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SUNUﬁ
Bugün toplumun farkl› kesimlerinin uzlaﬂt›¤› ve kabul etti¤i nokta Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgesinin kalk›nmas› için ﬂimdiye dek geç kal›nan
ad›mlar›n bir an önce at›lmas›n›n ve hayata geçirilmesinin gerekli oldu¤udur.
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesini içeren hemen her konu, ülkenin hayatî öneme sahip en önemli toplumsal sorunlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r.
Bu sorunlar›n çözümünde çok farkl› bak›ﬂ aç›lar› ele al›nmaktad›r. Ancak ﬂu
bir gerçektir ki, bu bölgelerin kalk›nmas›na iliﬂkin sorunlar›n çözümünde
bölgede yaﬂayan insanlar›n›n sosyal, kültürel, dini ve siyasal isteklerinin de
göz önünde bulundurulmas› son derece önemlidir.
Bu çerçevede hükümetlerin bölgedeki özgürlükleri geniﬂletici, etnik kökenine bakmaks›z›n bütün vatandaﬂlar›n› kucaklay›c› bir politika gütmesi gerekmektedir. Vatandaﬂlarla devlet aras›ndaki ba¤›n güçlenmesi, kültürel ve dini
özgürlüklerin geniﬂletilmesi ile do¤rudan paralellik göstermektedir.
Son y›llarda ortaya konan baz› kararl› politikalar›n ard›ndan Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinin öncelikle ekonomik ve sosyal, daha sonrada kültürel geliﬂmiﬂlik düzeylerinin art›r›lmas› yolunda son derece etkin hamleler
at›lmaktad›r. May›s 2008 tarihi itibariyle aç›klanan ve uygulamas›na en k›sa
zamanda baﬂlanaca¤› kamuoyu ile paylaﬂ›lan GAP Eylem Plan› da bu hamlelerin en önemlisini oluﬂturmaktad›r.
Toplamda 30 milyar YTL yat›r›m›n planland›¤›, 4 milyona yak›n kiﬂiye istihdam sa¤lamas› öngörülen ve birçok farkl› enstrüman› içinde bar›nd›ran Eylem Plan›’n›n siyasi olarak aç›kça dile getirilmesi bile bölgeye gösterilen önemin güzel bir göstergesidir. Tüm bu çal›ﬂmalar›n ard›ndan bölgede may›nl›
arazilerin temizlenmesi, bölge turizmini canland›r›lmas›, bölgenin su ihtiyac›
çerçevesinde yap›m› beklenen barajlar›n (Silvan, Cizre) tamamlanmas›, ticareti hem art›racak, hem geliﬂtirecek cazibe merkezlerinin oluﬂturulmas› ve
Kalk›nma Ajanslar›n›n hayata geçirilmesi ilk etapta beklenen k›sa ve orta vadeli hedefleri oluﬂturmaktad›r. Bu dönemde siyasi insiyatif taraf›ndan ortaya
konan çal›ﬂmalara paralel olarak birçok sivil toplum kuruluﬂu da farkl› öneri
ve raporlarla sürece katk› sa¤lamay› amaçlamaktad›r. Bu ba¤lamda toplumsal bir uzlaﬂ› çerçevesinde ortak fikirler etraf›nda farkl› kesimlerin buluﬂmas›
ve giriﬂimlere baﬂlamas› hem bölgenin geliﬂmesi hem de bölge insan› için
son derece sevindirici ve uzun y›llard›r beklenen geliﬂmelerdir.
Sivil toplum kuruluﬂlar› içinde her zaman öncü olmay› hedef edinmiﬂ, bu yolda kuruldu¤u 1990 tarihinden bugüne dek ses getiren ve gündem oluﬂturan
MÜS‹AD, dönemin hassasiyetleri çerçevesinde bir dizi öneriyi içeren ve bölgenin resmini çeken bu çal›ﬂmay› kamuoyu ile paylaﬂmaktad›r.

5

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

Elbette, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu meselesi, ne sadece ekonomik ne de
sadece sosyal aç›lardan de¤erlendiren raporlar ve saha çal›ﬂmalar›yla ifade
edilebilir. Ancak, MÜS‹AD olarak bu raporun hem GAP Eylem Plan›’na bir
destek hem de gözden kaçan baz› temel noktalara yapt›¤› katk› aç›s›ndan
önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz. Bununla birlikte bölgenin de¤erlerini, avantajlar›n› ve yat›r›m aç›s›ndan bakir kalm›ﬂ noktalar›n› göstermesi aç›s›ndan da
hem MÜS‹AD üyesi iﬂadamlar› hem de tüm Türk müteﬂebbisleri için son derece yararl› ve etkin bir yol haritas›n› da beraberinde sunmaktad›r.
Ülkenin top yekûn kalk›nma hamlesini hedeflemiﬂ, bu ülkenin her noktas›nda tüm potansiyelini kullanmas› için gerekli giriﬂimleri baﬂlatma konusunda
öncü olmuﬂ, kamudan, özel sektöre, akademi dünyas›ndan iﬂ adamlar›na yeni bir bak›ﬂ aç›s› kazand›rmay› öncelemiﬂ olan MÜS‹AD, bu raporla ayn› de¤erlere katk› sa¤lamay› ve bu konudaki milli ﬂuurun tüm toplum taraf›ndan
paylaﬂ›lmas›n› ümit etmektedir. Bu kapsaml› ve yetkin çal›ﬂmay› haz›rlayan,
ayn› zamanda MÜS‹AD dan›ﬂmanlar›ndan olan Prof. Dr. Hüner ﬁencan’a baﬂta olmak üzere: fikir ve görüﬂleri ile katk›lar›n› esirgemeyen tüm MÜS‹AD Yönetim Kurulu üyelerine, söz konusu bölgelerde bulunan Erzurum, ﬁanl›urfa,
Diyarbak›r, Gaziantep, Elaz›¤, Malatya ﬂubelerimizin de¤erli baﬂkanlar›na,
Araﬂt›rmalar ve Yay›n Komisyonu’ndan sorumlu Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
Mehmet Develio¤lu ve Komisyon Baﬂkan› Mustafa Erdem’e bir kez daha
teﬂekkür ederken, raporun öncelikle bölgede yaﬂayan insanlar›m›za ve tüm
ülkemize katk› sa¤lamas›n› ümit ederim.
Ömer Cihad Vardan
MÜS‹AD Genel Baﬂkan›
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1. G‹R‹ﬁ
Bu rapor Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin esas olarak sosyoekonomik sorunlar›n› ele almak, bölgeye yönelik ekonomik ve sosyal kalk›nma
önerileri geliﬂtirmek amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r. Raporda Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgeleri’nin sosyal ve ekonomik verileri karﬂ›laﬂt›rmal› bir biçimde analiz edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu iki bölge ülkemizin ayn› zamanda iki büyük projesine de ev sahipli¤i yapmaktad›r. Bunlardan birincisi, Güneydo¤u
Anadolu Projesi (GAP) ve di¤eri ise Do¤u Anadolu Projesidir (DAP). Bu bölgelerin kalk›nmas›, genelde bu iki büyük projenin ve özelde ise AB destekli
olarak yürütülen Bölgesel Kalk›nma Projelerinin etkili ve verimli bir ﬂekilde
uygulanmas›na ba¤l›d›r.
Bu çal›ﬂman›n haz›rlanmas›nda, bölgedeki MÜS‹AD ﬂubelerinin haz›rlad›klar› raporlardan, konuyla ilgili GAP belgelerinden, ilgili devlet kuruluﬂlar›n›n
stratejik planlar›ndan ve bölgede faaliyet gösteren çok say›da sanayici ve iﬂ
adamlar›n›n görüﬂ ve de¤erlendirmelerinden yararlan›lm›ﬂt›r. Bölgeye ait çözüm önerileri geliﬂtirirken, kuﬂkusuz büyük resmi, sadece ekonomik faktörlere indirgemek do¤ru olmaz. Çünkü Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da yaﬂanan sorunlar tek baﬂ›na bölgenin ekonomik geri kalm›ﬂl›¤›n›n sonucu de¤ildir. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin sorunlar› onlarca faktörün bileﬂiminden oluﬂan, karmaﬂ›k bir yumak gibidir ve bu nedenle olguyu tüm
yönleriyle bir bütün olarak görmek gerekir. Ancak olguyu bir bütün olarak
görmeye çal›ﬂ›rken, yüzeyde kalma tehlikesi de vard›r. Soruna bir bütün olarak yaklaﬂma belli konularda derinleﬂmeye engel olmamal›d›r. Dikkatli bir
analiz için, sorunu oluﬂturan faktörlerin her birinin ayr› ayr› ele al›narak derinlemesine araﬂt›r›lmas›na, durum tespiti yap›lmas›na ve somut çözüm önerilerinin geliﬂtirilmesine ihtiyaç vard›r. MÜS‹AD, söz konusu sorunlar›n çözümüne “sosyoekonomik durum de¤erlendirme ve kalk›nma önerileri” analiziyle katk› yapmak istemiﬂtir. Sorunlar›n siyasal, kültürel, sosyal, tarihsel yönlerinin araﬂt›r›lmas› iﬂini ise baﬂka sivil toplum kuruluﬂlar›na b›rakm›ﬂt›r. Bu nedenle yaz›da, bölgenin sosyoekonomik de¤erlendirmesi temel al›nm›ﬂ ve sadece sosyoekonomik faktörler konusunda derinleﬂmeye önem verilmiﬂtir.

1.1. GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun kalk›nma meselesi, ülkenin hayatî öneme
sahip en önemli toplumsal sorunlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r. Di¤er toplumsal sorunlar›n çözümünde oldu¤u gibi, bu sorununun çözümünde de bilimsel araﬂt›rmalara, kaynaklar›n daha dikkatli bir ﬂekilde tahsis edilmesine,
ilgili taraflarla demokratik müzakerelerin yap›lmas›na ve diyalog sürecinin
aç›k tutulmas›na ihtiyaç vard›r. Toplumun bütün kesimlerinin dahil olaca¤›
böyle bir süreç, sonuçta Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin kalk›n-

7

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

mas› için ortak akl›n ürünü çok say›da çözüm alanlar› üretecektir. Kalk›nma
sorunlar› masaya yat›r›l›p müzakere edilirken, ilgili toplumsal kesimlerin yaﬂad›klar› göz önünde bulundurulmal› ve karﬂ›l›kl› olarak empati yap›lmal›d›r.
Tek yönlü empati beklentisi yanl›ﬂt›r. Türkiye’de yayg›n olan, baﬂkas›n›n sorunlar›na tamamen kay›ts›z kal›p, yaln›zca kendi sorunlar›yla ilgilenme anlay›ﬂ› terk edilmelidir. Bugüne kadar önemli toplumsal sorunlar›n hâlâ çözüme
kavuﬂturulamamas›n›n en önemli sebeplerinden biri; her toplumsal kesimin
bir baﬂkas›n›n hak ve taleplerine, kendi önceliklerini ileri sürerek karﬂ› ç›kmas› ve hatta engellemeye çal›ﬂmas›d›r. Çözümler tart›ﬂ›larak, ortak zeminde
üretilmeli, mutabakatlar araﬂt›r›lmal› ve karﬂ›l›kl› olarak benimsenme sa¤lanmal›d›r. Tek tarafl› dayatma ve istekler sonuç getirmemektedir. Önemli olan
uzlaﬂma ve anlaﬂma kültürünün geliﬂmesi ve yayg›nlaﬂmas›d›r.
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun zor tabiat ﬂartlar›, bölgenin büyük pazar
merkezlerine uzak olmas›, devletin baz› ihmalleri ve bölgede yaﬂanan terör
olaylar›, sonuçta bu bölgelerin Türkiye ortalamas›na göre geride kalmas›na
yol açm›ﬂt›r. Do¤u Anadolu illeri sürekli olarak göç verirken; Güneydo¤u
Anadolu’da Diyarbak›r ve Gaziantep gibi ﬂehirler farkl› nedenlerle sürekli göç
alm›ﬂ, sonuçta bu ﬂehirlerde sa¤l›ks›z ve sürdürülemez bir yap› ortaya ç›km›ﬂt›r. Özellikle, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde giderek artan iﬂsizlik ve yoksulluk bu bölgede ekonomik kalk›nma tedbirlerinin bir an önce hayata geçirilmesini zorunlu hale getirmiﬂtir.
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun kalk›nma sorunlar›n›n çözümünde bölge
insanlar›n›n sosyal, kültürel, dini ve siyasal isteklerinin de göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. Bölgede Kürt kimli¤inin tan›nmas›, kültürel
kimli¤i yaﬂatmaya imkân verecek bas›l› ve görsel yay›n faaliyetleri, vatandaﬂlar›n çocuklar›na ana dillerini ö¤retme ve belirli dersleri ana dilleriyle görme
imkan›n›n sa¤lanmas› genel bir rahatlama imkan› sa¤layacakt›r. Ekonomik
kalk›nma, e¤er sosyal ve kültürel kalk›nma ögeleriyle birlikte olursa baﬂar›l›
olabilir. Devletin bu bölgede özgürlükleri geniﬂletici, etnik kökenine bakmaks›z›n bütün vatandaﬂlar›n› kucaklay›c› bir politika gütmesi gerekmektedir. Vatandaﬂlarla devlet aras›ndaki ba¤›n güçlenmesi kültürel ve dini özgürlüklerin geniﬂletilmesine ba¤l›d›r.
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Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde vatandaﬂlar›n bir bölümünde etnik kimlik
tan›mlamas› birincil sorun olarak ön plana ç›km›ﬂt›r. Böyle bir geliﬂmenin ortaya ç›kmas› devletin güttü¤ü yanl›ﬂ siyasal kültürel politikalar›n sonucudur.
Tarih boyunca birlikte yaﬂayan milletimiz etnisite ve ›rkç›l›k bata¤›na hiçbir
zaman saplanmam›ﬂt›r ve saplanmayacakt›r. Ülkemizde farkl› etnik kökene
sahip onlarca kimlik bulunmas›na karﬂ›n bu kimliklerin sahibi olan gruplar
“millet” ﬂemsiyesinin alt›nda birleﬂmiﬂ ve as›rlarca kardeﬂlik duygusuyla hep
birlikte yaﬂam›ﬂt›r. Ülkemizde farkl› etnik kimlikleri millet yapan duygu; din
ve inanç birli¤i, bar›ﬂta ve savaﬂta kader birli¤i, aile birli¤i ve ortak yaﬂama
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birli¤idir. Devletin bir taraftan özgürlükleri geniﬂletmesi ve di¤er taraftan da
bu birlik ve beraberli¤i pekiﬂtirecek politikalara sahip olmas› gerekir. Çünkü,
büyük millet tasavvuru misak› milli s›n›rlar›n› da aﬂmakta, komﬂu topraklarda yaﬂayan bu duyguyu paylaﬂan bir çok insan› da içine almaktad›r. Türkiye, bölünme psikozundan kurutularak bütün insanlar›n› kendi özgürlükleri
içinde kucaklamay› ö¤renmelidir. ‹mparatorluk yaﬂam›ﬂ bir ülkenin insanlar›
bunu gerçekleﬂtirecek irade ve tecrübeye sahiptir.
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde yaﬂayan vatandaﬂlar›m›z›n en belirgin özelli¤i dinlerine ve vatanlar›na ba¤l› kiﬂiler olmalar›d›r. Dini yaﬂant› ve
duygunun yüksek olmas› nedeniyle devletin de bu durumu dikkate almas›
gerekir. Bölgede k›z çocuklar›n›n okula gönderilmemesinde dini inançlar›n
güçlü etkisi vard›r. Kur’an Kurslar›n›n kapal› tutulmas› ve 15 yaﬂ›n alt›ndaki
çocuklar›n Kur’an kurslar›na gönderilmemesi, ‹mam-Hatip Liselerine üniversiteye giriﬂte getirilen s›n›rlamalar vatandaﬂlar›m›z› rahats›z etmektedir. Bölge
vatandaﬂlar›, devletin çocuklar›na dini inançlar›n› ö¤retme uygulamas›na s›n›rlama getirmesini ve kendilerinin dini yaﬂant›lar›na, k›yafetlerine müdahale
edilmesini istememektedirler. Bölgeye atanan kamu yöneticilerinden baz›lar›n›n bölge halk›yla diyalog kuramamas›, bölge halk›na tepeden bakmas›, bölge halk›n› k›s›tlay›c› ve zorlay›c› faaliyetlerde bulunmas› devleti vatandaﬂa
karﬂ› so¤utmaktad›r. Ekonomik ve sosyal kalk›nma sürecinde vatandaﬂla devletin anlaﬂmazl›k ve uyuﬂmazl›k içinde olmamas› gerekir. Ekonomik kalk›nma, sosyal ve kültürel bar›ﬂ, huzur ve rahatl›k içinde gerçekleﬂtirilebilir. Hem
Do¤u, hem de Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde yaﬂayan vatandaﬂlar devletin kendilerini dikkate ald›¤›n› ve kendilerine önem verdi¤ini görmek istemektedirler. Bu duygunun geliﬂmesi ve yeﬂermesi halinde, ekonomik kalk›nma hamleleri h›zla sonuç verecektir. Aksi halde önemli parasal yat›r›mlar yap›lsa da bu yat›r›mlar güçlü sosyal kalk›nma hamlelerine dönüﬂemeyecektir.

1.2. MESELEN‹N ELE ALINIﬁ B‹Ç‹M‹
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin sosyoekonomik kalk›nmas› incelenirken iki ana baﬂl›k üzerinde durulmuﬂtur. Birinci s›rada, bölgeye ait sosyoekonomik analizler yap›lm›ﬂt›r. Bunlar genel de¤erlendirmelerdir. ‹kinci s›rada sektörel analizlere de¤inilmiﬂtir. Sektörel analizler; tar›m, sanayi, inﬂaat,
ticaret ve hizmet sektörleri baﬂl›klar› alt›nda incelenmiﬂtir. Birinci bölümdeki
“sosyal analizlerde” ﬂu konulara de¤inilmiﬂtir: Bölgenin nüfus analizleri, göçler ve göç analizleri, iﬂsizlik ve bölgede yeni cazibe merkezlerinin oluﬂturulmas›. Ekonomik yap› analizlerinde ise; (a) kalk›nma ilke ve politikalar›, (b)
bölge için stratejik sektörler, (c) bölgeler aras› ve bölge içi kalk›nma farkl›l›klar›n›n azalt›lmas›, (ç) bölgedeki yoksullu¤un giderilmesi, (d) kalk›nma ajanslar›, (f) teﬂvik yasalar›n›n ve (g) AB projelerinin etkisi gibi konulara yer verilmiﬂtir.
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‹kinci ana baﬂl›k “Sektörel Analizler”de; tar›m, ticaret, madencilik, sanayi,
enerji, inﬂaat ve hizmet sektörleri ele al›narak bölgenin kalk›nmas›nda bu
sektörlerin durumu ve sektörlerle ilgili görüﬂler derlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Son y›llarda Türkiye’deki iller üç düzeyde grupland›r›lm›ﬂ ve bölgeler buna
göre belirlenmiﬂtir. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’ndeki birinci düzey, ikinci düzey ve üçüncü düzey gruplar aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir. Bu
s›n›fland›rma yaklaﬂ›m› bugüne kadar kulland›¤›m›z Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu kavramlar›n› de¤iﬂtirmiﬂ birinci düzeyde üç ana bölge ortaya ç›karm›ﬂt›r: Kuzeydo¤u Anadolu bölgesi, Ortado¤u Anadolu Bölgesi ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Bu ana bölgelerin alt bölgeleri ve her alt bölgenin kapsad›¤› ﬂehirler Tablo 1’den izlenebilir.
Tablo 1. ‹statistiki Bölge Birimleri S›n›fland›rmas›
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Bu s›n›fland›rmada Do¤u Anadolu Bölgesi’nin iki alt bölgeye ayr›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak bölgesel kalk›nma programlar›na isim vermek gerekti¤inde buradaki s›n›fland›rmaya uygun bir isimlendirme yap›lmad›¤›ndan bir ölçüde zihin kar›ﬂt›r›c› yap›lar ortaya ç›km›ﬂt›r. Örne¤in Van ikinci düzey kalk›nma program› için “Do¤u Anadolu Kalk›nma Program›” ad› verilmiﬂtir. Bu
nedenle, okuyucunun kalk›nma programlar›n›n isimleriyle bizim geleneksel
olarak bölgeleri isimlendirme biçimimizin ayn› olmad›¤›n› fark etmesi gerekmektedir.a

2. SOSYOEKONOM‹K ANAL‹ZLER
2.1. SOSYAL ALTYAPI ANAL‹ZLER‹
Bu bölümde Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin duruma göre genel,
duruma göre alt bölgeler veya duruma göre ﬂehirler baz›nda sosyal göstergeleriyle ilgili veri ve bilgiler derlenmiﬂtir. Sosyal altyap› analizleri; (a) nüfus hareketleri, (b) göçler ve (c) iﬂsizlik baﬂl›klar› alt›nda incelenmiﬂtir.

2.1.1. Nüfus Analizleri
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin kalk›nmas› nüfus yap›s› ve bölgedeki nüfus geliﬂmeleri dikkate al›narak planlanmal›d›r.
Do¤u Anadolu Bölgesi. Ülke genelinde en az nüfusa sahip olan Do¤u Anadolu, nüfus yo¤unlu¤u itibariyle de en düﬂük yo¤unluklu bölgedir. Bölge’de
kilometrekareye 42 kiﬂi düﬂmektedir. Do¤u Anadolu Bölgesi; 3,92’lik do¤urganl›k oran› ve 6,27’lik ortalama hane halk› büyüklükleri gibi di¤er demografi göstergeleri itibariyle, Güneydo¤u Anadolu’dan sonra en alt s›rada olan
bölgedir.
Geniﬂ çerçevede on alt› ili kapsayan Do¤u Anadolu Bölgesi uzun y›llard›r
göç vermektedir. Türkiye ‹statistik Kurumu'nun (TÜ‹K) aç›klad›¤› Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Sistemi verilerine göre, bölge nüfusu 2000 y›l› say›m›na nispetle 2007 y›l›nda 501 bin 710 kiﬂi azalm›ﬂt›r.1 Bunun anlam› bölgenin her
y›l 70-80 bin civar›nda göç verdi¤idir. Erzincan %33 oran›yla en fazla göç verirken bunu ikinci s›rada %32 oran›yla Gümüﬂhane izlemektedir. Bölgede 12
ilin nüfusunda azalma yaﬂan›rken sadece 4 ilde (A¤r›, Bingöl, Hakkari ve
Van) art›ﬂ oldu¤u belirlenmiﬂtir. Yaﬂanan göçün en büyük sebepleri aras›n-

a Türkiyenin 7 bölge içinde s›n›fland›r›lmas› ve bunlardan birine de “Do¤u Anadolu Bölgesi” isminin
verilmesi 1941 y›l›nda düzenlenen Co¤rafya Kongresi ile gerçekleﬂmiﬂtir.
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da ekonomi, iﬂsizlik ve bölgenin zorlu k›ﬂ ﬂartlar› öne ç›km›ﬂt›r. Erzurum
merkezi ve illerindeki nüfus azalma oran› ise %20’lere yaklaﬂm›ﬂt›r. Bunun
anlam› her y›l nüfusun yaklaﬂ›k %3 oran›nda azalmas›d›r. Do¤unun baﬂﬂehri olarak bilinen Erzurum’un nüfus kaybetmesi, üzerinde düﬂünülmesi gereken bir konu olarak görülmektedir. Erzurum, Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› bu durumu ﬂu sözleriyle özetlemiﬂtir: “Göç veren bir ﬂehrin fert baﬂ›na düﬂen milli gelirinde art›ﬂ olmas› beklenir o da yok. Buna karﬂ›l›k protesto olan çek, senet say›s› fazla. Erzurum'un sosyoekonomik yönden gelece¤i pek parlak görünmüyor.”2 Do¤u Anadolu Bölgesi'nde nüfus
yo¤unlu¤u s›ralamas›nda Erzurum kilometrekareye düﬂen 31 kiﬂilik nüfusuyla dokuzuncu s›rada yer almaktad›r. Bölgede kilometre baﬂ›na en yo¤un nüfus yo¤unlu¤u Elaz›¤’da görülmüﬂtür. Erzurum sürekli göç veren yap›s› ile
bölgenin kültür, ekonomi ve turizm merkezi olma özelli¤ini giderek kaybeden bir yap›ya bürünmektedir. TÜ‹K, Bölgesel Göstergeler 2006 raporuna göre, TRA ve TRB bölgelerinden oluﬂan Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki ﬂehirleﬂme oranlar› s›ras›yla %51,4 ve %53, 9’dur. Güneye do¤ru inildikçe ﬂehirleﬂme oranlar› artmaktad›r. TRC bölgesindeki ﬂehirleﬂme oran› %62,7’dir. Nüfus
art›ﬂ h›z› TRA bölgesinde binde 2,7 TRB bölgesinde 15,8 ve TRC bölgesinde
ise 21,2’dir. Güneye do¤ru inildikçe ﬂehirleﬂme ve nüfus art›ﬂ h›z› yükselmektedir.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. “Güneydo¤u Anadolu'da nüfus, daha çok
ekim ve dikime elveriﬂli alanlar›n bulundu¤u Diyarbak›r Havzas›nda, ﬁanl›urfa’da, Mardin Eﬂi¤inde ve da¤lar›n eteklerinde toplanm›ﬂt›r.”b Bölgede yaﬂayan nüfusun 0-14 yaﬂ grubundaki oran› %47’ye tekabül etmektedir. Yöre halk›n›n yaklaﬂ›k %50’sinin 15 yaﬂ›n alt›nda olmas›, önümüzdeki 15-20 y›l içinde bu bölgede yo¤un bir iﬂ ihtiyac›n› ortaya ç›karacakt›r. Bu gençlerin iﬂsiz
kalmas›, bölge için büyük bir tehdit oluﬂturacakt›r. Böylesine genç ve dinamik bir nüfus yap›s›, e¤er iyi de¤erlendirilirse bölgenin kalk›nmas›n› h›zland›racak büyük bir f›rsat olarak ortaya ç›kabilir. Bu genç ve dinamik nüfusu
h›zla üretime kazand›rmak için istihdam› yo¤un olan sektörlere a¤›rl›k vermek gerekmektedir. Bu çerçevede;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Tar›m,
Tekstil,
‹nﬂaat,
G›da,
Ulaﬂt›rma,
Turizm,
Hizmet ve
Küçük imalat sanayi

b Co¤rafya Biz Forum, “Yurdumuzda Nüfus,” <http://www.cografya.biz/forum/index.php?topic=6527>
(1.11.2007).
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gibi sektörlere öncelik verilerek, istihdam› art›rma özelli¤i ile bu sektörlerin
teﬂvik edilmesi aras›nda bir ba¤ kurulmal› ve ayn› zamanda bölgedeki meslekî e¤itim kurumlar› da bu çerçevede yeniden örgütlenmelidir.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde 1990-2000 y›llar› aras›nda ortalama nüfus
art›ﬂ h›z› binde 25 olmuﬂtur. Bununla birlikte son y›llarda bölge ﬂehirlerinin
nüfus art›ﬂ oranlar›nda önemli ölçüde düﬂüﬂler ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.
2006 y›l› TÜ‹K verilerini temel al›rsak, TRC bölgesindeki nüfus art›ﬂ h›z› 21,2
olarak tespit edilmiﬂtir. Bölgede Diyarbak›r, Gaziantep ve ﬁanl›urfa en kalabal›k illerdir. Bu üç il, bölge nüfusunun yaklaﬂ›k %60’›n› bar›nd›rmaktad›r. Alt
bölgeler düzeyinde nüfus art›ﬂ h›z› aﬂa¤›daki gibidir (bk., Tablo 2).
Tablo 2. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Nüfus Art›ﬂ H›z› Oranlar›

Kaynak. TÜ‹K, Bölgesel Göstergeler, 2006., s. 14.

2000 y›l› itibariyle Türkiye’deki ortalama hane büyüklü¤ü 4,5 iken, Do¤u
Anadolu’da 6,1 ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesindeki ortalama hane büyüklü¤ünün de 6,5 olmas› “çokluktan güç kazanma” duygusuyla iliﬂkilendirilebilir (bk., Tablo 3). Bölgedeki ailelerin çok çocuk yapmalar›n›n birçok nedenlerinden biri de ekonomik güvence sa¤lamak istemeleridir. Ne yaz›k ki, bu
düﬂünce tam tersine sonuç vermekte bu aileler ekonomik güç kazanmak yerine ekonomik s›k›nt› içinde yaﬂamakta ve baz› ailelerin çocuklar›n›n terör örgütünün eline düﬂmelerine sebep olmaktad›r. Ülkenin Bat› bölgelerinde son
y›llardaki nüfus art›ﬂ h›z› yüzde 1,5’e kadar düﬂmüﬂtür. Bat› bölgelerindeki
nüfus düﬂüﬂüne benzer bir ﬂekilde son y›llarda Güneydo¤u Anadolu’da da
önemli ölçüde nüfus düﬂüﬂleri görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu durum bölgenin
sosyoekonomik kalk›nmas› için ideal bir durum oluﬂturabilir.
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Tablo 3. Güneydo¤u Anadolu ‹llerinde Ortalama Hane Halk› Büyüklü¤ü

(*) Ortalama Hane Halk› Büyüklü¤ü: Bir hane halk›n› oluﬂturan kiﬂilerin ortalama say›s›d›r.
Kaynak: TÜ‹K, Genel Nüfus Say›m› Sonuçlar›, 2000.

Nüfus geliﬂmelerini do¤urganl›k h›z› aç›s›ndan da izlemekte yarar vard›r. Bir
kad›n›n do¤urgan oldu¤u dönem boyunca (15-49 yaﬂlar› aras›nda) do¤urabilece¤i çocuk say›s› anlam›na gelen do¤urganl›k h›z› Türkiye için 2,5; Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi için 3,8; Ortado¤u Anadolu Bölgesi için 4,0 ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi için 4,6 olarak tespit edilmiﬂtir. Do¤urganl›k h›z› aç›s›ndan güneydeki iller yüksek de¤erler sergilemektedir. Bölgede do¤urganl›k h›z› en yüksek il ﬁ›rnak iken (7,1 çocuk) en düﬂük il Kilis’tir (3,5 çocuk).3

14

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki görece h›zl› nüfus art›ﬂ› sonuçta bu bölgenin Anadolu’nun di¤er illerine göç vermesine neden olmaktad›r. Bu göçler daha çok k›y› bölgelerine, ‹stanbul, Adana, Mersin, ‹zmir, Bursa, Ankara
gibi metropolitan ﬂehirlere yönelik olarak gerçekleﬂmektedir. Belirsiz, öngörülemeyen toplu göçler di¤er ﬂehirlerin hayat dengelerini bozmakta ve yap›lan tüm planlamalar› geçersiz hale getirmektedir. Yaﬂanan göçler sonucunda
k›y› bölgelerindeki Türk mahallerinin yan› baﬂ›nda, Kürt mahalleleri veya gecekondular› oluﬂmuﬂ, farkl› etnik kimliklerin do¤al bir ﬂekilde kar›ﬂmas› yerine parçal› yap›lar ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Nüfus sorunlar›n›n çözümü
için, eylem planlar›n›n geliﬂtirilmesine ve h›zla yürürlü¤e konulmas›na ihtiyaç vard›r. Bu çerçevede al›nabilecek tedbirlerden baz›lar› aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir:
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1. Bölgede Kad›n ve erkeklere sa¤l›kl› üreme konusuyla ilgili bilgi ve
bilinçlendirme deste¤inin verilmesi.
2. Bölgedeki Ana-Çocuk Sa¤l›¤› Merkezlerinin say›s›n›n art›r›lmas›.
3. Bölgesel TV’lerde sa¤l›kl› üreme ile ilgili yay›nlar yap›lmas›.
4. Bölgede bulunan ve yöresel dili konuﬂan sivil toplum kuruluﬂlar›n›n e¤itici, bilgilendirici ve bilinçlendirici çal›ﬂmalar yapmalar›.
5. Diyanet iﬂleri baﬂkanl›¤›n›n camilerdeki vaazlarda ‹slâm’›n üreme,
çocuk yetiﬂtirme konular› ile ilgili konular› iﬂlemesi.
6. Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n, toplum gönüllülerinin ve üniversitelerin iﬂbirli¤i yaparak bölgedeki köylere gitmeleri; bir taraftan bilgilendirme, di¤er taraftan sa¤l›k taramalar› yapmalar›.
7. GAP projesinin güçlendirilmesi ve önümüzdeki 4-5 y›l içinde bitirilerek bu süreçte yeni istihdam alanlar›n›n aç›lmas›.
8. Göç ve yerleﬂim hareketlerinin izlenerek, istatistiklerinin ç›kar›lmas›,
ucuz konut politikalar›yla, vatandaﬂlar›n birbirlerine kar›ﬂmalar›n› ve
kaynaﬂmas›n› sa¤layacak ekonomi politikalar›n›n oluﬂturulmas›.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki yo¤un nüfus art›ﬂ› sadece ekonomik gerekçelerle aç›klanamaz. Bu geliﬂme ayn› zamanda sosyolojik olarak yaﬂama
biçimi ve kültürel al›ﬂkanl›klar aç›s›ndan da incelenmelidir. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde nüfus art›ﬂ oranlar›n›n ﬂehirde yüksek olmas›, büyük ölçüde köylerden ﬂehre olan göçlerden kaynaklanmaktad›r (bk., Tablo 4). Bu durum, ayn› zamanda ﬂehirlerde yaﬂayan insanlar›n daha kolay e¤itilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi belirli avantajlar da sa¤lamaktad›r. Çünkü, uzak köylerdeki insanlara göre ﬂehirlerdeki insanlara daha kolay ulaﬂ›labilir.
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Tablo 4. Güneydo¤u Anadolu’daki ‹llerde Nüfus Art›ﬂ Oranlar›

* 2000 y›l› Nüfus Say›mlar›na Göre. ** 2004 y›l› verilerine göre.
Kaynak. D‹E, < http://www.die.gov.tr/konularr/nufusSayimi.htm> (12.03.2008) ve TÜ‹K,
Bölgesel Göstergeler, 2006.

2.1.2. Göçler ve Göç Analizi
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri; (a) ekonomik yönden az geliﬂmiﬂ
olmas›, (b) co¤rafî aç›dan mevsimsel faktörlerin etkisi alt›nda olmas›, (c) bölgedeki h›zl› nüfus art›ﬂ›, (ç) iklim ﬂartlar› ve (d) yaﬂanan terör olaylar› nedeniyle sürekli göç veren bir konuma sahip olmuﬂtur. Göç hareketleri çok yönlü olarak geliﬂme göstermiﬂtir. Do¤u Anadolu Bölgesi’nden göçler daha çok
nitelikli iﬂgücünün ve sermayedarlar›n Bat› illerine göç etmesi ve ayn› zamanda k›rsal kesimden niteliksiz iﬂgücünün ise ﬂehirlere gelmesi ﬂeklinde gerçekleﬂirken, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki göçler ise çok yönlü ve çok tarafl› olarak gerçekleﬂmektedir.
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Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki göçler. Do¤u Anadolu Bölgesi, yeni ‹statistiki Bölge Birimleri S›n›fland›rmas›na göre, 15 ili kapsayan geniﬂ bir co¤rafi
aland›r. ‹statistiki s›n›flama sisteminde bu bölge iki ayr› alt bölgeye ayr›lm›ﬂ
Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesiyle Ortado¤u Anadolu Bölgesi aras›nda ayr›m
yap›lm›ﬂt›r. Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’nde birinci alt bölge; Erzurum, Erzincan, Bayburt; ikinci alt bölge A¤r›, Kars, I¤d›r ve Ardahan illerinden oluﬂ-
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maktad›r. Say›lan iller aras›nda gerek ekonomik ve gerek yetiﬂmiﬂ insan gücü aç›s›ndan en elveriﬂli ﬂehir Erzurum’dur. ﬁehir; üniversite ﬂehri olmas›, tarihi ve turistik özelli¤i nedeniyle az da olsa çevre illerinden ve k›rsal kesimden bir miktar göç almakta ve öte yandan ald›¤› göçten çok daha fazlas›n›
Bat› illerine göç veren bir konumda bulunmaktad›r. Son aç›klanan istatistiklerden de anlaﬂ›lmaktad›r ki önceki on y›la oranla kenette nüfus yo¤unlu¤u
artm›ﬂ, fakat göç alma ve verme oranlar› aç›s›ndan Güneydo¤u Anadolu’nun
merkez ﬂehirlerine göre zay›flayan bir konumda kalm›ﬂt›r. Atatürk Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi dekan yard›mc›s› Karabulut, “Erzurum,
sosyal tabakaya hitap eden bir ﬂehir konumundad›r. ﬁehrin geliﬂme göstermesi ile birlikte, genellikle Do¤u Anadolu’nun çevresindeki il ve ilçelerden
göç al›yor. Sosyal hizmetler alan›nda k›s›tl› olan k›rsal kesimden, do¤al olarak daha iyi konumda olan ﬂehir merkezine göç oldu¤u için Do¤u Anadolu’da Erzurum’a ra¤bet olunmaktad›r.”4 de¤erlendirmesini yapm›ﬂt›r. Fakat,
ﬂehrin büyümesi ile göç alma ve göç verme olgular› aras›nda sa¤l›kl› bir denge kurulamamas› sonucunda sadece Erzurum de¤il, Erzincan ve Gümüﬂhane
gibi ﬂehirler de ald›klar› göçten daha fazla göç vermeye devam etmiﬂtir.
Ekonomik kalk›nman›n itici gücü nüfustur. Bir ﬂehirde veya bir bölgede büyüme rakamlar›na oranla nüfus kayb› varsa, insanlar sürekli olarak Bat› bölgelerine göç ediyorlarsa ekonomik kalk›nma zaafa u¤rar. Bir ﬂehrin bölgeler aras› kalk›nm›ﬂl›k düzeyleri aç›s›ndan sahip oldu¤u rakamlar kapanm›yor, tersine daha fazla aç›l›yorsa bu olumsuzluklar› gidermek için ciddi tedbirler almak gerekir. Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki nüfus hareketlerini daha
olumlu bir görüntüye çevirmek için aﬂa¤›daki tedbirler üzerinde durulmaktad›r.
1. K›rsal alandan ﬂehir merkezlerine olan göçün önünün al›nmas›.
Bunun için k›rsal alanda yaﬂayan insanlar›n sa¤l›k, e¤itim, çevre
ve yaﬂam ﬂartlar›n›n iyileﬂtirilmesi. K›rsal bölgede geçim imkan›
sa¤layacak koﬂullar›n oluﬂturulmas›.
2. Göç alan ve ayn› zamanda göç veren illerdeki altyap› sorunlar›n›n çözümlenerek bu illerin yaﬂanabilir bir hale getirilmesi. Bu
ﬂehirlerdeki karmaﬂ›k, da¤›n›k ve uygun olmayan yap›laﬂman›n
kentsel dönüﬂüm projeleriyle iyileﬂtirilmesi ve modern ﬂehirlerin
oluﬂumuyla insanlar›n kendi illerini yaﬂanacak ﬂehirler olarak
görmelerinin sa¤lanmas›.
3. K›rsal alanda yaﬂayan besici ve çiftçiler sübvanse edilerek yerlerinde kalmalar›n›n sa¤lanmas›.
4. Bölgedeki terör hadiselerinin ve köy kavgalar›n›n sonland›r›lmas›.
5. Bölgedeki yaﬂam ﬂartlar›n›n iyileﬂtirilmesi. Sa¤l›k, e¤itim ve güvenlik hizmetlerinin desteklenmesi.
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6. ‹nsanlar›n bulunduklar› bölgeye ba¤l›l›¤›n› artt›racak faaliyetlerin
desteklenmesi.
7. ‹klim ﬂartlar›n›n zorlu¤u nedeniyle insanlar›n yakacak ve ›s›nma
ihtiyaçlar›n›n daha elveriﬂli koﬂullarla sa¤lanmas›.
8. Bölgede kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin desteklenerek
çok yönlü ve zengin yaﬂama ortamlar›n›n oluﬂturulmas›.
9. Bölgede yaﬂayan insanlar›n modern konut ihtiyaçlar› için kredi
destek politikalar›n›n güçlendirilmesi.
10.Bölgede iﬂsiz gençlerin iﬂ sahibi olabilmeleri için KOB‹’lerin özel
desteklerle desteklenmesi ve iﬂ sahibi olmalar›n›n sa¤lanmas›.
11.Bölgede Erzurum, Kars, Sar›kam›ﬂ gibi ﬂehirlerde k›ﬂ turizminin
desteklenerek yeni iﬂ sahalar›n›n aç›lmas›.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki göçler. 1990’l› y›llar boyunca, güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsam›nda geliﬂtirdikleri yeni anlay›ﬂ do¤rultusunda, Bölgedeki çok say›da yerleﬂim yeri ve yaylalardaki geçici yerleﬂim
alanlar› boﬂalt›lm›ﬂ ve çok say›da insan yaﬂama yerlerini terke zorlanm›ﬂt›r.
Yaklaﬂ›k on y›l kadar süren zorunlu iç göç dalgas›, bölge insanlar›n›n bir ço¤unda maddî ve manevî y›k›mlara sebebiyet vermiﬂtir. Zorunlu göç olgusunun yol açt›¤› tahribat Bölgeyle s›n›rl› kalmam›ﬂ, bütün bir ülkeye sirayet etmiﬂtir. Yaﬂanan bu zorluklar karﬂ›s›nda, devlet uzun bir süre kay›ts›z kalmay› tercih etmiﬂtir. Bu yap› ve geliﬂmelerin tersine çevrilmesi için, Bölgede
oluﬂturulan cazibe merkezi illerin desteklenmesi gerekmektedir. Oluﬂturulan
cazibe merkezi iller bu bölgede yaﬂayan insanlar›n yaﬂama standartlar›n› yükseltece¤i gibi Bat›ya olan göçün bölgede tutulmas›n› da sa¤layacakt›r. Bu güne kadar bölgede yaﬂayan 1.200.000 kiﬂi terör, iﬂsizlik, yoksulluk gibi nedenlerle göçlere maruz kalm›ﬂt›r (bk., Tablo 5 ve 6). Göç eden insanlardan bir
k›sm› bölge illerinde kalm›ﬂ bir k›sm› da ülkenin Bat› illerine gitmiﬂtir. Bölgedeki ﬂehir merkezleri bir yandan olumsuz göç al›rken, bir yandan da beyin gücünün ve sermayesinin Bat›ya göç etmesi nedeniyle iki ﬂekilde göç
ma¤duru olmuﬂtur.
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Tablo 5. Yerleﬂim Yerlerine Göre ‹llerin Ald›¤› Göç, 1995-2000

Kaynak. 2000 Genel Nüfus Say›m›, Göç ‹statistikleri, TÜ‹K.
Not. Tablo, 2000 y›l› verilerini göstermektedir ve gerçek göçün bu rakamlar›n çok üzerinde oldu¤u tahmin edilmektedir. Tabloya “köyden köye göç” verileri al›nmam›ﬂt›r.

Tablo 6. Yerleﬂim Yerlerine Göre ‹llerin Verdi¤i Göç, 1995-2000

Kaynak: 2000 Genel Nüfus Say›m›, Göç ‹statistikleri, TÜ‹K. (Tabloya “köyden köye göç” verileri al›nmam›ﬂt›r.)

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde son yirmi y›ld›r ﬂehirlere h›zl› ve
yo¤un bir göç yaﬂanm›ﬂ; bu durum iﬂsizlik sorununu ve yoksullu¤un etkile-
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rini art›rm›ﬂt›r. Köyden ﬂehre göç edenler ço¤unlukla çok düﬂük ücret karﬂ›l›¤› marjinal alanlarda, kay›t d›ﬂ› veya mevsimlik iﬂlerde çal›ﬂmakta; çocuklar
da hane geçimine katk›da bulunmalar› amac›yla çal›ﬂt›r›lmaktad›r.
5233 say›l› “Terör ve Terörle Mücadeleden Do¤an Zararlar›n Karﬂ›lanmas›
Hakk›nda Kanun”un ç›kar›lmas›yla, zorunlu iç göçün do¤urdu¤u maddî kay›plar›n k›smen giderilmesine yönelik olumlu bir ad›m at›lm›ﬂt›r. Bu ad›m›n
yan› s›ra, yaralar›n sar›lmas› aç›s›ndan ﬂu tedbirlerin de al›nmas› gereklidir: (i)
Terk etmek zorunda olduklar› köylerine dönmek isteyenlere kimi yörelerde
uygulanan engeller tamamen kald›r›lmal› ve bunlar›n üretim sürecine aktif
kat›l›mlar›n› sa¤lay›c› tedbirler al›nmal›d›r. (ii) Geri dönülmek istenen köylerin temel alt yap› hizmetleri ile sa¤l›k ve e¤itim ihtiyaçlar› karﬂ›lanmal›d›r. (iii) Bölgede yo¤un göç alan illere yönelik “pozitif ayr›mc›l›k temelinde” uygun
ekonomik ve sosyal politikalar geliﬂtirilmelidir. (iv) Zorunlu göçe tabi tutulan
ailelerin rehabilitasyonu do¤rultusundaki çal›ﬂmalar ciddiyetle sürdürülmelidir. (v) Bölgede ve büyük ﬂehirlerde suça kar›ﬂm›ﬂ çocuklar aras›nda önemli say›da göç ma¤duru ailelerin çocuklar›n›n bulundu¤u gerçe¤i karﬂ›s›nda,
özellikle çocuk ve gençlerin rehabilitasyonuna ayr› bir önem verilmelidir.

2.1.3. ‹ﬂsizlik ve Cazibe Merkezlerinin Rolü
Do¤u Anadolu Bölgesi’nde bir taraftan göçlerle boﬂalan ﬂehirler ve öte yandan Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde belirli ﬂehirlerde ortaya ç›kan yo¤un
nüfus art›ﬂlar›, ülkenin demografik yap›s›n›n sa¤l›ks›z bir ﬂekilde geliﬂme göstermesine sebep olmaktad›r. Bu sa¤l›ks›z geliﬂme, ancak “dar co¤rafi bölgelerde güçlü cazibe merkezleri oluﬂturma” yaklaﬂ›m›yla çözülebilir. Cazibe
merkezleri oluﬂturma yaklaﬂ›m›n› Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgeleri için iki alt baﬂl›k halinde inceleyebiliriz.
Do¤u Anadolu Bölgesi’nde iﬂsizlik ve cazibe merkezleri. Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde iﬂsizlik oran›n›n %5,3 de¤eri ile ikinci düzey ‹BBS s›ralamas›nda
25. s›rada yer ald›¤› belirlenmiﬂtir. Güneydo¤u Anadolu illeri ortalama %15
iﬂsizlik oran› ile dördüncü s›rada yer al›rken Do¤u Anadolu illerinin durumu
nispeten daha iyidir.
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Son nüfus say›m› verileri göstermiﬂtir ki, Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki 15 ilden 12’sinde nüfus say›s› azalma göstermiﬂ; Elaz›¤, Malatya, Bingöl ve Van
gibi illerde ise nüfus say›s› bir miktar artm›ﬂt›r. Ancak buradaki nüfus art›ﬂlar›n› “cazibe merkezi oluﬂumu” olarak yorumlamamak gerekir. Nüfus art›ﬂlar› bir tür aray›ﬂt›r ve çeﬂitli zorunluluklardan kaynaklanabilir. Bir ilin cazibe merkezi olmas›; tek baﬂ›na resmi kurumlar›n belirli kriterler çerçevesinde o ili cazibe merkezi olarak ilan etmesiyle gerçekleﬂmez. Cazibe merkezi
olma, o ilin verilecek teﬂvik ve desteklerle üretim yap›s›n›n de¤iﬂmesi, üretim hacminin artmas›, bölge d›ﬂ›na sat›ﬂlar›n artmas› ve iﬂ bulma imkânlar›-
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n›n geliﬂmesiyle mümkün olur. Buna göre teorik cazibe merkezi olmaylac
pratik cazibe merkezi olma farkl› olgulard›r. AB hibe projelerinin “co¤rafi
odaklanma” koﬂulu ve DPT’nin “Stratejik Çerçeve Uyum Belgesi” çal›ﬂmalar› do¤rultusunda Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki dört il (Elaz›¤, Erzurum, Malatya, Van) cazibe merkezi olarak belirlenmiﬂtir. Dokuzuncu Kalk›nma Plan›
içinde de yer alan cazibe merkezleri yaklaﬂ›m›, bu illerin ayn› zamanda birbirleriyle olan iliﬂkilerinin ve ulaﬂ›m a¤lar›n›n güçlendirilmesini gerektirmektedir. Yap›lan planlara göre, tespit edilen 12 cazibe merkezinind 2015 y›l›na
kadar Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir'in alt metropolleri olmas› hedeflenmektedir.
Böylece bu merkezler, göçleri maseden ikincil geliﬂme bölgeleri olarak ortaya ç›kacakt›r.
Erzurum’un cazibe merkezi olmas›. Bu ilimiz üniversite ﬂehri olmas›, tarihi
eserleri, k›ﬂ turizmi, hayvanc›l›¤›n geliﬂmiﬂ olmas› gibi faktörler aç›s›ndan Kuzeydo¤u Anadolu’nun en önemli merkezlerinden biridir. Fakat son y›llarda
Bat› illerine göç vermesi nedeniyle ekonomik cazibesini bir ölçüde yitirmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Bu cazibenin art›r›lmas› ve göçün durdurulmas› için uzun sürecek kademeli bir çal›ﬂmaya ihtiyaç vard›r. Öncelikle k›rsal kesimdeki çiftçilerin kendi köylerinde kalmalar›n› sa¤layacak ve hayvanc›l›¤› destekleyecek
politikalar uygulanmal›d›r. Bu insanlar›n ﬂehre göç etmeleri ve ﬂehre yerleﬂmeleri sonucunda ﬂehir çevrelerinde sa¤l›ks›z geliﬂme alanlar› ortaya ç›kmaktad›r. ‹kinci tedbir, üniversitenin ﬂehrin geliﬂme ve kalk›nmas›ndaki rolünün
art›r›lmas›d›r. Bunun için YÖK ve üniversiteler kanununda de¤iﬂiklik yap›larak sözleﬂmeli ö¤retim üyeli¤i statüsü oluﬂturulmal› ve yetiﬂmiﬂ ö¤retim üyelerinin ayn› zamanda iﬂ piyasas›nda fiilen çal›ﬂmas›na, dan›ﬂmanl›k yapmas›na, kendi iﬂletmelerini kurmalar›na imkân sa¤lanmal›d›r. Erzurum’u cazibe
merkezi haline getirecek bir di¤er faktör, k›ﬂ turizmidir. K›ﬂ turizmi için ﬂehrin Avrupa’da daha fazla tan›t›lmas›na, ﬂehre daha fazla yat›r›m yap›lmas›na
ihtiyaç vard›r. ‹malat sanayi aç›s›ndan desteklenecek bir di¤er alan konfeksiyon sanayidir. Uzun süren k›ﬂ ﬂartlar›nda emek yo¤un olarak çal›ﬂ›lacak bu
sektörün geliﬂtirilmesine ihtiyaç vard›r. Erzurum’un cazibe merkezi yap›lmas› fikrini Sar›kam›ﬂ k›ﬂ turizmiyle birlikte de¤erlendirmek gerekir. Sar›kam›ﬂ’›n
özellikle k›ﬂ turizmi için uygun olmas› bölgeye kayak yapmak için gelecek
turistleri ayn› zamanda Sar›kam›ﬂ’a da çekecektir. ‹nsanlar yeni yerleri görmek ve denemek isterler. Bu aç›dan, Erzurum’u k›ﬂ turizmine haz›rlama çal›ﬂmalar› Sar›kam›ﬂ ile birlikte de¤erlendirilmelidir.

c Cazibe merkezlerinin belirlenmesinde söz konusu illerde üniversite olup olmamas›, ilin nüfus ve
kentleﬂme yap›s›, çevre illerden göç alma potansiyeli, kentleﬂme oran›, sosyoekonomik geliﬂmiﬂlik
s›ralamas›, az geliﬂmiﬂ bölgelere yak›n olmas›, büyümeye baﬂlam›ﬂ ve büyüme potansiyelinin yüksek olmas› gibi çok say›da faktör dikkate al›nm›ﬂt›r.
d 12 cazibe merkezi iller ﬂunlard›r: Diyarbak›r, Elaz›¤, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya,
Samsun, Sivas, ﬁanl›urfa, Trabzon ve Van.
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Malatya’n›n Cazibe Merkezi Olmas›. Malatya, bulundu¤u konum itibariyle
Türkiye'nin do¤usunu bat›ya, bat›s›n› da do¤uya ba¤layan bir ﬂehir konumundad›r. ﬁehir, 2007-2013 y›llar› aras›nda AB hibe kredilerinin verilece¤i 12 cazibe merkezinden biri konumundad›r. G›da ve tekstil yat›r›mlar›yla dikkati çeken ilin, önümüzdeki y›llarda bu sektörlerini daha da geliﬂtirece¤i ve çevre illerden çok say›da göç alaca¤› tahmin edilmektedir. G›dada kay›s› iﬂleme ve
paketleme tesisleriyle ayr›ca un ve bulgur a¤›rl›kl› olarak faaliyet gösterirken;
süt ve süt ürünleri iﬂlemede de yeni yat›r›mlar yapan bir il konumundad›r. Malatya, kuru kay›s›da Türkiye üretiminin %95’ini ve Dünya üretiminin ise
%85’ini sa¤lamaktad›r. ‹lde g›da ve kay›s› sanayinde 240, tekstil sanayisinde
ise 91 firma bulunmaktad›r. Malatya’n›n cazibe merkezi olmas›nda en önemli
rolü organize sanayi bölgeleri üstelenecektir. ‹lde halen 1. Organize Sanayi
Bölgesi, 2. Organize Sanayi Bölgesi, 3. Organize Sanayi Bölgesi ve Akçada¤
Mermer ‹htisas OSB olmak üzere dört adet sanayi bölgesi bulunmaktad›r.
Elaz›¤’›n Cazibe Merkezi Olmas›. Elaz›¤ mevcut su ve baraj kaynaklar›n›n yan› s›ra imalat sanayinde faaliyet gösteren 272 firma ile dikkat çeken bir ildir.
‹lde özellikle maden ve mermer sanayi geliﬂmiﬂ durumdad›r. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri kurulurken, cazibe merkezlerine öncelik
tan›nacak olmas›, bu ile insan kaynaklar›n› ve istihdam›n› geliﬂtirme f›rsat› sa¤lamaktad›r. Öte yandan cazibe merkezi olarak belirlenmekle birlikte kamu yat›r›mlar›n›n da artacak olmas› önümüzdeki y›llarda ilin ekonomik konumunu
büyük ölçüde de¤iﬂtirecektir. Cazibe merkezleri oluﬂturulurken bu iller için
özel bir kurumsal yap› düﬂünülmemiﬂtir. Cazibe merkezleri tan›mlamas› özellikle AB projeleriyle iliﬂkilendirilmiﬂtir. Cazibe merkezlerinin devlet, belediye,
il özel idareleri ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n deste¤iyle yürütülmesi öngörülmüﬂtür. Bunun yan›nda cazibe merkezlerinin, 26 ilin esas al›narak kurulaca¤›
bölge kalk›nma ajanslar›yla koordineli olarak çal›ﬂmas› öngörülmüﬂtür. Bölge
kalk›nma ajanslar›n›n merkezleri “düzey 2 istatistiki bölge birimleri” temel al›narak belirlenmiﬂtir. Görüldü¤ü gibi cazibe merkezi olmak AB proje deste¤ini ve baz› devlet desteklerini almak aç›s›ndan önemli olmakla birlikte as›l olarak yerel kalk›nma inisiyatifini harekete geçirmeyi gerektirmektedir.
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Van’›n Cazibe Merkezi Olmas›. Muﬂ, Bitlis, Hakkari illerine hizmet veren
Van, sahip oldu¤u tarihi ve do¤al turizm imkânlar›, Çald›ran ilçesi kayak merkezi, s›cak su kaynaklar› ile Ortado¤u Anadolu’nun ikinci önemli cazibe merkezidir. Bu özelli¤inin güçlenmesi, enerji, ulaﬂ›m ve altyap› sorunlar›n›n giderilmesine ba¤l›d›r. Van ili, devlete ait bölge müdürlüklerinin merkezi olmas›, bünyesinde bir üniversiteye sahip olmas› ve ordunun bu ilde kolordu düzeyinde teﬂkilatlanm›ﬂ olmas› nedeniyle, baﬂta kamu hizmetlileri olmak üzere önemli oranda nüfus çeken bir özelli¤e sahip olmuﬂtur. Ayr›ca idari teﬂkilatlanmadaki konumu itibari ile kamu yat›r›mlar›ndan ald›¤› pay da ekonomik hayata nispi bir canl›l›k kazand›rm›ﬂt›r. Ancak bu canl›l›¤›n sürdürülmesi ilde sanayi ve hizmet sektörünün geliﬂtirilmesine ba¤l› olacakt›r.
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Öneriler. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde belli bir ekonomik büyüklü¤e eriﬂmiﬂ
kiﬂi ve kurumlar, sürekli olarak Bat› illerine geçme e¤ilimi taﬂ›maktad›r. Bu
aç›dan hem kiﬂi, hem de sermaye göçü söz konusudur. Sermayenin kendi
bölgesinde kullan›labilmesi için iﬂ ve sat›ﬂ f›rsatlar›n›n oluﬂturulmas›na ihtiyaç
vard›r. Bölgede Erzurum, Elaz›¤, Van ve Malatya gibi ﬂehirlerin AB projeleri
deste¤inden ayr› olarak cazibe merkezi haline getirilebilmesi için özellikli teﬂvik sistemlerinden yararland›r›lmas› gerekmektedir. Özellikli teﬂvik sistemi,
ilin GSMH de¤erleri yan›nda göç verme de¤erlerini de dikkate almay› gerektirir. Teﬂvik ve destekler genel prensiplere göre de¤il, ilin göç verme durumuna göre ayr› ayr› belirlenmelidir. Böylece bölge içinde ﬂehirler aras›ndaki
kalk›nm›ﬂl›k farkl›l›klar› azalacak; sürekli göç veren ve daha düﬂük GSMH
de¤erlerine sahip iller bu desteklerden daha fazla yararlanm›ﬂ olacakt›r. Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki illerin cazibe merkezi haline getirilmesi için ﬂu tedbirler al›nmal›d›r:
1. Bölgedeki cazibe merkezlerinde sanayi ve hizmet sektörleri desteklenmeli ve bölge halk›nda gelece¤e yönelik olumlu beklentiler
yarat›lmal›d›r. Sanayisi olmayan, iﬂletmecili¤in geliﬂmedi¤i ﬂehirlerde aileler çocuklar› için olumlu beklentilere sahip olmazlar.
Olumlu beklentiler olmay›nca da göç kaç›n›lmaz hale gelir.
2. Bölgede hayvan ürünleri, konfeksiyon, seramik, cam, madencilik,
mobilya sanayi desteklenmeli ve bölge halk› kendi ihtiyaçlar›n›
büyük ölçüde kendi bölgesinin ürünlerinden sa¤lamal›d›r.
3. Bölgede yaﬂamak sadece iﬂadamlar› için de¤il, bu ﬂehirlerde yaﬂayan ve görev yapan memurlar için de cazip olarak de¤erlendirilmelidir. Çünkü iﬂ hayat›n› besleyen ve destekleyen en önemli kaynaklardan biri de memur ana kütlesidir.
4. Bölgede özel vak›f üniversiteleri desteklenmelidir. Bu üniversitelerde ö¤retim üyelerinin, üniversite binalar›n›n d›ﬂ›na ç›karak
halkla bütünleﬂmesi sa¤lanmal›d›r.
5. Kamu üniversiteleri kendi kendine yeten kurumlar olmaktan ç›kar›lmal› ﬂehir esnaf›n› geliﬂtiren, ekonomik canl›l›k sa¤layan birimler olmal›d›r.
6. Gençlerin “kendi ﬂehirlerinin kimlikleriyle bütünleﬂmeleri” sa¤lanmal› ve böylece hayata at›ld›klar›nda ekonomik menfaatlerini azami seviyeye ç›karmaya çal›ﬂan kiﬂiler olarak de¤il, bölgesini, ﬂehrini seven ve ﬂehrinin kalk›nmas› için çaba harcayan kiﬂiler olmalar› temin edilmelidir.
Belirlenen ﬂehirlerin cazibe merkezi haline gelmesi sadece sanayi ve yat›r›mlarla olmaz. E¤er iyi de¤erlendirilebilirse, turizm imkânlar› ve iklim koﬂullar›
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ayn› zamanda sanayiden daha önemli faktörler olarak ortaya ç›kabilir. Erzurum’da 2011 Dünya Üniversiteler Aras› K›ﬂ Oyunlar›’n›n yap›lacak olmas›
önemli bir f›rsatt›r. Yetkililer 2011 k›ﬂ olimpiyatlar› çerçevesinde Erzurum'a
300 trilyon liral›k devlet yat›r›m›n›n gelece¤ini belirtmiﬂlerdir. Bölgede kayak
merkezlerinin geliﬂtirilmesi, tarihi eserlerin onar›lmas› ve kültür merkezleri
haline getirilmesi, konaklama tesislerinin geliﬂtirilmesi yeni bir iﬂ piyasas›n›n
geliﬂmesine neden olacakt›r. Burada yap›lmas› gereken sadece tesis yapmak
de¤il, ayn› zamanda hizmet verecek nitelikli iﬂgücünü geliﬂtirmek, rehberlerin, otel görevlilerinin yabanc› dille hizmet vermelerini sa¤lamakt›r. Çünkü
cazibe merkezi haline gelme, nitelikli iﬂgücünü oluﬂturma ve bu iﬂgücünü ﬂehirde tutma konusuyla yak›ndan ilgilidir.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde cazibe merkezleri. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde 2006 y›l› verilerine göre, iﬂsizlik oran› %15’ler düzeyindedir.
TRC1 iﬂsizlik oran›n yüksekli¤i aç›s›ndan 3.; TRC2 alt bölgesi 7. ve TRC3 alt
bölgesi ise 2. s›rada yer alm›ﬂt›r. Bu aç›dan Batman, Mardin, ﬁ›rnak ve Siirt
iﬂsizli¤in en yüksek oldu¤u illerdir. Bu illerde iﬂgücüne kat›l›m oranlar› da oldukça düﬂük kalm›ﬂt›r (%30,6). Bölgede yaﬂanan iﬂsizlik nedeniyle bat›ya büyük göçler olmakta ve ülkenin bat› illerinde de yeni problem alanlar› oluﬂmaktad›r. Bu yüzden yaﬂanan problemler art›k bölgenin sorunu olmaktan
ç›km›ﬂ, Türkiye çap›nda yaﬂanan sorunlar haline gelmiﬂtir. Türkiye’nin bu
problemleri çözebilmesi için, “cazibe merkezleri” kavram›ndan hareket etmesi gerekmektedir. DPT’nin belirlemesine göre, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Diyarbak›r, Gaziantep ve ﬁanl›urfa cazibe merkezi olarak belirlenmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›m geliﬂmeye aç›k alt bölge merkezlerinin belirlenmesini temel
almaktad›r. Oysa daha geniﬂ bir yaklaﬂ›mla cazibe merkezleri kavram› birkaç
düzeyde ele al›nabilir: (a) Bölgedeki köyler cazibe merkezi haline getirilebilir. (b) Bölge bir bütün olarak cazibe merkezi haline getirilebilir. (c) Alt bölgelerdeki büyük ﬂehirler cazibe merkezi haline getirilebilir. (c) ﬁehir merkezleri cazibe merkezi haline getirilebilir. Aﬂa¤›daki alt baﬂl›klarda konu bu yaklaﬂ›m çerçevesinde ele al›nm›ﬂt›r.
Köylerin cazibe merkezi haline getirilmesi. Köylülere toprak verilmesi, köye
temel hizmet yat›r›mlar›n›n götürülmesi, hayvanc›l›¤›n özendirilmesi, sa¤l›k
ve okul yat›r›mlar›n›n güçlendirilmesiyle olabilir. Köylerin cazibe merkezi haline getirilmesinde kademeli bir yaklaﬂ›m takip edilebilir. Birbirine yak›n köylerden durumu uygun olan köylere daha fazla yat›r›m yap›larak, bu köyler
merkezileﬂtirilebilir. Böylece, ekonomik projelerin köylere götürülebilir olma
imkân› artm›ﬂ olacakt›r.
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Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin bir bütün olarak cazibe merkezi haline getirilmesi. Küresel ›s›nmayla birlikte yaﬂanan su s›k›nt›s› bölgenin bu aç›dan
avantajl› oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Bölgedeki barajlar ve su kaynaklar›n›n
zenginli¤i bölge ﬂehirlerini veya bölgede yeni kurulacak ﬂehirlerin geliﬂip ser-
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pilmesini destekleyecek niteliktedir. Ancak bölge ﬂehirlerinin cazibe merkezi haline gelmesi olgusu dikkatli bir ﬂekilde ele al›nmal›d›r. Bir taraftan Gaziantep ve di¤er taraftan Diyarbak›r son y›llarda bir tür cazibe merkezi haline gelmiﬂ ve fakat farkl› nedenlerle plans›z bir ﬂekilde büyümüﬂtür. Birinin
sanayileﬂme ve hizmet sektörünün geliﬂmesi ve di¤erinin ise terör olaylar›ndan kaynaklanan göçlerle plans›z ve programs›z büyümesi bu ﬂehirleri üstesinden gelinmesi zor sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya b›rakm›ﬂt›r.
Alt bölgelerdeki büyük ﬂehirlerin cazibe merkezi haline getirilmesi. Güneydo¤u Anadolu bölgesinde istatistiki s›n›fland›rma birimine göre üç ayr› alt bölge bulunmaktad›r: TRC1, TRC2, ve TRC3. TRC1’de bir cazibe merkezi belirlenmiﬂ; TRC2’de iki cazibe merkezi belirlenmiﬂ ve TRC3’de ise Urfa,
Gaziantep ve Diyarbak›r cazibe merkezleri olarak belirlenmiﬂtir. Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nin kapsad›¤› alt bölgeler içinde en güçlü cazibe merkezi
Gaziantep’tir. Bunu s›ras›yla ﬁanl›urfa ve Diyarbak›r izlemektedir. Diyarbak›r’›n gerçek anlamda cazibe merkezi olabilmesi için sanayi ve hizmet sektörüne yönelik yat›r›mlar›n önemli ölçüde art›r›lmas›na ihtiyaç vard›r.
ﬁehir merkezlerinin cazibe merkezi haline getirilmesi. Bu yaklaﬂ›m cazibe
merkezleri uygulamas›nda kademeli bir süreci öngörmektedir. Alt bölge merkezleri yan›nda illerin kendileri de cazibe merkezleri olarak görülmelidir.
Bunlar ikincil cazibe merkezleridir. Bir ilin cazibe merkezi olarak geliﬂmesi
belki yüz y›l sürecek bir hadisedir. Fakat devlet kademeli olarak sadece alt
bölge merkezlerini de¤il, üçüncü düzey bölge merkezlerini geliﬂtirmeyi de
planlar›na almal›d›r. Böylece köylerden ve di¤er ﬂehirlerden akacak göç daha sa¤l›kl› bir ﬂekilde yönetilebilecektir.
Yap›lmas› gerekenler. Köy ve illerin cazibe merkezi olabilmesi için, altyap›
yat›r›mlar›na a¤›rl›k verilmesi ve üstyap› olarak sa¤l›k, e¤itim, kültür, spor ve
sanat gibi alanlarda yeni tesislerin, yeni organizasyonlar›n teﬂvik edilmesi gerekmektedir. Teﬂvik ve destek verme konusu sadece AB projelerine b›rak›lmamal› devletin kendisi de bu amaçla özel proje paketleri oluﬂturmal›d›r. Cazibe merkezi olarak belirlenen illerde; yöresel el sanatlar›n›n desteklenmesi,
yöresel ürünlerin co¤rafî iﬂaret kapsam›na al›nmas›, yöresel turizm tesis ve
co¤rafî alanlar›n›n oluﬂturulmas›, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi
Sitelerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› il ve bölge düzeyindeki kalk›nmay› h›zland›racakt›r. Bu illerde ticaretin ve sanayinin geliﬂmesini destekleyecek KOSGEB,
kalk›nma ajanslar› gibi kurumlar önemli roller üstlenebilirler ve üstlenmelidirler. Cazibe merkezlerinin oluﬂturulmas› iyi organize edilmiﬂ bir politika
çerçevesinde gerçekleﬂtirilmeli ve bölge halk›na ilan edilerek ayn› zamanda
psikolojik etki oluﬂturulmal›d›r.

25

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

2.2. EKONOM‹K ALTYAPI ANAL‹ZLER‹
Bu bölümde Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin ekonomik geliﬂmesi ve kalk›nmas›na yönelik analizlere yer verilmiﬂtir.

2.2.1. Kalk›nma ‹lke ve Politikalar›n›n Belirlenmesi
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin kalk›nmas› ve geliﬂmesi için her
y›l çok say›da raporlar haz›rlanmakta, öneriler geliﬂtirilmekte ve gerek özel
sektörü ve gerekse kamu kuruluﬂlar›n› bölgede yat›r›ma sevk etmek için çok
say›da toplant›lar yap›lmaktad›r. Ancak bu çabalar›n belirli stratejik hedefler,
ilkeler ve politikalar çerçevesinde gerçekleﬂti¤ini söylemek zordur. Bu yönde yap›lacak çal›ﬂmalara katk› sa¤lamak üzere, takip edilmesi gereken ilke ve
politikalar› aﬂa¤›daki gibi belirleyebiliriz:
1. Bakanl›k kurulmas›. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Kalk›nma Bakanl›¤› kurulmal›d›r. Her türlü geliﬂme, yat›r›m ve teﬂvikler Devlet Planlama Teﬂkilât› yerine, bu bakanl›k taraf›ndan izlemeye al›nmal›d›r. Bakanl›¤›n bütçesi, önceden belirlenen beﬂ y›ll›k stratejik hedefleri gerçekleﬂtirecek ölçüde yüksek tutulmal›d›r.
Bölgede kurulacak kalk›nma ajanslar› da do¤rudan bu bakanl›¤a
ba¤lanmal›d›r. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin kalk›nma sorumlulu¤u bürokratlara de¤il, siyasilere verilmelidir. Siyasiler bu konuda do¤rudan sorumlu olmal›d›rlar.
2. Sanayi envanterinin oluﬂturulmas› ve bilgilerin paylaﬂ›lmas›. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin sanayi ve iﬂgücü yap›s›n› sürekli olarak canl› tutacak ve her zaman güncel bilgileri verecek bir veri taban› oluﬂturulmal› ve bu veri taban› de¤iﬂik kamu
ve özel sektör kuruluﬂlar›n›n kullan›m›na aç›k bulundurulmal›d›r.
3. Kalk›nma ajanslar›n›n devreye al›nmas›. Bölgede kurulacak kalk›nma ajanslar›n›n iﬂlevi, bütçesi ve yetkileri art›r›larak, bölgesel
kalk›nman›n dinamosu olmalar› sa¤lanmal›d›r. Pilot Kalk›nma
Ajanslar› öncelikle bu bölgede kurulmal›d›r. Kalk›nma Ajanslar›
arac›l›¤›yla bölgesel geliﬂme üçer ayl›k dilimler itibariyle mercek
alt›na al›nmal›, GSY‹H de¤erlerinde önemli ve planl› geliﬂme sa¤layacak projeler aﬂama aﬂama hayata geçirilmelidir.
4. Kombine geliﬂme paketlerinin uygulanmas›. Tüm projeler; ekonomik, sosyal ve kültürel ayaklar› olan kombine paketler halinde uygulamaya al›nmal›d›r. Her yat›r›m projesine sosyal, kültürel ve
e¤itici etki modülleri eklenmelidir.
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5. Teﬂvik programlar›n›n uzun süreli olarak uygulanmas›. Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde özel sektörün daha fazla yat›-
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r›m yapmas› için pozitif ayr›mc›l›k temelinde 10 y›l gibi uzun süreli özel teﬂvik programlar› uygulanmal›d›r. Büyük ﬂehirlerde yaﬂayan bölge ç›k›ﬂl› iﬂ adamlar›na ça¤r›da bulunularak, “Do¤du¤unuz topraklara bir fidan da siz dikin” kampanyas› baﬂlat›lmal›d›r.
Bu iﬂ adamlar› bulunarak bölgede tan›nmalar› sa¤lanmal›d›r.
6. Üniversiteye giriﬂler yeniden düzenlenmeli. Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu bölgelerinin e¤itim ve nitelikli iﬂgücü yap›s›n› geliﬂtirmek
için, üniversiteye giriﬂ imtihanlar› da dahil olmak üzere, özel projeler ve programlar geliﬂtirilmeli ve bölge ö¤rencilerine bölgedeki
üniversitelere giriﬂte “kontenjanlar” tan›nmal›d›r. Ayr›ca bölgede
görev yapan ö¤retim üyelerine daha fazla malî haklar tan›nmal›d›r.
7. Üniversite bölümleri ihtiyaca göre aç›lmal›d›r. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’ndeki üniversiteler bünyesinde aç›lacak fakülteler, bölgenin ihtiyaçlar› dikkate al›narak ve klasik yaklaﬂ›mdan farkl› bir biçimde yeniden yap›land›r›lmal›d›r. Fakültelerin belirlenmesinde bölgedeki tabii koﬂullar, yat›r›mlar ve sektörlerin ihtiyaçlar› göz önünde bulundurulmal›d›r.
8. Meslek liseleri ve teknik liselerin ço¤alt›lmas›. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’ndeki en önemli eksiklerden biri mesleki ve
teknik yetiﬂmiﬂ eleman eksikli¤idir. Bölgede sanayileﬂme ve kalk›nma hamlesiyle birlikte daha fazla say›da mesleki ve teknik elemana ihtiyaç duyulacakt›r. Sanayi hamleleri mesleki ve teknik e¤itim okullar›n›n aç›lmas›yla birlikte desteklenmelidir.
9. Sermayenin bölgede kalmas›n› teﬂvik edecek yat›r›mlara önem
verme. Bölgeden kazan›lan paran›n yine bölge yat›r›mlar›nda de¤erlendirilmesi için, pazar oluﬂturma, pazar geniﬂletme ve komﬂu
ülkelerle ticareti geliﬂtirecek tedbirlere önem verilmeli ve böylece
bölge ﬂehirleri ekonomik canl› yat›r›m üniteleri haline getirilmelidir. Sermayenin bölgede kalmas› zorlay›c› tedbirlerle de¤il, kazanç
sa¤layan tedbirlerle mümkün olabilir. Bölgede yat›r›m yapmak gelir ve kurumlar vergisi muafiyetleriyle avantajl› hale getirilmeli ve
böylece bölgenin kalk›nmas›nda ivme sa¤lanmal›d›r.
10.Enerji fiyatlar›n›n ucuzlat›lmas›. Sanayinin bölgeye çekilmesi ve
bölgedeki iﬂ piyasas›n›n geliﬂmesi için enerji fiyatlar› ucuzlat›lmal› ve iﬂbirli¤i organizasyonlar› teﬂvik edilerek büyük iﬂletme ve kuruluﬂlar›n kurulmas› teﬂvik edilmelidir. Böylece kaçak enerji kullan›m› da bir ölçüde azalm›ﬂ olacakt›r. Ayr›ca bölgedeki iﬂletmelerin kulland›klar› enerji peﬂin olarak mahsup edilmelidir.
11.S›n›r ticaretinin geliﬂtirilmesi. Bölgedeki illerin s›n›r ticareti yapma imkânlar› geliﬂtirilmeli, daha fazla s›n›r ticareti için özel ajanslar ve kurumlar oluﬂturulmal›d›r. S›n›r ticaretinde bürokratik iﬂlem-
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ler azalt›lmal›, konuyla ilgili mevzuat yeniden gözden geçirilmelidir. S›n›r ticaretini art›rmaya yönelik olarak Irak’a aç›lan Habur s›n›r kap›s› yedeklenmeli ve ayr›ca Suriye s›n›r›nda ikinci bir s›n›r
kap›s› daha aç›lmal›d›r.
12.Teﬂvik ve destek sistemlerinin zenginleﬂtirilmesi ve sektör-iﬂletme
indeks de¤erlerine göre verilmesi. Bölge illerinin her biri için, sektör ve “iﬂletme teﬂvik indeks de¤erleri” oluﬂturulmal› ve teﬂvikler
bu indeks de¤erlerine göre yap›lmal›d›r. Teﬂvikten yararlanan iﬂletmeler gerçekten bu teﬂviki hak eden kuruluﬂlar olmal› ve böylece ekonomiye gerçek anlamda bir katma de¤er kazand›r›lmal›d›r.
13.‹l kalk›nma projelerinin oluﬂturulmas›. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun çok daha h›zl› bir ﬂekilde kalk›nabilmesi için her ilin
kendi kalk›nma ve geliﬂme projesini kombine bir paket olarak haz›rlamas› gerekir. Bu projeler sadece sanayi, tar›m ve hizmetler
sektörünü de¤il; ayn› zamanda e¤itim, sa¤l›k ve kültür konular›n›
da içerecek ﬂekilde haz›rlanmal›d›r.
14.Organize Sanayi Bölgelerinin güçlendirilmesi. Do¤u ve güneydo¤u Anadolu’nun kalk›nmas›nda OSB’lerin rolü art›r›lmal› ve ekonomik kalk›nman›n dinamosu haline getirilmelidir. Bunun için
bölgede yer alan Organize Sanayi Bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisi iﬂlemleri gözden geçirilmeli ve gerekli tahsis say›lar› dikkatle
ele al›nmal›d›r.
15.Cazibe merkezlerinin çok yönlü desteklenmesi. Cazibe merkezi iller sadece AB projeleriyle de¤il, devletin sa¤layaca¤› çok say›da
di¤er enstrümanlarla da desteklenmelidir.
16.Vergi muafiyetleri getirilmesi. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da
fert baﬂ›na düﬂen GSMH de¤erleri en düﬂük 15 ilde, 10 y›l boyunca gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti getirilmeli ve bu tür politikalarla özel sektör yat›r›mc›lar› bu bölgeye çekilmelidir. Böylelikle yat›r›mc› göçü tersine çevrilmelidir.
17.Serbest ticaret bölgelerinin güçlendirilmesi. Bölgedeki serbest ticaret bölgelerini güçlendirmek için bürokratik prosedürler azalt›lmal› ve bu yerlerin Ortado¤u ticari alan› haline gelmesi için özel teﬂvik programlar› uygulanmal›d›r.

2.2.2. Kalk›nmada Öncelikli Yörelerin ‹zlenmesi
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Devlet, kamu yat›r›mlar›n›n öncelikli bölgelere kayd›r›lmas› ve baz› özendirici teﬂviklerin uygulanmas› için Türkiye’yi üç çeﬂit yöreye ay›rm›ﬂt›r: Geliﬂmiﬂ yöreler, normal yöreler ve kalk›nmada öncelikli yöreler. Kalk›nmada ön-
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celikli yöreler de kendi içinde (a) Birinci derecede öncelikli ve (b) ‹kinci dereceden öncelikli olmak üzere ikiye ayr›lm›ﬂt›r. Birinci dereceden öncelikli iller aras›nda Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu illerinin büyük bir k›sm› bulunmaktad›r. Devlet Planlama Teﬂkilat›nca sosyoekonomik kalk›nmay› yans›tan
sekiz gösterge kapsam›nda 53 de¤iﬂken ile belirlenen bu iller ülke topraklar›n›n yaklaﬂ›k 1/3’ünü oluﬂturmaktad›r.5 Kalk›nmada birinci derecede öncelikli iller Tablo 7’deki gibi belirlenmiﬂtir (Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’daki
ﬂehirler koyu siyah olarak gösterilmiﬂtir):
Tablo 7. Kalk›nmada Birinci Derecede Öncelikli ‹ller

Öncelikli yöre tan›mlamas›n›n bu illere sa¤lad›¤› faydalar aﬂa¤›daki gibi özetlenebilir:
1. “Kamu yat›r›m projeleri”nin bu bölge ve ﬂehirlere daha fazla götürülmesi.
2. Yat›r›m indirimi teﬂviklerinin fazla olmas›.
3. Enerji maliyetlerinin düﬂük olmas›.
4. Arsa tahsisi.
5. KDV istisnas›.
6. Vergi, resim ve harç istisnas›.
7. KOSGEB desteklerinin bu bölgelerde daha yo¤un uygulanmas›.
8. ‹stihdam pirim desteklerinin daha avantajl› olmas›.
9. Özel sektöre verilen “yat›r›m teﬂvik belgesi” say›s›n›n görece yüksek olmas›.
Kalk›nmada öncelikli yörelerde meydana gelen ekonomik ve sosyal geliﬂmelerin üçer y›ll›k dönemler itibariyle izlenmesine ihtiyaç vard›r. ‹zleme yap›l-
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mazsa bu uygulaman›n sonuçlar›n› görmek ve tedbir almak mümkün olmayacakt›r. Kalk›nmada öncelikli yöre uygulamas› sadece mali tedbirlerle s›n›rl› kalmas› nedeniyle kendisinden beklenen yarar› tam olarak sa¤layamam›ﬂt›r. Bu uygulaman›n di¤er sosyal, kültürel, sa¤l›k ve e¤itim kurumlar› destek
ve teﬂvikleriyle güçlendirilmesine ihtiyaç vard›r.

2.2.3. Bölge ‹çin Stratejik Sektörlerin Belirlenmesi
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin kalk›nmas› için hemen tüm sektörlerde iyileﬂtirmeler yapmak gerekmektedir. Bununla birlikte, bölgenin sosyoekonomik kalk›nmas›nda dinamo rolü oynayacak sektörler belirli formüllerle ifade edilebilir. “Kuzeydo¤u” Anadolu Bölgesinin dinamo sektörleri: Tar›m ve hayvanc›l›k, turizm, g›da sanayi, konfeksiyon ve giysi sanayi, topra¤a
dayal› sanayi, sa¤l›k ve e¤itim sektörleridir. “Güneydo¤u ve Ortado¤u” Anadolu Bölgelerinin dinamo sektörleri: ticaret, tar›m ve hayvanc›l›k, turizm ve
taﬂ›mac›l›kt›r.6 Bu ﬂekilde belirlenen öncelikli sektörler ilgili bölgelerin kalk›nmas›nda lokomotif rolünü üstlenecektir. Bu sektörler ayn› zamanda stratejik öneme sahiptir. Devlet, teﬂvik uygulamalar›nda ve AB projelerinin da¤›t›m›nda bu sektörleri önceliklendirmeli ve bu sektörlere yönelik avantajl› durumlar yaratmal›d›r. Aﬂa¤›daki bölümde öncelikli sektörler genel hatlar› itibariyle bir de¤erlendirmeye tabi tutulmuﬂtur.
Tar›m ve hayvanc›l›k sektörü. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde ortaklaﬂa olarak desteklenmesi gereken alan tar›m ve hayvanc›l›k sektörüdür. Tar›m sektöründe Güneydo¤u Anadolu’da sulama, tar›m, tohumculuk
faktörü ön plana ç›karken Do¤u Anadolu Bölgesi’nde hayvanc›l›k ve hayvan
ürünlerinin iﬂlenmesi önem kazanmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda her iki bölgede
organik tar›m, ar›c›l›k ve tar›ma dayal› s›n›r ticareti geliﬂtirilmesi gereken sektörler olarak görülmektedir. Genel bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin s›n›r ülkeleriyle yüksek ticari potansiyele
sahip oldu¤u görülmektedir. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi küçük tar›m iﬂletmelerinin kurulmas›na ve harekete geçirilmesine ba¤l› olacakt›r. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri gerek tar›msal ve hayvansal ürünlerin
üretilmesi anlam›nda ve gerekse s›n›r ülkeleriyle al›ﬂ veriﬂ anlam›nda, geniﬂ
bir ticarî kapasiteye sahiptir. Halen bölgeden güneydeki ülkelere canl› hayvan, un, g›da malzemeleri ihracat› önemli seviyelere ç›km›ﬂt›r. Çok say›da ülkeyle komﬂu olmas›na karﬂ›l›k bölgenin ticarî kapasitesinin arzulanan düzeyde olmamas›, tar›m iﬂletmecili¤inin tam olarak harekete geçirilememesiyle ilgilidir.
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Turizm sektörü. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri turizm aç›s›ndan
da zengin imkânlara sahip yörelerdir. Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki baﬂl›ca
turizm alanlar›; (a) Erzurum’daki Selçuklu ve Osmanl› eserleri, (b) Palandöken k›ﬂ spor tesisleri, (c) kapl›ca ve içmece tesisleri, (ç) Kars-Sar›kam›ﬂ k›ﬂ ve
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kayak etkinlikleri, (d) Erzurum 2011 Üniversal K›ﬂ Olimpiyat Oyunlar›, (e)
Uluslararas› Çevre Koruma Örgütü taraf›ndan yeryüzünün en önemli biyolojik çeﬂitlili¤ine sahip yöresi olarak ilan edilen Çoruh Vadisi ve rafting turizmi,
(f) A¤r› Da¤› da¤c›l›k turizmi ve (g) Van Gölü baﬂl›ca turizm alanlar›d›r. Güneydo¤u Anadolu bölgesi de dinî turizm, kültür turizmi, do¤al ve yerel kaynaklar turizmi aç›s›ndan önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgenin turizm kapasitesinden yeterince yararlanamamas›n›n temel nedeni, terör olaylar›n›n
azalt›lamamas›d›r. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde turizmi geliﬂtirmek için; (a) yetiﬂmiﬂ iﬂgücünün oluﬂturulmas›, (b) yerel giriﬂimcilik ve
pansiyonculu¤un teﬂvik edilmesi, (c) do¤al ve tarihi ören yerlerindeki konaklama, bar›nma tesis ve imkânlar›n›n geliﬂtirilmesi gerekmektedir.
Taﬂ›mac›l›k sektörü. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri için bir di¤er
stratejik sektör taﬂ›mac›l›kt›r. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde taﬂ›mac›l›k ve ulaﬂ›m
bölgenin hayatiyetini sürdürmesi ve canl›l›k kazanmas› aç›s›ndan Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde ise ticari potansiyel yaratma aç›s›ndan önem kazanmaktad›r. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde; (a) hammadde temininde nakliye maliyetlerinin yüksek olmas›, (b) üretilen ürünlerin ülkenin Bat› bölgelerine
ulaﬂt›r›lmas›nda mesafenin uzun ve yine maliyetli olmas› önemli handikaplar olarak ortaya ç›kmaktad›r. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde taﬂ›mac›l›k
komﬂu ülkelerle ve ülkenin geniﬂ co¤rafî bölgeleriyle yap›lacak ticarî iliﬂkiler
aç›s›ndan önemlidir. Di¤er sektörler raporun ileriki bölümlerinde sektörel
analiz baﬂl›¤› alt›nda ayr›nt›l› bir ﬂekilde incelendi¤inden bu bölümde ele
al›nmam›ﬂt›r.

2.2.4. Bölgeler Aras› ve Bölge ‹çi Geliﬂmiﬂlik Farklar›n›n
Azalt›lmas›
Türkiye’de bölgeler aras›nda ve bölgelerin kendi içlerinde önemli ölçüde geliﬂmiﬂlik farkl›l›klar› vard›r. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin ekonomik kalk›nm›ﬂl›k indeks de¤erleriyle Marmara ve Ege Bölgeleri’nin indeks
de¤erleri birbirinden önemli ölçüde farkl›laﬂm›ﬂt›r. Sosyoekonomik geliﬂmiﬂlik indeks de¤erlerinin iyileﬂtirilmesi ancak Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgeleri’ne pozitif ayr›mc›l›k politikalar› uygulanarak düzeltilebilir. Bu aç›dan Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerine verilecek teﬂvikler, yat›r›m indirimleri, KOSGEB destekleri ülkenin di¤er bölümlerinden ayr› bir kategori
olarak de¤erlendirilmeli ve ele al›nmal›d›r. Büyük teﬂvik paketleri yerine küçük, öncelikli sektörler belirlenerek odaklanm›ﬂ güçlü teﬂvik paketleri ortaya
konmal› ve ﬂok tedavi uygulamalar›na geçilmelidir. Bölgeler aras›ndaki farkl›l›klar›n k›sa sürede ortadan kald›r›lmas› ancak “ﬂok” niteli¤indeki güçlü
destek uygulamalar›yla mümkün olabilir.
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ﬁekil 1.
Bölgeler
aras›
geliﬂmiﬂlik
farklar›.

Yap›lan de¤erlendirmelere göre “Do¤u Anadolu Bölgesi’nin ülke ekonomisine katk›s› sabit fiyatlarla 1995’de yüzde 3,5; 1996’da yüzde 3,4; 1997 ve
1998’de yüzde 3,3; 1999 y›l›nda yüzde 3,4; 2000 y›l›nda yüzde 3,3 olarak seyretmiﬂ; ekonomik kriz döneminde ise katk› oran› yüzde 1’lere düﬂmüﬂtür. Bu
sonuçlar, bölgeler aras› kalk›nm›ﬂl›k fark›n›n giderek artt›¤›n› göstermektedir.
Do¤u Anadolu, ülke ekonomisine en az katk› sa¤layan bölge durumuna gelmiﬂtir.”7 Yaylal› ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rmada fert baﬂ›na
düﬂen gayr› safi milli has›la aç›s›ndan Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri ayn› grupta yer alm›ﬂ Ege ve Marmara bölgeleri ise geliﬂmiﬂ ayr› bir grup
olarak ortaya ç›km›ﬂt›r (bk., ﬁekil 2).

ﬁekil 2. Fert baﬂ›na düﬂen gayr› safi milli has›la de¤erleri aç›s›ndan bölgeler.
Kaynak. M. Yaylal› ve d., “Kiﬂi Baﬂ›na Düﬂen GSY‹H De¤erlerine Göre Türkiye’deki Co¤rafi Bölgelerin ve GSY‹H’y› Oluﬂturan Sektörlerin Kümelenmesi,” <http://www.ekonometridernegi.org/bildiriler/o14s1.pdf> (31.01.2008).
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ﬁekil 3. Bölge içi geliﬂmiﬂlik farklar›.
Bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik farklar› kadar bölge içi geliﬂmiﬂlik farklar› da önem
taﬂ›maktad›r. Sadece Güneydo¤u Anadolu Bölgesini masaya yat›rd›¤›m›zda
bölgedeki Gaziantep iliyle di¤er iller aras›ndaki aç›kl›k kendisini bariz bir ﬂekilde ortaya koymaktad›r. ﬁekil 3’ten görülebilece¤i gibi bölge içi iller aras›ndaki geliﬂmiﬂlik farklar› belli bir bareme oturmam›ﬂ hiyerarﬂik yap› ortaya ç›karm›ﬂt›r. Durum Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ne göre Do¤u Anadolu Bölgesi için daha da vahimdir. Çünkü Do¤u Anadolu Bölgesi’nde Bir Gaziantep
ortaya ç›kamam›ﬂt›r. Do¤unun en önemli ﬂehri Erzurum bu aç›dan oldukça
gerilerde kalm›ﬂt›r (bk., ﬁekil 4).

ﬁekil 4. Do¤u Anadolu Bölgesi’nin geliﬂmiﬂlik indeks de¤erleri.
Kaynak. DPT, ‹llerin Geliﬂmiﬂlik ‹ndeks De¤erleri.
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2.2.5. Bölgenin ‹ﬂgücü Yap›s›n›n Geliﬂtirilmesi
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’ndeki iﬂgücü yap›s›n›n geliﬂtirilmesi,
bir taraftan 15-64 yaﬂ grubundaki nüfusun iﬂgücüne kat›lma oran›n›n art›r›lmas›yla ve di¤er taraftan ise mevcut iﬂgücünde ara insan gücünün yetiﬂtirilmesiyle mümkün olacakt›r. Bölgede özellikle tar›m d›ﬂ› iﬂsizlik oran› Türkiye
genelinin iki puan daha üzerindedir. ‹ﬂgücü yap›s›n›n geliﬂtirilmesi bir taraftan iﬂgücüne kat›l›m oran›n›n art›r›lmas›n› ve di¤er taraftan ise çal›ﬂanlar›n ve
çal›ﬂma yaﬂ›ndaki kiﬂilerin e¤itilmesini gerektirmektedir. Bunun için; ilkö¤retim sonras›nda okula devam etmeyen kiﬂilere yönelik mesleki e¤itim merkezlerinin, mesleki ve teknik ö¤retim okullar›n›n ve lise sonras› meslek yüksek
okullar›n›n say›s› ve kalitesi art›r›lmal› ve bölgedeki gençler k›sa süre içinde
meslek sahibi yap›larak iﬂbaﬂ›na geçebilmelidirler. Bölgede, gençlerin yetkinlik kazanmalar› ile iﬂ baﬂ›na geçme veya kendi iﬂlerini kurma süresinin k›salt›lmas›na ihtiyaç vard›r. Bu nedenle gerek Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve gerekse YÖK bölgenin iﬂgücü ve insan yetiﬂtirme, meslek edindirme politikalar›n› gözden geçirmeli ve h›zland›r›lm›ﬂ e¤itim
ve yetiﬂtirme süreçlerini ön plana ç›karmal›d›r. Avrupa Birli¤i’ne yeni üye olan
ve iﬂ gücünün en ucuz oldu¤u ülkelerde iﬂ gücü maliyetleri 500-900 avro aras›nda de¤iﬂirken, Do¤u Anadolu ve GAP Bölgesi’ndeki iﬂgücü maliyetleri 270
avro civar›ndad›r. Bölge’de iﬂgücü arz› y›lda %3,5 civar›nda artmaktad›r. Bu
rakamlar iﬂgücü yap›s›n›n geliﬂtirilmesinde bir taraftan e¤itimin, di¤er taraftan
sanayinin ve hizmetler sektörünün harekete geçirilmesine iﬂaret etmektedir.
Son y›llarda AB’nin istihdam› geliﬂtirmeye yönelik olarak uygulamaya ald›¤›
Aktif ‹ﬂgücü Programlar›n›n da ara eleman yetiﬂtirmede önemli rolü olabilir.
‹ﬂgücü yap›s›n›n geliﬂtirilmesi için aﬂa¤›daki önerilerde bulunabiliriz:
1. AB hibe programlar›n›n kapsad›¤› iller gözden geçirilmeli, sanayi
ve iﬂyeri zenginli¤i yan›nda bölge ve ﬂehirlerin geliﬂme ve kalk›nma potansiyelleri de dikkate al›nmal›d›r.
2. AB hibe programlar› çerçevesinde düzenlenen e¤itimlere devam
edip bitiren ö¤rencilere kendi iﬂyerlerini açmalar› için faizsiz iﬂyeri açma destek kredisi verilmelidir.
3. Mevcut iﬂgücünün daha nitelikli hale gelmesi için yo¤un ve uzun
süreli e¤itim programlar› haz›rlanarak, çal›ﬂanlar imtihanlarla sertifikaland›r›lmal› ve nitelikleri art›r›lmal›d›r.
4. Bölgedeki iﬂgücü maliyetlerinin düﬂüklü¤ü konusunda müteﬂebbisler bilgilendirilmeli ve bölgeye daha fazla yat›r›m yapmalar› için
teﬂvik edilmelidir.
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5. Asgari ücret düzenlemeleri, ülkenin geliﬂmiﬂ, normal ve öncelikli
bölgeleri için ayr› ayr› tespit edilmeli ve böylece yat›r›m ortam›na
belirginlik getirilmelidir.
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2.2.6. Bölgede Giriﬂimcili¤in Geliﬂtirilmesi
Do¤u Anadolu Bölgesi. Do¤u Anadolu’da di¤er ﬂehirlerden yat›r›mc› çekmenin güçlü¤ü nedeniyle yerel müteﬂebbislerin desteklenmesine ihtiyaç vard›r. Bölgede giriﬂimcilik, öncelikli sektörler çerçevesinde desteklenmelidir.
Do¤u Anadolu Bölgesi’nde (a) Turizm, (b) Sa¤l›k ve (c) Tar›m öncelikli sektör olarak belirlenmiﬂtir. Bu sektörler di¤er alt sektörleri destekleyecek ﬂekilde giriﬂimciler hastane ve sa¤l›k kuruluﬂlar› açmaya, turizm ﬂirketleri kurmaya, tar›mla ilgili imalat sanayine ve her üç sektöre hizmet verecek ﬂekilde biliﬂim ﬂirketleri kurmaya özendirilmeli ve teﬂvik edilmelidir. Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde giriﬂimcili¤i desteklemek için aﬂa¤›daki tedbirler al›nabilir:
1. KOB‹’ler için kuruluﬂ ve iﬂletme sermayesi sa¤lamaya yönelik düﬂük faizli kredi uygulamas› harekete geçirilebilir.
2. Yerli müteﬂebbislerin yat›r›m yapmaya yönlendirilmeleri için iﬂ f›rsatlar› ve kazanç süreçleri konusunda bilgilendirici e¤itim seminerleri düzenlenebilir.
3. Bölgede yat›r›mlar›n yo¤unlaﬂt›¤› sanayilerin profiline iliﬂkin bilgiler
kamuoyuna net bir ﬂekilde aç›klanarak iﬂ f›rsatlar› ve gereksiz yat›r›mlar konusunda iﬂ adamlar›n›n bilgi sahibi olmalar› temin edilebilir.
4. Bölgede üretilecek ürünlerin Bat› bölgelerine düﬂük maliyetle taﬂ›nmas› konusunda garantiler getirilebilir.
5. ‹ﬂ hayat›n›n ihtiyaç duyaca¤› nitelikli eleman temini için üniversiteyi bitirmiﬂ gençlere ihtisas kurslar› düzenlenebilir.
6. “Bölgede teﬂvik kapsam›ndaki yat›r›mlar için enerji indiriminin
TEDAﬁ’›n inisiyatifinden ç›kar›l›p, kapasite kullan›m oranlar› dikkate al›nmadan yüzde 50 oran›ndaki indirimden bütün iﬂletmelerin faydaland›r›lmas›”8 sa¤lanabilir.
7. “Bölgede at›l veya düﬂük kapasiteyle çal›ﬂan iﬂletmelerin, vergi,
SGK, enerji vb. borçlar›na bak›lmaks›z›n düﬂük faizli ve uzun vadeli iﬂletme kredileri alabilmeleri sa¤lanabilir.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi, ülke nüfusunun ve alan›n›n yaklaﬂ›k %10’unu teﬂkil etmesine ra¤men, Bölge’nin gayri
safi yurt içi has›la içindeki pay› %5 olup, sanayi sektörünün toplam katma
de¤ere katk›s› daha da düﬂüktür. Türkiye imalat sanayindeki iﬂletmelerin % 3.4’ü Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde yer almaktad›r. Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi, imalat sanayi yap›s›n›n, iﬂyeri, istihdam ve yarat›lan katma
de¤er aç›s›ndan ülkenin di¤er bölgeleri ile mukayese edildi¤inde, geliﬂtirmeye ve desteklenmeye ihtiyac› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. ‹ﬂ hayat›n›n geliﬂmesi için kiﬂisel giriﬂkenli¤e, risk üstlenmeye, iﬂ kurmaya yönelik olarak psikolojik ve bilgisel bir ortam›n oluﬂturulmas› gerekmektedir. Bunun yan›nda

35

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

bu ortam›n devlet teﬂvik ve destekleriyle geliﬂtirilmesi giriﬂimcilik ruhunu
destekleyecektir. Giriﬂimcilik, kad›n ve erkeklerin bilgilendirilmesi, cesaretlendirilmesi ve uygun ortam›n yarat›lmas›yla gerçekleﬂir. Tek baﬂ›na bilgilendirme yeterli olmayacakt›r. Bunun ayn› zamanda yasal tedbirlerle desteklenmesine ihtiyaç vard›r. Bölgede GAP-G‹DEM’ler giriﬂimcili¤in geliﬂtirilmesi için
iyi bir f›rsat olabilir. G‹DEM’ler bölgede bir tür Kalk›nma Ajans› rolü ve iﬂlevini görmüﬂtür. Bu yap›lanman›n desteklenmesi ve sonuçlar›n›n etkili bir ﬂekilde izlenmesi gerekmektedir. G‹DEM projesi çerçevesinde kad›n giriﬂimcilerin desteklenmesi amac›yla kapsaml› bir rapor haz›rlanm›ﬂt›r.

2.2.7. Bölgedeki Yoksullu¤un Giderilmesi
Bölgenin en önemli sorunlar›ndan biri yoksulluk ve iﬂsizliktir. Bu nedenle
özellikle ev han›mlar›, çocuklar, yaﬂl›lar ve engelliler yoksulluktan büyük ölçüde ›zd›rap çekmektedirler.
Do¤u Anadolu’da yoksulluk. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde yoksullu¤un en
önemli nedenleri; zor iklim ﬂartlar›, uzun süren k›ﬂlar, bölgede sanayinin geliﬂmemiﬂ olmas›, tar›ma elveriﬂli topraklar›n k›s›tl› olmas›, varl›kl› insanlar›n Bat›ya göçmeleri ve iﬂ piyasas›n›n yeterince geliﬂmemiﬂ olmas› gibi faktörlerdir.
Özellikle göçler bölgeye sermaye kayb› yaﬂatarak iﬂ piyasas›n›n geliﬂmesini ve
büyümesini engelleyici bir rol oynamaktad›r. Merkezi bütçeden Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya yap›lan harcamalar›n “yüzde 18’inin “kamu düzeni ve
güvenlik”, yüzde 11 oran›nda “savunma” olmak üzere yüzde 29’unun “askerpolis harcamas›” oldu¤u” belirtilmiﬂtir.9 Bu, yüksek bir orand›r. Harcamalar›n
güvenlik sorunlar› yerine ekonomik kalk›nma konular›na yöneltilmesi gerekir.
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde yoksullu¤u gidermeye yönelik
olarak Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Genel Müdürlü¤ü’nün önemli katk›lar› olmaktad›r. Kurum, yoksullu¤un azalt›lmas› için bu bölgedeki vak›flara
%50 oran›nda daha fazla periyodik pay göndermektedir.10 Ancak yoksullu¤un giderilmesi en alt %1’lik dilimde yer alan kiﬂilere destek verilmesinden
öte daha büyük kitlelerin genel ekonomik durumlar›n›n iyileﬂtirilmesiyle ilgilidir. Bu nedenle yoksulluk sorunu, genel refah düzeyinin art›r›lmas› ba¤lam›nda ele al›nmal›d›r. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde yoksullu¤un giderilmesiyle ilgili olarak aﬂa¤›daki öneriler geliﬂtirilmiﬂtir:
1. Uzun k›ﬂ ﬂartlar› nedeniyle, bölgede görev yapan memurlara yakacak yard›m›n›n yap›lmas›.
2. Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Genel Müdürlü¤ü’nün bölgeye
yönelik yard›m ve desteklerinde iﬂ edindirme faktörünün göz
önünde bulundurulmas›.
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3. Yoksullara yap›lacak yard›mlarda, kurumlar aras›nda koordinasyon ve iﬂbirli¤i yap›larak tüm yoksullar›n kurulacak bir veri taban›nda ortaklaﬂa takip edilmesi.
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Güneydo¤u Anadolu’da yoksulluk. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi genelde
millî gelir aç›s›ndan yoksul olan illerden oluﬂmaktad›r. TÜ‹K istatistiklerine
göre bölgede GSY‹H aç›s›ndan en düﬂük paya sahip olan iller ﬂunlard›r: Ad›yaman, A¤r›, Bingöl, Bitlis, Elaz›¤, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, Van, Batman, ﬁ›rnak ve Kilis (bk., Tablo 8). Bu illerde kiﬂi baﬂ›na düﬂen ortalama yurt
içi gayr› safi millî has›la de¤erleri de önemli ölçüde düﬂük ç›kmaktad›r. TESEV raporuna göre, “… bölgede ikamet eden nüfusun %60’› yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda” yaﬂamaktad›r.11 Bölgede uzun y›llar süren terör olaylar›, göçler,
h›zl› ﬂehirleﬂme yoksullu¤u daha da art›rm›ﬂt›r. Aradan geçen y›llar içinde iyi
niyetli çabalara ra¤men, bu illerde yoksullu¤un azalmas› ve kiﬂi baﬂ›na düﬂen
gayr› safi millî has›lan›n artmas› yönünde önemli bir iyileﬂme görülmemiﬂtir.
Tablo 8. 2001 Y›l› ‹tibariyle Güneydo¤u Anadolu ‹llerindeki GSY‹H

Kaynak: TÜ‹K.
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Bölgenin kalk›nmas›n› sa¤lamak ve yoksullu¤u gidermek amac›yla baﬂlat›lan;
ve dokuz ilde (Ad›yaman, Batman, Diyarbak›r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt,
ﬁanl›urfa, ﬁ›rnak) uygulanmakta olan Güneydo¤u Anadolu Projesi sürekli olarak belirlenen hedeflerin gerisinde kalm›ﬂ ve bu yüzden yoksullu¤un azalt›lmas›nda göze görünür bir fayda sa¤layamam›ﬂt›r. Yoksullu¤un giderilmesine
yönelik hükümetler taraf›ndan uygulanan de¤iﬂik nitelikteki sosyal yard›m
programlar›, hep acil ihtiyaçlar› giderme derecesinde kalm›ﬂ; kal›c› ve köklü
de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂtirecek önemli ekonomik kalk›nma programlar› uygulamaya al›namam›ﬂt›r. TÜ‹K verilerine göre, yoksulluk türüne ve temel özelliklere göre hane halk› oranlar› Tablo 9’daki gibidir.
Tablo 9. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da Yoksunluk Oranlar›

Kaynak. Toplumsal Yap› ve Cinsiyet ‹statistikleri ﬁubesi (D‹E) taraf›ndan 1994 Gelir Da¤›l›m› Araﬂt›rmas› (D‹E) ham verisinden yap›lan hesaplamalard›r.

Çocuk yoksullu¤u. Yoksullu¤un bir baﬂka veçhesi konunun çocuklar aç›s›ndan incelenmesidir. Anka Ajans›’n›n haberine göre, Türkiye’de 20 milyon
kiﬂi yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂarken, bunun yaklaﬂ›k 7 milyonunu çocuklar oluﬂturmaktad›r. Çocuk yoksullu¤unda, yüzde 26’l›k oranla Güneydo¤u
Anadolu baﬂ› çekmektedir.12 Bu bölgedeki yoksul çocuklar›n say›s› ‹stanbul’daki yoksul çocuklar›n üç kat› kadard›r. Bu nedenle, Güneydo¤u Anadolu bölgesinde çocuklar›n daha büyük oranda elveriﬂsiz ﬂartlarda çal›ﬂt›r›ld›klar› ve daha çok ana baba kontrolü d›ﬂ›nda kald›klar› görülmektedir.

2.2.8. Bölgesel Kalk›nma Projelerinin Güçlendirilmesi
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Yerel kalk›nma projeleri, devletin haz›rlad›¤› GAP gibi “geniﬂ ölçekli bölgesel kalk›nma projeleri”, AB kalk›nma programlar› çerçevesinde kurulan “Yerel Kalk›nma Birlikleri”, “Kalk›nma Ajanslar›” ve “Özel AB Kalk›nma Projeleri” çerçevesinde geliﬂtirilmektedir. Bu yöndeki çabalar belirli de¤iﬂikliklerle
uzun geçmiﬂi olan tarihsel bir geliﬂime sahiptir. Bölgesel kalk›nma projelerini “AB üyelik süreci öncesi” ve “AB üyelik süreci sonras›” olmak üzere iki kesitte ele alabiliriz. Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i’ne adayl›k süreci 1999 y›l›nda Helsinki’de yap›lan Avrupa Zirvesi toplant›s› sonucunda baﬂlam›ﬂt›r.
2001 y›l›ndan itibaren de kurumsal ve yasal düzenlemeler do¤rultusunda yap›sal fonlarla Türkiye AB’nin bölgesel politikalar›na uyum sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r. Kalk›nma projelerindeki son geliﬂme AB istatistiki s›n›flama birimi
çerçevesinde geliﬂtirilen “AB Alt Bölgesel Kalk›nma Programlar›”d›r. Aﬂa¤›daki alt baﬂl›klarda son y›llarda de¤iﬂik giriﬂim çevrelerinin ortak oldu¤u kalk›nma projelerine de¤inilmiﬂtir.
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2.2.8.1. AB’ye Üyelik Süreci Öncesinde Baﬂlat›lan Kalk›nma Projeleri
Do¤u Anadolu Projesi. Do¤u Anadolu Projesi, Devlet Planlama Teﬂkilat›
Müsteﬂarl›¤›n›n deste¤i ve koordinasyonunda 27 A¤ustos 1998 tarihinde beﬂ
üniversite taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. GAP’›n kamu a¤›rl›kl› bir proje olmas›na
karﬂ›n DAP’›n, kamunun oluﬂturaca¤› alt yap› üzerine özel sektörün katk›lar›yla geliﬂmesi hedeflenmektedir. Atatürk, F›rat, ‹nönü, Kafkas ve Yüzüncü
Y›l Üniversitelerinden 46 ö¤retim üyesi ile Ankara'da oluﬂturulan Plan Grubu'ndan 20 uzman olmak üzere toplam 66 eleman›n o y›llarda bu proje üzerinde çal›ﬂt›¤› belirtilmiﬂtir. Çal›ﬂma ekibi, stratejiler ve projeler geliﬂtirerek
DPT’ye sunulmas› ve bundan sonra ise DPT taraf›ndan kabul edilen projelerin yat›r›m programlar›na dönüﬂtürülmesi hedeflenmiﬂtir. Do¤u Anadolu Bölgesi’nin kalk›nmas› için baﬂlat›lan bu çal›ﬂmalarda, bölgedeki 15 ilin durumu
de¤erlendirilmiﬂ ve bu illerin kalk›nmas› için çeﬂitli senaryolarla yat›r›m projeleri haz›rlanm›ﬂt›r.13 Projenin kapsad›¤› 15 il ﬂunlard›r: A¤r›, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elaz›¤, Erzurum, Erzincan, Hakkari, I¤d›r, Kars, Malatya,
Muﬂ, Tunceli, Van.
DAP projesinde; bitkisel üretim, çevre, e¤itim, el sanatlar›, enerji, hayvanc›l›k, imalat ve KOB‹, kad›n ve ailenin güçlendirilmesi, kültür ve turizm, madencilik, mali yap› ve bankac›l›k, nüfus yap›s› ve istihdam, ormanc›l›k, sa¤l›k, su ürünleri, ticaret ve inﬂaat, toprak ve su kaynaklar›, ulaﬂt›rma ve haberleﬂme, yerleﬂme ve ﬂehirleﬂme konular›nda durum de¤erlendirmesi yap›lm›ﬂ ve çeﬂitli senaryolar haz›rlanm›ﬂt›r. Devlet Planlama Teﬂkilat› taraf›ndan
geliﬂtirilen senaryoya göre, Do¤u Anadolu Bölgesi 2009-2010 döneminde
yüzde 6,6 oran›nda büyüyecektir. Bölgede kiﬂi baﬂ›na gelir, 2010 y›l›nda ülke ortalamas›n›n %49 ulaﬂacak, tar›msal istihdam 400 bin civar›nda azal›rken,
sanayide 300 bin ve hizmet sektöründe ise 600 bin civar›nda bir art›ﬂ olacakt›r. Bu senaryoya göre 2001-2020 y›llar› aras›nda bölgede 80 milyar dolarl›k
yat›r›m yap›lmas› gerekmektedir ve bu yat›r›m›n 20 milyar› kamu, 60 milyar›
ise özel yat›r›m olarak gerçekleﬂecektir. 2008 y›l›na gelindi¤inde ortaya ç›kan
rakamlara bak›ld›¤›nda, bu senaryonun oldukça iyimser oldu¤u veya geliﬂmelerin senaryoya uygun geliﬂmedi¤i görülmektedir. ‹kinci ve üçüncü senaryolar›n daha da iyimser olmas› nedeniyle bunlara iliﬂkin rakamlara hiç de¤inilmemiﬂtir.
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ﬁekil 5. DAP projesini kapsayan iller.
DAP projesi, 2000’li y›llardan sonra yerini, AB deste¤i ile birlikte ve bölgeleri daha dar kapsamda ele alan Do¤u Anadolu Kalk›nma Projesi’ne b›rakm›ﬂt›r. AB uygulamalar›n›n niteli¤i büyük alan kalk›nma projelerini de¤il, birkaç
ilden meydana gelen küçük alan bölgesel kalk›nma projelerini desteklemektir. Ancak buradaki isimlendirme biçimi yan›lt›c› bir etki ortaya ç›karma potansiyeline sahiptir. Örne¤in, “Do¤u Anadolu Kalk›nma Program›” ismi kullan›lmas›na karﬂ›l›k bu program sadece dört ili ilgilendirmekte ve di¤er Do¤u
Anadolu’daki alt bölgelerin kalk›nmalar› baﬂka programlar alt›nda ele al›nmaktad›r.
GAP Projesi. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin ekonomik kalk›nmas›nda lokomotif rolü üstlenecek en önemli çal›ﬂma, Güneydo¤u Anadolu Projesidir
(GAP). Güneydo¤u Anadolu Projesi, Ad›yaman, Batman, Diyarbak›r, Gaziantep, Mardin, Siirt, ﬁanl›urfa, ﬁ›rnak ve Kilis illeri olmak üzere dokuz ili kapsamaktad›r.
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1989 y›l›nda "Entegre K›rsal Kalk›nma Projesi" olarak oluﬂturulan GAP, 1995
y›l›nda yeniden gözden geçirilerek "Sürdürülebilir Kalk›nma Plan›"na, dönüﬂtürülmüﬂtür. GAP’ta y›llar itibariyle belirli hedefler belirlenmiﬂ olmakla birlikte, sürekli olarak bu hedeflerin gerisinde kal›nm›ﬂt›r. GAP’›n toplam maliyetinin 32 milyar dolar olmas› öngörülmüﬂtür. Bugüne kadar 15,2 milyar dolar
harcanm›ﬂt›r. GAP’ta 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali planlanm›ﬂ bunlardan 13 baraj ve 7 HES tamamlanm›ﬂt›r. Daha yap›lmas› gereken 12 elektrik
santrali daha bulunmaktad›r. Bölgede toprak ve su kaynaklar›n› geliﬂtirmek
amac›yla, F›rat havzas›nda 7 ve Dicle havzas›nda ise 6 geliﬂtirme projesinin
yap›lmas› öngörülmüﬂtür. Bölgede 1,7 milyon hektarl›k bir alan›n sulanmas›
hedeflenirken, son y›llarda bunun ancak 300.000 hektar kadar› sulanabilecek
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hale getirilebilmiﬂtir. Bu büyük hedeflerin yakalanabilmesi için GAP yüksek
kurulunun, hükümetin ve ilgili tüm kurum ve kuruluﬂlar›n iﬂbirli¤i yapmalar›
gerekmektedir. Bunun yan›nda, d›ﬂ kaynaklardan yararlanma kaç›n›lmaz bir
gereklilik olarak görülmektedir. Halk›n iyi bir ﬂekilde bilgilendirilerek içine
kapal› tutumlardan vazgeçilmesi ve bölgenin ayn› zamanda d›ﬂ yat›r›mc›lara
da aç›lmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r. GAP’ta sulama hedefleri %14 civar›nda
gerçekleﬂmiﬂtir ve büyük ölçüde bir geri kalma durumu söz konusudur. Projenin gerçekleﬂme oranlar›na bak›ld›¤›nda, finansal gerçekleﬂme %59 oran›nda, tar›m %26 oran›nda, enerji %83 oran›nda, ulaﬂt›rma %45 oran›nda, turizm
ise %25 oran›nda realize edilebilmiﬂtir. Yap›lan hesaplara göre, GAP’›n
%100’ünün tamamlanabilmesi için, 16 milyar YTL’ye daha ihtiyaç bulunmaktad›r.14 GAP’›n beklenen iyileﬂmeyi ve kalk›nmay› sa¤layabilmesi için hem organizasyonel anlamda, hem de özel sektöre aç›lma anlam›nda yeni politika
ve stratejilere ihtiyaç vard›r. Bu projenin devlet kaynaklar›yla bitirilmeye çal›ﬂ›lmas›, projenin 15-20 y›l daha sürüncemede kalmas› anlam›na gelmektedir.

ﬁekil 6. GAP illeri haritas›.
GAP’la ilgili olarak ﬂu tespitleri yapmak mümkündür:
1. GAP idaresinin kamu ödenekleri art›r›lmal› ve ayn› zamanda yerel
yönetimlerin bütçeleriyle gerçekleﬂtirilecek projeler arac›l›¤›yla
ödenek taban› geniﬂletilmelidir.
2. GAP projesinin gerçekleﬂtirilmesinde özel sektör kuruluﬂlar› için
yeni roller tan›mlanmal›; uzun y›llar› kapsayacak yap iﬂlet-devret
modelleriyle projenin h›zland›r›lmas› ve gerçekleﬂmesinde özel
sektörün giriﬂimcilik yetene¤inden de yararlan›lmal›d›r.
3. GAP projesinin daha k›sa sürede tamamlanmas› için halk deste¤ini sa¤lamaya yönelik projeler hayata geçirilmelidir.
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4. GAP, özellikle tar›msal kalk›nma için önemlidir. Yat›r›mlar›n büyük bir bölümü sulama altyap›s›n›n geliﬂtirilmesi için kullan›lacakt›r. Sulama altyap›s› geliﬂtirilirken bir taraftan da su kullanma bilincinin geliﬂtirilmesine yönelik kültürel geliﬂme programlar›n›n uygulamaya al›nmas› gerekmektedir. Bu programlar birlikte yürütülmelidir. Halen y›lda 30 bin hektar alan›n sulamaya aç›ld›¤› belirtilmektedir.15 Bu rakam›n en az üç kat art›r›lmas›na ihtiyaç vard›r.
5. Bölgede yanl›ﬂ ve fazla sulama ile çölleﬂme, batakl›k, tuzlanma ve
erozyon geliﬂmeleri ciddiyetle takip edilmeli ve gerekli tedbirler
al›nmal›d›r. Bunun için çiftçiler e¤itilmeli ve ayn› zamanda bir
kontrol mekanizmas› kurulmal›d›r.
6. Bölgede arazi içi geliﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmal› ve ayn› zamanda arazi toplulaﬂt›rmas› yap›lacak bölgeler net bir ﬂekilde belirlenerek kamuoyuna ilan edilmeli ve bunun için bir program ortaya konmal›d›r.
7. May›nl› araziler topra¤a zarar vermeyecek ﬂekilde temizlenmeli,
mümkün olan yerlerde organik tar›m ﬂartlar› oluﬂturularak bilinçli organik tar›m yap›lmal›d›r.
8. GAP Bölgesi’ndeki çiftçilere yönelik özel tar›msal destek projeleri
yürürlü¤e al›nmal›d›r.
9. Bölgede tar›ma dayal› yo¤un emek kullan›m›n› gerektiren sanayi
destekleyici tedbirler al›nmal›d›r.
10.GAP, ayn› zamanda hayvanc›l›k, sütçülük, süt ürünleri üretimi, bal›kç›l›k, ar›c›l›k, serac›l›k ve fidanc›l›k alanlar›n›n geliﬂtirilmesine
yönelik bir proje olarak de¤erlendirilmelidir. Bu çerçevede küçük
ve büyük baﬂ hayvanc›l›¤›n›n teﬂvik edilmesi, yem deste¤i, ah›r
deste¤i, bilgi deste¤i, ilaçlama ve gübreleme deste¤i gibi projelerin yayg›n bir ﬂekilde uygulamaya al›nmas› gerekmektedir.
11.GAP’ta; bölgenin sosyal, kültürel, sanatsal, e¤lencesel ve sportif
faaliyetleri ayn› zamanda ekonomik kalk›nma projeleriyle iliﬂkilendirilmelidir. GAP, sadece elektrik üretimi, sulama ve tar›m alanlar›n› geliﬂtirme projesi olarak görülmemelidir.
12.GAP bölgesinde yer alan illerde il özel idareleri, yerel yönetimler,
sanayi ve ticaret odalar›, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluﬂlar› sosyal, kültürel ve ekonomik nitelikte zincirleme geliﬂme ve
kalk›nma projeleri üretmelidirler. Devletin yürüttü¤ü projeler, yerel toplumun üretti¤i projelerle desteklenerek zincirleme kalk›nma
hamlesi baﬂlat›lmal›d›r.
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13.GAP bölgesinde yer alan iller, aç›lacak olan Kalk›nma Ajanslar› ile
yeni bir yaklaﬂ›m ve do¤rultuda çok say›da projeler demetiyle des-
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teklenmelidir. GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi'nin görev süresinin
bitmesi ile bölgede kurulan üç kalk›nma ajans› kendi çal›ﬂma
programlar›n› ve projelerini oluﬂturmal› ve bu programlar sinerjik
bir etki do¤uracak ﬂekilde hayata geçirilmelidir.
14.Bölgedeki tar›m ve mera arazilerinin mülkiyeti konusunda kapsaml› bir araﬂt›rma yap›lmal› ve mülkiyet taban›n› geniﬂletici tedbirler al›nmal›d›r.
15.Bölge halk›n›n GAP projelerine yat›r›m ortakl›¤› biçiminde kat›labilmesi için gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas› ve orta vadede bu ﬂirketlerin halka arz› gündeme al›nmal›d›r.
16.Bölgede, tar›msal sulama amaçl› olarak gelen yüklü elektrik faturalar›n›n durumu gözden geçirilmeli ve gerekli iyileﬂtirmeler yap›lmal›d›r. Tar›msal sulamada tüketilen aktif elektrik enerjisinin kilowatt baﬂ›na ödenen destekleme ödemeleri art›r›lmal›d›r.
17.Bölgedeki Il›su, Cizre ve Silvan barajlar› öncelikli olarak bitirilmeli
ve yeni sulama kanallar› aç›larak yeni iﬂ imkânlar› oluﬂturulmal›d›r.
2.2.8.2. AB’ye Üyelik Süreci Sonras›nda Baﬂlat›lan Kalk›nma Projeleri
AB Destekli bölgesel kalk›nma programlar›. Bu programlar›n amac›, Ön
Ulusal Kalk›nma Plan›nda belirlenen; bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik farklar›n›n
azalt›lmas› ve bölgesel kalk›nma politikalar›n uygulanabilmesi için merkezde
ve yerelde kurumsal kapasitenin art›r›lmas›d›r. Halen DPT Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan koordine edilen ve 36 ili kapsayan AB Destekli Bölgesel Kalk›nma
Programlar›n›n toplam bütçesi 173 Milyon Avro’su AB deste¤i, 39 Milyon Avro’su Türkiye ulusal bütçesinden katk› olmak üzere toplam 212 Milyon Avro’dur. AB’nin katk›s› 2009 y›l›nda 183 ve 2010 y›l›nda ise 238 milyon Avro’ya
ç›kacakt›r. 2002-2006 dönemi içinde AB mali yard›m projeleri içinde bölgesel
kalk›nma projelerine ayr›lan pay %12’dir ve ikinci en büyük dilimi oluﬂturmaktad›r. Programlar, teklif ça¤r›s› mekanizmas› ile desteklenmektedir ve
program öncelikleri Ön Ulusal Kalk›nma Plan› ile belirlenmiﬂtir. ÖUKP’nin
dört geliﬂme ekseni bulunmakta olup bunlardan ilk üçü sektörel nitelik taﬂ›maktad›r. Dördüncü bileﬂen ise: “Bölgelerin ekonomik gücünün art›r›lmas›,
bölgeler aras›ndaki geliﬂmiﬂlik farklar›n›n azalt›lmas› ve k›rsal kalk›nman›n
h›zland›r›lmas›”d›r. Bu bileﬂenlerin seçilmesi bütüncül bir kalk›nma anlay›ﬂ›n› yans›tmaktad›r. Bu çerçevede, insan odakl› bir kalk›nma anlay›ﬂ› do¤rultusunda bölgelerin iç potansiyellerini harekete geçirmeye yönelik olarak yerel
kalk›nma giriﬂimleri, bölgelerde KOB‹’lerin finansman zorluklar›n›n üstesinden gelinerek rekabet güçlerinin art›r›lmas› amac›yla KOB‹ hibe programlar›
uygulanmaktad›r. Ayr›ca yine program›n destek verdi¤i bölgelerde altyap› sorunlar›n›n çözülebilmesi ve uygun bir yat›r›m ortam› sa¤lanabilmesi amac›yla Küçük Ölçekli Altyap› Turizm ve Çevre Altyap›s› hibe programlar›na yer
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verilmiﬂtir. Aﬂa¤›daki bölümde (bk., Tablo 10) Do¤u Anadolu Bölgesi’nde
yer alan AB destekli bölgesel kalk›nma programlar›na de¤inilmiﬂtir.
Tablo 10. Kalk›nma Projeleri Uygulanan ‹ller ve Bütçeleri
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(a) %75’i AB %25’i Türkiye katk›s› olan hibe miktar›.
Kaynak. ‹zleme Bilgi Sistemi, DPT- 07.09.2007.
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DAKP Projesi. Türkiye ile AB, bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik farkl›l›klar›n› azaltmak, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalk›nmay› sa¤lamak amac›yla 20012006 y›llar› aras›nda “Do¤u Anadolu Kalk›nma Program› (DAKP)” adl› bir
program uygulamaya koymuﬂtur. Bu program TRB2 bölgesini ilgilendirmektedir. Do¤u Anadolu Kalk›nma Program›, Bitlis, Hakkari, Muﬂ ve Van illerini
kapsam›ﬂt›r ve programa, Avrupa Birli¤i taraf›ndan toplam 45 Milyon avro
kaynak ayr›lm›ﬂt›r. Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›’n›n koordinatörlü¤ünde yürütülen DAKP’ta; (a) Tar›m ve k›rsal kalk›nma, (b) ‹ﬂ geliﬂtirme, (c)
KOB‹’leri geliﬂtirme, (ç) Turizm-çevreyi geliﬂtirme ve (d) Sosyal geliﬂme (e)
Kapasite geliﬂtirme alanlar›ndaki faaliyet ve projelerin desteklenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Program’›n aç›l›ﬂ ve tan›t›m toplant›s›, 1 May›s 2004 Cumartesi günü Van’da gerçekleﬂtirilmiﬂ ve Program›n uygulanmas›, izlenmesi ve denetlenmesi için Program Koordinasyon Merkezi kurulmuﬂtur. Program›n üzerinden yaklaﬂ›k 4 y›ll›k bir süre geçmiﬂtir. Do¤u Anadolu Kalk›nma Program›
kapsam›nda aradan geçen bu süre içinde yaklaﬂ›k 300 proje gerçekleﬂtirilmiﬂ
ve projelerle ilgili raporlar ‹nternet ortam›nda ilgilenenlerin yararlan›m›na sunulmuﬂtur. Projenin sonucunda bölgede kat›l›mc›lar›n en az %30’u kad›n olmak üzere 5000 kiﬂi e¤itilmiﬂ, 7 milyon avro civar›nda direkt destek sa¤lanm›ﬂ ve ayr›ca tar›m› ve hayvanc›l›¤› destekleme uygulamalar›ndan önemli ölçüde gelir elde etme imkan› bulmuﬂlard›r. Bu çerçevede 2,6 milyon dolar civar›nda gelir temin elde edildi¤i hesaplanmaktad›r.16 Projenin en önemli yarar›; gelir temin etmede insanlara yollar gösterme, giriﬂimcili¤i geliﬂtirme, çevreyi geliﬂtirme konusunda iﬂbirli¤i yapma ve ortak hareket etme konusunda
kapasite kazand›rmas› olarak belirlenmiﬂtir. DAP ve DAKP projeleriyle ilgili
olarak ﬂu görüﬂ ve önerileri getirebiliriz:
1. ‹llerin kalk›nmas› geniﬂ ve güçlü mali kaynaklar›n bulunmas›na
ba¤l›d›r. Bu nedenle, AB proje ve programlar› geliﬂtirilirken illerin
ve ilçelerin ihtiyaçlar› önceden belirlenerek kaynaklar bu ihtiyaçlara yönelik olarak kullan›lmal›d›r.
2. DAP ve DAKP projelerine devam edilmeli ve önümüzdeki 10 y›l›
kapsayacak ﬂekilde üçüncü aﬂamaya geçilmelidir.
3. Bu projelerde süreklili¤i sa¤lamak için proje tamamlanma süreleri k›sa de¤il, uzun tutulmal› ve böylece gelip-geçici, fakat kal›c› olmayan projeler ﬂeklinde kalmas› önlenmelidir.
4. Kalk›nma projeleri, özellikle istihdam› art›racak alanlara yöneltilmelidir.
Erzurum-Erzincan-Bayburt ‹lleri Kalk›nma Program› ve Yerel Kalk›nma Birli¤i. Yerel kalk›nma çabalar› çok yönlü olarak sürdürülürken Merkezi Finans ve ‹hale Birimi Düzey II Bölgeleri Kalk›nma Program› çerçevesinde Erzurum-Erzincan-Bayburt ‹lleri Kalk›nma Program›’n› ele alm›ﬂ ve di¤er taraftan bu programa uygun olarak yerel kalk›nma birlikleri oluﬂturul-
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muﬂtur. Kalk›nma programlar› AB destekli olarak, yerel kalk›nma birlikleri
ise valilikler ve il özel idarelerinin k›smi mali deste¤iyle sürdürülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Erzurum-Erzincan-Bayburt ‹lleri Kalk›nma program›. Türkiye ile Avrupa
Birli¤i bölgeler aras›ndaki geliﬂme farkl›l›klar›n› azaltmak için istatistiki s›n›fland›rma birimlerini temel alarak “Samsun (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat), Kastamonu (Çank›r›, Kastamonu ve Sinop) ve Erzurum (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) Düzey 2 Bölgeleri Kalk›nma Programlar›n›” oluﬂturmuﬂtur.
Bu yaklaﬂ›m, Türkiye ve AB’nin eﬂ finansman› ile desteklenen bütüncül bir
bölgesel kalk›nma program›d›r. Proje, birden fazla alt alan› kapsamaktad›r,
fakat bizi esas olarak Erzurum-Erzincan-Bayburt ‹lleri Kalk›nma Program›
ilgilendirmektedir. Bu proje çerçevesinde üç ayr› hibe program› uygulanmaktad›r: (1) Yerel kalk›nma giriﬂimlerinin desteklenmesi, (2) KOB‹’lerin desteklenmesi, (3) Küçük ölçekli altyap› yat›r›mlar›n›n desteklenmesi. Bu üç hibe
program› için 49 milyon avro bütçe tahsis edilmiﬂtir. Söz konusu bütçe özel
olarak alt bölgeler için bir ayr›ma tabi tutulmam›ﬂt›r. Bu proje kapsam›nda
Erzurum alt bölgesinde baﬂvuru yapan 320 projeden 123’ü baﬂar›l› bulunarak
hibe deste¤i almaya hak kazanm›ﬂt›r. Kabul edilen proje say›s›n›n, baﬂvurulan proje say›s›na oran› (123/407), %30, kabul edilebilir bulunan proje say›s›na olan oran› ise %38 (123/320) olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Hibe deste¤i almaya hak kazanan 123 projenin 66’s› Erzurum, 33’ü Erzincan, 24’ü Bayburt iline aittir. Bu projelerden 119 adedi ile sözleﬂme imzalanm›ﬂ, 3 proje süreç
içinde iptal edilmiﬂ ve 116 tanesi tamamlanm›ﬂt›r.
Baﬂvurusu kabul edilen projelerin 58’i yerel kalk›nma giriﬂimleri, 52’si ise
KOB‹’ler bileﬂeninde teklif edilmiﬂtir (bk., Tablo 11). Yerel kalk›nma projeleri için yaklaﬂ›k 3 milyon 605 bin, KOB‹ projeleri için 4 milyon avro’luk hibe
kazan›lm›ﬂt›r. Desteklenen projelerin 30 Kas›m 2007 tarihinde tamamlanmas›
planlanm›ﬂt›r. Ancak ﬁubat 2008 tarihi itibariyle bu projelerin her birinin net
sonuçlar›na iliﬂkin net bir veriye ve etki de¤erlendirmesi raporlar›na ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. DPT Müsteﬂarl›¤›nca oluﬂturulan ‹zleme Bilgi Sistemi verilerine göre, programlar›n genelinde proje baz›nda fiziki gerçekleﬂme % 100, mali gerçekleﬂme ise ortalama %81 düzeyindedir. Finansal gerçekleﬂmenin bu aﬂamada düﬂük olmas›n›n sebebi hibe miktar›n›n %20’lik diliminin, nihai rapor
onaylar› için bekletilmesinden kaynaklanmaktad›r.
Tablo 11. Erzurum-Erzincan-Bayburt ‹lleri Kalk›nma Program› Proje Say›lar›
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Kalk›nma birli¤i. Kanunla kurulan resmi kalk›nma ajanslar›n›n yan›nda, sivil
giriﬂimin rol üstlendi¤i yerel kalk›nma birlikleri kalk›nma sürecini h›zland›rmak amac›yla yap›land›r›lm›ﬂt›r. Erzurum, Erzincan, Bayburt ‹lleri Kalk›nma
Birli¤i Genel Sekreterli¤i görevi bölgede Erzurum ili vali yard›mc›s› taraf›ndan yürütülmüﬂtür. Asl›nda kalk›nma birli¤i ile kalk›nma programlar› aras›nda yak›n bir paralellik bulunmaktad›r. Kalk›nma birli¤i kalk›nma projelerine
iliﬂkin olarak il özel idaresinin kaynaklar›n› kullan›rken kalk›nma programlar› AB kaynaklar›n› kullanma durumunda olmuﬂtur. Kalk›nma Birlikleri, bir taraftan Program Uygulama Birimlerine personel sa¤lama görevini üstlenmiﬂtir.
Program Uygulama Birimleri, Kalk›nma Birliklerinin gözetimi alt›nda, hibe
programlar›n›n yerel düzeyde etkin bir ﬂekilde uygulanmas›, programlar›n tan›t›m›, hibeden yararlananlara destek sa¤lanmas› vb. konulardan sorumlu olmuﬂlard›r.
‹zleme çerçevesi. Kalk›nma programlar›n›n etkilili¤inin izlenmesi ve de¤erlendirilmesi amac›yla Ortak ‹zleme Çerçevesi geliﬂtirilmiﬂtir. Bu izleme çerçevesi; bölge birimlerinde yaklaﬂ›k 60 uzman, illerde ise yüzü aﬂk›n izleme personelinden oluﬂmaktad›r. ‹zleme Çerçevesinde geliﬂtirilen izleme a¤› ile projeler çevrimiçi olarak izlenebilecektir. ‹zleme Bilgi Sistemi arac›l›¤›yla kalk›nma programlar›n›n Türkiye’deki teknik sorumlular›ndan programlar›n merkezdeki kilit sorumlular›na kadar herkes proje baz›nda bütün parametreleri
ekran baﬂ›ndan takip edebilecektir. Ancak bu sistemin tam olarak hayata geçti¤i söylenemez.
Projelerin makro sonuçlar›. Toplamda kalk›nma projelerinin uygulanmas› ile
illerin kalk›nma h›z›n›n ne ölçüde artt›¤›, somut getirilerinin neler oldu¤u halen belirsizdir. AB destekli bölgesel programlar› uygulamaya baﬂlamalar›nda
itibaren 29 ilde, toplam 1215 proje, hibe kaynak kullanmaya hak kazanm›ﬂt›r. Buna ek olarak, 2007 Kas›m sonu itibari ile uygulamaya geçecek TR 90
(Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüﬂhane, Rize, Artvin) kalk›nma program› kapsam›nda 24 milyon avro kayna¤›n kulland›r›lmas› hedeflenmektedir. Halen
bölgesel programlar kapsam›nda proje uygulamalar› devam etmektedir. Bu
nedenle projelerin bölgelerindeki makro etkilerinin bu aﬂamada saptanmas›
ve de¤erlendirilmesi mümkün görülmemektedir. Ancak projelerin mikro düzeydeki ilk etkilerinin ölçülmesi ve de¤erlendirilmesi için proje baz›nda de¤erlendirme araﬂt›rmas› yap›lm›ﬂt›r. Mikro sonuçlardan tatmin düzeyi yüksek
olmas›na karﬂ›n, 10 y›ll›k dönemler halinde makro sonuçlar daha fazla önem
taﬂ›yacakt›r.
KOB‹’ler ve kalk›nma programlar›. Bölgesel kalk›nma programlar›, KOB‹’ler
aç›s›ndan da önemli bir finansman kayna¤› olmuﬂtur. Bugüne kadar 549 KOB‹’ye yaklaﬂ›k 40 milyon avro’luk hibe kaynak sa¤lanm›ﬂ olup, Do¤u Karadeniz illerinde uygulanacak programla birlikte bu kaynak yaklaﬂ›k 50 milyon
avro’ya ulaﬂacakt›r. Baﬂta teminat sorunu olmak üzere, KOB‹’lerin krediye
ulaﬂma imkânlar›n›n oldukça s›n›rl› oldu¤u bu bölgelerde kalk›nma program-
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lar› daha da önemli hale gelmiﬂtir. Hibe deste¤inin yan›nda programlar kapsam›nda KOB‹’lere yo¤un bilgilendirme ve e¤itim faaliyetleri sa¤lanm›ﬂt›r.
KOB‹’ler bir yandan haz›rlad›klar› ve yürüttükleri projelerle, proje yönetimi
konusunda tecrübe edinirken, di¤er yandan iﬂ plan› haz›rlama ve benzeri e¤itimlerle kapasitelerini art›rm›ﬂlard›r.17
Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde, bölgesel programda yer alan ve sözleﬂme imzalayan 48 adet KOB‹ projesinden 3 adedi, proje sahiplerinin kendi istekleri do¤rultusunda iptal edilmiﬂ olup, 45 adedi baﬂar›yla tamamlanm›ﬂt›r.
Bunlar›n say›sal ve finansal da¤›l›mlar› Tablo 12’de ele al›nm›ﬂt›r.
Tablo 12. Erzurum Alt Bölgesi KOB‹ Projelerinin Durumu

KOB‹ destekleme projelerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› için baz› tedbirler al›nabilir
ve bunlar aﬂa¤›daki gibidir:
1. KOB‹’ler proje yazma, yaz›l› ve belli prosedürlere göre iﬂ yapma
konusunda tecrübesiz olmalar› sebebiyle iﬂlerini dan›ﬂmanlara
devretmektedirler. Nitelikli ve akredite edilmiﬂ dan›ﬂmanl›k mekanizmas› olmad›¤›ndan dan›ﬂmanlar da yetersiz kalabilmektedir. Bu
aç›dan, illerin Kalk›nma Birlikleri bünyesinde “Proje Yaz›m› Destek Birimi” oluﬂturmalar›nda yarar görülmektedir.
2. KOB‹’lerde ihale ilan›n›n gerekli yerlerde yay›nlanmas›na karﬂ›n,
teklif bulunmas›nda sorunlar yaﬂanmaktad›r. Bunun nedeni, piyasa ﬂartlar›nda sat›n almalar›n ihale usulüne göre yap›lmamas› ve
sat›n almalar›n do¤rudan temin edilmesidir. Bu durum, ihalelerin
iptaline sebep olacak kadar ciddi boyutlara ulaﬂmaktad›r. Bu nedenle, sat›n alma iﬂlemlerinde basitleﬂtirme uygulamas›na gidilmeye ihtiyaç bulunmaktad›r.
3. KOB‹’lerin proje deneyimlerinin yetersiz olmas›ndan dolay› etkin
bir proje yönetimi sa¤lanamamaktad›r. Hibe faydalan›c›lar› bu konuya çok fazla önem vermemekte ancak projelerde s›k›nt›lar baﬂlay›nca konu önemsenmektedir.
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4. Zeyilnamelerin ve raporlar›n ‹ngilizce’ye çevrilmesi esnas›nda, hibe faydalan›c›lar› pek çok sorun yaﬂamaktad›r. Projelerin neredey-
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se tamam›nda ‹ngilizce bilen eleman bulunmamaktad›r. Bu nedenle, yararlan›c›lar haz›rlad›klar› evraklar› çeviri bürolar›na veya
serbest çal›ﬂan çevirmenlere çevirtmektedirler. Bu durum hem
belgenin teslim süresini geciktirmekte hem de belgelerin Türkçe
ve ‹ngilizce içerikleri birbirini tutmamaktad›r. Türkçe ve ‹ngilizce
belgelerin sat›r sat›r karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve düzeltmeler yap›lmas› gerekmektedir. Bu da ek bir yük getirmektedir.18
5. KOB‹’ler aç›s›ndan AB uygulama prosedürlerinin, oldukça kat› olmas›, özellikle sat›n alma ve proje uygulama aﬂamalar›nda s›k›nt›lara sebep olmaktad›r.
6. KOB‹’lerin hibe projesine baﬂvururken k›sa vadeli veya yanl›ﬂ piyasa analizleri yapmalar› ve piyasa ﬂartlar›n›n zaman içerisinde de¤iﬂmiﬂ olmas›, faaliyet alanlar›n› de¤iﬂtirmek istemelerine ve baz›
zeyilname taleplerinin reddedilmesine sebep olmaktad›r.
7. KOB‹’lerde profesyonel yönetici eksikli¤inin hibe projelerinin uygulamalar›nda problemlere yol açt›¤› görülmektedir.
Yar›m kalan projeler ve kullan›lmayan kaynaklar. AB kalk›nma projelerinde
çeﬂitli nedenlerden dolay› iptal edilen 36 proje ile 2,42 milyon avroluk hibe
kayna¤› kullan›lamam›ﬂt›r. Bölgesel kalk›nmada kullan›lamayan kaynak miktar›n› s›f›r düzeylerinde tutma zorunlulu¤u söz konusudur. Buna iliﬂkin veriler Tablo 13’te verildi¤i gibidir.
Tablo 13. Yar›m Kalan Projeler ve Kullan›lmayan Kaynaklar

Kaynak. DPT Müsteﬂarl›¤› De¤erlendirme Raporu.

49

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

Öneriler. Bundan sonraki y›llarda gerçekleﬂtirilecek yerel kalk›nma projelerinde aﬂa¤›daki konulara dikkat edilmesinde yarar görülmektedir:
1. Erzurum ve çevredeki di¤er illere yönelik kamu yat›r›mlar›nda öncelik kriterlerinin ortaya konmas› ve yap›lacak yat›r›mlar›n bu önceliklere göre desteklenmesi.
2. Merkezi Finans Birimi taraf›ndan desteklenen AB projelerinin de
öncelik kriterleri çerçevesinde belirlenmesi ve bu öncelik kriterlerinin kamuoyuna ilan edilmesi.
3. Bölge stratejilerinin her y›l düzenli olarak gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve verimsiz olan alanlardan çekilerek kaynaklar›n etkin kullan›m›n›n sa¤lanmas›.
4. Yerel kalk›nma birliklerinin bölgeye ait bir veri taban› oluﬂturmas› ve
bölgeyle ilgili istatistikleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaﬂmas›.
5. Yerel kalk›nma birliklerinin stratejik planlar haz›rlamas› ve bunlar› belli aral›klarla güncellemesi.
6. Yerel kalk›nma birliklerinin giriﬂimcilere teknik destekler vermesi
ve yat›r›mlar› desteklemesi.
7. Yaln›zca AB fonlar›na ve merkezden aktar›lan kaynaklara ba¤l›
kal›nmamas›, yerel kaynaklar›n da harekete geçirilmesi.
8. Kalk›nma birliklerinin yapt›klar› projelerin sonuçlar›n›n yay›mlanmas›. Projelerin etki de¤erlendirmesinin araﬂt›rma raporlar›yla desteklenmesi ve kamuoyunun ortaya ç›kan geliﬂmeler hakk›nda net
bir ﬂekilde bilgilendirilmesi.
9. Altyap› projelerinde gerekti¤inde zaman uzatmas›na gidilmesi ve
baz› kolayl›klar›n sa¤lanmas›.
10.Bölge projeleri için ayr›lan kaynaklar›n art›r›lmas›. Daha geniﬂ,
yayg›n ve etkili bir proje uygulama çevresinin oluﬂturulmas›.
11.Proje uygulama bürokrasisinin ve evrak say›s›n›n azalt›lmas›; sonuç odakl›, görünür iyileﬂme ve geliﬂmelerin daha fazla önemsenmesi.
12.Programlar›n yönetim ve uygulamas›nda kullan›lan temel dokümanlar›n›n s›k bir ﬂekilde de¤iﬂtirilmemesi.
13.Temel dokümanlar›n basitleﬂtirilmesi, say›lar›n›n azalt›lmas› ve
standardize edilmesi.

50

14. Ajanslar›n, yerel/bölgesel düzeyde çeﬂitli aktörler aras›ndaki diyaloglar› güçlendirmeleri, ortak karar ve eylem stratejileri geliﬂtirmeleri.
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A¤r›, Ardahan, I¤d›r, Kars Bölgesi Kalk›nma Program› ve Serhat ‹lleri
Kalk›nma Birli¤i. TRA2 bölgesi; A¤r›, Ardahan, I¤d›r, Kars illerini kapsayan
bir kalk›nma program›d›r ve ayn› zamanda bu program çerçevesinde Serhat
‹lleri Kalk›nma Birli¤i kurulmuﬂtur. Bölgede 26 KOB‹, 17 küçük ölçekli altyap› ve 16 yerel kalk›nma projesine fon sa¤lanm›ﬂken, bu projelerden 3’ü kendi iste¤i ile 3’ü de görülen lüzum üzerine iptal edilmiﬂtir. Bölgede 2008 mart
ay› itibariyle Bölgesel Kalk›nma Program› çerçevesinde uygulanm›ﬂ ve uygulanmakta olan proje say›s› 53’tür. Bölgede uygulanan projelerden 42’si tamamlanm›ﬂ 11’i ise devam etmektedir. Tamamlanm›ﬂ projelerin toplam bütçesi 12.663.135 avro ve hibe miktar› 10.286.568 avrodur.
Bölgedeki Yerel Kalk›nma Giriﬂimleri projelerinin tamam› (13) tamamlanm›ﬂt›r. Bu projelerinden 3’ü A¤r›, 5’i Ardahan, 1’i I¤d›r ve 4’ü Kars ‹llerinde uygulanm›ﬂt›r. Bu projelerin toplam bütçeleri, 1.000.622 avro ve hibe miktar›,
891.887 avrodur. Bu projeler kapsam›nda toplam 2406 kiﬂiye e¤itim verilmiﬂtir.
Bölgede toplam 23 KOB‹ projesine fon sa¤lanm›ﬂ, bu projelerden 18’i tamamlanm›ﬂ, 5’i devam etmektedir. Bu projelerden 9’u A¤r›, 5’i Ardahan, 5’i
I¤d›r ve 4’ü Kars ‹llerinde uygulanm›ﬂt›r. Bu projelerin tamamlanan 18’inin
toplam bütçeleri 2.226.085 avro ve bu bütçenin 1.080.697 avrosu Avrupa Birli¤i ve Türkiye Cumhuriyeti hibesidir. Bu projeler kapsam›nda 654 kiﬂiye e¤itim verilmiﬂ, 33 yeni ürün üretilmiﬂ ve pazarlanm›ﬂ (bu ürünlerin 8’i bölge
için yenidir), 11 patent, lisans ya da kalite belgesi al›nm›ﬂ, 14 firma ilk kez
de¤iﬂik konularda dan›ﬂmanl›k hizmeti alm›ﬂ 31455 adet tan›t›c› katalog ve
broﬂür bast›r›l›p da¤›t›lm›ﬂ, 19 seminer düzenlenmiﬂ ve 191.253,90 avro yeni
makine harcamas› yap›lm›ﬂt›r.
Yine bölgede toplam 17 Küçük Ölçekli Altyap› Projesi uygulanm›ﬂt›r ki, normal olarak en büyük bütçe pay›na bu projeler sahiptir. Bu projelerden 11’i
tamamlanm›ﬂ 6’s› devam etmektedir. 3’ü A¤r›, 4’ü Ardahan, 4’ü I¤d›r ve 6’s›
Kars ilinde olan bu projelerin tamamlanan 11’inin toplam bütçeleri 9.436.42
avro hibe miktar› 8.313.983 avrodur. Projeler kapsam›nda, 3208 kiﬂiye e¤itim
verilmiﬂ, 38 km. su boru hatt›, 98 km. kanalizasyon döﬂenirken 52 km. yol
rehabilite edilmiﬂ ve 3493 metreküp içme suyu kapasite art›ﬂ› sa¤lanm›ﬂt›r.
Devam etmekte olan projeler de bitti¤inde içme suyu kapasite art›ﬂ›n›n 10453
metreküp ve döﬂenen kanalizasyon sisteminin 127 km. olmas› öngörülmektedir.
Kalk›nma program› projelerinden yararlanan bir di¤er birim A¤r› Belediyesidir. A¤r› Belediyesi AB hibe program›ndan 1975 bin avro’luk bir proje alm›ﬂ
ve bu kapsamda ilin kanalizasyon ana kolektör hatlar›n›n iyileﬂtirilmesi, kanalizasyon sular› için ar›tma tesisinin yap›lmas› ve yeni arsa alanlar›n›n imara aç›lmas› gibi alanlarda yararlan›lm›ﬂt›r.
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Bingöl, Elaz›¤, Malatya, Tunceli Kalk›nma Program› (DOKAP) ve Do¤u ‹lleri Kalk›nma Birli¤i (DOKAB). Bu s›n›fland›rmada da kalk›nma program›yla kalk›nma birliklerini iki ayr› alt baﬂl›kta incelemekte yarar vard›r.
Kalk›nma program›. TRB1 (Bingöl, Elaz›¤, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgeleri Kalk›nma Program›, AB destek programlar› çerçevesinde düzenlenmiﬂtir.
Bu program için proje teklif ça¤r›s› Merkezi Finans ve ‹hale Birimi taraf›ndan
18.04.2006 tarihinde yap›lm›ﬂ ve projelerin tamamlanma süresi ise 2007 tarihinde sona ermiﬂtir. Kalk›nma program›, TRA1-2 ve TRB1-2’ler olmak üzere toplam 4 bölgeyi kapsamakta ve 91 milyon Avro’luk bir kaynak ile desteklenmektedir. Program bütçesinin 70 milyon avro’su AB mali yard›mlar›ndan, 21 avro’su ise Türkiye bütçesinden karﬂ›lanmaktad›r. Bölgesel Kalk›nma Hibe Programlar›; (a) Yerel kalk›nma giriﬂimleri, (b) Küçük çapl› altyap› hibe programlar›, (c) Küçük ve orta boy iﬂletmeler hibe program› olmak üzere üç ana grupta düzenlenmiﬂtir. Yerel kalk›nma giriﬂimleri; belediye hizmetleri ile tar›m ve
hayvanc›l›k alanlar›n› kapsamaktad›r ve bunlar›n içinde tar›m ve hayvanc›l›¤›
geliﬂtirmek için yo¤un bir biçimde e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi ön görülmüﬂtür. TRB1 kalk›nma program› çerçevesinde 2007 y›l› içinde Malatya 37
proje, Elaz›¤ 35 proje, Bingöl 21 proje ve Tunceli 11 proje olmak üzere bölgede 104 proje destek alm›ﬂt›r. Söz konusu projelere TRB1 bölgesinde 20 milyon
YTL civar›nda kaynak tahsis edilmiﬂtir. Malatya’da 37, Elaz›¤’da 35, Bingöl’de
21 ve Tunceli’de ise 11 proje desteklenmiﬂtir. Bu projelerin 2008 y›l› ﬁubat ay›
itibariyle henüz mikro ve makro sonuçlar› yay›mlanmam›ﬂt›r. AB hibe projeleri kapsam›nda 20,4’lik dilimle hibe almay› hak eden Bingöl’e 5 milyon 124 bin
479 avro katk› sa¤lanm›ﬂ ve çeﬂitli projeler gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bas›n ve ‹nternet haberlerinden derlenen bilgilere göre bunlardan baz›lar› aﬂa¤›daki gibidir:
1. Hibe projelerine iliﬂkin e¤itimler.
a. AB PRAG kurallar›na göre mal, hizmet ve yap›m iﬂleri sat›n
alma e¤itimlerinin verilmesi.
b. Hibe Projesi Yönetim ve Uygulama e¤itimi.
c. ‹zleme Bilgi Sistemi E¤itimi.
d. Hibe Projesi Nihai Rapor Haz›rlama e¤itimi.
e. FIDIC Sözleﬂme Yönetimi ve Yap›m ‹ﬂi ‹hale Dosyas› Haz›rlama
E¤itimi.
f. Ekonomik ve Finansal Fizibilite Araﬂt›rmas› ve Çevresel Etki
De¤erlendirme (ÇED) E¤itimi.
g. Gelecekteki AB Fon ‹mkânlar› ve Proje Çevrimi Yönetimi.
h. Stratejik Planlama ve Proje Haz›rlama E¤itimi.
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2. K›rsal kalk›nma e¤itimleri.
a. 163 çiftçiye ihtiyaç analizi e¤itimlerinin verilmesi.
b. Program sonuna kadar toplam bin 200 çiftçiye büyükbaﬂ
hayvanc›l›k, ar›c›l›k, örgütlenme, meyvecilik ve ba¤c›l›k,
sulama konular›nda e¤itim verilmesi.
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c. 96 Yay›m Eleman›n›n, “Kiﬂisel Geliﬂim, Ar›c›l›k, Meyvecilik,
B. Baﬂ hayvanc›l›k, Örgütlenme” konular›nda 13 ayr› ile
gönderilerek e¤itim almas›.
3. KOB‹ E¤itimleri ve KOB‹ bilgilendirmesi.
a. Pazarlama konusunda toplam 59 kiﬂinin kat›ld›¤› ihtiyaç analizi
çal›ﬂtaylar›n›n yap›lmas›.
b. Pazarlama planlar›n›n haz›rlanmas›. Malatya: Kay›s›, Elaz›¤:
Ba¤c›l›k ve ba¤l› ürünler, Bingöl: Ceviz, bal ve et ürünleri,
Tunceli: Su ve su ürünleri, bal ve bal ürünleri.
Elaz›¤’a 35 proje karﬂ›l›¤›nda 6.945.381,20 avro, Malatya ise 37 proje karﬂ›l›¤›nda 7 milyon avro’luk kaynak elde etmiﬂtir. ‹llerin bileﬂen baz›nda desteklenen proje say›lar› Tablo 14’te verildi¤i gibidir.
Tablo 14. Bileﬂen Baz›nda Desteklenen Proje Say›lar›

Do¤u ‹lleri Kalk›nma Birli¤i (DOKAB). Bingöl, Elaz›¤, Malatya, Tunceli illerini kapsayan kalk›nma giriﬂiminin ad› Do¤u ‹lleri Kalk›nma Birli¤i olarak belirlenmiﬂtir. Bu birlik, ayn› zamanda çal›ﬂmalar›n› düzenlemek üzere bir tüzük oluﬂturmuﬂtur. Birli¤in üyeleri; Malatya, Elaz›¤, Bingöl ve Tunceli ‹l Özel
‹dareleridir. Birli¤e ayn› zamanda ‹l ve ‹lçe Belediyeleri de üye olabilmektedirler. Birli¤in merkezinin Malatya olmas›na karar verilmiﬂtir.
Birli¤in amac›; bölgeye yap›lacak yard›mlar›n, verilecek kredilerin ve bütçe
gelirlerinin illerin kiﬂi baﬂ›na GSY‹H ve nüfuslar› ile orant›l› olarak dengeli ve
adil bir ﬂekilde da¤›t›lmas›n› sa¤lamakt›r. Bunun d›ﬂ›nda görev alan› içinde;
gelir getiren, d›ﬂ göçü azaltan, bölge ve ülke ortalamalar› aras›ndaki geliﬂmiﬂlik farkl›l›klar›n› azaltan faaliyetler yapmakt›r. Ayr›ca bölgedeki zengin, kültürel-do¤al ve üretime yönelik de¤erler üzerine inﬂa edilmiﬂ, sürdürülebilir
kalk›nman›n mümkün olan en k›sa sürede sa¤lanmas› do¤rultusunda, bölgede bulunan yerleﬂim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalk›nmalar›na yönelik her türlü çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirmek ve bu amaçla ilgili kamu ve
özel kurum ve kuruluﬂlar› ile iﬂbirli¤i yapmakt›r. 2007 May›s ay› itibariyle Do¤u ‹lleri Kalk›nma Birli¤i TRB 1 Bölgesi için, aﬂa¤›daki çevre altyap› projelerini önermiﬂtir. Do¤u ‹lleri Kalk›nma Birli¤i’nin 2007 y›l› bütçesi 245 bin YTL
olarak belirlenmiﬂtir.
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AB Destekli GAP Bölgesel Kalk›nma Program›. 2000’li y›llardan sonra
GAP Master Plan› “GAP Bölgesel Kalk›nma Plan›”na dönüﬂtürülmüﬂ ve bu
plan›n geçici bir süre için GAP ‹daresi koordinasyonunda yürütülmesine karar verilmiﬂtir. 7 Aral›k 2001 tarihinde Hazine Müsteﬂarl›¤›, GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Baﬂkanl›¤› (GAP-BK‹) ve Avrupa Birli¤i aras›nda imzalanan finansman anlaﬂmas› ile yürürlü¤e giren GAP Bölgesel Kalk›nma Program›’n›n,
2002 y›l›ndan itibaren 5 y›ll›k bir uygulama dönemini kapsamas› öngörülmüﬂtür. GAP Bölgesel Kalk›nma Program› çerçevesinde (a) K›rsal Kalk›nma, (b)
KOB‹’ler ve (c) Kültürel Miras› Geliﬂtirme olmak üzere üç bileﬂen için toplam
43,5 milyon avro hibe verilmesi onaylanm›ﬂt›r. Program›n 2007’nin Kas›m ay›
sonunda kapanmas› planlanm›ﬂt›r. GAP Bölgesel Kalk›nma Program›, TRC1,
TRC2 ve TRC3 olmak üzere üç alt bölgeyi ilgilendirmektedir. AB’ye yönelik
`uyum yasalar›` gere¤ince GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi’nin görev süresinin
2007 y›l›nda sona erece¤i ve onun yerine 3 adet Bölge Kalk›nma Ajans›n›n
devreye girece¤i belirtilmiﬂ, ancak 2008 ﬂubat ay› itibariyle bu konuda herhangi bir giriﬂim baﬂlat›lmam›ﬂt›r.
GAP Bölgesinde Kültürel Miras› Geliﬂtirme Projesi (KMGP). KMGP, söz konusu genel bölge program› çerçevesinde, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi’nin iﬂbirli¤i ile Çekül Vakf› önderli¤inde bir yürütücü Konsorsiyum’un görevlendirdi¤i, ﬁanl›urfa’da yerleﬂik, Teknik Yard›m Ekibi taraf›ndan yürütülmekte olan toplam 15 milyon avro bütçeli bir programd›r. Bu bütçe içinden 12 milyon avro’nun baﬂvurusu kabul edilen projelere hibe ﬂeklinde verilmesi, kalan 3 milyon avro’nun ise teknik yard›m hizmetlerini sa¤layacak konsorsiyuma hizmet karﬂ›l›¤› ödenmesi öngörülmüﬂtür. KMGP’n›n genel amac›; “GAP Bölgesi’nde kültürel miras› geliﬂtirme giriﬂimlerinin desteklenmesi yoluyla, Bölge’de yaﬂayanlar›n ekonomik ve
sosyal koﬂullar›n› iyileﬂtirmektir.”
Teklif ça¤r›s› Mart 2004’te gerçekleﬂtirilen “Kültürel Miras› Geliﬂtirme Program›” çerçevesinde, bütçeleri 30.000 ile 650.000 avro aras›nda de¤iﬂen ve dokuz
ili kapsayan projelerin de¤erlendirilmesi, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i ve GAP ‹daresi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan oluﬂturulan bir de¤erlendirme kurulunca Ocak 2005’te sonuçland›r›lm›ﬂt›r. Teklife Ça¤r› çerçevesinde 121 baﬂvuru aras›ndan seçilen 32 projenin 2 y›l içinde tamamlanmas› öngörülmüﬂtür.
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Desteklenen projeler aras›nda tarihi bina ve ören yerlerinin restorasyonu ve
yenilenmesi, mülklerin butik otellere dönüﬂtürülmesi, el iﬂi ve özel dokuma
ürünlerinin üretimi, kültürel etkinlik alanlar›n›n rehabilitasyonu, bölgesel kültürlerin korunmas›, kültürel envanterler ve yiyecek, içecek ile tur rehberli¤i
sektörleri bulunmaktad›r. Programla, kültürel miras envanteri için bir bilgi
sisteminin oluﬂturulmas›, turist rehberlerinin e¤itimi, hijyen e¤itimi ve turistler için bölgesel bir rehber haz›rlanmas› gibi daha büyük projelerin desteklenmesi amaçlanmaktad›r.19
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K›rsal Kalk›nma Projesi. GAP Bölgesi’nde sulanan alanlarla sulanmayan alanlar aras›ndaki geliﬂmiﬂlik ve gelir farkl›l›¤›n› gidermeyi amaçlayan bu proje ile
küçük, topraks›z ve ekonomik aç›dan s›k›nt›l› çiftçilere ulaﬂ›larak özellikle
küçük-ölçekli ayni ve nakdi desteklerle ile üretkenliklerinin artt›r›lmas› hedeflenmiﬂtir. Bu kapsamdaki etkinlikler;20
• Sulanmayan alanlarda ar›c›l›k, hayvanc›l›k, meyvecilik, ba¤c›l›k gibi gelir getirici faaliyetlerin geliﬂtirilmesi,
• Sulu alanlarda ikinci ürün olarak m›s›r ve soya, yem bitkileri, sebzecilik, serac›l›k ve di¤er tarla bitkileri,
• Süt iﬂleme, besicilik, koyunculuk, vb.,
• K›rsal altyap› ihtiyaçlar› (küçük sulama, yol, vb.),
• Tar›m d›ﬂ› gelir getirici (hal›, kilim, konservecilik, vb.) faaliyetlerdir.
Küçük ve Orta Ölçekli Giriﬂimcileri Destekleme Projesi (GAP-G‹DEM). Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde özellikle imalat sanayi alan›nda giriﬂimcileri
desteklemek üzere faaliyet göstermektedir. Kuruluﬂ, amac›n› “küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerin giriﬂimcilik, operasyonel ve yönetim kapasitelerini
güçlendirmek” olarak belirlemiﬂtir. Bu amaçla, dan›ﬂmanl›k, e¤itim gibi hizmetler sunmaktad›r. GAP-G‹DEM projesi, Avrupa Birli¤i’nin sa¤lad›¤›
7.590.000 avro’luk finansman ile, bölgedeki küçük ve orta ölçekli iﬂletmeler, turizm iﬂletmeleri, tar›msal iﬂletmeler ve el sanatlar›na yönelik giriﬂimcili¤in geliﬂtirilmesi ile kad›nlar›n ve gençlerin ekonomiye kazand›r›lmas›
alanlar›na yönelik olarak tasarlanm›ﬂt›r. Bu amaçla, bölgedeki mevcut ve
potansiyel giriﬂimcilere dan›ﬂmanl›k, e¤itim ve bilgilendirme konular›nda
hizmetler verilmektedir.21 GAP-G‹DEM’ler halen Ad›yaman, Diyarbak›r,
Mardin ve ﬁanl›urfa illerindeki ofisleri ile bölgeye hizmet etmektedir. 2007
y›l› sonu itibariyle, GAP-G‹DEM’lerin faaliyet sonuçlar›n› yans›tan bir rapor
yay›mlanmam›ﬂt›r.
G‹DEM Projesi’nin I. faz›nda aﬂa¤›da belirlenen hizmetler verilmiﬂtir:
• Uygun yat›r›m alanlar›n›n belirlenmesi ve yat›r›m promosyonu.
• Pazar, finansman ve teknik konular›n araﬂt›r›lmas›, yat›r›mc›lar›n
yönlendirilmesi.
• Ön-fizibilite ve fizibilite etütlerinin yapt›r›lmas›nda yol gösterilmesi.
• Yerli ve yabanc› ortak arama.
• Kad›n giriﬂimcili¤in geliﬂtirilmesi ve mikro iﬂletmelerin desteklenmesi.
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• Giriﬂimcilerin ihtiyaç duydu¤u konularda e¤itim programlar› ve iﬂ
gezileri düzenlenmesi.
• ﬁirket kurulmas›, halka aç›lma konular›nda hizmet sunulmas›.
GAP-G‹DEM bürolar›, Proje’nin birinci faz›nda 300’ü uluslararas› olmak üzere 2950 baﬂvuruyu cevaplam›ﬂt›r. Bu baﬂvurular; a¤›rl›kl› olarak uygun yat›r›m
alan› konusunda dan›ﬂmanl›k, teﬂvik uygulamalar› konusunda bilgi edinme,
finans kayna¤› aray›ﬂlar› ve makine ekipman temini konular›nda olmuﬂtur.
GAP-G‹DEM Projesi’nin ikinci faz›nda Avrupa Komisyonu’nun mali deste¤i
ile May›s 2002’de baﬂlat›lm›ﬂt›r. AB KOB‹ bileﬂeni, G‹DEM Projesi’nin kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r. G‹DEM Projesi’nin ikinci faz›nda GAP Bölgesel Kalk›nma ‹daresi (GAP-BK‹) ve Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› yürütücü kuruluﬂlard›r. GAP-BK‹ ayn› zamanda yararlan›c› konumunda yer alm›ﬂt›r. Projenin ikinci faz›nda aﬂa¤›daki faaliyetler gerçekleﬂtirilmiﬂtir:
1. Bilgilendirme Hizmetleri: Toplam 453 adet bilgilendirme hizmeti
sunulmuﬂtur.
2. E¤itim Hizmetleri: 8 adet seminer veya e¤itim program› düzenlenmiﬂtir.
3. Dan›ﬂmanl›k Hizmetleri: 123 adet dan›ﬂmanl›k (soft assistance)
hizmeti verilmiﬂtir.
4. Di¤er Aktiviteler: ‹ﬂletme Envanteri (257 firma) çal›ﬂmas› sürdürülmüﬂtür.
5. Sektörel ve özel gruplar için 5 adet proje geliﬂtirilmiﬂtir.
G‹DEM hizmetlerinin hedef kitlede etkisini ölçmek üzere kurulan izleme sistemi gere¤i, hizmet verilen kesimin;
–
–
–
–

yapt›¤› yat›r›mlarda,
ihracatlar›nda,
sat›ﬂlar›nda ve
ek eleman istihdam›nda

oluﬂan art›ﬂ, veri taban› sistemine kaydedilerek “Gelire Dayal› Ekonomik Etki Analizi yöntemi ile yerel has›laya etkisi tahmin edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Buna göre 2002-2006 dönemi için ekonomik etki analizi temel girdileri aﬂa¤›daki gibi tespit edilmiﬂtir:22
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1. Sabit Yat›r›m 31,5 milyon avro.
2. Sat›ﬂlar 58,6 milyon avro.
3. ‹hracat 8,4 milyon avro.
4. Ek ‹stihdam (kiﬂi) 1638.
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GAP G‹DEM direktörü taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmelere göre, G‹DEM
projesinde giriﬂimcili¤in geliﬂtirilmesine yönelik iﬂ geliﬂtirme hizmetleri grubunda özellikle “teﬂhis ve tedavi amaçl›, planl› hizmetlerden verim al›nabilmiﬂ ve baﬂar› öyküleri oluﬂturulabilmiﬂtir. Küresel rekabet için potansiyel taﬂ›yan sektörler geliﬂtirilerek – özellikle yenili¤e yönelik - ilin rekabet gücünün
geliﬂtirilmesinden olumlu sonuçlar al›nm›ﬂt›r. Kümelenme yaklaﬂ›m›n›n gerektirdi¤i “yerel kalk›nma amaçl›, kaynaklar›n ortak havuzda harekete geçirilmesi ve kararl› yerel iﬂbirlikleri / ba¤l›l›klar tesisi” ile ilgili olarak “her yörenin
sosyokültürel altyap›s›na göre farkl› düzeyde vizyon geliﬂtirme ve fark›ndal›k
yaratma programlar›”na ihtiyaç duyulmaktad›r.23 Yöneticilerin belirtti¤ine göre, 2007 y›l› sonunda GAP G‹DEM projesi sona ermektedir. Genelde olumlu
sonuçlar al›nd›¤›na inan›lan GAP G‹DEM yap›lanmas›na yerel paydaﬂlar›n ve
giriﬂimcilerin sahip ç›kmas› ve sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› beklenmektedir. Bu konuda Ad›yaman ve ﬁanl›urfa’daki G‹DEM’ler bölgedeki yerel derneklere devredilmiﬂ bulunmaktad›r. Diyarbak›r ve Mardin ise Ticaret ve Sanayi odalar›na devredilmiﬂtir. GAP G‹DEM projesinin devam›n› sa¤lamak amac›yla Diyarbak›r’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› ve Ticaret Borsas›’n›n ortakl›¤› ile “G‹DEM Limitet ﬁirketi” kurulmuﬂtur. Kâr amac› gütmeyen ﬂirketin ana vizyonu GAP Bölgesi’nin
sosyal ve ekonomik geliﬂmesine katk›da bulunmak olarak belirlenmiﬂtir.
Bölgesel kalk›nma için 2008 ve sonras›. AB’nin yeni mali perspektifi ve
bütçesi 2007-2013 y›llar›n› kapsamaktad›r. Ancak bu döneme iliﬂkin y›llar itibar›yla gerçekleﬂecek fon tahsisat› yaln›zca 2007-2010 dönemi için belli olmuﬂtur. Bu dönemde AB aday ve potansiyel aday ülkeler için Kat›l›m Öncesi Mali ‹ﬂbirli¤i Arac› ad›yla bilinen yeni bir mali araç geliﬂtirmiﬂtir. Bu mali
arac›n bileﬂenleri ve 2007-2010 döneminde bileﬂenler baz›nda sa¤lanacak
mali yard›mlar Tablo 15’te gösterilmektedir.
Tablo 15. Türkiye’ye Bileﬂenler ‹tibar›yla Sa¤lanacak AB Mali Yard›mlar›

Kaynak. IPA 2007-2010 Program›.
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Bölgesel Kalk›nma ve ‹nsan Kaynaklar›n›n Geliﬂtirilmesi Bileﬂenleri kapsam›nda gerçekleﬂtirilecek fon tahsisat›n›n planlanmas›nda stratejik bir çerçeve oluﬂturulmas›n› sa¤lamak amac›yla DPT Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan Stratejik
Çerçeve Belgesi haz›rlanm›ﬂt›r. Bu belge Yüksek Planlama Kurulu taraf›ndan
onaylanarak resmi nitelik kazanacakt›r. Bölgesel Kalk›nma Bileﬂenin alt-bileﬂenleri: Çevre, Ulaﬂt›rma ve Bölgesel Rekabet Edebilirliktir. Bu alt-bileﬂenler kapsam›nda yer alan öncelik alanlar› ise genel olarak ﬂu ﬂekilde özetlenebilir: Çevre alt bileﬂeni kapsam›nda su ve at›k su altyap›s›n›n geliﬂtirilmesi, at›k yönetimi altyap›s›n›n geliﬂtirilmesi; Ulaﬂt›rma alt bileﬂeni kapsam›nda
TEN-T demiryolu a¤›n›n rehabilitasyonu ve/veya yeni inﬂas› ile TEN-T a¤›nda dü¤üm ve transit noktalar› olacak limanlar›n geliﬂtirilmesi/yeni inﬂas›, Karayolu a¤›n›n TEN-T ile uyumlu bir ﬂekilde inﬂa edilmesi ve geliﬂtirilmesi;
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Alt Bileﬂeni Kapsam›nda; iﬂ ortam›n›n iyileﬂtirilmesi, iﬂletmelerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve giriﬂimcili¤in teﬂvik
edilmesi.

2.2.9. Kalk›nma Ajanslar› Çerçevesinde Yeni Bir Model
Oluﬂturulmas›
Avrupa Birli¤i’ne giriﬂ sürecinde Türkiye yeni bir kavramla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r: Kalk›nma Ajanslar›. Bu ajanslar›n kuruluﬂ amac›, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluﬂlar› aras›ndaki iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek, kaynaklar›n yerinde
ve etkin kullan›m›n› sa¤lamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk›nma plan ve programlar›nda öngörülen ilke ve politikalarla
uyumlu olarak bölgesel geliﬂmeyi h›zland›rmak, sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak
ve bölge içi geliﬂmiﬂlik farklar›n› azaltmakt›r. 5449 say›l› Kalk›nma Ajanslar›n›n Kuruluﬂu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakk›nda Yasa'ya göre, kalk›nma
ajanslar›n›n haz›rlayaca¤› yat›r›mlar ve projeler için AB kalk›nma fonlar›, devlet kaynaklar› ve mahallî kaynaklar kullan›lacakt›r. Kalk›nma Ajanslar›n›n görevleri aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir:
1. Yerel yönetimlerin planlama çal›ﬂmalar›na teknik destek sa¤lamak.
2. Bölge plan ve programlar›n›n uygulanmas›n› sa¤lay›c› faaliyet ve
projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, de¤erlendirmek ve sonuçlar›n›
DPT Müsteﬂarl›¤›'na bildirmek.
3. Bölge plan ve programlar›na uygun olarak, bölgenin k›rsal kalk›nma ile ilgili kapasitesinin geliﬂtirilmesine katk›da bulunmak ve bu
kapsamdaki projelere destek sa¤lamak.
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4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluﬂlar› taraf›ndan yürütülen ve bölge plan ve programlar› aç›s›ndan önemli
görülen di¤er projeleri izlemek.
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5. Bölgesel geliﬂme hedeflerini gerçekleﬂtirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluﬂlar› aras›ndaki iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek.
6. Ajansa tahsis edilen kaynaklar›, bölge plan ve programlar›na uygun olarak kullanmak veya kulland›rmak.
7. Bölgenin do¤al, iktisadî ve beﬂerî kaynak ve imkânlar›n› tespit etmeye, ekonomik geliﬂmeyi h›zland›rmaya ve rekabet gücünü art›rmaya yönelik araﬂt›rmalar yapmak, yapt›rmak, baﬂka kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar›n›n yapt›¤› araﬂt›rmalar› desteklemek.
8. Bölgenin iﬂ ve yat›r›m imkânlar›n›n, ilgili kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i halinde ulusal ve uluslararas› düzeyde tan›t›m›n› yapmak veya yapt›rmak.
9. Bölge illerinde yat›r›mc›lar›n, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n görev
ve yetki alan›na giren izin ve ruhsat iﬂlemleri ile di¤er idarî iﬂ ve
iﬂlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçland›rmak
üzere, tek elden takip ve koordine etmek.
10. Yönetim, üretim, tan›t›m, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve iﬂ gücü e¤itimi gibi konularda, ilgili kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i sa¤layarak, küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerle yeni giriﬂimcileri
desteklemek.
11. Türkiye'nin kat›ld›¤› ikili veya çok tarafl› uluslararas› programlara
iliﬂkin faaliyetlerin bölgede tan›t›m›n› yapmak ve bu programlar
kapsam›nda proje geliﬂtirilmesine katk› sa¤lamak, bilgi toplamak.
Güneydo¤u Anadolu’da kalk›nma Ajanslar›n›n kurulmas›yla, GAP Projesi ‹daresi ve Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki yerel kalk›nma birlikleri aras›ndaki iliﬂkiler henüz netli¤e kavuﬂmam›ﬂt›r. Bu konuda “Güneydo¤u Anadolu Projesi'nin yürütüldü¤ü Ad›yaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Diyarbak›r, Mardin,
Siirt, ﬁanl›urfa ve ﬁ›rnak'ta kurulacak kalk›nma ajanslar›n›n koordinasyon ve
görevleri, Devlet Planlama Teﬂkilat›'n›n belirleyece¤i usul ve esaslara göre yürütülecektir.” denmiﬂtir.24 Muhtemelen GAP idaresi, Kalk›nma Ajanslar› bünyesinde yeniden yap›land›r›lacakt›r. Yasaya göre Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde üç kalk›nma ajans› kurulmas› öngörülmüﬂtür ve bunlar ﬂu ﬂekilde belirlenmiﬂtir: TRC1: Ad›yaman, Gaziantep, Kilis; TRC2: Diyarbak›r, ﬁanl›urfa,
TRC3: Batman, Mardin, ﬁ›rnak, Siirt. S›n›fland›rmada bölgelerin istatistikî s›n›fland›rmas› temel al›nm›ﬂt›r. Kalk›nma Ajanslar›n›n merkezinin hangi ﬂehirde
kurulaca¤› Bakanlar Kurulu’na b›rak›lm›ﬂt›r. Bu konuda TRC2 bölgesinin ﬁanl›urfa’da kurulmak istenmesi, Diyarbak›r halk›nda tart›ﬂmaya sebep olmuﬂtur.
Öyle görülmektedir ki, merkezin kurulaca¤› il psikolojik bir öneme sahip olmaktad›r. Toplumun bir kesiminde bölgesel kalk›nma ajanslar› federalist yap›yla iliﬂkilendirilmiﬂ ve eleﬂtirilere maruz kalm›ﬂt›r. Ancak bölgeye yap›lacak
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yat›r›mlar›n ve kalk›nma projelerinin belirli istatistik grupland›rma temelinde
al›nmas›n› bu ﬂekilde de¤erlendirmek insafs›z ve haks›z bir yaklaﬂ›md›r.
22 ﬁubat 2007 tarihi itibariyle Dan›ﬂtay 10. Dairesi, Kalk›nma Ajanslar›’n›n Çal›ﬂma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤i’nin yürütmesini durdurmuﬂtur.
Ayr›ca Yüksek Mahkeme, yönetmeli¤in dayana¤› olan 5449 say›l› Kalk›nma
Ajanslar›’n›n Kuruluﬂu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakk›nda Kanun’un baz› hükümlerinin iptali ve yürürlü¤ünün durdurulmas› istemiyle de, Anayasa
Mahkemesi’ne baﬂvurmuﬂtur. Anayasa Mahkemesinin beﬂ ay içinde karar vermemesi halinde, Yüksek Mahkeme yeniden bir karar verecektir. Bu geliﬂmeler, bölgenin kalk›nmas›nda yeni yap›lanma ihtimallerini ortadan kald›ran, iyi
niyetli her teﬂebbüsün önüne çeﬂitli bürokratik engeller ç›karan bir görüntü
arz etmektedir. Oysa Türkiye’nin bölgenin kalk›nmas› konusunda kaybedecek zaman› yoktur.

2.2.10. Teﬂvik Yasalar›n›n Etkili Düzenlemeler Haline
Getirilmesi
Ülkemizde Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin baz› illerinde ve kalk›nmada öncelikli yörelerde yeni yat›r›m sahalar›n›n aç›lmas›, istihdam yarat›lmas›, gelir da¤›l›m›n›n iyileﬂtirilmesi ve di¤er bölgelere göçün önlenmesi
amac›yla, 4325 say›l› kanun ile çeﬂitli vergi teﬂvikleri uygulanmaktad›r. Teﬂviklerin sa¤lad›¤› avantajlar dört baﬂl›k alt›nda toplanmaktad›r:
1. Yeni istihdam edilen personelin ücretlerinden kesilen gelir vergisi stopaj›n›n al›nmamas›.
2. Yeni istihdam edilen personelin sigorta primi iﬂveren paylar›n›n
Hazine taraf›ndan ödenmesi.
3. Bedelsiz yat›r›m yeri tahsisi.
4. Enerji deste¤i.
Teﬂvik yasalar›n›n etkisini; (a) Bölgesel kalk›nma ve (b) Sektörel kalk›nma
aç›s›ndan ele alabiliriz. Son y›llarda özellikle sektörel teﬂvik verilmesi konusunda iﬂ adamlar›n›n ve siyasetçilerin konuya farkl› aç›lardan yaklaﬂt›klar› görülmektedir.
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Bölgesel kalk›nma ve teﬂvikler. Türkiye bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik farklar›n› azaltmak için, 5084 say›l› yasay› ç›karm›ﬂ ve bu yasa çerçevesinde firmalara enerji ve di¤er türde vergi ve prim destekleri sa¤lamaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ancak bölgedeki firma yöneticileri enerji deste¤inden kaynaklanan mahsuplaﬂman›n yaklaﬂ›k bir y›l gecikmeyle gerçekleﬂmesinden ﬂikayet etmektedirler.
Enerji teﬂviklerinin hazine taraf›ndan geç ödenmesinin firmalar› olumsuz bir
ﬂekilde etkiledi¤i bildirilmiﬂtir.
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Gayr› safi yurt içi has›la aç›s›ndan de¤erlendirildi¤i zaman görülmektedir ki,
en düﬂük yüzde pay›na sahip olan iki bölge Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgeleri’dir. Hatta Do¤u Anadolu Bölgesi’nin pay› daha da düﬂüktür. 19871995 y›llar› aras›nda Güneydo¤u Anadolu’da fert baﬂ›na düﬂen gayri safi millî has›lan›n art›ﬂ h›z› 0,59 olmuﬂtur. Bölgede fert baﬂ›na düﬂen gayri safi millî has›la de¤erlerinde y›llar itibariyle önemli bir art›ﬂ ortaya ç›kmamaktad›r.
Bu durum, teﬂvik yasalar›n›n önemini ve konumunu çok daha belirgin hale
getirmektedir.
"Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanunun" ikinci maddesinde 5350 say›l› yasa ile yap›lan de¤iﬂiklik
uyar›nca, "Vergi ve sigorta primi teﬂvikleri ile enerji deste¤i aç›s›ndan Devlet
‹statistik Enstitüsü Baﬂkanl›¤›'nca 2001 y›l› için belirlenen fert baﬂ›na gayri safi yurt içi has›la tutar›, 1500 ABD Dolar› ve daha az olan iller ile bu iller d›ﬂ›nda kalan ve Devlet Planlama Teﬂkilât› Müsteﬂarl›¤›'nca 2003 y›l› için belirlenen sosyoekonomik geliﬂmiﬂlik s›ralamas›na göre endeks de¤eri eksi olan
iller" söz konusu yasal düzenlemelerde yararlanmaktad›r. Bu çerçevede çok
say›da il teﬂvik yasalar›ndan yararlanma konumuna gelmiﬂtir. Do¤u ve Güneydo¤u illeri bu ﬂekilde bir s›n›fland›rma yerine “kademeli” teﬂvik sisteminin kurulmas›n› arzu etmektedirler. Böylece fert baﬂ›na gayri safi yurt içi has›la de¤eri düﬂük olan iller teﬂviklerden daha fazla yararlanma imkan› elde
etmiﬂ olacaklard›r.
Do¤u Anadolu Bölgesi’nde Gayr› Safi Yurtiçi Has›la'dan ald›¤› pay s›ralamas›nda Erzurum 64. s›rada bulunmaktad›r. Bölgedeki iﬂ adamlar› Do¤u Anadolu Bölgesi ve Erzurum için yeni ve kapsaml› bir teﬂvik yasas›n›n ç›kart›lmas›n› arzu etmektedirler. Teﬂvik yasalar› ç›kar›l›rken sadece yat›r›mc›n›n de¤il,
iﬂçi, memur ve esnaf›n birlikte düﬂünülmesi gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r. Teﬂvikler verilirken bir taraftan havza yaklaﬂ›m›na sahip olunmal› ve di¤er taraftan
ise il için öncelikli olan kümelenmiﬂ sektörlerle desteklenmesi gereken sektörler birlikte göz önünde bulundurulmal›d›r.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Ad›yaman, Van, Siirt, Malatya, Hakkari, Diyarbak›r, Bitlis, ﬁanl› Urfa, ﬁ›rnak, Batman, Mardin ve A¤r› teﬂvik kapsam›nda görülmüﬂtür. Bölgede belirtilen illerin yan› s›ra Devlet Planlama Teﬂkilât›
Müsteﬂarl›¤›'nca 2003 y›l› için belirlenen sosyoekonomik geliﬂmiﬂlik s›ralamas›na göre endeks de¤eri eksi olan ﬂu bölge illeri de, 01/04/2005 tarihi itibariyle kapsama al›nm›ﬂt›r: Kilis, Elaz›¤, Tunceli, Kahramanmaraﬂ. Bedelsiz arsa ve arazi temini, vergi ve sigorta primleri ile enerji desteklerinin istenen sonuçlar› tam sa¤lamad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bu nedenle, bölgede faaliyet gösteren iﬂ adamlar› bu tür teﬂvik uygulamalar›n›n ülkenin her yan›nda ayn› oranda de¤il, bölgelere göre kademeli olarak uygulanmas›n›, ülkenin en zay›f
bölgesindeki sanayici ve iﬂ adamlar›n›n bu teﬂviklerden daha fazla yararlanmalar›n› önermiﬂlerdir. Bu arada baz› iﬂ adamlar› ise, yeni teﬂviklerin eskiden
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bu bölgede yap›lm›ﬂ yat›r›mlar için haks›z rekabet oluﬂturaca¤›n› bu nedenle, eski yeni ayr›m› yap›lmaks›z›n tüm iﬂyerlerinin yararland›r›lmas› görüﬂünü
dile getirmiﬂlerdir. Teﬂviklerle ilgili olarak bölgedeki iﬂ adamlar› taraf›ndan
aﬂa¤›daki öneriler dile getirilmiﬂtir:
1. Bölgeden ihracat yapan ihracatç›lara yönelik olarak, Para Kredi ve
Koordinasyon Kurulu Kararlar› kapsam›nda verilmekte olan teﬂviklere ek olarak, uluslararas› taﬂ›mac›l›k yapan firmalara yönelik,
navlun teﬂvikleri de ilave edilerek bu firmalar›n d›ﬂ piyasalarda rekabet edilir hale getirilmesi sa¤lanmal›d›r.
2. Bölgedeki olumsuz ﬂartlar dikkate al›narak Bölge tar›m›n› canland›racak, bölgedeki hayvan ›rklar›n› ›slah edecek ve hayvanc›l›¤›
cazip hale getirecek bölgeye has yeni teﬂvikler verilmelidir.
3. 5084 Say›l› teﬂvik yasas›, Do¤u ve Güneydo¤u Bölgeleri’nin durumu dikkate al›narak yeniden düzenlenmeli ve kademeli bir sisteme geçilmelidir. Buna göre, 500-1000 dolar aras›nda 14 il, 10001250 dolar aras›nda 12 il, 1250-1500 dolar aras› 10 il farkl› derecelerde teﬂviklerden yararlan›yor olmal›d›r.
4. Elektrik enerji deste¤inin uygulamas›ndaki gecikmeler bir an önce kald›r›lmal› ve enerji indiriminin tahakkuk eden faturan›n alt›nda enerji indirimi baﬂl›¤›nda düﬂülerek vatandaﬂ›n kurumlar aras›nda mekik dokunmas› engellenmelidir.
5. Bölgeye yeni gelen do¤algaz ve alternatif enerji kaynaklar› teﬂvik
kapsam›na al›nmal›d›r.
6. Bölgedeki sanayide tüketilen elektrik enerjisinde daha fazla indirim yap›lmal›d›r.
7. Yat›r›mlar›n ard›ndan beﬂ y›l olarak belirlenen teﬂvik süresi uzat›lmal›d›r. Teﬂviklerin 10 y›ll›k süreç içinde verilmesi programlanmal›d›r. Baﬂa baﬂ noktas›ndan kâr aﬂamas›na geçiﬂ için daha uzun sürelere ihtiyaç vard›r.
8. Teﬂvikler ayn› zamanda iﬂletme özellikleri (istihdam edilen kiﬂi say›s›, üretim hacmi, piyasadaki pazar pay›, ihracat hacmi ve ARGE
harcamalar› gibi faktörler) dikkate al›narak verilmelidir.
9. Teﬂvik uygulamalar›nda eski yat›r›mc›lar› ve komﬂu illeri üzmeyecek teﬂvik düzenlemeleri yap›lmal› adalet sistemi çok yönlü olarak sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
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Hükümet, mevcut Teﬂvik Yasas›'nda, 11 il için farkl› bir uygulamaya geçilmesini planlam›ﬂt›r. Bu planlar›n bir an önce hayata geçmesi gerekmektedir. Yap›lan planlara göre Diyarbak›r, Mardin, Siirt, Van, Tunceli, Muﬂ, Bingöl, Bit-
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lis, ﬁanl›urfa, Hakkari ve ﬁ›rnak illeri özel teﬂvik kapsam› içinde olacakt›r. Bu
illerde, di¤er illerden farkl› olarak iﬂverenden sigorta primi al›nmayacakt›r. ‹ﬂyerlerinde kullan›lacak elektrik yüzde 50 daha ucuz verilecek ve yat›r›m yap›lacak arsalar paras›z tahsis edilecektir. Sanayi bölgelerinde arsalar›n su,
elektrik ve altyap› hizmetleri ise devlet taraf›ndan haz›r hale getirilecektir.
Gençlerin iﬂe yerleﬂtirilmesine a¤›rl›k verilecek bu yeni teﬂvik yasas›n›n ayn›
zamanda illerin sektörel önceliklerini de dikkate almas› gerekmektedir.
Sektörel Teﬂvikler. Bölgesel teﬂvikler kadar önemli olan bir di¤er konu,
sektörel teﬂviklerdir. Konu hakk›nda sanayi ve ticaret odalar›, meslek teﬂkilatlar› ve iﬂ adamlar› derneklerinin çeﬂitli beyanatlar› ve görüﬂleri olmuﬂtur.
Genel yaklaﬂ›m devletin belirli bir plan dahilinde sektörel teﬂvikleri de uygulamaya almas› yönündedir. Sektörel teﬂvik konusunu iki aç›dan ele almak gerekmektedir:
1. Ülke baz›nda bölge ayr›m› gözetmeksizin kritik özelli¤e sahip belirli sektörlerin genel ilkelerle teﬂvik edilmesi.
2. Bölgeler baz›nda o bölge veya ﬂehir için kritik özelli¤e sahip sektörlerin teﬂvik edilmesi.
Sektörlerin genel ilkelerle teﬂvik edilmesi. Belirli sektörlerin genel ilkelerle teﬂvik edilmesi ülkenin kalk›nm›ﬂl›k haritas› ve belirli sorunlar›n ülke çap›nda
yayg›nl›k kazanmas› gerçe¤i göz önünde bulundurularak belirlenebilir. Son
y›llarda ileri teknoloji kullanan imalat sanayi sektörleri ile ülkemize özgü geleneksel tar›m sektörünün desteklenmesi ülke çap›nda önem kazanan konular olmuﬂtur. Bu sektörler genel ilkelerle teﬂvik edilebilir, fakat teﬂvik verilecek sektörel portföy turizm, otomotiv, makine sanayi gibi di¤er alanlar› da
kapsamaya baﬂlarsa teﬂvik, teﬂvik etme özelli¤inden ç›kmaya baﬂlar. Uluslararas› rekabette ülkemize avantaj sa¤layacak de¤iﬂik sektörlerin genel ilkelerle desteklenmesi ancak bölgeler aras› farkl›l›klar giderildikten sonra anlaml›l›k kazanabilir. Ülke çap›nda belirli sektörlerin desteklenmesi ve teﬂvik edilmesi “istisna” durumunda kalmak zorundad›r. Bu konuda ekonomiden sorumlu oldu¤u dönemde bir soruya cevap veren Ali Babacan, ''Teﬂvik iﬂi zor
iﬂ, kolay kararlar de¤il. Sektörel teﬂvikler de baﬂl› baﬂ›na bir s›k›nt› sahas›.
Çok kötü örnekleri var. Türkiye, Gümrük Birli¤i anlaﬂmas›na imza atm›ﬂ bir
ülke. Gümrük Birli¤i'ne imza atm›ﬂ bir ülkenin sektörel ölçekte özel teﬂvikler uygulamas› hukuken do¤ru olmaz” cevab›n› vermiﬂtir.
Avrupa Birli¤i sektörel teﬂviklere mevzuat› gere¤i çok s›n›rl› izin veren bir yap›ya sahiptir. "AB mevzuat›nda teﬂvikler çevre yat›r›mlar›, KOB‹'ler, istihdam,
ARGE ve geliﬂmiﬂlik seviyesi düﬂük bölgeler baﬂl›klar› alt›nda verilebilmektedir. Bunun d›ﬂ›nda sektörel teﬂviklerin büyük bir k›sm› yasakt›r. Bu yasaklara uymayan düzenlemeler yap›lmas› durumunda AB'den ciddi yapt›r›mlar›n
gelebilme ihtimali söz konusudur. Bununla birlikte baz› durumlarda 'sektörü
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kurtarma' veya 'sektörü yeniden yap›land›rma' teﬂvikleri söz konusu olabilmektedir."25
Görüldü¤ü gibi bu konuda belirli handikaplar söz konusudur. Bununla
birlikte, 2007 y›l›nda yeni kurulan hükümetin Devlet Bakan› ve Baﬂbakan
Yard›mc›s› Naz›m Ekren, sanayide bölgesel teﬂviklerin yan› s›ra, sektörel
teﬂviklerin de verilece¤ini belirtmiﬂtir. Öyle görülmektedir ki, hükümet de
iﬂ çevrelerinden gelen yo¤un taleplere ba¤l› olarak bir aray›ﬂ söz konusudur. Genel ilkelerle desteklenecek sektörlerin baﬂ›nda AR-GE yap›s› yüksek olan ekonomik birimlerle, ihracat potansiyeli olan sektörler baﬂta gelmektedir.
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Az geliﬂmiﬂ bölgelerde teﬂviklerin öncelikli sektörlere yönlendirilmesi. Bölge
ve alt bölge baz›nda öncelikli sektörlere a¤›rl›k veren politikalar, Türkiye için
daha anlaml›d›r ve bu uygulama AB politikalar›na da ayk›r› de¤ildir. Bunu k›saca ﬂu ﬂekilde formüle edebiliriz; “Teﬂvikler az geliﬂmiﬂ bölgelere, bölgenin
geliﬂmiﬂlik derecesi dikkate al›narak, kademeli olarak yap›l›r. Ayr›ca bölge
içinde, öncelikli sektörler tespit edilerek bu sektörlere daha fazla avantaj
sa¤lan›r.” Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri için bu ikinci yaklaﬂ›m daha anlaml› gözükmektedir. Belirli sektörlerin genel ilkelerle teﬂvik edilmesi politikas› Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’ne önemli bir fayda sa¤lamayacakt›r. Sektörlerin bölge bazl› olarak ele al›nmas›na ihtiyaç vard›r. Böylece;
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde; (a) Tar›m ve tar›msal sanayi, (b)
Hayvanc›l›k, (c) G›da sanayi, (ç) Mobilya sanayi (d) Metal ve madenî eﬂya sanayi, (e) Turizm ve (f) Sa¤l›k gibi alanlar öncelikli sektörler olarak ortaya ç›kabilir. Bu politika, akabinde “kümelenme” çal›ﬂmalar›n›n yo¤unlaﬂmas›n›
sa¤layacakt›r. Bu politikan›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde gerçekleﬂebilmesi için her
sektörün her ﬂehirde de¤il belirli ﬂehirlerde öncelikli olarak teﬂvik edilmesidir. Böylece o bölgelerde öne ç›kan sektörlerin yat›r›mlar› daha fazla desteklenmemiﬂ olacakt›r. Bununla birlikte bu politika da kendi içinde baz› zay›fl›klar› içermektedir. Az geliﬂmiﬂ bölgelerde desteklenecek sektörlerin ve iﬂ
kollar›n›n belirlenmesi, yaﬂanan sorunu bir dereceye kadar çözer. Daha kal›c› ve do¤ru olan bölgedeki illerin her biri için öncelikli sektörler ve özendirilmesi gereken sektörler ayr›m›na gitmektir. Öncelikli olmad›¤› için e¤er baz› sektörler geliﬂme göstermeyecekse, ﬂehir halk›n›n geliﬂme ve kalk›nmas›
gerçek anlamda sa¤lanamaz. Bir ﬂehrin veya bir bölgenin geliﬂme ve kalk›nmas› belli bir yelpazeye sahip iﬂletmeler, sanayi kuruluﬂlar› ve iﬂ yerleriyle
olur. O nedenle, ﬂehrin ve bölgenin yerel ihtiyaçlar› dikkate al›narak, belirli ilkeler çerçevesinde sektörlerin “önem ve kritiklik de¤erlendirmesi”
yap›lmal› ve teﬂvikler söz konusu önem tablosuna göre verilmelidir. Bu uygulamada toptanc› yaklaﬂ›m söz konusu de¤ildir. ﬁehir için önem puan›na
göre sektörlerin teﬂviklerden yaralanma durumu da de¤iﬂecektir. Söz konusu
önem tablosu, ayr›ca her beﬂ y›lda bir gözden geçirilmeli ve ﬂehrin ihtiyaçlar›na göre yeniden oluﬂturulmal›d›r. Önem ve kritiklik de¤erlendirmesinde ﬂu
kriterler göz önünde bulundurulabilir: sektörün;
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1. Bölge sanayinin geliﬂmesine yapaca¤› katk›.
2. ‹hracata sa¤layaca¤› destek.
3. ‹stihdama yapaca¤› katk›.
4. Teknoloji, ARGE ve bilgi üretimini sa¤lama derecesi.
5. Yan sanayiyi geliﬂtirme etkisi.
6. Bölgedeki komﬂu ülkelerle yap›lacak ticarete sa¤layaca¤› katk›.
Bir bölgede veya ﬂehirde teﬂvik edilecek sektörler; sanayi ve ticaret odalar›,
üniversiteler, sivil toplum kuruluﬂlar› ve bölgedeki kamu kuruluﬂlar› birlikte
çal›ﬂarak, sektörlerin öncelik s›ras›n›, yapacaklar› atölye çal›ﬂmalar›n›n sonucunda belirlemelidirler. Sektörler, mevcut kümelenme durumu kadar ﬂehrin
gelecek 50 y›l içinde sahip oldu¤u potansiyeli de dikkate alarak tespit edilmelidir.
Teﬂvik enstrümanlar›n›n sektörlere göre uyarlanmas›. Yap›lacak bölge bazl›
sektörel teﬂviklerde “genel destek paketi” yaklaﬂ›m›ndan uzaklaﬂ›larak, “sektöre özgü de¤iﬂken içerikli paket” yaklaﬂ›m›na geçmek gerekmektedir. Nakit deste¤i, SSK primlerinin indirilmesi, vergi avantaj› sa¤lama (kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi indirimi), yat›r›m indirimi, arsa ve arazi tahsisi, enerji deste¤i, kredi garantisi gibi enstrümanlar›n kullan›m›nda sektöre özgü paket uygulamas› daha do¤ru bir yaklaﬂ›m olacakt›r. Sektörlerin teﬂvik ve destek paketlerinin içeri¤i ayr› ayr› belirlenmelidir.
Teﬂvik için ölçekler, asgarî sermaye miktar› ve ﬂirket say›lar›n›n önceden
aç›klanmas›. Teﬂvikler için dikkatli ve iyi düzenlenmiﬂ bir planlama yapmaya ihtiyaç bulunmaktad›r. Böylece teﬂvik edilecek iﬂletmelerin ölçekleri, sermaye miktarlar› ve ﬂirket say›lar› önceden bilinir hâle gelecektir. Bu durum
ﬂeffafl›¤› ve bilinirli¤i art›racakt›r.

2.2.11. AB Projeleri ‹le ‹vme Kazanan Bir Yap› Oluﬂturulmas›
Avrupa Birli¤i, genelde bölgesel farkl›l›klar›n azalt›lmas›ndan yana bir politika izlemektedir. Bu politika, Avrupa Toplulu¤u Anlaﬂmas›’n›n 130a/2 maddesiyle belirlenmiﬂtir. Bu maddeye göre, ekonomik yönden güçsüz olan bölgelerin geliﬂtirilmesi, sanayileﬂme çabalar›, yar›m kalan yat›r›mlar›n tamamlanmas›, iﬂsizlikle mücadele ve k›rsal alanlar›n geliﬂtirilmesi öncelikli konular
olarak belirlenmiﬂtir. Bu politikalar›n finansman› için Bölgesel Geliﬂme Fonu,
Tar›m Fonu ve Sosyal Fonlar oluﬂturulmuﬂtur. Bu fonlardan yararlanmak için,
üye ülkeler bölgesel geliﬂme projeleri haz›rlayarak, birli¤e baﬂvurmalar› gerekmektedir. AB son birkaç y›lda Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun özellikle tar›msal kalk›nmas›n› sa¤lamaya yönelik olarak, çeﬂitli projeleri destekleyen bir uygulama içine girmiﬂtir.
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Bölgede Avrupa Birli¤i’nin hibeleriyle dokuz ilde 84 proje uygulamaya geçirilmiﬂtir. Bu projeler k›rsal tabanl› gelir getirici faaliyetlerin güçlendirilmesi
yoluyla, bölgedeki yoksullu¤un azalt›lmas›na yöneliktir. May›s 2004-2006 y›l›ndan itibaren 84 proje, 16 milyon avro hibe ile desteklenmiﬂ, 75 bin kilometrekarelik alan› kapsayan dokuz ilde projelerden 5200 çiftçi yararlanm›ﬂt›r. Proje kapsam›nda; 32 hayvanc›l›k projesi, 8 ar›c›l›k, 10 tar›msal iﬂletme,
29 bitkisel üretim ve çok bileﬂenli 5 el sanatlar› projesi uygulanm›ﬂt›r. Önümüzdeki y›llarda bu tür f›rsatlardan daha fazla yararlanma imkân› bulunmaktad›r. AB yaklaﬂ›m› ve AB projeleri çerçevesinde aﬂa¤›daki politika ve yaklaﬂ›mlara sahip olmak gerekmektedir:
1. AB projelerine yönelik olarak k›rsal tabanl› gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi için, ilçeler baz›nda yeni projelerin üretilmesi ve
bu konuda yerel yönetimlere, üniversitelere, sivil toplum kuruluﬂlar›na ve iﬂ adamlar› derneklerine yeni sorumluluklar yüklenmesi.
2. Üniversitelerde yüksek lisans ö¤rencilerine yönelik AB projesi haz›rlama derslerinin konulmas›.
3. AB projelerinin sonuçlar›n›n izlenmesi, etki de¤erlendirmesi araﬂt›rmalar›n›n yap›larak, gerçekleﬂtirilen ilerleme ve geliﬂmelerin kamuoyuyla paylaﬂ›lmas›, pozitif bir iklim ve atmosfer oluﬂturulmas›.
4. AB fonlar›ndan daha fazla yararlanmak için büyük organizasyonlarla çok yönlü ve kapsaml› projelerin haz›rlanmas›.
5. Bölgede faaliyet gösteren entelektüellerin proje haz›rlama kabiliyetlerinin ve yeteneklerinin art›r›lmas›.
6. Proje haz›rlama el kitaplar› bast›rarak bölgedeki yetkililere da¤›t›lmas›.
7. AB projelerinin bölgede etkili bir ﬂekilde duyurulmas›. Yap›lan ve
biten projelerin bölgedeki entelektüel insanlarla etkili bir ﬂekilde
paylaﬂ›lmas›.

2.2.12. Yedinci Çerçeve Program› ve KOB‹’ler

66

Avrupa Birli¤i 7. Çerçeve Program› 2007-2013 program›nda KOB‹’lerin desteklenmesi Lizbon Stratejisi’nin devam› niteli¤inde görülmüﬂtür. Bu ba¤lamda, Avrupa’daki KOB‹’lerin yenilik yapma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve
yeni teknoloji tabanl› ürünlerin geliﬂtirilmesine katk›lar›n›n sa¤lanmas› Kapasiteler Özel Program›n›n hedefleri aras›nda bulunmaktad›r. Gerçekleﬂtirilmesi öngörülen çal›ﬂmalarla, düﬂük araﬂt›rma kapasitesine sahip olan veya hiç
araﬂt›rma kapasitesi olmayan KOB‹’lerin desteklenmesi beklenmektedir. 7.
Çerçeve Program›’nda KOB‹’lerin yan› s›ra KOB‹ Birliklerinin de destek-
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lenmesi öngörülmektedir. Mali deste¤in iki ﬂekilde verilmesi planlanmaktad›r: 1. KOB‹’lere yönelik araﬂt›rma; KOB‹’lere yönelik araﬂt›rma projelerinin
k›sa vadeli olmas› ve amaçlar›n›n KOB‹’lerin yenilik ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na odaklanmas› beklenmektedir. 2. KOB‹ Birliklerine yönelik araﬂt›rma; belirli sanayi sektörlerindeki pek çok KOB‹’nin ortak sorunlar›na teknik çözümler getirmeye iliﬂkin olarak, proje üreten KOB‹ örgütlerini desteklemeyi hedeflemektedir. KOB‹ Örgütlerine yönelik projelerde araﬂt›rma sonuçlar›n›n
üyelere yay›lmas› gibi etkinlikler de bulunmaktad›r. 7. çerçeve Programlar›ndan KOB‹’lere yönelik desteklerden daha fazla yararlanmak için aﬂa¤›daki çal›ﬂmalar›n yap›lmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r:
1. AB 7. Çerçeve program› proje metinleri Türkçeye çevrilmeli ve bu
projeler ayn› zamanda KOB‹’lerin yak›ndan takip etti¤i KOSGEB
ve KOB‹LINE gibi sitelerde de ilan edilmelidir.
2. KOB‹’lerin söz konusu projelerden daha fazla yararlanmalar› için
AB 7. Çerçeve program› proje haz›rlama e¤itim ve kurslar› düzenlemeli iﬂletmelerin proje haz›rlama kapasiteleri art›r›lmal›d›r.
3. KOB‹’lerin yenilik ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›yla ilgili araﬂt›rmalarda örnek konu listeleri haz›rlanmal› ve KOB‹’lere bu konuda öncülük edilmelidir.
4. KOB‹'leri AR-GE projesi yapt›rmaya özendirmek için verilen 18
ayl›k destekler belirli konular spesifik hale getirilerek aç›¤a ç›kar›lmal› ve böylece KOB‹ yöneticilerinin zihninde baz› fikirlerin
uyand›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
5. KOB‹ birliklerine yönelik araﬂt›rma konular›yla ilgili örnek listeler haz›rlanmal› ve böylece araﬂt›rma yapacak kiﬂi ve kuruluﬂlara k›lavuzluk yap›lmal›d›r.
7. çerçeve program›yla ilgili destekler, Türkiye bütününde zay›f kalm›ﬂken
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’ndeki destekler de do¤al olarak daha düﬂük kalmaktad›r. Ancak Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki
KOB‹’ler bu desteklerden yararlanma konusunda daha avantajl› durumda bulunmaktad›r. Bu nedenle, bölgedeki KOB‹’lerin bu konuda hem e¤itilmeleri
ve bilgilendirilmelerine hem de yap›sallaﬂt›r›lm›ﬂ uygulamalar çerçevesinde
proje haz›rlama giriﬂimlerine ihtiyaç vard›r.

2.2.13. Bölgedeki KOB‹’lerin ve Ortakl›k Kültürünün
Güçlendirilmesi
Güneydo¤u ve Ortado¤u Anadolu’nun geliﬂmesi ve kalk›nmas›nda göz önünde bulundurulmas› gereken bir di¤er alan, küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerdir. Tüm Türkiye’de oldu¤u gibi bu bölgede de, söz konusu kuruluﬂlar ken-
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di kaderlerine b›rak›lmamal› geliﬂip, serpilmeleri ve büyümeleri için gerekli
tedbirler al›nmal›d›r. Konunun iki yönü önemlidir: birincisi, KOB‹’lerin çeﬂitli devlet teﬂvikleri ve KOSGEB destekleriyle teﬂvik edilerek güçlendirilmesi,
ikincisi ise KOB‹’lerin kendi aralar›nda ortakl›k kültürü geliﬂtirmeleridir.
KOB‹’lerin güçlendirilmesi. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde
sermaye birikiminin düﬂük olmas› nedeniyle mevcut KOB‹’ler ço¤unlukla zay›f mali yap›lara sahiptirler. Önümüzdeki y›llarda da zay›f yap›l› çok say›da
KOB‹ kurulacakt›r. KOB‹’lerin en önemli faydas›, bölge insan›na iﬂletmecili¤i tan›tmas› ve onlara kendi öz güvenlerini kazand›rmas›d›r. Küçük ve orta
ölçekli iﬂletmelerin geliﬂmesi iki aﬂamal› olarak de¤erlendirilmelidir. Birinci
aﬂamada, KOB‹ iﬂletmecili¤i ve giriﬂimcili¤i teﬂvik edilmeli, ikinci aﬂamada
ise KOB‹’lerin kendi aralar›nda ortakl›klar kurarak büyümeleri teﬂvik edilmelidir. KOB‹’lerin güçlendirilmesi, KOSGEB ve benzeri kuruluﬂlar›n bölgeye
yönelik özel destek ve teﬂvikler sa¤lamalar›yla mümkün olabilir. Özellikle
KOSGEB’in bölgedeki KOB‹’lere yönelik pozitif ayr›mc›l›k yapmas› gerekmektedir. Halen KOSGEB destekleri, %60 oran›nda normal ve geliﬂmiﬂ bölgelere gitmekte ve %40 oran›nda ise az geliﬂmiﬂ bölgelere gitmektedir. Bu
oranlar›n tersine çevrilmesine ihtiyaç vard›r.
Bölgedeki iﬂletmelerin neredeyse tamam›n›n KOB‹ niteli¤inde olmas› münasebetiyle, bu kuruluﬂlar›n belirli ilke ve politikalar çerçevesinde yeniden yap›land›r›lmas› gerekmektedir. Bu konuda geliﬂtirilecek politikalar üç aﬂamada ele al›nabilir: (a) Stratejik düzeyde, (b) Resmî devlet ve kamu kurumlar›
düzeyinde ve (c) Teﬂebbüsler düzeyinde. Stratejik düzeydeki politikalar
TBMM’yi ve hükümeti ilgilendirir. Esas olarak, kanun ç›karma ve denetim
mekanizmalar›yla ilgilidir. Kurumlar seviyesinde geliﬂtirilecek politikalar;
KOSGEB’i, bankalar›, valili¤i, odalar birli¤ini ve belediyeleri ilgilendirirken,
teﬂebbüs seviyesindeki politikalar; iﬂletmeleri, üniversiteleri ve sivil toplum
kuruluﬂlar›n› ilgilendirmektedir. KOB‹’lerin güçlendirilmesi konusu, bu nedenle sinerjik etki teﬂkil edecek bir biçimde üç seviyeli bir koordinasyon ve
iﬂbirli¤inin sonucunda gerçekleﬂtirilebilir. Bu sinerjiyi oluﬂturmak için hükümet yetkililerinin, resmî kurum ve kuruluﬂ yöneticileriyle üniversite ve teﬂebbüs yöneticilerinin belirli ortak programlar çerçevesinde bir araya gelerek iﬂbirli¤i yapmalar› gerekir. Bir araya gelme, “fikir teatisi” düzeyinde kalmamal› ortak programlar›n yürürlü¤e al›nmas› ve takibi anlam›nda olmal›d›r. Bölgede KOB‹’lerin güçlendirilmesine yönelik tedbirler aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir:
1. Yerleﬂim yeri ve kümelenme sorunlar›.
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a. Bölgedeki iﬂletmelerin ve iﬂ merkezlerinin il merkezleriyle ilçeler
aras›nda dengeli bir ﬂekilde da¤›l›m›n›n sa¤lanmas› gerekir. Bu
nedenle, OSB ile KSS’lerin bir bölümünün ilçelerde aç›lmas› plan-
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lanmal›d›r. ‹ﬂyerlerinin iller ile ilçelerde dengeli bir ﬂekilde geliﬂmesi için imkân haz›rlanmal›d›r.
b. Kitlesel seri üretim yapan iﬂyerleri OSB’lerde toplanmal›d›r.
c. Benzer iﬂ kollar›nda çal›ﬂan iﬂletmelerin ﬂehir içlerinde da¤›n›k
yerlerde faaliyet göstermeleri engellenerek, KSS’lerde toplanmalar› sa¤lanmal›d›r.
d. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinde sanayinin geliﬂme
trendleri dikkate al›narak uygun bir kümelenme modeli geliﬂtirilmeli ve bu model çerçevesinde bölgenin sektörel kümelenme haritalar› ortaya ç›kar›larak teﬂvik ve destekler bu kümelenme modeli çerçevesinde uygulanmal›d›r.
2. Yönetim sistemlerinin yeterlili¤i.
a. KOB‹’lerin yönetim yeterliliklerini art›rmak için, sahip ve yöneticilerine iﬂletme ve pazarlama teknikleri konusunda sektör baz›nda
bilgilendirme ve davran›ﬂ kazand›rma uygulamalar› yap›lmal›d›r.
Bunun için her bir sektör için yönetim sistemleri ve belge standartlar› oluﬂturulmal› ve buna göre firmalar›n kendi aralar›nda karﬂ›laﬂt›rma yapmalar›na imkân sa¤lanmal›d›r.
b. KOB‹’lerin mali tablolar›n›n gerçe¤i yans›tma derecesi art›r›lmal›
ve kay›t d›ﬂ›l›k büyük ölçüde önlenerek, mali tablolara güven oluﬂumu sa¤lanmal›d›r.
c. D›ﬂ dan›ﬂmanl›k hizmet al›m› için KOB‹’ler desteklenmeli ve bunun için uygun çevre ﬂartlar› oluﬂturulmal›d›r.
d. ‹ﬂletmeler kalite ve uluslararas› yeterlilik belgelerini almalar› için
özendirilmelidir.
e. ‹ﬂletmeler sürekli e¤itim almalar› ve geliﬂim için giriﬂimde bulunmalar› konusunda teﬂvik edilmeli ve bunun için uygun çevre ﬂartlar› geliﬂtirilmelidir.
f. KOB‹’lerin ‹nternet ve veri tabanlar› gibi bilgi kaynaklar›na eriﬂim
yeterlili¤i geliﬂtirilmelidir. KOB‹’ler bu maksatla oluﬂturulmuﬂ veri
tabanlar›na ücretsiz abone yap›lmal›d›r.
g. KOB‹’lerin piyasa araﬂt›rma ve rekabet analizi yetenekleri geliﬂtirilmelidir.
h. KOB‹’lerin resmî, yasal ve hukukî düzenlemelere uyma yeterlilikleri art›r›lmal›d›r.
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i. KOB‹’lerin AB Müktesebat ve direktifleri çerçevesinde haz›rlanan
Pembe Kitap standartlar›n› bilmeleri sa¤lanmal›d›r. AB ülkelerine
sat›ﬂ yapan veya sat›ﬂ yapmay› düﬂünen KOB‹’leri için pembe kitap önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Kitapta her bir pazarlama sektörü için AB yasal düzenlemeleri, mevzuat› ve direktifleri
yer almaktad›r. Bu kapsamda kitapta 499 direktife yer verilmiﬂtir.
j. KOB‹’lerin pazarlama, tan›t›m ve reklam yeterlilikleri art›r›lmal›d›r.
3. Büyük endüstriler veya ilgili endüstrilerle entegrasyon.
a. Bölgedeki küçük iﬂletmelerin varl›klar›n› sürdürebilmeleri için,
büyük iﬂletmelerle bir ﬂekilde entegrasyon ba¤›na sahip olmas›
için, imkân ve f›rsatlar sa¤lanmal›d›r.
b. Entegrasyonun bir di¤er ﬂekli ilgili endüstrilerle bütünleﬂme veya
birbirini tamamlama özelli¤idir. Birbirini tamamlayan iﬂletmelerin
varl›klar›n› sürdürme gücü daha fazla olacakt›r. Bu münasebetle
ﬂehirlere özgü olarak, OSB’ler içinde kümelenme olgusunu teﬂvik
edecek mekanizmalar geliﬂtirilmelidir.
4. Yenilik, de¤iﬂim ve teknolojik geliﬂmelere aç›k olma.
a. Bölgedeki iﬂletmelerin yenilik yapma ve teknolojik geliﬂmeleri
uyarlama kapasiteleri de¤erlendirilerek, Kalk›nma Ajanslar› iﬂletmelere bu yönde avantajlar ve imkânlar sa¤lamal›d›r.
b. Yenilik ve teknolojik geliﬂim deste¤i için 7. çerçeve programlar›ndan yaralan›lmal› ve bu konuyla ilgili e¤itim ve bilgilendirme çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verilmelidir.
c. Yenilik ve teknolojik geliﬂim deste¤i için, Kalk›nma Ajanslar› taraf›ndan yeni projeler devreye al›nmal›d›r.
d. Yenilik ve teknolojik geliﬂim için bölgede envanter çal›ﬂmas› yap›lmal›; mevcut ve potansiyel iﬂletmeler belirlenerek bu iﬂletmelere yönelik özel programlar oluﬂturulmal›d›r.
5. Bölgenin sanayileﬂme ve kalk›nmas›na katk› sa¤lamas›.
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a. Bölgesel geliﬂme ve kalk›nman›n sa¤lanabilmesi için, kurulacak
iﬂletmelerin teknoloji yo¤un olmas›na önem verilmelidir. ‹ﬂletmelerin yeni teknolojilere kolay uyum gösterebilmesi için, bölgenin
teknik eleman altyap›s›n› destekleyecek yüksek ö¤retim kurumlar› desteklenmeli ve mezunlar›na bölgede kalmalar› için avantajlar
sa¤lanmal›d›r.
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b. Bölgeye d›ﬂ illerden ve çevre ülkelerden gelir getirecek iﬂletmelerin teﬂviklerden daha fazla yararlanmas› sa¤lanmal›d›r. ‹ﬂletme faaliyetlerinin bölgesel düzeyde kalmamas›na özen gösterilmelidir.
c. Bölgeye yabanc› sermayeyi çekecek ﬂekilde uzun süreli özel teﬂvik uygulamalar› geliﬂtirilmeli ve d›ﬂ kaynak ak›ﬂ› sa¤lanmal›d›r.
6. Ekonomik dalgalanmalara dayan›kl›l›k ve güçlü olma.
a. Bölgede desteklenecek ve korunacak olan KOB‹’lerin belirli bir dayan›kl›l›¤a kavuﬂmalar› esas olmal›d›r. Tüm KOB‹’ler yerine, stratejik önemlerine göre ehemmiyetli ve kritik olan KOB‹’ler desteklerden daha fazla yararlanmal›, stratejik önemi az olan KOB‹’ler daha
düﬂük nitelikli imkânlardan yararlanmal›d›r.
b. Güçlü iﬂletmeler ve KOB‹’lerin bölgelerindeki potansiyel emek gücünü ve sermayeyi harekete geçirebilmeleri için, ortakl›klar›, birleﬂmeleri, sermayenin temerküzünü sa¤layacak yeni tedbirler al›nmal›d›r.
7. ‹ﬂgücü, sermaye ve pazar gücü yeterlili¤i.
a. Bölgede kurulacak ve kurulmuﬂ olan iﬂletmelerin iﬂ gücü ve sermaye gücü yeterlilikleri de¤erlendirilerek, belirli bir sermaye ve iﬂ
gücü yeterlili¤ine sahip iﬂletmeler öncelikli olarak desteklenmelidir.
b. Bölgede pazar gücü olan ve pazar›n› bölgenin d›ﬂ›na geniﬂletmiﬂ
olan iﬂletmeler özel destek grubuna al›nmal›d›r.
c. ‹ﬂgücü, sermaye ve pazar yeterlili¤i yüksek olan iﬂletmelere yönelik kredi imkânlar› geniﬂletilmelidir.
d. D›ﬂ sermaye bulan iﬂletmeler izlenmeli ve bu kuruluﬂlara yönelik
iç desteklerde ihracat vergi iadesi gibi belli baz› avantajlar sa¤lanmal›d›r.
8. D›ﬂ ticaret potansiyeli ve kapasitesi.
a. Bölgede KOB‹’lerden d›ﬂ ticaret potansiyeline sahip olanlar belirlenmeli ve bu iﬂletmelere yönelik ihracat, bilgi ve pazar araﬂt›rmas› deste¤i verilmelidir.
b. D›ﬂ sat›m faaliyetleri rasgele ve düzensiz olmas›ndan çok, düzenli olan iﬂletmeler özel olarak ödüllendirilmelidir.
Ortakl›k kültürünün güçlendirilmesi. KOB‹’lerin geliﬂmesi, iﬂletmeler aras› ortakl›k kültürünün güçlendirilmesine ba¤l›d›r. Uzun dönemde bölgedeki
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ferdî teﬂebbüsler yavaﬂ yavaﬂ piyasadan silinme durumuyla karﬂ› karﬂ›ya kalabilir. Do¤abilecek böyle bir olumsuzlu¤un çözümü “güç birli¤ine dayal› ortakl›klar›n” oluﬂturulmas›d›r. ‹ﬂletmecilikte çok ortakl› yap›lara geçme, kültürel al›ﬂkanl›klarla ilgilidir. Küçük iﬂletmelerin birleﬂerek daha büyük ortakl›klar haline gelmeleri hem ülke, hem de bölge ekonomisi için ﬂartt›r.
Küçük iﬂletmelerin birleﬂerek dayan›kl› ortakl›klar kurmalar›yla, hem bölgedeki at›l yat›r›mlar ekonomiye kazand›r›lacak, hem de piyasa gereksiz yere
çok say›da firma ile parçalanarak maliyetlerini karﬂ›layamayacak duruma düﬂmeyecektir.
Bu amaçla bir taraftan özel giriﬂimcilik teﬂvik edilirken di¤er taraftan ise ortakl›k kültürünü kazand›racak bilinçlendirme çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r. Devlet
ortakl›k kültürünü teﬂvik edecek, firma büyüklü¤ü ve cesametini ödüllendirecek tedbirler almal›d›r. Örne¤in, bölgede verilecek teﬂviklerde çok küçük
firmalardan büyük firmalara do¤ru; (a) Artan oranl› vergi indirimleri, (b) Yat›r›m indirimleri, (c) Enerji fiyat› indirimleri, (ç) Pirim uygulamas› indirimleri
getirilebilir. Böylece küçük iﬂletmeler daha fazla avantaj elde etmek için, sahip olduklar› küçük firmalar›n› birleﬂtirme yoluna baﬂvuracaklard›r. Günümüzde küçük iﬂletmelerin ayakta kalabilmelerinin yolu; (a) Maliyetleri düﬂürmek, (b) Ölçek ekonomileri meydana getirebilmek, (c) Öz sermayelerini birleﬂtirip, büyük ﬂirketler kurabilmek ve (ç) Faaliyet harcamalar›n›n yükünü
düﬂürebilmekten geçmektedir.

2.2.14. Bölgeye Küresel Sermayenin Çekilmesi
Do¤u Anadolu ve GAP bölgesine küresel sermayeyi çekmek için çok u¤raﬂ›lmas›na karﬂ›n, yeterli ölçüde baﬂar›l› olunamam›ﬂt›r. Bunun bir çok nedeni vard›r. Fakat en önemli neden bölgedeki terör olaylar›, bölgenin sat›n alma gücünün düﬂük olmas›, zor tabiat koﬂullar› ve yetiﬂmiﬂ iﬂgücü yap›s› yetersizli¤idir. Bölgeye küresel sermayenin çekilebilmesi için “cazip paket programlar›n” uygulanmas›na ihtiyaç vard›r. Paket programlar; e¤itim, altyap›, güvenlik, sa¤l›k, yoksullu¤un giderilmesi, turizm ve ulaﬂt›rma bileﬂenleriyle birlikte düﬂünülmelidir.
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3. SEKTÖREL ANAL‹ZLER
Bu bölümde Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin kalk›nma ve geliﬂme sorunlar› ana ve alt sektör baﬂl›klar› alt›nda incelenmiﬂtir. Bölümde alt
bölgelere ve illere özgü “stratejik sektörler” s›n›flamas› yap›lmaks›z›n önce
genel çerçevede bir durum tespiti yap›lm›ﬂ ve daha sonra de¤iﬂik sektörle
ilgili olarak al›nmas› gereken tedbirler belirlenmiﬂtir. Sektörler; tar›m, sanayi, inﬂaat, ticaret ve hizmetler olmak üzere beﬂ ana grup alt›nda toplanm›ﬂt›r.

3.1. TARIM SEKTÖRÜ
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde birinci önceli¤e sahip sektör
tar›md›r. Tar›m sektörü; (a) Çiftçilik, (b) Hayvanc›l›k, (c) Ormanc›l›k ve
(ç) Bal›kç›l›k alt sektörlerinden oluﬂur. Tar›m sektörü, Do¤u Anadolu
Bölgesine oranla Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde daha fazla geliﬂmiﬂtir.
TÜ‹K 2000 y›l› verilerine göre fert baﬂ›na düﬂen GSMH de¤erleri aç›s›ndan
Türkiye tar›m›na oranla Do¤u Anadolu’nun pay› %10 ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nin pay› ise %15 civar›ndad›r. Potansiyel olarak önümüzdeki y›llarda
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi pay›n›n %20’ye yükselmesi ve Do¤u Anadolu
Bölgesi’nin iki kat›na ç›kmas› muhtemeldir. Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde
GAP Master Plan› projesinin veya AB destekli GAP Kalk›nma Programlar›’n›n
gerçekleﬂmesiyle bölge “Tar›ma Dayal› ‹hracat Merkezi” haline gelecektir. Bu
özellikler nedeniyle önümüzdeki y›llarda Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde
çiftçilik ve ziraat, Do¤u Anadolu Bölgesi’nde ise hayvanc›l›k sektörü birinci
öncelik olarak ortaya ç›kacakt›r.

3.1.1. Tarla Ürünleri Ekicili¤i, Sebzecilik, Meyvecilik ve
Çiçekçilik
Ekicilik ve bitki yetiﬂtiricili¤i sektörü; tarla ürünleri, meyveler, sebzeler, yeﬂil
ve kuru ot, saman ve çiçek üretimi faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyet alan›n›
hayvanc›l›¤› d›ﬂar›da b›rakarak k›saca çiftçilik olarak isimlendirebiliriz.
Çiftçilik sektörünü; Do¤u, Ortado¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri olmak
üzere üç ayr› alt baﬂl›kta ele alabiliriz. Bu s›n›flama yaklaﬂ›m›nda ortaya ç›kan
zorluk önceki y›llarda Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu yaklaﬂ›m› içinde derlenen bilgilerin son y›llarda art›k AB istatistiki s›n›flama birimleri baz›nda ele
al›nmas› ve Ortado¤u Anadolu Bölgesi’nin ayr› bir bölge olarak
de¤erlendirilmesidir. Asl›nda Do¤u Anadolu Bölgesi’nden söz ederken
Ortado¤u ve Kuzeydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin her ikisini de birlikte
düﬂünmekteyiz. Fakat son y›llarda ekonomik raporlar›n alt bölge yaklaﬂ›m›na
uygun olarak haz›rlanmas› nedeniyle Ortado¤u Anadolu Bölgesi verileri ayr›
bir baﬂl›k alt›nda derlenmiﬂtir.
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Do¤u Anadolu Bölgesi. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde çiftçilik, ço¤unlukla
tarla ürünleri üzerinde odaklanm›ﬂt›r. Bölgede bu¤day tar›m› düﬂüktür, onun
yerine genellikle hayvan yemi olarak kullan›lan arpa tar›m› yap›l›r. Düﬂük
s›cakl›¤a dayan›kl› olmas›, k›sa sürede hasat edilebilmesi, hayvan yemi olarak
kullan›lmas› ve bu¤day›n yetiﬂtirilemedi¤i yerlerde yetiﬂebilmesi nedenleriyle
arpa en çok ekilen üründür. Arpadan sonra en fazla tar›m› yap›lan ürün
bu¤dayd›r. Bitlis, Malatya ve Elaz›¤ çevresinde tütün yetiﬂtirilir. Malatya,
Türkiye ve dünyada kay›s› üretiminde ilk s›rada yer al›r. Genel olarak
s›cakl›¤›n düﬂük olmas›ndan dolay› sebzecilik geliﬂmemiﬂtir. Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde tar›m›n ihracata yönlendirilmesine ihtiyaç
vard›r. Tar›m›n ihracata yönlendirilmesi amac›yla, Do¤u Anadolu Bölgesi’nde
üretilen tar›msal ürünlere (patates, kuru so¤an, elma vb. gibi) di¤er bölgelerden farkl› olarak ve y›l boyunca devam edecek ﬂekilde nakdi teﬂvik verilmesi beklenmektedir. Aﬂa¤›daki alt baﬂl›klarda Do¤u Anadolu Bölgesi’nin
baﬂl›ca ﬂehirlerine iliﬂkin tar›m sektörünün özellikleri ele al›nm›ﬂt›r.
Erzurum. Erzurum geniﬂ bir tar›m arazisine sahiptir, fakat tar›msal amaçl› kullan›labilir arazinin tamam› bölge çiftçileri taraf›ndan ne yaz›k ki tam olarak
kullan›lamamaktad›r. Yap›lan araﬂt›rmalar, kullan›labilir arazinin ancak
%75’inin tar›msal üretim amac›yla kullan›labildi¤ini göstermektedir.
Kullan›lan tar›msal alan›n %38’inde sulu, %62’sinde ise kuru tar›m yap›lmaktad›r. Erzurum’da üretilen tarla ürünlerinin verimlilikleri aç›s›ndan yap›lan
s›ralamada tah›l, ya¤l› tohumlar ve yumru bitkilerde Türkiye ortalamas›n›n
alt›nda; buna karﬂ›l›k endüstriyel bitkiler ve yem bitkilerinde ise Türkiye ortalamas›n›n üzerindedir. Sebze ve meyve üretimi aç›s›ndan aile ekonomisi
çerçevesinde üretim yap›lmakta olup, verimlilik oldukça düﬂüktür.
Erzincan. Erzincan ilinde faal nüfusun %55’i tar›m sektöründe istihdam
edilmektedir. Erzincan’›n ülke çap›ndaki tar›msal üretimdeki pay› %1
civar›ndad›r. Bu nedenle, Do¤u Anadolu Bölgesi’nin fazla geliﬂmemiﬂ illeri
aras›nda yer almaktad›r. Tar›mdan sa¤lanan gayri safi has›la il gelirinin
yaklaﬂ›k %55’ini oluﬂturmakta, bunun da %65’i bitkisel, %35’i hayvansal ürünlerden sa¤lanmaktad›r. Erzincan Ovas›’n›n su kaynaklar› aç›s›ndan zengin
olmas›, sulu tar›m imkan› vermektedir. Erzincan ovas› bölümü tamamen
sulanabilmektedir. ‹lin ilk turfanda sebze ve meyve ihtiyac› güney illerinden
temin edilmektedir. Son turfanda sebze ve meyve ise il ihtiyac›n› karﬂ›lamakta olup, d›ﬂar›ya da
gönderilmektedir. Erzincan bölgesi meyvecili¤in
geliﬂmesine ve bölgenin ekonomik yönden kalk›nmas›na katk› sa¤layacak bir
potansiyele sahiptir. Son y›llarda ilden yurt d›ﬂ›na önemli ölçüde meyve
püreleri ve kurutulmuﬂ meyve ihracat› yap›lm›ﬂt›r. Erzincan’da tar›m sektörünün geliﬂtirilmesi için aﬂa¤›daki önerilerde bulunulmuﬂtur:
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1. Tar›msal sanayinin geliﬂmesini sa¤layacak yat›r›m projelerinin
desteklenmesi. Bu tür projelerde hibe ve devlet destek oranlar›n›n
%50’lerden %70’lere ç›kar›lmas›.
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2. Tar›msal ürünlerin depolanmas› ve saklanmas› konusunda yeni
teﬂvik ve desteklerin verilmesi.
3. Bölgede 4 y›ll›k Tar›m Meslek Yüksek Okullar›n›n aç›lmas›.
4. Tar›m bitkileri ile hayvanc›l›¤›n geliﬂtirilmesi aras›nda ba¤ kurulmas› ve bu iki alt sektörün birbirini destekleyecek ﬂekilde
yap›land›r›lmas›.
5. Köylülere ücretsiz gübre ve tohum da¤›t›m uygulamalar›na devam
edilmesi.
6. Tar›msal ürünlerin geniﬂ ve büyük pazarlara etkili bir ﬂekilde
ulaﬂt›r›labilmesi için ulaﬂ›m a¤lar›n›n geliﬂtirilmesi ve ulaﬂ›m
maliyetlerini düﬂürecek tedbirlerin al›nmas›.
7. Tar›msal ürünlerin ihracat›n› kolaylaﬂt›rmak için ilden veya
Erzurum’dan yurt d›ﬂ›na hava yolu ulaﬂ›m›n›n sa¤lanmas›.
8. Çiftçilerin kooperatifleﬂtirilerek örgütlendirilmesinin sa¤lanmas›.
9. Hayvan yemi üretiminin, bölge illeri için önemli bir gelir kayna¤›
haline getirilmesi.
10.Tar›m sektörü için özel teﬂvik sistemlerinin geliﬂtirilmesi.
11.Bölgede organik tar›m, hayvanc›l›k, ar›c›l›k ve tavukçuluk yapan
iﬂletmelere özel teﬂvik uygulamalar› kapsam›nda ücretsiz arsa tahsislerinin yap›lmas›.
Bayburt. ‹lde tar›m ve hayvanc›l›k baﬂlang›çtan beri ekonomiyi sürükleyen
bir rol oynam›ﬂt›r. Tar›m ürünü olarak ilde hububat çeﬂitleri, yem bitkileri,
ﬂeker pancar› ve az da olsa meyve sebze üretimi yap›lmaktad›r. ‹lin sebze
ihtiyac› genelde di¤er illerden karﬂ›lanmaktad›r. Arazinin büyük bir k›sm›
k›raç olup Çoruh vadisinde; Ayd›ntepe ve Sünür ovalar›nda sulu tar›m
yap›lmaktad›r. ‹lin toplam tar›m alan› 131.955 ha.’d›r. Devletin tar›mla ilgilenen çiftçilerin desteklenmesi amac›yla Do¤rudan Gelir Deste¤i vermektedir.
Destek, ürüne de¤il iﬂlenen tar›m arazilerine verilmektedir. Bunun yan›nda
bakanl›k ülkenin kaba yem aç›¤›n› kapatmak için yem bitkileri eken çiftçileri
ürün baz›nda desteklemektedir. Bayburt’ta bu destekler çiftçiler için oldukça
önem taﬂ›yan bir özelli¤e sahiptir. ‹lde yaﬂayan çiftçiler havza bazl› ürünlerin
özel olarak desteklenmesini arzu etmektedirler.
Ortado¤u Anadolu Bölgesi. Bu bölümdeki bilgiler büyük ölçüde Tar›m ve
Köyiﬂleri Bakanl›¤›n›n 2007 y›l›nda haz›rlatt›¤› “Ortado¤u Anadolu Bölgesi
Master Plan›”ndan al›nm›ﬂt›r. TRB Ortado¤u Anadolu Bölgesi, Malatya, Van,
Elaz›¤, Bingöl, Bitlis, Muﬂ, Hakkari ve Tunceli illerini kapsamaktad›r. Bölgenin yüz ölçümü, Türkiye’nin yüzölçümünün %10’una tekabül etmektedir. Ortado¤u Anadolu Bölgesi’nin tar›msal özellikleri aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir:
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Bitki örtüsü. TRB1 alt bölgesinde ço¤unlukla bozk›r tipi bitki toplulu¤u
hakimdir. TRB1 Alt Bölgesinde orman alanlar› Malatya ve Elaz›¤ illerinde yok
denecek kadar az olmas›na karﬂ›n Tunceli ve Bingöl illeri orman alanlar›
bak›m›ndan oldukça zengindirler. Bu ormanlar 2000 m. yüksekli¤e kadar
ulaﬂmaktad›r.26 TRB2 alt bölgesinde bitki örtüsü olarak, bozk›r tipi hakimdir.
Orman alanlar› düﬂük miktardad›rlar. Ormanl›k alanlarda özellikle meﬂe
a¤ac› yayg›n yer kaplamaktad›r. Hakkari ilinde yetiﬂen “ters lale” dünyada
ender bulunan bitki türlerindendir.
Tablo 16. TRB Ortado¤u Anadolu Bölgesi Tar›m Göstergeleri

Kaynak. DPT, ‹llerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geliﬂmiﬂlik S›ralamas› Araﬂt›rmas›
(2003) Yay›n No DPT 2671.

“Tablo 16 incelendi¤inde k›rsal nüfus baﬂ›na düﬂen tar›msal üretim de¤eri
Türkiye’de 1124 YTL iken, TRB Ortado¤u Anadolu Bölgesi’nde 828 YTL ile
ülke ortalamas›n›n alt›ndad›r. Türkiye’nin toplam tar›msal üretim de¤erinin %
5,32’si TRB Ortado¤u Anadolu Bölgesi’nden elde edilmektedir. Bölgede k›rsal
nüfus baﬂ›na tar›msal üretim de¤eri aç›s›ndan Tunceli ve Elaz›¤ illeri ilk s›ralarda yer almaktad›r. En az üretim de¤eri ise Hakkari ilinde gerçekleﬂmektedir.”27
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Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi ziraat ve çiftçilik aç›s›ndan büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye bu bölgede ziraat›,
çiftçili¤i, bahçecili¤i, meyvecili¤i, narenciye yetiﬂtiricili¤ini, f›st›k
yetiﬂtiricili¤ini, tohumculu¤u ve fidan yetiﬂtiricili¤ini geliﬂtirecek paket projeler oluﬂturmal› ve ayn› zamanda bu projeleri bölgedeki küçük iﬂletmecili¤in
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altyap›s›n› geliﬂtirecek ﬂekilde kurgulamal›d›r. Bölgede iﬂlemeye elveriﬂli
tar›msal arazi miktar› yaklaﬂ›k 2.477.000 hektar olup, toplam arazinin %33’ü
kadard›r. K›s›tl› bir biçimde iﬂlemeye olan uygun arazi miktar› da (694.000
hektar) hesaba kat›ld›¤›nda, bölge topraklar›n›n %42’sinin tar›ma elveriﬂli
oldu¤u görülür. Geniﬂ tar›msal alan bu bölgeye yönelik önemli projelerin
haz›rlanmas›n› gerektirmektedir. Türkiye’nin %28 suyu bu bölgede bulunmaktad›r, dolay›s›yla bölgede uluslararas› düzeyde bir sulu tar›m araﬂt›rma
enstitüsünün kurulmas›na büyük ihtiyaç vard›r. Bölgede tar›m›n ve çiftçili¤in
geliﬂtirilebilmesi için aﬂa¤›daki ad›mlar at›labilir:
1. Bölgedeki toprak da¤›l›m›, mülkiyet düﬂmanl›¤› yap›lmadan gözden geçirilmeli, mümkün olan yerlerde topraks›z veya küçük
toprak sahibi halk›n “optimum büyüklükte” arazi sahibi olma
imkânlar› geliﬂtirilmelidir. Bölgedeki araziler, ne büyük parçalar
halinde a¤al›k sistemine terk edilmeli, ne de küçük verimsiz
adac›klar olarak kalmal›d›r.
2. Bölgede küçük çiftliklerin ortaya ç›kmas› ve bilimsel anlamda
ziraat yap›lmas› için ziraat merkezlerinin say›s› art›r›lmal›d›r.
3. Ziraat mühendislerinin bölgede daha çok istihdam› için, yeni tedbirler al›nmal›d›r. Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤›’n›n “2000 Köye 2000
Tar›m Gönüllüsü” programlar› çerçevesinde köylere gönderilecek
ziraat mühendisi ve veterinerlerin say›s› daha da art›r›lmal›d›r.
4. Bölgenin kapsaml› bir tar›m envanteri ç›kar›larak, tar›mda kay›tl›
ve programl› üretim sistemlerine geçilmelidir.
5. Bölge üniversitelerinde tar›m› geliﬂtirecek araﬂt›rma laboratuarlar›
kurulmal› ve bu laboratuarlar için özel ödenekler ayr›lmal›d›r.
6. Bölgede yüksek verim için tarlalar›n toprak numunelerinin analizleri ücretsiz olarak yap›lmal›, köylüden ücret talep edilmemelidir.
Topra¤›n geliﬂtirilmesi toprak analizlerine göre yap›lmal›d›r.
7. Çiftçi nüfusun tar›msal faaliyet alan› geniﬂletilmeli, ziraat yan›nda
tohumculuk, fidecilik, çiçekçilik, serac›l›k, meyvecilik gibi yan
u¤raﬂ› alanlar› oluﬂturulmal› ve senenin daha büyük k›sm›nda faal
olmalar› sa¤lanmal›d›r.
8. Sulanabilir topraklar›n alan› geniﬂletilmeli ve bu topraklardaki
sulama rejimleri disiplin alt›na al›nmal›d›r.
9. Özellikle tuzlanma e¤ilimi gösteren topraklarda tuzlanmay›
önleyecek, yörenin toprak yap›s›na uygun fidan, a¤aç ve bitkilerin
ekimi için bilimsel araﬂt›rmalar yap›lmal› ve bu bitkilerin ekimi
için devlet deste¤i sa¤lanmal›d›r. Tuzlanmay› önlemek için damla
sulama sistemine geçilmelidir.
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10.Bölgede sertifikal› yem bitkileri yetiﬂtiricili¤i özendirilmeli ve bu
amaçla özel projeler uygulanmal›d›r. Yem bitkilerinin yetiﬂtirilmesi hayvanc›l›¤›n geliﬂtirilmesi aç›s›ndan önemsenmekte ve ayn›
zamanda azot aç›s›ndan zengin olan bu bitkilerin topra¤›n yap›s›n›
güçlendirece¤i düﬂünülmektedir. Yem bitkisi yetiﬂtiricili¤inin
geliﬂtirilmesi için yeni yem ürünleri tan›t›lmal›, verimlilik art›ﬂ› ve
ekicili¤iyle ilgili olarak e¤itim, bilgilendirme ve bilinçlendirme
toplant›lar› yap›lmal›d›r.
11.Devlet tar›m iﬂletmelerinde üretilecek olan fi¤, korunga, yonca,
sorgum, silajl›k m›s›r gibi yem bitkilerinin tohumlar› belli bir program dahilinde çevre yetiﬂtiricilerine ücretsiz olarak da¤›t›lmal›d›r.
Bölgede yem bitkilerinin tarla tar›m› içindeki pay› %10’lar seviyesine ç›kar›lmal›d›r.
12.Bölgede yem bitkileri üretimi yapmak üzere baﬂvuran üreticilere,
sertifikal› tohumluk kullan›m›na göre çok y›ll›k yem bitkisi
ekiliﬂleri ile tek y›ll›k yem bitkisi ekiliﬂlerinde dekar baﬂ›na yap›lan
ödemeler art›r›lmal›d›r.
13.Yem bitkileri ekiliﬂlerinde tohumluklara %100 proje ödene¤i verilmelidir.
14.Yem bitkileri üretiminde kullan›lmak üzere, sat›n al›nan alet ve
makineler fatura bedelinin yüzde 50’sine kadar desteklenmelidir.
15.Sertifikal› yem bitkileri tohumluk üretimine ayr›ca özel destekler
verilmelidir. Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤›nca tohumculuk kuruluﬂu olarak
kabul edilen ve Çiftçi Kay›t Sistemi’ne kay›tl› arazilerde sertifikal›
yem bitkileri tohumlu¤u üreten/ürettiren özel sektör tohumculuk
kuruluﬂlar›na, sertifikaland›rd›klar› tohumluklar için kilogram
baﬂ›na yap›lan destekleme ödemeleri art›r›lmal›d›r.
16.Bölgede pamuk, m›s›r, tütün, patates, kolza, yer f›st›¤› ve soya gibi
endüstri bitkilerinin ekimi ve buna dayal› sanayi altyap›s›n›n
geliﬂmesi teﬂvik edilmelidir. Köylüden yem bitkilerinin al›nmas›
garanti edilmelidir.
17.Türkiye’de ciddi bir pamuk üretimi aç›¤› olmas› nedeniyle pamuk
üretimi ön plana ç›kar›lmal› ve bu amaca yönelik teﬂvikler geliﬂtirilmelidir.
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18.Bölgede sulu tar›m yapan çiftçilere m›s›r ekimi hakk›nda bilgi verilmeli ve pamu¤a göre masraf›n›n %60 daha ucuz olmas›
nedeniyle, pamuktan sonra ikinci ürün olarak tercih etmeleri
sa¤lanmal›d›r. M›s›r üreticilerinin ma¤dur olmamalar› için,
TMO’nun zaman›nda aç›lmas› temin edilmelidir.
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19.Bölgede “tar›m ürünlerini iﬂleme ve kalitelerine göre s›n›fland›rma” tesisleri ve bu maksatla kurulan iﬂletmeler teﬂvik edilmeli,
böylece ihracat için kalite altyap›s› oluﬂturulmal›d›r.
20.Çiftçinin tar›msal ürünlerinin de¤erini tam olarak alabilmesi için,
da¤›t›m, sat›ﬂ ve büyük tüketim merkezlerine ulaﬂ›m için
kolayl›klar getirilmelidir.
21.Ürünlerin stopaj vergileri düﬂürülmeli ve ürünün nihai sat›ﬂ fiyat›
ile köylünün elinden ç›k›ﬂ fiyat› aras›ndaki oranlar yak›ndan takip
edilmeli ve makul olmayan aç›klar› ortadan kald›racak tedbirler
al›nmal›d›r.
22.Tar›msal sanayi ürünlerine daha kolay ve elveriﬂli ﬂartlarda sahip
olabilmek için destek sa¤lanmal›d›r.
23.Köylerde tar›msal kalk›nma kooperatifleri kurularak bu kooperatiflere tohumluk, tar›msal bilgi deste¤i, fidan deste¤i, küçük ve
büyük baﬂ hayvan deste¤i sa¤lanmal›d›r.
24.Sulama ile bölge topraklar›n›n tuzlanmas›n› önlemek için, çiftçi
bilinçlendirme programlar› uygulamaya al›nmal› ve bilinçli tar›m
yapma uygulamalar› geliﬂtirilmelidir.
25.Özellikle Mardin ve ﬁanl›urfa’da kuyu suyuyla sulama önemli bir
yer tutmakta oldu¤undan çiftçilerin kendi imkanlar›yla yapt›klar›
sulama faaliyetleri devletin elektrik deste¤i ile desteklenmelidir.
26.Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan tar›msal sanayinin geliﬂmesi için, 81
ilde uygulamaya al›nan K›rsal Kalk›nma Yat›r›mlar›n› Destekleme
Program›’n›n tan›t›m› bölgede daha etkili bir biçimde yap›lmal› ve
yararlanan vatandaﬂ say›s› art›r›lmal›d›r.
27.ﬁanl›urfa gibi belirli ﬂehirlerde organik tar›m aç›s›ndan kümelenme ortamlar› yarat›lmal›d›r.
Güneydo¤u Anadolu’nun do¤al bitki örtüsü bozk›rd›r. Bununla birlikte, baraj sistemlerinin geliﬂmesiyle bölgenin görünümünde önemli ölçüde de¤iﬂiklikler ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ormanlar›n en az alan kaplad›¤› bölgede,
mevcut ormanlar›n büyük bölümü tahrip edilmiﬂtir.
Bölgede yap›lan tar›m›n halk›n temel geçim kayna¤› oldu¤u dikkate al›n›rsa,
kurakl›k sorunun aﬂ›larak sulamaya önem verilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› ön
plana ç›kmaktad›r. Bölgede tar›m topraklar›n›n bir bölümünün küçük ve çok
parçal›, tar›m iﬂletmelerinin küçük iﬂletmeler ﬂeklinde olmas› tar›msal verimi
düﬂürmektedir. A¤al›k sisteminin büyük arazi sistemleriyle; bölünmüﬂ küçük
toprak parçalar› aras›nda optimum arazi büyüklü¤üne dayal› yeni yaklaﬂ›mlara ihtiyaç vard›r. Kurakl›k sebebiyle her y›l tar›m alanlar›n›n üçte biri nada-
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sa b›rak›lmaktad›r. Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin tamamlanma oran›n›n
artmas›yla birlikte sulu tar›m alanlar› geniﬂleyecek, nadasa b›rak›lan arazi azalacak ve tar›m› yap›lan ürün çeﬂidi aratacakt›r. Bölgede tar›m›n geliﬂmesiyle
Güneydo¤u Anadolu Projesinin tamamlanmas› aras›nda büyük bir iliﬂki bulunmaktad›r. Bölgede tar›m sektörünün desteklenmesi ve geliﬂmesiyle ﬂu faydalar sa¤lanm›ﬂ olacakt›r:
1. K›rsal kesimde yaﬂayan insanlar›n gelir seviyeleri artacak ve köyden ﬂehre olan göç dalgas›n›n h›z› yavaﬂlama e¤ilimi içine girecektir. Gelir seviyesi yükselen insanlar›n bir bölümü ilçeye ve ile
göç etse bile bir süre sonra köyler yaﬂama aç›s›ndan cazibesini yeniden kazanacakt›r.
2. ‹stihdam ve iﬂsizlik sorunlar›, yerel bölgelerdeki çal›ﬂma münasebetiyle hafifleyecek ve insanlar büyük ﬂehirlerde iﬂsiz kalmak yerine, kendi köylerinde çal›ﬂmay› tercih edecektir.
3. Bölge, Ortado¤u ülkelerinin tar›m ve g›da deposu hâline gelecek
“tar›m ihracat” merkezi olarak geliﬂecektir.
4. Tar›m›n güçlenmesi ve tar›msal has›lan›n artmas›yla birlikte, bölgede tar›m ve g›daya dayal› bir sanayileﬂme ortaya ç›kacak, bu vesileyle “tar›m sanayi kümesi” bölgenin genel karakteristi¤i olacakt›r.
5. Sulu tar›ma geçilmesi münasebetiyle çeﬂitli ürünlerde yüzde
100’lerden yüzde 500’lere kadar uzanan genel bir verimlilik art›ﬂ›
ortaya ç›kacak ve bu vesileyle bölge halk›n›n hayat standard› yükselecektir.
6. Sulama öncesinde bölgede üretilmeyen soya, yer f›st›¤›, m›s›r, ayçiçe¤i ve fasulye gibi ikinci ürünler tar›m portföyüne al›nacak ve
böylece halk›n çal›ﬂma ve üretme al›ﬂkanl›klar› önemli ölçüde de¤iﬂecektir.
May›nl› araziler. Bölgede dünya tar›m› ile entegrasyonu sa¤layacak avantajl› bir çok imkân bulunmakla birlikte, belirli k›s›tlamalar da söz konusudur ve
bunlar›n baﬂ›nda da may›nl› araziler gelmektedir. Bölgenin s›n›rlara yak›n
yerlerinde may›nlanan arazi miktar› sadece Mardin’de 45,3 milyon metrekarelik alan› kaplamaktad›r. Mardin bölgesindeki may›nl› arazilerin temizlenme
karﬂ›l›¤› olarak 49 y›ll›¤›na ihalesi gündeme gelmiﬂ, fakat daha sonra bu ihale iptal edilmiﬂtir.
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Türkiye’de Suriye s›n›r›nda bulunan toplam may›nl› arazi miktar› ise 3,5 milyon dönümdür ve toplam olarak K›br›s’›n büyüklü¤üne eﬂittir. 1956 y›l›nda
çiftçilerden kamulaﬂt›rma yoluyla sat›n al›nan ve may›nlanan bu bölgenin yeniden tar›ma aç›lmas› bölgesel kalk›nma için büyük öneme sahiptir. Bu arazilerin temizlenip organik veya normal tar›ma aç›lmas› ile bölge önemli bir
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tar›m üretim alan› haline gelebilir. May›nl› arazilerin temizlenmesi için bir
plan oluﬂturulmal› ve en geç beﬂ y›l içinde tüm arazi may›nlardan temizlenmelidir. S›n›r›n hemen karﬂ›s›nda Suriye’de petrol ç›km›ﬂ olmas› bu bölgede
petrol bulunma ihtimalini güçlendirmektedir. O nedenle may›nl› araziler,
hem petrol hem organik tar›m ve hem de normal tar›m aç›s›ndan önemini
korumaktad›r.
May›nl› tar›m arazilerin temizlenmesine ‹ngiliz, ‹srail, Ukrayna, H›rvatistan,
Rusya, Fransa, Danimarka ve ‹sveç firmalar› talip olmuﬂlard›r. Bu ülke firmalar›n›n h›zl› ve seri bir ﬂekilde temizleme uygulamas› yapabilmelerine karﬂ›l›k, bölgede uzun süre kalmalar› söz konusu olabilecektir. Bu nedenle may›nl› arazilerin temizlenmesi iﬂi, Türk ve yabanc› firmalara birlikte yapt›r›lmal›d›r.
Sanayi bitkileri. Bölgenin bir di¤er üstün yönü sanayi bitkilerini yetiﬂtirme
zenginli¤i ve potansiyeline sahip olmas›d›r. Bunlar›n baﬂ›nda da pamuk, m›s›r ve ya¤l› bitkiler gelmektedir.
Pamuk üretimi. Türkiye, dünyada önemli bir pamuk üreticisi ülkedir. Türkiye pamuk üretimi, son otuz y›lda 500 bin ton/lif’ten, 900 bin ton/life kadar
yükselmiﬂtir. 1980’lerin baﬂ›nda toplam tüketimi 300 bin ton seviyesinde
iken, bu miktar bugün 1,6 milyon ton-life kadar ulaﬂm›ﬂt›r. Bugün, 800 bin
ton civar›nda lif pamuk ithal edilmektedir. Pamuk ithalat›, a¤›rl›kla ABD, Yunanistan, Suriye, Türkmenistan ve Özbekistan’dan yap›lmaktad›r. Bölgedeki
sulama kanallar› tamamland›¤›nda pamuk ekimi önemli ölçüde artacakt›r. Bu
sayede pamuk satan bir ülke konumuna gelece¤imiz gibi stratejik ürün avantaj› da elde etmiﬂ olaca¤›z. Yap›lan araﬂt›rmalara göre dünyan›n en kaliteli pamu¤u bu bölgede üretilmektedir. Bölge gelecekte AB’nin pamuk deposu olma potansiyeline sahiptir. Daha yo¤un bir üretim faaliyeti için, pamuk ekicili¤inin desteklenmesi ve yeni yasal düzenlemelerin yap›lmas› gerekmektedir.
ﬁu an Türkiye pamuk ekiminde dünyada yedinci s›rada, üretim de ise alt›nc› s›radad›r (bk., Tablo 17).
M›s›r üretimi. Endüstriyel ürünlerden bir di¤eri m›s›rd›r. Türkiye’de y›lda 3,5
milyon ton m›s›r tüketilmekte, bunun her y›l ortalama 1,5 milyon tonu ithal
edilmektedir. Güneydo¤u Anadolu bölgesi bu aç›¤› kapatacak potansiyele sahiptir. M›s›r bitkisi, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi gibi s›cak iklimlerde ve sulu koﬂullarda ekim nöbeti sistemlerinde, ikinci ürün olarak yer alabilecek
önemli bir bitkidir. Devletin uygulayaca¤› teﬂvik sistemleriyle bölgedeki m›s›r üretimini art›rmas›, ayn› zamanda hayvanc›l›¤›n geliﬂmesine de destek sa¤layacakt›r.
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Tablo 17. Türkiye Lif Pamuk Üretimi

ﬁekil 7. Türkiye’de pamuk ithalat ve ihracat rakamlar›.
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Organik tar›m. Güneydo¤u Anadolu’nun may›nlarla kapl› olan yerlerindeki topraklar›n kimyasal gübrelerle büyük ölçüde kirlenmemiﬂ olmas› buralarda organik tar›m ihtimalini art›rmaktad›r. Bunun için ülke ihtiyaçlar› ve
ihracat potansiyeli dikkate al›narak, halka organik tar›m yap›lmas› yönünde yönlendirme yap›lmal› ve buna yönelik teknik ve malî destekler sunulmal›d›r. Yap›lan araﬂt›rmalara göre, az geliﬂmiﬂ bölgelerdeki üreticiler için
gelir art›r›c› alternatif bir üretim modeli olarak nitelendirilen organik tar›m
alan› 111 bin hektara ulaﬂ›rken, bunun 14 bin hektar› Güneydo¤u Anadolu’da bulunmaktad›r. Organik tar›m yap›labilmesi için may›nl› araziler, bütçeden yeterli kaynak aktar›larak temizletilmeli ve organik tar›m yap›lacak
ürünler net bir ﬂekilde belirlenmelidir. Organik tar›mla ilintili bir di¤er konu organik giysilerdir. GAP ‹daresi Baﬂkan›na göre organik giysi üretimi 1015 y›l sonras›n›n aranan, parlak sektörlerinden biri olacakt›r.28 Organik tar›m ürünlerinin konvansiyonel tar›m ürünlerine göre ortalama dört kat› fiyatla sat›lmas›, bölge halk› için yeni gelir kayna¤› olma ümidini art›rmaktad›r.
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Kelkit ilçesi ve çevresinde organik tar›m üretiminin desteklenmesine yönelik
olarak bir proje baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu giriﬂimin amac›, bölgede organik tar›m konusunda gerçekleﬂtirilen bir özel sektör yat›r›m›n›n bölge çiftçileri üzerindeki olumlu etkilerini artt›rmakt›r. Bu proje, kamu-özel sektör ortakl›¤› olmas›
aç›s›ndan da özel bir önem taﬂ›maktad›r.
Sulama. Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin
yaklaﬂ›k %20’si aﬂa¤› F›rat ve Dicle Havzas›’ndan oluﬂan GAP Bölgesi’nde yer
almaktad›r. Halen bölgede bulunan barajlara ait sulama kanallar›n›n sadece
%12-13’ü bitirilmiﬂ durumdad›r. Bölgede sulanabilir arazinin 1,8 milyon hektar oldu¤u hesaplanm›ﬂt›r. Halen sulanabilir olan topraklar›n 160 bin hektar
kadar›n›n suland›¤› bildirilmektedir.29 Bunun yaklaﬂ›k %5’i devlet taraf›ndan
%10 kadar› da vatandaﬂlar taraf›ndan yap›lmaktad›r.30 Bölgedeki topraklar›n
yaklaﬂ›k %60’›nda sulama faaliyetleri için henüz herhangi bir giriﬂim baﬂlat›lmam›ﬂt›r. Bunun yan›nda inﬂaat halindeki sulama tesislerinin bir an önce bitirilmesi ve ayn› zamanda yeni projelerin baﬂlat›lmas› gerekmektedir. E¤er sulanabilir arazinin tamam› sulan›rsa, yaklaﬂ›k 5 milyon insana yeni iﬂ sahalar›n›n aç›laca¤› hesaplanm›ﬂt›r. Bu rakam ise bölgede yaﬂayan toplam nüfusun
yar›s›ndan fazlas›na tekabül etmektedir. Ayr›ca sulaman›n ekonomiye y›ll›k
ortalama 3 milyar dolar katma de¤er kazand›raca¤› hesaplanm›ﬂt›r. Sulama olgusu, kanallar, iﬂletme, halk›n bilinçlendirilmesi ve do¤ru ürünlerin seçilmesiyle bir bütündür. Bu nedenle sulama hadisesini sadece kanal açma ve tesis
yapma olay› olarak görmemek gerekir.
Yonca Yetiﬂtiricili¤i. ‹nsan beslenmesinin temel taﬂ›n› oluﬂturan proteinin ana
kayna¤› hayvansal besinlerdir. Bu besinlerin temin edilmesinin en iyi yolu ise
hayvanc›l›¤›n geliﬂtirilmesidir. Bugünkü durumuyla çay›r ve meralar, gerek
alan ve gerekse verim yönüyle hayvanlar›m›z› beslemekten uzakt›r. Ege ve
Orta Anadolu bölgelerinin pulluk alt›ndaki ziraat arazilerinden devaml› bir
mera hayvanc›l›¤› düﬂünülmeyece¤inden ﬂartlar›m›za daha uygun olan ah›r
hayvanc›l›¤› bu boﬂlu¤u dolduracakt›r.
Ülkemizde entansif hayvanc›l›k fazla yayg›nlaﬂmam›ﬂt›r. Bu tür hayvanc›l›¤›n
yay›lmas› için yem bitkilerinin ucuza mal edilmesi ve yetiﬂtiricili¤inin yayg›nlaﬂmas› gerekmektedir. Yonca, yüksek verim ve besleme de¤eriyle bu boﬂlu¤u kapatacak en önemli yem bitkilerinden biridir. Tar›m› yap›lan tüm yem
bitkilerinden daha yüksek yem de¤erine sahiptir. Oldukça lezzetli olan yonca hemen her cins hayvana verilir. Kendisinden sonra ekilen bitkilere de iyi
bir tarla topra¤› b›rak›r. Yurdumuzun her bölgesinde yetiﬂir. Do¤u Anadolu
ve yüksek bölgelerde, so¤u¤a dayan›kl› çeﬂitlerden “Kayseri” ve “ Muﬂ Yoncas›” gibi çeﬂitler yetiﬂtirilebilir. Yap›lan denemelerde ﬁanl›urfa Harran Ovas›nda çok iyi yetiﬂtirildi¤i görülmüﬂtür.
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3.1.2. Hayvanc›l›k, Besicilik ve Hayvansal Ürünler
Aﬂa¤›daki bölümde hayvanc›l›k sektörü k›sa özetler halinde önce bölgeler,
daha sonra ﬂehirler baz›nda analiz edilmiﬂ ve son olarak hayvanc›l›k sektörünün geliﬂtirilmesi için al›nmas› gereken tedbirler ve öneriler derlenmiﬂtir.
Kuzeydo¤u ve Ortado¤u Anadolu Bölgesi. Bir bütün olarak Do¤u Anadolu Bölgesi, hayvanc›l›k sektörü aç›s›ndan oldukça uygun bir altyap›ya sahiptir. Güneydo¤u Anadolu’ya göre bölgenin genel karakteristi¤i hayvanc›l›k sektörünün ön plana ç›kmas›d›r. Bölgede çay›r ve otlaklar›n fazla yer
kaplamas› hayvanc›l›¤› teﬂvik edici, k›ﬂlar›n uzun ve sert geçmesi ise s›n›rlay›c› bir özelliktir. Erzurum-Kars Bölümü’nde yaz ya¤›ﬂlar› ile oluﬂan çay›rlar›n geniﬂ alan kaplamas› büyükbaﬂ hayvanc›l›¤›n geliﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Bölgede canl› hayvan, yapa¤›, tereya¤› ve peynir halk›n önemli geçim kaynaklar›d›r.
Erzurum. 2,5 milyon hektar yüz ölçüme sahip ﬂehir arazisinin %61’i
(1.548.000 ha.) çay›r ve meralarla kapl›d›r. Bu özelli¤i ile Erzurum Türkiye’de
çay›r ve mera geniﬂli¤i aç›s›ndan birinci s›rada yer almaktad›r. Türkiye’nin
toplam mera alan› 12,3 milyon ha.’d›r. Bu alan›n %13’ü Erzurum’da bulunmaktad›r. ‹ldeki meralar›n y›ll›k kuru ot üretimi bölge hayvanc›l›¤›n›n kaba
yem ihtiyac›n›n ancak %40’›n› karﬂ›lamaktad›r. Bu durumda büyük ölçüde
meraya dayal› olan hayvanc›l›¤›n kaba yem aç›¤›n›n %60’lar seviyesinde oldu¤unu göstermektedir. Erzurum Bölgesi’ndeki çay›r ve mera ›slah› ile ilgili
çal›ﬂmalar son iki üç y›l içinde duraklama içine girmiﬂ gibidir. Bu konuda yeniden canland›r›c›, iﬂlemleri basitleﬂtirici ve umutlar› yeﬂertici çal›ﬂmalara ihtiyaç bulunmaktad›r (Erzurum ilindeki mera ›slah› ile ilgili olarak son y›llardaki geliﬂmeler konusunda bk., Tablo 18).
‹ldeki 800 bin baﬂa yaklaﬂan s›¤›r mevcudu, Türkiye toplam s›¤›r varl›¤›n›n
%5’ini oluﬂturmaktad›r. ‹ller baz›nda s›¤›r say›s› aç›s›ndan Erzurum birinci s›rada yer almaktad›r. Bununla birlikte Erzurum ilinde büyükbaﬂ hayvan baﬂ›na
verim çok düﬂüktür. Bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalar hem say› hem de verim
bak›m›ndan yeterli olmam›ﬂt›r. Hayvan çevre koﬂullar› iyileﬂtirilmeden, sadece
suni tohumlama ile baﬂar› mümkün de¤ildir. Erzurum ‹li Büyükbaﬂ Hayvan Islah› (2005-2010) projesi bu aç›dan büyük önem taﬂ›maktad›r. Süt üretimi ve
endüstrisi bölge kalk›nmas›nda rol alabilecek potansiyele sahiptir. Hayvan üretim birliklerinin kurulmas› hayvansal üretimde h›zl› kalk›nmay› sa¤layabilir.
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Küçükbaﬂ hayvan aç›s›ndan 1,5 milyon koyun mevcuduyla Konya, Van ve
ﬁanl›urfa illerinden sonra dördüncü s›rada yer almaktad›r. Ancak hayvanc›l›k
potansiyeli aç›s›ndan oldukça verimli olmas›na ra¤men, ilde bugüne kadar
bu alanda arzulanan geliﬂme tam olarak sa¤lanamam›ﬂt›r. Son y›llarda ithala-
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t›n yasaklanmas›yla birlikte sektörde olumlu geliﬂmeler yaﬂanmaktad›r. ‹thalat›n serbest b›rak›lmas›yla birlikte adeta hayvanc›l›¤› terk etmeye baﬂlayan
üretici, son y›llarda faaliyetlerini canland›rmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bunu en önemli
göstergesi, yöre insan›n›n kooperatifleﬂmeye karﬂ› olumsuz tavr› olmas›na
ra¤men son y›llarda bu görüﬂlerini de¤iﬂtirmeye baﬂlam›ﬂ olmas›d›r. Hayvanc›l›¤›n geliﬂmekte oldu¤unun bir di¤er önemli göstergesi de, ›rk ›slah› çal›ﬂmalar›nda yaﬂanan olumlu geliﬂmelerdir. Benzer biçimde genel olarak hayvan say›s›ndaki azal›ﬂa karﬂ›l›k et üretimi giderek art›ﬂ göstermeye baﬂlam›ﬂt›r. Birim hayvandan elde edilen verimin artmas›yla birlikte çok daha olumlu
sonuçlar elde edilebilecektir.
Erzincan. Erzincan tar›m›nda hayvanc›l›k ikincil ekonomik u¤raﬂt›r. ‹l alan›n›n yaklaﬂ›k %34’lük bir bölümü çay›r ve meralardan oluﬂur. Hayvanc›l›k daha çok koyun ve keçi gibi küçükbaﬂ hayvan yetiﬂtiricili¤ine dayan›r. Son zamanlarda büyükbaﬂ hayvanc›l›k çal›ﬂmalar›nda da bir art›ﬂ söz konusudur.
Bunu destekleyen faktörler; Hayvanc›l›k ve kooperatif faaliyetlerine verilen
destekler ile yem bitkileri ekim alanlar›ndaki art›ﬂlard›r.31 2004 y›l› sonu itibar›yla ilde 6000 rakam›na ulaﬂan suni tohumlama say›s› da ildeki hayvan ›rklar›n›n iyileﬂtirilerek saf ›rklara yak›n ›rklar›n elde edilmesiyle et ve süt üretiminde art›ﬂ gözlenmektedir. Özellikle ildeki kooperatiflerin iyi çal›ﬂmas› ile
hayvanc›l›k sektöründeki bu geliﬂmelerin umut verdi¤i belirtilmiﬂtir.
Bayburt. ‹lde 2006 y›l› istatistik rakamlar›na göre 85.305 adet küçükbaﬂ hayvan varl›¤› bulunmaktad›r. Meralar›n genel durumu büyükbaﬂ hayvan yetiﬂtiricili¤inden çok küçükbaﬂ hayvan yetiﬂtiricili¤ine elveriﬂlidir. Ancak çiftçiler
koyunculuktan vazgeçerek büyükbaﬂ hayvan yetiﬂtiricili¤ine özenmektedirler. Bu durumun genç nüfusun göç etmesi, pazarlamadaki dalgalanmalar, çoban teminindeki s›k›nt›lar, küçük ölçekli hayvanc›l›k iﬂletmeleri ve psikolojik
sebeplerden kaynakland›¤› tespit edilmiﬂtir.32
Kars. “Kars ilinde hayvanc›l›k temel iktisadi sektördür. Kars ve yöresi, geniﬂ
otlak ve çay›rlar›yla geçmiﬂten beri ülkemiz hayvanc›l›¤›n›n oda¤› olagelmiﬂtir. ‹klim ve co¤rafi ﬂartlar›n k›s›tlad›¤› bitkisel üretimden elde edilen gelirin
yetersizli¤i, buna karﬂ›l›k mera ve çay›rlar›n fazlal›l›¤› Kars’ta do¤al olarak
hayvanc›l›¤a bir yönelimi getirmiﬂtir. Zira çay›r ve meralar il topraklar›n›n
yaklaﬂ›k üçte birini kaplamakta, bu durum ise ilde hayvanc›l›¤› teﬂvik eden
bir unsur olmaktad›r. Bu nedenle, ilde daha çok geleneksel usullerle mera
hayvanc›l›¤› yap›lmaktad›r. Modern yöntemlerle hayvanc›l›k ise pek geliﬂmemiﬂtir.”33
Öneriler. Kuzeydo¤u ve Ortado¤u Anadolu Bölgesinde hayvanc›l›¤›n ve özellikle meralar›n geliﬂtirilmesine yönelik öneriler aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir:
1. Hayvanc›l›¤›n geliﬂtirilmesi mera ve çay›rlar›n geniﬂletilmesi ve ›slah› ile birlikte düﬂünülmelidir.
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2. Meralar›n tespit, tahdit, tahsis, kurallara uygun kullan›m›yla ilgili
prosedürler ve bürokratik iﬂlemler oldukça yo¤un, karmaﬂ›k ve
uzundur. Bunlar basitleﬂtirilmeli ve daha k›sa süre içinde çözüm
al›nacak yöntem ve prosedürler geliﬂtirilmelidir (Tablo 18).
3. Mera ›slah› projelerine iﬂlerlik kazand›r›lmal› ve bu projelerin devreye al›nmas› h›zland›r›lmal›d›r.
4. ‹ki y›ldan baﬂlayarak 5 y›la kadar uzanan mera ›slah› projeleri ne
yaz›k ki verimli bir ﬂekilde sonuçland›r›lamamakta ve etkili sonuçlar al›namamaktad›r. Sürecin basitleﬂtirilmesine ve h›zland›r›lmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r.
5. Mükemmelci yaklaﬂ›mlar mera ›slah sürecini ve haz›rlanan projeleri t›kamakta ve h›zl› yol al›nmas›n› önlemektedir.
6. Meralar›n otlatma sezonunda aﬂ›r› ve bilinçsiz otlatma ile bozulmas›n›n önüne geçmek için il genelgeleri bölgesel koruma genelgeleri haline getirilmelidir.
7. ‹l d›ﬂ›ndan gelen göçerlere ait küçükbaﬂ hayvan otlatma bask›lar›n› baﬂar›l› ve etkili bir ﬂekilde yönetecek sistemler geliﬂtirilmeli ve
bu sistemler konusunda sürü sahipleri e¤itilmelidir.
Tablo 18. Y›llar ‹tibariyle Erzurum ‹linde Uygulanan Mera Islah ve
Amenajman Projeleri
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Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Hayvanc›l›k konusunda önemli bir potansiyele sahip olunan bölgede maalesef hayvan varl›¤› say›s› her geçen gün
azalmaktad›r. Güneydo¤u Anadolu’da halk›n geçim kayna¤› olan hayvanc›l›k, terör döneminde meralar›n kapat›lmas›, da¤da, k›rda can ve mal güvenli¤inin olmamas› yüzünden büyük ölçüde darbe yemiﬂtir. Öte yandan a¤›r
k›ﬂ ﬂartlar› ve yoksulluk hayvanc›l›¤› engellemektedir. Oysa bölgede ekonomik büyümenin, tar›m› geliﬂtirmenin ve göçü önlemenin yolunun hayvanc›l›ktan geçti¤i bilinmektedir. Modern hayvanc›l›k uygulamas›na geçilmesi, bölgedeki istihdam alanlar›n› geniﬂletecek, hayvanc›l›¤›n ve hayvani
ürünlerin pazarlama imkânlar›n› geliﬂecektir. Bu münasebetle bölgesel
özellikler dikkate al›narak ar›c›l›k, bal›kç›l›k ve hayvanc›l›k gibi bölgenin
güçlü bilgi birikimlerine yönelik özel teﬂvik sistemlerinin uygulanmas›na ihtiyaç vard›r.
Bölgedeki ﬂehirlerde hayvanc›l›¤›n geliﬂme potansiyeli aç›s›ndan önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r. Hayvanc›l›k özellikle Hakkari’de büyük geliﬂme potansiyeline sahiptir. Fakat 20 y›l öncesine göre bu ﬂehirdeki hayvan varl›¤›
bugün yüzde bir oran›ndad›r. Bunun en önemli sebebi teröristlerin da¤lara
yerleﬂtirmiﬂ oldu¤u may›nlar ve ölüm tehlikesidir. May›nlar nedeniyle hayvanc›l›kla geçinen vatandaﬂlar da¤larda rahat bir ﬂekilde hayvanc›l›k yapamamaktad›rlar.
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde hayvanc›l›¤›n geliﬂtirilmesiyle ilgili öneriler. Bölgeye özgü hayvanc›l›¤› geliﬂtirme önerileri aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir.
1. Hayvan ›slah›.
a. Genetik yap›n›n üst seviyeye ç›kar›lmas› için suni tohumlama deste¤ine devam edilmeli ve denetimler s›klaﬂt›r›lmal›d›r.
b. Hayvanlar›n genetik olarak ›slah›na önem verilmeli bu konudaki
çal›ﬂmalar artarak daha fazla desteklenmedir.
c. Bölgesel düzeyde bar›nak planlar› oluﬂturulmal› ve hizmete sunulmal›d›r.
d. Yerli ›rklar et-süt verimi yüksek olan ›rklarla melezleﬂtirilmeli veya iyi cins hayvan ithal edilerek bu hayvanlar›n say›s› art›rmal›d›r.
e. Tür baz›nda mevcut hayvansal üretim materyalimizin genetik kapasitelerinin tespiti yap›lmal›d›r.
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f. ‹hale yoluyla de¤il yine devletin kendi kurumu olan T‹GEM’ler piyasadan test yapmak suretiyle hayvan toplayacak kooperatiflere
ya da özel sektör yat›r›mc›lar›na kaliteli hayvan tedarik edilmelidir.
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g. Devlet, zoonoz hastal›klardan arî ülkelerden 10 ayl›k hayvanlar› tigemler arac›l›¤› ile ithal etmeli ve ülkemizdeki T‹GEM’lerde
adaptasyon sürecini dolduktan sonra bu hayvanlar› suni tohumlama ile tohumlay›p kooperatiflere ve özel sektör yat›r›mc›lar›na da¤›tmal›d›r.
2. Teﬂvik uygulamalar›.
a. Kilogram baz›nda verilen desteklemelerin suiistimale aç›k ve denetiminin zor olmas› nedeniyle, desteklenecek kesimler önceden
belirlenmeli ve kesimler devlet eliyle yap›lmal›d›r.
b. AB ülkelerinde hayvansal ürünlerin pazarlamas›nda %50’lere varan oranlarda teﬂvikler verilmektedir. Ülkemizde de hayvanc›l›¤›n Pazar sorununun halledilmesi için yüksek miktarlarda teﬂviklerle desteklenmelidir. Teﬂviklerde de¤iﬂken uygulamalara
gidilmeli ve özellikle teﬂvikler süt ve gibi mamul ürünlere verilmelidir.
c. AB ile entegrasyonda karﬂ›laﬂ›lacak kota problemlerine iliﬂkin gerekli tedbirler al›nmal›d›r.
d. AB’dekine benzer ödeme kurumu veya kurumlar› faaliyete geçirilmelidir.
e. Yok olma tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya olan hayvanc›l›¤›n yeniden
cazip hale getirilmesi ve et üretiminin art›r›larak ihracata yönlendirilmesi amac›yla, s›¤›r ve koyun eti ihracat› için ton baﬂ›na asgari 250 $ teﬂvik verilmesi sa¤lanmal›d›r.
f. Tavuk eti için mahsup sistemi kapsam›nda uygulanmakta olan
teﬂvikler devam ettirilmelidir.
g. Bölgede et ve süt üretimine prim verilerek, kay›t d›ﬂ› ekonomi,
kay›t alt›na al›nmal› ve hayvanc›l›kla ilgili desteklerin kendi kendisini finanse etmesi sa¤lanmal›d›r.
h. K›rsal kesimde yaﬂayan ve hayvanc›l›k yapmak isteyenlere s›f›r
maliyetli krediler sa¤lanmal›d›r.
i. Hayvanc›l›¤a yat›r›m yapacaklara entegrasyonu sa¤lamalar› halinde daha avantajl› imkânlar sunulmal›d›r.
j. Hayvanc›l›k yat›r›m teﬂvikleri yeniden düzenlenerek, rekabet edebilir iﬂletmelere öncelik verilmelidir.
k. Destekler maliyetleri düﬂüren ve büyüyen güçlü kuruluﬂlara daha
fazla oranda sa¤lanmal›d›r.
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l. S›¤›rc›l›k baﬂta olmak üzere, tüm türlerde Türkiye’nin de¤iﬂik bölgeleri için uygun büyüklükler tespit edilmeli ve teﬂvikler bu büyüklüklere ulaﬂ›lmas› yönünde kulland›r›lmal›d›r.
m. Süt tozu ithalat›na yüksek vergi getirmeli ve böylece yurt içindeki süt fiyatlar›n›n otomatik olarak artmas› sa¤lanmal›d›r.
n. ‹hracata destek primi verilerek süt sanayicisinin uluslararas› ticarette korunmas› sa¤lanmal›d›r.
3. Bürokrasi ve ilgili mevzuat.
a. Yat›r›mc› ve iﬂletme sahipleri için bürokratik iﬂlemler azalt›lmal›,
görevlilerin zorluk ç›karan de¤il kolayl›k gösteren kiﬂiler olmalar›
sa¤lanmal›d›r.
b. Teﬂvik ve kiralama yöntemleri basitleﬂtirilmelidir.
c. Hayvanc›l›k bilgi a¤› kurulmal›d›r.
d. Kay›t d›ﬂ›l›¤› engelleyecek tedbirler al›nmal›d›r.
e. Köylerde istihdam edilecek teknik elemanlar›n görev ve yetkileri
kanunla belirlenmelidir.
f. Standartlar belirlenmeli, gerekli s›n›fland›rmay› sa¤layacak mevzuat hayata geçirilmelidir.
g. Tar›m dan›ﬂmanl›¤›; uygulamadaki eksiklikler de dikkate al›narak
etkin k›l›nmal›d›r.
4. Pazar, pazarlama uygulamalar› ve fiyat oluﬂumu.
a. Hayvan ihracatç›lar›n›n Pazar sorunu halledilmelidir.
b. ‹ç pazarda baﬂta Milli Savunma Bakanl›¤› olmak üzere, di¤er bütün bakanl›klar›n hayvansal ürün ihtiyaçlar›n› üreticinin hayvan›n›
de¤erlendiren, Et- Bal›k Kurumundan karﬂ›lamalar› sa¤lanmal›d›r.
c. Hayvan pazarlar› iyileﬂtirilerek hayvan borsalar›na dönüﬂtürülmelidir.
d. Fiyat oluﬂumu ve takip mekanizmalar› oluﬂturulmal› ve kay›t d›ﬂ›l›k engellenmelidir.
e. Hayvansal ürünlerin d›ﬂ sat›m›n›n teﬂviki için verilen ihracat iadeleri rakip ülkelerin uygulad›¤› düzeye ç›kar›lmal› ve bununla ilgili teﬂvikler sürdürülmelidir.
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f. Pazarlama organizasyonlar›nda arac› say›s›n› asgariye indirecek
örgütlenmeler sa¤lanmal›d›r.
g. Talep art›r›c› tedbirler al›nmal› ve yeni d›ﬂ pazarlar bulunmal›d›r.
h. Et ve bal›k kurumlar›n›n etkinli¤i ve pazar pay› art›r›lmal›d›r.
i. Özellikle TSK gibi büyük tüketim yapan devlet kurumlar›na ihalesiz piyasa normlar›nda tedarik zorunlulu¤u getirmelidir.
j. Tar›m kredi kooperatifleri arac›l›¤› ile kg. baﬂ›na bir milyonluk
destek genel manada et fiyatlar›n›n düﬂmesine neden olmuﬂtur. Et
bal›k kurumu arac›l›¤› ile devlet yine kendi kurumlar›na tedarikçi
olursa serbest piyasa bu desteklemeden etkilenmemiﬂ olacakt›r.
5. Mera Islah› ve Meralar›n kiralanmas›.
a. Bölgenin hayvanc›l›k potansiyelini iyi de¤erlendirmek için, destekler yan›nda mera ›slah› çal›ﬂmalar›na önem verilmelidir.
b. Bölgedeki mera ve yaylalar›n kalite aç›s›ndan envanteri ç›kar›lmal› ve bu envantere göre daha da geliﬂtirilmesi gerekenler belirlenerek, bunlarla ilgili ›slah projeleri oluﬂturulmal›d›r.
c. Meralar kira usulüyle yerli ve yabanc› besicilere tahsis edilmelidir.
Meralar›n ›slah edilmek ﬂart›yla, 50 baﬂ ve üzeri hayvan bakan yerli besicilere en az 30 y›ll›¤›na kiraya verilmesi halinde hem hayvanc›l›k ivme kazanacak, hem de meralar ›slah edilmiﬂ olacakt›r.
Kiraya verilmemesi halinde bu meralar çeﬂitli ﬂekillerdeki iﬂgallerle hem daralmakta hem de asli fonksiyonunu yerine getirememektedir. Kiralama ile ilgili bürokratik iﬂlemler azalt›lmal› ve kolayl›k sa¤lanmal›d›r.
d. Yap›lan hesaplamalara göre hayvan baﬂ›na 3 dönüm araziye ihtiyaç bulunmaktad›r. Hayvan bak›c›lar›n›n ve iﬂletmelerin bu ﬂekilde geniﬂ arazileri sat›n almalar› imkâns›zd›r. Devletin kullanmad›¤› araziyi kiralamas› halinde hem bu araziler de¤erlendirilmiﬂ,
hem de hayvanc›l›k desteklenmiﬂ olacakt›r.
e. Toprak ve arazi kullan›m› kanunu ile miras hukukunun tar›m iﬂletmelerinin bölünmesini engelleyecek ﬂekilde uygulanmas› temin
edilmelidir.
6. ‹ﬂletme büyüklüklerine önem verilmesi.
a. De¤iﬂik türlerde küçük iﬂletmeleri bir araya getirerek entansif veya ekolojik üretim yapabilecek iﬂletmeler kurulmal›d›r.
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b. Küçük iﬂletmeler bir araya getirilerek ortak hizmet almaya veya
ortak yat›r›ma özendirilmelidir.
c. ‹ﬂletme baﬂ›na düﬂen hayvan say›s› 50’nin üzerine ç›kar›lmal›d›r.
Maliyetlerin düﬂmesi için 50 baﬂ ve alt›na herhangi bir destek verilmemelidir.
d. Süt üreticilerinin kooperatifler veya süt birlikleri arac›l›¤›yla sanayiciye tek bir elden hitap etmeleri sa¤lanmal›d›r.
7. Organizasyon, örgütler ve iﬂbirlikleri.
a. Araﬂt›rmac› (Üniversite ve Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤› araﬂt›rma
kuruluﬂlar›), yay›mc› ve üretici aras›ndaki iletiﬂimin sa¤lanmas›
amac›yla ilgili kuruluﬂlar aras›nda organizasyon ve iﬂbirli¤i desteklenmelidir.
b. Organize hayvanc›l›k bölgeleri kurulmal›d›r.
c. Dam›zl›k birliklerinin art›r›lmas› için 5 ve üzerinde hayvan bulunan herkesin birli¤e üye olmalar› sa¤lanmal›d›r.
d. Üretici ile iﬂleyici aras›nda sözleﬂme ve benzeri anlaﬂmalar›n üretici örgütleri üzerinden gerçekleﬂtirilmesine imkân sa¤lanmal›d›r.
e. Üretici örgütleri ile tar›msal sanayicinin birlikte çal›ﬂmas›n› sa¤layacak tedbirler al›nmal›d›r.
f. Yetiﬂtirici örgütlerinin üyelerine hammadde sa¤lanmas› konusunda daha etkin olunmal›d›r.
g. Yetiﬂtiricilerin çal›ﬂma alan›ndaki yerel veya bölgesel örgütlere
üye olmalar› sa¤lanmal›d›r.
8. Organik üretim ve laboratuar hizmetleri.
a. Organik hayvansal üretim sistemlerine geçilmelidir.
b. Hayvanc›l›¤a yönelik laboratuar hizmetleri geliﬂtirilmelidir.
c. Ürün kalitesinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar oluﬂturulmal›d›r.
9. Yem bitkileri ve yem üretimi.
a. Kaliteli kaba yem üretimi teﬂvik edilmeli ürün ve arazi baﬂ›na verilen desteklere devam edilmelidir.
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b. Yem bitkileri ve ya¤l› tohumlara verilen destekler çeﬂitlendirilmelidir.
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c. Hayvanc›l›¤›n geliﬂmesi için çiftçilere yem deste¤i sa¤lanmal› ve
yem ürünlerini al›m garantisi verilmelidir.
d. Kesif yem üretiminde d›ﬂa ba¤›ml› olunan yem hammaddelerinin
üretimi art›r›lmal›d›r.
e. Yem üretiminde kullan›lan hammadde fiyatlar›n›n d›ﬂ piyasa fiyatlar› ile yurtiçinden temini sa¤lanmal›d›r.
10. Salg›n hastal›klar›n ortadan kald›r›lmas›.
a. Salg›n hastal›klar›n eradikasyonunu sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r. Örne¤in; ulusal salg›n hastal›klar eradikasyon program›
haz›rlanmal› ve uygulanmal›d›r.
b. Ticareti yap›lan genetik materyalin nitelik ve hastal›klar›n› belirlemeye uygun alt yap› oluﬂturulmal›d›r.
11. Ah›r hayvanc›l›¤›.
a. Bölgede mera hayvanc›l›¤› yerine verimi daha yüksek olan ah›r
hayvanc›l›¤› öne ç›kar›lmal›d›r.
b. Az say›da hayvan içeren ah›r hayvanc›l›¤› yerine kooperatifleﬂmeye dayanan çok say›da hayvan içeren ah›r hayvanc›l›¤› projeleri
desteklenmelidir.
12. Hayvan kaçakç›l›¤›.
a. Bölgedeki hayvan kaçakç›l›¤› mutlaka önlenmelidir.
b. Eksik denetim sonucu hayvan ve hayvansal ürün giriﬂleri önlenmelidir.
c. Hayvan kay›t sistemi geniﬂletilmelidir.
13. Denetim mekanizmalar›.
a. Denetim mekanizmalar› güçlendirilmelidir.
b. S›n›r kontrol noktalar› ve ihtisas gümrükleri oluﬂturulmal› ve bu
yerler etkin hale getirilmelidir.
ç. Sürü idaresini, döl verimini ve iklim kontrolünü sa¤layacak iﬂlemler denetlenmelidir.
14. Kay›t sisteminin kurulmas› ve bilgilenme.
a. Hayvan kay›t sistemi geniﬂletilmelidir.
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b. Kay›t sistemi ve veri taban› tüm türleri kapsayacak ﬂekilde oluﬂturulmal›d›r.
c. Üreticinin bilgi talebini karﬂ›layacak ekonomik, sosyal ve bilimsel
tedbirlerin al›nmal›d›r.
d. Üreticinin e¤itim ve iletiﬂim ihtiyac›n› en k›sa yoldan ve sürekli
sa¤lanabilmesi amac›yla iﬂletmelerin teknik hizmet sat›n almalar›
teﬂvik edilmelidir.
e. Üretilen tüm ürünler kay›t alt›na al›nmal›d›r.

3.1.3. Ar›c›l›k ve Ar›c›l›k Ürünleri
Türkiye’de mevcut ar› koloni say›s›n›n 5 milyonu aﬂt›¤› ve y›lda 85 bin ton
bal üretiminin gerçekleﬂtirildi belirtilmiﬂtir. Bal üretiminin yaklaﬂ›k %30’u Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinden sa¤lanmaktad›r. Ülkemizde bal
üretiminin genellikle ilkel kovanlarda yap›ld›¤› ve ortalama olarak bir kovandan 10-15 kilogram bal al›nd›¤› ifade edilmiﬂtir. Oysa fenni kovanlardan 2030 kilogram bal al›nabilmektedir. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinde
tar›m›n alt faaliyet alanlar›ndan birisi olan ar›c›l›k ne yaz›k ki gereken ilgiyi
tam olarak elde edememiﬂ ve buna ba¤l› olarak güçlü bir geliﬂme gösterememiﬂtir. Bölgede ar›c›l›¤› desteklemek amac›yla çok yönlü paket programlar
uygulanabilir. Ar›c›l›¤›n desteklenmesi özellikle tabiat ﬂartlar› uygun olan iller aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
Kars. Kars ilinde kovan say›s› 2000 y›l› itibar› ile 47.275 adet oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu kovanlardan 801 ton bal ve 58 ton balmumu elde edilmiﬂtir. Kars
ili ar›c›l›k ürünleri ve organik bal üretimi aç›s›ndan uygun bir yöre olarak de¤erlendirilmektedir. Kars Meslek Yüksek Okulundaki ar›c›l›k programlar› arac›l›¤›yla bölgedeki arac›l›¤›n geliﬂtirilmesinde önemli bir ivme sa¤lanabilir.
Yo¤un bir ﬂekilde ar›c›l›k yap›lan il merkezlerinde “Ar›c›l›k Araﬂt›rma Enstitüleri ve Laboratuarlar›n›n” kurulmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r.
Erzurum. Erzurum ar›c›l›k ve bal üretimi anlam›nda önemli bir potansiyele
sahip olan illerden biridir. ﬁehirde y›lda 5 bin tona yak›n bal üretildi¤i bildirilmiﬂtir. Erzurum’da sadece ar›c›l›k ve bal üretimiyle geçimini sa¤layanlar›n
say›s› 2 bine yak›nd›r. ‹lde özellikle organik bal üretimi gündeme gelmiﬂtir.
Bitki örtüsü zengin olan Erzurum’un H›n›s ilçesinde üretilen organik bal›n
meﬂhur Anzer bal›n›n kalitesine yak›n bir de¤erde bulundu¤u bildirilmiﬂtir.
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Erzincan. Erzincan ve çevresi ar›c›l›k için ideal bir ortama sahiptir. Yörenin
özellikle geven ve kekik gibi bitkiler aç›s›ndan zengin olmas› ve son y›llarda
saf ›rk ana ar›lar›n Tar›m ‹l Müdürlü¤ü taraf›ndan ildeki ar›c›lara da¤›t›lmas›
ve ar›c›l›k kurslar›n›n aç›lmas›yla ülkenin en iyi kalitedeki ballar›n›n Erzincan’da üretildi¤i iddia edilmektedir. Ülkede üretilen bal›n yaklaﬂ›k %3’ü Er-
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zincan’da üretilmektedir. Kovan baﬂ›na üretimin artt›¤› ilde, toplam 77.640
kovanda 1384 ton bal üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Zengin floraya sahip olan
Erzincan ili ve ilçeleri gezginci ar›c›lar›n da u¤rak noktas› konumundad›r.
Bitlis. Bitlis ar›c›l›¤›n geliﬂti¤i bir baﬂka ilimizdir. Bitlis bal› ülke düzeyinde tan›nm›ﬂ aranan bir üründür. ‹lde 40 bine yak›n kovan bulunmaktad›r. Bitlis ve
yöresinin co¤rafi konumu itibariyle da¤l›k ve yayla olmas›, temiz tabiat› ve
çok çeﬂitli k›r çiçekleriyle ar›c›l›k için çok müsait bir konumdad›r.
Hakkari. Hakkari’de son y›llarda yok olma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kalan
ar›c›l›k yeniden canlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ar›c›l›k en az sermaye ile çok kâr
sa¤layan bir meslektir. Bu nedenle yöredeki ar›c›l›k çabalar›n›n desteklenmesi gerekir. “Hakkari ‹li’nde 2005 y›l› itibariyle yaklaﬂ›k olarak 47.500 adet modern ve 3000 adet ilkel yap›da olmak üzere, toplam 50.500 adet ar›l› kovan
vard›r. Bu kovan varl›¤› ile ayn› y›l 800 ton civar›nda bal üretilmiﬂtir. ‹nsan
beslenmesindeki öneminin yan› s›ra, k›rsal alanda yaﬂayanlara istihdam imkân› sa¤lamas› nedeniyle yörede ar›c›l›k ayr› bir önem taﬂ›maktad›r.”34 Özellikle k›rsal kesimde yaﬂayan vatandaﬂlar›n bal üretimine yönlendirilmesi için;
ar› sand›klar›n›n ücretsiz verilmesi, her köye ücretsiz santrüfij cihazlar›n›n temini bu konuda uygulanabilecek desteklerden baz›lar› olabilir. Ar›c›l›kta verimlilik, koloni baﬂ›na bal verimi olarak tan›mlanmaktad›r. Türkiye genelinde bu rakam 18 kg’›n üzerine ç›karken Hakkari’de 11,5 kg civar›ndad›r. Verimlilik, çevre faktörleriyle ar›c›n›n bilgi ve becerisine ba¤l›d›r. En az›ndan
bölgedeki ar›c›lar›n bilgi, görgü ve becerilerini art›rmaya yönelik e¤itim ve
seminerler düzenlenerek, bu konuda baz› geliﬂmeler sa¤lanabilir. Bölgedeki
tar›m il müdürlüklerinin ar›c›l›k faaliyetlerine ucuz girdi sa¤lamalar› için; (a)
Petek imalathanesi kurma, (b) Fenni kovan da¤›tma, (c) Maske, körük, santrüfij makinesi gibi ar›c›l›k malzemeleri da¤›tma, (d) Ar›c›l›k kitaplar› ve e¤itim malzemelerini da¤›tma, (e) Ar›c›l›k kurslar› düzenleme ve (f) Ar› hastal›klar›yla ücretsiz olarak ilgilenme gibi konularda destek vermesi gerekmektedir.
Ar›c›l›¤›n desteklenmesi için öneriler:
1. Ar›c›l›k ve bal üretim faaliyetleri sadece yönetmeliklerle de¤il, bu
amaçla ç›kar›lacak özel bir yasayla düzenlenmelidir.
2. Sahte bal üretimini kesin bir ﬂekilde engelleyecek yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
3. Yo¤un bal üretilen il merkezlerinde ar›c›l›k araﬂt›rma laboratuvarlar›, ar› hastal›klar›yla mücadele merkezleri oluﬂturulmal›d›r.
4. Bölgede ar›c›l›k iﬂiyle ilgilenenlerin takip edildikleri bir veri taban› oluﬂturulmal› ve bu kiﬂilerin ihtiyaç ve sorunlar› yak›ndan takip
edilmelidir.
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5. Tar›m ‹l Müdürlükleri taraf›ndan Ana Ar› Üretimi Projeleri geliﬂtirilerek ar›c›l›k yapanlar desteklenmelidir.
6. Fenni kovan üretimi bir endüstri haline getirilmeli ve bu kovanlar
ücretsiz olarak veya makul fiyatlarla üreticilere sat›lmal›d›r.
7. Küresel ›s›nma sebebiyle bal ar›s› ölümlerinin önüne geçilmesini
sa¤layacak tedbirler al›nmal›d›r.
8. Ar› yetiﬂtiricilerinin ilaç ve malzeme ihtiyaçlar›n› tespit edip giderecek periyodik uzman ziyaretleri yap›lmal›d›r.
9. ‹lçeler ve köyler baz›nda 20-30 ar›s› olan çiftçilerin e¤itimine a¤›rl›k verilmelidir.
10.Ar› ürünleri ve organik bal üretimi teﬂvik edilmeli ve bu ürünlerin
yurt çap›nda pazarlanmas› için organizasyonlar geliﬂtirilmelidir.
11.Bölgede gençler, memurlar ve düﬂük gelirli kesimler ar›c›l›¤a
özendirilmeli ve ar› sahibi olmalar› için kendilerine ucuz fenni kovan da¤›t›lmal›d›r.
12.Bölgede gezginci arac›l›k yapan kiﬂiler belirlenmeli ve bu kiﬂilerin
ilaç, malzeme ve bal üretimiyle ilgili sorunlar›na çözümler geliﬂtirilmelidir.
13.Ar›c›l›¤›n geliﬂtirilmesi için dam›zl›k de¤eri yüksek verimli ana ar›larla üretim yap›lmas›na yönelik tedbirler al›nmal›d›r.
14.Bölgede Ar›c›l›k Üretme ‹stasyonlar›n›n say›s› art›r›lmal› ve bu istasyonlar arac›l›¤›yla çok say›da vatandaﬂ›n ikinci bir u¤raﬂ› olarak
ayn› zamanda arc›l›kla ilgilenmesi sa¤lanmal›d›r.

3.1.4. Ormanc›l›k ve Orman Ürünleri
Ormanc›l›k sektörü; orman varl›¤›, tomruk, maden direk, tel direk, lif-yonga,
sanayi odunu, ka¤›tl›k odun ve yakacak odundan oluﬂan “asli ürünler” ile ç›ra, çal›, ﬂimﬂir, reçine, s›la ya¤›, defne, çubuk, s›r›k, kabuk, günlük ve di¤er
ürünlerden oluﬂan “tali ürünler” olmak üzere iki gruptan oluﬂur.
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Do¤u Anadolu Bölgesi ve Ormanc›l›k. Bölgede orman örtüsü tahrip edilmiﬂ olup, genellikle antropojen bozk›rlar görülür. Kars-Sar›kam›ﬂ Yöresi’nde
sar›çam ormanlar› yer al›r. Bingöl ve Tunceli çevresinde meﬂe ormanlar› yer
al›r. Yüksek k›s›mlar ile Erzurum-Kars Bölümü’nde gür çay›rlar ve otlaklar
bulunur. Türkiye ormanlar›n›n %11’ine sahip olan bölge, orman alanlar› bak›m›ndan zay›ft›r ve beﬂinci s›radad›r. Bölgede tabiat ﬂartlar›na uygun ormanc›l›¤›n teﬂvik edilerek devlet orman fidanl›klar›n›n art›r›lmas› gerekmektedir.
1967 y›l›nda Erzurum’da Do¤u Anadolu Ormanc›l›k Araﬂt›rma Müdürlü¤ü ku-
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rulmuﬂtur. Müdürlü¤e ba¤l› olarak Sar›kam›ﬂ’ta 2000 ha. büyüklü¤ünde Araﬂt›rma Orman› ve ﬁefli¤i bulunmaktad›r. Müdürlük, 1993 tarihinden itibaren
Orman Bakanl›¤›’na ba¤lanarak, ba¤›ms›z birer enstitü haline gelmiﬂtir. Müdürlü¤ünün çal›ﬂma alan› Erzurum, Erzincan, Kars, A¤r›, I¤d›r ve Ardahan illerini kapsamakta olup, 6.483.556 hektard›r. Bu alan›n yaln›zca 363.155 hektar› (yaklaﬂ›k % 6’s›) ormanlarla kapl›d›r. Bölgenin hakim a¤aç türü sar›çamd›r. Bunun yan› s›ra az miktarda da olsa meﬂe, ladin, köknar, huﬂ ve kavak
türleri yer almaktad›r. Bölgede di¤er sektörler üzerinde durulurken ormanc›l›k sektörünün ihmal edilmemesine ihtiyaç vard›r. ‹lgili müdürlükçe yürütülen projeler desteklenmeli ve orman bitki örtüsü geliﬂtirilmelidir. Özellikle
yaz mevsiminde bölge ormanlar›n›n rekreatif ve turistik amaçl› olarak kullan›m›na yönelik projeler geliﬂtirilmelidir.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Kurakl›k nedeniyle ormanlar›n en az bulundu¤u bölgedir. Toroslar’›n eteklerinde bulunan ormanlar da çok zay›ft›r. Bu
nedenle bölgede ormanc›l›k geliﬂmemiﬂtir. Dicle Nehri boylar›nda yer yer kavak ve sö¤üt topluluklar› görülür. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki orman
alan› 1.313.481 ha’d›r. Bu rakam ülke ormanlar›n›n %6,5’ine tekabül etmektedir. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi bu oranla Türkiye’nin en az orman alan›na sahip bölgesi durumundad›r (bk., Tablo 19).
Güneydo¤u Anadolu orman yoksunlu¤u nedeniyle; a¤açland›rma, erozyon
kontrolü, mera ›slah› gibi ormanc›l›k çal›ﬂmalar›n›n büyük önem taﬂ›d›¤› bir
bölgedir. Özellikle baraj havzalar›n›n erozyon neticesi taﬂ›nan materyalle dolmas› tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Erozyonu önlemeye yönelik olarak a¤açland›rma çal›ﬂmalar›n süratle art›r›lmas› gerekmektedir. Ancak baraj havzalar›ndaki a¤açland›rma çal›ﬂmalar›nda mülkiyet sorunlar› gündeme gelmektedir. A¤açland›rmas› gereken alanlar ço¤unlukla vatandaﬂlar›n iﬂgali alt›ndad›r.
Bu yanl›ﬂ ve usulsüz arazi kullan›mlar› sonucu erozyon ciddi bir tehdit olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.35
Tablo 19. Türkiye Geneli – GAP Bölgesi Orman Durumu

Bölgede ormanc›l›¤›n geliﬂtirilmesi için aﬂa¤›daki önlemler al›nmal›d›r:
1. Erozyonu önleyecek ﬂekilde a¤açland›rma çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verilmelidir.
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2. Su kanallar› etraf›nda yap›lacak kavakç›l›k çal›ﬂmalar›yla bir y›lda
toplam 300.000 -500.000 m3 kavak elde etme imkan› vard›r. Bu
nedenle bölgede kavakç›l›k özendirilmelidir.
3. Halk›n rekreatif ve turistik amaçl› orman yapma teﬂebbüsleri desteklenmeli ve özel destekler verilmelidir.
4. Ormanc›l›k alan›nda faaliyet gösteren kooperatifler proje baz›nda
desteklenmelidir.
5. Bölgede orman ürünlerin ulusal ve uluslararas› pazarlarda de¤erlendirilmesi konular›nda yöre halk›na dan›ﬂmanl›k hizmetleri verilmelidir.
6. Özel sektör mülkiyetinde orman üretimi için gerekli yasal düzenlemeler yap›lmal› ve bu kiﬂilere ücretsiz toprak verilmelidir.
7. Ortalama nüfus büyüklü¤ü 300 civar›nda olan orman içi köylerden göç oran›n› düﬂürmek için orman köylülerinin gelirlerini art›racak projeler geliﬂtirilmelidir.
8. Orman köylerinde Tar›msal Kalk›nma Kooperatiflerinin kurulmas›
teﬂvik edilmeli ve köyün geçimi orman d›ﬂ›nda ayn› zamanda tar›ma da yönlendirilmelidir.
9. GAP bölgesi illeri için en önemli problem; yürürlükteki mevzuat
hükümlerinin neden oldu¤u mevcut mülkiyet sorunlar› yüzünden,
yeni alanlar›n bulunamay›ﬂ› ve a¤açland›r›lamay›ﬂ›d›r. Esasen potansiyel a¤açland›rma sahalar›n›n birço¤u vatandaﬂ›n fiili iﬂgali alt›nda tar›m amaçl› kullan›lmaktad›r. Bu nedenle iﬂgal ve mülkiyet
sorunlar›na çözümler geliﬂtirilmelidir.
10.Bölge ormanlar›n›n verim gücü, bölge nüfusunun yapacak ve yakacak odun gereksinimini karﬂ›layamamaktad›r. ﬁiddetli k›ﬂlar yöre insan›n› kaçak kesimlere yöneltmiﬂ, ayr›ca otlatma ve dal faydalanmas› ormanlardaki tahribat› artt›rm›ﬂt›r. Peﬂinden de erozyon
ve toprak taﬂ›nmalar› h›zlanm›ﬂt›r.36

3.1.5. Bal›kç›l›k ve Bal›kç›l›k Ürünleri
Yap›lan incelemelere göre ülkemizde yeterince de¤erlendirilemeyen bir su
ürünleri potansiyeli söz konusudur. 2004 y›l› itibariyle Türkiye’de toplam su
ürünleri üretimi, 644.492 tondur. Bunun 456.752 tonu deniz bal›kç›l›¤›, 48.145
tonu di¤er deniz ürünleri, 45.585 tonu içsu ürünlerinden olmak üzere toplam
550.482 tonu avc›l›k yolu ile, 94.010 tonu yetiﬂtiricilik yoluyla elde edilen
ürünlerden oluﬂmaktad›r.
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Bölgede bal›kç›l›k içsu ve kültür bal›kç›l›¤› alt sektörleri alt›nda incelenebilir. Güneydo¤u Anadolu’nun barajlar bölgesi haline gelmesi bal›kç›l›k aç›s›ndan ciddi bir potansiyele sahiptir. Tunceli ilindeki Munzur suyunda bulunan
k›rm›z› benekli alabal›k yöreye özgü nadir bir türdür ve lezzetiyle önemli bir
ekonomik de¤ere sahiptir. Yine Muﬂ ilinde alabal›k ve sazan üretimi söz konusudur. Bal›k üretimini e¤er Ortado¤u Anadolu Bölgesi itibariyle incelersek
üretilen tatl› su bal›klar›n›n Türkiye toplam› içindeki pay›n›n 1204 ton ile
%2,6 oldu¤unu görürüz. Bölgedeki bu üretimin %42’si Malatya ilinde gerçekleﬂtirilmektedir. Bölgede bal›kç›l›¤›n geliﬂtirilmesi için alabal›k iﬂletmelerinin
teﬂvik edilmesiyle içsu bal›kç›l›¤› büyük ölçüde geliﬂtirilebilir. Bunun d›ﬂ›nda bölgedeki akarsular›n, küçük ve büyük barajlar›n bal›kland›r›lmas›yla ilgili yeni projelerin üretilmesine ihtiyaç vard›r. Sadece TRB bölgesinde DS‹’ye
ait alt› baraj sahas›n›n alan› 324,27 km2’dir. Di¤er baraj sahalar› da dikkate
al›nd›¤›nda bölgede bal›kç›l›k aç›s›ndan büyük bir potansiyel oldu¤u görülür.
Keban ve özellikle Karakaya baraj gölü alabal›k üretimi için idealdir. Hazar
gölü ile Keban ve Karakaya baraj gölleri sportif amaçl› amatör bal›kç›l›k için
uygundur. ‹lin s›n›rlar›ndaki su kaynaklar›nda yetiﬂen nadir bal›k türlerinden;
ﬂabut Van gölü hariç, F›rat ve Dicle nehir sistemlerinde; turna, F›rat ve Dicle nehir sistemlerinde; siraz, karabal›k, F›rat ve Dicle nehir sistemlerinin üst
k›s›mlar› ve Hazar gölünde, Kosswigichthys asquamatus ise Hazar gölünde
bulunur.37 Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde bal›kç›l›¤›n geliﬂtirilmesi için ﬂu önerilerde bulunulmuﬂtur:
1. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’ndeki mevcut su kaynaklar›n›n fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri yap›larak, su ürünleri yetiﬂtiricili¤ine uygun alanlar belirlenmeli ve bu sahalar›n üretime aç›lmas› için il özel idareleri, belediyeler ve yerel giriﬂim
gruplar›yla iﬂbirli¤i yap›larak yat›r›m projeleri üretilmelidir.
2. Bölgede bulunan do¤al göller ile baraj göllerinde a¤ kafeslerde su
ürünleri yetiﬂtiricili¤i özendirilmeli ve bunun için bireysel krediler
verilmelidir.
3. Suni yemleme ve dölleme kullan›larak havuzlarda bal›k yetiﬂtiricili¤i teﬂvik edilmeli ve k›rsal kesimde yaﬂayan insanlar için ikinci
bir iﬂ olarak geliﬂtirilmelidir.
4. Bölgedeki baraj ve göllerin bal›k yetiﬂtirme kapasitesi art›r›lmal› ve
ayn› zamanda bal›kç›l›k bir ihracat sektörü olarak de¤erlendirilmelidir.
5. Bal›k iﬂletmecili¤i için yöre halk› bilgilendirilmeli ve yeni giriﬂimcilerin ortaya ç›kmas› sa¤lanmal›d›r.
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6. Yavru bal›k yetiﬂtirilerek bölgedeki baraj göllerine b›rak›lmal› böylece baraj göllerindeki bal›k yo¤unluklar› artt›r›lmad›r. Mevcut
yavru bal›k yetiﬂtirme kapasitesi art›r›lmal›, dam›zl›k vasf› yüksek
yavru üretilmelidir.
7. Bölgedeki ticari bal›kç›l›¤›n desteklenmesi için so¤uk hava depolar› kurulmal› ve fazla üretilen bal›klar buzhanelerde korunmal›d›r.
8. Nehir ortam›nda yaﬂayan bal›klar›n büyük ço¤unlu¤unun say›lar›
aﬂ›r› avlanma ve nehirden kum-çak›l al›nmas› sonucunda üreme
habitatlar›n›n bozulmas› nedenleriyle azalm›ﬂt›r. Bu nedenle baraj göllerinde bal›k üretimi ön plana ç›kar›lmal› ve denetim alt›nda bulundurulmal›d›r.
9. Baraj göllerindeki bal›k popülasyonlar› izlenmeli ve bilimsel yöntemlerle bal›kç›l›k yap›lmal›d›r.
10.Üretim bölgelerinde yol, su, enerji, telefon vb. kamu hizmetleri
sa¤lanmal› ve kontrol laboratuvarlar› kurulmal›d›r.
11.Su ürünleri istatistikleri düzenli bir biçimde tutulmal› uygulama
politikalar›na süreklilik sa¤lanmal›d›r.

3.1.6. Yat›r›mc›lar›n Desteklenmesi
Tar›m sektöründe faaliyet gösteren iﬂletmelerin desteklenmesinde uygulanacak yöntemlerden biri de devlete ait olan arazi ve iﬂletmelerin yat›r›mc›lara
tahsisine yönelik düzenlemelerdir. Daha önceki y›llarda ç›kar›lan “Tar›m ve
Köyiﬂleri Bakanl›¤›na Tahsisli Olan Baz› Yerler ‹le Hazineye Ait Tar›m Arazilerinin Müteﬂebbislere Tahsisine” iliﬂkin uygulamalar›n güçlendirilerek devam
etmesi gerekmektedir. Söz konusu tebli¤ uyar›nca; Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda bulunan yerlerdeki Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›na tahsisli veya baﬂka bir kamu kuruluﬂuna tahsisli oldu¤u halde fiilen Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›’n›n kullan›m›nda bulunan
(a) Tar›m arazileri, (b) Üretme istasyonlar›, (c) Araﬂt›rma enstitüleri ve (ç) Laboratuarlar gibi iﬂletmeler üzerinde tar›msal yat›r›m yapmak ve/veya iﬂletmek
isteyen yat›r›mc›lar bu yerler üzerinde yap›lacak tar›msal yat›r›m hakk›nda
haz›rlanan varsa avan proje ile birlikte yat›r›m›n yap›laca¤› taﬂ›nmaza ait bilgileri içeren bir dilekçe ile Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›’na baﬂvurarak, bu
yerlerin (1) Kiralama yap›lmas›, (2) Kullanma izni verilmesi veya (3) ‹rtifak
(yararlan›m) hakk› tesisi suretiyle kendilerine tahsisini isteyebilmekteydiler.
Bu uygulaman›n zenginleﬂtirilerek geliﬂtirilmesinde yarar vard›r.
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3.2. SANAY‹ SEKTÖRÜ
Türkiye’de sanayi sektörüne en büyük katk› Ege ve Marmara Bölgeleri’nden
gelirken en düﬂük katk› Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nden gelmektedir. Devlet ‹statistik Enstitüsü 2007 y›l› Nisan ay› verilerine göre, “sat›n
alma gücü paritesi” dikkate al›narak yap›lan hesaplamalar en fakir bölgenin
3584 dolar kiﬂi baﬂ›na gayri safi yurtiçi has›la (GSYH) ile Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi oldu¤unu göstermiﬂtir. Türkiye ‹statistik Kurumu s›n›fland›rmas›na
göre, Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi Erzurum, Erzincan, Kars, A¤r›, I¤d›r, Ardahan ve Bayburt’tan meydana gelmektedir. TÜ‹K verileri baz al›narak yap›lan
hesaplamaya göre ikinci en fakir bölge olan Ortado¤u Anadolu Bölgesi’nde
(Malatya, Elaz›¤, Van, Muﬂ, Bitlis, Bingöl, Hakkâri ve Tunceli) kiﬂi baﬂ›na gelir 3998 dolar, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde ise 5263 dolard›r. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Kuzeydo¤u ve Ortado¤u Anadolu Bölgesi’nden önemli
ölçüde iyi durumda ç›km›ﬂt›r. Sert iklim ﬂartlar› Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’nde sanayinin geliﬂmesini olumsuz yönde etkilemekte ve sonuçta bu durumdan di¤er sektörler de olumsuz bir biçimde etkilenmektedir. Sat›n alma
gücü paritesi yerine normal GSYH de¤erleri dikkate al›nd›¤›nda da Kuzeydo¤u Anadolu TRA Bölgesi’nin de¤erleri di¤er bölgelerin de¤erlerinden düﬂük
ç›kmaktad›r. TRA Bölgesi, 919 dolarla sonuncu s›rada yer almakta, Ortado¤u
Anadolu Bölgesi 1071 dolarla 11. s›rada ve TRC alt Bölgesi ise 1186 dolarla
10. s›rada yer almaktad›r. Sanayide istihdam edilen nüfusun toplam istihdama oran› TRA Bölgesinde %3, TRB Bölgesinde %4 ve TRC alt Bölgesinde ise
%7 oran›nda oldu¤u görülmektedir. Bu rakamlar, özellikle TRA Bölgesinin ve
daha sonra TRB Bölgesinin sanayi aç›s›ndan güçlendirilmesi gerekti¤ine iﬂaret etmektedir. Bölgeler aras›nda baz› farkl›l›klar›n olmas› normal karﬂ›lansa
da mesafenin büyük ölçüde aç›lmas› Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’ni olumsuz
etkileme potansiyeline sahiptir.
Bu bölümde Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’ndeki sanayi sektörü;
(a) Madencilik, (b) ‹malat sanayi ve (c) Enerji alt sektörleri baﬂl›klar› alt›nda
incelenmiﬂtir.

3.2.1. Madencilik ve Taﬂocakç›l›¤›
Madencilik “enerji üreten” ve “enerji üretmeyen” olmak üzere iki alt baﬂl›kta
incelenmektedir.
3.2.1.1. Enerji Üreten Madencilik
Bu grupta yer alan baﬂl›ca ürünler kömür, petrol ve do¤algazd›r.
Taﬂkömürü ve linyit. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde sadece Diyarbak›r’da Hazro Yöresi ile Ad›yaman’›n Gölbaﬂ› yöresinde iﬂletilebilecek kömür
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yataklar›n›n bulundu¤u bildirilmiﬂtir. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde ise bir miktar kömür yataklar› Erzurum ilinde bulunmaktad›r. Erzurum ‹li’nin önemli yeralt› zenginliklerinden olan linyit Merkez ilçe, Aﬂkale, H›n›s, Horasan, ‹spir,
Oltu, Tortum ve Pasinler dolaylar›nda yer almakta, bu damarlar›n bir bölümünde üretim yap›lmaktad›r.
Petrol ve do¤algaz ç›kar›m›. Türkiye, y›lda 3 milyon ton civar›nda petrol
üretirken, 25 milyon ton civar›nda tüketmektedir. Türkiye’nin petrol yataklar›n›n %98’i Güneydo¤u Anadolu’da bulunmaktad›r. Petrol; Batman-Siirt (Raman, Beﬂiri, Kurtalan, Yanarsu, Baykan, Magrip, Çelikli Germik) Diyarbak›r
(Kurtkan, Kayaköyü, Sincan) ve Gaziantep (Ad›yaman, Bölüklüyayla, Kahta,
Piyanko) çevresinde ç›kar›lmaktad›r. Ayr›ca Güneydo¤u Anadolu’da MardinÇamurlu sahas›nda do¤al gaza rastlanm›ﬂt›r. Türkiye’de üretilen petrol, ülke
ihtiyac›n›n çok az bir k›sm›n› (1/8) karﬂ›lamaktad›r.
Ülkemiz, do¤al gaz yataklar› bak›m›ndan zengin de¤ildir. ﬁu anda sadece
Trakya’da Hamitabat ve Güneydo¤u Anadolu’da Mardin - Çamurlu sahas›nda üretim yap›lmaktad›r. Hamitabat’tan ç›kar›lan do¤al gazdan ayn› yerde
elektrik enerjisi üretilmektedir.
3.2.1.2. Enerji Üretmeyen Madencilik ve Taﬂocakç›l›¤›
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde enerji üretmeyen madencilik sektöründe yap›lacak ilk iﬂ “iﬂletilmesi ekonomik olacak maden rezervlerinin”
ve kapasitelerinin tam bir envanterinin ç›kar›lmas› ve bu envanterin kamuoyuyla paylaﬂ›lmas›d›r. Bölgede de¤iﬂik yeralt› ve yerüstü zenginliklerinden
söz edilmekle birlikte bunlar›n cevher zenginli¤i ve yeterlilikleri hakk›nda
doyurucu bir bilgi bulunmamaktad›r. E¤er böyle bilgiler varsa bu bilgilerin
kamuoyuyla paylaﬂ›lmas›na ihtiyaç vard›r. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun baﬂl›ca maden kapasitesi aﬂa¤›daki alt baﬂl›klarda ele al›n›p incelenmiﬂtir.
Do¤al taﬂ ve mermer. Elaz›¤ ve Diyarbak›r’da önemli bir maden iﬂletmecili¤i alan› mermer sektörüdür. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Diyarbak›r yöresinde; 2004 y›l›nda, toplam 39 mermer oca¤›ndan 220 bin m3
blok üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu üretimin %60’› ham olarak Uzakdo¤u
ülkelerine, iﬂlenmiﬂ olan mermerlerin %70’i ise yurt d›ﬂ›ndaki di¤er ülkelere ihraç edilmiﬂ ve bu faaliyetten y›lda 100 milyon dolar ciro elde edilmiﬂtir.38

102

Di¤er taraftan Elaz›¤ da mermer aç›s›ndan zengin kaynaklara sahip bir ildir.
Do¤u Anadolu Projesi (DAP) ana raporunda da Elaz›¤’›n kalk›nma alternatifleri aras›nda mermer ilk s›rada yer alm›ﬂt›r. Türkiye’deki ve dünya ekonomisindeki geliﬂmeler mermer kadar di¤er do¤al taﬂlar›n da ticari sat›ﬂ potansi-
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yeline sahip oldu¤unu göstermektedir. Bu yüzden olguyu sadece mermer
cephesinden de¤il, tüm do¤al taﬂlar cephesinden de¤erlendirmek gerekmektedir.
Yap›lan incelemelere göre Malatya ve Elaz›¤’da vermikülit, Diyarbak›r, Van,
Elaz›¤’da mermer; Van, Ardahan ve Bayburt’ta yap› taﬂlar› ve Erzincan, Batman, Siirt’te alç› taﬂ› yataklar› mevcuttur. Ayr›ca bu iki bölgemizde çimento,
kireç ve tu¤la kiremit hammaddeleri yayg›nd›r.
Van’da pomza ve mermer yataklar› oldukça geniﬂ bir yay›l›ma sahiptir ve
önemli bir rezerv arz etmektedir. Pomza, volkanik bir kayaçt›r. Bazik ve Asidik pomza olmak üzere iki türde oluﬂur. En çok kullan›lan türü Asidik Pomzad›r. Türkiye’de görünür muhtemel pomza rezervleri (iyi kalitede olanlar)
2.839.557.085 m3 civar›ndad›r ve bu rezervlerin %45’den fazlas› Do¤u Anadolu’dad›r.
Erzincan’da sanayi sektörü içinde en yüksek üretim madencilik ve taﬂ ocakç›l›¤› alt sektörüne aittir. 1998 y›l›nda 26.643,9 milyar TL. olarak gerçekleﬂen
madencilik ve taﬂ ocakç›l›¤› üretim de¤eri, sanayi üretiminin yüzde 72,4’ünü
il GSY‹H’n›n yüzde 16,4’ünü oluﬂturmuﬂtur.39 Erzincan ilinde metalik madenlerden; demir, krom, manganez, alt›n, bak›r, endüstriyel madenlerden; manyezit, mermer, perlit, kaya tuzu, z›mpara, alç›taﬂ›, asbest, barit, enerji hammaddelerinden; linyit kömürü, jeotermal enerjilerden; s›cak sular, kapl›calar
ile maden sular›ndan ise ekﬂisu madensuyu bulunmaktad›r. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren iﬂletmelere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›,
Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü Maden Dairesi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan arama ve
çal›ﬂma ruhsatlar› verilmektedir. Erzincan ilinde, çeﬂitli madenlerde üretim
yapmak üzere toplam 48 iﬂletme ruhsat› bulunmas›na ra¤men maden üretimi arzulanan düzeyde de¤ildir.
Erzurum ilinde önemli bir yer alt› zenginli¤i Oltu ve Narman’da buluan, granit ve firuze taﬂlar›d›r. Oltu ilçesinin s›n›rlar› içinde, yaklaﬂ›k 300 ocakta ç›kart›lan yar› de¤erli taﬂlar süs eﬂyas› yap›m›nda kullan›lmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda Erzurum’un Aﬂkale ilçesinde ülkemizin en önemli yer alt› kaynaklar›ndan manyezit, kromit ve diomit madenleri ç›kar›lma aﬂamas›ndad›r. Türkiye
manyezitlerinin %10’u Do¤u Anadolu Bölgesi’nde Erzincan-Erzurum çevresinde bulunmaktad›r. Manyezit cevherinin endüstride en büyük kullan›m alan› bazik refrekter (ateﬂe dayan›kl› malzeme) üretimidir. Yine bölgede kurulacak olan kromit cevheri zenginleﬂtirme tesisi ile bölgede y›lda 15 bin ton
konsantre kromit üretilecek ve ülkemize y›lda 5 milyon dolarl›k döviz giriﬂi
sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. 2009 y›l› içinde yat›r›m faaliyetlerinin baﬂlamas› planlanan diatomit üretim tesisi ile en az 50 kiﬂi istihdam sahas› bulmuﬂ olacakt›r.
Ancak bu yat›r›mlar›n gerçekleﬂmesi için baz› sorunlar›n aﬂ›lmas› gerekmektedir. Bunlar›n baﬂ›nda da Türkiye Kalk›nma Bankas›’n›n verecekleri krediye
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karﬂ›l›k olarak 1,4/1 oran›nda gayrimenkul teminat› istemesi gelmektedir. Ayr›ca kurulacak olan tesislerde do¤al gaz›n kullan›lacak olmas› ve do¤algaz›n
tesislere kadar çekim maliyetinin ﬂirkete yüklenmesi bu tür yat›r›mlar› kolaylaﬂt›r›c› de¤il zorlaﬂt›r›c› bir iﬂlev görmektedir. Bölgenin geliﬂmesine ve kalk›nmas›na katk› sa¤layacak bu tür yat›r›mlarda Botaﬂ’›n da elini taﬂ›n alt›na
koymas› gerekmektedir. Bunun için Erzurum-Aﬂkale ana do¤al gaz hatt›n›n
fabrika sahas›na kadar getirilmesi sa¤lanmal› ve böylece yöre halk› bu imkânlardan daha fazla istifade etmelidir. Bölgesel kalk›nma ilk etapta gözükmeyen bu tür maliyetlerin ve güçlüklerin de ortadan kald›r›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilebilir.
Bayburt ili denilince akla ilk gelen özelliklerden biri de yörenin yetiﬂtirdi¤i
taﬂ ustalar› ve kaplama taﬂlar›d›r (tüfitler). Yörede, hangi y›llarda baﬂland›¤›
bilinemeyen kaplama taﬂ iﬂçili¤i 1980’li y›llarda yeni bir ivme kazanm›ﬂt›r.
Yöreye ait do¤al taﬂlar; kireçtaﬂlar› (mermerler), travertenler, tüfler, kayrak
taﬂlar›, onixler, granitler, kumtaﬂlar› (sanstone-moca) olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.
Demir. Bölgede yer alan Malatya, Ad›yaman ve Bingöl ﬂehirleri havalisinde önemli ölçüde demir cevheri bulundu¤u bilinmektedir. “Bunlar› de¤erlendirecek maden iﬂletme, cevher haz›rlama, konsantrasyon, peletleme, sinterleme ve kalsinasyon tesisleri ile zamanla bir iki demir-çelik fabrikas›”n›n kurulabilece¤i ifade edilmiﬂtir.40
Demir d›ﬂ› metaller. Bölge illerinden Gümüﬂhane’de kurﬂun-çinko-bak›r,
Keban’da kurﬂun-çinko, Siirt Madenköy’de bakirli pirit, Pötürge ve Çelikhan’da bak›r, Malatya, Erzincan Kopda¤›, Hakkari ve Elaz›¤ Guleman’da
önemli krom yataklar›n›n bulundu¤u bildirilmektedir.41 Erzurum ‹li’nin bak›r
varl›¤›n› ‹spir ve Pasinler çevresindeki damarlar oluﬂturmaktad›r. Zaman zaman üretim yap›lm›ﬂ olan damarlardan bir baﬂkas› da, ﬁenkaya ilçesi yak›nlar›ndaki bak›rl› pirit yataklar›d›r.
Suni gübre ve fosfat. Yine K›rﬂan taraf›ndan yap›lan incelemeye göre;
“Mardin Maz›da¤›’nda önemli bir rezerve sahip fosfat yata¤›n›n yan›nda Bingöl, Bitlis ve Ad›yaman’da demir cevherine ba¤l› olarak fosfat yataklar› mevcuttur. Bu yataklardan elde edilecek fosfata ve bak›r izabesinin yan ürünü
olan sülfürik asite dayal› olarak güçlü bir fosforlu gübre sanayi kurulabilir
ve bu üretilen kimyasal gübre GAP bölgesinde kullan›labilir. Uzun vadede
komﬂu ülkelerden getirilecek do¤al gaza dayal› olarak da amonyak ve azotlu gübre üretimine geçilebilir.”42
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Kaya tuzu. Do¤u Anadolu bölgesinde en önemli kaya tuzu yataklar› I¤d›r,
Ka¤›zman (Kars) ve A¤r› yörelerindedir. Erzurum’da tuz Aﬂkale, Çat, H›n›s,
Narman, ﬁenkaya, Tekman ve Tortum ilçelerinde ç›kar›lmaktad›r.
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Sektörü geliﬂtirme önerileri. Madencilik sektörünün geliﬂtirilmesiyle ilgili
olarak aﬂa¤›daki önlemler al›nabilir:
1. Madencilik sektörüyle ilgilenen firmalar daha çok KOB‹ niteli¤indeki küçük firmalard›r. Bu firmalar›n ihracat yapma potansiyelleri
de dikkate al›narak özel teﬂvik programlar› oluﬂturulmal›d›r.
2. Mermer sektöründe faaliyet gösteren iﬂletmelerin finansal yetersizlik içinde bulunmalar› nedeniyle mevcut teknolojilerini geliﬂtirememeleri sonucu dünya piyasas›nda rekabet edememektedirler.
3. Bölgedeki mermer üreticileri; ileri teknoloji kullan›m›, ürün standardizasyonu, pazarlama ve tan›t›m etkinlikleri konusunda bilgilendirilmeli ve sat›lan ürünlerin katma de¤erleri yükseltilmelidir.
4. Yer alt› ve yer üstü maden zenginliklerinin tam bir envanteri ç›kar›larak konuya ilgi duyan iﬂletmeler bu konuda bilgilendirilmeli
yat›r›m ve üretim f›rsatlar› konusunda bilgi sahibi olmalar› temin
edilmelidir.
5. Bölgedeki madenlerin iﬂletilmesinde kârl›l›k faktörü ikinci planda
tutulmal› ve istihdam faktörü ön plana ç›kar›lmal›d›r.
6. Bölgedeki madencilik sektörünün geliﬂtirilmesi unutulmuﬂ gibidir.
Bu sektörün aya¤a kalkmas› için yat›r›mc›lara cazip öneriler götürülmeli ve özellikle yabanc› sermayeyi bölgeye çekmek için çeﬂitli projeler uygulamaya al›nmal›d›r.
7. Bölgede madencilik meslek liseleri aç›lmal› ve bu liselerde taﬂ iﬂleme, maden arama, yap› inﬂaat dallar› oluﬂturularak gençlerin de¤iﬂik ve yeni branﬂlarda uzmanlaﬂmalar› sa¤lanmal›d›r.
Dikkatli bir inceleme yap›ld›¤›nda bölgedeki madencilik sektörünün tar›m,
turizm ve hizmetler sektörü kadar önemli ve öncelikli oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bu imkânlardan sadece tüm Türkiye de¤il, geri kalm›ﬂ olmas› nedeniyle bölge illeri daha fazla yararlanmal›d›r. Verilecek pozitif destekler bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik farkl›l›klar›n›n azalt›lmas›nda önemli yararlar sa¤layabilir.

3.2.3. ‹malat Sanayi
Sektör; devlet imalat sanayi, özel sektör büyük iﬂletmeler imalat sanayi,
özel sektör küçük iﬂletmeler imalat sanayi, evde yap›lan imalat ve köy sanayi olmak üzere dört alt gurubu kapsar. Bu incelemede bölgenin imalat
sanayi genel hatlar›yla ele al›nm›ﬂ ve temel özellikleri belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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Do¤u Anadolu Bölgesi. Kuzey ve Ortado¤u Anadolu Bölgesi’nde sanayi en
fazla Erzurum ve Malatya illerinde geliﬂmiﬂtir. Yo¤un k›ﬂ ﬂartlar› imalat sanayinin Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’nde geliﬂmesini engelleyen bir rol oynamaktad›r. Genelde özel sektör yat›r›m yapmak için Do¤u Anadolu Bölgesini
tercih etmemektedir. Teﬂvikli yat›r›mlarda en düﬂük teﬂvik Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde al›nmaktad›r. 2004-2007 teﬂvikli yat›r›mlar›n bölgesel da¤›l›m›nda, Do¤u Anadolu hep en düﬂük pay› alan bölge olmuﬂtur. Sanayide istihdam edilen nüfusun oran› aç›s›ndan Türkiye Ortalamas› %13 iken TRA’da bu
oran 2,8’dir. TRA1 alt bölgesi TRA2 alt bölgesine göre daha fazla sanayi istihdam› sa¤lamaktad›r. TRA1 alt bölgesinde ise birinci s›rada Erzincan ve
ikinci s›rada ise Erzurum gelmektedir. Bu verilere dayanarak Erzurum-Erzincan hatt›n›n sanayileﬂme için uygun bir aks oluﬂturdu¤unu söyleyebiliriz. Olguyu TRB bölgesi aç›s›ndan inceledi¤imizde sanayide istihdam edilen nüfusun oran› %3,6’ya ç›karak daha iyi bir durum sergilemektedir. TRB1’de %5,1
ve TRB2’de ise %2 de¤erleri elde edilmektedir. Bu de¤erlere göre, Do¤u Anadolu Bölgesi’nde Malatya, Elaz›¤, Erzincan ve Erzurum sanayi istihdam potansiyeli olan ﬂehirler olarak ortaya ç›kmaktad›r. Do¤u Anadolu’nun bu dört
ili, sanayinin geliﬂmesi ve sanayi istihdam› aç›s›ndan cazibe merkezi olmaya
en yatk›n olan illerdir.
Sanayi siteleri ve KSS’ler. “Erzurum”da Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte
benzer amaçlar için kurulan ve küçük sanayi ile esnaf ve sanatkarlar›n desteklenmesi amac›n› taﬂ›yan 4 Küçük Sanayi Sitesi faaliyet göstermektedir.
Bunlar: 528 iﬂyerinin bulundu¤u Merkez Küçük Sanayi Sitesi; 200 iﬂyeri kapasiteli Metal iﬂleri küçük sanayi sitesi; 186 iﬂyerini bar›nd›ran Madeni Sanatkarlar Küçük Sanayi Sitesi ve Oltu ilçesindeki 150 iﬂyerine sahip Küçük Sanayi Sitesidir. Toplamda bini aﬂk›n iﬂyerinin bulundu¤u bu sitelerde hammadde tedarikindeki güçlükler, sermaye yetersizli¤i, pazarlama sorunlar›,
enerji sorunlar› ve nitelikli eleman aç›¤› sebebiyle tam kapasiteli bir faaliyet
sürdürülemedi¤i” bildirilmiﬂtir.43
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Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Bölgede sanayi istihdam› %7 civar›ndad›r.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde sanayi en çok bat› bölümde geliﬂmiﬂtir. Burada Gaziantep en büyük sanayi merkezidir. Gaziantep’te sanayi kullan›m›
önemli ölçüde Organize sanayinin kontrolüne b›rak›lm›ﬂt›r. Gaziantep’te dokuma, iplik, giyim, hal›, kilim, battaniye, un, unlu g›dalar, tar›m makineleri,
içki, zeytinya¤›, sabun, deterjan, çimento ve rafineri baﬂl›ca sanayi kollar›d›r.
Bölgede madenî eﬂya yap›m› da geliﬂmiﬂtir. GAP bölgesinde son 30 y›l içerisinde gözlenen tar›msal üretim art›ﬂ›, sanayileﬂme alan›nda dikkate de¤er bir
canlanma yaratm›ﬂt›r. Sanayide istihdam edilen nüfusun oran› aç›s›ndan Türkiye Ortalamas› %13 iken TRC birinci düzey bölgesinde bu oran %7,1’dir. Alt
bölgeler aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ise TRC1’de %14,9; TRC2’de 3,6; TRC3’de
%3,1’dir. Gaziantep Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin sanayileﬂme motoru
olarak görev üstlenmektedir. Ancak, TRC1’in TRC2 ve TRC3 ile mesafenin
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aç›lmas› çok sa¤l›kl› gözükmemektedir. Sanayileﬂen bir ilin yak›n alt bölgeleri de olumlu yönde etkilemesi beklenir. Bunun için teﬂvik uygulamalar›nda
yak›n bölgenin geliﬂmesi faktörüne dikkat edilmesi gerekecektir.
Organize sanayi bölgeleri. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde 8 organize
sanayi bölgesi tamamlanm›ﬂ olup, 11 OSB ise yat›r›m program›nda yer almaktad›r. ‹nﬂaat› devam eden 4 OSB’de de üretime geçilmiﬂ olup böylece
faaliyetteki OSB say›s› 12’dir. Tamamlanan organize sanayi bölgelerinin alan
büyüklü¤ü bak›m›ndan Türkiye toplam› içindeki pay› %11’e ulaﬂm›ﬂt›r.
Mevcut organize sanayi bölgelerinde 342 fabrika üretime geçmiﬂ ve 34.400
kiﬂiye iﬂ imkan› sa¤lanm›ﬂt›r.
Küçük sanayi siteleri. Güneydo¤u Anadolu bölgesinde, 2007 y›l› itibariyle, 25
küçük sanayi sitesi faal durumdad›r; 12 KSS’nin ise yap›m çal›ﬂmalar› devam
etmektedir. Bölge’nin sulu tar›ma aç›lmas› ile beraber sanayide önemli
geliﬂmeler meydana gelmiﬂ; sanayi tesisleri say›s› iki kat›na ç›km›ﬂt›r. 2006 y›l›
sonu itibariyle GAP Bölgesi’nde on kiﬂiden fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂletme say›s›
1834’tür. Bu iﬂletmelerde toplam 80.776 kiﬂi istihdam edilmektedir. Bölge
sanayinin Türkiye sanayi katma de¤eri içindeki pay› ise %2’den %4’e yükselmiﬂtir.
Sanayi ürünleri ihracat›. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nden sanayi ürünleri
ihracat›n›n bölgenin toplam ihracat›ndaki pay›, %1,94 artarak %72,43’e yükselmiﬂtir. Bölgede yaﬂanan sanayileﬂme kapsam›nda kurulan modern
tesislerde üretilen mamuller, farkl› k›talardaki 100’ü aﬂk›n ülkeye ihraç
edilmektedir. ‹hracatla ufku geniﬂleyen sanayici ve iﬂ adamlar› bir yandan
yeni yat›r›mlar yaparken di¤er yandan ihracata yönelmeye baﬂlam›ﬂt›r.
GAP’tan yap›lan ihracat düzeyinde de önemli art›ﬂlar olmuﬂ; 2001 y›l›nda 708
milyon ABD dolar› olan ihracat tutar› 2006’da 2413 milyon dolara
yükselmiﬂtir. GAP Bölgesi’nden yap›lan ihracat›n Türkiye’nin toplam ihracat›
içindeki pay› da ayn› dönemde % 2,3’ten % 2,8’e ç›km›ﬂt›r. Bölgenin toplam
ihracat› içinde tar›m ürünlerinin pay› azalmaya sanayi ürünlerinin pay› ise artmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Sanayi sektörünün geliﬂtirilmesine yönelik öneriler. Bölgede imalat
sanayinin geliﬂtirilmesi için ﬂu öneriler geliﬂtirilmiﬂtir:
1. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde imalat sanayinin geliﬂtirilmesi büyük
ölçüde KOB‹’lerin geliﬂtirilmesine ba¤l›d›r. Bu nedenle KOB‹
teﬂvik ve destekleri güçlendirilmeli ve bölgeye özel teﬂvikler verilmelidir.
2. Bölgede yeterli bir sanayi alt yap›s›n›n oluﬂturulabilmesi için nitelikli iﬂgücünün yetiﬂtirilmesine yönelik tedbirler al›nmal›d›r.
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3. Bölgede giriﬂimcilik teﬂvik edilmeli ve giriﬂimcilerin birleﬂerek sermayelerini güçlendirecek politika ve taktikler oluﬂturulmal›d›r.
4. Ürünlerin da¤›t›m› ve taﬂ›nmas› için yeni politikalar oluﬂturulmal›
ve pazarlama sorunlar›n›n giderilmesine yönelik önlemler
al›nmal›d›r.
5. Özellikle Erzurum’da organize sanayi bölgeleri desteklenmeli ve
bu yerler cazibe merkezi haline getirilmelidir.

3.2.4. Elektrik Üretimi ve Kullan›m›
Elektrik üretimi ve kullan›m› bir bölgenin kalk›nm›ﬂl›k derecesini belirlerken
yararlan›lan önemli göstergelerden biridir. Ülkemizde elektrik ihtiyac›n›n
yaklaﬂ›k % 20’l›k k›sm› hidroelektrik santrallerden elde edilmektedir.e Aﬂa¤›daki alt baﬂl›klarda Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri ayr› ayr› ele al›n›p incelenmiﬂtir.
Do¤u Anadolu Bölgesi. Do¤u Anadolu Bölgesi “yukar› F›rat bölümündeki”
elektrik üretimi yoluyla,Türkiye ekonomisine ciddi katk›lar yapmaktad›r. F›rat nehri üzerinde kurulan Keban, Karakaya, Atatürk barajlar› önemli ölçüde
elektrik üretimi sa¤lamaktad›r. Keban Baraj› üzerinde kurulan hidroelektrik
santrali, ülkenin enerji ihtiyâc›n›n yaklaﬂ›k %25’ini karﬂ›lamaktad›r. Elektrik
üretiminin di¤er bölümü ise linyitten sa¤lanmaktad›r. Linyitten elektrik enerjisi elde eden termik santrallerimiz Soma, Tunçbilek, Seyitömer, Afsin - Elbistan, Yatagan ve Orhaneli termik santralleridir. Bunlardan Afsin – Elbistan termik santrali Güneydo¤u Anadolu’da bulunmaktad›r.
Elde edebildi¤imiz 1996 y›l› verilerine göre, ülkedeki elektrik tüketiminin
%38.87’si Marmara, %17.29’u Ege, %12.98’i Akdeniz, %14.15’i ‹ç Anadolu,
%8.55’i Karadeniz, %3.23’ü Do¤u Anadolu, %4.93 ‘ü Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nde tüketilmiﬂtir.44 Son rakamlar de¤iﬂmiﬂ olsa bile bu s›ralamada bir
de¤iﬂiklik olmad›¤› tahmin edilmektedir. Son y›llarda Erzurum’da Çoruh Irma¤› üzerinde 96 MW kurulu güçte Güllüba¤ Hidro Elektrik Santralinin inﬂa
edilmesi için gerekli çal›ﬂmalar sürdürülmektedir. Erzurum bölgesinde sadece enerji üretim amaçl› olarak sekiz proje haz›rlanm›ﬂt›r. Bu projelerle Erzurum bölgesinde y›lda toplam 6.112 Milyon KWh enerji üretilmesi planlanm›ﬂt›r. Erzurum’un su kaynaklar›n› enerji aç›s›ndan de¤erlendirmek üzere DS‹
ve E‹E‹ taraf›ndan projeler geliﬂtirilmiﬂ ve bu arada özel sektör taraf›ndan da
çok say›da müracaat yap›lm›ﬂt›r. Bu kapsamda üç havzada toplam 106 adet
HES projesi tespit edilmiﬂtir. Bunlar›n kurulu güçleri ile y›ll›k ortalama enerjilerine Tablo 20’de yer verilmiﬂtir.
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e Yüzdesel olarak elektrik üretim de¤erleri: do¤algaz: 49,3; linyit: 19,2; hidroelektrik: 17,0; ithal kömür:
6,8; fueloil: 5,0; taﬂ kömürü: 1,7; rüzgar: 0,3; di¤erleri: 0,7; jeotermal: 0,1.
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Tablo 20. Erzurum Bölgesinde Hidroelektrik Santralleri Potansiyeli

Tablodan da görüldü¤ü gibi Erzurum, HES potansiyeli bak›m›ndan küçümsenmeyecek bir potansiyele sahiptir. ‹lin kalk›nmas›nda su kaynaklar›n›n etkili bir biçimde kullan›lmas› önemli bir rol oynayabilir. Yörede DS‹ ve E‹E‹
taraf›ndan geliﬂtirilen depolamal› HES’ler hariç özel sektör taraf›ndan geliﬂtirilen HES’lerin tamam› nehir tipi HES olarak projelendirilmiﬂtir.
2006 y›l› verilerine göre kiﬂi baﬂ›na elektrik tüketimi Türkiye’de 1808 KWh
iken TRA bölgesinde bunun yaklaﬂ›k üçte biri kadard›r ve 567 KWh olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Buna göre Do¤u Anadolu Bölgesi Türkiye ortalamas›n›n
%30’u kadar elektrik tüketmektedir. Ayn› durum kiﬂi baﬂ›na sanayi elektrik tüketimi için de geçerlidir. Türkiye tüketim ortalamas› 864 KWh iken TRA alt
bölgesinde bu tüketim sadece 79 KWh’d›r. Buna göre bölgedeki sanayi Türkiye ortalamas›n›n %09’u kadar elektrik tüketmektedir. Bu veriler bölgedeki
sanayinin hem yap›sal olarak hem de elektrik kullan›m› aç›s›ndan oldukça geride kald›¤›na iﬂaret etmektedir. Kiﬂi baﬂ›na elektrik tüketimi TRB alt bölgesi
aç›s›ndan incelendi¤inde rakamlar›n bir miktar yükseldi¤i ve 617 KWh’ya ç›kt›¤› görülür. Sanayi amaçl› tüketim ise ikiye katlanarak 181 KWh’ya ç›kmaktad›r. Bu rakamlar›n da çok aç›k bir ﬂekilde gösterdi¤i gibi Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi acil olarak çok yönlü teﬂviklerle desteklenmelidir.
TEDAﬁ Genel Müdürlü¤ü verilerine göre Erzurum’da y›ll›k kiﬂi baﬂ›na düﬂen
elektrik tüketimi 556 KWh, Malatya’da 863, Kars’ta 582, Tunceli’de 642, Mardin’de 687, I¤d›r’da ise 592 KWH’d›r. Kiﬂi baﬂ›na düﬂen elektrik tüketiminin
Erzurum’da az olmas›, ﬂehirde sanayileﬂmenin olmay›ﬂ›na ve iﬂsizli¤in yol açt›¤› yoksulluk sebebiyle halk›n beyaz eﬂya kullanmamas›na ba¤lanm›ﬂt›r.45
Ancak düﬂük elektrik kullan›m›n› do¤udaki kay›p ve kaçak elektrik kullan›m›yla birlikte de¤erlendirirsek daha sa¤l›kl› bir de¤erlendirme yapm›ﬂ oluruz.
Yap›lan incelemelere göre Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan gibi Kuzeydo¤u Anadolu illerini kapsayan Aras bölgesinde %28 oran›nda kaçak elektrik
kullan›ld›¤› saptanm›ﬂt›r.46
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Bölgede 22 baraj, 19 HES santrali kurulmuﬂtur. Bu barajlar›n HES k›sm›n›n %85’i bitirilmiﬂtir. Bölgede y›lda 18,7 milyar
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kwh. elektrik üretilmektedir. Bölgenin Dicle Aﬁ’ye ba¤l› bulunan illerin y›ll›k
toplam elektrik tüketimi 11.200 bin mega watt’t›r. Bu ise üretiminin %2’ine
tekabül etmektedir. Üretime göre bölgenin elektrikten yararlan›m miktar› çok
düﬂüktür. Bölgedeki enerji santralleri büyük ölçüde tüm Türkiye’yi desteklemektedir. Ülkemizde üretilen hidroelektrik enerji miktar› 44.221,5 Gwh’dir ve
bunun %65’ini bu bölge karﬂ›lamaktad›r. Türkiye’nin y›ll›k elektrik üretimi
2006 y›l› için 175,690 Gwh’dir. Ülkemizin toplam elektrik üretiminin ise
%28’ini bu bölge üretmektedir. Bunun d›ﬂ›nda bölgede önemli miktarda jeotermal, linyit ve asfaltit kaynaklar› ile güneﬂ ve rüzgar enerjisi potansiyeli bulunmaktad›r. Cizre’de önemli bir enerji kayna¤› olan linyit ç›kar›lmaktad›r. Afﬂin-Elbistan Termik Santralinden de büyük miktarda elektrik enerjisi sa¤lanarak endüstrileﬂmeye büyük katk›lar› olmaktad›r.
Kiﬂi baﬂ›na elektrik tüketimi, Türkiye’de 1808 KWh iken TRC bölgesinde 1123
KWh kadard›r. Bu tüketim, Kuzeydo¤u Anadolu alt bölgesinin yaklaﬂ›k iki
kat› kadard›r. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde kiﬂi baﬂ›na sanayi elektrik tüketimi ise 461 KWh olarak belirlenmiﬂtir ki bu rakam, Kuzeydo¤u Anadolu
de¤erlerinin 5 kat›ndan fazlad›r. Burada yap›lmas› gereken Güneydo¤u Anadolu’nun yat›r›m de¤erlerini ihmal etmek de¤il, fakat teﬂvik ve desteklerde
Kuzeydo¤u Anadolu’nun konumunu çok daha iyi de¤erlendirerek aradaki
aç›¤› kapatacak politikalar üretmektir.
Kiﬂi baﬂ›na ve sanayi baﬂ›na elektrik tüketim de¤erleri incelenirken kaçak
elektrik kullanma faktörünün de göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir.
2001-2006 y›llar› aras›ndaki istatistiklerine göre kaçak elektrik kullan›m› 21
da¤›t›m bölgesinden Bitlis, Hakkari, Muﬂ ve Van illerini kapsayan Van gölü
bölgesinde yüzde 84’ü bulmuﬂtur. Bu bölgede kullan›lan her 100 kilowatsaat elektri¤in sadece yüzde 16’s›n›n paras› bizzat kullananlar taraf›ndan ödenmiﬂtir. Diyarbak›r, Mardin, ﬁanl›urfa, Batman, ﬁ›rnak ve Hakkari’de kaçak
elektrik kullan›m› sürekli olarak artarken son 6 y›l›n ortalamas› daima yüzde
60’›n üzerinde seyretmiﬂtir.47
Öneri ve De¤erlendirmeler. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinin
elektrik üretimi ve kullan›m›yla ilgili olarak ﬂu tespit ve önerileri yapmak
mümkündür:
1. Önümüzdeki y›llarda rezervlerin azalmas›yla petrol ve do¤al gaz
fiyatlar› yükselmeye devam edecek ve sonuçta bölgedeki elektrik
santrallerinin önemi daha da artacakt›r. Bu nedenle, bölgede
HES’lerin mevcut potansiyellerin tamam›n› kullanmak gerekmektedir.
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2. Bölgede kurulacak yeni enerji santralleriyle elektrik üretimi daha
da art›r›labilir. F›rat nehrinden halen %20 oran›nda ek enerji al›nabilece¤i ve Dicle nehrinden al›nabilecek ek enerji oran›n ise %50
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civar›nda oldu¤u belirtilmiﬂtir. Küçük HES’ler gündeme getirilmeli ve bu kaynaktan azami ölçüde yararlan›lmal›d›r.
3. Enerji santrallerinin ve dolay›s›yla elektrik üretiminin art›r›lmas›
için özendirici Yap-‹ﬂlet-Devret veya Kamu-Özel Sektör Ortakl›¤›
modellerinin geliﬂtirilmesine ihtiyaç vard›r. Elektrik üretimi giriﬂimciler taraf›ndan kârl› bir sektör olarak alg›lanmal›d›r.
4. Bölgede elektrik da¤›t›m›ndaki kay›p ve kaçaklar›n azalt›lmas›na
yönelik önlemlerin tedbirlerin güçlendirilmesine devam edilmelidir.
5. Kuzeydo¤u Anadolu bölgesindeki hem bireysel hem de sanayi
elektrik tüketimi Güneydo¤u Anadolu Bölgesine göre oldukça düﬂüktür. Bu bölgenin elektrik kullanma imkânlar›ndan daha fazla
yararlanmas› için enerji fiyatlar› da dahil olmak üzere bir tak›m
tedbirler almak gerekmektedir. Bu tedbirler; sanayide elektrik kullan›m›n›n teﬂvik edilmesi için ucuz sanayi elektri¤i, sanayiye do¤al gaz imkânlar›n›n götürülmesi ve bölgedeki sanayi tesislerinin
teﬂvik edilmesi suretiyle gerçekleﬂtirilebilir.
6. Erzurum, kiﬂi baﬂ›na düﬂen elektrik tüketimiyle Türkiye’de 66. s›ras›nda yer alm›ﬂt›r. Bu gibi düﬂük elektrik tüketen illere yönelik
özel politikalar›n geliﬂtirilmesine ihtiyaç vard›r.
7. Bölgede kaçak elektrik tüketimiyle ilgili de¤erler yak›ndan izlenmeli ve bu de¤erleri aﬂa¤› çekmek için sadece denetim uygulamalar› de¤il, ayn› zamanda ekonomik tedbirler de al›nmal›d›r.
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde kaçak elektrik kullanman›n y›ll›k maliyetinin 1 milyar dolar civar›nda oldu¤u belirtilmiﬂtir.
8. Yasayla kaçak elektrik kullan›m›n›n nitelikli h›rs›zl›k suçu kapsam›na al›nmas› önemli bir iyileﬂtirme sa¤lamam›ﬂt›r. Bu konuda
daha sa¤l›kl› bir geliﬂme temin edilmesi için bir taraftan enerji fiyatlar›n›n bölgeye özgü olarak yeniden düzenlenmesine ve di¤er
taraftan bölge halk›n›n e¤itilmesi ve bilinçlendirilmesine ihtiyaç
vard›r.
9. Bölgedeki kaçak elektrik tüketiminin önüne geçmek için ayn› zamanda yöneticilere performans puanlamas› getirilmeli ve kaçak
elektrik kullan›m de¤erlerini düﬂüremeyen kiﬂiler yönetim mevkilerinden al›nmal›d›r. Çünkü kaçak elektrik kullanman›n maliyeti
di¤er vatandaﬂlara yüklenmektedir.
10.Geliﬂmiﬂ ülkelerde sanayi kullan›c›s› ev kullan›c›s›n›n ödedi¤i
enerji birim fiyat›n›n yar›s›n› ödemesine karﬂ›l›k ülkemizde bu ikisi aras›ndaki fark çok azd›r. Sanayide kullan›lan enerjinin toplam

111

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

tüketimin %70’inden fazla oldu¤unu düﬂünürsek sanayicilerimizin
enerjiyi pahal› kulland›klar› söylenebilir. Sanayide kullan›lan enerji fiyatlar› aﬂamal› olarak indirilmeli ve belli bir oranda sabitlenmelidir. Enerji fiyatlar›n›n düﬂmesi üretimi teﬂvik edecek ve art›racakt›r.
11.Yap›lacak depolamal› HES’lerle h›rç›n bir ﬂekilde akan Çoruh
Nehri’nin ak›ﬂ› düzenlenecek ve bu sayede her sene Çoruh Nehri’nin zararlar›ndan yöre çiftçisi kurtulmuﬂ olacakt›r.
12.Yörede kurulacak HES’lerle bölge sanayisinde elektromekanik,
cebri boru ve enerji nakil hatt› konusunda çal›ﬂan küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleri kurularak istihdam kapasitesi geliﬂmiﬂ
olacakt›r.
13.HES tesislerinin inﬂaat› ile bölgedeki inﬂaat sektöründe bilhassa
Çimento sanayinde kapasite artacak ve bu durum sonuçta daha
fazla personel istihdam›na neden olacakt›r.
14.Nehir tipi HES’lerin inﬂaat›nda özel sektör teﬂvik edilmeli ve yöreye yat›r›m yapanlara baz› özel imtiyazlar sa¤lanmal›d›r.

3.3. ‹NﬁAAT SEKTÖRÜ
Kabaca bina ve bina d›ﬂ› inﬂaat olarak iki ayr› grupta ele almak mümkündür.
‹nﬂaat sanayi, Do¤u Anadolu’ya göre Güneydo¤u Anadolu bölgesinde daha
fazla geliﬂmiﬂtir.
Do¤u Anadolu Bölgesi. ‹nﬂaat sektörün GSY‹H içindeki paylar›n›n DAP içerisindeki nispi büyüklü¤ü 5,5 iken Erzurum’da 6,6 ç›km›ﬂt›r. Erzurum ili de¤erlerinin DAP içerisindeki nispi büyüklü¤ü ise 17,4’tür. Erzurum’da ticaret
sektöründen sonra ikinci s›rada en büyük sektör inﬂaatt›r. Son y›llarda inﬂaat
sektörü bölgede h›zl› bir geliﬂme göstermiﬂtir. Erzurum’un henüz ﬂehirleﬂme
sürecini tamamlamad›¤› ve hâlâ büyük ölçüde geleneksel yap›larda bar›n›ld›¤› ifade edilmiﬂtir. Gelecek dönemlerde ilin deprem bölgesinde olmas› sebebiyle, yüksek katl› olmayan depreme dayan›kl› binalar›n teﬂvik edilmesi uygun olacakt›r. ‹ldeki mevcut binalar›n %91’i özel sektör, %4’ü kamu sektörü
ve %5’i de yap› kooperatifleri vas›tas›yla yap›lm›ﬂt›r. Bu veriler kamunun inﬂaat sektörü aç›s›ndan özel sektörü yönlendirici ve denetleyici bir görev üstlenmesinin uygun olaca¤›n› göstermektedir.
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Bölgede k›ﬂ mevsiminin uzun sürmesinden dolay› inﬂaat mevsimi k›sad›r (15
Nisan - 15 Ekim). Buna göre çal›ﬂ›labilir süre en fazla 6 ayd›r. Herhangi bir
finans s›k›nt›s› çekilmese bile baﬂlanan inﬂaatlar›n bitirilebilmesi için iki inﬂaat sezonuna ihtiyaç duyulmakta ve bu da maliyetleri art›r›c› bir etki yapmak-

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

tad›r. ‹kilimi etkilemek mümkün olmad›¤›ndan bölgedeki inﬂaatlar› bir sezonda bitirebilmek için ya tünel kal›p tekni¤i ve haz›r beton kullanarak yap› taﬂ›ma sistemleri üretilmeli yada prefabrik yap› elemanlar› endüstrisi ile bölgenin so¤uk iklimine uygun ve depreme dayan›kl› yap› üretim elemanlar› kullan›lmal›d›r. Özellikle devlet ihaleleriyle toplu konut kredileri ve müteﬂebbise verilen yat›r›m kredileri bölge ﬂartlar›yla uyumlu de¤ildir. Yat›r›m programlar›n›n ödenekleri inﬂaat mevsimi içerisinde düzenli gelmemekte, y›l sonuna sarkabilmektedir. Bu gecikme yat›r›mc›y› ve müteahhidi büyük ölçüde
zarara u¤ratmaktad›r. ‹nﬂaat girdilerini teﬂkil eden demir ve tu¤la üretiminin
büyük ço¤unlu¤unun il d›ﬂ›nda olmas› taﬂ›ma maliyetlerini art›rmaktad›r. Göç
nedeniyle inﬂaat talebinin düﬂük oluﬂuna ba¤l› olarak maliyetler de yüksek
olmaktad›r. Böylece kalifiye iﬂgücü de inﬂaat sezonunun uzun ve iﬂ talebinin
yüksek oldu¤u yerlere göç etmektedir. Kamu ödeneklerinin iﬂ mevsiminde
haz›r ve bloke halde tutulmamas› ve dolay›s›yla ödemelerde ortaya ç›kan aksakl›klar nedeniyle bölgedeki yat›r›mc› ve müteahhitler kaynaklar› verimli bir
ﬂekilde kullanamamaktad›r.
Geri kalm›ﬂ ekonomilerin itici gücü olan ve kalifiye olmayan iﬂçi istihdam
eden bu sektör büyük oranda bölgenin kaynaklar›n› kullanabilir. Bu itibarla
özellikle ucuz iﬂgücü potansiyeline sahip olmas› bu sektöre büyük bir avantaj sa¤lamaktad›r. Sektörün temel girdi maddesi olan çimento ihtiyac›n› karﬂ›layan sanayinin bölgede yeterli potansiyele sahip olmas›n›n yan› s›ra çimento sanayinin geliﬂmesi için de gerekli potansiyel mevcuttur. Bölgede gerekli
rezerve sahip olan perlit ve pomza gibi hammaddelerden hafif inﬂaat malzemeleri üretilebilir. Bu gibi hammaddelerden yap›lan inﬂaat malzemeleri hem
depreme hem de so¤u¤a karﬂ› dayan›kl›d›r.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki inﬂaat yat›r›mlar›n›; barajlara, sulama tesislerine, sanayiye ve konut sektörüne yönelik
olarak de¤erlendirebiliriz. Bölgenin kalk›nmas›ndan esas olarak “Güneydo¤u
Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma ‹daresi Teﬂkilat›” sorumlu tutulmuﬂ ve bu
teﬂkilat›n görevleri aras›nda bölgede “yol, su, elektrik, kanalizasyon ile konut, sanayi ve ulaﬂt›rma hizmetlerini yürütmek” olarak say›lm›ﬂt›r. Fakat inﬂaat ve konut yat›r›mlar› sadece bu teﬂkilat taraf›ndan de¤il, baﬂta TOK‹ olmak
üzere bir çok kurum ve kuruluﬂ taraf›ndan gerçekleﬂtirilmeye devam edilmiﬂtir. Bölgedeki barajlar ve sulama tesisleri baﬂl› baﬂ›na bir inﬂaat sektörü oluﬂturmuﬂtur. Yeni yap›lacak barajlarla bu sektör önümüzdeki y›llarda da canl›l›¤›n› sürdürmeye devam edecektir. Sanayi alan›ndaki inﬂaatlar; organize ve
küçük sanayi bölgelerinin kurulmas› ve bu bölgelerdeki iﬂyerleri ve fabrikalar›n inﬂaatlar›yla ilgilidir. Bölgede halen 8 OSB ile 12 KSS’nin inﬂaat› devam
etmektedir. Fakat sektörün as›l geliﬂmesi konut sektöründe gerçekleﬂecektir.
Göçler nedeniyle ﬂehirlerin büyümesi ve kalabal›klaﬂmas› sonucu konut ihtiyac› da o denli artm›ﬂt›r. Bölgede, elveriﬂli ödeme ﬂartlar›yla düﬂük gelirli kesimlere yönelik toplu konut yat›r›mlar›na ihtiyaç vard›r.
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‹nﬂaat Sektörünün Geliﬂtirilmesiyle ‹lgili Öneriler. Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgeleri’ndeki inﬂaat ve konut sektörünün geliﬂtirilmesiyle ilgili
olarak ﬂu tedbirler al›nabilir:
1. ‹nﬂaat ve konut sektörü bölgedeki iﬂsizli¤i giderecek önemli bir
sektör haline gelebilir. Bunun için bir taraftan bu sektör ve di¤er
taraftan inﬂaat sektörüne malzeme sa¤layan yard›mc› sektörlerin
desteklenmesine ve teﬂvik edilmesine ihtiyaç vard›r.
2. GAP bölgesindeki barajlar ve sulama kanallar›n›n bitirilmesine yönelik faaliyetler önemli say›da iﬂsizin iﬂ bulmas›na imkân sa¤layacakt›r.
3. Bölgede inﬂaat ve inﬂaat ara malzemeleri sektörü birlikte desteklenmeli süreç bir bütün olarak ele al›nmal›d›r.
4. Bölgede yap›lacak konutlarda “sosyal konut” modeline öncelik verilmeli ve bu konutlar uygun koﬂullarla ﬂartlarla sat›ﬂa sunulmal›d›r.
5. Bölgede yaﬂayan devlet memurlar›n›n güvenlikli lojman ve konut
sorunlar› ayr›ca ele al›nmal› ve bu aç›dan bölge cazip hale getirilmelidir.
6. Bölge insan›n›n kolay ev sahibi olmas› için konut kredileri ve tutsat uygulamalar›nda özellikli uygulamalar geliﬂtirilmeli ve bu yönde pozitif ayr›mc›l›k taﬂ›yan ögeler oluﬂturulmal›d›r.
7. Göç sonras› oluﬂan büyük ﬂehirlerdeki çarp›k kentleﬂme ﬂehirleﬂme sorunlar›n›n dikkatli bir planlama çal›ﬂmas›yla iyileﬂtirilmesi
gerekmektedir. Bunun için kentsel dönüﬂüm yasas› ç›kar›lmal› ve
belirli bir süre içinde ﬂehirlerdeki çarp›k yap›laﬂmalar ortadan kald›r›larak ﬂehirler daha modern bir görünüme kavuﬂturulmal›d›r.
8. H›zl› ﬂehirleﬂme sonucunda bölge ﬂehirlerinin okul, sa¤l›k tesisi ve
oyun alan› gibi sosyal donat› ihtiyac› artm›ﬂt›r. Önümüzdeki 10 y›l
içinde bu yöndeki talepler daha da artma e¤ilimi içine girecektir.
Bunun için 10 y›ll›k projeksiyonlar yap›larak ﬂehirlerin ihtiyaçlar›
önceden belirlenmeli ve inﬂaat yat›r›mlar› gelece¤e yönelik olarak
gerçekleﬂtirilmelidir.

3.4. T‹CARET SEKTÖRÜ
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Ticari faaliyetler, maddi mal ve maddelerin sadece al›ﬂ ve sat›ﬂlar›na dayanan
ve kâr amac› ile yap›lan iﬂlemleri içerir. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin her ikisinde de ticaret sektörü di¤er sektörlerin önüne geçmiﬂtir ve
en canl› sektörü temsil eder. Ticaret sektörünün DAP bölgesi GSY‹H içindeki pay› %16’lar civar›ndad›r. ‹nﬂaat sektörünün yaklaﬂ›k üç kat› bir büyüklü¤e sahiptir.
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Do¤u Anadolu Bölgesi. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde bütün iller birer ticari
merkez olmas›na karﬂ›l›k as›l ticari cazibe merkezi Erzurum’dur. Bununla birlikte iller aras›ndaki ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi ve illerin belirli alanlarda uzmanlaﬂmas›yla ticari iliﬂkiler daha güçlü bir ﬂekilde geliﬂecektir.
‹ç ticaret. Erzurum’un kendi ilçeleri ve çevre illere olan co¤rafi merkeziyeti,
anayollar›n kavﬂa¤›nda bulunmas› ve yaklaﬂ›k 35.000 civar›ndaki ö¤rencisi ile
Atatürk Üniversitesi, Erzurum ilinin ticari hayat›n› yönlendiren en önemli faktörlerdir. Erzurum bu özelli¤i ile Bayburt, Gümüﬂhane, Kars, I¤d›r, Ardahan,
A¤r›, Erzincan ve Artvin gibi çevre illerine önemli ölçüde hizmet vermektedir. Bölgedeki toplam esnaf odas› say›s›n›n %23’ü, banka say›s›n›n ise %17’si
Erzurum ilindedir. ﬁirket ve kooperatif say›s› aç›s›ndan da Erzurum bölge ortalamalar›n›n üzerindedir. Bu nedenle, Erzurum’daki ticari örgütlenme, bölgeye göre daha geliﬂmiﬂ konumdad›r. Erzurum’da esnaf odalar›na kay›tl› üye
say›s› ise, 33.000 civar›ndad›r (bk., Tablo 21).
Tablo 21. Sanayi ve Ticaret Odalar› Kay›tl› Üye Say›s› (1998 Y›l›)

Kaynak. DAP Bölgesi ve Erzurum Sanayi ve Ticaret Odalar›.

D›ﬂ ticaret. Erzurum ilinden yap›lan ihracat, Türkiye genelinin tam tersine belirli dönemlerde ithalat›n›n üzerinde olmuﬂtur. Y›ll›k ihracat, 1998 y›l› hariç
ortalama 10 milyon dolar civar›ndad›r. Erzurum’da ithalatç› firma say›s›n›n
yok denecek kadar az olmas›, ithalat de¤erlerinin çok düﬂük düzeyde kalmas›na yol açm›ﬂt›r. DAP bölgesi içerisinde, ilin d›ﬂ ticaret hacmi ithalatta çok
düﬂük orandad›r. ‹hracat ise toplam bölge ihracat›n›n 1995’te %21’i iken, 2000
y›l›nda %8’i seviyesinde gerçekleﬂmiﬂtir. ‹lden yap›lan ihracat ve ithalat›n mal
gruplar› itibar›yla yap›s› incelendi¤inde, dikkat çeken hususlar ﬂunlard›r: ihracatta; ﬂeker ve ﬂeker mamulleri, sabun ve dericilikte ve boyac›l›kta kullan›lan ürünler önem arz ederken, söz konusu y›l için ithal edilen baﬂl›ca ürün,
optik alet ve cihazlard›r. Erzurum’da bulunan Do¤u Anadolu ‹hracatç›lar› Birli¤i, bölgeden yap›lan ihracat›n geliﬂtirilmesinde önemli bir rol üstlenmiﬂtir.
Erzurum Serbest Bölgesi. Erzurum Fuar sahas›nda 210.000 m2si kullan›labilir,
484.500 m2 büyüklü¤ünde bir alanda 1995 y›l›nda aç›l›ﬂ› yap›lm›ﬂ ve 1996
y›l›nda ticari faaliyete baﬂlam›ﬂt›r. 2000 y›l› ticaret hacmi tüm serbest bölgeler
içinde en düﬂük oran› sergilemektedir. Bölge’de devlet ve Bölge Kullan›c›s›
ve ‹ﬂleticisi (BK‹) taraf›ndan 50.000 dolarl›k yat›r›m yap›lm›ﬂt›r. Bölge’de
10.02.1999 tarihi itibar›yla 1 Bölge Kullan›c›s› ve ‹ﬂleticisi, 1depoculuk, 1 kiralama, 3 ö¤retim ve 8 al›m sat›m konusunda olmak üzere toplam 12 firmaya faaliyet ruhsat› verilmiﬂ olup, özel sektöre ait bir tekstil firmas› taah-

115

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

hütlerini yerine getirerek 103 kiﬂilik bir istihdamla deneme üretimine baﬂlam›ﬂt›r. BK‹, ilk kuruluﬂundaki 5 milyarl›k sermayesini 1998 y›l›nda 30 milyara ç›karm›ﬂ, ancak bunun yaln›zca yüzde 25’i ortaklarca ödenmiﬂtir. Sermaye art›r›m›na iﬂtirak etmeyen ortaklar›n hisselerinin öncelikle isteyenlere
sat›laca¤›, talipli ç›kmad›¤› takdirde, Erzurum ‹l Özel ‹daresi, Ticaret Borsas› ve di¤er Yönetim Kurulu üyelerinin bu hisseleri paylaﬂacaklar› ifade edilmektedir. Öte yandan Erzurum ilinden gerçekleﬂtirilen toplam ihracat›n, dünyadaki genel kriz ortam›na ra¤men, bir y›l önceki y›la göre yüzde 100 artarak 20 milyon dolara ç›kmas›, ilde ihracat anlay›ﬂ› ve tutkusunun oluﬂmaya baﬂlad›¤›n›n göstergesi olarak yorumlanabilir. Serbest Bölgenin sa¤lad›¤› avantajlar›n yöre iﬂadamlar›na anlat›lmas› ve ihracata yönelik üretim faaliyetlerinin Bölge içerisine çekilmesi durumunda, Serbest Bölgede de bir
canlanma olacakt›r. Aksi takdirde bölgenin kapat›lmas› gündeme gelecektir.
S›n›r ticareti. Türkiye’de s›n›r ticareti ilk defa 1979 y›l›nda ‹ran’la baﬂlat›lm›ﬂ fiili uygulamalar ise 1986 y›l›ndan sonra olmuﬂtur. Bugün uygulanmakta olan s›n›r ticaretine iliﬂkin düzenlemeye göre Do¤u Anadolu Bölgesi’nde s›n›r ticareti yapmaya yetkili k›l›nan iller, s›n›r kap›lar› ve ülkeler Tablo 22’deki gibidir.
Tablo 22. S›n›r Ticareti Yap›lan ‹ller ve Karﬂ› Ülkeler

Erzurum ili s›n›r ticareti yap›lan illerden özellikle uzun dönemde fayda elde
edecek konumdad›r. Bu durum, hem merkezi konumu hem de daha geliﬂmiﬂ bir il olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Dolay›s›yla, uzun dönemde bu bölgeden yap›lacak d›ﬂ ticarete yönelik yap›lanmaya a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir. Özellikle yaklaﬂ›k Türkiye nüfusu kadar bir nüfusa sahip olan ve di¤er
ülkelerle iliﬂkileri zay›f olan ‹ran’daki potansiyelin ticaret yoluyla bölge, il ve
ülke lehine kullan›lmas› mümkündür.
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Ülkemizle Türki Cumhuriyetleri aras›nda güvenli ve ucuz ulaﬂ›m imkânlar›n›n tesis edilmesiyle s›n›r ticaretinin önemli ölçüde artma potansiyeli bulunmaktad›r. Yap›lan araﬂt›rmalar, Gürcistan ve ‹ran güzergahlar›na alternatif
olarak daha k›sa olan Ermenistan’daki karayolu ve demiryolunun kullan›lmas›n›n Orta Asya ile olan ticareti önemli ölçüde geliﬂtirece¤ini ortaya koymaktad›r. Bunun gerçekleﬂebilmesi için, söz konusu ülke ile ticari iliﬂkilerin baﬂlat›larak, konulan ihracat yasa¤›n›n kald›r›lmas› gerekmektedir.
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S›n›r Ticaret Merkezleri. S›n›r ticaret merkezlerinin (STM) geliﬂtirilmesiyle ilgili olarak aﬂa¤›daki önlemlerin tedbirlerin al›nmas›na ihtiyaç vard›r:
1. Bölgede kurulan S›n›r Ticaret Merkezlerinin daha aktif hale getirilmesi, aç›lmas› düﬂünülen yeni S›n›r Ticaret Merkezlerinin bir an
evvel faaliyete sokulmas›, bölgeden yap›lacak d›ﬂ ticareti daha da
artt›racakt›r.
2. S›n›r Ticaret Merkezlerinde (Sar›su, Kap›köy, Esendere) altyap› eksikleri giderilerek, personel ve fiziki ﬂartlar iyileﬂtirilmelidir.
3. STM’lerden yap›lan ithalat ve ihracatta istenen belgeler azalt›larak,
STM’lerin özel durumu göz önüne al›nmal›, ithalat ve ihracat listeleri talepler çerçevesinde düzenlenmelidir.
4. Tar›m ve sanayi ürünlerinin muayene ve tahlilleri için ihtiyaç duyulan laboratuarlar, Bölgede bulunan Gümrükler Baﬂ Müdürlükleri ile bunlara ba¤l› müdürlüklerde vakit geçirilmeden kurulmal›
veya bu laboratuarlar kuruluncaya kadar, STM kapsam›nda yap›lan ticarette, bölge üniversitelerinin laboratuarlar›ndan istifade etmeleri sa¤lanmal› veya standart ve kontrol belgesi aranma ﬂart›
kald›r›lmal›d›r.
5. ‹thal edilecek ürün listelerinin tespiti yap›l›rken, il ihtiyac›na göre
de¤il Bölge illerinin ihtiyac›na göre tespit yap›lmal› ve Bölge ihtiyac› düﬂünülerek kotalar art›r›lmal›d›r.
6. ‹hracat ve ithalat esnas›nda gümrük sahas›nda ve ayr›ca gümrük
sahas› d›ﬂ›nda yollarda defalarca yap›lan kontrollerin cayd›r›c› ve
b›kt›r›c› olmas› önlenmelidir. Kontrollerin mümkünse, yaln›zca
gümrük sahas› içinde yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.
7. Halihaz›rda kat›r ticareti denilen, kaçakç›l›¤›n önlenebilmesi için kaçak yollardan yurda giren (Motorin ve Canl› hayvan vs. gibi) ürün
kalemlerinin kay›t alt›na al›nabilmesi için, bu ürünler STM kapsam›na al›nmal›d›r.
Ticaretin geliﬂtirilmesine yönelik öneriler. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde ticaretin geliﬂtirilmesine yönelik aﬂa¤›daki öneriler geliﬂtirilmiﬂtir:
1. Bölgede modern ticaret merkezleri ve toptanc› siteleri gibi al›ﬂ veriﬂ merkezlerinin yap›lmas›na ihtiyaç vard›r.
2. Ticaret sektörünün geliﬂmesi için sanayi sektörü de desteklenmeli ve bu sektörlerin birbirlerine destek olmalar› sa¤lanmal›d›r.
3. Bölgeye hava ve karayolu ile ulaﬂ›m kolaylaﬂt›r›lmal›, ucuzlat›lmal› ve eriﬂim sürelerini k›saltacak tedbirler al›nmal›d›r.
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4. ‹hracata verilen devlet yard›mlar› art›r›lmal› ve s›n›r ticaretinin geliﬂtirilmesi için ek tedbirler al›nmal›d›r.
5. Bölgede tar›msal ürünlere verilen sübvansiyonlar geniﬂletilmeli ve
tar›m›n ayn› zamanda ticaretin dinamosu olarak rol görmesi sa¤lanmal›d›r.
6. Eximbank taraf›ndan kalk›nmada öncelikli yörelere verilen kredilerin faiz oranlar›n›n düﬂük olmas›na ra¤men, ihraç ürünlerinin
maliyetlerinin yüksek ve kâr marj›n›n düﬂük olmas› nedeniyle bu
kredilerden yararlanan ildeki ihracatç› firma say›s› yok denecek
kadar azd›r. Bu konuda yeni düzenlemeler yap›lmal›d›r.
7. Hava yolu kargo taﬂ›mac›l›¤› desteklenmeli; Erzurum, Erzincan,
Kars ve Van hava alanlar› kargo taﬂ›mac›l›¤› için yabanc› uçaklar›n iniﬂine aç›lmal›d›r.
8. Bölgede fuar, sergi ve reklam faaliyetleri desteklenmeli üretici ve
sat›c›lar›n ticari faaliyet alan› geniﬂletilmelidir.
9. I¤d›r Alican ve Kars Do¤u Kap›, Gümrük kap›lar›ndan ticaret yap›lamad›¤› gibi, giriﬂ ç›k›ﬂa da kapal› olmas› ticareti olumsuz yönde etkilemektedir.
10.‹daresi kamunun elinde olan taﬂ›ma araçlar›n›n nakliye bedelleri
teﬂvik kapsam›na al›nmal›, DDY’nin katar uygulamas› bölge için
kald›r›lmal›d›r.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Irak ve Suriye
ile komﬂuluk iliﬂkisine sahiptir. Bu özelli¤i nedeniyle asl›nda önemli bir ticari
avantaja sahip olmakla birlikte maalesef bu avantajdan bugüne kadar etkili bir
ﬂekilde yararlan›lamam›ﬂt›r. Bunun en önemli nedeni komﬂu ülkelerle olan ticaretin önündeki mevzuat ve bürokrasi engelleridir. Bölgede biri Gaziantep’te,
di¤eri Mardin’de olmak üzere iki serbest bölge vard›r. Gaziantep Serbest Bölgesi, arazisi ve kurulup iﬂletilmesi tamamen özel sektöre ait olan modele göre kurulmuﬂtur. Bu ba¤lamda, yer ve s›n›rlar›, 07.07.1998 tarih ve 98/11368 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile belirlenen Gaziantep Serbest Bölgesi’nin kurulmas› ve iﬂletilmesi için Anonim ﬁirket olan GASBAﬁ yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
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Bölge, tarih boyunca önemli ticaret yollar› üzerinde yer almas›na ra¤men yak›n y›llara kadar serbest ticaret yerine kaçakç›l›k merkezi olarak görülmüﬂtür.
Ticaretin geliﬂtirilmesinde mevzuat›n ve kamu bürokrasisinin ticari iliﬂkilere
yaklaﬂ›m› ön plana ç›kmaktad›r. Son beﬂ alt› y›ld›r komﬂu ülkeler ile s›n›r ticaretine ivme kazand›r›lmas› neticesinde bölgede ihracat adeta patlam›ﬂ ve
Türkiye’nin ihracat art›ﬂ h›z› ortalamas›n› nerdeyse üçe katlam›ﬂt›r. Ancak terör olaylar› ve göç olgusu; ticari canl›l›¤›n istenen seviyeye gelmesini engelleyen bir faktör olarak rol oynamaktad›r. Sadece terörün engellenmesi bile,
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ticari hayat› çok fazla geliﬂtirecek ve bölgedeki iﬂsizli¤in giderilmesine önemli ölçüde katk› sa¤layacakt›r. Ticari hayatla ilgili olarak üzerinde durulmas› ve
dikkat edilmesi gereken baﬂl›ca konular ﬂunlard›r:
1. S›n›r ﬂehirlerin kendi aralar›nda anlaﬂmalar yaparak serbest ticari
iliﬂkilere girmeleri.
2. Kuzey Irak’taki siyasi geliﬂmelere ba¤l› olarak ortaya ç›kan gerginlikler dolay›s›yla s›n›r kap›lar›n›n zaman zaman kapat›lmas› sorununun önüne geçilmesi.
3. Komﬂu ülkelerdeki yat›r›mc›lar›n ülkemize gelmelerinin ve yat›r›m
yapmalar›n›n teﬂviki.
4. S›n›r ﬂehirlerinde geliﬂen taﬂ›mac›l›k sektörünün ticaret sektörüyle
birlikte düﬂünülmesi ve teﬂvik edilmesi.
5. S›n›r kap›lar›n›n say›lar›n›n art›r›lmas› ve yedeklenmesi.
6. Komﬂu ülkelere olan ulaﬂ›m›n rahatlat›lmas› için geniﬂ oto yollar›n
veya duble yollar›n yap›lmas›.
Bugün Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde en fazla ticaret Irak ile yap›lmaktad›r. Irak’a ihracat›m›z özellikle hububat, bakliyat, ya¤l› tohumlar, iﬂlenmiﬂ et
ürünleri, beyaz eﬂya, inﬂaat malzemeleri gibi kalemleri kapsamaktad›r. Öyle
gözükmektedir ki Irak’›n bize ve bizim de Irak’a ihtiyac›m›z vard›r. Bu tür ticari iliﬂkiler sadece Irak ile de¤il ‹ran, Suriye, Birleﬂik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile de geliﬂtirilmelidir. Ticari iliﬂkiler siyasi geliﬂmelerden büyük
ölçüde etkilendi¤inden bu konuda al›nacak kararlar›n çok dikkatli ve aﬂamal› olarak verilmesi gerekmektedir. Ani ve keskin kararlar sadece ülkemize zarar verecektir. Ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için ﬂu tedbirlerin al›nmas› gerekti¤ini düﬂünmekteyiz:
1. Komﬂu ülkelerle olan ticareti engelleyen mevzuat›n kald›r›lmas› ve
bürokratik iﬂlemlerin azalt›lmas›na yönelik olarak güçlü bir siyasi
irade ortaya konmal›, olumlu bir psikolojik hava oluﬂturulmal›d›r.
2. Komﬂu ülkelerdeki iﬂadamlar›na yönelik sektörel fuarlar›n say›s›
art›r›lmal› ve kat›l›mlar›n› teﬂvik etmek için kendilerine ücretsiz
stant yerleri temin edilmelidir.
3. Ticari hayata canl›l›k getirmek için bölgedeki serbest ticari bölgelerin say›s› art›r›larak bu bölgede yap›lan al›ﬂ veriﬂlere önemli ölçüde vergi indirimleri sa¤lanmal›d›r.
4. Komﬂu ülke iﬂ adamlar›yla büyük ﬂehirlerde ortak büyük iﬂ merkezleri aç›lmal› ve bu iﬂ merkezleri aras›nda mal ak›c›l›¤› h›zland›r›lmal›d›r. Böylece ticari hayat›n “kazan-kazan” felsefesi içinde ilgili tüm ülkeler için yararl› olmas› sa¤lanmal›d›r.
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5. Bölge ülkeleri aras›ndaki giriﬂ-ç›k›ﬂlar› kolaylaﬂt›racak gümrüksüz
ve vizesiz geçiﬂ kolayl›klar› sa¤lanmal›d›r.
6. Bölgedeki iﬂletmelerin ihracat yeterlilik ve güçlerini art›rmak için
kendilerine D›ﬂ Ticaret ve E¤itim programlar› düzenlenmeli bu
alanda Güneydo¤u Anadolu ‹hracatç› Birlikleri ile ‹hracat› Geliﬂtirme Etüt Merkezi bu tür programlar› düzenli hale getirmelidirler.
7. Yüksek faizler nedeniyle aﬂ›r› de¤erlenen YTL nedeniyle, ihracattan
çok ithalata yönelen ekonomide yap›sal iyileﬂtirmeler yap›lmal›d›r.
Serbest bölgeler. Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi s›n›rlar› içinde olmakla beraber gümrük bölgesi d›ﬂ›nda say›lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliﬂkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmad›¤›
veya k›smen uyguland›¤›, s›nai ve ticari faaliyetler için daha geniﬂ teﬂviklerin
tan›nd›¤› ve fiziki olarak ülkenin di¤er k›s›mlar›ndan ayr›lan yerler olarak tan›mlan›r.48 Bu anlamda Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde iki serbest bölge
bulunmaktad›r: Gaziantep ve Mardin serbest bölgeleri. Gaziantep Serbest
Bölgesi’nde kuruldu¤undan bu yana geçen süre içinde 133 milyon dolarl›k
iﬂlem hacmi gerçekleﬂtirildi¤i, 196 kiﬂiye istihdam sa¤land›¤› ve 2005 y›l›nda
bölgede 1 milyon 459 bin dolar tutar›nda yeni yat›r›m yap›ld›¤› belirtilmiﬂtir.
Bunun d›ﬂ›nda Gaziantep serbest bölgesi içinde demiryolu ba¤lant›s›n› sa¤land›¤›, 11 bin metrekarelik bir alanda ise TIR park› geniﬂletme çal›ﬂmalar›na
baﬂland›¤› ifade edilmiﬂtir. Bununla birlikte Türkiye’de serbest bölgelerin üretime yönelik faaliyet gösteremedi¤i ve yabanc› sermaye çeker bir yap›ya kavuﬂamad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Serbest bölgelerin vergi indirimleri ve istihdam
üzerindeki yüklerin azalt›lmas›yla önemli ölçüde geliﬂme kaydedece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.49 Serbest bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmamas› asl›nda ticareti büyük
ölçüde art›rma özelli¤ine sahip olmas› gerekirken bu bölgelerden beklenen
fayda hep geride kalm›ﬂt›r.
Bölgedeki ikinci serbest bölge, ﬂehir merkezine yak›n yerde bulunan Mardin Serbest Bölgesidir. Di¤er serbest bölgelerde oldu¤u gibi Mardin Serbest
Bölgesi de kendisinden beklenen ticari canl›l›¤› tam olarak göstermemektedir. ‹stanbul Atatürk Hava Liman› Serbest Bölgesi’nde 1,1 milyar dolarl›k ticaret yap›l›rken, Mardin Serbest Bölgesi 2007 y›l›nda 2 milyon dolarl›k bir ticaret hacmine sahip olmuﬂtur.50 Bu aç›dan serbest bölgelerin ﬂah›slara özgü
iﬂleticilikten odalara özgü iﬂleticili¤e geçirilmesi gündeme getirilebilir. Serbest
bölgelerde ticari hayat›n geliﬂtirilmesi ve etkinliklerinin art›r›lmas› için ﬂu tedbirlerin al›nmas›na ihtiyaç vard›r:
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1. Serbest bölgeler aras›ndaki iliﬂkiler çevrimiçi ba¤lant›larla desteklenmeli ve ticaret erbab›, e-devlet uygulamas› çerçevesinde yasal
ve hukuki prosedürleri büyük ölçüde bilgisayar ortam›nda gerçekleﬂtirebilmelidir.
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2. Serbest bölgelere ait ticari faaliyetler ‹nternet arac›l›¤›yla, bas›n ve
di¤er medya kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla reel sektöre etkili bir ﬂekilde
duyurulmal› ve yeni iﬂ f›rsatlar›n›n yarat›lmas›na yönelik iletiﬂim
stratejileri geliﬂtirilmelidir.
3. Serbest bölgelerde gümrük vergisinden kaç›nmaya yönelik gerçekleﬂtirilen kaçakç›l›k faaliyetleri s›k› bir denetim alt›na al›nmal›d›r.
S›n›r kap›lar›. Komﬂu ülkeler aras›ndaki ticarette s›n›r kap›lar›n›n (bk., Tablo 23) önemli bir iﬂlevi bulunmaktad›r ve bu iﬂlev özellikle Irak’a aç›lan s›n›r
kap›s› Habur üzerinde odaklanm›ﬂ durumdad›r. Yaﬂanan terör olaylar› nedeniyle Habur s›n›r kap›s›n›n kapat›lmas› konusunun sürekli bir biçimde gündeme getirilmesi ve bu yolla bölgedeki terör örgütleri üzerinde bask› kurulmaya çal›ﬂ›lmas› ticareti engelleyen önemli bir handikap olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. S›n›r kap›lar› baﬂta silah ve uyuﬂturucu kaçakç›l›¤› aç›s›ndan s›k› bir
ﬂekilde denetlenmeli, fakat ticari iliﬂkilere kapatma gibi bir eylem içine giriﬂilmemelidir. Çünkü sonuçta Türkiye’nin yüksek petrol faturas› dikkate al›n›rsa bu eylemden yine kendimizin zararl› ç›kma ihtimali bulunmaktad›r.
Tablo 23. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerindeki S›n›r Kap›lar›
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Bölge halk›n›n geçimlerini temin etti¤i s›n›r kap›lar›n›n akaryak›t, sigara, çay
kiﬂisel eﬂya gibi mallar›n kaçakç›l›k geçidi olarak görülmemesi için; hem uygulanan prosedürler dikkatli bir ﬂekilde gözden geçirilmeli, hem de buralarda görev yapan görevliler “gizli müﬂteri” uygulamas›yla denetim alt›nda bulundurulmal›d›r. S›n›r kap›lar›nda görev yapan görevlilerin servet ve mal
edinme durumlar› izlenerek, kuﬂkulu durumlarda bu kiﬂiler ayr›nt›l› bir incelemeye al›nmal›d›r. Devlet, bölgedeki ticaretin geliﬂtirilmesi için aﬂa¤›daki
tedbirleri almal›d›r:
1. Mevcut s›n›r kap›lar›na ilave yeni s›n›r kap›lar› aç›larak ulaﬂ›m kolaylaﬂt›r›lmal›, bunun yan›nda giriﬂ ve ç›k›ﬂ iﬂlemleri kolaylaﬂt›r›lmal›d›r.
2. Irak’a yönelik olarak Habur d›ﬂ›nda ikinci bir s›n›r kap›s› (Akçakale-ﬁanl›urfa) daha aç›lmal›d›r. Bunun için halen Irak ’ta etkili olan
ABD ile yetkilileriyle görüﬂmeler yap›lmal› ve ticaretin bu ülkedeki istikrar› sa¤lamada bir araç olarak kullan›labilece¤i fikri gündeme getirilmelidir. Bu kap› ﬁanl›urfa’n›n tar›msal ihraç merkezi olmas›n› sa¤layacakt›r.
3. Resmiyette aç›k görünen Ceylanp›nar s›n›r kap›s›n›n hiçbir faaliyet
göstermedi¤i belirtilmektedir. Aç›lacak olan s›n›r kap›lar›na Ceylanp›nar s›n›r kap›s› da ilave edilmelidir. ‹lçenin ve bölgenin geliﬂmesinde bu s›n›r kap›s›n›n önemli bir iﬂlevi olacakt›r.
4. Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Kara Hudut S›n›r Kap›s›’n›n aç›lmas› da en k›sa sürede gündeme al›nmal›d›r. Habur S›n›r Kap›s›
Musul’a 200 kilometre uzakl›kta iken, Kara Hudut S›n›r Kap›s›’n›n
95 kilometre uzakl›kta olmas› iki ülkeyi birbirine daha da yak›nlaﬂt›r›c› bir özelli¤e sahiptir.
5. Nusaybin’in transit geçiﬂe aç›lmas› halinde, Mardin Serbest Bölgesi’nden Suriye’deki Haseki Serbest Bölgesi’ne ve oradan da
Irak’taki Musul Serbest Bölgesi’ne ihracat yapmak mümkün hale
gelecektir.51 Bu konuyla ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesinde
yarar vard›r.
6. ﬁ›rnak’›n Silopi ilçesine 15 kilometre uzakl›kta bulunan Habur s›n›r kap›s›ndan ortalama olarak her ay 32 bin arac›n geçti¤i düﬂünülürse kuzey Irak’taki yerel Kürt yönetiminin bu kamyonlardan
araç baﬂ›na ald›¤› haraçlarla ilgili olarak Irak hükümetiyle görüﬂmeler yap›lmal› ve bu tür uygulamalar›n ticaret üzerindeki olumsuz etkileri azalt›lmal›d›r. Bu s›n›r kap›s›ndan y›lda 400 bin arac›n
giriﬂ ç›k›ﬂ yapmas› önemli bir rakam olarak görülmelidir.
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7. Kaçakç›l›k faaliyetleri bilgisayarlar, termal kameralar, özel e¤itimli
köpekler kullan›larak denetlenmeli, fakat ticaret erbab› ayr›nt›l› ve
kapsaml›, b›kt›r›c› prosedürlerinden geçirilerek y›ld›r›lmamal›d›r.
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8. Bölgede ticaret yapan firmalar›n sicilleri takip edilmeli ve kuﬂkulu durumlarda bu firmalar yerlerinde denetlenerek arka plan kontrollerine a¤›rl›k verilmelidir.
9. S›n›r kap›lar›n›n önemi, “transit ticaret hacmini geliﬂtirme” yönünden ayr›ca de¤erlendirilmeli ve bu aç›dan ulaﬂ›m› ve yollar› k›saltacak tedbirlerin neler olabilece¤i araﬂt›r›lmal›d›r.
10.Özellikle Habur s›n›r kap›s›nda zaman zaman yaﬂanan uzun kuyruk çilesine son vermek için bir taraftan ç›k›ﬂ iﬂlemleri ve di¤er taraftan ise ç›k›ﬂ kap›lar›n›n durumu gözden geçirilmeli ve bu konuda yeni tedbirler al›nmal›d›r. Günlük araç geçiﬂ kapasitesi teorik olarak de¤il, fiili olarak art›r›lmal›d›r.

3.5. H‹ZMET SEKTÖRÜ
Bu bölümde Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin temel hizmet sektörlerindeki konumu de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r. Hizmet sektörlerinin hepsi
de¤erlendirilmemiﬂ kritik olanlar› incelenmiﬂtir. Tüm Türkiye’de oldu¤u gibi Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde de hizmet sektörü, imalat
sektörüne göre daha h›zl› geliﬂme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, bölgede hizmet sektörüne, “istihdam” ve “bireysel geliﬂim” aç›s›ndan öncelik verilmelidir. Hizmet sektörü, istihdam kapasitesinin yüksek olmas› nedeniyle
öncelikli geliﬂme alan› olarak de¤erlendirilmelidir. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde hizmetler sektörünün GSY‹H içindeki pay› Türkiye ortalamas›n›n üzerindedir. Bunun en önemli nedeni devlet hizmetleridir. Do¤u Anadolu’da hizmet sektörü kamu kaynakl› olarak yürümektedir. Hizmet sektörünün baﬂl›ca alanlar› ve bu sektörlerle ilgili de¤erlendirmeler aﬂa¤›daki baﬂl›klarda ele
al›nm›ﬂt›r.

3.5.1. Ulaﬂ›m Sektörü
Ulaﬂ›m ve taﬂ›mac›l›k sektörü, bir teﬂebbüs taraf›ndan di¤er teﬂebbüsler veya
kiﬂiler hesab›na yap›lan tüm taﬂ›ma hizmetlerini kapsamaktad›r. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’ndeki ulaﬂt›rmada karayolu, demiryollar›, hava,
göl ulaﬂ›m› ve taﬂ›mac›l›¤› söz konusudur.
Do¤u Anadolu Bölgesi. Do¤u Anadolu Bölgesi, ulaﬂ›m› zor ve güç olan bir
bölgedir. Söz konusu güçlükler nedeniyle di¤er bölgelere göre kalk›nm›ﬂl›k
düzeyi aç›s›ndan her geçen y›l, daha da geriye gitmektedir. Özellikle Do¤u
Anadolu’nun merkezi say›lan Erzurum, ulaﬂ›m aç›s›ndan kritik bir öneme sahiptir. Erzurum’un bir taraftan Trabzon, Ankara ve Adana gibi büyük tüketim
merkezlerine ve di¤er taraftan ise komﬂu ülkelere ulaﬂ›m ba¤lant›lar›n›n duble yollar yerine otoyollar arac›l›¤›yla sa¤lanmas› gerekmektedir. Do¤u ve Gü-
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neydo¤u illerinin ülkenin Bat›s›yla olan ba¤lant›lar› art›k otoyollar arac›l›¤›yla sa¤lanmal›d›r. Halen Erzurum’dan di¤er illere olan taﬂ›mac›l›k faaliyetleri
karayolu, havayolu ve demiryolu ile yap›lmaktad›r. Erzurum’un; ‹ran ve Kafkasya’dan gelen yollar›n Akdeniz ve Karadeniz’e ulaﬂt›¤› yol kavﬂa¤›nda olmas› bir f›rsatt›r ve taﬂ›mac›l›k sektörü ile yolcu ulaﬂ›m sektörü konular›n›n
birlikte ele al›nmas›n› gerektirmektedir.
Denizyollar›. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde cazibe merkezi olan Erzurum ve di¤er büyük ﬂehirler limanlara yak›n olmas›na ra¤men bu limanlardan (Trabzon, Rize; Hopa) yeteri derecede yararlanamamaktad›r. Bunun için ArtvinHopa karayolunda devam eden yol yap›m iﬂindeki ›slah çal›ﬂmalar›n›n bir an
önce bitirilmesi gerekmektedir. Rize-Erzurum aras›ndaki Ovit da¤› geçidi k›sa olmas›na ra¤men hem çok sarp ve hem de a¤›r k›ﬂ ﬂartlar›ndan büyük ölçüde etkilenmektedir. Erzurum-Rize Ovit da¤› tünelinin acilen yap›larak ulaﬂ›m k›salt›lmal› ve on iki ay boyunca ulaﬂ›m sa¤lanmal›d›r. Ulaﬂ›m kolayl›¤›
beraberinde denize ulaﬂ›m› ve ticaretin de canlanmas›n› sa¤layacakt›r.
Karayollar›. Ülkemizde taﬂ›mac›l›k %90 oran›nda karayoluyla yap›lmaktad›r.
Do¤uya ulaﬂ›m da esas olarak karayolu ile gerçekleﬂtirilmektedir. Erzurum il
s›n›rlar› içinde 1125 km. devlet, 563 km il yolu olmak üzere toplam 1688 km.
karayolu mevcuttur. Bölge yol a¤› içerisinde trafik yo¤unlu¤u fazla olan ulusal yollarla, TETEK hatt› olarak adland›r›lan uluslararas› yollar bulunmaktad›r.
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Do¤u Anadolu Bölgesi’nde karayolu ulaﬂ›m›n›n en büyük handikab› k›ﬂt›r.
Karayollar›n›n k›ﬂ mevsimlerinde kapanmas›, yol kalitesinin yer yer bozuk olmas›, yol kalitesi, virajlar, yollar›n yeterince geniﬂ veya otoban niteli¤inde olmamas› bölgeyi di¤er geniﬂ pazar› bulunan ﬂehirlere ba¤lama konusunda yetersiz kalmaktad›r. Erzurum’a ulaﬂ›m bundan böyle otoban yollar› ile olmal›d›r. Bunun yan›nda bölgenin ulaﬂ›m aç›s›ndan dezavantajl› olma durumu dikkate al›narak sanayinin gerçekleﬂtirdi¤i ulaﬂt›rma faaliyetlerinde kullan›lan
yak›t için ÖTV indirimine gidilme ihtiyac› söz konusudur. Bir taraftan yollar
geniﬂletilmeli ve yol kalitesi art›r›lmal› ve di¤er yandan üreticilerin nakliye
masraflar›n› düﬂürecek tedbirler al›nmal›d›r. Karayollar› 12. Bölge Müdürlü¤ü’nün yürüttü¤ü yedi adet ulaﬂ›m projesi bulunmaktad›r. 430 milyon YTL’ye
ulaﬂan bu projelerin fiziki gerçekleﬂmesi bugünkü tarih itibariyle %70 mertebesindedir. Yat›r›m programlar›nda bulunan her bir proje ortalama 1,5 milyon YTL ödenek alabilmektedir. Bu ödenek da¤›l›m seyri ile projelerin tamamlanabilmesi ancak dokuz y›lda gerçekleﬂebilecektir. Bu projelerin k›sa
sürede tamamlanarak hayata geçirilebilmesi için yeterli ödene¤in ayr›lmas›na
ihtiyaç bulunmaktad›r. 2003 y›l›na kadar bölge s›n›rlar›nda 98 km. bölünmüﬂ
yol mevcut iken 2003–2007 y›llar› aras›nda 515 km. bölünmüﬂ yol yap›m› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 2008 Y›l›nda da 164 km. bölünmüﬂ yol yap›m› programlanm›ﬂt›r. Bu program›n gerçekleﬂtirilmesi için bugüne kadar verilen deste¤in
devam etmesi ve trafik yo¤unlu¤u fazla olan yol güzergâhlar›nda iyi bir tra-
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fik konforunun sa¤lanmas› için yap›lan bölünmüﬂ yollarda s›cak kar›ﬂ›m asfaltlama (BSK) iﬂleri için yeterli ödenek ayr›lmas› önem arz etmektedir.
Do¤u Anadolu’nun karayolu ulaﬂ›m› aç›s›ndan en büyük zorlu¤u, yo¤un k›ﬂ
ﬂartlar›n›n etkisinde kal›yor olmas›d›r. K›ﬂ mevsiminde yaﬂanan olumsuz hava ﬂartlar› nedeniyle yollar s›k s›k trafi¤e kapanmaktad›r. Yollar›n yeniden
trafi¤e aç›labilmesi için yo¤un bir kar mücadelesi çal›ﬂmas› gerekli olmaktad›r. Bu nedenle yüksek kapasiteli kar savurma (rotatif) araçlar›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Bölge yollar› ç›¤ ve sel felaketlerinden sürekli olarak olumsuz
ﬂekilde etkilendi¤inden özellikle yükleme hafriyat ve nakliye grubu makinelere daha fazla say›da ihtiyaç duyulmaktad›r. Yo¤un k›ﬂ ﬂartlar›n›n bir di¤er
etkisi yollarda sürekli bak›m yap›lmas›n› zaruri hale getirmesidir. Bu nedenle bölgede kilometre baﬂ›na verilen bak›m ödeneklerinin yeterli ölçüde artt›r›lmas›na ihtiyaç vard›r.
Demiryollar›. Erzurum il s›n›rlar› içerisindeki demiryolu a¤› 200 km.’dir. ‹lin Erzincan, Malatya ve Kars illeriyle do¤rudan ba¤lant›s› vard›r. Ayr›ca Do¤u Ekspresinin, Kars-Haydarpaﬂa aras›ndaki yolculu¤u da ilden geçmektedir. Türkiye
genelinde oldu¤u gibi, demiryollar›nda çal›ﬂacak kalifiye eleman eksikli¤i yan›nda, bölgedeki demiryolu a¤› ile mevcut araçlar ça¤›n gerektirdi¤i teknolojik
özelliklere sahip de¤ildir. Bölgenin mevcut demiryolu a¤› eskimiﬂ, fazla tonaja
uygun olmay›p, ulaﬂ›m yavaﬂ ve konfordan uzakt›r. 1939 y›l›nda Erzincan-Erzurum, 1951 y›l›nda Erzurum - Horasan ve 1961 y›l›nda Horasan - Kars aras›nda yap›lan demiryolu teknik ömrünü tamamlam›ﬂt›r. Erzincan-Aﬂkale aras›ndaki yol yenilenmiﬂ ancak Aﬂkale-Kars aras›ndaki bölüm yap›lamam›ﬂt›r. AﬂkaleKars aras›ndaki demiryolunun durumu vahim olup bir an önce yenilenmesi gerekmektedir. Özellikle Erzurum-Erzincan aras›ndaki demiryolunda bir an önce
düzenleme yap›lmas› iki ﬂehir ticaretini olumlu yönde etkileyecektir.
Erzurum gar›nda birinci yoldan ikinci yola geçiﬂ için alt geçit bulunmad›¤›ndan her gün ekspres trenlerin buluﬂmas› garda gerçekleﬂmekte ve yolcular
hayati tehlike yaﬂamaktad›rlar. Burada birinci ve ikinci yollar› birbirine ba¤layan alt geçit yap›lmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r. Yine Erzurum’da gar bölgesini ayd›nlatan elektrik ﬂebekesi eskimiﬂ ve yer üstünde oldu¤undan %30
oran›nda daha fazla enerji kayb›na sebebiyet vermektedir. Elektrik ﬂebekesinin yer alt›na al›narak yenilenmesi gerekmektedir.
Demiryollar›n›n iﬂ dünyas›na yönelik katar uygulamalar› yap›lan iyileﬂtirmelere ra¤men sürekli bir biçimde gözden geçirilmeli, taﬂ›mac›l›¤› geliﬂtiren bir
yaklaﬂ›m içinde uygulanmal›d›r. Katar uygulamalar›n›n performans› artan yük
taﬂ›mac›l›¤› de¤erleriyle takip edilmelidir. Bölgedeki bir çok iﬂ adam› demiryollar›ndaki katar uygulamalar›n›n bölgenin teﬂvik bölgesi içinde olmas› nedeniyle kald›r›lmas›ndan yana görüﬂ bildirmiﬂtir. Bunun yan›nda, bölge halk› Horasan - Gürbulak ve Trabzon – Erzurum hatt›nda demiryolu çal›ﬂmala-
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r›na baﬂlan›lmas›n› arzu etmektedir. Ayr›ca Ankara-Sivas aras›nda h›zl› tren
hatt›n›n ihaleye ç›kar›lmas› ve Sivas - Erzurum H›zl› tren hatt›n›n faaliyete geçirilmesi sa¤lanmal›d›r.
Türkiye ve ‹ran aras›ndaki demiryolu yap›m› çal›ﬂmalar›na bir an önce baﬂlan›lmas› bir di¤er önemli konudur. ‹halesi yap›lm›ﬂ olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Gürcistan ve Azerbaycan’a yönelik ihracat ve ithalat iﬂlemlerinin
büyük ölçüde artma ihtimali söz konusudur.
Havayollar›. Erzurum havaalan› 1966 y›l›nda sivil hava trafi¤ine ve 1993 y›l›ndan beri de uluslararas› hava trafi¤ine aç›lm›ﬂt›r. ‹lden Adana, Antalya, ‹zmir, Diyarbak›r, Gaziantep, Bodrum, Dalaman, Malatya, Kayseri, ﬁanl›urfa,
Samsun ve Trabzon’a, ‹stanbul ve Ankara aktarmal› olarak ba¤lant›l› seferler yap›lmaktad›r. Ayr›ca bir özel havayolu ﬂirketi de Erzurum-‹stanbul direk
seferlerini yapmaktad›r. Bunun yan›nda K›ﬂ Sporlar› Merkezi konumuna gelen Erzurum’a Perﬂembe ve Pazar günleri ‹stanbul direk uçak seferleri de baﬂlam›ﬂ bulunmaktad›r. Ulaﬂ›mdaki bu kolayl›k k›ﬂ turizmi aç›s›ndan önemli bir
geliﬂmedir. Bölgede iklimin sert olmas›, hava ulaﬂ›m›nda zaman zaman aksakl›klara neden olmakta ve sonuçta a¤›rl›k karayollar›na verilmektedir. Hava yollar› ulaﬂ›m›n›n iyileﬂtirilmesi için aﬂa¤›daki öneriler geliﬂtirilmiﬂtir:
1. Erzurum-Ankara-‹stanbul güzergâh›nda olan ilk sefer saat:
05.00’de ‹stanbul-Ankara-Erzurum güzergâh›nda olan son sefer ise
saat: 22.00’da yap›lacak ﬂekilde düzenleme yap›lmas› halinde ayn› gün içerisinde gidiﬂ-dönüﬂ yapma imkân›n› sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
2. Bu düzenlemenin yap›lmas› halinde, iﬂ adamlar› Ankara ve ‹stanbul’ daki günübirlik iﬂlerini daha kolay ve ekonomik olarak yapacaklar ve böylece iﬂ gücü kayb› azalm›ﬂ olacakt›r.
3. Erzurum’dan komﬂu ülkelere direkt uçak seferleri düzenlenerek,
bölge turizmine ve ticaretine ivme kazand›r›lmal›d›r.
4. Erzurum sivil havaalan› daha etkili bir ﬂekilde kullan›lmal› uluslararas› yolcu ve yük taﬂ›mac›l›¤› art›r›lmal›d›r. Bunun için gümrüklü
kargo binas› yap›lmal› ve gerekli personelin atamas› yap›lmal›d›r.
5. Erzurum sivil havaalan›ndan ‹ran (Tebriz, Tahran), Azerbaycan,
Çin ve Rusya’ya hem yolcu hem de kargo seferleri baﬂlat›lmal›d›r.
6. THY’nin fiyat politikalar› gözden geçirilmeli ve Do¤u illerine yönelik ayr›cal›kl› fiyat politikalar› uygulanmal›d›r.
7. Gümrüklü kargo binas› yap›larak komﬂu ülkelerin kargo ve yolcu
uçaklar›n›n Erzurum havaalan›na inip kalk›ﬂlar› sa¤lanmal›d›r.

126

8. K›ﬂ mevsiminde kayak merkezlerinin canland›r›lmas› için hafta
sonlar› farkl› paket fiyat uygulamas›na geçilmelidir.
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9. Erzurum hava alan›nda apronun uçak kapasitesi 10’a ç›kar›lmal›
ve yolcu kapasitesi art›r›lmal›d›r.
10.Erzurum’un geliﬂmesine katk› aç›s›ndan, Erzurum Havaalan› kargo uçak seferlerine aç›lmal› ve Türk Cumhuriyetlerine yap›lan
uçak seferleri Erzurum ba¤lant›l› hale getirilmelidir.
11.Erzurum havaalan›ndan gerekti¤i durumlarda ilave sefer veya seferler planlanabilmektedir. Büyük turizm operatörlerinin bu konuda bilgilendirilmesine ihtiyaç bulunmaktad›r.
Ulaﬂ›m deste¤i. Ulaﬂ›m sorunlar› dikkate al›narak bölgeden ihracat yapan üretici firmalara navlun teﬂviklerinin verilmesine ihtiyaç vard›r. Böylece ülkenin
iç bölgelerinde yer alan bu ﬂirketler mallar›n› veya ç›kard›klar› madenleri limanlara daha az maliyetle ulaﬂt›rabileceklerdir. Ulaﬂ›m sorunlar›n›n bir ölçüde hafiflemesiyle bölgedeki reel sektör firmalar› d›ﬂ piyasalarla daha kolay rekabet edebilir hale geleceklerdir.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde önemli da¤
s›ralar›n›n olmamas› bir anlamda büyük ﬂehirlere olan ulaﬂ›m› kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. Ancak Güneydo¤u Toroslar, bölgenin ‹ç ve Do¤u Anadolu Bölgeleriyle
ile olan ulaﬂ›m›na engel olmaktad›r.
Karayollar›. Ülkeyi Irak ve Suriye’ye ba¤layan önemli yollar bu bölgeden
geçmektedir. E-5 Karayoluna ba¤lanan E-24 Karayolu Gaziantep, ﬁanl›urfa,
K›z›ltepe ve Silopi üzerinden Habur S›n›r Kap›s›na var›r. Ülke ihracat›n›n
önemli bölümü bu s›n›r kap›s›ndan yap›l›r. Gaziantep - ﬁanl›urfa Otoyolu yak›n zamanda tamamlanacakt›r. Söz konusu otoyolun tamamlanmas› ile deniz
üzerinden yap›lan yük taﬂ›mac›l›¤›nda çok önemli olan Mersin Liman› ﬁanl›urfa’ya ba¤lanm›ﬂ olacak ve ulaﬂ›m kesintisiz olarak sa¤lanacakt›r. Irak ve di¤er Ortado¤u ülkelerinin ihracat kap›s› konumunda olan Habur S›n›r Kap›s›na uzanan ﬁanl›urfa- K›z›ltepe-Silopi karayolunun yap›m›na devam edilmektedir. Bu yolun bitirilmesi Irakla olan ticareti olumlu yönde etkileyecektir. Bu
çerçevede Diyarbak›r – Mardin aras›ndaki yolun da otoyola dönüﬂtürülmesi
ulaﬂ›m a¤›n›n güçlenmesine neden olacakt›r.
Demiryollar›. Bölgede iki ana demiryolu hatt› vard›r. Bunlardan biri KurtalanDiyabak›r-Gaziantep üzerinden Do¤u ve ‹ç Anadolu ile ba¤lant›y› sa¤lar. Di¤eri Adana-Gaziantep üzerinden geçerek Nusaybin’e ulaﬂ›r. Güneydo¤u Anadolu’daki demiryolu hatt›nda ço¤unlukla tar›msal ürünler ve maden taﬂ›n›r.
Havaalanlar›. Diyarbak›r ve Gaziantep’te konvansiyonel hava alanlar›; Ad›yaman, ﬁanl›urfa, Mardin, Siirt, ﬁ›rnak ve Batman’da ise k›sa iniﬂ ve kalk›ﬂl›
hava ulaﬂ›m›n›n sa¤land›¤› havaalanlar› vard›r. Türkiye’nin en büyük kargo
havaliman› olan ﬁanl›urfa GAP Uluslararas› Havaliman› 2007 y›l›nda hizmete aç›lm›ﬂt›r.
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ﬁekil 8. GAP bölgesi ulaﬂ›m altyap›s›.
Köy yollar›. Ulaﬂ›mda önemli olan konulardan biri de köy yollar›yla ilgilidir.
Özellikle köy yollar›n›n k›ﬂ mevsiminde ulaﬂ›ma aç›k tutulmas› ve yol kalitesi bölge halk›n›n refah› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
Görüﬂ ve öneriler. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin taﬂ›mac›l›k ve ulaﬂ›m
sektörü konusunda ﬂu öneriler önem taﬂ›maktad›r:
1. Kurtalan-Cizre hudut demiryolu projesinin tamamlanmas›.
2. Gaziantep-ﬁanl›urfa otoyolunun Habur’a ve oradan da Van’a kadar uzat›lmas›. Duble yolun otoyol haline getirilmesi.
3. Diyarbak›r-Mardin aras›ndaki yolun otoyola veya bölünmüﬂ yola
dönüﬂtürülmesi.
4. Bölgedeki köy yollar›n›n iyileﬂtirilmesi ve yolu bulunmayan köy
b›rak›lmamas›. Böylece köylü vatandaﬂlar›n ürünlerini de¤erlendirme imkan› bulmalar›.
5. Mardin ve Siirt hava alanlar›n›n konvansiyonel hava alan›na dönüﬂtürülmesi ve böylece Irak’a eriﬂim imkânlar›n›n kolaylaﬂt›r›lmas›.
6. Yo¤un göç alan ﬂehirlerde yerlerde kent ﬂehir içi ulaﬂ›m›n kamulaﬂt›rma yapmak ve yollar› geniﬂletmek suretiyle kolaylaﬂt›r›lmas›.

3.5.2. Mali Sektör
Ekonominin di¤er kesimlerine mali hizmet sunarak ekonomiye katk›da bulunan kuruluﬂlar bu sektörde yer al›r. Sektörde, bankalar, sigortalar, döviz bürolar›, menkul de¤er ﬂirketleri yer al›r.
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Do¤u Anadolu Bölgesi. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde sanayi ve ticaretin geliﬂmesinde krediler önemli bir kalk›nma arac› olarak görülmektedir. Bölgede
Eximbank kredileri için istenilen banka teminat oranlar›n›n %110-120’lere
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varmakta oldu¤u bu oranlar›n yöre ihracatç›s› için alt›ndan kalk›lamayacak
kadar yüksek oldu¤u, bu teminatlar›n bankalarca verilmedi¤i, ayr›ca yöredeki gayri menkullerin ise bankalar taraf›ndan ipotek olarak kabul edilmedi¤i,
ihracatç›lar taraf›ndan dile getirilmektedir. Bu sorunun giderilmesi için Eximbank, banka teminat oranlar› düﬂürülmeli ve firmalar›n yöredeki gayri menkulleri teminat olarak kabul edilmelidir.
Do¤u Anadolu Bölgesi ve özellikle Erzurum son y›llarda nakit kredi kullan›m
mebla¤lar›n›n yüksekli¤i ile de dikkatleri çekmektedir (bk., Tablo 24). 19972007 y›llar›n› kapsayan 10 y›ll›k döneme iliﬂkin araﬂt›rmalar Erzurum’un kamu
ve özel bankalar taraf›ndan verilen kredilerle ayakta durdu¤unu göstermiﬂtir.
10 y›ll›k dönemde, 1 milyar 84 milyon 434 bin YTL’si kamu bankalar›ndan olmak üzere, toplam 2 milyar 753 milyon 67 bin YTL tutar›nda nakit kredinin
kullan›ld›¤› Erzurum’da, son üç y›l içinde kullan›lan nakit kredi tutarlar›nda ise
h›zl› bir yükseliﬂin hakim oldu¤u görülmüﬂtür. Nakit kredi kullan›m hacminin
son y›llarda yükselmesi iﬂ f›rsatlar›n›n geliﬂmesiyle de aç›klanabilir.
Tablo 24. Erzurum’da Kulland›r›lan Nakit Kredi Tutarlar›

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Bölgede mali iﬂ kolunda çal›ﬂanlar›n oran›
yüzde 1,2 oran›ndad›r. Bunun yan›nda Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin toplam banka mevduatlar› içindeki pay› %1,2’ler düzeyindedir. 2000 y›l›nda, Türkiye genelindeki 7786 banka ﬂubesinin 301’i Güneydo¤u Anadolu’da bulunmaktad›r. En az banka ﬂubesine sahip olan bölge, ayn› zamanda en düﬂük
fert baﬂ›na banka mevduat›na (2000 y›l› cari 115 milyon lira) sahiptir. Bölgenin Türkiye geneli banka kredileri içindeki pay› yüzde 1,8 düzeyi ile en alt
s›rada yer almaktad›r.
Bu illerde paran›n büyük ölçüde yast›k alt›nda tutuldu¤unu dile getiren uzmanlar terör olaylar›n›n sona ermesi ve bölgeye yönelik yat›r›m imkânlar›n›n
art›r›lmas›yla önemli bir geliﬂme yaﬂanaca¤›n› öngörmektedirler. Faize karﬂ›
duyarl› olan bu illerde özel finans kurumlar›n›n ﬂans› daha fazlad›r. Bu nedenle bölgede banka kredileri yerine özel finans kurumlar›n›n kat›l›m bankac›l›¤› çerçevesinde gerçekleﬂtirece¤i iﬂlemlerin cazibesi daha yüksek olacakt›r. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde halk›n tasarruf ve yat›r›m al›ﬂkanl›klar›n›n geliﬂtirilmesine ihtiyaç bulunmaktad›r. Bölgede mali sektörün geliﬂmesi
ticaret ve sanayinin geliﬂmesine ba¤l› bulunmaktad›r.
Görüﬂler ve de¤erlendirmeler. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’ndeki mali sektörün geliﬂtirilmesi için aﬂa¤›daki görüﬂ ve öneriler geliﬂtirilmiﬂtir:
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1. Baz› özel bankalar›n Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde
kredi isteyen küçük ve orta büyüklükteki iﬂletmelere kredi vermemeleri önlenmeli ve bunun için etkili politikalar geliﬂtirilmelidir.
2. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi için sulama kredilerine yönelik yeni
planlar oluﬂturulmal› ve uygulamaya al›nmal›d›r.
3. Bankalar›n bölge çiftçilerinden ‹stanbul ve Ankara gibi büyük ﬂehirlerde gayrimenkul teminat› istemeleri engellenmelidir.
4. Bölge KOB‹’lerinin mali sektöre olan borçlar› yeniden yap›land›r›lmal› ve mevcut borçlar daha uzun vadelere yay›larak veya faiz oranlar› düﬂürülerek KOB‹’lerin rahat bir nefes almalar› sa¤lanmal›d›r.
5. Mali sektörün reel sektöre kaynak oluﬂturmas› için bankalara tan›nan KOB‹ kredi havuzu geniﬂletilmeli ve bu havuzdan yararlanma
ﬂartlar› daha elveriﬂli hale getirilmelidir.

3.5.3. Turizm Sektörü
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin geliﬂmesinde uzun y›llard›r ihmal
edilen sektör turizm olmuﬂtur. Bunun temel nedeni bölgede uzun y›llard›r yaﬂanmakta olan terör olaylar›, ulaﬂ›m zorluklar›, iklim ﬂartlar› ve bölgedeki alt yap› yat›r›mlar›n›n yetersiz olmas›d›r. Ancak yeni dönemde al›nacak köklü tedbirlerle bu konuda önemli ölçüde iyileﬂtirmeler yap›labilecektir. Bölgenin turizm
kalk›nmas›n›n bütüncül bir anlay›ﬂ ve yaklaﬂ›mla ele al›nmas›na ihtiyaç vard›r.
“‹l Turizm Ana Planlar›” idari birim olarak il ile s›n›rl› kal›nca, çevre illerin turizm potansiyeli göz ard› edilmiﬂ ve a¤›rl›kl› olarak ele al›nan il üzerinde odaklan›lm›ﬂt›r. Bu durum bölgesel düzeyde varolan potansiyelin eksik de¤erlendirilmesine yol açabilmektedir. Buna ek olarak sosyal doku-turizm-turizm giriﬂimcili¤i-sanayileﬂme-çevre ve benzeri unsurlar›n bütüncül bir bak›ﬂ aç›s› ile analiz
edilmemesi birbiri ile çeliﬂen uygulamalara neden olabilmektedir.”52
Do¤u Anadolu Bölgesi. Do¤u Anadolu Bölgesi’ni kapsayan 15 il, ayn› zamanda turizm imkân ve potansiyeli aç›s›ndan da zengindir. Do¤u Anadolu’nun turist çekmesinin önündeki engeller; ulaﬂ›m güçlü¤ü, güvenlik, konaklama imkânlar› ve yetiﬂmiﬂ insan gücü eksikli¤idir. Bunlar›n içinde özellikle iki faktör, ulaﬂ›m ve güvenlik konular› birinci derecede öneme sahiptir.
Do¤u Anadolu’nun turizm imkânlar› ﬂehirler baz›nda ele al›nabilir:
Erzurum. Bu ilde turizm imkânlar› baﬂl›ca dört baﬂl›k alt›nda de¤erlendirilmektedir: (a) K›ﬂ turizmi, (b) Termal ve kapl›ca turizmi, (c) Akarsu sporlar›
ve rafting turizmi, (ç) Kültür ve ma¤ara turizmi.
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K›ﬂ turizmi. 1991 y›l›nda DPT Müsteﬂarl›¤›nca “K›ﬂ Turizmi Master Plan›” haz›rlat›lm›ﬂ fakat, haz›rlanan master planlar›n›n hayatiyete geçirilmesi sa¤lana-
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mam›ﬂt›r. Erzurum’da k›ﬂ turizminin hayata geçirilebilmesi için K›ﬂ Olimpiyatlar› f›rsat bilinerek gerekli yat›r›mlar yap›lmal› ve Konakl›’da yap›lmas› düﬂünülen projeler hayata geçirilmelidir. ‹lin k›ﬂ turizmi için 2000 m. 3200 m. irtifa aral›¤›nda geniﬂ pist olanaklar›na sahip olmas› ve kar kalitesinin yüksek
olmas› nedeniyle önemli bir kayak potansiyeline sahiptir. Palandöken kayak
merkezi; uzun pistleri, yüksek irtifa farkl›l›klar›, geniﬂ pist olanaklar› ile Erzurum için önemli bir sosyal merkez olman›n ötesinde Türkiye’de yabanc› turistlerin en çok tercih etti¤i kayak merkezidir. Ancak bu kayak merkezine yeterince önem verilmedi¤i ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmad›¤› görülmektedir. Yurt d›ﬂ›ndan gelen yabanc›lara yeterli imkânlar›n haz›rlanmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r. Bunlar›n baﬂ›nda da yeni yap›lan havaliman› yolcu terminali ile ilgili aksakl›klar›n giderilmesi ve kayak pistlerinin daha geniﬂ bir alana yay›lmas› konusu vard›r. Kayak pistlerinin kalitesinin ve alan›n›n geniﬂletilememesi nedeniyle kayak merkezinin tercih edilirlik oran› giderek azalmaktad›r. Bunun yan›nda ç›¤ riski, otopark alanlar›n›n az olmas› ve altyap›
yetersizli¤i di¤er sorunlar olarak belirlenebilir. Ç›¤ tehlikesi için Gaz-ex sisteminin tam faal halde çal›ﬂt›r›lmas› ve propan tüplerinin bölgeye kar ya¤madan önce gönderilmesi önem taﬂ›maktad›r. Bu sistemin kurulmad›¤› alanlarda ise ç›¤ riskinin zaman›nda dinamit ile patlat›lmas› gerekmektedir. Dinamit
tedariki, patlama uzman› bulma ve yerleﬂtirme aras›nda geçen birkaç günlük
süre içinde ç›¤ riski yüzünden tesisler çal›ﬂamamakta ve kayakç›lardan bu konuda ﬂikâyetler al›nmaktad›r. Palandöken da¤›nda üç bölge kayak sporuna
en uygun alan olarak tespit edilmiﬂtir. Bu üç alan üzerinde günde toplam
32.000 kiﬂinin kayak yapabilece¤i, uluslararas› yar›ﬂmalar, hatta k›ﬂ olimpiyatlar›n›n düzenlenebilece¤i 6000 kiﬂinin do¤rudan istihdam edilece¤i öngörülmektedir. Bunlar Erzurum Bo¤az›, Gez Yaylas› ve Konakl› Alt Bölgeleridir.
Konakl› kayak merkezi, Erzurum-Çat ilçesi yolu üzerinde ve il merkezinde 22
km. uzakl›kta olup, Alp disiplini dal›nda, serbest kayak uygulamalar› bak›m›ndan ise hem Alp, hem de Kuzey Disiplini uygulamalar›nda en elveriﬂli merkez özelli¤ini taﬂ›maktad›r. Bölge günde 14000 kayakç›ya hitap edebilecektir.
Bu bölgede toplam 3970 yatak kapasiteli sekiz otelin gerçekleﬂtirilmesi için ön
izin verilmiﬂtir. Ancak turizm yat›r›m› yap›lacak yöredeki tüm altyap› yat›r›mlar›n›n devlet taraf›ndan tamamlanmas› gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus eski ve yeni yat›r›m ay›r›m› yap›lmamas›d›r. Aktar›lan s›k›nt›lar, aç›s›ndan aﬂa¤›da belirtilen hususlar önem arz etmektedir.
1- 5084 Say›l› yasa ile getirilen teﬂviklerle ilgili olarak;
i. Gelir vergisi stopaj›, sigorta pirimi iﬂveren hissesi ve enerji deste¤i teﬂvikine süre konulmamal›, eski tesisleri de kapsayabilmesi
için ﬂarts›z uygulanmal›d›r.
ii. Bedelsiz yat›r›m yeri tahsisinden eski tahsisli yat›r›mlar da yararland›r›lmal› veya irtifak hakk› bedeli al›nmamal›d›r.
iii. Do¤algaz ve su bedeli ucuzlaﬂt›r›lmal›d›r.
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2- 4367 say›l› yasa ile getirilen teﬂviklere ek olarak;
iv.4367 say›l› kanun ile teﬂvik belgeli yat›r›mlarda uygulanan teﬂvikler kald›r›lmal› ve yat›r›m indirimi %100 olarak uygulanmal›d›r.
3- 2364 say›l› yasa ile getirilen teﬂviklere ek olarak;
v. Turizm ‹ﬂletme Belgesine haiz olan iﬂletmelere uygulanmas› gereken teﬂvikler konusunun ilgili kurum elemanlar›n›n bilgilendirilerek h›zl› bir ﬂekilde iﬂlerlilik kazand›r›lmal›d›r.
Bir di¤er turizm alan› k›ﬂ oyunlar›d›r. Erzurum, 2011 Universiad K›ﬂ Oyunlar› sürecinde 7 disiplin ve 84 branﬂta yap›lacak sportif organizasyonun gerçekleﬂtirilmesinde yeterli tesislere sahip bulunmamaktad›r. Özellikle biatlon, bob
k›zak, körling, buz hokeyi, luge k›zak, buz pateni ve kayak sporlar›n›n yap›lmas›na imkân sa¤layacak tesislere acil ihtiyaç vard›r.
Termal turizm ve kapl›calar. ﬁehir, y›llardan beri kullan›lan tarihi sa¤l›k merkezleri olan termal tesisler aç›s›ndan oldukça zengindir. Bu kapsamda Pasinler Kapl›calar›, Il›ca Kapl›calar› ve Köprüköy Deli Çermik Kapl›calar› say›labilir. T›bbi a¤›rl›kl› olanlar›n yan› s›ra termal turizmine iﬂletmecilik ve ekonomik yönlerden yaklaﬂan araﬂt›rmalar›n artt›r›lmas›na ihtiyaç vard›r.
Akarsu Sporlar›. Rafting sporunun en iyi ﬂekilde yap›labildi¤i 466 km. uzunlu¤undaki Çoruh Nehri, Türkiye’nin suyu en h›zl› akan nehirlerinin baﬂ›nda gelmektedir. 1993 y›l›nda Dünya Rafting ﬁampiyonas› Çoruh Nehrinde yap›lm›ﬂt›r.
O y›ldan bu yana her y›l yap›lmas› planlanan rafting yar›ﬂlar›, tesis yetersizli¤i
nedeni ile düzenlenememektedir. Çoruh nehri rafting sporu, servis olanaklar›
sa¤land›¤› ve alt-üst yap› sorunlar› giderildi¤i takdirde, ﬂehrin turizm sektörü
için üstünlük sa¤layacakt›r. Rafting sporunun yörede uluslararas› veya ülkesel
ölçekte bir organizasyonu do¤al güzelli¤i ve tarihi birikimi yüksek olan ‹spir ilçesi ve çevresini ekonomik aç›dan geliﬂtirmekle kalmayacak, ayn› zamanda Erzurum turizm sektörü için Palandöken’e yak›n bir de¤er oluﬂturacakt›r.
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Kültür ve ma¤ara turizmi. Turizm olay›n› meydana getiren önemli sebeplerden birisi de farkl› kültürlerin ve uygarl›klar›n kal›nt›lar›n› görme iste¤idir.
Çeﬂitli kavimlere ait milletlerin birçok devlet kurdu¤u Anadolu’da muhtelif
uygarl›klara ait tarihi ve kültürel kal›nt›lar›n önemli bir bölümü Erzurum’da
bulunmaktad›r. Bu kapsamda Haho Meryem Ana Kilisesi ve Olur ‹lçesi Eski
Vank Kilisesi sanat tarihi alan›nda araﬂt›rma yapan çok say›da bilim adam› ve dindar H›ristiyanlar taraf›ndan ziyaret edilmektedir. Erzurum’a turist çeken eserlerin en önemlileri ise merkez ilçede bulunmaktad›r. Erzurum
Arkeoloji müzesi, Erzurum Kalesi, Saat Kulesi (Tepsi Minare), Kale mescidi,
Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Lalapaﬂa Camii bunlar›n en önemlileridir. ﬁehirde ma¤ara turizmi de hat›r› say›l›r
bir öneme sahiptir. Elmal› Çaml› Ma¤aras› ve Olur ‹lçesi Y›ld›z Kaya Köyü

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

Ma¤aras› örnek verilebilir. Bu turistik alanlar›n daha fazla turist çekebilmesi
etkili bir tan›t›m program›na ve bunun yan›nda ﬂehrin a¤›rlama ve konaklama imkânlar›n›n geliﬂtirilmesine ihtiyaç duymaktad›r.
Kars. Kars’taki baﬂl›ca turizm tesisleri olarak Kars Kalesi, Kars Müzesi, Kümbet Camii, Kars Tabyalar›, Ulu Câmi ve Ani Harâbelerinden söz edilebilir. En
önemli ören yerlerinden biri, Ermenistan s›n›r›nda bulunan Ani harabeleridir.
Ortaça¤’da bir kent ﬂehir kalesi olan Ani, 1044’te Bizans, 1064’te ise Selçuklu egemenli¤ine girmiﬂtir. Bunun d›ﬂ›nda ilde Anadolu’nun manevi fatihlerinden biri olan Hasan El Harakani’nin Kars kalesinde bulunan türbesi inanç turizmi kapsam›nda de¤erlendirilebilir. Kars›n turizm potansiyelinin bir di¤er
bölümü yayla turizmiyle ilgilidir. Uzun ve son derece so¤uk geçen k›ﬂ aylar›
boyunca kar ya¤›ﬂlar›n›n yo¤un olmas› deniz seviyesinden ortalama 1750
metre yükseklikte kurulu ﬂehri ayn› zamanda k›ﬂ sporlar› ve k›ﬂ turizmi için
ayr›cal›kl› hale getirmektedir.
Erzincan. Erzincan’da turizm sektörü antik ﬂehirler, cami, türbe ve külliyeler,
kiliseler, mesire yerleri, kayak merkezleri, kapl›calar, ma¤aralar ve sportif etkinlikler aç›s›ndan incelenebilir. Alt›n Tepe’de Urartulara âit eserler bulunmuﬂtur. ‹lde yer alan Terzibaba Türbesi, H›d›r Abdal Sultan Türbesi ve Melik
Gâzi Türbesi görülmeye de¤er turistik çekim merkezleridir. Saltuko¤ullar›
Hükümdar› Il. ‹zzettin’in k›z› olan Mama Hatun’un türbesi Tercan ilçesindedir. Mama Hatun Tercan’da Orta Ça¤ Türk mimarisinin en ilginç ve önemli
eseri kervansaray, hamam, mescit ve kendi türbesinden oluﬂan büyük bir
külliye inﬂa etmiﬂtir. Tercan ilçesinin Üçp›nar Köyü yak›nlar›nda bulunan kilisenin giriﬂ kap›s› üzerinde 1854 tarihi geçmektedir. Kilise ile birlikte bir ﬂapel ve iki tane de dikili taﬂ vard›r. Otlukbeli Gölü bölgenin en önemli mesire yeridir. Otlukbeli Gölü, Erzurum Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu karar› ile do¤al sit alan› ilan edilerek, koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Erzincan’a
42 km. uzakl›ktaki, Sakaltutan mevkiinde yer alan Y›ld›r›m Akbulut Tesislerinde, y›l›n beﬂ ay›nda kar kaya¤› yapma imkân› vard›r. Bunun d›ﬂ›nda il merkezine 11 km. uzakl›ktaki bölgede bulunan ve Ekﬂisu ad› verilen bö¤ert maden suyu, sa¤l›k yönünden oldukça önem taﬂ›maktad›r. Maden suyu; anemi,
karaci¤er, mide, ba¤›rsak ve safra yollar› hastal›klar›na iyi gelmektedir. Kemah ilçesinin Ayranp›nar köyündedir. Ma¤aran›n içinde büyük buz kütleleri
ve buzlar›n oluﬂturdu¤u sark›t ve dikitler bulunmaktad›r. Kemaliye ilçesinin
kuzeydo¤usunda bulunan ma¤aran›n içinde dehliz ve kanallar bulunmaktad›r. Refahiye ilçesinin Altköy mevkiinde bulunan ma¤araya taﬂ merdivenlerle ç›k›lmaktad›r.53 Erzincan ili, av kaynaklar› ve av türü bak›m›ndan zengindir. Tilki, sansar, k›nal› keklik, kum kekli¤i, tavﬂan, ada tavﬂan›, b›ld›rc›n, kaya güvercini, tahtal›, üveyik, yaban ördekleri, sakarca kaz›, k›zkuﬂu, karatavuk, kurt, yaban domuzu gibi av hayvanlar› bulunmaktad›r. Erzincan ‹l Merkezine 40 km mesafede F›rat Nehri’nin bir kolu olan Karasu ve Sansu dereleri rafting sporuna elveriﬂlidir. Rafting parkuruna ulaﬂ›m kolay olup, Erzin-
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can-Erzurum karayolu üzerindedir Genellikle May›s-Haziran aylar›nda yap›lmaktad›r.54 Erzincan’›n zengin turizm kaynaklar›n›n bölge halk›na gelir getirebilmesi için, yollar›n geniﬂletilmesi ve otoban yap›lmas›na, turizm tesislerinin say›s›n›n art›r›lmas›na, etkili bir tan›t›m yap›lmas›na ve bu bölgede de nitelikli elaman say›s›n›n art›r›lmas›na ihtiyaç vard›r.
Van. Van’da Urartular’dan kalma kaleler ve târihî eserler Selçuklulardan kalma câmi ve türbeler, Do¤u Beyaz›t’ta ‹shak Paﬂa Saray›, Malazgirt’te ﬂehrin
kalesi ve y›k›nt›lar› bulunmaktad›r. Van genelde kaleler ﬂehri olarak an›lmaktad›r. Bu tarihi kalelerden bir k›sm› Urartu döneminden, di¤erleri Ortaça¤ ve
sonras›ndan kalmad›r. Önemli Kaleler Aﬂa¤› ve Yukar› Z›vistan Kalesi, Beyüzümü Kalesi, Çatak Kalesi, Lamurkesen (Zernek) Kalesi, Hiﬂet Kalesi, Pizan
(Örenkale) Kalesi, Kalecik, Zernaki Tepe Kalesi, Muradiye Kalesi, Albak
(Baﬂkale) Kalesi, Deliçay Kalesi, Çelebiba¤ Kalesi, Yonca Tepe Kalesi, Müküs
Kalesi ve Amik Kalesi olarak say›labilir.55
Van Gölü, Türkiye’nin ve dünyan›n en büyük soda gölüdür. Dört taraf› yüksek da¤larla çevrilidir. ‹çinde Akdamar, Ad›r, Çarpanak, ve Kuﬂ adalar› olmak
üzere dört ada bulunmaktad›r. Van’daki önemli camiler Ulu Cami, Hüsrev Paﬂa Cami, K›z›l Camii, Gevaﬂ ‹zzettin Çir Camii, Süleyman Han Camii, Kaya Çelebi Camii, Horhor Camii, Abbasa¤a Cami’dir. Hüsrev Paﬂa Medresesi, Hoﬂap
Hasan Bey Medresesi, Hoﬂap Evliya Bey Medresesi, Gevaﬂ Halime Hatun
Kümbeti, Erciﬂ Anonim (Zortul) Kümbet görülmeye de¤er yerlerdir. Van evleri Van’›n geleneksel mimarisini günümüze taﬂ›yan önemli unsurlard›r. Tarihi Van Kalesi’nin güneyinde bulunan eski Van ﬂehri, çarﬂ›lar›, sokaklar›, mahalleleri, han, hamam, taﬂ döﬂeli caddeleri yan›nda Van Evleri ile Osmanl›
kentlerinin ﬂehirlerinin tipik özelliklerini taﬂ›maktad›r.
Malatya. Malatya’da Aslantepe civâr›nda Etiler’den kalma eserler, Romal›lardan kalma ve kiliseden çevirme Ulu Câmi vard›r. Malatya ve ilçelerinde büyük bir turizm potansiyeli bulunmakla birlikte bölgedeki tarihi yerlerin tan›t›m›nda yetersiz kal›nmaktad›r. Malatya’n›n önemli camileri Ulu Cami, Arapkir Ulu Cami, Yeni Camii, Yusuf Ziya Camii, Çarﬂ› Camii, Melik ﬁah Camii
(Battal gazi), Somuncu Baba Camii (Darende), Molla Eyüp Mescidi’dir (Arapkir). Önemli kümbetler Emir Ömer Türbesi, S›dd› Zeynep Kümbeti (Battalgazi) ve Kanl› Kümbeti (Battalgazi)’dir. Malatya’da han ve kervansaray olarak
Silahtar Mustafa Paﬂa Kervansaray›, Hekimhan ilçesinde Malatya Sivas karayolu üzerinde Taﬂhan, Eski Darende ilçesinde yer alan ve dikdörtgen bir yap› olan Bedesten bulunmaktad›r. Nemrut da¤› ve çevresindeki yüksekli¤i 10
metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle
Dünya Kültür Miras› Listesi’ne al›narak dünyan›n en yüksek aç›k hava müzesi haline getirilmiﬂtir.
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Elaz›¤. Tarihi Harput ﬂehrinin devam› olan Elaz›¤, 1834 y›l›nda kurulmaya
baﬂlam›ﬂ ve esas geliﬂmesini ise 1920’li y›llardan sonra göstermiﬂtir. Buras› es-

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

kiden do¤unun ilim merkezi hâlindeydi. Harput’ta, Selçuklular ve Osmanl›lardan kalma çarﬂ›, medrese, kütüphane ve hamamlar bulunmaktad›r. ‹nanç
turizmi aç›s›ndan Hz. ‹brahim’in babas› Azer’in mezar›n›n Elaz›¤’›n Sivrice ilçesi s›n›rlar› içerisindeki Hazar Baba Kayak Merkezi’nin üst k›sm›nda bulundu¤una inan›lmaktad›r. Harput’ta Artuklu hükümdar› Fahrettin Karaslan taraf›ndan 1156-1157 y›l›nda yapt›r›lan cami, Anadolu’daki en eski ve en önemli
yap›lardan birisidir. ‹lde bulunan Hoca Hasan Hamam› ve Cimﬂit Bey Hamam› tarihi Osmanl› yap›lar›d›r. Karakoçan ‹lçesine 18 km. uzakl›kta Kolan kapl›cas› bulunmaktad›r. Bakanlar Kurulu’nca bir bölümü turizm merkezi olarak
ilan edilen Elaz›¤’›n, do¤al ve turizm varl›klar› aras›nda bulunan Hazar Gölü
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinin kendine özgü plajlar› olan su sporlar› ve bal›k avc›l›¤› yap›lan en önemli turistik alanlar›ndan biridir. Bölgede
gezilecek yerlerden biri olarak Buzluk Ma¤aras› bulunmaktad›r. ‹lin Sivrice ilçesinin güneyinde bulunan 2347 metre yüksekli¤indeki Hazar baba da¤›nda
yap›lan “Hazarbaba Kayak Merkezi” 1999 y›l›nda faaliyete geçmiﬂ, kayak sporuna elveriﬂli pisti, telesiyeji ve yeme içme imkânlar› ile günübirlik turistlere
hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Elaz›¤’da turizmin geliﬂmesiyle ilgili ﬂu konular
dile getirilmiﬂtir:
1. Elaz›¤’da 5 y›ld›zl› Turistik Belgeli Otel Sorunu, her zaman Elaz›¤’›n gündeminde çözülememiﬂ sorunlar›n aras›nda ve en baﬂ›nda yer alm›ﬂt›r.
2. Hazar Baba da¤›n›n a¤açland›r›lmas› ve piknik alan› olarak düzenlenmesine ihtiyaç vard›r.
3. Harput turizm ve kültür beldesi olmas›na karﬂ›l›k mezarl›klar beldesi olarak an›lmaktan kurtar›lamam›ﬂt›r.
4. Hazar Gölü ve çevresinin kirlenmesinin önlenmesi için plans›z yap›laﬂmaya yol açan bat› k›y›s›ndaki Sivrice ‹lçesi ile do¤u k›y›s›ndaki Gezin beldesinin imar planlar›n›n haz›rlanmas› ve uygulamaya geçirilmesi, en önemlisi bu iki yerleﬂim biriminin kanalizasyon
ve ar›tma tesislerinin tamamlanmam›ﬂ olmas› en büyük sorun olarak görülmektedir.
5. ‹lde Elaz›¤-Malatya karayolu veya Elaz›¤-Diyarbak›r karayolu çevresinde uluslararas› standartlara uygun bir yüzme havuzu yap›m›
önerilmiﬂtir.
6. Hazar Gölü k›y›s›nda, Su Sporlar› Merkezi yap›m›, il merkezinde bir Aqua Park yap›m›, il merkezi d›ﬂ›nda uygun görülecek bir
yerde iç ve d›ﬂ turizme hizmet verebilecek nitelikte bir E¤lence
Merkezi yap›m›, Hazarbaba kayak merkezine konaklama tesisi
yap›m›, Harput’ta turizme hizmet verebilecek nitelikte bir yemeiçme tesisinin gerçekleﬂtirilmesi di¤er turizmi geliﬂtirme önerileridir.56
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Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi tarihi ve kültürel miras yönünden kültür turizmi için yeterli imkân ve de¤erlere sahiptir.
Kültür turizmi, normal turizm gezileriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda gelirler yönünden daha kârl› bir konumdad›r. Normal bir turistin b›rakt›¤› para 600 dolar
iken, kültür turizminde bir kiﬂinin b›rakt›¤› para 2000 dolar civar›ndad›r. Bölgenin bu zenginli¤inden faydalanabilmek için;
1. Ortado¤u ülkeleriyle olan ticaret ve iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi,
2. Bölgedeki tarihi ve turistik tesislerin onar›m ve bak›mlar›n›n yap›larak iyileﬂtirilmesi,
3. Diyarbak›r, Batman ve Mardin üçgenine uluslararas› bir havaalan›n yap›lmas›,
4. Irak’›n Erbil ﬂehrinden Diyarbak›r’a direkt uçuﬂlar›n yap›lmas› gerekir.
Bölgede turizmi geliﬂtirme; güvenlik, ulaﬂ›m, tarihi yap›lar, do¤al çevre ve konaklama imkânlar›yla bir paket uygulama olarak ele al›nmal›d›r. Bölgede ne
yaz›k ki, güvenlik, ulaﬂ›m güçlü¤ü ve konaklama tesislerinin yetersizli¤i nedeniyle turizm istenen düzeyde geliﬂmemiﬂtir. Oysa bu bölge; da¤c›l›k, k›ﬂ turizmi ve do¤al güzellikler aç›s›ndan önemli bir potansiyele sahiptir. Örne¤in;
Nemrut Kaldera Gölü, Van Gölü, Gürlevik ve Bendimahi ça¤layanlar› bu yöreye has ilgi çeken baﬂl›ca do¤a güzellikleridir. Ad›yaman’daki Nemrut Da¤›’nda bulunan Komagene krall›¤›na ait mezarlar ve çeﬂitli an›tlar adeta aç›k
hava müzesi durumundad›r. ﬁanl›urfa’daki Bal›kl› Göl, tarihi camiler ve tarihi yerler halk taraf›ndan kutsal say›lmakta, dini turizm için önemli bir potansiyel oluﬂturmaktad›r. Diyarbak›r’da bulunan Orta Ça¤’a ait surlar, kuleler
bölgedeki di¤er turistik zenginliklerdir. Ayr›ca Gaziantep Yöresi’ndeki Karkam›ﬂ ve Roma dönemine ait kal›nt›lar çok fazla turist çekme potansiyeline sahiptir.
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Bölgede turizm sektörünün istihdama katk› yapabilmesi için; (a) Terörün sona ermesi, (b) Altyap› yat›r›mlar›na a¤›rl›k verilmesi, (c) Turistik alan ve mekanlar›n gezi ve dinlenme yerleri olarak iyileﬂtirilmesi, (ç) Turizmde çal›ﬂacak ara elemanlar›n yetiﬂtirilmesi önem taﬂ›maktad›r. Bu nedenle bölgedeki
meslek yüksek okullar› turizm e¤itimi aç›dan gözden geçirilmeli ve bölgenin
turist rehberi, otelcilik eleman›, konaklama eleman› tesisinde çal›ﬂacak aﬂç›,
garson, ﬂef vb. meslekler aç›s›ndan önümüzdeki 15-20 y›l perspektifindeki
eleman ihtiyac› tam olarak ortaya konmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda belirli ﬂehirlerde ev pansiyonculu¤u özendirilmeli ve halk›n turizm faaliyetlerine kat›lmas›
teﬂvik edilmelidir. Bölgedeki geliﬂmeyi ve turizmi geliﬂtirecek bir di¤er faktör
ulaﬂ›m›n ve yollar›n kalitesidir. Bölgeye ulaﬂ›m aç›s›ndan eriﬂim sürelerini k›saltacak tedbirler al›nmal› ve bölge ﬂehirleriyle olan ba¤lant›lar geniﬂ yollar
ve otobanlarla rahatlat›lmal›d›r.
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ﬁekil 9. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi kültür haritas›.

3.5.4. E¤itim Sektörü
E¤itim hizmetleri sektörünü; okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, orta ö¤retim ve
yüksek ö¤retim aç›s›ndan ele alabiliriz. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri bütün ö¤retim kademelerinde ülkenin geliﬂmiﬂ Bat› bölgelerine göre oldukça geride kalm›ﬂt›r. Bu durum özellikle kad›n e¤itimi verileri için kritiktir. “1999 ‹nsani Geliﬂim Raporuna göre Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde kad›nlarda okuma yazma oran› %60’lar düzeyinde ve erkeklerde ise
% 80’ler seviyesindedir.”57 Aradan geçen 8-9 y›ll›k süre içinde önemli ölçüde
iyileﬂme olsa bile hâlâ istenen seviyeye gelinebilmiﬂ de¤ildir. E¤itim sadece
okuma-yazma aç›s›ndan de¤il, meslek edinme, kültürel kimlik kazanma,
dünyay› tan›ma ve siyasi olarak bilinçli hareket etme kabiliyeti aç›s›ndan da
önemlidir. E¤itime yap›lacak yat›r›mlar ayn› zamanda toplumsal ve ekonomik
geliﬂmeye yap›lacak bir yat›r›m anlam›na gelecektir.
Kuzeydo¤u ve Ortado¤u Anadolu Bölgesi. Bu bölgedeki e¤itim hizmetlerini okul öncesi e¤itim aç›s›ndan inceledi¤imiz zaman Kuzeydo¤u Anadolu
Bölgesi’nin Ortado¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ne göre hem okul,
hem ö¤retmen ve hem de ö¤renci say›s› aç›s›ndan daha düﬂük de¤erlerde
kald›¤› görülür (bk., Tablo 25).
Tablo 25. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde Okul Öncesi E¤itim

Kaynak. TÜ‹K, 2007.
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Olguyu nüfus büyüklükleri aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde okul öncesi e¤itim ça¤›nda nüfus baﬂ›na rakamlar Tablo 26’da verildi¤i gibidir:
Tablo 26. Okul Öncesi E¤itim Ça¤›nda Nüfus Baﬂ›na Düﬂen Rakamlar

Tablo-26 incelendi¤inde, en iyi durumda olan Bölgenin Ortado¤u Anadolu
Bölgesi oldu¤u, Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’nin ö¤renci say›s› aç›s›ndan yetersiz kald›¤›; Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin ise ö¤retmen ve okul say›s›
aç›s›ndan yetersiz kald›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Genel orta ö¤retim ve mesleki teknik orta ö¤retim rakamlar› aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki verilerin yine oldukça
düﬂük kald›¤› görülmektedir (bk., Tablo 27).
Tablo 27. Genel Orta Ö¤retim ve Mesleki Teknik Orta Ö¤retim Rakamlar›

Tablodan 27’den de görüldü¤ü gibi TRC bölgesinde orta ö¤retim aç›s›ndan
ciddi çal›ﬂmalar yapmak gerekmektedir.
Okullaﬂma oranlar›na iliﬂkin de¤erler bölgenin e¤itim alt yap›s›n› incelemek
için baﬂvurulabilecek bir di¤er önemli göstergedir. Bu de¤erler, Tablo-28’de
verildi¤i gibidir.
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Tablo 28. Bölgeye ‹liﬂkin Okullaﬂma De¤erleri

Kaynak. DPT, 2002. <http://www.dpt.gov.tr/bgyu/> (02.04.2008).

Tablo-28’den görülece¤i gibi bölgenin en önemli sorunu okul öncesi ve orta
ö¤retimdeki okullaﬂma oran›n›n düﬂük ç›kmas›d›r. Bölgede mesleki ve teknik e¤itim adeta yok gibidir. TRC bölgelerine göre TRA ve TRB bölgeleri
ilkö¤retimde zay›f kalm›ﬂ; fakat mesleki ve teknik e¤itimde görece iyi durumda ç›km›ﬂt›r. Bölgenin e¤itim ve okullaﬂma de¤erlerinde bütüncül bir yaklaﬂ›mla rakamlar› birbirine yak›nlaﬂt›rmak gerekmektedir. Gençlerin yaklaﬂ›k
%40’›n›n orta ö¤retime devam etmemeleri en büyük handikap olarak ortaya
ç›kmaktad›r.
Kuzeydo¤u ve Ortado¤u Anadolu bölgesinde Erzurum, Malatya, Elaz›¤, Kars
ve Van’da kurulan üniversiteler, bölgenin e¤itim ve kültür faaliyetlerine büyük katk›da bulunmaktad›r. Bununla birlikte bu üniversitelerde ö¤retim üyesi s›k›nt›s› yaﬂanmaktad›r. Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki üniversitelerde yetiﬂen ö¤retim üyeleri bir süre sonra ülkenin Bat›s›ndaki üniversitelere geçmekte ve bu üniversitelerde sürekli olarak kan kayb› yaﬂanmaktad›r. Bu aç›¤› kapatmak için uzaktan e¤itim ve internet ortam›ndan e¤itim sistemleri ile daha çok say›da ö¤renciye e¤itim imkânlar› araﬂt›r›labilir.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi. Bölgede okur-yazarl›k oran›n›n düﬂük olmas› (%73), okul öncesi, ilkö¤retim ve orta ö¤retimdeki okullaﬂma oranlar›n›n
düﬂük olmas› e¤itimi bir numaral› konu haline getirmektedir. Okur-yazar kad›n nüfus oran› daha da düﬂüktür (%60). Bölgenin e¤itim düzeyini geliﬂtirmek için bir taraftan okullara yerel dilde seçmeli olarak baz› dersler konulmal› ve di¤er taraftan ise Türkçe konuﬂman›n ve Türkçe e¤itimin daha h›zl›
ve daha etkili bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilmesi için ülkenin Bat› bölgelerinden ö¤retmenler sevk etmek yerine yöre insanlar›ndan daha fazla yararlanma yoluna gidilmelidir. Bu amaçla bölgedeki meslek yüksek okullar›ndan
mezun olmuﬂ gençlerden yararlan›lmal›d›r. Böylece bu uygulama hem istihdam imkân› sa¤layacak hem de ö¤retmenlerin bölge insanlar›yla daha kolay
kaynaﬂmalar›n› temin edecektir. Bunun yan›nda sözleﬂmeli ö¤retmen uygulamas› h›zla yayg›nlaﬂt›r›lmal› ve böylece bölgenin e¤itim alt yap›s› güçlendirilmelidir.

139

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

Öneriler ve al›nmas› gereken tedbirler. E¤itimle ilgili al›nmas› gereken
tedbirleri ﬂu baﬂl›klar halinde s›ralayabiliriz:
1. Okullar ve s›n›flar.
a. Bölgede yo¤un göç alan ﬂehirlerdeki kalabal›k s›n›flar bir an önce azalt›lmal› ve ö¤rencilerin rahat, geniﬂ ve huzurlu ortamlarda
e¤itim görerek okullar›n› sevmeleri ve okullar› modern sevecen
yerler olarak tan›malar› sa¤lanmal›d›r.
b. Tüm okullar›n fiziki görünümleri, donan›mlar›, s›ralar› ve mobilyalar› iyileﬂtirilmeli e¤itim kurumu olarak cazip bir hale getirilmelidir.
2. Ö¤retmenler.
a. Bölgede görev yapan ö¤retmenlerin sosyal imkânlar› geniﬂletilmeli ve bölgede görev yapmak cazip hale getirilmelidir.
b. Y‹BO’larda görev yapan ö¤retmenlerin seçimi özenle yap›lmal› ve
çeﬂitli hizmet içi e¤itimlerden geçirildikten sonra bu okullara atamalar gerçekleﬂtirilmelidir.
3. Ö¤renciler.
a. Bölgedeki yoksullu¤un yenilmesi e¤itim ve ö¤retim düzeyinin geliﬂtirilmesiyle yak›ndan ilgili oldu¤undan anaokulu, ilk ö¤retim ve
orta ö¤retime devam eden tüm ö¤rencilere e¤itim yard›m› yap›lmal›d›r.
b. Bölgede ilkö¤retimde okuyan ö¤rencilere okullar›nda süt ve kahvalt› deste¤i verilerek daha sa¤l›kl› beslenmeleri için imkân haz›rlanmal›d›r.
c. Yoksul ailelerin çocuklar›n› okula göndermelerinin önündeki en
temel engellerden biri olan okul masraflar›n›n azalt›lmas› için bölge okullar›nda her ö¤renciye bedelsiz ö¤le yeme¤i sa¤lanmal›d›r.
Bunun için tüm okullarda tekli ö¤retime geçilmelidir.
4. Ders malzemesi ve ders kitab›.
a. Bölgeye has olmak üzere ilkö¤retimdeki bedelsiz kitap da¤›t›m›
uygulamas› orta ö¤retim kurumlar›na da yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
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b. Okullar›n ders malzemesi ve donan›m› gözden geçirilerek standart
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5. Kültürel geliﬂme.
a. Bölgede e¤itim uygulamas› ayn› zamanda insan haklar›n›n geliﬂtirilmesi, vatandaﬂlar›n haklar›n› aramalar›, demokratik ve ço¤ulcu
e¤ilimlere sahip olmalar› aç›s›ndan da büyük önem taﬂ›maktad›r.
Bu aç›dan e¤itimin kültürel yönlerine a¤›rl›k verilmelidir.
b. Bölgede kültürel geliﬂimin sa¤lanmas› için sosyal etkinlikler, sosyal faaliyetler, kültür, sanat, müzik, resim ve sportif faaliyetler
özendirilmeli ve bu amaçla okullara ayr› bir bütçe sa¤lanmal›d›r.
6. E¤itim konular›.
a. Bölgede tar›m, tekstil, hayvanc›l›k, meyvecilik, tohumculuk, ar›c›l›k, bilgisayar donan›mc›l›¤›, yaz›l›mc›l›k, web sayfas› tasar›mc›l›¤›
gibi konularda mesleki e¤itime a¤›rl›k verilmeli ve k›sa sürede
mesle¤e at›lmay› sa¤layacak tedbirler al›nmal›d›r.
b. Bölgede mesleki ve teknik e¤itim veren okullar›n say›s› art›r›lmal› ve bölgenin iﬂ gücü yap›s› geliﬂtirilmelidir.
c. Bölgedeki ö¤retmen okullar›n›n say›s› art›r›lmal› ve üç y›ll›k meslek okullar›n› bitiren ö¤rencilerin bölgede ö¤retmen olarak atanmalar›na yönelik uygulamalar geliﬂtirilmelidir.
d. Bölgede yerel dilleri ö¤retecek ö¤retmenler yetiﬂtirilmeli ve okullarda görev almalar› sa¤lanmal›d›r.
7. Yüksek ö¤retim.
a. Bölge üniversitelerinin ö¤renci kontenjanlar› art›r›lmal›d›r.
b. Bölgede meslek yüksek okullar›n›n say›s› art›r›lmal›d›r.
c. Bölgedeki üniversiteler desteklenmeli ve üniversiteler ile reel sektör aras›nda köprüler kurulmal›d›r.
d. Bölgedeki üniversitelerden yeni mezun olan ö¤rencilerin kendi iﬂlerini kurabilmeleri için giriﬂimcilik teﬂvik edilmeli ve ayr›ca yüksek lisans düzeyinde uygulamal› giriﬂimcilik yüksek lisans programlar› oluﬂturulmal›d›r.
e. Bölge liselerinden mezun olan okul birincileri ikincileri ve üçüncüleri için bölge üniversitelerinde özel kontenjanlar ayr›lmal› ve
ö¤rencilerin mezun olduktan sonra bölgede kalma ﬂart›na ba¤l›
olarak bölgede istihdamlar› sa¤lanmal›d›r.
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8. K›z ve kad›nlar›n e¤itim-ö¤retimi.
a. Bölgede kad›nlar›n okur yazarl›k durumlar›n› iyileﬂtirmek için
yayg›n bir ﬂekilde kurslar aç›lmal› ve bu kurslara kat›l›p Türkçe
konuﬂmay›, okuma ve yazmay› ö¤renen k›z ve kad›nlara bir defaya mahsus olmak üzere külliyetli miktarda bir para yard›m› yap›lmal›d›r.
b. Bölgedeki kad›nlar›n el sanatlar› kurslar›na kat›lmalar› sa¤lanarak
becerileri geliﬂtirilmeli ve ek gelir temin edebilecekleri u¤raﬂ›lar
bulunmal›d›r. Devlet ve belediyeler han›mlar›n ve genç k›zlar›n
kendi evlerinde yapacaklar› bu çal›ﬂmalar için gerekli malzemeyi
sa¤lay›p vermeli; yapacaklar› ürünü el eme¤inin karﬂ›l›¤›n› ödemek suretiyle sat›n al›p sunmal› ve pazarlama imkân› sa¤lamal›d›r.
c. Y‹BO’lara k›z ö¤rencilerin kay›t ve devam etmelerini sa¤lamak
için özendirici ve teﬂvik edici uygulamalar yap›lmal›d›r.
9. Yat›l› Bölge Okullar›.
a. Bölgedeki Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okullar›n›n koﬂullar› ﬂartlar› düzeltilmeli ve bu okullar daha cazip hale getirilmelidir. Küçük çocuklar›n Y‹BO koﬂullar›nda ﬂartlar›nda yaﬂad›¤› zorluklar› göz
önünde bulundurarak, mümkün olan bölgelerde Y‹BO’lar›n 4. s›n›ftan itibaren ö¤renci almas› ve 1, 2 ve 3. s›n›flar›n belirli köylerde aç›lacak okullarda sürdürülmesi temin edilmelidir.
b. Y‹BO’lardaki aﬂ›r› disiplin ortam›n›n yumuﬂat›lmas› amac›yla belirli bir e¤itimden geçmiﬂ yard›mc› personel taraf›ndan düzenlenecek müfredat d›ﬂ› aktivitelerin gerçekleﬂtirilmesi; üretken ö¤rencilerin becerilerini geliﬂtirmeye yönelik bir bak›ﬂ aç›s› benimsenmelidir.
c. Köy ve kasabalarda e¤itim-ö¤retimin yetersiz kald›¤› gözlemlenmektedir. Buradaki okullar›n yerine Y‹BO’lar›n say›s› artt›r›lmal›d›r.
d. Y‹BO’larda çok amaçl› salon ve iﬂlevsel etüt odalar› sa¤lanmal›d›r.
e. Ö¤rencilerin boﬂ zaman etkinliklerinde kullanacaklar› dinlenme
ve oyun alanlar› sa¤lanmal›d›r.
f. Ö¤rencilerin kendi evlerinde oldu¤u gibi belirli saatler aras›nda
TV izlemelerine izin verilmelidir.

142

g. Y‹BO’larda fen laboratuarlar› amaca uygun olarak düzenlenmeli
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h. Y‹BO’lardaki iﬂ atölyeleri gözden geçirilmeli ve durumlar› iyileﬂtirilmelidir.
i. Yat›l› bölge okullar›nda görev yapan ö¤retmenlerin en az›ndan
yar›s› kad›n ve deneyimli ö¤retmenler olmal›d›r.
j. Bu okullarda görev yapan ö¤retmen ve yöneticileri ekonomik anlamda destekleyecek tedbirler al›nmal› ve bu okullarda görev yapma teﬂvik edilmelidir.
k. Resim, müzik, beden e¤itimi, rehber ö¤retmen gibi branﬂlardaki
ö¤retmen s›k›nt›s› giderilmeli ve ö¤rencilerin çok yönlü olarak yetiﬂmeleri sa¤lanmal›d›r.
l. Sosyoekonomik düzeyi düﬂük olan bölgelerde, k›z çocuklar›n›n
Y‹BO’lara çok az say›da gönderilmesine karﬂ› gerekli tedbirler
al›nmal›d›r.
m.Bu okullar›n spor salonu ve çok amaçl› salon imkânlar› geliﬂtirilmeli ve ö¤rencilerin sosyal etkinlik yapacaklar› alanlar oluﬂturulmal›d›r.
n. Sa¤l›k personeli bulunmayan okullara k›sa sürede personel gönderilmeli ve revirler yeterli hale getirilmelidir.
o. Yatakhanelerde ko¤uﬂ sisteminden oda sistemine geçilmeli, yemekhaneler yatakhanelere yak›n inﬂa edilmeli, okullar›n bak›m,
onar›m ve temizlikleri zaman›nda yap›lmal›d›r.
p. Bölgede e¤itim ve ö¤retimin geliﬂtirilmesi için Y‹BO’lar yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
10. Taﬂ›mal› sistem.
a. Taﬂ›mal› sistemin meﬂruiyeti önünde engel oluﬂturan servis ihalelerinde yolsuzluk iddialar›, ö¤rencilere verilen kumanyalar›n kalitesiz ve yetersizli¤i gibi sorunlar› engellemek amac›yla bu tür organizasyonlar› daha ﬂeffaf hale getirilmeli; halk›n kat›l›m ve denetimine aç›k mekanizmalar oluﬂturulmal›d›r.
b. Özellikle iklim ve yol ﬂartlar›n›n çok zor oldu¤u belirli bölgelerde
küçük çocuklar›n taﬂ›mal› sistemde yaﬂad›¤› sorunlar göz önünde
bulundurularak bu bölgelerde taﬂ›mal› sistemin 4. s›n›ftan itibaren
baﬂlamas›; mümkünse 1, 2. ve 3. s›n›f e¤itimlerinin köylerde aç›lacak okullarda gerçekleﬂtirilmesi, yerleﬂim birimlerinin küçüklü¤ü ve da¤›n›kl›¤› sebebiyle bunun mümkün olmad›¤› bölgelerde
bu çocuklar›n, ﬂartlar› düzeltilmiﬂ ve küçük çocuklara iliﬂkin ek
tedbirler al›nm›ﬂ Y‹BO’lara yönlendirilmesi temin edilmelidir.
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11. E¤itim dili.
a. E¤itim dili Türkçe olmal›d›r. Bölgede özellikle Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesi kültürüne yabanc› olmayan Türk Gelenek ve
göreneklerini iyi bilen ö¤retmenler atanmal›d›r.
b. Bölge halk›n›n ayn› zamanda okullarda Kürtçeyi seçmeli bir ders
olarak seçebilmeleri sa¤lanmal›d›r.
c. Bölge üniversitelerinde Kürt enstitüleri kurulabilmelidir.
12. Okur yazarl›k.
a. Bölgede okuma-yazma seferberli¤i baﬂlat›lmal›d›r. Halk›m›z›n bir
ço¤u e¤itimsizlikten dolay› terör olaylar›n›n içerisinde kalmaktad›r. Halk›m›z›n kültürel ve sosyal yönden farkl› olduklar› fikri de¤iﬂtirilmeli sosyal bütünleﬂme sa¤lanmal›d›r.
b. Okuma yazma kurslar› çerçevesinde bir y›ll›k e¤itim kurslar›na kat›lan ev kad›nlar›na her ay belli bir miktar parasal yard›m ve destek sa¤lanmal›d›r.

3.5.5. Sa¤l›k Sektörü
Sa¤l›k da e¤itim sektörü gibi, hizmet sektörünün önemli alanlar›ndan biridir. ‹nsanlar, en temel haklar› aras›nda olan sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂamad›klar› sürece, kendilerini tam olarak güvence içinde hissetmeyeceklerdir.
Güvencesi olmayan insanlar›n ise herhangi bir bölgede kalk›nmay› sa¤layacak aktörler olmalar› beklenemez. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri hem sa¤l›k yat›r›mlar›, hem de sa¤l›k hizmetleri aç›s›ndan uzun y›llar
yetersiz durumda kalm›ﬂt›r. Son y›llarda gerçekleﬂtirilen sa¤l›kta dönüﬂüm
programlar›yla hekim aç›¤›n›n giderilmesinde önemli baﬂar›lar elde edilmiﬂtir, ancak bu geliﬂmelerin çok daha ileri noktalara götürülmesi gerekmektedir. Halen ülke genelinde 826 kiﬂiye bir hekim düﬂerken, Do¤u Anadolu Bölgesi’nde yatakl› tedavi kurumlar› temel al›nd›¤›nda 1183 kiﬂiye,
Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde ise 1216 kiﬂiye bir hekim düﬂtü¤ü bildirilmektedir (bk., Tablo 29). Bu rakamlar Türkiye ortalamas›na yaklaﬂ›ld›¤›n›
göstermektedir.
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Tablo 29. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde Yatak ve Hekim Say›lar›

Kaynak: TÜ‹K ve Sa¤l›k Bakanl›¤› verileri.

Tablodan görülece¤i gibi Bitlis, Mardin, Muﬂ, ﬁanl›urfa ve Batman hekim baﬂ›na düﬂen vatandaﬂ say›s›n›n fazla oldu¤u illerdir. Bu illerde nispeten yatak
say›s› da yetersizdir.
Bölgenin sa¤l›kla ilgili önemli konular› ﬂunlard›r: hekim ve yard›mc› sa¤l›k
personeli aç›¤›, hekim ve sa¤l›k personelinin iller aras›nda dengeli bir ﬂekilde
da¤›lmamas›, hekimlerin güvenlik endiﬂesi duymalar›, t›bbi cihaz ve malzeme
yetersizli¤i, belirli illerde yatak say›s›n›n azl›¤›, anne ve çocuk ölümleri, sa¤l›k
ocaklar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lamamas›, birinci basamak sa¤l›k hizmetlerine etkili
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bir ﬂekilde geçilememesi, yeﬂil kart uygulamalar›n›n disipline edilememesi,
sa¤l›k kurumu olan hastanelerin hizmet kalitelerinin art›r›lmas›. Bu sorunlar›n
giderilmesinde hükümetlere, valiliklere, il sa¤l›k müdürlüklerine, belediyelere
ve son olarak sivil toplum kuruluﬂlar›na görevler düﬂmektedir (bk., Tablo 30).
Sa¤l›k sektöründe bölge halk›na yeterli, ucuz ve kaliteli hizmet sunumu, ilgili taraflar›n iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmalar›na ba¤l›d›r. Aﬂa¤›daki alt baﬂl›klarda baz› temel sa¤l›k göstergeleriyle ilgili bilgilere yer verilmiﬂtir. Bölgenin sa¤l›k
göstergelerinin yak›ndan ve sürekli izlenmesine ihtiyaç vard›r. Gerek kamu
yetkilileri ve gerekse sivil toplum kuruluﬂlar›n›n bu konuda dikkatli ve özenli çaba göstermeleriyle bölgenin sa¤l›k sorunlar› aﬂ›labilecektir.
Tablo 30. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde Sa¤l›k Yat›r›mlar›

146

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’ya Yönelik Kalk›nma Önerileri

ﬁehirleri kiﬂi baﬂ›na düﬂen sa¤l›k yat›r›mlar› aç›s›ndan inceledi¤imizde, en düﬂük sa¤l›k yat›r›m› yap›lan ﬂehirlerin Malatya, Van, A¤r›, Mardin, ﬁanl›urfa, Ad›yaman illeri oldu¤u görülmektedir. Bu konuda Erzurum ve Kilis’in ise sa¤l›k
yat›r›mlar›ndan ve harcamalar›ndan en büyük pay› ald›klar› anlaﬂ›lmaktad›r.
Sa¤l›k Önerileri. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde sa¤l›k sektörünün verimlili¤ini art›rmak için ﬂu önerilerde bulunabiliriz:
1. Hekimler.
a. Bölgede görev yapan hekimlerin ücretleri ve sosyokültürel ﬂartlar› iyileﬂtirilmeli ve bölge, hekimler için bir cazibe merkezi haline
getirilmelidir.
b. Bölgede görev yapan hekimlerin kendilerini mesleki aç›dan geliﬂtirmeleri için bölgedeki t›p fakültelerinin say›s› art›r›lmal› ve böylece sürekli olarak Bat›dan hekim bulma zorluklar› aﬂ›lmal›d›r.
c. Sözleﬂmeli hekim uygulamas›ndan sonra hükümet taraf›ndan
mecburi hizmet uygulamas› yeniden gündeme getirilmiﬂtir. Bu uygulamadan sonuç al›nabilmesi için hekimlerin maddi kazançlar›
gözden geçirilmeli ve bölge bir sürgün yeri veya dezavantajl› yer
olmaktan ç›kar›lmal›d›r.
2. Sa¤l›k personeli.
a. Bölgede çal›ﬂan t›bbi personelin özlük ve sosyal haklar›nda önemli ölçüde iyileﬂtirmeler yap›lmal› ve geliﬂmeler sa¤lanmal›d›r.
b. Kalifiye elemanlar›n bölgede çal›ﬂmalar›n› teﬂvik edici tedbirler
al›nmal›d›r (para, sosyal imkânlar, lojman imkânlar›n›n geliﬂtirilmesi, hizmet y›l›n› askerlikte ve ihtisasa girmede de¤erlendirme,
ve benzeri gibi).
c. Hekim d›ﬂ›ndaki sa¤l›k personelinin bölgedeki mevcut ve yeni kurulacak sa¤l›k meslek lisesi mezunlar› aras›ndan seçilmesi için tedbirler al›nmal›d›r.
3. Sa¤l›k ocaklar› ve di¤er sa¤l›k merkezleri.
a. Bölgede sa¤l›k oca¤›, ana çocuk sa¤l›¤› merkezleri taraf›ndan verilen birinci basamak sa¤l›k hizmetleri güçlendirilmeli ve vatandaﬂlarda hastaneden önce birinci basamak sa¤l›k hizmeti sunan
kurum ve kuruluﬂlara baﬂvuru al›ﬂkanl›¤› kazand›r›lmal›d›r.
b. Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri pirim ﬂart› aranmaks›z›n herkese ücretsiz olarak verilmelidir.
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c. Birinci basamak sa¤l›k kuruluﬂlar›na hemﬂire yard›mc›lar› verilmeli böylece hem yeni bir istihdam alan› oluﬂturulmal› hem de hizmet sunumunda etkinlik sa¤lanmal›d›r.
4. Sa¤l›k yat›r›mlar› ve yeni bölümler.
a. Bölgedeki sa¤l›k yat›r›mlar› art›r›larak sa¤l›¤a eriﬂim kolaylaﬂt›r›lmal› ve genel yaﬂam standartlar› yükseltilmelidir. Bölgede tam teﬂekküllü hastane say›s› ço¤alt›lmal›d›r.
b. Mevcut hastanelerin bünyelerinde yeni do¤an yo¤un bak›m ünitesi, tüp bebek gibi yeni üniteler açarak bu kurumlar›n sa¤l›k etkinli¤i art›r›lmal›d›r.
c. Bölgedeki köylerde ve göç sebebiyle yeni kurulmuﬂ yerleﬂim birimlerinde birinci basamak sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n say›s› art›r›lmal›d›r.
5. Teknolojik yenileme.
a. Sa¤l›k alan›nda yaﬂanan sorunlar›n (salg›n hastal›klar, bölge illerinde bebek ölüm oranlar›n›n yüksekli¤i, vs.) giderilmesi için birinci ve ikinci basamak sa¤l›k kurumlar›n›n teknolojik yap›s›n›
güçlendirmeye yönelik tedbirler al›nmal›d›r.
b. Hastanelerin teknolojik alt yap›lar› güçlendirilmeli ve modern sa¤l›k teknolojileri sadece ‹stanbul, Ankara gibi büyük ﬂehirlerde de¤il bölge merkezlerine de taﬂ›nmal›d›r.
6. Yeﬂil kart.
a. Bölgede yeﬂil kart sahibi olarak sa¤l›k hizmeti almak yerine, genel sa¤l›k güvencesiyle sa¤l›k hizmeti al›nmal› ve bu çerçevede
sa¤l›k ocaklar›n›n rolü art›r›larak yoksul kiﬂilerin sa¤l›k durumlar›n›n izlenmesine imkân sa¤layan yeni bir sistem kurulmal›d›r.
b. Yeﬂil kart da¤›tma elveriﬂlilik ﬂartlar› yeniden gözden geçirilmeli
gerçek anlamda yoksul hiçbir vatandaﬂ ücretsiz sa¤l›k hizmetlerinin kapsam› d›ﬂ›nda kalmamal›d›r.
c. Çok say›da yeﬂil kart da¤›t›m› uygulamas› yerine, ekonomik durumu ve sa¤l›¤› geliﬂtirici çal›ﬂmalar yap›lmal› ve vatandaﬂlarda yeﬂil kart bir can simidi olmaktan ç›kar›lmal›d›r.
7. Sa¤l›k hizmetlerinin götürülmesi.
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a. Hastalar›n sa¤l›k durumlar›n›n ve ilaçlar›n›n gerekirse evlerinde takip edilmesi gibi gerekli, ancak personelin iﬂ tan›m› d›ﬂ›nda kalan
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hizmetlerin sa¤lanmas› için belediyelerle iﬂbirli¤i yap›lmal› ve bu
hizmetler uygun durumdaki hastalara hemﬂire yard›mc›lar› taraf›ndan belli periyotlarla verilmelidir.
b. Bebek ölüm h›z›n›n bölge illerinde yak›ndan takip edilerek ülkenin bat› illerindeki de¤erlere çekilmesi için çaba harcanmal›d›r.
ﬁ›rnak ilinde 2000’de do¤an her 1000 bebekten 51’i bir yaﬂ›n› doldurmadan ölmüﬂtür. Do¤u Anadolu bölgesinde bu de¤erler binde
53’tür. Geliﬂmiﬂ ülkelerde bebek ölüm de¤erlerinin binde 6’lar,
7’ler seviyesinde oldu¤u düﬂünülürse bu konuda önemli ölçüde
çaba harcanmas› gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›r (2003 y›l› verilerine göre Türkiye ortalamas› binde 43’tür).
c. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde annelerin önemli bir
bölümünün hiçbir sa¤l›k personeli yard›m› olmadan, kendi baﬂ›na
veya bir yak›n›n›n yard›m›yla do¤um yapt›klar› bilinmektedir. Bu
ﬂekilde do¤um yapma, di¤er bölgelere göre üç dört kat daha fazlad›r. Sa¤l›k hizmetleri en küçük birimlere kadar yayg›nlaﬂt›r›larak
do¤umlar›n büyük ölçüde sa¤l›k kurumlar›nda gerçekleﬂtirilmesi
sa¤lanmal›d›r.
d. Gönüllü doktorlar ile özel hastanelerin Do¤u ve Güneydo¤u illerinde sa¤l›k taramas› yapmalar› teﬂvik edilmeli ve bu tür uygulamalara süreklilik kazand›r›lmal›d›r.

4. SONUÇ
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun geliﬂmiﬂlik ve kalk›nma sorunlar› sosyal,
kültürel, hukuki, siyasal ve dini konulardan ba¤›ms›z de¤ildir. Geniﬂ bir bölgenin, dar kapsaml› bir alt bölgenin veya daha küçük ölçekte bir ﬂehrin kalk›nmas› o yörede yaﬂayan insanlar›n kendilerini özgür, eﬂit f›rsat eﬂitli¤ine sahip kiﬂiler olarak görmeleriyle baﬂlar. Bizim ülkemizde sosyal, kültürel ve siyasal eﬂitlik konular› her zaman vatandaﬂlar›n birinci önceli¤i olmuﬂtur. ‹nsanlar›m›z yaﬂam biçimlerinin, dini inançlar›n›n, kültürlerinin sorgulanmas›n›
arzu etmemekte ve yaﬂam biçimlerine müdahale edilmesini istememektedirler. Bu nedenle geliﬂme ve kalk›nma sorunlar›n›n çözümünde öncelikle özgürlük alt yap›s›n›n oluﬂturulmas› gerekmektedir. Demokratik haklar›n tam
olarak verilmesi, bölücülü¤e ve ayr›mc›l›¤a geçit vermeden özgürlüklerin ço¤ulculuk temelinde en geniﬂ bir biçimde sa¤lanmas› bölge insanlar›n giriﬂimcilik ruhunu uyand›racak ve kalk›nma çal›ﬂmalar›na bir ivme kazand›racakt›r.
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun kalk›nmas›nda devlete ve hükümetlere
düﬂen görevler bu bölgeye pozitif ayr›mc›l›k ilkesiyle daha fazla yat›r›m yap›lmas›, daha fazla teﬂvik verilmesi ve daha güçlü bir e¤itim ve sa¤l›k alt yap›s›n›n oluﬂturulmas›d›r. Bu çerçevede hükümetlerden ayr› olarak yerel yö-
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netimler de önemli görevler üstlenmek zorundad›r. Özellikle Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’dan Bat› bölgelerine do¤ru yaﬂanan yo¤un iç ve d›ﬂ göçler nedeniyle ﬂehir merkezlerinde ortaya ç›kan yoksulluk ve iﬂsizli¤in giderilmesinde belediyeler önemli roller üstlenmek zorundad›rlar. Bu rol, yoksullara yemek da¤›tma iﬂlevinin ötesinde bölge insanlar›n›n kendi ayaklar› üzerinde durmalar›n› sa¤layacak kal›c› politika ve uygulamalarla gerçekleﬂtirilebilir.
Geliﬂmiﬂlik ve kalk›nma sürecinde üniversitelere, sivil toplum kuruluﬂlar›na,
meslek örgütlerine, odalara da büyük görevler düﬂmektedir. Bunun için üniversiteler mali ve ö¤renci kontenjanlar›n› tespit aç›s›ndan yar› özerk hale getirilmeli bölgenin ihtiyaçlar›na göre yeni birimler açma serbestisine sahip olmal›d›r. Böylece geliﬂme ve kalk›nmada bir rekabet ortam› oluﬂturulmal›d›r.
Bölgenin uzun y›llar içinde yaﬂad›¤› ac› ve ›zd›raplar›n giderilmesi kolay olmayacakt›r. Ekonomik geri kalm›ﬂl›k ve h›zl› nüfus art›ﬂ› ülkenin bütçe
imkânlar›n› zorlayacak mertebededir. Bu nedenle bir taraftan özel sektör ve
di¤er taraftan bölge insanlar›n›n kiﬂisel giriﬂimcilik gücünün harekete geçirilmesine ihtiyaç vard›r. Devlet pozitif ayr›mc›l›k yaparak Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgeleri’ne daha fazla kaynak transfer etse bile yerel giriﬂimcilik
ruhu harekete geçirilemezse arzulanan sonuçlar elde edilemeyebilir. Kiﬂisel
giriﬂimcilik ruhu, ticaret imkânlar›n›n ve f›rsatlar›n›n aç›¤a ç›kar›lmas›yla geliﬂir. Bunun için bölge ülkeleriyle olan ticari iliﬂkilerin daha da art›r›lmas›na
ihtiyaç vard›r. S›n›r kap›lar›ndaki gümrük iﬂlemleri basitleﬂtirilmeli, s›n›r ﬂehirleri aras›ndaki ticaret serbestleﬂtirilmeli; mal ve hizmetlerin ülkeler aras›ndaki ak›ﬂkanl›¤› h›zland›r›lmal›d›r. Bölgedeki küçük giriﬂimlerin güçlenmesi ancak ticari iliﬂkilerin ve ba¤lant›lar›n güçlenmesiyle mümkün olabilecektir. Ülkenin Bat› bölgelerindeki iﬂletmelerin sadece hamasi duygularla Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde yat›r›m yapmalar› çok fazla gerçekçi bir düﬂünce de¤ildir. Bu iﬂletmeleri Güneydo¤u Anadolu bölgesine çekecek olan
düﬂünce sadece ve sadece “kazanç f›rsatlar›” olabilir. Kazanç f›rsatlar› ise, s›n›rl› devlet kaynaklar›yla bir yere kadar sa¤lanabilir. As›l kazanç f›rsat›, bölge devletleri ve ülkeleri aras›ndaki potansiyel ticaret hacmidir. Ticaret; hizmet sektörünü, hizmet sektörü de sanayiyi geliﬂtirme kapasitesine sahiptir.
Tetikleyici araçlar› iyi tespit etmek ve bunlar› hemen devreye almak gerekmektedir. Bunun için komﬂu ülkelerle olan iliﬂkilerimizin güçlendirilmesi her
zaman önceli¤ini korumaya devam edecektir. Komﬂu ülkelerdeki siyasal çalkant›lar varl›¤›n› sürdürse bile ticari ve ekonomik iliﬂkilerin yaﬂam›n kendisi
oldu¤u gözden uzak tutulmamal›d›r. Bölgenin zenginli¤e ve varl›¤a kavuﬂmas›yla bir çok sorunun kendili¤inden ortadan kalkaca¤› bir gerçektir. Yoksulluk ve az geliﬂmiﬂlik ne yaz›k ki kendi çat›ﬂma kültürünü yaratmaktad›r. Ülkemizin bu sorunlar›n üstesinden gelmesi için refah toplumuna ulaﬂacak yollar›n önünü açmas› gerekmektedir.
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1. KALKINMA BAKANLI⁄I KURULMALI - Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi Kalk›nma Bakanl›¤› kurulmal›d›r. Her türlü geliﬂme, yat›r›m ve
teﬂvikler Devlet Planlama Teﬂkilât› yerine, bu bakanl›k taraf›ndan izlemeye al›nmal›d›r. Bakanl›¤›n bütçesi, önceden belirlenen beﬂ y›ll›k stratejik
hedefleri gerçekleﬂtirecek ölçüde yüksek tutulmal›d›r. Bölgede kurulacak
Kalk›nma Ajanslar› da do¤rudan bu bakanl›¤a ba¤lanmal›d›r. Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin kalk›nma sorumlulu¤u bürokratlara
de¤il, siyasilere verilmelidir. Siyasiler bu konuda do¤rudan sorumlu olmal›d›rlar.
2. SANAY‹ ENVANTER‹ YAPILMALI VE B‹LG‹LER PAYLAﬁILMALI- Do¤u
ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nin sanayi ve iﬂgücü yap›s›n› sürekli
olarak canl› tutacak ve her zaman güncel bilgileri verecek bir veri taban›
oluﬂturulmal› ve bu veri taban› de¤iﬂik kamu ve özel sektör kuruluﬂlar›n›n kullan›m›na aç›k bulundurulmal›d›r.
3. KALKINMA AJANSLARI DEVREYE ALINMALI - Bölgede kurulacak kalk›nma ajanslar›n›n fonksiyonu, bütçesi ve yetkileri art›r›larak, bölgesel
kalk›nman›n dinamosu olmalar› sa¤lanmal›d›r. Pilot Kalk›nma Ajanslar›
öncelikle bu bölgede kurulmal›d›r. Kalk›nma Ajanslar› arac›l›¤›yla bölgesel geliﬂme üçer ayl›k dilimler itibariyle mercek alt›na al›nmal›, GSY‹H
de¤erlerinde önemli ve planl› geliﬂme sa¤layacak projeler aﬂama aﬂama
hayata geçirilmelidir.
4. TEﬁV‹K PROGRAMLARI UZUN SÜREL‹ OLARAK UYGULANMALI Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde özel sektörün daha fazla yat›r›m yapmas› için pozitif ayr›mc›l›k temelinde 10 y›l gibi uzun süreli özel
teﬂvik programlar› uygulanmal›d›r. Büyük ﬂehirlerde yaﬂayan bölge ç›k›ﬂl› iﬂ adamlar›na ça¤r›da bulunularak, “Do¤du¤unuz topraklara bir fidan
da siz dikin” kampanyas› baﬂlat›lmal›d›r. Bu iﬂ adamlar› bulunarak bölgede tan›nmalar› sa¤lanmal›d›r.
5. ÜN‹VERS‹TEYE G‹R‹ﬁLER YEN‹DEN DÜZENLENMEL‹ - Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinin e¤itim ve nitelikli iﬂgücü yap›s›n› geliﬂtirmek için, üniversiteye giriﬂ s›navlar› da dahil olmak üzere, özel projeler
ve programlar geliﬂtirilmeli ve bölge ö¤rencilerine bölgedeki üniversitelere giriﬂte “ekstra kontenjanlar” tan›nmal›d›r. Ayr›ca bölgede görev yapan ö¤retim üyelerine daha fazla malî haklar tan›nmal›d›r.
6. ÜN‹VERS‹TE BÖLÜMLER‹ ‹HT‹YACA GÖRE AÇILMALI - Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerindeki üniversiteler bünyesinde aç›lacak fakülteler, bölgenin ihtiyaçlar› dikkate al›narak ve klasik yaklaﬂ›mdan farkl› bir
biçimde yeniden yap›land›r›lmal›d›r. Fakültelerin belirlenmesinde bölgedeki tabii ﬂartlar, yat›r›mlar ve sektörlerin ihtiyaçlar› göz önünde bulundurulmal›d›r.
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7. SERMAYEN‹N BÖLGEDE KALMASI SA⁄LANMALI - Bölgeden kazan›lan paran›n yine bölge yat›r›mlar›nda de¤erlendirilmesini için, pazar oluﬂturma, pazar geniﬂletme ve komﬂu ülkelerle ticareti geliﬂtirecek tedbirlere önem verilmeli ve böylece bölge ﬂehirleri ekonomik canl› yat›r›m üniteleri haline getirilmelidir. Sermayenin bölgede kalmas›, zorlay›c› tedbirlerle de¤il, kazanç sa¤layan tedbirlerle mümkün olabilir. Bölgede yat›r›m
yapmak gelir ve kurumlar vergisi muafiyetleriyle avantajl› hale getirilmeli ve böylece bölgenin kalk›nmas›nda ivme sa¤lanmal›d›r.
8. BÖLGEDE ENERJ‹ CAZ‹BES‹ OLUﬁTURULMALI - Sanayinin bölgeye çekilmesi ve bölgedeki iﬂ piyasas›n›n geliﬂmesi için enerji fiyatlar› ucuzlat›lmal› ve iﬂbirli¤i organizasyonlar› teﬂvik edilerek büyük iﬂletme ve kuruluﬂlar›n kurulmas› teﬂvik edilmelidir. Böylece kaçak enerji kullan›m› da
bir ölçüde azalm›ﬂ olacakt›r. Ayr›ca bölgedeki iﬂletmelerin kulland›klar›
enerji peﬂin olarak mahsup edilmelidir. Bölgede teﬂvik kapsam›ndaki yat›r›mlar için de enerji indirimi, TEDAﬁ’›n inisiyatifinden ç›kar›l›p, kapasite
kullan›m oranlar› dikkate al›nmadan %50 oran›nda uygulanmal› ve bu indirimden bütün iﬂletmeler faydaland›r›lmal›d›r.
9. SINIR T‹CARET‹ GEL‹ﬁT‹R‹LMEL‹ - Bölgedeki illerin s›n›r ticareti yapma
imkânlar› geliﬂtirilmeli, daha fazla s›n›r ticareti için özel ajanslar ve kurumlar oluﬂturulmal›d›r. S›n›r ticaretinde bürokratik iﬂlemler azalt›lmal›, konuyla ilgili mevzuat yeniden gözden geçirilmelidir. S›n›r ticaretini art›rmaya
yönelik olarak Irak’a aç›lan Habur s›n›r kap›s› yedeklenmeli ve ayr›ca Suriye s›n›r›nda ikinci bir s›n›r kap›s› (Akçakale-ﬁanl›urfa) daha aç›lmal›d›r.
Bu kap› ile ﬁanl›urfa’n›n tar›msal ihraç merkezi olmas› temin edilmelidir.
10. TEﬁV‹K VE DESTEK S‹STEMLER‹ ZENG‹NLEﬁT‹R‹LMEL‹ - Bölge illerinin her biri için, sektör ve “iﬂletme teﬂvik indeks de¤erleri” oluﬂturulmal› ve teﬂvikler bu indeks de¤erlerine göre yap›lmal›d›r. Teﬂvikten yararlanan iﬂletmeler gerçekten bu teﬂviki hak eden kuruluﬂlar olmal› ve böylece ekonomiye gerçek anlamda bir katma de¤er kazand›r›lmal›d›r.
11. ‹L KALKINMA PROJELER‹ OLUﬁTURULMALI - Do¤u ve güneydo¤u Anadolu’nun çok daha h›zl› bir ﬂekilde kalk›nabilmesi için her ilin kendi kalk›nma ve geliﬂme projesini kombine bir paket olarak haz›rlamas› gerekir. Bu
projeler sadece sanayi, tar›m ve hizmetler sektörünü de¤il; ayn› zamanda
e¤itim, sa¤l›k ve kültür konular›n› da içerecek ﬂekilde haz›rlanmal›d›r.
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12. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGELER‹ GÜÇLEND‹R‹LMEL‹ - Do¤u ve güneydo¤u Anadolu’nun kalk›nmas›nda OSB’lerin rolü art›r›lmal› ve ekonomik kalk›nman›n dinamosu haline getirilmelidir. Bunun için bölgede yer
alan Organize Sanayi Bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisi iﬂlemleri gözden
geçirilmeli ve gerekli tahsis say›lar› dikkatle ele al›nmal›d›r.
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13. VERG‹ MUAF‹YETLER‹ GET‹R‹LMEL‹ - Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da fert baﬂ›na düﬂen GSMH de¤erleri en düﬂük 15 ilde, 10 y›l boyunca gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti getirilmeli ve bu tür politikalarla
özel sektör yat›r›mc›lar› bu bölgeye çekilmelidir. Böylelikle yat›r›mc› göçü tersine çevrilmelidir.
14. SERBEST T‹CARET BÖLGELER‹ GÜÇLEND‹R‹LMEL‹ - Bölgedeki serbest ticaret bölgelerini güçlendirmek için bürokratik prosedürler azalt›lmal› ve bu yerlerin Ortado¤u ticaret alan› haline gelmesi için özel teﬂvik
programlar› uygulanmal›d›r.
15. ÜREME KONUSUNDA HALK B‹L‹NÇLEND‹R‹LMEL‹ - Bölgede kad›n
ve erkeklere sa¤l›kl› üreme konusuyla ilgili bilgi ve bilinçlendirme deste¤i verilmelidir. Bölgedeki Ana-Çocuk Sa¤l›¤› merkezlerinin say›s› art›r›lmal›, Diyanet iﬂleri baﬂkanl›¤›n›n camilerdeki vaazlarda ‹slâm’›n üreme,
çocuk yetiﬂtirme konular› ile ilgili konular› iﬂlemesi sa¤lanmal›d›r.
16. GÖÇÜ DURDURACAK ÇALIﬁMALAR HIZLANDIRILMALI - K›rsal alanda yaﬂayan insanlar›n sa¤l›k, e¤itim, çevre ve yaﬂam ﬂartlar› iyileﬂtirilmelidir. K›rsal bölgede geçim imkân› sa¤layacak ﬂartlar oluﬂturulmal›d›r. Göç
alan ve ayn› zamanda göç veren illerdeki altyap› sorunlar› çözümlenerek
bu iller yaﬂanabilir bir hale getirilmelidir. Bu ﬂehirlerdeki karmaﬂ›k, da¤›n›k ve uygun olmayan yap›laﬂman›n kentsel dönüﬂüm projeleriyle iyileﬂtirilmesi ve modern ﬂehirlerin oluﬂumuyla insanlar›n kendi illerini yaﬂanacak ﬂehirler olarak görmelerinin sa¤lanmas› gerekir.
17. ﬁEH‹RC‹L‹K B‹L‹NC‹ UYANDIRILMALI - Gençlerin “kendi ﬂehirlerinin
kimlikleriyle bütünleﬂmeleri” sa¤lanmal› ve böylece hayata at›ld›klar›nda
ekonomik menfaatlerini azami seviyeye ç›karmaya çal›ﬂan kiﬂiler olarak
de¤il, bölgesini, ﬂehrini seven ve ﬂehrinin kalk›nmas› için çaba harcayan
kiﬂiler olmalar› temin edilmelidir.
18. YATIRIM ORTAMINA BEL‹RG‹NL‹K GET‹R‹LMEL‹ - Mevcut iﬂgücünün daha nitelikli hale gelmesi için e¤itim programlar› haz›rlanarak çal›ﬂanlar imtihanlarla sertifikaland›r›lmal› ve nitelikleri art›r›lmal›d›r. Asgari ücret düzenlemeleri, ülkenin geliﬂmiﬂ, normal ve öncelikli bölgeleri için ayr› ayr› tespit edilmeli ve böylece yat›r›m ortam›na belirginlik
getirilmelidir.
19. KRED‹ VE NAKL‹YE CAZ‹BES‹ SA⁄LANMALI - KOB‹’ler için kuruluﬂ ve
iﬂletme sermayesi sa¤lamaya yönelik düﬂük faizli kredi uygulamas› harekete geçirilebilir. Bölgede üretilecek ürünlerin bat› bölgelerine düﬂük maliyetle taﬂ›nmas› konusunda garantiler getirilebilir.
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20. GAP ÖZEL SEKTÖRE AÇILMALI - GAP projesinin gerçekleﬂtirilmesinde
özel sektör kuruluﬂlar› için yeni roller tan›mlanmal›; uzun y›llar› kapsayacak yap iﬂlet-devret modelleriyle projenin h›zland›r›lmas› ve gerçekleﬂmesinde özel sektörün giriﬂimcilik yetene¤inden de yararlan›lmal›d›r.
21. SULAMA REJ‹M‹ OLUﬁTURULMALI - Bölgede yanl›ﬂ ve fazla sulama ile
çölleﬂme, batakl›k, tuzlanma ve erozyon geliﬂmeleri ciddiyetle takip edilmeli ve gerekli tedbirler al›nmal›d›r. Bunun için çiftçiler e¤itilmeli ve ayn› zamanda bir kontrol mekanizmas› kurulmal›d›r. Bölgede arazi içi geliﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmal› ve ayn› zamanda arazi toplulaﬂt›rmas› yap›lacak bölgeler net bir ﬂekilde belirlenerek kamuoyuna ilan edilmeli ve
bunun için bir program ortaya konmal›d›r.
22. GAP’A KÜLTÜREL BOYUT KAZANDIRILMALI - GAP’ta; bölgenin sosyal, kültürel, sanatsal, e¤lencesel ve sportif faaliyetleri ayn› zamanda ekonomik kalk›nma projeleriyle iliﬂkilendirilmelidir. GAP, sadece elektrik
üretimi, sulama ve tar›m alanlar›n› geliﬂtirme projesi olarak görülmemelidir.
23. NAVLUN TEﬁV‹K KAPSAMINA ALINMALI - Bölgeden ihracat yapan ihracatç›lara yönelik olarak, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlar›
kapsam›nda verilmekte olan teﬂviklere ek olarak, uluslararas› taﬂ›mac›l›k
yapan firmalara yönelik, navlun teﬂvikleri de ilave edilerek bu firmalar›n
d›ﬂ piyasalarda rekabet edilir hale getirilmesi sa¤lanmal›d›r. 5084 Say›l›
teﬂvik yasas›, Do¤u ve Güneydo¤u Bölgeleri’nin durumu dikkate al›narak
yeniden düzenlenmeli ve kademeli bir sisteme geçilmelidir. Buna göre
500-1000 dolar aras›nda 14 il, 1000-1250 dolar aras›nda 12 il, 1250-1500
dolar aras› 10 il farkl› derecelerde teﬂviklerden yararlan›yor olmal›d›r.
24. ARAZ‹ ‹MKÂNLARI YEN‹DEN YAPILANDIRILMALI - Bölgedeki toprak
da¤›l›m›, mülkiyet düﬂmanl›¤› yap›lmadan gözden geçirilmeli, mümkün
olan yerlerde topraks›z veya küçük toprak sahibi halk›n “optimum büyüklükte” arazi sahibi olma imkânlar› geliﬂtirilmelidir. Bölgedeki araziler,
ne büyük parçalar halinde a¤al›k sistemine terk edilmeli, ne de küçük verimsiz adac›klar olarak kalmal›d›r.
25. YAN U⁄RAﬁI ALANLARI OLUﬁTURULMALI - Çiftçi nüfusun tar›msal faaliyet alan› geniﬂletilmeli, ziraat yan›nda tohumculuk, fidecilik, çiçekçilik,
serac›l›k, meyvecilik gibi yan u¤raﬂ› alanlar› oluﬂturulmal› ve senenin daha büyük k›sm›nda faal olmalar› sa¤lanmal›d›r.
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26. MAYINLI ARAZ‹LER TARIMA KAZANDIRILMALI - Türkiye’de Suriye
s›n›r›nda bulunan toplam may›nl› arazi miktar› 3,5 milyon dönüm ve toplam olarak K›br›s’›n büyüklü¤üne eﬂittir. 1956 y›l›nda çiftçilerden kamu-
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laﬂt›rma yoluyla sat›n al›nan ve may›nlanan bu bölgenin yeniden tar›ma
aç›lmas› bölgesel kalk›nma için büyük öneme sahiptir. May›nl› arazilerin
temizlenmesi için bir plan oluﬂturulmal› ve en geç beﬂ y›l içinde tüm arazi may›nlardan temizlenmelidir.
27. HAYVANCILIK DESTEKLENMEL‹ - Kilogram baz›nda verilen desteklemelerin suistimale aç›k ve denetiminin zor olmas› nedeniyle desteklenecek kesimler önceden belirlenmeli ve kesimler devlet eliyle yap›lmal›d›r.
AB ülkelerinde hayvansal ürünlerin pazarlamas›nda yüzde 50’lere varan
oranlarda teﬂvikler verilmektedir. Ülkemizde de hayvanc›l›k pazar sorununun halledilmesi için teﬂviklerle desteklenmelidir. Teﬂviklerde de¤iﬂken uygulamalara gidilmeli ve özellikle teﬂvikler süt ve et gibi mamul
ürünlere verilmelidir.
28. BÜROKRAT‹K ‹ﬁLEMLER AZALTILMALI - Yat›r›mc› ve iﬂletme sahipleri için bürokratik iﬂlemler azalt›lmal›, görevlilerin zorluk ç›karan de¤il kolayl›k gösteren kiﬂiler olmalar› sa¤lanmal›d›r.
29. MADENC‹L‹K YATIRIMLARI CANLANDIRILMALI - Yeralt› ve yerüstü
maden zenginliklerinin tam bir envanteri ç›kar›larak konuya ilgi duyan iﬂletmeler bu konuda bilgilendirilmeli yat›r›m ve üretim f›rsatlar› konusunda bilgi sahibi olmalar› temin edilmelidir. Bölgedeki madencilik sektörünün aya¤a kalkmas› için yat›r›mc›lara cazip öneriler götürülmeli ve özellikle yabanc› sermayeyi bölgeye çekmek için çeﬂitli projeler uygulamaya
al›nmal›d›r.
30. KÜÇÜK HES’LER KURULMALI - Önümüzdeki y›llarda rezervlerin azalmas›yla petrol ve do¤al gaz fiyatlar› yükselmeye devam edecek ve sonuçta bölgedeki elektrik santrallerin önemi daha da artacakt›r. Bu nedenle
bölgede HES’lerin mevcut potansiyellerin tamam›n› kullanmak gerekmektedir. Bölgede kurulacak yeni enerji santralleriyle elektrik üretimi daha da
art›r›labilir. F›rat nehrinden halen yüzde 20 oran›nda ek enerji al›nabilece¤i ve Dicle nehrinden al›nabilecek ek enerji oran›n›n ise yüzde 50 civar›nda oldu¤u belirtilmiﬂtir. Küçük HES’ler gündeme getirilmeli ve bu
kaynaktan azami ölçüde yararlan›lmal›d›r.
31. SANAY‹YE DO⁄AL GAZ ULAﬁTIRILMALI - Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki hem bireysel hem de sanayi elektrik tüketimi Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ne göre oldukça düﬂüktür. Bu bölgenin elektrik kullanma
imkânlar›ndan daha fazla yararlanmas› için enerji fiyatlar› da dahil olmak
üzere bir tak›m tedbirler almak gerekmektedir. Bu tedbirler; sanayide
elektrik kullan›m›n›n teﬂvik edilmesi için ucuz sanayi elektri¤i, sanayiye
do¤al gaz imkânlar›n›n götürülmesi ve bölgedeki sanayi tesislerinin teﬂvik edilmesi suretiyle gerçekleﬂtirilebilir.
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32. KAÇAK ELEKTR‹K KULLANIMI DÜﬁÜRÜLMEL‹ - Bölgede kaçak elektrik tüketimiyle ilgili de¤erler yak›ndan izlenmeli ve bu de¤erleri aﬂa¤›
çekmek için sadece denetim uygulamalar› de¤il, ayn› zamanda ekonomik
tedbirler de al›nmal›d›r. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde kaçak elektrik kullanman›n y›ll›k maliyetinin 1 milyar dolar civar›nda oldu¤u belirtilmiﬂtir.
33. ‹NﬁAAT SEKTÖRÜNE ÖZEL ÖNEM VER‹LMEL‹ - ‹nﬂaat ve konut sektörü bölgedeki iﬂsizli¤i giderecek önemli bir sektör haline gelebilir. Bunun için bir taraftan bu sektör ve di¤er taraftan inﬂaat sektörüne malzeme sa¤layan yard›mc› sektörlerin desteklenmesine ve teﬂvik edilmesine
ihtiyaç vard›r. Bölgede yap›lacak konutlarda “sosyal konut” modeline öncelik verilmeli ve bu konutlar uygun ﬂartlarla sat›ﬂa sunulmal›d›r. Bölgede yaﬂayan devlet memurlar›n›n güvenlikli lojman ve konut sorunlar› ayr›ca ele al›nmal› ve bu aç›dan bölge cazip hale getirilmelidir.
34. STM’LER ‹Ç‹N VAK‹T KAYBED‹LMEMEL‹ - Bölgede kurulan S›n›r Ticaret Merkezlerinin (STM) daha aktif hale getirilmesi, aç›lmas› düﬂünülen
yeni S›n›r Ticaret Merkezlerinin bir an evvel faaliyete sokulmas›, bölgeden yap›lacak d›ﬂ ticareti daha da artt›racakt›r. S›n›r Ticaret Merkezlerinde (Sar›su, Kap›köy, Esendere) altyap› eksikleri giderilerek, personel ve
fiziki ﬂartlar iyileﬂtirilmelidir. Tar›m ve sanayi ürünlerinin muayene ve
tahlilleri için ihtiyaç duyulan laboratuarlar, bölgede bulunan Gümrükler
Baﬂ Müdürlükleri ile bunlara ba¤l› müdürlükler de vakit geçirilmeden kurulmal› veya bu laboratuarlar kuruluncaya kadar, STM kapsam›nda yap›lan ticarette, bölge üniversitelerinin laboratuarlar›ndan istifade etmeleri
sa¤lanmal› veya standart ve kontrol belgesi aranma ﬂart› kald›r›lmal›d›r.
Ayr›ca modern ticaret merkezleri ve toptanc› siteleri gibi al›ﬂ veriﬂ merkezlerinin yap›lmas›na ihtiyaç vard›r. Ticaret sektörünün geliﬂmesi için sanayi sektörü de desteklenmeli ve bu sektörlerin birbirlerine destek olmalar› sa¤lanmal›d›r.
35. ULAﬁIM ‹MKÂNLARI ARTIRILMALI - Bölgeye hava ve karayolu ile ulaﬂ›m kolaylaﬂt›r›lmal›, ucuzlat›lmal› ve eriﬂim sürelerini k›saltacak tedbirler
al›nmal›d›r. ‹hracata verilen devlet yard›mlar› art›r›lmal› ve s›n›r ticaretinin
geliﬂtirilmesi için ek tedbirler al›nmal›d›r. Hava yolu kargo taﬂ›mac›l›¤›
desteklenmeli; Erzurum, Erzincan, Kars ve Van hava alanlar› kargo taﬂ›mac›l›¤› için yabanc› uçaklar›n iniﬂine aç›lmal›d›r.
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36. KOMﬁULARLA ORTAK FUARLARIN SAYISI ARTIRILMALI - Komﬂu ülkelerle olan ticareti engelleyen mevzuat›n kald›r›lmas› ve bürokratik iﬂlemlerin azalt›lmas›na yönelik olarak güçlü bir siyasi irade ortaya konmal›, olumlu bir psikolojik hava oluﬂturulmal›d›r. Komﬂu ülkelerdeki iﬂadamlar›na yönelik sektörel fuarlar›n say›s› art›r›lmal› ve kat›l›mlar›n› teﬂ-
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vik etmek için kendilerine ücretsiz stant yerleri temin edilmelidir. Komﬂu
ülke iﬂ adamlar›yla büyük ﬂehirlerde ortak büyük iﬂ merkezleri aç›lmal›
ve bu iﬂ merkezleri aras›nda mal ak›c›l›¤› h›zland›r›lmal›d›r. Böylece ticari hayat›n “kazan-kazan” felsefesi içinde ilgili tüm ülkeler için yararl› olmas› sa¤lanmal›d›r. Bölge ülkeleri aras›ndaki giriﬂ-ç›k›ﬂlar› kolaylaﬂt›racak
gümrüksüz ve vizesiz geçiﬂ kolayl›klar› sa¤lanmal›d›r.
37. YEN‹ SINIR KAPILARI AÇILMALI - Mevcut s›n›r kap›lar›na ilave yeni s›n›r kap›lar› aç›larak ulaﬂ›m kolaylaﬂt›r›lmal›, bunun yan›nda giriﬂ ve ç›k›ﬂ
iﬂlemleri kolaylaﬂt›r›lmal›d›r. Irak’a yönelik olarak Habur d›ﬂ›nda ikinci bir
s›n›r kap›s› (Akçakale-ﬁanl›urfa) daha aç›lmal›d›r. Bunun için Irak yetkilileriyle görüﬂmeler yap›lmal› ve ticaretin bu ülkedeki istikrar› sa¤lamada bir araç olarak kullan›labilece¤i fikri gündeme getirilmelidir. Bu kap›
ﬁanl›urfa’n›n tar›msal ihraç merkezi olmas›n› sa¤layacakt›r. Habur s›n›r
kap›s›ndan ortalama olarak her ay 32 bin arac›n geçti¤i düﬂünülürse, kuzey Irak’taki yerel Kürt yönetiminin bu kamyonlardan araç baﬂ›na ald›¤›
haraçlarla ilgili olarak Irak hükümetiyle görüﬂmeler yap›lmal› ve bu tür
uygulamalar›n ticaret üzerindeki olumsuz etkileri azalt›lmal›d›r. Bu s›n›r
kap›s›ndan y›lda 400 bin arac›n giriﬂ ç›k›ﬂ yapmas› önemli bir rakam olarak görülmelidir.
38. BÖLGEYE UÇUﬁLAR ARTIRILMALI - THY’nin fiyat politikalar› gözden
geçirilmeli ve Do¤u illerine yönelik ayr›cal›kl› fiyat politikalar› uygulanmal›d›r. Gümrüklü kargo binas› yap›larak komﬂu ülkelerin kargo ve yolcu uçaklar›n›n Erzurum havaalan›na inip kalk›ﬂlar› sa¤lanmal›d›r.
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