken, l 950'1erden ba,tayarak kırdan kente doAru bir göç başlarnı9tır. Bu 

göçle birlikte, l 950 yılında % 23.8 olan kentlefme oranımız hızla artmış ve 1990'a 

gelindiğinde % 56.2'ye yQkselmiştir (Tablo 29). Bununla beraber, l 990 yılında Torkiye 

genelinde % 56.2'ye erişen kentleşme oranı, bölgelere göre önemli farklılık1at 

göstennektedir. ülkemizin en geli9miş ve kalabalık yöresi olan Marmara Bölgesi'nin aynı 

zamanda kentleşme oranı en yOksek bölge (%76.2) olduğu gortılrnektedir. Mannara 

Bolgesi'ni % 64.5 kentleşme oranı ile İç Anadolu Bölgesi izlerk~ Karadeniz ve Doğu 

Anadolu kentleşme oranı en do,ük bölgelerimimir (sırasıyla o/o 40. l ve 42.5, Tablo 29). 
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Tablo 29 : Cofrafi B/Jlgelere GIJre Şelıirlqme Oranı 

BGlaeler 1940 1960 1980 1985 
MarmaraB61 3S.1 43.3 .53.3 75.4 
lç Anadolu 861. 14.8 24.8 47.S 61.S 
EaeB6l. 23.3 30.3 41.3 S7.11 
Akdeoi.ı Böl. 20.1 31.6 46.3 S4.2 
G. Dolu Blll H .8 16.1 .36.J 50.B 
Dol,, A.ntıd.obı BIJL 9.J U.4 J2.4 JB.4 
Karadeniz 9.2 11.4 28.0 36.l 
Tlll'khl~ 11.fJ 21.J 41.4 50.1 . 
Kaynak: DPT, iller itibariyle Çqitli 06ırter3eler, Haziran 1993. 

GrajiA 2 : Colrafi B/Jlgelae GIJre Şelıirleıme, 1990 

80 
70 
80 
&O 

<"' > •o 
30 
20 
10 .. 

1990 
76.2 
64.5 
56.9 
57.4 
51.6 
42.1 
40.1 
56.2 

&1,2 

O+-----+-----+-----+-~--+-----+-----------t 
Marmara IG Ep Bal. Mctenlı G. Do0U DoOU Klractenlz Tartclye 

Bal Anadolu Bal. Bil. Anadolu 
801. uı. 

Ote yandan, kentleşme oranJannın seyri konusunda ilginç bir geliıme son yıllarda 

DoAu ve GOneydoğu Anadolu gibi kentletme dilzeyi dOfGk olan bölgelerin kentletme 

hızlanrun olke ortalamasının 'Oz.erinde olmasıdır. 1985·90 arasında kentletme hızı en 

dOşOk olan Karadeniz Bölgesinde %17,5, Doğu Anadolu Bölgesinde %16, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde %13.6, Akdeniz Bölgesinde % 8.6, lç Anadolu ve Ege Bölgelerinde 

%2.2 düzeyinde olmuıtur. Doğu ve Gi1neydoğu Bölgelerindeki bu yQkıek kentletme hızı 

GAP projesinin olumlu etkileri yanında Gaziantep, Diyarbakır, Emırurn gibi merkezlerin 

batıya yönelen nüfusları tutmaya başlamalarıyla açıklanabilir. 

1990 nilfus sayımı verilerine göre, ülkemizdeki toplam kentli nüfusun %32.5'si 

Mannara Bölgesinde bulunurken, %8.5 GftneydoAU Anadolu Bölgesinde ve ancak o/o6. l'i 

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Ote yandan, kent biıyttklOklerine göre kentli 

ntıfusun oransal önemi incelendiAinde, nüfusu 100.000 ve iızerinde olan kentlerin ülke 

kent nüfusu içindeki payının Ttırkiye genelinde o/o66.1 olduAu gôtOlmektedir. Bu oran 

Mannaia Bölgesinde %80.2'ye yOkselirken, GüneydoAu Anadolu'da %S7. 7 ve nihayet 

Doğu Anadolu'da %55. 7 d07.e}'indedir (tablo 30). Kentleıme oranının en yüksek olduğu 

Marmara Bölgesinde kentli nüfusun %80.2'sinin yilzbinden büyQk n1lfutlu kentlerde 
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yaşıyor olmMı, bu bölgedeki merkezlerin ve ömllikle lstanbul'un qın büyümesinden 

kaynaklanmaktadır. Oysa nilfusu 50.000 ile 100.000 kivi arasında olan kentlerin toplam 

kent nofusu içindeki payı Torkiye genelinde % 12 iken ayıu oran GOneydoAu Anadolu' da 

%20.4'e, DoAu Anadolu'da % 14.4'e yOkselmekte, Marmara Bölgesinde iıe %8.3'e 

düşmektedir. 1990 yılında 9. 13 milyon nilfusa sahip olan tstanbul'da Marmara 

Bölgesindeki kentli nilfusun % 65.S'i toplanmıştır. ôte yandan lstanbul'da yaşayanlar, 

ülkemizdeki kentli nüfusun %28. l'ini, TOrkiye nOfusunun ise %12.~'i oluştunnaktadır3. 

ôte yandan Orta Anadolu'da kentli nOfusun %47.2'yi Ankara'da, Ege Bölgesindeki 

kentli nüfusun %51. 7'si 1zmir'de ve Akdeniz'deki kentli nüfusun %33'1l Adana'da 

oturmaktadır. Bu büyOk kentlerimizin b'Oyümelerini sOrdünneleri beraberinde çok önemli 

sorunlar getirmektedir. 70-80.000 ntıfuslu bir kentin nüfusunda yıllık %5 gibi bir artıı, 3 

ile 4 binlik bir nOfus artışını ifade ederken, 12.9 milyonluk lst.anbul'un nQfusunda yıllık 

%5'lik bir artı,, bu ilin nüfusun 645.000 ki9i arbnası demektir. lstanbul'u nüfusunda son 

5 yılda görfilen artış hızının önilm1lzdeki yıllarda aynen devam etmesi halinde, bu kentin 

nüfusu 1997 yılında 9.7 milyona ve 2010 yılında 18 milyona yaklaşacaktır. 

Tablo JO: Savıllımuı GIJre Knıtael NIJ fuaun BIJl/lael Dalılımı, 199(} 
B61ae NOfuı Keat ıayı Kentli Nofuau Kentli ofa Payı(%) 
Marmara 100.000ve+ 7 8.314.974 80.2 

S0.000-100.000 13 862.961 8.3 
20.000-50.000 27 737.836 7.1 
10.000-20.000 27 441.447 4.4 
To11lıun 79 10.JJ1.J1B 100.0 

OOneydotu Anad. 100.000ve+ .54 1..508.498 S.5.7 
so.ooo-100.000 9 553.343 20.4 
20.000-SO.OOO 14 459.562 17.0 
10.000-20.000 14 184.427 6.8 
Tooltım '' .l. 10J.8Jtl l()(J. (J 

DoAu Anadolu 100.000 ve+ 4 881.881 45.3 
50.000-100.000 4 282.336 14.5 
20.000-50.000 12 39.5.746 20.3 
10.000-20.000 28 384.203 6.8 
To11lam '' 1.9'4.166 100.0 

TOrkiye 100.000 ve+ 42 21.017.631 66.1 
so.000-100.000 58 3.839.755 12 
20.000-.50.000 139 4.14.5.579 13 
10.000-20.000 208 2.791.20.5 8.8 
ToplAm 447 .11. 794.17() 1()().() 

Kaynak: t. Kılınç, "Tllrtl!~'tl~ X-t!1tll~ım~1111t ôı~Ulltlm", Amme tdareei Dergisi, C.26, Sayı: 2, Haziran 
1993, ı.167-168. 

3 Bir batfca deyifle. Olkemizde 100.000 ve daha kalabalık nOfiJllu yerfetme makmainde Y111•111 y8kıatıJc her 
l 000 kifiderı 288'i İltanbul'da Y8famaldadu-. Dinls, BIJ'6ae~ 232. 
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Ülkemizde 1950'lerden bu yana, doaudan batıya ve Omllikle btıyQk kentlere doAru 

bir göç yoğunluAundan daha önce bahsedildi. Bu göç sonunda bOyQk kentlerimizin daha 
da kalabalıklqması başta istihdam, konut, saAlık, eAitirn, sosyal hizmetler ve çevre vb. 

olmak üzere bir çok önemli sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Büy1lk kentlerimize yönelen göç nedeniyle ortaya çıkan ve doAurduAu sorunlar 

yumağı ile dikkatleri çeken en önemli olgu, gecellondllltqmadır. Gecekondu ile saAhkh 

veriler olmamasına karşın, 1990 yılında DIAemivle llonutlann Dçte birine ydının 

gecelıondu oh/ulu tahmin edümelıJedir4. Türkiye'de gecekonduda yqayan nofusun 

kentsel nüfus içindeki payının l 9SO'lerden gOnümtb'.e değişimini gösteren tablo 31, 

1955'de o/o4.7 olan gecekondulu nüfusun, 1980'de %26.l'e ve 1990'da %33.9'a deAittiAi 

görülmektedir. Ülke genelinde kentli nQfuıun üçte biri gecekondularda yaşarken, bu oran 

b11y1lk kentlerimizde daha yükseklere çıkmaktadır: İstanbul nOfusunun %2S'i (bazı 

kaynaklara göre %6011), lzmir nQfuıunun o/o36'sı, Adana nüfusunun o/o26'sı, Gaziantep 

nüfusunun o/o40'ı, Diyarbakır nüfusunun %34'0, Şanlıurfa nOfusunun o/o17'si, Bursa . 
nüfusunun %9'u gecekondularda oturmaktadır. Bu oran Ankara'da %60'a yaklaşmaktadır.S. 

Bu durum son yıllarda Ankara'da imarlı konut sayısında d'Ozenli artış olduAun gösterir. 

Tablo Jl: TBrlıiye'de Gecelıondll ve Gecelıondıllu Nllfuıun Yıllara GiJre Dllfılımı 

Yıllar Gecekondu Gecekondulu DOfuı Kentael nofuı oavı (%) 

1955 50.000 250.000 4.7 
1960 240.000 1.200.000 16.4 
1965 430.000 2.150.000 22.9 
1970 600.000 3.000.000 23.6 
1980 ı .ıso.ooo 5.7.50.000 26.l 
1990 l .'750.000 8.750.000 33.9 

Kaynak: Ruıen Kelet, K.eotlepne Politikası, Ankara, 1990, ı.369. 

lstanbul'da ise, gecekondulqma son yıllarda artarak s'llrmektedir. Sarıyer, Betiktaş 

ve Beykoz ilçelerinde 1987-1992 yılları arasında yapılan yapıların sadece o/o ?'sinin (2693 

konut) ruhsatlı olduğu, %93'ftn1ın (36.040 konut) kaçak olduAU saptarunışt~. 

Günümüzde tstanbul'un çözürnil göç sorunlarının üstesinden gelebilmek için 

4 DinJeı-. B/Jlguel. 232-233. 
l 1950 yılında Ankara oOfiılWIUll %22'1i secdcoocmda Y81ıırktm, bu cınn 1980'de %'72'e kadar yObelmif ve 

1990'daymidm %S8.3'e datmftftOr. DinJa-, BIJl6oe4 233-234. 
6 Bu rakam 10D yıllarda fatanburda gecekm:ıdılepınım b8llli boyutlara eriftiAi baklcmda fikir vmnelı:ledir. 

Gecekondu otgıaımun ana netimi b~ kentinde imlttlam iınUıtlan ""9a p/mtadon, 8ni kalnnf 6116e 
ve yiJrelnfhn brtllulam lmkanlıın olmayan tdl,flmar bQyllk lrl!ld/6e •IJf:Jltlil:r· B. A)'IU. O. Alan, H,B. Yak., 
"Son On ırıı içindi! Boltıdçi Fıılk Mekamın Şekilletullnrtt Kımart N Gmplıır" Plqnlama,. a.t.nbu1 ôzd 
~TMMOB, Şehir Planalar Odalı Yay. 93/1-4 Sayı ıo. Ocak-Aralık 1993, .. 41. 
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çabalanırken, bu kentin nilfusunun daha da artmasını önlemenin yollan arattınlrnaktadır. 

1stanbul'un nOfusun artışını önlemenin en saAlıklı yolu, bu ken~e yönelmit olan gOç'Q 

durdurmaktadır. Bunun için, başta DoAu ve GtıneydoAu Anadolu olmak Qzere gOç veren 

bölgelerde özellikle. kırsal yörelerde istihdam imkanları oluıturarak, göç nedenleri ortadan 

kaldınnak gerekmektedir. 

1.3 ENDÜSTRiYEL YAPI 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde Batı Anadolu ile DoAu Anadolu arasında 

büy1lk farklılıAı ortaya çıkmıt olduAundan daha önce söz edildi. Bu donemde 

Amıdolu'daki tnm işyerlerinin %70'i Batı Anadolu'da İstanbul ve İzmir'de bulunuyordu. 

Cumhuriyet döneminde ekonomik canlılığın ortaya çıkmıt olduğu Batı Anadolu hızla 

gelişirken, bolgelerarasındaki farklılık daha ela artmııtır. 1927'den planlı dönemin 

başlandığı 1960'a kadar sanayi i9letmelerin coğrafi d&Aılımının seyrini veren tablo 

incelendiğinde (tablo:12,16), 1927 yılında Doğu ve Güneydoğu'daki end'Oıtriyel 

işletmeler,. TOrkiye'deki mevcut i9letmelerin %17 .8'ini oluşturduAu gOr11lmektedir. 

Marmara Bölgesi'nin payı ise %8'ine sahiptir. 1939 sayımı sonuçlarına göre (bu sayım 

Sanayi Teşvik Kanunu kapsamına giren boyOk itletmeleri gO:zönüne almaktadır. Tablo 

J 2). Doğu ve Gftneydoğu Anadolu 96 i9letme ile ülkedeki tom işletmelerin ancak o/o8'ine 

sahiptir. Ayru tarihte, Marmara Bölgesi'nin payı %51'e yilksehniştir. 1955 ve 1960 

yıllarında Marmara BOlgesi'ndeki endOstri itletmelerin Türkiye'deki mevcut itletmeler 

içindeki %4 7. 8 ve o/o4 7. 2 dtızeyinde kalırken, 1stanbul'un bölge içindeki payı artarak 

1955'de %60.4'e ve 1960'da · %64.4'e yükıelmittir. ôte yandan DoAu ve Güneydoğu 

Anadolu'daki işletmelerin ülkemizdeki payı 1955 yılında %7.7'e ve 1960'da %7.6'a 

doşmüşttır (tablol6) 

Z. Dinler, 1923-60 arasındaki gelişmeleri 90yle ifade etmektedir7: 

"191J'dm 1!160'a Dolu ııe Glbleydoiu Alladolu'nım illU sanayi lçlnddl diqiUı 
otan payaun dalla da a:afma.n, Mtmtnnlk kalkınmanın 4tJlal bfr somıcudıu. Ekonomik 
canlamnanın ~ Batı Anadola 'da colra/I """""' tıVtl1fll1/I Mdmlyls btanbul ııe 
lunlr'M fJl1aya çıkması w bu ~ "kalkınma lallbu" ~ kar,anmalan, ~ 
seldJ>rlerin ancak burada yqerlJ1 arJllmmlnl ~ Devll!l Lw, ali-yapı yatınmlıınnda, 
ekonomik wrlmlUlltn ,,. flı1)a °"""" batı IJ~ IJncdk W1l'lftek r.onuuJa kal1raJbt'. ,, 

Ülkemizde 1989 yılı verilerine göre imalat sanayi alanında faaliyette bulunan bUyOk 

7 Dinler, BiJlguel., 23S. 
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işyerlerinin (kamuya ait işyerleri 25 ve daha fazla kitinin çalı9tıA1 i9yederi) o/oSS'inin 

Marmara Bölgesinde, %16. 16'sının Ege Bölgesinde %10.63'1ınün lç Anadolu Bölgesinde 

olduğunu gôıilyoruz. Goneydoğu Anadolu'daki 'Olkemiz.deki payı iıe ancak %1.97'si 

kadardır. Bu pay, Doğu Anadolu'da daha a,aAı, %1.66 dOzeyine inmektedir (Tablo 32). 

Ote yandan, btanbul tek başına Olkemizde bt\yt)k ityerlerinin tek başına ülkemizde büyük 

işyerleri.nin %41 .6'sına sahiptir. 1stanbul'daki b1lyQk imalat sanayi itletmele~ Ege 

Bölgesindeki işletmelerin 2 .S katı, Karadenizdeki iıletmelerin 4.6 katı, İç Anadolu'daki 

i,Jetmelerin 3. 9 katı, G1lneydoAu Anadolu'daki iıletmelerin 21.1 katı ve Doğu 

Anadoltt'daki işletmelerin 39 katıdır. Bu da gösteriyor ki, MamuRa BIJlgai gerelı 

endlbtrileıme ve gerebe lıentlepne ylJnllnden IWıemi:l,de, IJtelıi bll'6elerden bllrit. bir 

ıeAilde aynlmaktadır. Ülkemi7.de kent nüfusunun %28.S'ine ve b1lyQk işyerlerinin 

%41 .6'sına sahip olan tstanbul'daki ityerleri, Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu 

ve DoAu Anadolu'daki işyerlerinin iki katıdır. Marmara Bölgesi ve İltanbul, ülke içindeki 

bu önemli payını, iUkemizde imalat sanayiinde elde edilen ücret gelirleri, katma değer, 

istihdam edilen i9çi sayısı yôn1lnden de korumaktadır (tablo 32). 

Tablo 32: imalat Sanayinde 10 ve Daha Fada lıçi Çalııtl1'an lıyerleri Sayuı, 

Ödenen Ocret, Katma Deler ve istihdam Oranı, (1989) 

B6laeler ücret(%) Katma Deler(%) laveri Sayııı (%) İltihdam (%) 

Maımara .S0.6.S 54.26 .SS.40 49.44 
Eae 12.09 IS.76 16.16 14.60 
Karadeniz 10.29 7.39 9.02 9.47 
Akdetıi% 10.00 10.94 .S.1.5 9.73 
İç Anadolu 12.8.5 8.78 10.63 12.29 
O. Dolu Anadolu 1.58 1.39 1.97 2.12 
Dolu Anadolu 2 • .S.S 1.49 1.66 2.3.S 

ITilrkive 100.00 100.00 100.00 100.00 
Kaynak: DPT, tııer İtibariyle Çetitli 061t.erseler, Ankara, Haziran 1993. 

Grafik J : imalat S1111ayinde/O ve Daha F11t.111 lıçi Çalııtl1'an lıyerlerinde Ödenen 

Ücret, 1989, (%), 

DoOU Anadolu 

G. DoOU Anadolu 

iç Anadolu 

Akdeniz 

Karadeniz 

Ege 

Mannara 

80 
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lmalat sanayiinde faaliyette bulunan bQyDk işyerlerini ve bu işyerlerinde çalıtanları 

kamu ve özel sektör olarak ikiye ayırıp incelendiAlıtde, Dol• l'e Gllnqdol•'do lıam•nun 
IJıel seAllJrden daha afırlıllı oldufu glJrlllllr. Şöyle ki, 1989 verilerine gOre, Doğu 

Anadolu'daki 92 işyerinin 53'tı kamu işyeridir. Bir başka deyişle, bölgedeki toplam 

işyerlerinin %57'Ri kamuya aittir. Bu oran Oiıneydoğu Anadolu'da %27'ye, Ege'de %3.8'e 

ve Mannara Bölgesinde %2.44'e dilşmektedir {Tablo 33). 

Tablo JJ: 1011e Daha Fada lıçi Çab1tır1111 lonlerlnin B/Jlgeael 

Dalıbmı l'e latilıdam MiAtan, (1989) 

B6lıeler lneri Sav11ı t.tihdam Miktarı 
Ton lam Devlet özel Toolam Devlet ôzel 

Mannara 3.064 7.5 2.989 478.174 .52.183 425.991 
Bae 894 34 860 141.3.57 29.6.50 111.797 
Karadeniz. 28.5 33 2.52 94.067 32.9.58 61.109 
Akdeniz 499 106 393 91.731 .58 • .565 33.166 
le Anadolu .588 86 .502 118.911 .54.939 63.972 
G. Dolu A.tıtıtlolu 1()9 J() 79 2fJ.S4J 7.2SJ lJ.29() 
Dolu A.11atl.ol11 92 SJ J' 22.714 l!J.016 3.738 
Tllrklv~ S.SJl 417 5.lU 967.537 254.474 713.063 

Kaynak: DlE, n ve B6lse İltlllimkleri, Ankara. Aralık 1993. 

GIJrlJldllflJ gibi, tJl!nn"*de imalat aanayiinin yansından f llf.lası, IJllıe nllf•a•nun 

%2J.5'una sahip olan MannaTa B/Jlgeainde toplanmııtır. ülke nüfusunun %18.6'sına 

sahip olan DoAu Anadolu ve Gi>neydoAu Anadolu'nun imalat sanayiindeki payı ise ancak 

o/o4'ler civanndadır. Ayn~ Marmara Bölgesinde, kamunun sanayi içindeki payı %2.5 

civanndayken DoAu ve C'J1lneydoğu Anadolu'da bulunan işletmelerde bu pay %43'e 

yt1kselmektedir. ülkemizde özel sektör dı9sal ekonomilerin öncelikle ortaya çıktıAı Batı 

Anadolu'yu ve özellikle de lstanb~l ve civarında yeşerip geli9irken, Dolu ve Gllneyilol• 

Anadolll gibi, lıenllt. elonomilı canbblm olmadıfı bilgelere iJnceliA devlet gitmqtJr. 

Ancak devletin bu ylJrelerdeil gayreti, hu blJlgelerde gelişmeyi b1111atacak dOı.q• 

delildir. Kamu aeAllJrlJ Batı Anadolll alırlık olmal /l:ere, yurt d/Jıeyine yayılmqtır. 

Marmara Bölgesinde kamuya ait işyerlerinde, 52. 183 işçi çalışırken, bu rakam Ege 

Bölgesinde 29.560 işçiye, Akdeniz Bölgesinde 32.958 işçiye, Karadeniz Bölgesinde 

58.565 işçiye, iç Anadolu'da 49.389 işçiye erişmektedir. Doğu Anadolu'da kamuya ait 

İfYerlerinde çalışan i9çi sayısı 19.016 ve G1meydoğu Anadolu'da 7.253'tür. 
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Arat:1u Arat:1u 

Birbirini tamamlayan sanayileri bir araya toplayıp, itletmelerin ihtiyaç duydukları 

altyapının hazırlanarak sanayiletmeyi tetvik etmek ve geri kalmıt bölgelerde 

sanayileşmeyi başlatmak amacıyla batvurulan Organize Sanayi BOlge'lerinden ilki, 1962 

yılında Bursa'da olufturulmut ve bu öme~in bafarııı ile 1964'den itibaren Manisa, Konya, 

Bmiın ve Ankara OSB'leri planlanmıftır. Daha sonraki yıllarda "her ik bir OSB" 

slogaruyla Olkemizde «ım illere ve hatta bazı ilçelere organm sanayi bölgesi yapılmasına 

karar verilmiştir. EylOl 1993 tarihi itibariyle, tUkemizde 24 OSB faaliyete geçmiş olup, 

bunlardan be'i (Erzurum, Gaziantep, Malatya, Elazıg ve Mardin) DoAU ve G11neydoğu 

Anadolu bölgesinde bulwınuıktadır8. Ulkemizde tamamlanmıt olan OSB'deki itletmelerin 

%19.5'i Doğu ve GQneydoAu Anadolu bölgesindeki bet OSB bulunmaktadır. ôte yandan 

ülkemizde faaliyete geçmiş olan OSB'lerin 6 tanesi ve tamamlanrnıt olan OSB'lerindeki 

işletmelerin o/o30:2'ıi Marmara Bölgesindedir. Doğu ve OOneydoAu Anadolu Bölgesinin 

Organize Sanayi Bölgelerinden aldıkları bu olumlu paya rağmen, tamamlanmış, yapımı 

sürdtırnlen ve planlamıı, OSB konusunda gerek iller, gerekse bölgeler d1l7.eyinde yapılan . 
değerlendirme çalıırnalannda, bölgelerin yer seçiminde belirli kurallara bağlı olunduğunu 

ortaya koyacak bulgular mevcut değildir. Orga.nm, sanayi bölgelerinin yer seçiminde, 

gelir iJfeai, nllfua artıı hııı ve aanayice geU,mqlik dllıeyi gibi bi' kıataa giJılJnllne 

abnmamııt,,. OSB'leri uygulamas.ında, bOlgelerarası farklılığı azaltma açısından 

yaklaşılarak, farklı kriterlerle saptamalar ve deAerlendinneler (ölçek, teknolojik, tür, 

standart) ve bölgelere göre farklılqtınlmı9, bir uygulamanın gerekliliAi kaçırulrnazdır. 

Her ilde, bir organize sanayi bölgesi yaklatırnırun terk edilerek, bölge bazında yer 

seçimine gidilmesi ve sanayinin yonlendirilmesi amaçlanan bölgelere öncelik verilmesi 

8 Sanayi ve Ticaret Bakarılıtı, Dinler, B~l/lael, 79. 
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gereklidir>. 

1.4 TARIMSAL YAPI 

N11fuRun iktisadi faaliyet kollarına göre bölgesel daAılırnı incelendiğinde, (1985 

verilerine göre), ülkemizde nofusun yaklaşık %59'wıun tarımsal karakterli faaliyetlerde 

(tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık) bulunurken, aynı oranının Doğu Anadolu'da 

%75.7'e, Güneydoğu Anadolu'da 70.S'e, Karadeniz'de %74'e yok~elmesine kart~ Ege 

Bölgesinde %58.6'a ve Marmara Bölgeıinde %33. 7'e dtıt«ıAU görolmektedir (tablo 34). 

ôte yandan, imalat sanayiinde çalı9anlann Olke nüfusu içindeki oram %10.6 iken, bu oran 

Marmara Bölgesinde %22.3 l'e, Ege Bölgesinde %11.S4'e yOkselirken, GilneydoAu 

Anadolu Bölgesinde %4.9'~ Doğu Anadolu Bölgesinde ise, %2.7'e dnşrnektedir. Bu 

ntkamlardan, llMem~de Dofu, GOneydolu Alllldolıl ve Karllllmlt. B/Jlllelerlnin 

eltonomilerln tarıma dayab oldafu, IJu blJlgelertk, 12 ve dolı11 ;yalcan y111hlrddi Q'aol 

nO/u•) her dlJrt iqiden Oçllniln tarımalll /lllÜJyetler• bıdıaulıll11 g/JrOlmelledJr. 

1 

Doğu ve 01meydoğu Anadolu'da toprakların önemli bir kısmı tarıma elveri9li 

değildir. ô:zellikle topraklan ytıksek platolarla ~ph olan DoAu Anadolu'da, tarıma 

elverişli toprak oranı doşüktor. Tarım yapılamayan topraklar, Ttırkiye topraklarının 

%16.8'ini kapıarken, bu oran Doğu ve OOneydoğu Anadolu'da o/oSO'e yokselmektedir. 

DOşOk toprak varhAı yanında bu bölgelerde, ekime açılan topraklarda verimlilik, oldukça 

doşoktilr. Toprakların yılın önemli bir bölümilnde karla kaplı olması (Erzurum'da 62 gün, 

Sankamıt'ta 153 gon), ekim dönemini kııaltmaktadır. 

Tllblo J4 : NOl11811n a4i Faalhet Kolliımul GiJre B/Jlsiael Dalılmu • 
Bölgeler Ziraat, avctlık, ormmcabk ve imala Sanayi hıtaat 

baJımlık 

NOfua % Xisi % Kiıi % 
Marmara 1.434.030 33.71 949.053 22.31 207.495 4.88 
Eae 1.782.'85 58.69 350.494 11.54 121.436 4.00 
Karadeniz 2.662.148 74.09 208.954 S.82 89.473 2.49 
Akdeniz 1.547.116 63.12 219.400 8.95 94.296 3.85 
le Anadolu 1.968.229 SS.84 322.820 9.16 136.464 3.87 
G. Dolu Anadolu 1.082.006 70.82 76.109 4.98 49.110 3.21 
Dolu Anadolu 1.642.419 75.74 58.S39 2.70 52.272 2.41 
TOrkiye 12.118.533 58.95 2.185.369 10.63 750.546 3.65 

Kaynolı: DlE, ll ve Bilge lstotiltiklerl., A.llkora, A.rolık 1993. •(12 ve dahayulıanytqltu) 

9 Dinler, BiJlgud, 238-239. 
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Aktif n1lfuırun dörtte flç1lnftn tanmla uAfaştığı Doğu ve Goneydoğu Anadolu'nun 

nlkernizQe gerçekle9tirilen tarımsal katma değer içindeki payı %17 .27'dir. ÜrOn bazında, 

bu ilci bölge üretiminin 1llke içindeki payı göz önQne alındığında, tanmıal üretimde 

verimliliğin oldukça d'Oşük olduğu ortaya çıkmaktadır. 1989 verilerine göre, tılkemizde 

toplam buğday 1lretim içinde Doğu ve GOneydoğu Anadolu'nun payı %13 civarındadır. Bu 

pay, arpada %20.85'e erişirken, mısırda %1.72, kuru faıulyede %14.38, nohutta 

%21.74'dir. Mercimekte ise %61.46'ya yükselmektedir. Endüstriy~l bitkilerde DoAu ve 

Güneydoğu Anadolu'nun payı pamukta %20.88, şeker pancarında %10.78, ttıtonde 

%16.60'dır (tablo 35). Bu bölgelerin ülke 1lretimi içindeki payı, yumru bitkiler ve yaAJ.ı 

tohumlarda daha da düşmektedir. 

ôte yandan, aktif nüfusunun ancak Oçte biri tarımla uğraşan Marmara Bölgesinde ve 

aktif nüfusunun yarısı tarımla uAra,an Ege Bölgesinde, tarımsal Oretimde verimlilik 

düzeyi oldukça yüksektir. Bu durum, bu bölgenin.. toplam üretim içindeki paylarına 

yansımaktadır. .. 

GOneydoAu Anadolu'da yaklaşık 74.000 km2 yi kapsayan GAP Bölgesinde projenin 

bitmesiyle 16.9 milyon donom alan sulu tarıma açılacaktır. Gelecekte bu bölgenin tarımı 

sadece bölgenin kalkınmasını AOI'Okleyecek güç olmadan Ote, Türkiye'nin ekonomik 

yapısını değiştirecektir. Kuru tarımdan sulu tarıma geçilmesiyle bölgedeki ürQn deseni 

tamamen değifeceAi gibi, tarımın modernizasyonu ı&Alanacaktır. 

Tablo JS: Seçilmif Tarım t!rllnlerlnin t!retiminde BiJlgelnin Paylan, 1989 

TılluJlar Baklaailler 
B6JgeJ« Butday Arpa Mısır K. Faniye Mercimek Nohut 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Marmara 23.63 .S.95 29.19 13.80 0.18 4.07 
Eae 8.86 12.99 7.04 8.41 1.13 14.39 
.Karadeniz 12.99 13.70 39.68 20.84 8.06 7.04 
Akdeniz 12.84 5.63 22.23 18.21 0.68 22.78 
İç Anadolu 28.78 40.87 o.ıs 23.36 28.49 29.98 
G. Dolu Anadolu 6.79 13.6.S 0.31 4.03 60.69 1.S . .59 
Dolu Anadolu 6.11 7.20 1.41 11.3.S 0.77 6.1.S 
TOrlcive 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: DİE, tJ ve Bôlse f.ıatiıt.ikleci, Ankara. Aralık 1993. 

Topraklarının en Onernli bir kııımı ancak hayvancılığa mnsait olan Doğu ve 

Ooneydoğu Anadolu, 1989 yılı verilerine gOre, olkemizdeki koyun ve kuzuların o/o44'one 

inek ve Oknzlerin ise %28'ine sahiptir. Bu zengin hayvan varlıAtna kartın bu bölgede 

yapılan h.ııyvancılık, genellikle mera hayvancılıAı olduAundan, Batı Bölgelerindeki 
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hayvancılıktan daha geridir. Kınal keeime gö«ırolen altyapı yöntınden bölgeleraraeındaki 

karıılaştınnalarda, en iyi imkanlara kavutmUf olan bölgelerimizin M.armara ve Ege 

Bölgeleri olduAu gözlenmektedir. Doğu ve GtıneydoAu Anadolu Bölgelerinin ise bu 

yatınmlardan en az faydalanan bölgeler olmaeına rağm~ bu bölgelerde de, yol, su, 

elektrik ve telefon hizmetlerinin b1lyOk ölçflde gerçekletmiş olduğu saptanmaktadır. 

1.5 ULAŞIM 

Kırsal kesime gOt1lrDlen asfalt karayolu uzunlukları yöntınden bölgeler 

kaşılaştınldığında, 1991 yılı verilerine göre, toplam köy yollanrun %32.63'tı aefaltlarunış 

olan Ege Bölgesinin en iyi durumda olduğu, bu bölgeyi %3 l.S7 ile Mannara Bölgesinin 

izlediği gor0r0r. 

Tablo 36 : Kır1111l Yerleıbnlerde A11falt K11rayolu (1991) 

K&v Hizmetleri Yolu Toplam 
TCK Yolu AdaJt Toolam K6Y Yolu AdaltYoJ 

Bolgeleı- K6yve K.6y v~ K6yve Ot.mı•(%) 
Onite Km Ünite Km Onite Km 

Akdeniz 2.081 6.929 1.489 4.993 7.182 33.165 29.73 
Dolu Anadolu 952 8.471 262 930 12.511 49.197 16.30 
Bae 677 7.262 1.329 4.715 6.186 29.442 32.63 
O.Dolu Anadolu 609 4.602 208 '780 8.2'74 28.173 16.42 
le Anadolu 798 12.164 1.128 S.330 8.78S 47.429 29.36 
Karadeniz 1.613 9.687 661 2.222 30.252 90.066 11.94 
Marmara 714 7.410 1.188 4.427 4.683 30.086 31.S7 
Tonlam 7.444 S6.S22 6.265 23.397 77.873 307.558 21.95 

Kaynak: DPT, tiler itibariyle Çetitli G641t.erııeler, Ankara, Hazirm 1993. 

Doğu ve Onneydoğu Anadolu Bolgeleri, %16.30 ve %16.42 ile, en kotn durumda 

Karadeniz bölgesinin t17.erinde yei: almaktadır (tablo 36). Yqımmm iltekl bilgelere giJre 

dalıa glJç ve pahalı oldufu Dolu Anadolu 'dakl 10Uar 1ılın iJnnnlJ bu biJIJlmlJnde 

ayrıca k11r nedenqle kopalı kolmdtlllbr. 

GnneydoAu ve DoAu Anadolu B6lgelerine daha yakından Köy yollarına 

bakıldıAında; 1990 Yılı verilerine göre; bu bölgelerde toplam 9265 koyan, 9184 adetinin 

yolu asfalt, stabili.ze ve tesviye olan yollardır ki, bu yaklaşık 82873 Km'dir. Bu arada 81 

adet köyde yol yapılmamıştır (tablo 37). Ayru tekilde, toplam 12234 onitenin, 91.54 

adetinde yollar asfalt, stabilize ve tesviye yollardu. An~ 3057 onite de yol mevcut 
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değildir. Bu bölgelerdeki btıton yollar içinde l l.849 km yol yapılmamıt durumdadırıo. 

Tablo J7: Dolu ve Gllneydofu Anadolu BIJlgelerbullt KIJy Yollan 

Toplam Yerletim Sayun Asfalt, Stabilize ve Ham Yollu 
Tesviye <Y . 

Yon 
K6v Ünite Toolam K&v Ooite Km K6v Ünite Km 

G.Dotu Anadolu 9265 12234 21499 9184 91S4 82873 81 3057 11849 
TOrkive 35912 46928 82840 35779 39464 307950 133 10464 58507 
o/o 25.80 26 .• 07 25.95 25.67 23.20 26.91 .60-90 29.21 20.25 
Kaynak: Kay Hizmetleri Genel MOdOrlOjO,Kutbay, DPT, 212 

1.8 iÇME SUYU 

Kırsal yerleşim yerlerine gö«ırolen içme suyu yönOnden bölgeler arasında yapılan 

karşılqtınnalard&y TOrkiye'de kırsal yörelerde yqayan nOfuswı %73.0310ne içme ıuyunwı 

göttırülmo, olmasına karşın, bu oranın DoAu Anadolu bölgesinde o/o68. 76'11y GüneydoAu 

Anadolu Bölgesinde ise %56. 19'a d09tüğO görühnektedir. ôte yandan aynı oran Mannara 

Bölgesinde o/o82.51 'e.'yQksehne.ktedir (tablo 38). 

Tablo JB: Kıraal Ye,leıim Yerlerinde içme auyu (1991) 

B618eler Kınal Yerlecrim Yerleri Yeterli iane Suvu Olanlar(%) 
K6v Onite NOfuı K6v Ünite NOfuı 

Akdeniz 3.042 4.463 2.121.443 73.31 46 .. 90 72.47 -
Dolu Anadolu 6.084 6.222 2.78'7.618 '71.84 51.03 68.76 
Eae 3.950 2.497 2.240.281 78.41 40.01 79.39 
G. Dolu Anadolu 3.'766 4.948 2.119.1'72 S'?.28 34.18 56.89 
İç Anadolu S.721 1.8'9 2.332.483 '79.04 57.61 81.35 
Karadeniz 8.384 22.4'73 4.211.083 '76.48 S'?.?4 ,, 1.21 

Marmara 4.086 1.186 2.242.863 86.39 71.08 82.51 

T01>lam 35.033 ·43.648 18.054.9~8 ?.5.13 52.35 73.03 

Kaynak: DPT. blerin ltı'bariyle Çetitli ™-tqel~ Ankara, Haziran 1993. 

Doğu ve Gt1neydoğu Anadolu Bölgelerine daha yakından bakıldığında; 1990 yılında 

bu bölgelerde toplam 9192 köyden 5989'unun suyu yeterli (%65,15), 1976 köyftn suyu 

yetersiz (%21,50), 1227 köyOn ise (%13,35) suyu yoktur. Aynı bölgede toplam 11083 

oniteden, 4547'sinin suyu yeterli (o/o41,03), 1495 Onitenin suyu yetersiz (%13,49) ve 4881 

onitenin ise (o/o44,04) suyu yoktur. Türkiye genelinde, toplam 35028 koyruı 3844'ün suyu 

yoktur(% 10,97). Aynı şekilde toplam 44299 ünitenin 16879'unda su yoktur (%38,10). 

Doğu ve Onneydoğu .bölgelerindeki her ilci yerletim biriminde su ohnayan yerletim 

10 Kutbay, 212. 
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birimi, Türkiye ortalamasından bnyilkf:Qr (tablo 39). 

% 

Tablo 39: K/Jy içme Suya, 1990. 

Yeterli 
Onite 

5989 454? 
2'873 22306 
23 15 20 38 

Kaynak: K6y Hizmetleri Genel MOdOrlGIO. Kutbsy, DPT, 222 

1. 7 ELEKTRiFiKASYON ve TELEFON 

Yetersiz 
Onite Onite 
1495 4881 
5114 16879 
29 2892 

Köy elektrfıkasyonu yönOnden, bölgeler arasında yapılan bir kar91J.aştınnada, 1991 

yılı itibariyle tQm bölgelerimizde köylerimizin %99'unu elektriAe kaw9turulrnuş olduğu 

görQlmektedir. Elektrikli köy miktarı yönünden en geri durumda olan GüneydoAu 

Anadolu bölgesinde bile mevcut köylerin %99.65'i elektriğe kawırnuıtur (tablo 40). 

Tablo ./O: KIJy Elelctrlflkıuyonu (1991) 
" 

B61aeler Tonlıan K6Y Sıwıtı Elektrikli KOV Savıaı (%) 

Akdeniz 3.117 3.116 99.9? 
DoAu Anadolu 6.084 6.072 99.80 
Eae 4.022 4.019 99.93 
G. DoAu Anadolu 3.?03 3.690 99.6' 
le Anadolu 5.866 5.865 99.98 
Karadeniz 8.378 8.3?8 100.00 
Marmara 4.184 4.183 99.98 
Tot>lmı 35.354 35.323 99.91 

Kaynak: DPT, tller itibariyle ÇetitJi G&rtsgeler, Ankara, Haziran 1993. 

1991 verilerine gOre telefon irtibatlı köy ve onite sayılarına bakıldığında, Doğu ve 

('J1lneydoğu Bölgelerinde toplam 9395 kOyiln 9274'0nde (%98,71) telefon mevcut iken, 

toplam 12120 ünitenin 23077'sfnde (%18,97) telefon mevcuttur. Aynı rakamlar tüm 

TOrkiye için, köyler için, %99,45, üniteler için, %10,98'dir. Dikkat edilirse, Dolu ve 
Gllneydofu BIJlfelerinde telefonlu AIJy oranları TDrkiye ortalllmasının altında 

lalırken, telefonlu llnltela baıında Tllrlciye ortalamasının lbtRnde yer almalctadır. 

(tablo 41) 

Tllblo 41: Telefon rtibatlı K/Jyler, 1991 
To11lam Te~f'on lrtibtıtlı Y nlt!ı lm 

KOV O.nite K6Y % Onite % 
B61ae 939S 12160 92'74 98..?1 230'7 18..9? 
TO.rkiye 3634? 45961 36148 99.4S 5047 10.98 
% 2S.8S 26.46 2S.66 - 45.?1 -

Kaynak: TEK Genel MOdOrlOAO, PTT Genel MOdOrlOAO, Kutbay, DPT, 238; Not: Köy ıaydanndald 
farklılık, arqtum.alann ayn kurumlar tarafuıdm yepalmauıdm ~anmalrtadsr. 
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1.8 GELiR DA<ilLIMI 

Bôlgeleraraınndaki gelişmişlik farklarını ortaya koyan en geçerli gösterge, kuşkusuz 

fert başına düşen gayri safi milli hasıla yönQyle, bölgeleri kaqılqtırmaktadır. Ne var ki, 
veri eksikliği nedeniyle, bu tOr çalışmaları yapmak oldukça gOçt11r. Olkemizde birincisi 

1968 yılında, sonuncusu l 987 yılında olmak üzere farklı kiti ve kurumlarca., tıç gelir 

dağ1hrnı araştırmaın yapılmıştır. Bu 'Oç arqtıımada da, Ege-Marmara Bolgeıinin, milli 

gelirden nilfuslarırun ülke içindeki oranından daha yOkaek pay aldıkları aaptamnaktadır. 

Şöyle ki, 1968 yılındaki araştırmaya gOre, Ege-Marmara Bölgeıindeki nOfus hanehalkuun 

o/o30.7'ini oluştururken, milli gelirin %39.3'Qn0 almaktadır. 1973'teki ara9tıımada 

Marmara Bölgesi nUfuıunun %33.7'sine sahipken, gelirin %37.7'sini almaktadır. 1987 

yılındaki araştırmaya göre ise, gene Mannara Bölgeıi nofulllll o/o37'ıine sahipken, milli 

gelirin %45'ini almaktadır (tablo 42). İç Anadolu'daki lwıehalkı, 1968 ve 1973 yıllarına 

ililfkin araştırmalarda, toplam hanehalkının içindeki paylarından daha yOkaek bir oranda 

rniJli gelirden pay alırlarken (%22.5-%23. 1 ve %21.9-%23.4), 1987 yılındaki çalışma . 
sonuçlanna göre, durumları kötuleşmiş ve milli gelirden aldıkları pay nüfus oranlarının 

altına dOtmüştOr (%13.4-%10.7). 

Bununla beraber, Akdeniz Bölgesi ve Dotu ve Gi\neydoAu Anadolu BOlgelerinin, 

her Oç çalışmaya göre de, milli gelirden aldıkları paylar, n'Ofuılarının 'Olke içindeki 

paylarının altındadır. Şoyle ki, 1968 yılında yapılan aravtırmaya gore, DoAu ve OnneydoAu 
Anadolu'nun milli gelirden aldığı pay %11.5 iken, bu bölgedeki hanehalkının toplam 

hanehallarun içindeki payı %13.S'dir. Bölgenin milli gelirden toplam aldıAı payın, 

olkedeki toplam hanehalkın içindeki payından daha az olması olgusu 1973 ve 1987 

araştırmalarında da ıaptanrnııtır (tablo 42). 

Tablo 42: Colraft Bilgelere GIJre Hanellallu ve Gelir Y/hdeleri 

1968l 19732 19879 

B6lgeler Huıehallu Gelir Hanehalkı Gelir Hanehalkı Gelir 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

E110- Marmara 30.7 39.3 33.7 37.7 37.0 45.0 
Akdeniz 15.3 11.4 15.2 13.2 13.4 10.7 
le Anadolu 22.5 23.1 21.9 23.4 24.3 21.5 
Kll'adeniz 17.7 14.7 14.S 15.8 10.8 8.9 
Dolu ve GOnevdolu 13.8 11.S 14.? 9.9 14.'7 13.9 

1 Tun<:ft Bulutay. Serim Timur. Hum Enel. TOrlciye'de Gelir DaAılımı. 1968. Ankara. 1971. 2 

DPT, 1973 Gelir Dalthım Arllfhrmaaı, Ankara, 1976; 9 D~ 1987 Hmehallu Gelir ve TOketim Harcamaları 
Anketi Sonuçlan. Ankara, 1990; , 

Kaynak: Beaim Akın. "TQrklye'4e <kili Dolıbmı Dur1m11U1un Korf'lılltrnlmolı A.lııılhl", ~ 
Ywlıın 34 .• Ankara. Ocak--Mart 1992. ı.10. ' 
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A.rtqtmnalıud11 h.lnıen y/Jntemlerdeki /tUklıbllllrg karım. lın /iç artqtmntula 

da Ege-ManntUa B/Jlgelerinin milli gelbden n/J/ıulannın lllJıe n/J/ıuu içindeki 

oranının llıerinde PllJ' almabmna karım, Dolu 1'e Gllneydolu Anadolu 'nun milli 

flellrd~ nll/uallll'ının /ilke n/Jftuu içindeki or11111n altında PllJ' aldıklan 

g/JılenmeAtedir. Başta Doğu ve OOneydoğu Anadolu olmak üzere, bazı bölgelerin Tablo 

42'de gOrOldtığO gibi, milli gelirden nispi olarak daha az pay alınalan, bu bölgelerden elde 

edilen başta vergi gelirleri olmak o.zere, botçe gelirlerinin doşok olmasına ela neden 

olmaktadır. 

Her bölgeden elde edilen genel botçe gelirlerinin bölge nOfusuna bölOrunesi sonucu 

elde edilen, kişi başına düşen vergi gelirlerinin karşılaştırılması, oldukça kaba ve dolaylı 

olarak, bölgelerarası gelir daAılırnı hakkında fikir vermektedir. Zira, elde edilen biıtçe 

gelirlerinin önemli bir kısmı, vergi gelirlerinden oluşmaktadır. 

Yine, ki9i bqına düten kamu gelirleri yönOnden bölgeler karşılqtınldıAıncla, (tablo 

43) Doğu ve GüneydoAu Anadolu'dan elde edilen kişi başına do9en bOtçe gelirlerinin 

birbirine yakın olduAunu (2422 1L ve 2560 lL) gönılmek:tedir. Ancak, ManntUo 

B/Jlgesinden ıallanan kişi ba.1ına gelirler Dolu AIUldolu B/Jlgeainbıklnln 12.S katıtbr. 

Benzer şekilde, Ege Bölgesinden elde edilen kiti batına dOten genel botçe gelirleri, DoAu 
Anadolu bölgesindekinin yaklaşık S.S katıdır. Çetitli bölgelerden DAianan kiti başına 

doşen gelirleri arasındaki bu bııyok farklılıklar ile, bölgeleraraaındaki gelir daAıhmındaki 

dengesizlikle doArudan ilişkilidir. 

Tablo 43 : Cofraji B/Jlgelerden Eltle EdUm Gnıd Blltçe Gelirleri 
Ye Gelirlerin BIJı re Nlllıulllnna Or11111 

B6laeler 1990NOfuı 1986-90 Gelir • Gelir I NOfuı 
Akdeniz 7.026.489 59.577.344 8.491 
Dolu Anadolu 5.347.659 12.952.sa90 2.422 
Eae 7.'95.221 89.480.022 11.781 
GOnevdoiu Anadolu 5.156.013 13.203.847 2.560 
tc Anadolu 9.942.793 160.999.847 16.192 
Kacadeniz 8.107.253 43.655.149 5.348 
Marmara 13.295.607 407.719.041 30.655 
TOrkive 56.473.607 183.603.595 13.87S . 

Kaynak: DİE. Dinler, 245 • 1993 cari fıyatlanyla (milyon TL) Kitler. Fonlar ve D6ner SeıtlU\)'e 
bari~. 
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DoOU GQneydoOU Klrsdtntz Akdeniz Ege le Anadolu Mlrmırı 

Anadolu Anı dolu 

Devletin tılkenin farklı bölgelerine, bölgelerin ihtiyaçlarına ve ekonomik geli9menin 

gereklerine göre, belirli bir öncelik sırasıyla ve adaletli bir tekilde, kamu hizmeti 

göttırmeıi gerekir. Devletin genel bütçe gelirlerini harcarken, ıosyal adalet ve ekonomik 

ef kinlik ilkesiyle hareket etmesi, bölgesel gelir dağılımında önemli boyutlara varan 

dengesizliklerin bulunduğu 111.kemizde, bazı bölgelerin genel btıtçeye katkılarının 

tızerinde, bütçeden pay almaları aonucW\U doAurmaktadır. 

Genel bütçe giderlerinin gelirlerine orarunı coArafi bölgeler bazında gösteren bir 

çalı9manın sonuçlarına göre, 1986-1990 yıllan aruında, Marmara Bölgesinden toplanara 

bütçe gelirlerinin ancak %3 1 'i tekrar gider olarak bölgeye donmu9, kalan o/o69'u daha fakir 

olen öteki bölgelere kaymı9tır (tablo 44). 

Tablo 44 : Genel Bili~ Gülnlabdn G•lülnı Oranı 

B6laeler 1986·90Gida' 1986-90 Gelir Gider I Gelir 
Akdeniz 43.342.160 59.577.344 0.73 
Dolu Anadolu 46.055.076 12.952.990 3.56 
Eae 60.848.644 89.480.022 0.68 
GOııevdolu Anadolu 32.086.670 13.203.847 2.43 
le Anadolu 108.631.904 160.999.847 0.67 
Karadeniz Sl.020.936 43.65'.149 1.17 
MlnDll'a 127 .486.670 407.719.041 0.31 
TOrkive 1.074.202.862 183.603.S9S 1.37 
Kaynak: DPT, Wer ltibmiyle Çqitli ~erseler. Ha:irm 1993. ltitler, Foal• ve D&ner Sermaye 

hariçtir. 
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Grafik 6: Giderin, Geliri Karıılama Oranı (1986-90) 
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Ülkemizde genel botçe gelirleri giderlerinin tızerinde olan öteki zengin bölgeler, 

sırasıyla, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz BOlgesi'dir. İç Anadolu BOlgesi'nde 

bölge gelirinin o/o67's~ tekrar bölgeye dönerken, Ege Bölgesi'nde bu oran, %68 ve Akdeniz 

Bölgesi'nde %73'dOr. 

Dofu Anadolu, Gilneydofu ve Karadeniz. · BIJl.gelni, genel blltçeye yaptıkllln 

katlının Dıerinde genel bRtçeden yararlanmaktadırlar. Bu genel botçe "gider-gelir" 

oraru, Karadeniz Bölgesi için 1. 17 iken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için 2.43 ve DoAu 

Anadolu bölgesi için 3.65'tir. 

GOrüldOAQ gibi, lllkemkin en geri kalmq ve dollzyıaıyla en falıu biJlgui olan 

Dofu Anadolu BIJlgeai, genel blltçeye yaptıfı katkının 3,S ktllını genel blltçeden 

abrken, lllkemidn en gelişmiş ve dolayı:ııyla en :,engin blJlgui olan Mamılll'a 

BIJlgeainde, genel bRtçeye yaptıfı katkının Oçte birinden daha aıı geri dlJnmektedlr. 

11 ve bölgelere göre, l 984 yılında Doğu ve Goneydoğu Bölgelerinde, gelir kurumlar 

ve diğer vergi gelirleri toplamı 81 . l milyar TL. olarak gerçekJ.eJmi9tir. Bu vergi gelirinin 

Türkiye toplamı içindeki payı ise ancak yQzde 3,02'«ır. 1990 yılında bu bölgelerden 

toplanan vergi gelirleri 2 trilyon 9 milyara y11kıelmittir. Bu vergi gelirlerinin TOrkiye 

toplamı içindeki payı ise yüzde 3,65'e Y1)kıehni9tir. 1984-1990 yıllan aruında, bu 

bölgelerde, toplam vergi gelirleri 3. 7 trilyon olarak gerçekleşmi9tir. Bu toplam ayru 

donem için, Türkiye toplamı içindeki payı yOzde 2,93'tDr. 1984-1990 yıllan arasında bu 

bölgelerimizde bulunan illerden, Şanlıurfa (735742 milyon), Diyarbakır (422812 ,milyon) 

gelir ile en yüksek gelire sahip olurlarken, bu illeri sırasıyla Emınırn (399720 milyon), 
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Malatya (385098 milyon), ElımA (346965 milyon) takip etmektedir. En az gelir elde 
edilen il ise, Hakkari (31726 milyon)dir. Bu ili sırasıyla Tunceli (42226), Bingöl (45425), 

Muş (62118), Bitlis (67877 milyon) illeri takip etmektedir (tablo 45). 

Tablo 45: Gelir, 1984 -1990, (Cari Fiyatlar, Milyon TL.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 84-90 Ort.llmna 
Adıvaman 2502 3397 5981 8933 12701 26021 60210 119745 14968.1 

~--- 2640 3045 3733 -'460 8764 19111 40617 83370 10421.2 >--- ·-· 
Batmarı 62018 62018 
Binso_L__ 1014 1215 1994 2850 ·- · 4404 10780 23168 45425 5678.12 
Bitlil 1822 1999 3158 4459 7269 15661 33509 67877 8484.62 
Diyarbakır 10247 17036 25380 30846 43872 97204 198227 422812 52851.5 
Hakkari 619 730 1174 1892 2990 8237 16014 31726 3965.7 
Kan 4048 5052 7891 11028 17360 38147 74465 157991 19748.8 
Mardin 5369 8396 14399 21424 34346 54465 117687 256086 32010.7 
Muı 1481 1650 3089 4451 6696 14367 30384 62118 7?64.7 
Siirt 6679 5291 7410 10742 18002 45845 30868 124837 15604.6 
Şırnak 17787 17787 
Tunceli 1098 1267 2032 2753 4516 10440 20120 42226 5278.2 
Van 4229 U24 8559 12825 21209 46226 92233 190405 23800.6 
Elaz.ıl-- -

9020 11451 18480 24288 36178 90611 156937 346965 43370.6 
Erzincan 4121 5347 8176 11301 17042 33310 63114 142411 20344.S 
Erzurum 10888 14236 21918 31406 43459 93949 183864 399720 57102.8 
M~~!.-·-··· 9616 12942 18477 27910 39314 89705 187134 385098 48137.2 

ı--·-- ---·- ----·-··->-·· 

Sanhurfa 5554 7559 11132 17975 30219 62250 601053 735742 91967.7 
Toplamt 81.1 105.7 162.9 230,S 348.3 756.3 2009.4 3694.3 461.7 
Torkive• 2686.1 4665.8 6629.7 9894.3 16813.2 30261.6 55066.5 126018.1 15752.~ 

% 3.02 2.27 2.46 2.33 2.07 2.50 3.65 2.93 2.29 
Kıı:ynıık: Maliye ve GOmrOk BakanlıAı. Kutbay, DPT, 190-196 •milyar TL. Not: Gaziantep dahil dejildir. 

Aynı dönem için, ll ve bölgelere göre, gidere bakıldığında; 1984 yılında Doğu ve 

Güneydo~u Bölgelerinde, cari, yatırım ve transfer harcama giderleri toplamı 221 milyar 

TL. olarak gerçekleşmiştir. Bunun Torkiye toplamı içindeki payı ise yOzde 4,52'dir. 1990 
yılında bu bölgelere harcamalar toplam 5 trilyon 262 milyara yQkselrni,tir. Bu 

harcamaların Türkiye toplamı içindeki payı ise yOzde 7 ,87'e yükselmiştir. 1984 - 1990 
yıllan arasında, bu bölgelerde, toplam harcama giderleri 15S.8 trilyon olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ayıu dönem için, TOrkiye toplamı içindeki payı ytızde 6,89'dir (Tablo 

46). Bu dönemde illere göre, yapılan kamu harcamalarına ve giderlere bakıldığında; en 

yilksek harcama Diyarbakır 1443, Emırum 1107, Malatya 887, Elazığ 716 milyar lira 

olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, en az harcamanın gerçekleıtiAi iller ise; Tunceli 
314, Bingöl 327 milyar liradır (tablo 46). 
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1'ablo 46: Gider 19114 - 90, (Cari Fiyatlar, Milyar TL.) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990-84 Ort. 
Adtvaman '7 9 14 24 47 102 224 42? S3.3 
Aln 9 13 18 29 46 93 196 404 50.5 
Bltman 114 114 
Biıuröl 6 8 11 19 36 80 167 327 40.8 
Bitlis 6 9 14 23 41 83 17S 351 43.8 
Divarbalur 30 39 54 82 163 352 723 1443 180.3 
Hakkari 5 8 10 22 48 103 220 416 52.0 
Kars 16 22 30 47 7S 165 346 701 87.6 
M•din 13 19 26 48 94 199 338 737 92.1 
Muı 6 9 12 22 41 87 182 3S9 44.8 
Siirt 9 14 21 42 88 189 228 591 73.8 
Sımak 156 156 
Tunceli 7 9 13 20 40 76 149 314 39.2 
Van l3 15 21 37 68 146 347 647 80.8 
Elwl 17 21 29 47 81 170 351 716 89.S 
Erzincan 11 16 21 31 44 99 216 438 54.7 
Erzurum 31 42 58 81 119 2S6 520 1107 138.3 
MaJatva 21 29 43 64 98 208 424 887 110.8 
Sanlıurfa 14 16 25 38 63 136 186 4'78 59.7 
Toplam 221 ''298 420 676 1192 2544 5262 10613 1326.6 
TOrldve 4887 5766 7844 12276 20540 37750 66820 155883 82424.5 
% 4.52 5.16 5.35 5.56 S.80 6.73 7.87 6.89 1.60 

Kaynak: MaJjye ve GOmrOlc Bakmlıft. Kutbay, DPT. 200. 

Gelirin Gideri Karşılaması oranına bakıldığında; l 984-90 yıllan arasında Doğu ve 

Güneydoğu Bölgelerinde gelirin gideri karşılama oranı yaklaşık, % 34.81 iken, Türkiye 

toplamında bu oran% 80,84 'dir. Gelirin gidere karşılama oranına bölgedeki iller bazında 

bakıldığında; Hakkari (%7,63), Şırnak (o/ol 1,40), Tunceli (%13,45) ve Bingöl (o/o 13,89) 

en dOşOk iller iken, Malatya (o/o43,42), Batman (%54,40) ve Şanhurfa (%153,92) en 

yüksek illeri oluşturmaktadırlar (tablo 47). 

Tablo 47: 1984 - 90 Gelirin Gideri Karıılanıa Oram(%) 

Gelir Gider Gelir I Gider Gelir Gider Gelir I Oids 
Adıvaman 119745 427000 28.04 Sımak 17787 1S6000 11.40 
Ajn 83370 404000 20.64 Tunceli 42226 314000 l3.4S 
Batman 62018 114000 S4.40 Van 190405 647000 29.43 
Bina61 45425 327000 13.89 ElazıA 346965 716000 48.46 
Bitliı 67877 351000 19.34 Erzincan 323800 438000 73.93 
Diyarbalur 422812 1443000 29.30 Erzurum 218331 1107000 19.72 
Hakkari 31726 416000 7.63 Malatva 38'098 887000 43.42 
Kan 157991 701000 22.54 Smlıurf'a 735742 478000 153.92 
Mardin 256086 737000 34.75 
Mut 62118 359000 17.30 Toolam 3694359 10613000 34.81 
Siirt 124837 591000 21.12 TOrkive 126018015 155883000 80.84 
Kaynak: Kutbay, DPT. 190-200 rakamlarına söre hcsaplamDlfbr. 
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1. 9 BANKA MEVDUATLARI 

Bölgelerarası gelir <JaAılımındaki adaletsizliAin boyutu hakkında kaba da olsa fikir 

edinilmesini sağlayan bir diğer kıstas, btmka mndı11ıtlannm b/Jlgael dlJlıbmıdır. Doğu 

ve Goneydoğu Anadolu Bölgelerimizde gelir daAıhmırun dengesiz, gelir seviyesinin 

dilş'Dk ohnası, tasarruf hacmin de yetersiz bir seviyede bulumnasını doAunnaktadır. 

Ülkemizde, tasarruflar, genellikle vadeli ve vadesiz banka mevduatı şekline donoımekte 

veya kıymetli madenlere (mesela altına) ve gayri menkule yatınlmaktadır. Sermaye 

piyasaeının gelişmemiş oluşu, hele k:tlçOk tasarrufların yatırımlara kanali.ze ettirilmeyişi 

kaynak yetersizliAine sebep olan faktörler arasındadır. Ekonominin karşı karşıya 

bulunduğu dar boAazlar, Olkemizin gelişmiş yörelerinde daha açık ve seçik olarak 

izlenebilmektedirt ı. Banka. mevduatlarının coArafi da.Aılımı incelendiğinde, 1991 

verilerine göre ül.kemi7.deki toplam banka mevduatlarının, %42.82'sinin Mannara 

Bölgesinde toplandıAı, bu bölgeyi %28.0l'lik bir payla İç Anadolu Bölgesinin izlediAi 

gOJillmektedir. Toplam banka mevduatları içinde, Do~ Anadolu'nun payı %2. 10 

düzeyinde kalırken, Güneydoğu Anadolu'nunki ancak % 1.50 düzeyindedir (tablo 48). 

Fert başına düşen banka mevduatı yönünden bölgeler karşılaştırıldığında, M11Tmara 
BIJl.gesinde, kişi başına daıen btmka mevduatı Dolu Anadolu'nunkinin 8.1 klltı, 

GIJneydofu Anadola'nunAinin 10.J /ıatıdırı2 . 

Banka mevduatlarının coğrafi daAılımındaki dengesizliği, toplam banka kredilerinin 

it ErkaJ. Aı G-elİpfqlik. 199. 
12 ôte yandan TOrkiye 9eoelinde kİfİ bapıa cfoten banka mevGıatma 100 deoildiAüıde, Mmmara,.B6l9arinin 

inddari 18l'e. İç Anadolumm ki 159'ayftbelirkm. Dolu Anadolu'mm irıdebi 22'e. GOııeydoju Ao.idolu'mmki 
ise 17'e dopelctedir. 
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coArafi dağılımında da görülmektedir. 1991 yılı verilerine göre, ülkemizdeki toplam banka 

kredilerinin yaklaşık %40'ı Marmara Bölgesi'ne, %27 .82'i İç Anadolu Bölgesine 

verilmiştir. Bu kredilerin ancak %1.44'tl DoAu Anadolu Bölgesinin ve %1.43'0 

Goneydoğu Bölgesinin payına düşmOftür (tablo 49). 

Tablo 48: Toplllm BtmAo Mndaotı (1991) 
Toplam Banka Mevduatı Fert Blfma DOtm 

B6laeler lmihoıı TL) % Bmb Mevduatı İndeb 
Akdeniz 861. 10.803.992 6.6? 1.537.609 53.62 
Dolu Anadolu B61. 3.405.106 2.10 636.747 22.20 
EaeB61. 19.742.51' 12.19 2.599.334 90.64 
G. Dolu86L 2.588.504 1.59 501.841 17.50 
iç Anadolu 861. 45.366.869 28.1 4.562.789 159.11 
Karadeniz 10.684.900 6.S7 1.317.943 4S.96 
MannaraB61 69.34C>.6l2 42.82 S.21S.7S4 181.88 
TOrlcive 161.938.498 100.0 2.867.537 100.0 
İltanbul 56.321.651 34.77 7.705.594 268.71 
Ankara 35.357.080 21.83 10.924.0SS 380.95 
İmıir 10.940.075 6.75 4.059.744 141.57 
Enurum 567.166 0.35 668.669 23.31 
Kın 

.. 382.952 0.23 578.342 20.16 
Kaynak: DPT. tller İtibariyle Çetitli 06tter3elere. Huirm 1993. 

Fert başına düşen banka kredileri yönünden bölgeleri kar9ılaştınldıAında, Marmara 

BIJlgealnde fert bt11ına dllıen banlıa Aredlai, Dolu Anadolu B/Jlgea~ f nt b111ına 

dllşm kredinin 11 latıdır. Benzer şekilde, İç Anadolu'da fert başına doşen banka kredisi, 

DoAu Anadolu'nunkinin 10.3 katıdır. ôte yandan Tar.kiye genelinde kiti başına dOfen 

banka mevduatına 100 denildiAinde, Mannara Bolgeııi'ninki 169'a, İç Anadolu Bolgesinin 

ki 158'e ytlkselirken, OOneydoğu Anadolu'nunki 15.7'e ve Doğu Anadolu'nunki ise 15.3'e 

doşmektir (tablo 49) 

Tablo 49: Toplam B1111ka Mnd111111 (1991} 

Toplmn Banka Kredileri Fert Batına DOıen 
Bölaeler lmilvon TL) % Banka Kredileri İndeks 
Akdeniz B61. 12.777.651 10.81 1.818.497 86.96 
DoAu Anadolu Böl. 1.713.749 1.44 320.467 H.32 
Rae B61. 13.198.549 11.76 1.737.744 83.09 
O. DoiuB61. 1.693.926 İ.43 328.407 1.S.70 
le Anadolu Böl. 32.8!1.634 27.82 3.304.769 1.SS.03 
Karadeniz 8.670.13.S 7.34 1.069.429 .s 1.14 
MamıaraB61 47.182.407 39.9.S 3.S48.722 169.69 
TOrldye J 18.09.S.O.H 100.0 2.091.176 100.0 
İltmıbul 39.624.435 33 . .S6 542.183 2.59.24 
lzmir 8.763.809 7.42 . 3.2.52.lSS 15.s.51 
Ankara 28.51.5.444 24.14 8.810.238 421.30. 

Kaynak: DPT, tııer itibariyle Çt!fitli 06aterseler, Haman 1993. 
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1·.1 O SACLIK HiZMETLERi 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen stıre içinde, kamu sağlık hizmetlerinin 

ülke sathına yayılmatJı için yapılan çeşitli uygulamalara rağmen, saptanan hedeflere 

ulaşılmadığı görülmektedir. Giınnmüzde, en önemli hizmetlerden biri olan saAbk 

alanında, çeşitli yöreler arasında önemli dengesizlik vardır. 

Sağlık hizmetlerinde temel politika, halkı hasta ohnaktan korumaktır. Hastalıktan 

milmlctln olduAu kadar korunma önlemleri alındıktan sonra, tedavi edici hizmetlerin 

sağlanması gerekmektedir. Ne var ki, genel kül«ır dOzeyi dOtOk olan Olkemizde, tedavi 

edici sisteme öncelik verilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin ülke sathına dengeli olmasa bile, belirli bir dnzeyde 

yayılmasını sağlamak amacıyla, 1961-224 sayılı "SallM Hivnetlerinin 

soayaUeıtirilmesi Hallımda Kanun" çı.kartılmıttır. Bu kanwıa gO~~ 1S yıllık bir ıürede, 

saAlık hizmetlerinin .. olkenin en uç noktalarına kadar götftrülmesinin gerçekleıtirilmesi 

öngörtllOyordu. 

Sağlık ocaklarının %23'0nden fazlasuu (2966 sağlık 0C4Aından 691'i) DoAu 

Anadolu'da yapılması planlanmıştır. 1982 yılına gelindiA.inde, Doğu Anadolu'da yapımı 

tamamlanan Hğhk ocağı, aşağı yukarı planlana erişmiştir. Ne var ki, oluşturulan sağlık 

birimlerinin kapasite kullarum oranı, DoAu Anadolu illerinde yeterli personel 

bulunmadığından çok doşok kalmıttır. 1982 yılında çıkarılan, tıp eAitimi yapanlara 

mecburi hizmet getiren yasa ile bu eksik kullanımın b'OyQk Glçode, özellikle pratisyen 

hekim yönünden ortadan kaldınlmıştır. 

BOyük kentlerde ve özellilde Batı Anadolu'da, gelir dnzeyi daha yQksek olduğundan., 

sağlık hizmetlerine olan talep oldukça büyüktOr. Sosyalizasyon uygulamasıyla ne kadar 
Dolu ve Gllneydofu Anadolu 'ya saflık lıiunetleri glJtlJriUmeye çalqılıraa, Bab 

An11dolu BlJ'6eleri lehine olan dengeskUli ortadan kaldırmak mlJmlıRfl olmamakta ve 

olamamalctadır. 

SflAlık personeli başına doten nofusun bolgelerarası dağılımı incelendiAinde, 

olkemizde mutehassıs hekim başına 2323 kişi dU9erken bu rakamın Marmara Bolgesi'nde 

1323 kişiye, Ege bôtgesi'nde 258 kişiye, İç Anadolu'da 1770 kişiye dtıştllğünO, buna 

karşın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5362 kişiye, Do~u An~dolu'da ise 7946' kişiye 
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yükseldiği görülmektedir (tablo 50). Motehassıs doktor yönünden bölgelerarasındaki bu 

dengesiz dağılımın, pratisyen hekimler yönOnden de devam ettiği ancak, DoAu ve 

GüneydoAu'nun durumunun, mOtehaHıı hekim daAılımına göre biraz iyilettiği 

gözlenmektedir. Şöyle ki, tılkemi7.de pratisyen hekim başına 2267 kişi d'Oşerken, bu rakam 

Marmara Bölgesi'nde t 946 ki'iye, Ege Bolgesi'nde 1980 kişiye düşmekte, Doğu 

Anadolu'da 3233 kişiye ve GoneydoAu Anadolu'da 3S94 kişiye yükselmektedir. 

Tablo .fO: Safbk Peraonell B111ına DIJıaı Kqi Sayıaının BIJlgeael Daltlnnı (1990) 

Bölgeler M0teh1M11 Prati.,-e:n Dit Sallık 
bekim Hekim Hddmi Ht!lmire Memuru Ebe 

Marmara 1.323 1.946 2.874 1.156 3.762 2.112 
Eae 2.158 1.980 4.774 1.027 2.231 t.?04 
Akdeniz 3.270 3.498 7.312 1.4?4 3.066 1.?29 
Ksrfldeniz S.099 3.024 12.828 1.462 2.764 ı . .ss.s 
İç Anadolu 1.770 1.541 S.004 1.067 1.948 1.914 
G. Dolu Anadolu 5.362 3.594 17.'44 2.378 3.881 2.736 
Dolu Anadolu 7.94' 3.233 23.873 1.736 3.019 1.603 
TOrlclve 3.323 2.267 .5.474 1.290 2.787 1.399 

Kaynak: DPT, iller hibariyle Çefitli G61tqeler, Hazirmı 1993. 

Ülkemizde dış hekimlerinin boyOk olçode Mannara, Ege ve tç Anadolu'nwı büyük 

kentlerinde toplandığı gözlcnrnektedir. İıtanbul'da bir di• hekimine 2036 kiti, Ankara'da 

2345 ki9i, Marmara Bölgesi'nde 2874 ki9i d09erken, Mu91ta 125514 kişi, Karı'ta 38950 

kişi, Doğu Anadolu'da 23783 kişi ve Gtıneydoğu Anadolu'da 17544 kişi doşrnektedir 

(tablo 50). 

Kişi başına doşen hemşire, saAlık memuru ve ebe yOnOnden bolgelerarasındaki 

farklılık az.almaktadır. Hatta Dolu Anadolu, U,i bllfıno diqen aaflık memuru ve ebe 
ylJnlJnden. Marmara BIJlgesi'nden daha iyi durumdadır. Doğu Anadolu Bôlgeıi'nde 

snAlık memuru başına 3079 kiti dtışerken~ bu rakam Mannara Bölgesi'nde 3762 kişiye 

yOkselmektedir. Benzer şekilde Doğu Anadolu'da ebe başına 1603 kişi dü9erken, 

Marmara Bölgesi'nde bu rakam 2112 kişiye yükselmektedir. 

Doğu ve OOneydoğu Anadolu Bolgesi'nda saAlık personeli başına doşen nOfusun 

geli,miş bölgelerirnizdekinden daha fazla olmasının dezavantajı, bölgenin co~afi 

şartlarının olumsuzlukları nedeniyle daha da artmaktadır. Hekimler, geniş bir alana 

daAılrnış ktlçnk yerleşme birimlerine hizmet gotorrnekte güçlük çekmekte, kimi 7.arnan 

hayvanlarla seyahat etmek zorunda kalmaktadır. Aynca yolların yılın birkaç ayında.kapalı 

ohnası, doktorların hastalarına gerektiğinde erişmesi engellemektedir. 
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K11mu ve özel haı;t11neler ile yatak tıayılannın bölgesel dağılımı incelendiAinde, lç 

Anadolu, Goneydoğu Anadolu ve Mannara Bölgelerinin en iyi durumda olduklarını, Dolu 
Anadolu'nun ise en aı hastane ve yatafa sahip blJlge oldufu glJrlllmeAtedir. ôte yanda 

bölgelerde hastane ve dolayısıyla yatakların %90'u kamuya aittir. Şöyle ki, 1990 yılı 

verilerine göre ülkemizdeki toplam hastanelerin %24.27'sinin ve hastane yataklarının 

%3 1. 70'inin İç Anadolu Bölgesi'nde, bu bölgeyi Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

(hastanelerin %17.98'i ile) ve Marmara Bölgesi'nin (hastanele~ %16.45'i) izlediği 

görülmektedir. Ülkemizdeki hastanelerin o/o6.18'i, hastane yataklannınsa o/o4.08'i Doğu 

Anadolu'dadır. Karadeniz ve Akdeniz'in, toplam hastaneler içindeki payları %10'lar 

civarındadır (tablo 51).t3 

Tablo 51: BIJlgelere GIJre Kamu '1e ôıel Hastaneler l'e Yatalı Sayılan, 1990 

Hutene Sav111 Yltakıavuı 
B6laeler Tonlmn % Kamu özel Toolmn " kmm ôzel 
Marm.ııra 141 16.4.5 130 11 24.882 20.61 24.320 562 
Eae U9 13.89 106 13 1.5.819 13.10 U.39.5 424 
Akdeniz 91 10.62 86 s 8.248 6.83 8.121 127 
Rnradeni~ 91 10.62 71 20 11.549 9.57 10.927 622 
İcAnadolu 208 24.27 142 66 38.268 31.70 34.215 4.053 
G. DoAu Anadolu 154 17.97 148 6 U.964 13.22 U .683 281 
Dolu Anadolu .53 6.18 49 4 6.008 4.98 5.847 161 
TOrkive 8.57 100.0 732 125 120.738 100.0 114.508 6.230 

Kaynak: DİE, tt ve B6lge lstatistilderi, Ankera, Aralık 1993. 

İllere göre hekim ve sağlık ocağı personeline bakıldıAtnda; 1990 yılı itibariyle, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, Sağlık BakanhAı, SSK, üniversite, diğer 

Kamu Kurumları ve ôzel olmak Ozere toplam 4176 hekim istihdam edilirken, bu oran 

Tilrkiye'nin %8,25'ini oluşturm~adır. Aynı ıekilde, yatak sayısı 10033 olup, Türkiye'nin 

o/o9,49'unu oluşturmaktadır14• İller göre bakıldığında; en fazla hekimin, Diyarbakır 

(1002), Erzurum (579), Elazığ (354), Malatya (302), Şanlıuıfa (290) illerinde istihdam 

edilmesine karşın, en az hekimin Hakkari (64), Tunceli (71), Şırnak (76), Babnan (82), 

Bitlis (92) illerinde istihdam edildiği belirlenmektedir (tablo 52). 

t 3 ôteyandım, İç Aoadolu'daki baltanelerin %68'i. Marmara B618ed'ndtti haltanelerin %92.1, Doju Anadolu'daki 
b.atanelerin %92.4'0, GOneydoJu Anadolu'dalci luıstanelerin o/c86'ın bnmya aittir. Dinler, Bllgn~t. 250-25 l. 

14 Toplam yatak 8aytl1 aynı yıl için DİE iatıd:İltilderine a6re GOoeydoAu ve DoAu Anadolu B6lgelerinin toplann 
Tftrlciye'nin (%18.2) olııntk g&terifniittir. Andannda fark verilain dayandıtı kurumlann farkldddanİıdan ileri 
gebneidedir. 
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Tablo 52: illere Gire Hekim ve Sallık Ocajı Personeli, 1990 

8• llık Oc.U ı Personeli Sül ır Evi 
nıer Hekim• Yatak• Sallık Helim Sallık H~ire Ebe Ebe Sallık 

SB.Yuı Ocalı Mem. Evi 
Adnaman 142 289 29 47 S3 71 29 100 100 
Ain 120 261 32 S9 17 41 39 39 76 
Bstmm 82 168 16 34 20 28 76 21 37 
Bina61 94 16S 17 44 20 28 53 39 so 
Bitliı 92 191 17 56 26 34 27 48 48 
Divarbakır 1002 1788 53 122 62 134 71 107 107 
Hakkari 64 132 7 18 13 10 32 16 27 
Kan 223 433 76 103 55 75 144 90 121 
Mardin 146 270 40 60 47 52 31 77 87 
Muı 108 301 22 51 23 20 96 19 47 
Sürt 111 ?S 20 44 19 23 15 19 3S 
Sımak 76 128 35 53 18 41 53 31 44 
Tunceli 71 130 19 27 34 35 93 66 56 
Van 176 407 32 57 33 39 49 55 61 
Elml 354 1371 37 92 44 65 63 105 105 
Erzincan 144 416 33 66 25 36 74 43 65 
Erzurum 579 2002 74 133 56 65 45 146 152 
Malld.va 302 945 54 95 69 91 80 109 106 
Sllllıurfa 290 561 s1 99 42 42 76 65 11 
Tcmlam 4176 10033 664 1260 616 930 1146 1195 1335 
TOrkive 50639 105710 3454 7112 4681 4747 5462 12985 10817 
% 8.25 9.49 19.22 17.72 14.44 ıs».59 20-98 S>-20 12..34 

K&ynak: DPT. Sajlık Babnlıjı, Kutbay, DPT. 95 -121. 
• Sallık BaluımlıAı + SSK. + Onivenite + Diler X.mm kurumlan + ôzet 

1990 yılı itibariyle, Doğu ve Gilneydoğu Anadolu BOlgelerinde, toplam 664 sağlık 

ocaAı mevcut olup, burularda, 1260 hekim, 676 •&Alık memuru, 930 heıntire ve 1146 ebe 

çalı,maktadır. Bu rakamlar Türkiye'nin tll1llıyla, %17,72, % 14,44, %19,59 ve %20,98'dir 

(tablo 52). Aynca, 1990 yılı itibariyle, Doğu ve Giln.eydoğu Anadolu Bölgelerinde toplam 

13 3 5 sağlık evi bulunmakta ve buralarda 1195 ebe hizmet ebnektedU. Bu oranlar 

TOrkiye'nin %12.34 ve %9,20 oranlarına eşittir. 

TOm bu sayısal değerler birlikte, gerçekte, sağlık hizmetlerin ne denli etkin 

olduklarını arqtınnak gerekir. Bu alanda yapılan arqtınnalar Doğu Anadolu'da 

geleneksel normlar (folk tababet) genit ölçüde çaAdq normların (modem tıp) kartııında 

engelleyici olarak çıktığını göatennektedir1 s. 
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1. 11 ECITIM HiZMETLERi 

Ülkemizde bölgesel gelir dağılımındaki dengesizlik eğitim alanına da yansımııtır. 

1985 yılı verilerine göre, okuma yazma bilenlerin toplam nüfusumuzun içindeki payı 

%77.S'e erişirken, bu oran Mannara Bölgesinde %85.S'e, Ege Bölgesi'nde o/o81.4'e 

yükselmekte, Doğu Anadolu'da o/o64.54'e Güneydoğu Anadolu'da ise, %56'ya 

d'Oşmektedir. Ôte yandan tiJm IJIJlgelnimiıde, okuma-yazlll' oranı, kadm nafusumıu,.da 

erkek nllfuaumuıdan daha dll11Jkt1Jr. ômeAin Güneydoğu Anadolu'da erkeklerin 

%71.9'u okuma yazma biliyorken, bu oran kadınlarda %39.5'a kadar düşmektedir. Ayru 

şekilde Doğu Anadolu'da erkeklerin %78'inin okuma yazma bilmesine karşılık, bu oran 

kadınlarda %50.48'e düşmektedir (tablo 53). Bölgelerimiz arasında okur yazar olan ntıfus 

yönünden var olan bu dengesizlik okullaşma oranlan yönünden artarak devam etmektedir. 

Tablo 53: NiJfuaun Olul'10:111'1ıll ve Cinsiyet GIJre Oranı, 1985 

Okuma Yazma Bilmeveo Okuma yazma bilen 
B6la~ler Toolam Erkek K.adın Toolam Erkek 
Mmmara 

., 
14.U 8.14 20.66 85.85 91.86 

Eae 18.60 10.92 26.52 81.40 89.08 
Akdeniz 24.67 14.87 33.87 75.33 85.13 
Karadeniz 22.06 13.10 31.28 '77.94 86.90 
iç Anadolu 18.33 10.40 26.26 81.67 89.60 
O. Dolu Anadolu 43.98 28.08 60.51 56.02 71.92 
DoAu Anadolu 3.5.46 21.92 49.52 64.54 78.08 
Tilrkive 22.55 13.48 31.84 77.45 86 . .52 
Kaynak: DİE, n ve b6lge İltatiltilderi, Ankara. Arahk 1993. 

Grafik 8 : Olıuma Yazma Bilmeyen N4fıu Oranı (%) 
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ilköğretimdeki okullaşma oranı (ilkokul+ ortaokul), Türkiye genelinde %82.6 iken, 

bu oran Mamıara Bölgesi1nde %92.81e, İç Anadolu'da %84. 1 'e yOkselrnekte, ancak 

GOneydoAu Anadolu %74.4'e ve DoAu Anadolu'da %74.l'e düşmektedir (tablo:Slı). Bir 
. ' 
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başka deyişle, Dolu ve Gllneydofu Anadobı'da ilklJfretim çafındaAi lın d/Jrt çocuktan 

ilçil Marmtll'a BIJlge!litule İ!le, lın on çocuktan doiuuı, ilklJfretime iatılmakladır. 

llköAretimdeki okullaşma oranını ilkokul (7-11 yaş) ve ortaokul (12-14 yq) 

düzeyinde olmak tızere ikiye ayırarak incelendiğinde, ortaokul okullaşma oranın, ilkokul 

okullaşma oranının çok altında kaldıAını ve nispi olarak geri kalmış bölgelere doğru bu 

farkın açıldığı gözlenmektedir. Marmara Bölgesinde ilkokul çaAındaki nOfus içindeki 

okullaşma oranı % 1O1. 4 iken bu oran, ortaokul çaA nüfusunda % 7 7. 7'e dOşerken, DoAu 

Anadolu'da aynı oranlar %91.4'dan o/o42.2'e, GOneydoAu Anadolu'da ise %93.6'dan 

o/o36.4'e dOşmektedir. Ortaöğretimde okullaşma oranları (genel ve mesleki liseler), Olke 

genelinde %37. 7, Marmara, tç Anadolu ve Ege Bölgelerinde ülke ortalamasının 1lzerinde 

(sırasıyla %45.8, %41 ve %39.9), DoAu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz 

Bölgelerinde olke ortalamasının altındadır (sırasıyla %37.4, %21 .4 ve %36.4). Bir başka 

deyişle, ülkemizde her bin gençten (1.5- 17 yaş grubundaki) 3 3 7'si lise ve dengi okullara 

devam ederken, aynı rakam Mannara Bölgesinde 4.58'e yükselmekte, Doğu Anadolu'da ise 

214'e doımektedir. ·· 

Ortaöğretim okullaşma oranını lise ve meslek liseleri olarak ikiye ayırarak 

incelendiAinde, bolgelerarasındaki dengesizlik bu okul türlerinde de aynı şekild~ vardır. 

Ülkemizde 1991 ~92 den yılında ortaöğretim çaA ntıfusunun %21,9'u liseye, %15.S'i de 

meslek liı;ıelerine devam etmektedirler. Lise ve meslek liseleri açısından okullaşma 

oranlan, Mamlara Bölgesinde %26.8 ve %19, Ege bölgesinde %23 .1 ve %16.8 d'07.eyinde 

iken, DoAu Anadolu'da %17.3 ve %10.1, GtıneydoAu Anadolu'da ise %14.8 ve o/o6.6'du 

(tablo 54). 

Tablo 54: Okullalma Oranı 1991- 92 
B6lseler tık61retim Orta61retim (Lİle) 

ilkokul Ortaokul Toolam Lise Meslek Liseli Toolam 
Akdeniz 861. 9.S.O .55.6 80.7 22.7 14.6 37.3 
Dolu Anadolu 861. 91.4 42.2 74.1 17.3 10.1 27.4 
Eae 861. 96.0 6.5.1 84.7 23.1 . 16.8 39.9 
O. Dolu B61. 93.6 36.4 74.4 14.8 6.6 21.4 
le Anadolu B6l. 96.4 62.7 84.1 22.6 18.4 .sı.o 

Karadeniz 94.7 .52.9 79.3 19.0 17.4 36.4 
Marmara .861 101.4 77.7 92.8 26.8 19.0 4.5.8 
TOıkive 96.1 .58.8 82.6 21.9 1.5.8 37.7 
t.tıaıbul 101.11 80.47 93.67 34.76 19.64 .54.39 
Ankara 97.14 91.26 9.5.00 37.79 24 • .50 62.29 
lzrnir 9.5.86 76 . .54 88.88 31.33 20.44 .Sl.77 
Emırum 104.23 42.09 81.U 21..58 8.67 8.18 
Kanı 83 . .57 34.64 68.46 11.91 8.77 20.68' 

Kaynak: DPT, Jller İtibariyle Çqitli G61ter9eler. Hazirm 1993. 
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GiJrDldlllD gibi, gnu!l olarak olullıqma oram ilkokuldan lbeye dofru dDıerlen, 

biJlgelerllt'aı il/ıolul dDıeyinde çok dDılll boyutlllrda olan flll'lbbk ortaokulda 

artmalıta, lbe dDı.eyinde daha dll çol bllyllmektedir. 

Tablo 55 : llA Orta ve Lueler'de Ôfretmen ve Ôfrenci Sayılllrı, 1991-92 

_ııı~ tık okul Ortaokul Genel Lileler 
Obıl Ôjret. Ôlterıci Okul Ôltet. Ôltenci Okul Ôlret. ôirenci 

Adıvaman 744 2518 85779 71 B9 22235 13 363 6610 
Ajn 69S 1560 65400 47 185 10290 9 154 2716 
Batman 371 1309 S2198 32 146 10233 9 215 3253 
Bina~U 523 1308 36912 40 194 7120 9 189 1785 
Bitlis 425 1294 43424 32 167 8053 11 215 4113 
Divarbakır 1121 4130 1S922S 89 75S 35912 26 870 15221 
Hakbri 275 573 22545 20 58 4174 5 90 1135 ---· 
Kan 90S 3124 104214 97 402 23691 23 396 9574 
Mardin 649 2232 80335 48 249 12864 12 288 4665 
Muı 476 1518 58737 44 212 996S 10 160 2832 
Siirt 348 1050 31060 27 171 6126 7 131 178S 

~----

Sımak 33S S41 29063 16 23 3245 6 139 961 
Tun~li 342 . 712 1S8S9 34 98 7179 11 232 2663 --·- .. 

Van 740 2S86 90918 s1 252 16356 17 3'12 5064 
EJaz.sl 688 2582 68723 58 609 23274 17 644 10160 ·-....... 
Erzincan 454 1560 31786 S6 298 11846 16 326 3678 
Erzurum 1255 3463 115699 93 499 28204 29 771 10056 
MalatVa 992 387S 93873 143 S?S 3S244 46 1087 15313 
Sarılıuıfa 1308 3109 148488 58 3S6 24473 18 347 7069 
Toolam• 12.6 39.04 1334.2 l.os S.78 300.4 0.29 6.98 108..6 
~ S0.6 234.1' 6870.6 7.07 39.9 2402.6 1,.96 640.6 893.S 
% 24.9 16.6 19.4 14.9 14.4 12.5 14.9 10.9 12.1 

Kaynak: Milli Ejitim Bakanlı{lı, DPT, Kutbay, 33-S?. • {bin) 

Aynı şekilde; 1991-92 eğitim öğretim yılında Doğu ve GOneydoğu Bölgelerinde 

toplam 12646 ilkokul bulunurken, 39044 OAfetmenin görev alınıt, toplam 1334258 

OAfenci bu okullara devam etmi,tir. Türkiye geneline göre delerlendirilirken, ilkokul 

sayısı %24.9 oluştururken, OAfetmen sayısında bu oran %16.6 doıerken, öğrenci sayısı 

itibariyle bu rakam %19.4 olarak gerçekleşrnittir (tablo 55). Aynı dönem için illere 

baktığımızda en az ilkokul, ôAretmen ve öğrenci sayılan Hakkari, Şırnak ve Tunceli 

illerinde iken, en fazla ilkokul, OAfetrnen ve OArenci mevcutları Diyarbakır, Erzurum, 

Şanlıurfa ve Malatya illerinde bulunmaktadır (tablo 55). 1991-92 eğitim OAfetim yılında 

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde toplam 1056 ortaokul bulunurken, 5788 öğretmen 

görev almış, toplam 300484 öğrenci bu okullara devam etmiştir. TUrkiye geneline gOre 

değerlendirilirken, ortaokul sayısı % 14,9 oluttururken, ÔAfetmen sayuıında bu oran 

%14,4'e döşerken, OAfenci sayısı itibariyle bu rakam %12,S olarak gerçekleşmittir. Aynı 
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oranlara 111er bazmda bakıldığında, ilkokullar ;çin söylenenleri tekrarlamak mtımknndür. 

Aym şekilde; 1991-92 eğitim ftğretirn yılında Doğu ve Gttneydoğu Bölgelerinde 

toplam 29'1 lise bulunurken, 6989 öğretmenin görev alınış, toplam 108653 öğrenci bu 

okullara devam etmiştir . Türkiye geneline göre değerlendirilirken, lise sayısı %14.9 

oluştururken, ôAretmen sayısında bu oran %10,9 düşerken, öğrenci sayısı itibariyle bu 

rakam % 12, 1 olarak gerçekleşmiştir. tller göre bakıldığında; Hakkari'de yalnı7.C8 5, 

Şımak'ta 6 lisenin mevcut olduğu, Hakkari'de 90 öğretmen istihdam edilirken, ancak 1135 

öğrencinin bu okullara devam ettikleri gözlenmektedir (tablo 55). 

Ote yandan, orta öğretimde yeterli ö~retmenin bulunmamasından dolayı derslerin 

boş geçmesi ve e~itimin aksaması yanında gelir dozeyinin doşoklOğOnO nedeniyle de 

oniverı;iteye giriş Rmav1 için derı~ (özel dershanelerde ya da özel hocalardan) 

alınamamasından dolayı, 'Oniversite giriş ıunavlannda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

liRelerinden mezun olanların öteki yörelerden mezun olanlara oranla daha az başarı elde 

ettikleri ı:ıaptanmaktaqır. 

Tablo 56: 1992 ÖSS'ye GIJre En B111arıh ve En Ba.7arısıı. lllerimil. 

En B8iarıh nıer En Beurmz Uler 
tlin Adı Batarı l%} ttin Adı Daurı (%) 

1. İmıir 79.9 5- K.ıtra 49.0 
2. İilanbul 77.5 4 -Ahı 47.6 
3. Aydın 75.6 3- MMdin 47.0 
4. Buna 75.4 2-Muı 46.0 
5. Cann.kltıde 74.8 2- Van 46.0 
6- Denizli 74. l 2- Sunak 46.0 .. 
7- Ant11lva 73.8 1- Hekkııri 3 1.6 
Kaynak: ôSS-ÔYS Sonuçlarının İllere Göre ve Yıllara Göre Analizi, İbrahim Şi~ek Yayınlan, 

tctnnbu1, l 992, ı.40. 

1992 yılında ôSS'ye kahlttn RJ7 .766 adayın %68'i başarılı olurken, haşan oranı 

kızlarda %73'e, erkeklerde ise %65'dir. Sınava giren öğrencilerin %79'unun başarılı 

olduğu İzmir. en başarılı il, %Jl.6 b'lfarl oranııyla ŞırnaA, en bQfarıaıı il olmuıtur. ôte 

yandan İzmir, İstanbul, Aydın, Bursa başta olmak 07.ere, en başarılı illerimizin Batı 

bölgelerimizde bulunmıunna karşın, en başarısız illerimjzin (Şırnak, V ~ Muş, Mardin 

vb.) Do~u Bölgelerimizde bulunduğu gözlenmektedir (Tablo 56). ôYS'ye ilişkin sonuçlar 

gözön'One alındığında, itler ve dolayısıyla bölgeler arasındaki dengesizliğin boyuttan 

IUimakta, ancak puan türlerinin çeşitlenmesi (F, M, 1M, TS, S, D) karşılaştınnayı 

goçleşt.irmektedir 
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Ote yandan, geri kaJmış bölgelerde yaşayan gelir dtızeyi öteki bOlgelerinkine göre 

daha düşük olan ailelerinin çocukları, üniversite sınavlarında başarılı olsalar bile, maddi 

imkarnm:lıklan nedeniyle, okumakta zorlanmaktadırlar. Son yıllarda, ülkenin her 

köşeRinde yeni Onivereiteler ve yüksek ö~renim kurumlannın açılması, öğrencilerin 

ailelerinin yımmcfa okuyabilmeleri şamanı artırırken, maddi imkansızlık nedeniyle ortaya 

çıkan, Oniversite tahsili güçlüAünü azaltmıştır. Şöyle ki, 1950'lere kadar iılkemizde sadece 

İstanbul ve Anknra'da üniversite varken, 1955 yLlında Trabzon'da Karadeniz Teknik 

OniverRitesi, İzmir'de Ege Üniversitesi, 19S7'de Erzurum'da Atatürk üniversitesi 

kumlmnşhır. 1966 yıhn<la Dicle Onivenıiteııini oluşturan Diyarbakır Tıp Fakültesi 

(Ankara Üniversitesine bağlı olarak), 1970'de Fırat Üniversitesi'nin nüvesini oluşturan 

ElnzJ ~ Veteriner Fakültesi, 197 3 yılında Cumhuriyet üniversitesinin çekirdeğini oluşturan 

Sivas Tıp Faktlltesi (H.acettepe Üniversitesine bağlı) kunılmuştur. 

1973 yılında itibaren ülkemizin her yanında üniversiteler açılmaya başlarunış (Dicle 

Oniversiteııi 1973, Çumhuriyet Oniver~itesi 1974, İnönü Üniversite 1975, Fırat 

Ün1versitesi 1975) ve 1993 yıhna gelindiğinde Olkemi7.deki üniversite sayısı 52'ye 

erişmiştir. Bu Oniversitenin 13'ü Marmara Bölgesinde, 12'si İç Anadolu Bölgesinde, 8'i 

Ege Bölgesinde, 5'i Karadeniz bölgesinde, 4'fl Akdeniz bölgesin.de, 6'sı Doğu Anadolu 

Bölgesinde ve 4'0 GüneydoAu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Bu yeni ünivenitelerin 

kıınıhışu, "gecekondu /Jniver.dteleri" şeklinde nitelendirilerek, eleştirilmektedir1 <ı. 

Ülkemizde üniversitede okuyan öP,rencilerin bölgesel dağılım1 incelendiğinde, 1990-

91 rlenı y1hnrla ö~encilerin %60'ınm lç Anadolu'daki i\niverR1teterde okudukları 

görülmektedir. Ancak, bu oranın için.de Anadolu Üniversitesi Açık ôAretim FakOltesi 

öğrencilerin varlığı, lç Anadolu'daki öğrenci ı;ayunnın aşırı derecede yükselmesine neden 

olmaktadır. Ülkemizdeki üniversite OArencilerinin %38.S'i Eskişehir Anadolu 

Oniven:;iteRinde okumaktadır. iç Anadolu'rlnkj ö~rencilerin oranı Anadolu Üniversitesinin 

payı çıknnldığı takdirde, %20.4'e düşmektedir. O hal<le Olkemizde üniversite 

--- ----- - --
1 fi Bunwıla beraba-. bir takım olumlu nOktaJarı da belir1mek sa-eklidir. Bunlardan birinci obunlll yiJn, 

Onivenitelerin kurulduju kentin, zaman içinde canlanarak, önce lc:OIUıreJ daha ıoora da ekonomile ka11anrwı 
kutbu haline selece'jidir. Bu merkaler nOfuı ~a bllflayınca ekonomik 8e1İfme Olke dOz~e y,.yılmaya 
bqlayacaktır. ltdnd olıanlrı yDntı, her b6tsecleld gençlerin kendi aralarında y~arak Oniveniteye girq 
fnnıılarmın mtmasma neden olmmıdır. t1çQncn t1bunlu yiJtılJ, sençlerin ailelerinin butunduju kentte ya da en 
azında kompı kentlerde eAitim imkam bulmalanm ve bOyleoe bu bolgedeki ailelerin maddi yQlcOn1l 
hısfdletrneaidir. D6rdlbıcll obunfuyam ise. ailelerin çoculdanmn tahlili için ftnivenite olan bOyOk kentlere 8ÖÇ 
ya da tayin icteklerinin azalmuıru 11ajl111D1111dır. Dini«, Bl'6ael, 254. 
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öğrencilerinin %20.4'ü (açık öğretimle birhkte %59.2'si) lç Anadolu BOlgesi'nde, %20.4'ü 

Marmara Bölgesi'nde ve %6 .5'i Ege Bölgesinde okumaktadır. 

Hu hMgelerin rhşmcfaki bnlgelerrleki ö~rencllerin toplam öğrenciler içindeki payı 

%5'in altına düşmektedir. Şöyle ki, bu oran Akdeniz Bölgesi için %3.5, Karadeniz Bölgesi 

için %4.5 iken, Do~u Anadolu için %4.2 ve nihayet GüneydoAu Anadolu için %1.5 

civarındadır. 1990-91 derR yılında yeni kayıt ve mezun öğrenciler y0n11nden, bu oranların 

hllyOk ölçorle ıfoğjşmerliği gözfenmekf.edir (tRhlo 57) 

Tablo 5 7: Önlisan.' ve Lisans Daıeylnde Ölrenci Sayısı 
-Bölaelet Yeni kayıt % Obıvan % Me:zunOlan 

Mamınra 32.907 18.5 143.949 20.4 21.525 - -·-------· 
Ese 10.544 5.9 4S.8Sl 6.5 7.219 
Karn.deni1. 10.147 5.6 32.122 4 . .5 6.942 - ------ ... - --.. - . ·--- - -------- -~--
Akdeniz.. 6.986 3.9 24.701 3 . .5 4.239 
lç Ana.clo_l~Höl:__ ... _ ... _ ... lOS.202 59.4 418.037 59.2 33.002 ........ _,. .... _ .. __ _... , ..... -··---·-··· - -
G. Doju Antıdoh!__,._. 3.219 l.8 10.723 ı.s 2.3.50 ---- ··- ·-· 
Dolu Anıutolu 8.123 4.5 30.026 4.2 S.521 
TOrkive 177.028 100.0 705.409 100.0 80.798 

Knynnk: DIB, h v~ Rölge fatırtiırtitderi , Arnhk 1993. 

<TrafiA 9 : f1.niver .fitede Oluıyan Ôfrenci aayı.fı (%) 

·------------
15 
20 .f.Wi~--..ı 

H 

J() 

5 

I 
O+-~~~---~~~--~~~-...~~~-..~~~--.~~~--

Mnrmara iç Anadolu 
BiJl 

Not: AÔF Dn.hil deAildit . 

Karadt:niz Dolu Akdmiz. 
Anadolu 

% 

26.6 
8.9 
8 . .5 
5.2 

40.8 
2.9 
6.8 

100.0 

Yeni Onivcrsitclcrin yurt dozcyinc daAılması karnn, kuşkusuz rasyonel bir karardır. 

Aııca.k , han.,,i illerde üniversite açılnca~ma karar verirken, politik yaklaşımdan öte, belirli 

merkezlerin Oniversite kenti olarak seçilmesi ve bu alandaki yatırımların buralarda 

yaygınlaştırılması bu kurumların verimJili~ini arttıracaktır. Üniversite öğretim elemanı 

temin ya da yetiştirilmesi, bina temini kadar kolay olmadı~ı gibi: üniversite oucncili~i 

meslek ü~reıune ynııın<la, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Öğrenciler ancak bir .knltor 

ortnmınd:ı yetişt1rilirne ileriye baknn bir gençlik yetiştirmek mümkün olacaktır. 1990-91 
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y1hmı ;ttt öğrehm chşmrlaki hölgelerrle doçent ve profesör Rayuıınm oransal olarak çok az 

olduğu görülür. Ülkemizdeki öğretim elemanlarının %69'u, Profesörlerin %75.9'u 

M.annnrn ve iç Anadolu bölgeı;inde toplanmıştır (tablo 58). Anadolu'daki üniversitelerde 

öAretim tıyeRinin azlığı yanında, bunların yetişmesi için yeterli ortam oluşmamıştır. 

Tablo 58: Öğretim Elemanlarmın BIJlgesel Dağılınıı (1991-92 yılı) 

Prof. Doc. Yrd Doç. Diltt 
Dölaeler To1>l. % TopJ. % Topl. % TopJ. '% Topl. % 

Mımmırn 10.123 29.3 1.858 38.9 819 33.6 1.021 204 6.425 27.4 
Ese 3.488 10.1 509 10.6 316 12.9 297 7.7 2.366 10.2 -· 
Knradeni7 1.880 s.s 206 4.3 129 .5.3 186 4.8 1.3.59 5.8 
Akdeniz. 1.839 S.3 209 4.4 108 4.4 208 s.s 1.314 S.6 
le Anadolu Böl. 13.702 39.7 1.762 36.9 88.5 36.4 1.698 43.9 9.3.57 40.0 
G. D Anadolu 1.017 3.0 43 1.0 29 1.3 136 3.5 799 3.5 
Dolu Anadolu 2.420 7.1 188 3.9 147 6.1 316 8.2 1.769 7.S 
TOrkive · 34.469 ıoo.· 4.775 100. 2.433 100. 3.862 100. 23.399 100.0 

Kırynuk: DlF., 11 vt- Bölge ktııtiıtiklcri, Arıılık 1993. 

1. 12 KAMU HiZMETLERi 

Ttlrk1ye'n1n n1Rpi olarak naha ll7. gelişmiş olan Doğu ve OQneydoğu Anadolu 

Dölgelerinde kamu hizmetleri, gelişmiş bölgerindekinden daha az etkindir. Etkinliği 

:17.altan ııedenleriu şu şekilde sıralamak mümkündür17. Ewerifsir. tabiat şartları~ per.fonel 

·""unu ı•e be.yeri ilişkilerin gllçlaf Iİ .tonucu ortaya çıkan huıursuılulı. Doğu 

Ana<lohı'cfak1 tabüt.t şart.tan, buralarda çalışma sfüesini sınırladığı gibi, tüm kamu 

faaliyetlerinin öbür bölgelere göre daha pahalı olması sonucunu doğurmaktadır. Aynı 

şekilde, yerleşme merkezlerinin küçük olması nedeniyle dar bir çevrede sıkışıp kalan ve 

halkla kaynaşamayan memurlar, birbirleriyle ve çevre ile kişilik mücadelesi yapmaktan 

eıı:11s görevlerine aynacak 7.aman bulamamaktadırlar. 

Bu belirtilen nedenlerden dolayı, devlet memurlan Doğu Anadohı'da görev yapmak 

iRt.ememekte bu bölgelerde şark hizmeti yapan memurlar ya da sürgün edilenler 

çalışmakta, ama hizmet sunmaktan çok, gün doldurup, batıya dönecekleri günü 

beklemektedir. Hatta bu bölgeye tayin edilen memurlardan büyük bir oranı, bu bölgede 

görev yapmamak için istifa etmeyi gfü:e almaktadırlar. Ü2'.ellikle l 990'1ardan sonra, terör 

Doğu ve Gf\neydoğn Anarlolu'cia Devlet memnrJann ı;1kmhınm hnd safüaya çıkarmıştır. 

---- --- ----
1 I Oo~ı Anıldolu'da knmn himıet.Jerinin etkin1iAi komıınmda 9 il ve 29 ilçe<le •19 rmıirle yıtpılan hir mnlııkata 

d~ıınan ~rınttlı çalıfIDA için, bak. Adalı, Kamu Hizmeti, 261-269; Adalı. Kamu Pmmneli, 39-59. 
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Doğu Anadolu Bölgesinde çalışan yerli memurlar ise, yöresel bilgi, görgü ve k:Ol«ırO 

devam ettirdiklerinden yeterince verimli olamamaktadırlar. 

Genellikle bir staj bölgeAi niteliğinde görülen Doğu İllerinde, daimi olarak yeterli 

sayıda yetişmiı eleman bulunmamaktadır. 1973 yılı verilerine dayanarak DPT tarafından 

yapılan bir çalı,maya göre, DoAu Anadolu Bölgesindeki memur ve bOro personeli (ve 

beyaz yakalılar), ülkemizde memurlar grubu içinde en doıtık ortalama gelir düzeyini 

ohıştunnaktadır. İRhmbul bölgesinde aynı gelir ortalaması, Doğu Anadolu Bölgesindeki 

gelirin iki katına eriımektedir18. 

Tüm bu dezavantajlarına karfın, DoAu Anadolu Bölgesinde memurların lojman 

durumunun öteki bölgelerindekinden daha iyi olduAu gOrilhnektedir. Lojmanlı memurun 

lojmansız memura oranı, tOm Torkiye'de %23.8 iken, bu oran Doğu Anadolu bölgesinde 

daha yOksektir. Ozellikle Doğu Anadolu Malatya, Erzurum ve ElazıA alt bölgelerinde 

lojman açığı yoktur. Doğu Bölgesinde lojman sorununun önemli ölçüde halledilmif 

olmasının en önemli nedeni, kuıkusuz bu bölgedeki kiralık evlerin ıayı ve nitelik olarak 

yetersiz olmasıdır. Aynca, bu bölgelere geliıi özendinnek amacıyla, lojman politikası 

izlenmiş olması da, bir diğer neden olarak belirtilebilir. 

2 - DOÖU SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERiLERİ 

DoAu Anadolu Bölgesinin geri kalmıılıAına, 1960'lardan soma htık.11metlet 

programlarında aynntılt bir şekilde yer vermelerine r&Amen, sonuçsuz kalmıştır. Her 

hükümet Doğu Anadolu Bölgesi sorununu ele alrnıf ve gerekli teşvik tedbirlerini 

getirmiştirı SJ; Fakat bu teşvikleri almak için göstermelik fabrika inşaatlarına Dogu 
Anadolu'da başlayarak bir süre sonra son vennişlerdir. GonQmüzde Dolu A.n11dolu'da 

18 DPT, Gt!Or DtJlılımı 1971, 189. 
19 Özel ıdıtOrOrı Doju'ya gitmeme ıebepJcrini fO.ylece ma1mnak mOdOndOr: 

- DoAu'mm yeraltı ve yertıllft nrv«leri kelin olarak teapit edllememipk. Bunun için gayet ciddi bir eo.vımterinin 
yapıhmm BCl'cfanddcdir. DPT, Dolu Anadohı için ayn bir Onite kurmlllıdlr. 
- Dojuda IEl1DllJe birikimi yok deaecek kadar amr. TOcaın, ıanayid yapmanın Soç olmju meydanda ilcm 
çiftçiyi, Jıırrmı Ordidsini. ·!N11M9'İcİ yapmak çok daha ,OçtOr. 
- Dotı Anadolu'da çıok az motetebbil bulumnald.adtt. TefVilt Ud>irlsi yeterli deAiJ.dir. DoAufa 67.el ldd.&1ln 
sebnaini tefvilc ederııemittir. Bumm için mevart tCfVİklere ilaveten daha ciddi ve deha etkili tqviklcr 
gecirilmelidir. 
- Dojuda 1mlunarı Onivenitderimizde halka çok nJa tmıımlc ıatl-,ıırak tqebbOı ve yıdmm billdcrini 
geliftirmeJidirler. Cavit KıhçıMe, "Dofıi Aluıtl.olu'da Statayllqtlfe Sı:fabf!l'llli", Dolu Amdolu'mm 80!YaJ 
Ytpm. Doju Anndohı'mm (Semai. KftltOret ye tkti.tğ) Metele1eri Siumomnw. 13-15 M11J18 1985, Tmıceli. 
1986, ı.341-342. 
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fabrllıa inıaat meıarlılılan gilrmemh. mamlıDndarıo. 

Kalkınmada öncelikli Yörelerin, (KÔY)21 sorunlarının temelinde, ekonomik yapının 

11ağhksız işleyişi ve nOfüR yapı11ına ilişkin problemler yatmaktadır22. 

2.1 EKONOMiK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER: 

Ttırkiye Zaman zaman iktisadi bakımdan darboğazlara girse dahi, mevcut imkanları 

dahilinde değerlendirildiğinde hızlı bir kalkınma doneminden geçmektedir. Ancak bu 

hızlı gelişme trendi beraberinde bOlgeleraruı gelişmişlik farklılıkları sorunlarını da 'Olke 

gündemine getirmektedir. Özellikle başta bölgeler aruı gelişmişlik farklılıklarının 

giderilmemesi yanı sıra, i•sizlik, geri kalmıt yörelerden gelitmiş yörelere İf gOcü ve 

sermaye göçü gibi problemler süreklilik kuarunaktadır. Ç11nk0, geli,me aorecinde tarım 

toplumundan sanayi ve himlet ıektOrO aAırlı.klı topluma geçit; kalkınmada ana hedef 

olarak benimsenen temel gerçektir. Ancak ıanayii kurulutlarırun belirli yôrelerde 

yoAunlaşmış olmuı ülkemizde gelir ve refahın daAılımında dengesizliklere yol açmış, 
. ' 

DoAu ve GOneydoAu Anadolu bölgelerirni7.den daha geliımit bölgelerimize doğru sermaye 

20 Yalçm. 174. 
21 Doju ve GOneydoju B6Jgdaioin (GaDantep hariç) tOm illeri JCılbpmda ôrıce1ik1i Y6relcr bpammda 

olmldarmdan, ıtôY1Jerin scınmlan ile il8iJ:i toın &ıtri ve 9G'zOm yon., aynı umanda bu b6lteler içinde 
ıeçulilitini IOrdDrmelctedir. Bu ytbdaı KÔY'lu ıonmlan ımit bir fddldo de alm•ce\ ancak b6lıe ile ilsili 
daha yalan &ıerilerde b6lgeye atıfta bulumılııclkttr. 

22 Doju ıonmu ve ç6zOm yollarına ilifk:in fmklı bpaklar farklı b81lıklar altmda konuyu incelemitludir. Bmada. 
ÇJ'ı.,.,..,,., komı11ı s& &IODe almanık fkClllomik IOIUll ve Ç6ZOm aıneriltri aln'bkta ıhmnt. dil• torun ve 
ç6z0m 6nerilerindeo ancak çok yOzeyle! bıılıseclilmifti. Dolu 101U11U ile alm•,..,k tecl>irler 3 IJl11Pbl toplaıabilir: 
l • Orı~ a.l1l ~ı:lblrla: Tmn yalı.i ile lnaulac:ak bir b6Jae PlmlllDl Telflcil.ııb, plmlama için b6lge 

ballana serekli bilsiJeri topJıumk ve b6Jsede serddi incdemeleri yapımılr. ballan plmlamııra btıbmmm 
ııaAJamak, 
1 - Entflldı?el kallrıtma Ue U,ili tedbirin: B6lgmin yol. mtrji ve IU sı'bi ~ipi ylbnmtan .onıtle 

gcrçeldeıftirilmeli, unayünin ihtiyaç ıa.t«cQi kalifiye demam temin dmek için b6lsecfe eAitime ve bilhalaa 
teknik eti.time ftnem veri.lmcti. b6fse içindeki ınmrh ı.anufim yllbnmlsa t.lhlİli için ballan trdmlatı1men ve 
b6lgedekoopenılifçililin 8~ 
3 - Tannual tolkınmo Ue ~tedbirin: Toprak İlllm iliP:ilcrin dOzmlcmnmi. ~lıenio tmılll'ID uyıuo 
ziraat ırilteminin seliftirilmesi. Brftnlerin veıiminin mtmlmm çaballnll arttınım.ı. çiftçilerin 
tqkilatlaııdınlmal~ etkili bir mı.i bedi politibsuwı uyııulanmmı. haJvao • ma'a ilifkilcrin dOz.aılcmneıri, 
hayvan ırklıınmn 11Jahı ve hayvan bakmn, ormanların konmm&11 ve ataçlandama yapıhmm gereldidir Akıı6z, 
131-139. 

Ayn bir 1t11JD81cta 6zellilde ıOl)'al aAttlıkh olarak ıonmlarm sebepleri ortııJa .koaırfm111 ve çı6zOnı yoU8'1 
belirtilmip. Ekonomik ç6z0mlcr olarak. tu6ıiln para b,oaklmmn lcmutulmm ıcnidiji. 6zel1ilde Jı.,ali 
yabnmlarm ter&-e bymk tePil eaili, U)'UfturUcu ticaretinin ayn bir selir kaynaAı ol&Jiu. mm ticareti ve kaçak 
petrol kl\YDÜlmmdarı setir e!de ecildiji. ter~e mDcade!ede devletin ,Oçltı ohmll 9uddiji. bm bmı ifletme 
ve mn..-erin ter6re fio.. uilafan kuruml• olmjımu bahİIJe, bu koouda en &ıemli refonnlardıaı birinİll 
özellEff:iıme olwtu beHrtilmeldedir. Ahmet Akp.dDz. Glbıqtlop Mat!l.ai fle Çı!Jıtım Yollıın; İltanbuJ. 
1994, 1.66-69. 
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ve işgüc'O akışını daha da hızlandınnıştır. 

Tllm bu bilinen gerçeAlerle mllcadele amacıyla, geliıme sQrednde çeıltll cadp 

ve etkin iJnlemler çerçeveainde bu yllrelerimiıe yiJnelilı çeıitli teıvik tedbirini 
uygulamasına rafmen, /Jıel seAt/Jr yatırımlarına Aamu yatırımlarıyla uyumlu Dolu ve 

Gllneydolu Anadolu B/Jlgel.erimiıe çeAmeAyeterlJ dar.eyde mllmlclltı olamamııtır23. 

Bütün bu gelişmeler ışığında, ülkemizde Doğu ve Güneydoğu sorunu, yalnız coğrafi. 

bir geri kalmışlık sorunu değildir. Ancak, Doğu ve GoneydoAu Bölgesinin ekonomik ve 

sosyal - koltOrel olarak geli,mediAi bir gerçektir. Ne var ki, Batı Anadolu, Orta Anadolu 

ve Karadeniz Bölgeleri'nde de bu düzeyde geliımemiş yörelerimiz mevcuttur. Ülkemizin 

topyeknn ekonomik ve sanayi açısından gelifJTle&inin tamamlarunası, bu bölgelerdeki geri 

kalrnıt realitesini ortadan kaldıracaktır 

Bu bölgedeki yasa dışı faaliyetler ve terör bölgeye yönelik ekonomik, ticari ve sosyal 

gelişmeleri, burada, ·yaşayan insanların çıkarı hilafına engellenmekte, bölgenin geri 

kalmışlığının devamına neden olduğu gibi, yöredeki iruıanlan yoksulluğa mahkum 

bırakmalctadır. Bu arada önemli bir noktada; TerlJr ile mllcadele nnıumda ylJre 

insanıyla terlJristin birbirine karqtmlmoması bllylll IJnem ihtiva etmektedir . .Ancak, 

terlJre karıı mllcadele 't'erillrAen b11 blJlgelerln eAonomik aor11nlannın giderilmeainde 

geç kalmmamalıdır24. 

2.1.1 Teşvik ve Teşvik Sistemleri 

Yarım kalmış yatırımların, tamamlanmıt itletmeye alınamamış veya kapanmış 

işletmelerin ekonomiye kazandırılması Doğu ve Goneydoğu Anadolu bölgelerimizin 

öncelikli meselesini teşkil etmektedir. Bölgeye şimdiye kadar verilen te.,viklerin ve 

devletçe aktarılan kaynaklan verimli kullanıldığı ve bölgeye yeterli bir ekonomik aktivite 

kazandırdığını söylemek maalesef mümkün deAildir. 

Bu duruma gelinmeeinin nedenleri; teşviklerdeki plansızlık ve programsızlık, 

teşviklerin veriliş a9amasındaki bürokraeinin karmaşıklıAJ., etkin kontrol mekanizmasının 

kurulamamış olması, teşviklerin gerçek müteşebbisler yanında hayali müteşebbislere de 

kullandırılması, gibi idari ve teknik aksaklıklardır. 

23 TOBB, . .l"ÖY. 71. 
24 TOBB.KÖY, 71-72. 
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Sonuçta yöredeki gerçek mtUeşebbislerin yatınmlan yanda kalmış, bitenlerde 

işletme sermayesinin yetersizliAi nedeniyle ya çalı9arnamakta ya da düttık kapasite ile 

çalışmakta; sahipleri ise iflas ile kartı kartıya bulunurke~ hayali miltetebbisler devletten 

aldıkları kaynakları batıya transfer ederek ortadan kaybolmuşlardır. 

Teıvilı Sistemi: Teşvik sistemi yeniden gozden geçirilerek, daha çağdaş ve sonuç 

alınır etkinliğe kavuşturulmalıdır. Gelişmemiş yörelerin kalkınması için, gelişme 

sOresince deAitik teşvik tedbirleri uygulanmış olmasına rağmen, özel sektör yatırımlarının 

yeterli dQzeyde bölge ekonomisine kazandırılması mümkün olamamıştır. Ô7.ellilde 

bölgedeki yatırımların canlandınlrnası ve bölgenin ekonomik canlılığının temini için 

öncelikle yöre mOteşebbislerinin olağanüsto teşvik tedbirleri ile yatırıma özendirilmesi 

gereği vardır. Ancak bu qarnada, sinai altyapı oluşturacak, ekonomik gelişmeyi 

gerçekleştirilecek gerçek güc'On, yOrenin kendi potansiyeli ve insan kaynaAı olduğu 

gerçeği bir diğer önemli husustur . 

. 
Diğer taraftan yöresel ve sektöre! buda selektiv bir teşvik politikasının uygulanması 

ile yakın geçmişte teşvikleri yaygınlaştırmanın ortaya çıkarttıAı olumsuz gelişmelerinde 

tekrarlanmasına meydan veribnesi önlenmiş olacaktır. 

Bu amaçla, bölgeye verilen teşvikler yeniden gözden geçirilmeli, teşviklerin yerinde 

ve etkin kullanılımı sağlarunalı~ bölgede teşvik edilecek ıektorler belirlenirken bOlge 

kaynaklarına dayalı ihracata dayab işletmelere öncelik verilmeli, suistimallerin 

önlenmesini terninen bölgedeki yerel odalar teıvilderin verilmesinde ve takibinde 

görevlendirilmeli, bürokratik engeller asgari düzeye çekilmeli, teşvik ve kredinin 

7Jllllarıtnda ve birlikte yatıruncıya ulqmaııına dikkat edilmelidir. Zamanında verilmeyen 

kredi yatırım geciktirdiğinden, yatınmcıyı güç durumda bıraktığı gibi, hatta iflasına dahi 

sebebiyet vermektedir. Diğer taraftan tefvilderin amacına ulqabilmesini teminen DoAu ve 

Güneydoğu Anadolu Bolgeıindeki yatırımcılara yönelik bir yatının teşvik fonunun 

oluştunılmaııı doAru bir tercih olacaktır. 

Bu şekilde bölgeye yönelik verilen yatının tetvilderi bu fondan açılan kredilerle 

desteklenerek, te,viklerin ba,anya ulqmaııına en önemli etken olan "Kredi Desteli" 

ekRikliAi giderilmiş olacağı gibi, teşviklerle aynı paralelde oluşturulmuş bir kredi 

mekanizmasının sonuçlan alınabilecektir. Aynca bu uygulama neticesinde teşvik belgesi 

formalite aracı olmaktan da çıkarılmış olacaAı gibi, yatınmcıya ucuz kredi imkanları da 

sa~lmqıuş olacaktır. Ayrıca DPT, Te,vik Uygulama Dairesi, Tnrkiye Kalkınma Bankası, 
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Halk ve Ziraat Bankaları araınnda koordinaı;yon mutlaka sflAlanmalı ve bunlara araaındaki 

yetki karmaşasına son verilmelidir2s. 

Kredi: DPT MORteşarhğı ve kredi m'OeHeıeleri arasında koordinaayon 

kurulamamı,tır. Bankalar genellikle orta vadeli kredi konusunda çok cimri davranmakta, 

daha ziyade kısa vadeli kredi vermeyi tercih etmektedirler. Bankalar Kanunu'nda bir 

deAişiklik yapılarak, toplanan mevduatın oranının "K8Mınmad" Öncelikli Yllreler"e orta 

vadeli kredi olarak kullandırılması Rağlanmalıdır. Diğer taraftan, verilen teşvik 

kredilerinin amaçlan dı,ında kullandırılmaıının Onibıe geçilmelidir. Aynca, özellikle 

Ziraat Bankasının verdiAi kredi limiti arttırılmalı ve krediye işlerlik kazandınlmalı, yaygın 

bir şekilde tom ticari bankalar tarafından kullandırılu hale getirilmeli ve tavam 

artınlmaldır2cs. 

Gelir: Kurumlar vergiainde olduğu gibi gelir vergisinde de Doğu ve GüneydoAu 

Anadolu'da faaliyet gôıteren ticari ve sinai işletmelerde, oranlar dOş'OrOlmeli, gelir 

vergisine baz olan gelir dilimleri yOkseltilmelidir. Böyle bir uygulama ile yeni yatırımların 

bölgeye kazandırılması ve sermaye birikimine imkan verilmesi düşüncesinden hareket 

edildiAi takdirde, yöre ekonomisine ne denli fayda sağlayacağı açıktır. Bir diğer ifadeyle, 

bu uygulamaya yöreye yeni i,letmelerin açılmasına dolaylı teşvik edici bir unsuru 

oluşturacaktır27 . 

Bölgede yatıranlardan önce, iıletme ıermayesi yetersizliAi sebebiyle çalışamayan bu 

tesislerle, ekonomik verimliliAi olan yarım kalmı9 tesislerin bir an önce bitirilerek bolge 

ekonomisine kazandırılması, kısa sürede bölgeye bir ekonomik canlılık kazandıracaAı gibi 

yeni milte9ebbislerin ve istihdam imkanlarının ortaya çıkmasını saAiayacak ve böylece bu 

yatırımların kamuoyunda oluşturduAu olumsuz psikolojik etki önlenmelidir. 

Toplu Konut: Yöreye yatırım yapacak yerli ve yabancı yatınmcılara destek 

sağlamak amacıyla özel bir fon oluşturulmalıdır. Bu fon idaresi tarafından verilen 

teşvikler çok iyi kontrol edilmeli, denetlenmeli ve teıviklerin mahallinde kullanılması 

saAlanmalıdır. Toplu Konut ve Kamu OrtaklıAı Fonu'ndan bu yöreler için ayrılan }"07.delik 

pay yQkseltilmelidir. Sermayesinin boyük çoAunluAu Toplu Konut ve Kamu OrtaklıAı 

2.s TOBB, KÖY, 73. 
26 TOBB, C"~ldilmq Dofu Anodnlu Bl~m: litronomik Rapor. Elmj. 24 Rkim 1988. Aobra. •.101. 
?.1 TOBB, KÖY, 67-74. 
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ldareııi'ne, diğer kısmı SOmerbank'a ait bulunan KOy-Teks modelinin, KôY'lerde haşan 

saA}adıAı göz önünde tutularak, emek-yoAun istihdam imkanı verecek fekilde, diAer 

alanlarda da bu tip tirketler kuruhnalıdır29• 

Hava Limanı: Bölgenin özellikle hava ulqırnı sorunu çOzOme kawşturulrnalıdır. 

Erzurum, ElazıA, Malatya, Diyarbakır ve Van gibi ana merkezler, sabah-akşam tarifeli 

uçak seferlerine kavuşturulmalı ve diğer iller bu ana merkezlere mevcut hava limanlarına 

olan ulaşımları kolaylaştırılmalıdır. Bölgede sanayinin rekabet şansını arttırmak ve 

ihracatın gelittirilrnesi amacıyla, demiryolu ve havayollannın ücretlerinde sübvansiyon 

saAlanmahdır. 

2.1.2. Tanm, Sanayi ve Ticaret 

KÔY'lerin ekonomik yapısı içerisinde, tarım 11ektoro önemli bir yere sahiptir. Aynı 

zamanda yöredeki istihdamın büyük bir kısmı da bu sektörde bulU1U11aktadır. Halen 

KôY'lerin büyük bir bOlOmOnde tek bir tarım QrQnQ ile meşgul olunmaktadır. En azından 

iklimin mOsait olduAu yörelerde tarım OrOnlerinin çefitlendirilrnesi gereklidir. Nadasa 

bırakılan alanların çokluğu dikkate alınırsa, tarım ürünlerinde çeşitlendirmeye 

gidihnesinin Onemi daha iyi anlatılır. Aynca KôY'ler mineral kaynaklan bakımından 

zengin bir yapıya sahiptir. Bu yörelerde maden arama ve işleme çalışmalarına önem 

verilmesi hem yörenin gelişmesine hizmet edecektir, hem de tarım sektörOndeki fazla 

istihdamın diğer bölgeler göçünü önleyerek yerinde istihdamını sağlamış olacaktır. 

Htıyvancılık: Doğu ve 01lneydoğu Anadolu Bölgelerinde hayvancılık önemli bu 

yere sahiptir. Ancak, hayvan OrOnlerini değerlendirmeye yönelik tesislerin ve tevviklerin 

yetersizliği ya da yöre halkının te9viklerden yararlaıuna konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmaması, bu sektörden istenilen verimin sqlanamamasına neden olmaktadır. özellikle et 

kombinalarının yetersizliği önemli ölçüde canlı hayvan ihracına ve hayvansal OrOnler yan 

sanayiinin geliştirilmemesine neden ohnaktadır. Canlı hayvan ihracatında karşılqılacak 

döviz kaybının büyQklOğil bu konunun mutlak surette disipline edilmesinin gerektiAini 

ortaya koymaktadır. Ayru şekilde, hayvancılık konusunda yöre halkının eAitilmeıi 

gereklidir. Büytımesinin tamamlamadan kesilen hayvanlarda uğranılacak et, süt, deri ve 

diğer 1lr0n kayıpları önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle KÔY'lerde tarım ve 

?.8 TOBB. Dolu Anadolu Blf6ul, l 02-104. 
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hayvancılıkla ilgili meılek okullarının kurulması, ıayılarının artınlması ya da s'Orekli 

kursların düzenlemneıi gereklidir. Bu alanda alınacak tedbirler hem istihdam artııı hem 

de yörenin gelirlerinin artması anlamına gelecektir29. 

Besicilik: DoAu Anadolu Bölgeıi'nin can daman olan besicilik, yem fiyatlarının çok 

y1ıksek olması sebebiyle durma noktasına gelmiıtir. D011lk faizli kredilerle bu sektöre 

canlılık kazandınlmalıdır. Bunun yanında verimi d'Of(lk yerli ırklar terk edilerek, yoksek 

verimli koltor ırklarının bölgeye ginneei saAlanmalıdır. 

Ak•au: DoAu Anadolu Bölgesi, Olkenin akarsu kaynaklan ve dolayısıyla 

hidroelektrik enerji kaynaklarının bOy1ık bir kısmına eahiptir. Bölgede üretilen elektrik 

enerjisinin büyilk bir kısmı, talebin yoğun olduğu Batı Bölgelerine sevk edilmektedir. Bu 

daAıtımda %30'lara varan hat kayıpları meydana gelmektedir. DoAu Anadolu Bölgesindeki 

elektrik enerjisinin tüketiminde "enerji Kaybı" ıoz konusu olmadığın~ bolgede 

tüketilen elektrik tarif~lerine ugari %30 indirim sağlaıunalıdır'o. 

Orllatme Sanayi BIJlgelai: Organize Sanayi Bölgeleri'nin ıorunlannın acil olarak 

çözOmJenmesi bolge ekonomisi için büyOk önem ihtiva etmektedir. Sinai yatırımlan 

teşvik etmek, yöre ekonomisine yeni üretim ve iıtihdam alanlanrun gelmesine imkan 

vermek, planlı yerletim ve dtwınli tehirletme sorunlarını çôzmede önemli katkılar 

sağlayan Organize Sanayi bölgeleri, özel sektör yatınmlarının DoAu ve GnneydoAu 

Anadolu'ya çekilmesinde hiç ştlpheıiz önemli fonksiyonlar tlıtlerunektedir. Bu meyanda 

Organize Sanayi Bölgelerinin ekonomik ve ımeyal faydalan göz Onfuıde tutularak, 

öncelikle yapımı devam edenlerin tamamlanması ilkesi benimseruneli ve eksiklikleri 

giderilmelidir. Aynca yenilerinin kurulması, bölgede oluşturulacak cazibe merkezleri 

çerçevesinde arRatıı tıretilmiş, alt ve Ost yapısı yatırım yapmaya uygun hale getirilmiş, 

teşvik ve kredi sorunları olmayan bir paket program dahilinde bürokratik karmaşadan 

u7.8.k hazrrlanmalı ve hayata geçirilmelidir. 

KÔY, Organize Sanayi Bölgeleri ve Koçak Sanayi Siteleri kapsamında alt ve üst 

yapıları s&Alıklı bir ıekilde tamamlanmıt tesislere ihtiyacı olduAu kadar, standartlara 

uygun 'Oretimin ve verimin arttırılması, teknolojik seviye ve ürOn kalitesinin yükseltilmesi 

yönOnde de devlet desteğine ihtiyaç duyduğu gözlenmektedir. Bu konularda acil olarak 

29 TOB~ KÖY. 66. 
30 TOBB, Dolu A.ıuıtlDl.u Bl'6esl. 102 
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kurumıutl ve yapısal dOzenlemeler gidilmeıi ve buna paralel politikalar geliştirilmeıi 

zorunluluAu ortaya çıkmaktadır. YOre illerinin bu kapsamdaki talepleri, KOSGEB -

(Koçak ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ile ôlçtıler 

Mali Kontrol Genel MOdürlOğO'nün hizmet merkezleri ve ilgili ünitelerinin ve TSE'ne ait 

labaratuarların kunılmrun ve hi:r.metlerin yaygınlaştınlması yönündedir3t. 

Dofal Gaı: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin tHtılması için, İran'dan getirilmesi 

doşonolen doğal gaz tesideri bir an önce kurulmalı ve yaygınlaştırılmalı; aynca tennik 

santrallar, doAal gazı hammadde olarak kullanan amonyak, gübre ve petro-kirnya tesisleri 

kurulrnalıdır32. 

Smır Ticlll'eti: Sınır ticaretinin geliftirilmesi bolge ekonomisi için çok önemli bir 

husustur. Sınır ticaretinin, bu kapsama dahil illere belirli kolaylıklar getirdiği 

bilinmektedir. Bölgede halen AAn'dan Van'a kadar Kan'tan Gaziantep'e kadar olan 

bölgede ınnır ticaret"'!in getinniş olduğu bu imkanlardan faydalamnaktadır. Ancak Körfez 

Krizi sebebiyle ortaya çıkan olumsuz gelifmeler, yOredeki sınır ticaretini de menfi yönde 

etkilemektedir. Bu olumsuzlukların giderilmesi ve bölgede yeni gQmrtık kapılarının 

açılarak sınır ticaretinin geliştirilmeıi33, yeni if imkanlaruu oluıtunnası açısından olumlu 

katkıları beraberinde getireceği gibi öncelikle gerek bölgeden yapılan ihracatı gerekse 

taşımacılık sektörOnü olumlu yönde etkileyecek ve bölge ekonomisinin 

canlandmlrnasında önemli bir etken olacaktır. Böylece, İran ve ırak sınırlarında, bu 

ü]kelere yönelik dış ticaret m,kilerini pekiştirmek ve kolaylaştırmak için AAn'da ve 

Mardin'de birer serbest bölge kunılmahdır. 

2.2 SOSYAL SORUNLAR l'e ÇÖZÜMLER 

KÔY'lerde toplam doAurganlık oranının yQksek olutu (6.87) eAitim, saAlık ve diAer 

rmsyal altyapı yetersizliği istihdam problemi yanında, bölgede İf imkanlanrun sınırlı olu9u 

gibi nedenlerle yoğun bir göç olayının yaşanmasına neden olmaktadır. Bu göç KôY'lerden 

bölge dışına görOldOğQ gibi KÔY'lerdeki kırsal kesimden kent merkezlerine doAru da 
olabilmektedir. Bu durum yoAun göç kabul eden bölgelerde tOketim ve yatının 

harcamalarının artması yeni problemleri de beraberinde getirmektedir. T1lketim ve yatının 

31 TOBB, KÖY, 68. 
32 TOBB, Dolu Allıu:lolu &'6ai. 104. 
33 Özellikle bu b6lgeoin ekonomieine bnyok bflcı ıııjJıııy11cak olan Rabur Smır Kapm 11Ç1lnnfbr. DPT. 1995 Yılı 

~ç/f Propomı Dutd Çalqlftolan, Ekottomlk v~ aoqal s~ldllTdeld <dlifm~la, 261. 
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harcamaları genellikle iktisadi değeri olmayan harcamalar olduAu için genel fiyat 

seviyesinin yilkselrnesine yol açacaAından reel gelir artııı gönUmeyece.ktir. Bu durum ise, 

zaten sınırlı olan devlet gelirlerini daha da yetersiz kılacak ve KÔY'lere yatının yapabilme 

kabiliyetini myıflatacak:tır. o halde alınması gereken tedbir, yöre halkırun inançları, orfve 

adetleri de dikkate ahnarak toplam doğurganlık oranının belirli bir dengeye 

kawşuturulrnasıdır3". 

Elitim: Eğitim ekonomik gelifmeyi hızlandıran bir etken olduğu göz önOnde 

bulundurulduAunda; bölgenin geri kalmasında, eğitim yetersizliAinin de rol oynadığı 

anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, bölgenin eAitim seviyesinin yükseltilebilmesi için; 

bölgenin okur-y87.8f oranının yükseltilmesi amacıyla yaygın eAitim faaliyetlerine hız 

verilmeli, ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranlarını artırıcı tedbirler alınmalı, 

bölgedeki ortaöğretirn öğrencileri, meslek teknik öğretime yönlendirilmeli, orta öğretimde 

daha kaliteli bir eAitim için yabancı dille eAitim yapan Anadolu ve fen liseleri ile özel 

liselerin sayılan arttırılmalı, tQm eAitim kademelerinde görülen öğretmen yetersizliğinin 

giderilebilmesi bakımından, özendirici tedbirler getirilmelidir. 

Bilimsel Çabıma: KÔY'de ve özellikle Doğu ve OOneydoğu Anadolu Bölgesinde 

hangi sektörlerde yatınm yapılabileceAi konusunda, TOBB-DPT-YôK işbirliAiyle iller 

bazında araştırma çalışmalarına geçilıneli, yatının yapılabilecek alanlar teıbit edilmeli, 

yatının projeleri ve fizibilite raporları hazırlaıunalıdır. Gene bu itbirliAi çerçevesinde, 

bölge Oniversitelerinde yapılacak olan bilimsel araştırmalar (YOkıek lisans ve doktora 

tezleri de dahil olmak il7.ere), TOBB ve DPT tarafından desteklenerek, bölgenin kalkınma 

sorunlarıyla ilgili konulara yönlendirilmelidir. Aynca, yörenin potansiyel kaynakları ve 

KÔY'lerin geliştirilmesini temin amacıyla Ar111tmn11 Enstitllleri kurulmalıdır. 

Ülkemizde ftzerinde durulmayan ve gerekli öneme kawtmayan arqtınna ve gelittinne 

hizmetleri gönümüzde geli,miş ülkelerin üzerinde önemle durdukları konulan başında 

gelmektedir. 

Bu amaçla Fırat Üniversite bünyesinde olutturan (ElazıA Ticaret ve Sanayi Odaaı 

işbirliğiyle), Fırat üniversitesi-Sanayi işbirliğini Oelittinne Merkezi ve aynca yeni 

kurulan GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi KÔY'lerin sorunlarının ve geliıme 

imkanlarının saptanması bakımından atılmıt olumlu adımlardandır. Bu arqtınna 

3-1 TOID\ KÖY, 65. 
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merkezlerinin gerekli finansman ve personel desteği saA!anarak "KÔY Ar11Jlınna ve 

Uygulama Merked"nin Bölge'de bulunan çeıitli ilniverıitelerin b11nyelerinde kurulması 

gerçeklettirilrnelidir's. 

PersoneL· Bölgede işgiıcil, niteliksiz bir yapıya sahiptir. Niteliksiz itgQctı ise, düşük 

verim ve düşük gelirle çalışmanın önemli bir nedenidir. Tikkiye ve Bölgenin temel 

problemleri insanların tnkettiğinden fazlasını Oretememesi veya .'Drettiğinden fazlasını 

tüketmesidir. Bu problemin çözOmO ise nitelikli i9g-OcOnden geçmektedir. Bu konuda 

devlete diışen görev etkin bir insangQctl planlaması yaparak işgQc1lne nitelik 

kazandırmaktır. Gonruntmle, gelişmit tllkelerde i9gilctıntı %70-80'i nitelikli iken, bu oran 

TOrkiye'de %20'ler seviyesindedir. Hatta Bölgede bu oranın %5'lere kadar düttoAil 
görülmektedir. Öğretmenlere getirilen rotasyon uygulamalan ve parasal teşvikler bu 

sorunun çOzOmilnde yeterli olamamı9tır. Yeterli ve nitelikli sayıda öğretmenin Doğu ve 

GOneydoAu Anadolu'da görev yapmasının saAlanması bu yörelerin ancak sosyal cazibe 

merkezi haline getirilmesi ile momlcon olacaktır36. Yine, tefvikli ücret sistemi yaygın bir 

şekilde uygulanmalı, lojman imkanları sağlanmalıdır. Aynca, devlet personeli rejiminde 

yapılacak düzenleme ile ttım personele belirli stırelerle zorunlu hizmet getirilebilir37. 

3S TOBB. Dofu Anadolu BIJlgai. 100. 
3e Aynca, devlet memırlan mılletioi dini ve örfb ile uyum içinde olmalı, tefbt ve 1Jlfduımet ile davranmalıdır. 

Geoİf bilgi için bak: AksftndOz, 62-6S. Aynca Adalı. Komu Pentnıd, 39-S9. 
H TOBB. Dolu Anadobl BIJ'6~si., 103; TOBB. XÔY, 6.5. 
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SONUÇ 

Her olkede mutlak surette görolen bölgelerarası farklılıklar, coAJ"afi, tarihi ve 

işletmelerin kuruluşlarım etkileyen birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Ülkenin coAmfi 

konwnuna bakıldıAında; en yOksek ve daAlık bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi, bu 

ytlkıekliğin doAal bir sonucu olarak çok sert bir iklime sahiptir. Bu durum, 

yetiştirilebilecek olan tarım oronlerinin çefitlerini sınırladığı gibi, ildim şartlaruun 

ulaşımı etkilemesi ve 'Oretim artıtını saAlayacak ekim alanlanhın geniıletilmesinin 

mümldın olamayı91, DoAu Anadolu'nun ekonomik kalkınmasını engelleyen olumsuz 

etmenlerin en önde gelenlerindendir. 

Tarihsel silreç ve sebeplerine bakıldığında; Osmanlı Devletinin son yıllannda, Batı 

Avrupa ile ticari ilitki içine girme ıansını, cojrafi konumu ve doAal zenginliAi ile elde 

eden Batı Anadolu, bu avantajlara sahip olmayan DoAu ve Güney Doğu Anadolu'ya oranla., 

nispi olarak daha gelişmiş duruma gelmişti. 

Cumhuriyet döneminde, hentız hiç bir ekonomik filizlerunenin olmadığı bir 

dönemde toplanan İzmir iktisat Kongresinde, Doğu Anadolu ile Batı Anadolu arasındaki 

gelişmişlik farkına deAinilmemit olduAu goroınr. Daha sonra, Anadolu'nun kalbinde 

verimsiz topraklarla çevrili olan Ankara'nın başkent olması karan, TDrkiye 

Cumhuriyeti'nin Anadolu'nun gelişmesi konuımnda attığı ilk ciddi adımdır. 1933 yılına 

kadar olan htık'Omet programlarına bakıldığında, Doğu ve C'rOneydoğu Anadolu 

Bölgeleri'nin sorunlarına genellikle yer verilmediği, yer verilmesi halinde ıse, 

demiıyollanrun DoAu vilayetlerine kadar yayılması gereğinden söz edildiAi saptanır. 

1 ve il Be, Yıllık Sanayi Planlarında, bugftnk11 plancılık anlayıvından farklı olarak, 

sadece devlet tarafından kurulması amaçlanan endastriyel işletmelerle ilgili yatınm 

projeleri yer alınıf, bölgesel kalkıruna ile ilgili herhangi bir hilkme yer verilmemiv ancak, 

yatırımların yurt d'Ozeyine yayılmuı OngôrOlrnilş«lr. 1950'lere gelindiğinde, Dolu ve 

GIJnqdolu Anadolu bOlgelerinin koMınması için yeteri kadar çaba lıarcanmamq, 

TDrlclye'nJn blJlgeleri için blJlgael farklılık dnam etmq ve luıtt11 attmııtll'. Zira, 

Batı'da ekonomik gelitme filizlenirken, DoAu'da henoz bir hareket yoktur .. 

19 5()-60 arasındaki 1 O yıllık döneminde, Doğu Anadolu ile ilgili olarak; köy 

okulları inşaatına, Doğu illerine ve bu iller kadar geri kahnıt diAer illerin ihtiyaçlannın 

önplanda tutulac&Ama ve Doğu'da bir tınivenıitenin temelin atılacaAına yer verilmesinden 
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başka, geri kalmış yörelerin kalkındınlmuı için özel bir çaba yada görtıştın ortaya 

atılrnadıAı saptanır 

1960 yılında 11onra baılayan planlı dönemde; Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, 

bölgesel planlamarun hedefleri olarak, nnfuıun ve faaliyetlerin bölgeler aruında dengeli 

<faAılması ve bölgelerarası gelitmişlik farkının azaltılması için geri kalrnıt bölgelerin daha 
luzlı kalkınması Ongörtılmektedir. Bunun için de, geri kalmış bölgeler bonyesinde 

kalkımna kutuplarının oluşturulmuının uygun olacaAı belirtilmektedir. Bu arada donemin 

en OnemJi noktalarından biri de, S. Demirel HDlıDmdi Prop11111nula Doju Anadolu 

Bölgesine çok ayrıntılı bir tekilde yer verilrnit olmasıdır. 

İkinci Bet Yıllık Kalkınma Planı'nda, geri kabnıt bölgeler bünyesinde kalkınma 

kutuplaruun oluşturulrnuı benimsenirken, kamu yatırımlarının birden fazla kurulut yeri 
üzerinde durularak, ekonomik olma niteliğini kaybetmemek tartıyla, yatırımların geri 

kalmış bölgelerdeki geli9me merkezlerine yapılmuının tercih edileceAi belirtilmi9tir. 

Aynca, çetitli bolgei'er için milli plandan baAımıız Ozel planlar hazırlanmayacaktır 

denilmesine r&Atnen, DoAu Anadolu Bölgesi baAunıız olarak elde alınmıttır. 

Üçtıncn Bet Yıllık Kalkıruna Planı'nda, Kalkınmada ôncelikli Yörelerin, gelişme 

potansiyeline sahip oldukları konularda, uzun dönemli kalkınmanın amaçlarına 

vonlendirilecekleri ve ulusal butnnlok ilkesi doğrultusunda, ekonomik ve sosyal 

gelişmeleri sağlanacaAı, bunun için, tom iller, soeyo-ekonomik gelişmişlik endekslerine 

göre, gelişmişlik ııruına dizilecek ve yıllık programlarda yayınlayacaAı bildirilmektedir. 

Dördoncü Beş Yıllık Kallanma Planında, planlı dönemdeki yetersiz politika sonucu, 

bölgeleraruındaki gelişmişlik farkının, planlı dönemde daha da arttıAı, çe9itli sayısal 

örnekler verilerek ortaya konulmutlur 

Betinci Beı Yıllık Kalkuuna Planı'nda, baıta DoAu ve G1ıneydoğu Anadolu 

Bölgeleri olmak 11zere Kalkınmada ôncelikli Yörelerin kalkındırılması ve böylece 

bölgeler arasındaki gelift11i,1ik farklarının 7JlJT18J1 içinde azaltılarak tamamen giderilmesi 

hedeflendiği belirtilmektedir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, bölgesel gelişme çalışmalarına esas olacak 

bilgilerin uluslararuı standartlara uygun olacağı, yapı ve potansiyel araştmnaları 

sOrdnrtlleceAi ve bu çalışmalar çerçevesinde teşvik sistemi gerçekleştirileceAi ifade 
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edilmektedir. 

Bununla beraber, 1995'lere gelindiğinde, Doğu ve Goneydoğu Anadolu bölgelerinde 

yatırımcılar için altyapı yetersizliAi, sosyal problemler ve gOvenlik konuları önemini 

korumaktadır. Bu nedenle, söz konusu yörelerde. farklı nispetlerde teşvik araçlan 

uygulanmasına r&Arnen, Ozel sektör yatırımlarında beklenen seviyede bir geli9me 

sağlanamamıttır. Zira, bölgeler, atağı yukarı, geliımişlik dOzeylerine paralel aAırlık1a 

te9vik belgeli yatınmlardan ietifade etrniflerdir. En büyok payı, en geliımit bölge olan 

Marmara Bölgesi alırken, en doıftk payı en az gelifmiı bölge olan Doğu Anadolu ve 

GnneydoAu Anadolu Bölgeleri almışlardır. 

Ülkede, ekonomik faaliyetleri geri kalmış yOrelere yöneltmeyi amaçlayan tepilı 

tedbirleri, bölgesel kalkınma için gerekli kamu&al harcamalar ve aşın kalabalıklqmış 

metropoliten bölgelerin geli,meıinin smırlandınlmaaı gibi bölgelerarası farklılıkları 

azaltıcı politikalar uygulanmaya çaba harcamnııtır. özellikle, Kalkınmada ôncelikli 

Yörelerde, yatının indirimi, 07.kayn.ak oranı, kaynak kullanımı destekleme primi, ihracat 

taahhDtlo orta ve uzun vadeli yatının .kredilerinde vergi-resim ve İstisnası, kamu ortaklıAı 

fonu, arazi ya da arsa tedariki ile ilgili vergi,. resim ve harç muafiyeti, iıletme kredisi, 

ücretlerde vergi avantajı, kurumlar vergiıi indirimi, ithalata uygulanan fonun 

taksitlendirilmesi gibi teşvik tedbirleri uygulanmaya çalı9ılm19tır. 

Kamu yatrnmlarına baAıldıfında, 1923 yılından planlı doneme kadar olan 40 yıllık 

süre içinde, ülkemizde eksik olan altyapı tesislerinin iyileştirilmesi için, imkanlar 

Olçüetınde çaba harcanırken, altyapı yatırımlarının nispi olarak daha verimli olduğu Batı 

Anadolu'ya öncelik verildiAi gorolmektedir. Böylece 1960'lı yıllara gelindiğinde, 

TOrkiye'nin doğusu ve batısı aruında, altyapı tesisleri yönOnden de Batı Anadolu lehine 

önemli bir farklılık ortaya çıkmııtır. 

Planlı dönemede, altyapı yatırımlarının bölgesel dağılunı alanında tatmin edici 

bilgilere mevcut deAildir. Gelir dilzeyi di>tilk bölgelerin göç veren bölgeler olduğu 

izlenmekte olup, bölgelerarası göç, geliımemif bölgelerden, geliflllit bölgelere ve 

özellikle metropoliten alanların yer aldığı bölgelere doAtu olmaktadır. Sektörler aç11ından 

kamu yatırımlarının, özellikle kamu iıretken yatırımlarının dağılımında bölgesel 

dengesizlikleri azaltacak bir politika izlenmediği, tersine dengesizlikleri arttırır bir yatınm 
desenine varıldıAı söylenebilir. Kamu hizmet yatınmlan ise bir ölçiıde belirlenen 

politikalarla daha uyum içindedir. Zira, geri kalrnıt yörelerdeki yatınmlar~ altyapıya 
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ilişkin alanlara öncelik verildiAi görolmektedir. 

Bölgelerarası dengesizliği amltmak için bir takım bölgesel kalkınma projeleri 

gerçekleştirilmiştir. Antalya Bölgesi Projeai, Marmara Bölgesi Projesi, Zonguldak 

Bölgesi Projesi Çukurova Bölgesi Projesi, Keban Projesi ve Güneydoğu Anadolu Projesi 

(GAP) çalışmaları sonunda olumlu gelifmeler gözlemlenmektedir. 

Gonibnilzde, bölgelerimiz belirli kriterlerle karşılaştınldığında, nllj'us artıı Ju.u 
y0n11nden bölgelerimiz aruında, 07.ellikle iç göç nedeniyle önemli farklılıklar olduAu 

gözlenmektedir. Ülkemizde son yıllarda en yüksek yıllık nüfus artışı Marmara 

Bölgesinde gerçekleşirken, bu bölgeyi OOneydoğu Anadolu Bölgesi izlemiş, en düşük 

nüfus artış hızı ise, en çok göç veren Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesinde 

gerçekle9miştir. 

Yine, ıelıirleıme, bölgelere göre önemli farklılıklar göstermektedir. Ülkemizin en 

gelişmiş ve kalabalık. yöresi olan Marmara Bölgesi'nin aynı zamanda kentleşme oraru en 

yüksek bölge olduğu, ancak Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun ise'> kentleşme oranı en 

düşOk bölgeler olduAu gözlemlenmektedir. 

End/Utrlyel yapıya baiı14ıtmda; Olkemizde imalat sanayi alanında faaliyette 

bulunan btıyOk işyerlerinin Mannara Bölgesinde bulunduAu, G11neydoğu Anadolu'nun 

ülkemizdeki payı çok küçük ohnakla beraber, DoAu Anadolu'da bu oranın daha aşaAı 

dOzeye indiAi saptanmaktadır. Böylece, Marmara Bölgesi gerek endüstrileıme ve gerekse 

kentleşme yononden tılkemizde, Otelci bölgelerden bariz bir fekilde ayrılmaktadır. Doğu 

ve GOneydoğu'da kamunun özel sektörden daha ağırlıklı olduAu gözlemlenmektedir. 

Hen11z ekonomik canlılıAm ohnadıAı bu bölgeler~ &ıcelik devlet gitmiftir. Ancak devletin 

bu yörelerdeki gayreti, bu bölgelerde geliımeyi bqlatacak doayde olamamııtır. Kamu 

sektörü Batı Anadolu aAırlık ohnak Ozere, yurt dtızeyine yayılmıftır. 

Tarımsal yapıya baiıldıfında; ülkemizde DoAu, GftneydoAu Anadolu ve Karadeniz 

Bölgelerinin ekonomilerin tarıma dayalı olduğu, bu bölgelerde, her faal dlJrt iqiden 
llçllnlln tanmıal faaliyetlerde bulunduğu gorolrnektedir. 

Ulıqım sektlJrllM baiıldıfırula; Ege Bölgesinin en iyi durumda olduğu, Doğu ve 

OOneydoğu Anadolu Bölgelerinin ise en köU\ durumda olduğu saptanmaktadır. Yapımının 

Oteki bölgelere göre daha güç ve pahalı olduAu Doğu Anadolu'daki yollar yılın önemli bir 
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bölOmi>nde aynca kar nedeniyle kapalı kalmaktadır. 

Kırsal yerleşim yerlerine gotorolen içme auyu yonünden bolgelerarasında yapılan 

karşılaştırmalarda, Tnrkiye'de kırrıal yörelerde yaşayan nilfusun btıyOk bir oranına içme 

suyunun götilrtılmilt olmasına karım, bu oranın Doğu Anadolu bolgesinde dilft1)A'Q, 

GoneydoAu Anadolu Bölgesinde ise daha da aşaAıya dftttoAO gOrtıhnektedir. 

KIJy elelıtrljiAaqonu ylJnllndm, holgeleraruında yapılan bir karşılaştırmada, 

1995'lere gelindiAffide, tOm bölgelerimizde köylerimizin %99'unun elektriAe 

kavuşturulmut olduğu görUlmektedir. 

Gelir oranltRına bdıldılaula; Ege-Maımara Bölgelerinin milli gelirden 

nüfuılanrun iUke nOfusu içindeki oranının 'Ozerinde pay almalarına karşın, Doğu ve 

GoneydoAu Anadolu'nun milli gelirden, nOfuslannın illke nüfusu içindeki oranın altında 

pay aldıkları gözlenmektedir. Hatta, J915'lerde, Marmara Bölgesinden toplanan bütçe 

gelirlerinin ancak llç(e biri tekrar gider olarak bölgeye dOrunüş, kalan Dçte ilıui daha fakir 

olan öteki bölgelere kaymıftır. 

DoAu Anadolu, GüneydoAu ve Karadeniz Bölgeleri, genel bütçeye yaptıkları 

katkının Ozerinde genel bütçeden yararlamnaktadırlar. ômeAin, ülkemizin en geri kalmıt 

ve dolayısıyla en fakir bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi, genel bütçeye yaptığı katkının 

J,5 katını genel bütçeden alırken, illkemizin en gelişmiş ve dolayısıyla en zengin bölgesi 

olan Marmara Bölgesinde, genel bütçeye yaptıAı katkının llfte birinden daha azı geri 

dömnektedir. 

Bölgelerarası gelir daAılımındaki adaletsizliAin boyutu hakkında kaba da olsa fikir 
edinilmesini saAlayan bir diAer kıstas, banka mevdulltlllnnm bölgesel daAıhmıdır. DoAu 

ve Goneydoğu Anadolu Bölgelerimizde gelir daAılımının dengesiz, gelir seviyesinin 

dütilk olması, tasarruf hacmin de yetersiz bir seviyede bulumnasını doğurmaktadır. 

Doğu ve OOneydoğu Anadolu'ya •afbA lıiundleri götorolmeye çalıtılmasıyla 

birlikte, Batı Anadolu Bölgeleri lehine olan dengeıizliAi ortadan kaldırmak m11rnk1ın 
olamamaktadır. Kamu ve özel hastaneler ile yatak sayılarının bölgesel daAılımı 

incelendiğinde, lç Anadolu, OOneydoAu Anadolu ve Marmara Bölgelerinin en iyi durumda 

olduklannı, Doğu Anadolu'nun ise en az hastane ve yataAa sahip bölge olduğu 

gôrOlmektedir. 
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ôte yandan tom bölgelerimizde, okuma-yazma or~ kadın nOfusumuzda erkek 

nüfusumuzdan daha doşnktor. DoAu ve OOneydoAu Anadolu'da ilkOAretim çaAındaki her 

dlJrt çocult1111 llçll Mannara Bolgesinde ise, her on çocult1111 doiıqu, ilkOAretirne 

katılmaktadır. Yine, genel olarak okullaşma oram ilkokuldan liseye doğru dn,erken, 

bölgelerarası ilkokul dtızeyinde çok doşilk boyutlarda olan farklılık ortaokulda artm~ 

lise dnzeyi.nde daha da çok bOy11mektedir. 

Türkiye'nin nispi olarak daha az gelişmiş olan DoAu ve GOneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde kamu lıivnetlerl, gelişmit bölgerindekinden daha az etkindir. Genellikle bir 

stiıj bölgesi niteliAinde gorolen DoAu nlerinde, daimi olarak yeterli sayıda yetişmiş 

eleman bulunmamaktadır. Ttlm bu dezavantajlarına karşın, DoAu Anadolu Bölgesinde 

memurların lojman durumunun öteki bölgelerindekinden daha iyi olduAu gorOlmektedir. 

Tom bu bilinen gerçeklerle mOcadele amacıyla, te9vik sistemi yeniden gözden 

geçirilerek, daha çağdaş ve sonuç alınır etkinliAe kavuşturulmalıdır. Aynca, yoresel ve 

sektOrel bazda selektiv bir teıvik politikası uygulanmalı, bölgeye verilen tervilder 

yeniden gözden geçirilmeli, teşviklerin yerinde ve etkin kullarumı sağlamnalı, bölgede 

teşvik edilecek sektörler belirlenirken bölge kaynaklarına dayalı, ihracata dayalı 

işletmelere öncelik verilmeli, suistimaller önlenmeli, bürokratik engeller asgari dOzeye 

çekilmeli, teşvik ve kredinin zamanında ve birlikte yatıruncıya ulaşmasına dikkat 

edilmelidir. 

Yine, Kurumlar vergisinde olduğu gibi gelir vergisinde de Doğu ve GOneydoğu 

Anadolu'da faaliyet gösteren ticari ve sinai ifletmelerde, oranlar düfürolmeli, gelir 

vergisine baz olan gelir dilimleri yOkıeltilmelidir. 

Bölgenin özellikle hava ulaşımı sorunu çöZOrne kavuıturulmalıdır. Bölgede 

sanayinin rekabet şansını arttırmak ve ihracatın gelittirilmeıi amacıyla, demiryolu ve 

havayollanrun ücretlerinde sübvansiyon a&Alanmalıdır. Yeni gümrok kapılarının açılarak 

sınır ticareti geli9tirilmelidir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'mm. ekonomik yapıH içerisinde, tarım sektörO önemli 

bir yere sahiptir. Aynı zamanda yöredeki istihdamın btıyQk bir kısmı da bu sektörde 

bulunmaktadır. Halen bu bölgelerin bOyOk bir bOlümOJıde tek bir tarım 'OI1bı0 ile metgul 

olunmaktadır. En azından iklimi müsait olduğu yörelerde tarım nronlerinin 

çeşitlendirilmesi gereklidir. Nada1a bırakılan alanların çokluAu dikkate alınırsa, tarım 
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OrOnlerinde çeşitJendirmeye gidilmesi gereklidir. Aynca mineral kaynaklan bakımından 

zengin bir yapıya sahip olan yörelerde, maden arama ve itleme çalıf111alanna Onem 

verilmesi hem yörenin gelişmesine hizmet edecektir, hem de tarım sektortındeki fazla 

istihdamın diğer bölgelere göç1lnU Onleyerek yerinde istihdamını ıaAiamıt olacaktır. 

DoAu ve G'OneydoAu Anadolu Bölgelerinde hayvancılık önemli bir yere ıahiptir. 

Ancak, hayvan ürünlerini değerlendirmeye yonelik tesislerin ve teşviklerin yetersizliği ya 

da yöre halkının teıviklerden yararlanma konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, bu 

sektorden istenilen verimin ıaAlanamamasına neden olmaktadır. Bu ytızd~ hayvancılık 

konusunda yOre halkının eğitilmesi gereklidir. Yine, tarım ve hayvancılıkla ilgili meslek 

okulları kurulmalı, sayıları artınlmalı ya da ıorekli kurslar dozenlenmelidir. 

Aynca, Sinai yatınrnları teıvik etmek, yOre ekonomisine yeni Oretim ve istihdam 

alanlarının gelmesine imkan vermek, planlı yerletim ve d07.enli fehirletme sorunlarını 

çözmede önemli katkılar 111aAlayan Organize Sanayi Bölgeleri, Ozel sektör yatınmlarının 

Doğu ve G1ıneydoA\ı Anadolu'ya çekilmesinde hiç ftlpheıiz Onemli fonkıiyonlat 

Ostlenmektedir. Bu meyanda Organize Sanayi Bölgelerinin ekonomik ve sosyal faydalan 

gözönOnde tutularak, öncelikle yapımı devam edenlerin tamamlanması ilkesi 

benimeenmeli ve eksiklikleri giderilmelidir. 

Yine, eğitimin ekonomik geli9meyi hızlandıran bir etken olduğu gözönOnde 

bulundurulduğunda; bölgenin geri kalmasında, eAitim yetersizliğinin de rol oynadığı 

anlqılmaktadır. Bu bakımdan, bölgenin eAitim seviyesinin yQkseltilebilmesi için; 

bölgenin okur-yuar oranının yQkıeltilmesi amacıyla yaygın eğitim faaliyetlerine hız 
\ 

,verilmeli, ilkOAretim ve ortaOğretimde okullaşma oranlarını artırıcı tedbirler alımnalıdır. 

DoAu ve Gtıneydoğu Anadolu Bölgesinde hangi sektörlerde yatırım yapılabileceği 

konusunda, TOBB-DPT-YOK işbirliAiyle iller bazında arqtınna çalışmalarına geçilmeli, 

yatırım yapılabilecek alanlar tespit edilmeli, yatırım projeleri ve fizibilite raporları 

hazırlanmalıdır. Gene bu i,birliAi çerçevesinde, bolge Qniversitelerinde yapılacak olan 

bilimsel arqtınnalar TOBB ve DPT tarafından desteklenerek, bölgenin kalkınma 

sorunlarıyla ilgili konulara yönlendirilmelidir. Aynca, yörenin potansiyel kaynakları ve 

KOY'lerin geliştirilmesini temin amacıyla Arqtırma Enstitftleri kurulmalıdır. 
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