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A-DÜNYADA BÖLGE PLANLAMA YAKLAŞIMLARI 

1. GENEL 

1970 sonlarından 1990 başlarına dek bölge planlama faaliyetleri bir 
durgunluk dönemi geçirmiş ve eski hızını kaybetmiştir. Bu düşüşün başlıca 
nedenleri arasında; bölge planlamasının bölge stratejilerinin etkinlik alanını 
aşan kapsam ve çeşitlilik gösteren ekonomik ve bütçe konularına öncelik 
vermesi ve büyüme periyodunun sona ermesi ile kent ve bölge planlama 
yönetiminde daha geleneksel pragmatik yöntemlere dönülmesi bulunmaktadır. 
Nedeni ne olursa olsun, bölge planlamanın bu durumu birçok bölgedeki alt 
ölçekli planlamaları (kent, metropol, vb.) stratejik çerçeveden yoksun 
bırakmıştır. 

Günümüzde bölge planlaması yeniden ülkelerin gündemine girmiş, 
akademik ve meslek çevrelerinin bu alandaki çalışmaları önemli ölçüde 
artmıştır. Bu süreçte, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik, 
teknolojik değişimlerle birlikte, bilgi teknolojisindeki gelişme ve bilginin stratejik 
kaynak haline gelmesi, yerelliğin ve katılımın öne çıkması şeklinde görülen 
toplumsal değişimler, 1990’larda bu ülkelerin bölgesel gelişmeye yönelik 
politikalarında ciddi değişmelere yol açmıştır. 

Günümüzde bölgesel planlama ilkeleri; 

• sektörel etkinliklerin karşılıklı bağımlılığını vurgulayan, 
• bölge için stratejik vizyonlar geliştiren, 
• ulusal öncelikleri ve yerel talepleri yansıtan, 
• değişen koşullara uyum sağlayabilen, 
• bölge planı yapım ve uygulama sürecinde yerel katılımcının görüşlerinden 

yararlanan, 
• düzenli gözleme ve yeniden gözden geçirmeye olanak tanıyan bir 

yapıdadır. 

Bölgesel politikalar ise; 

• Bilgi ve üretimine yönelik kaynaklar (nitelikli insan gücü, AR-GE, teknik ve 
sosyal altyapı, vb) yaratılmasını, 

• Öncelikle yerel ve bölgesel kaynakların harekete geçirilmesini, 
• Kalitenin öncelikle ele alınmasını, 
• Yerel önceliklerin ön planda olmasını, 
• Sektörler arası bağlar kurulmasını, 
• Çok sayıda küçük-orta ölçekli firma ve projeler yaratılmasını 

kapsamaktadır. 

2. OECD'DE BÖLGE PLANLAMA YAKLAŞIMLARI 

OECD ülkelerinin bölgesel kalkınma politikaları, çalışma ve uygulamaları 
incelendiğinde, çoğu Avrupa Birliği'ne (AB) de üye olan ülkelerin; AB’deki 
uygulama ve sistemleri baz aldığı görülmektedir. 



OECD ülkelerindeki bölgesel planlama yaklaşımlarında başlıca ilkeler 
şunlardır: 

- sürdürülebilirlik, 
- yaşam kalitesi, 
- sosyal ve ekonomik denge, 
- kültürel zenginlik ve fırsat eşitliği ve 
- katılımcılık (sosyal,ekonomik) 

OECD bölgesel kalkınma çalışmalarının üç yönde sürdürüldüğü takdirde 
başarıya ulaşacağı sonucuna varmıştır. Bunlar; ekonomi, sosyal yapı ve 
çevredir. Özellikle, ulusal ekonomik planlardaki iş yaratma çabaları, yerel 
girişimciliğin desteklenmesi ve yerel iş yaratma; sosyal istikrarın sağlanması 
için, geri kalmış ya da yoksul bölgeleri belirleme; alt-bölgelerdeki çevresel 
olumsuzlukların giderilmesi için doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir 
arazi kullanımlarının uygulanması önemlidir. Uygulanacak politikaların 
başarıya ulaşması ise, her seviyede verimli ve etkili bir kurumsallaşmayı 
gerektirmektedir. 

Farklı yaklaşımlarla ele alınmış olsa da, hem merkezi hem de adem-i 
merkeziyetçi sistemle yönetilen OECD ülkelerinde Bölgesel Planlama 
Hiyerarşi Sistemleri kurulmuştur. Bu bağlamda, bu sisteme geçme 
aşamasında olan üye ülkeler bulunmaktadır. 

Genelde planlama; kapsamı açısından ülke, bölge, alt bölge, kent ve 
kent bölgeleri ölçeğinde ele alınmıştır. Gelişmişlik düzeyi daha yüksek olan 
OECD ülkelerinde, bölgesel planlama bütünlüğü hem hiyerarşik bir yaklaşım 
hem de plan kademeleri için, gerekli kurumsallaşma ve uygulama araçları 
öngörülerek gerçekleştirilmektedir. 

Ülke düzeyinde, sosyo-ekonomik kalkınma planlarında; doğrudan 
uygulamaya yönelik yerel düzeydeki ayrıntılı fiziksel planlar ve bölge planları 
arasında üst-alt karar aktarımını sağlayacak yapılaşmanın oluşturulduğu, plan 
kademeleri arasında yatay-dikey ilişkilerin kurulduğu görülmektedir. 

Plan bölge sınırlarının belirlenmesinde; ekolojik dengeleri, bölgenin 
taşıma kapasitesini ve sürdürülebilirliğini ön plana alan bir kapsam belirleme 
yaklaşımı bulunmaktadır. 

Birçok üye ülkede, farklı sektör uygulamaları arasında birlikteliği 
sağlayacak ve il, bölge ve ilçe yönetim örgütleri arasındaki yetki ve sorumluluk 
alanlarında mekansal anlamda sınırları aşan çelişkiler, görevlerde çakışma ve 
çatışmaları ortadan kaldıracak yapılanmalar oluşturulmuştur. Her kademedeki 
planlama uygulamalarında katılımın niteliği ve süreci tanımlanmıştır. Katılımın 
yöntem ve ilkelerini belirleyecek yasal çerçeve oluşturulmuştur. 

Bölgesel yapılanmaya henüz geçmemiş olan diğer OECD ülkelerinde 
de, geçiş çalışmalarının devam ettiği görülmektedir. 



Aşağıda bazı OECD ülkelerinde bölgesel planlama uygulamaları ele 
alınmaktadır: 

2.1. Çek Cumhuriyeti 

Çek Cumhuriyeti'nde bölgesel politikalar, Avrupa Birliği (AB)’nin temel 
ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bundan dolayı kurumsal yapı AB 
Yapısal Fonlarından yardım alınabilecek şekilde organize edilmeye çalışılmış, 
yaratılacak bölge sınırları içerisinde her türlü ekonomik araç ve fonksiyonlar 
bölgesel politikalara uygun olarak belirlenmiştir. 

Çek Cumhuriyeti'nde bölgesel politikaların yürütülüp uygulanmasından 
Bölgesel Kalkınma Bakanlığı sorumludur. Bu Bakanlık, konut ve bölgesel 
politikalar doğrultusunda hükümetçe aktarılan kaynakların yönetimi, il ve 
belediyelere bilgi aktarımı, danışmanlık ve AB bölgeleri ile ülke bölgelerinin 
entegrasyonu için yapılan çalışmaların denetimi; diğer bakanlıklar ve merkezi 
idarelerin ortak projelerinin finansmanında ve bölgesel politikaları 
uygulamalarında koordinatörlük görevi yapmakla sorumludur. 

Ülkede problemli bölgeler iki grupta tanımlanmıştır: Ekonomik olarak 
zayıf (geri kalmış) ve yapısal sorunları olan sıkıntılı bölgeler. Yapısal sorunları 
olan bölgelerde geleneksel sanayiler, işsizlik ve hızlı şehirleşme vardır. Geri 
kalmış yöreler; yaşam standardı düşük, çalışan kesimin temel sektörlerde 
yoğunlaştığı, düşük nüfus yoğunluğuna ve ortalamanın üstünde işsizlik 
oranına sahip bölgelerdir. Bu yöreler, genelde şehirleşmenin düşük olduğu, 
muhafazakar bir çevreye sahip yerlerdir. 2000 yılı sonunda bölgesel idari 
yapıya geçmeyi planlayan ülkede, oluşturulacak yeni yapıda temel idari 
sınırları belediyeler, üst idari sınırları ise bölgeler oluşturmaktadır. Önerilen 14 
bölge, şehir merkezleri ve bunların çevresel bağlantılarının kurulmasıyla doğal 
olarak oluşmuş bölgelerdir. 

Bölgesel sisteme geçişte bölgesel kalkınma stratejilerinin oluşturulması 
ve bölgesel kalkınma ajansları ile yakın çalışmak için Bölge Koordinasyon 
Komiteleri oluşturulmuştur. Bu komiteler henüz enformel ve yönetenleri 
seçimle gelmemiş devlet idareleridir. 

2.2. Finlandiya 

Finlandiya’da bölgesel politikalar son 30 yıldır uygulanmaktadır. 
Finlandiya’nın AB’ye girmesiyle ülke politikalarıyla da uyumlu olan AB 
politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Bölgesel Politikalar kanununa göre, 
bölgelerin kalkınmasından devlet ve belediyeler sorumludur. Diğer kuzey 
ülkelerinde de olduğu gibi burada da kalkınmada ana görev belediyelerde 
bulunmaktadır. 452 adet otonom belediye; vergi toplama, toprak kullanımı ve 
kamu hizmetlerinin sağlanmasından sorumludur. Belediyelerden oluşmuş 19 
Bölgesel Konsey, bölgesel kalkınma ile ilgili sorumlulukları paylaşmaktadır. 
Ayrıca bu konseyler, sorumluluk bölgelerinde ülke ve AB programlarının 
planlama ve uygulamasını yönlendirmek veya koordine etmekle de 
yükümlüdürler. 

3 



İçişleri Bakanlığı bölgesel kalkınmayı ülke genelinde koordine etmekte 
ve değerlendirmektedir. Sektörel kalkınma önlemleri ilgili bakanlıklarca 
hazırlanırken, bakanlıkların çoğu karar alma sorumluluğunun bir kısmını kendi 
bölgesel organizasyonlarına bırakmaktadır. 

Kuzey ülkeleri, diğer AB ülkelerine göre coğrafi ve iklim şartları, seyrek 
yerleşim, uzak mesafeler, belirgin mevsimsel değişimler nedeniyle farklılık 
göstermektedir. Bu nedenle AB’nin yapısal ve bölgesel politikalarının 
uygulanmasında bu faktörler gözönünde bulundurulmaktadır. 

AB’nin bölgesel ve yapısal hedeflerinden Finlandiya’da uygulananları 
şunlardır: 

- Nüfus yoğunluğu az olan bölgelerin kalkınması, 
- Endüstriyel çöküşün yaşandığı bölgelere işlerlik kazandırılması ve 
- Kırsal alanda, kalkınma ve yapısal uyumun sağlanmasıdır. 

Ülke genelinde uygulanan politikalar ise; 

- Uzun dönemli iş imkanı ve genç nesillerin iş yaşantısı ile bütünleşmesinin 
sağlanması, 

- İşçilerin endüstriyel değişikliklere uyumlarının ve 
- Kırsal alanda kalkınma ve yapısal uyumun sağlanmasıdır. 

Bölgesel planlamada temel görevi, belediyelerce oluşturulmuş Bölgesel 
Konseyler gerçekleştirmektedir. Konseyler, belirlenen bölgede hedef 
programın planlanması ve uygulanmasından sorumludurlar. Programlanan 
işin koordinasyonu; bölgesel gelişme politikalarından sorumlu olan İçişleri 
Bakanlığı’nca yapılmaktadır. Hedef programlar ortaklık anlayışı ile 
yapılmaktadır. Her bölgede bulunan İşbirliği Komiteleri yapısal fonların 
kullanımının hedeflere uygun olmasını sağlamaktadır. 

Devlet; mahalli idareler, girişimciler ve üniversiteler arasında koordineli 
bir çalışma ile hedeflenen projelerin uygulanmasına çalışmaktadır. İşbirliği 
Komitelerinin çalışmalarına İçişleri Bakanlığı temsilcileri de katılmaktadır. 

Ödenek aktarılması gereken ulusal projeler, sorumlu olan kuruluşlarca 
saptanmakta ve kararlar genellikle bölge seviyesinde, bölgesel idarelerce 
verilmektedir. Eğer proje ulusal açıdan önemli ve bölgesel olarak temsil 
edilemiyorsa, merkezi idarece karar alınmaktadır. 

Ülke genelinde kalkınma programlarının yürütülmesinde ve denetiminde 
yeralıp, içinde merkezi idare, bölgesel ve mahalli idarelerin de temsilcilerinin 
bulunduğu komisyonlara ek olarak bir de Düzenleme Komitesi bulunmaktadır. 
6 Bölgeden oluşan ülkede bölgesel idareler; taşra ofisleri, iş geliştirme 
merkezleri, çevre enstitüleri, bakanlıkların bölge teşkilatları ve kamu 
idarelerinden oluşmaktadır. 
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2.3. Fransa 

Fransa'da "30 görkemli yıl" olarak nitelendirilen 1950-1980 yılları, 
merkezi sisteme dayalı bir düzenleme dönemidir. İki önemli özelliği; 

- geleceği kestirme ve geleceğin hazırlanması çabalarına dayanması, 
- iradi (erekli) olarak yapısal değişimi öngörmesidir. Bu iradi değişim, bireyin 

ya da bir topluluğun varlığının mekansal koşullarını değiştirmek amacı ile 
toplu halde ve kararlı olarak giriştiği çabaları yansıtmaktadır. 

Ülke düzenleme, devletin yapısı içinde üç önemli özellik taşımaktadır. 
Bunlar; 

- kararlarda Başbakanlığın otoritesi, 
- uzman bir konsey tarafından, Bakanlıkların ülke düzenleme ile ilgili 

politikalarının kontrolü, 
- kullanım serbestliği sağlamak amacıyla detaylara inilmeyen genel bir 

bütçenin olmasıdır. 

Ülke düzenleme "Ülke Düzenleme ve Bölgesel Aksiyon Delegasyonu" 
DATAR'ın oluşturulması ile kurumsallaşmıştır. Kurumun iki önemli uygulama 
aracı “Ülke Düzenleme İçin Müdahale Fonu” ve “Kalkınma ve Kırsal Kesim 
Düzenleme Bakanlıklar Arası Fonu” dur. Fonlar küçük katkılarla bölgesel 
yatırımlara ilk ivmeyi vermek için, bir anlamda, bölge kalkınmasında teşvik 
aracı olarak kullanılmaktadır. 

1982 sonrası, yetkinin adem-i merkeziyetleştrilmesi ve bölgeselleşmeye 
geçiş dönemi olmuştur. Bölgelerin oluşturulması çalışmalarında, sınırlarının 
belirlenmesi konusunda iki ayrı görüş ortaya çıkmıştır. Birinci görüş, 
"ekonomik etkinlik sınırları ile idari etkinlik sınırlarını çakıştırmak isteyen 
eğilim"dir. Bu yaklaşımda "şehirler bölgeleri oluşturur" ana fikrinden hareket 
edilmektedir. Metropol, karar merkezi olarak ele alınıp etki alanını oluşturan 
sınırların tayin edilmesi esastır. Fakat "Fransa güçlü merkez kentlerden 
yoksundur" tezinin savunucuları, merkezi idarenin bazı alt birimlerinin, 
metropol karakteri olmayan bir kente yerleştirilmesi mümkün olsa ve bu 
şubelerin sayıları artırılsa da, neticede bir büyük kent yaratmalarını 
beklemenin bir ütopya olduğu görüşündedirler. İkinci görüş, "bölge sınırları 
ekonomik verilerden değil tarihi gerçeklerden hareket etmelidir" tezini 
savunmaktadır. Bretagne, Alsas, Languedoc bölgelerinin sınırları tarihi süreç 
içinde oluşmuştur. Sonuçta iki görüşün sentezi yapılarak Fransa 22 bölgeye 
ayrılmıştır. 

Bölgeler yerinden yönetilmektedir ve bütçeye sahiptirler (Bölge Meclisleri 
1982'de atama, 1986'da ise halk oyu ile oluşturulmuşlardır). 1983'den itibaren 
bölgeler, eskiden devletin üstlendiği bir kısım yetkileri üstlenmeye 
başlamışlardır. Bunlar arasında; eğitim programı devlet tarafından yapılmak 
üzere, orta öğretimde yeni okulların açılması ve işletilmesi, işsizlik sorununa 
çözüm olarak işgücüne mesleki formasyon kazandırma düzenlemeleri 
sayılabilir. 
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Bölgeler ülke düzenlemede etkin rol üstlenmektedirler. Bunlar; 

- ülke düzenleme politikalarının belirlenmesinde, bölge idareleri aracılığı ile 
ülke/ bölge hedefleri dengelenebilmektedir. Önceleri yalnızca danışma 
niteliği taşıyan devlet-bölge ilişkileri “ortak plan sözleşmeleri” haline 
dönüşmektedir. 

- bölgelerin her biri kendilerini ilgilendiren projelere müdahale edebilmek için 
bir fona (Fon emlak vergileri ve bu vergilerin artırılmasıyla oluşturulmuştur) 
sahiptir. Fonun mutlak değeri büyük olmamakla birlikte bölgenin % 20'lere 
varabilen katkısını olanaklı kılmakta, böylece yatırımlarla ilgili karar 
sürecindeki rolünü artırmaktadır. 

- ortak plan sözleşmeleri, her uygulama projesi için Bölge ile devleti temsilen 
Bölge Konsey Başkanı arasında yapılmaktadır. Burada DATAR’ın görevi 
eşgüdüm ve uyumu sağlamak, devlet ve bölge kaynaklarının plan 
hedeflerini ne ölçüde yerine getireceğini ortak çıkarlara göre saptamaktır. 
Oluşturulan mekanizmaya göre, devlet önceliklerini belirlemekte, öncelikler 
bölgeninki ile çakıştığı durumda ortak parasal kaynaklar aranmaktadır. 
Aksi halde devlet ile bölge arasında ortak çözüm için tartışmalar 
sürdürülmektedir. 

1990 sonrası bölgesel faaliyetlerin güçlenmesi dönemidir. Devlet-bölge 
ilişkilerinde ülke düzenleme kurumu DATAR'ın rolü "arabuluculuk" yapmak, 
dayanışma sağlamak, bölge ve devlet için danışmanlık hizmeti vermektir. 

Mekansal düzenlemelerde, bölgenin yetkileri artırılırken, Avrupa Birliği 
içinde bölgesel ve sosyal bütünleşme politikaları bir üst ölçek girdisi olarak 
uygulamaya konmuştur. Ülke düzenlemede dokuz kamusal hizmet alanı ile 
ilgili dağılım şeması hazırlanmıştır. Bu alanlar, yüksek öğrenim ve araştırma, 
kültür, sağlık, haberleşme ve iletişim, ulaşım, enerji, doğal ve kırsal mekanlar 
ve spor olarak belirlenmiştir. 

25 Haziran 1999’da kabul edilen Voynet Yasası ülkenin düzenlenmesi ve 
sürdürülebilir gelişmesi için yönlendirme yasası olarak anılmaktadır. Özet 
olarak "Bir mekan + Bir proje + Bir strateji = Bir sözleşme" anlayışı getirilmiştir. 
Amaç, ülke düzenlemeyi yerel gerçeklere ve beklentilere daha yakın olarak 
ve "sürdürülebilir kalkınma" kavramıyla bütünleştirerek gerçekleştirmektir. 

"Bir mekan + Bir proje + Bir strateji = Bir sözleşme" stratejisinde 
mekansal kavramlar esnektir. Ülke Düzenleme; Yöreler (les pays), 
kümelenmiş yerleşmeler (agglomeration) ve kent sözleşmelerine 
(kontratlarına) dayandırılmaktadır. Buradaki kavramlar şöyle tanımlanabilir: 

Yöre mevcut idari birimlerin bir proje için oluşturduğu mekansal birliktir. 

Yerleşme kümeleri, nüfus toplamı 50.000'nin üstünde olan kentsel 
yerleşmeler bütünüdür. En az bir yerleşme nüfusunun 15.000’in üstünde 
olması gerekmektedir. 
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Sözleşme (kontrat), devlet veya bölgenin yöre, yerleşme kümesi ya da 
kent ile dayanışma, geliştirme veya yeniden değerlendirme program ve 
projeleri özelinde karşılıklı taahhüde girmesidir 

2.4. İngiltere 

İngiltere’de 1960’ların başlarında, bölgeler arası dengesizlik problemi 
üzerinde sistemli ve kapsamlı olarak durulmuş, ulusal kaynakların bölgeler 
arasında dağılımını gerçekleştirecek bölge planlama kurumlan 
oluşturulmuştur. Kurumların oluşumuna ve planlama sürecine merkezi 
yönetim hakimdir. Bölgesel katılım; üniversite, sanayi odaları ve partiler gibi 
sivil kuruluş temsilcilerinden oluşan “danışma kurulu” Bölgesel Ekonomik 
Planlama Meclisi aracılığı ile olmaktadır. Fiziksel planlama ağırlıklı olan 
planlama pratiği, gelişme sürecinde özel ve kamu sektörünün işbirliğini teşvik 
etmiştir. 1980’li yıllarda tüm plan kademelerinde olduğu gibi, bölgesel 
politikalara da iktidarın neo-liberal yaklaşımları çerçevesinde, pazar 
mekanizması hakim olmuştur. 1990’larda bölge-alt bölge ölçeğinde strateji 
oluşturma ve planlama yapısı yeniden gözden geçirilmiş ve iktidar karar 
mekanizmasını adem-i merkezileştirmiştir. Planlama sistemini 
çağdaşlaştırmaya yönelik düzenlemeler halen devam etmektedir. 

Planlama hiyerarşisi; ulusal düzeyde “Planlama Politikası Rehberi” 
(PPR); bölge düzeyinde “Bölgesel Planlama Rehberi” (BPR), yerel düzeyde 
“gelişme planı” ve yerleşme düzeyinde “kent planı” olmak üzere yeniden 
tanımlanmıştır. 

PPR, planlamayı ilgilendiren ulusal politikaları, somut önerileri ve 
programları içermektedir. Görünürde yasal bağlayıcılığı olmayıp, tavsiye edici 
niteliktedir. Ancak, bölgesel ve yerel yönetimlerce programa uyulmadığı 
durumda kapsamlı, kabul edilebilir yerel gerekçelerinin bakanlığa sunulması 
zorunludur. 

Bölgenin mekansal stratejilerini içeren BPR,. “hükümet organlarının 
(bakanlık büroları veya hükümet ofisleri; bölge planlama kuruluşlarına ulusal 
politikaları aktarma, kuruluşlara veri sağlama, onlarla ortak araştırmalar 
yürütme vb. konularda destek vermektedir.) kapsamlı danışmanlığı altında 
bölge planlama kuruluşunca hazırlanmaktadır. Bölge Planlama Teşkilatının iki 
alt kuruluşu "Bölge Gelişme Ajansı" ve "Bölge Meclisi"dir. 

Bölge Gelişme Ajansı. Önemli bir güce ve kaynağa sahip, kararlarında 
Bakanlıklara ve Parlamentoya karşı sorumlu olan Bölge Gelişme Ajansına 
bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve seçilmiş yerel yönetimler katılmaktadır. 
BPR’nin hazırlanmasında temel sorumluluğu üstlenmektedir. Ajansların, 
bölgesel kimlik oluşumunu ve bölgesel yeteneklerin gelişimini hızlandırması 
beklenmektedir. 

Bölge Meclisi: Genelde, bölgenin ekonomik, sosyal, çevresel refahıyla 
ilgili çeşitli sektörlerin temsilcileri ile meclisin çoğunluğunu oluşturan bölge 
yerel yönetim meclis üyelerinden oluşmaktadır. Meclis yapısı bölgeler 
arasında farklılık göstermektedir. Ancak, sektör temsilcileri meclis üye 
sayısının % 30’undan az olmamaktadır. Bölge Meclisi, Ajansın çalışmalarını 
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gözetlemek ve çalışmalarının çeşitli aşamalarında danışmanlık yapmakla 
yükümlüdür. 

Bölge kuruluşunun görevleri; bölgenin sorunları, talep ve .fırsatları 
çerçevesinde bölgenin ve/veya alt bölgenin mekansal değişimini en iyi 
yönlendirecek politika ve araçları öngörmek, uzun dönemli mekansal 
hedeflerin uygulama aşamalarını belirlemek, gelişme planları ve kent planları 
ile hayata geçirilen BPR’nin sonuçlarını izleme-irdeleme-bölge/alt bölge 
hedeflerine erişme derecesini değerlendirmek olarak sıralanabilir. 

BPR’nin oluşturulmasında makro girdilerden biri Avrupa Birliği’nin çevre, 
ulaştırma, tarım, enerji, atıklar, vb. konulardaki politikaları ve mekansal 
gelişme perspektifidir. Birliğin Yapısal Fonları bölge ve alt-bölge planlama 
çalışmalarında önemli yönlendiricilik vazifesi görmektedir. Makro girdilerden 
diğeri ise ulusal politikalar ve önceliklerdir. Mikro girdiler ise yerel halkın 
istekleridir. BPR; 

- yerel yönetimlerin tek başına çözemeyeceği bölgesel ve alt-bölgesel 
konularda etkin karar çerçevesi sunmakta, 

- bölge ve alt-bölge için önemli gelişmelerin genel mekansal içeriğini 
vermekte, 

- arazi kullanım stratejilerinin sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçlarının 
genel çerçevesini çizmekte, 

- bütünleşik ulaşım stratejisini bölgesel düzeyde vermekte, 
- Bölge Gelişme Ajansının bölgesel ekonomik gelişme stratejilerini ve 

yeniden canlandırma programlarını hazırlamakta, 
- AB Yapısal Fonlarından yararlanacaklara yardımcı olacak şekilde 

yeterince genel, AB’nde mekansal planlamanın gelişmesi ile uyumlu bir 
çerçeve sunmaktadır. 

BPR özellikli alt-bölgeler için özel stratejiler geliştirmektedir. Eğer, alt- 
bölge çözümleri bölge sınırları dışına taşıyor ise komşu bölgeler ile 
bütünleşen bir BPR tanımlamaktadır. 

Yirmi yıllık bir perspektif için hazırlanan BPR beşer yıllık uygulama 
aşamalarına ayrılmaktadır. Yerel ölçekte gelişme planlarıyla hayata geçirilen 
BPR’nin sonuçları sistematik olarak izlenmekte, değerlendirilmekte ve iki yılda 
bir rapor yayımlanmaktadır. 

2.5. İsveç 

İsveç’te bölgesel politikaların amacı; iş alanları yaratmak, insanların 
refah düzeylerini bölgeler arası dengeyi sağlayacak şekilde yükseltmek ve 
nüfus dağılımını dengelemektir. 

İsveç’te merkezi ve bölgesel idareler; bölgesel politikaları belirleme, 
uygulama görevini üstlenmişlerdir. İsveç’in AB üyesi olması bu ülkeyi bölgesel 
politikalarda yeni projeler, programlar yapmaya ve kurumlar oluşturmaya 
yöneltmiştir. 



Merkezi kademede yapılan bölgesel politikalar her dört senede bir revize 
edilerek parlemontaya sunulmaktadır. 

İsveçte bölgesel sorunlar, nüfus yoğunluğu kriter alınarak 
sınıflandırılmıştır. Bölgesel sorunların çözümünün acil olduğu yerlerde 
işletmelere maddi yardım sağlanmakta, işsizlik yardımı, sosyal sigorta 
primlerinde indirim gibi destekler uygulanmaktadır. Problemli bölgeler 1. ve 2. 
Alan Bölgeler olarak ayrılmıştır. 

Alan 1; sorunların en yoğun olduğu bölgedir, nüfus yoğunluğu kilometre 
kareye 1 kişidir. Burada girişimcilere maksimum maddi destek sağlanır. 

Alan 2; sorunların daha az ve girişimcilerin diğer bölgeye nazaran daha 
az maddi destek aldığı bölgedir ve burada kilometre başına nüfus en az 6 
kişidir. 

1. ve 2. Alan bölgelerinin ülke yüzölçümünün %54 ünü oluşturmasına 
karşın buradaki nüfus genel nüfusun %7sidir. 

Bölgesel Kurumsallaşma 

Teknik ve Endüstriyel Gelişme Milli Kurulu (NUTEK); bölgesel 
işletmelere teknik ve mali yardım transferi konusunda merkezi otoritedir. Kırsal 
Danışmanlık Kurulu; nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bölgelerde özel 
projeler başlatmak ve diğer otoritelerce burada yapılan işlerin 
değerlendirmesini yapmakla yükümlüdür. İsveç Bölgesel Araştırma Enstitüsü 
(SIR); bölgede araştırma projeleri yapmak veya başlatmakla sorumludur. 
Bölge kapsamında bölgesel politikaların uygulanması ve koordinasyonundan 
İl (county) Yönetim Kurulları sorumludur. Bölgesel gelişmeyi sürdürmek için 
yardım ya da sübvansiyon sağlamak veya merkezi hükümetten kaynak almak 
yetkisine sahiptirler. 

Her ilde küçük ve orta ölçekli işletmelere teknik destek ve danışmanlık 
veren kurumlar oluşturulmuştur.Bu kurumların finansmanı hükümetçe ve çok 
az bir kısmı ise il tarafından karşılanmaktadır. 

Yerel kapasamda belediyelerin faaliyetleri çok önemlidir. Belediyeler, 
eğitim, sağlık, yerleşim planları,sosyal servisler ve kültürel faaliyetleri 
yürütmektedirler. Fakat yerel bölge yönetimlerinin girişimcilere sübvansiyon 
verme ya da yardımda bulunma yetkileri yoktur. 

2.6. Macaristan 

Macaristan’da Ulusal Kalkınma Konseyi bölgesel gelişmeden 
sorumludur. Konsey; 

- Bölgesel Kalkınma Konseylerinden Ter kişi olmak üzere toplam 6 kişi, 
- Meslek odaları başkanları, 
- İlgi Oluşturma Konseyi, 
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- Bakanlar ve 
- Budapeşte Belediye Başkanından oluşmaktadır. 

Ayrıca; Yatırım ve Kalkınma Bankası,Fen Akademisi, İşletmeleri 
Destekleme Fonu İdaresi vb. kurumlardan da birer danışman Konseyde 
bulunmaktadır. 

Bu konsey; bölgesel gelişme politikalarının geliştirilip uygulanması,ulusal 
ve bölge programların koordinasyonunun sağlanması,merkezi,yerel ve 
sektörel gelişme kavramlarının oluşmasına destek vermektedir. Bakanlıklar ve 
kurumlar arası ilişkilerin bölgesel kapsamda işleyişini değerlendirmektedir. 

Kalkınma Konseyleri bölgesel kapsamda da oluşturulmuştur. Bölgesel 
Kalkınma Konseylerinde; İl (county) Kalkınma Konseyleri Başkanları, 6 halk 
temsilcisi,ekonomi odaları temsilcileri ve ulusal kalkınma konseyinde yeralan 
bakanlıklardan birer temsilci bulunmaktadır.Bu konseyin görevi il ve ulusal 
idare arasında gelişme alanlarında koordinasyonu sağlamak, il sınırlarını aşan 
ancak merkeze ulaşmayan gelişme sorunları üzerinde karar vermektir. 

İl Kalkınma Konseyi ise Bölge Kalkınma Konseyinin bir altında olup,aynı 
idari yapının uzantısıdır. Konsey; İl Genel Meclisi Başkanı,belediye 
başkanları,bölgesel gelişme fonundan il kapsamında yararlanan 
topluluklar,ekonomi odaları temsilcileri, İl Çalışanlar Konseyi temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Görevi ise;ilde sosyo-ekonomik analizler yapmak ve il bazında 
gelişme planlarını koordine etmektir. Bunlara ek olarak kullanımı Konseye 
verilen kalkınma fonlarının harcanmasına ilişkin kararlar almaktır. 

İl kalkınma konseylerinin bir alt grubu ise Küçük Bölgeler Kalkınma 
Topluluklarıdır.Kendi kalkınma ve uygulama planlarını yaparlar.Bu küçük alt 
bölge oluşum sınırları devlet istatistik enstitisü verilerine göre oluşturulmuştur. 

Macaristan’da bölgesel gelişme teşkilat yapısı dikeydir. Her teşkilat 
yapı içerisinde eşit temsil edilir.Aşağıya doğru hiyerarşide, hükümetin katılım 
gücü azalmakta ve yerel yönetimlerin kontrol ve temsil gücü artmaktadır. 

Ulusal ve bölge düzeyinde sektörel teşkilatlar ve bakanlıklar, konsey 
çalışmalarında karar verme yetkisine sahiptirler. Ancak, il kalkınma 
konseylerinde sadece asli temsil ve düşüncelerini beyan etme hakına 
sahiptirler. Başka bir deyişle, sektörel kitlenin yerel temsilciliğini 
yaparlar.Böylece merkez ve yerel arasındaki bilgi alışverişi ve temas 
sağlanmaktadır. 
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2.7. Norveç 

Norveç’te bölgesel politikaların amacı düzenli yerleşim alanları yaratarak 
sağlıklı, homojen bir kalkınma sağlamaktır.İlk hedef nüfus problemlerinin 
yaşandığı bölgelerin desteklenmesidir. 

Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı (YYBKB),bölgesel 
politikalardan sorumludur.Birçok bölgesel proje yürüten Bakanlık diğer 
Bakanlıklarca yürütülen bölgesel kalkınma projelerinin koordinasyonunu 
yapmaktadır. 

Her il (county) kendi sınırları içerisinde sorumluluklara sahiptir.Yapılan 
kamu hizmetleri İl İdaresinin organizasyonu ve sorumuluğu altında 
gerçekleştirilir.Ayrıca devlet bütçesinde yer alan bölgesel teşviklerin bir kısmı il 
idaresi kanalıyla kullandırılmaktadır.Ancak, hazırlanmış bölge planları 
Bakanlıkça onay gördükten sonra tahsisat yapmaktadır. 

Belediyeler de sınırları içerisinde birçok sorumluluğa sahiptirler ve 
bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak projeler hazırladıklarında yine devlet 
bütçesinden ödenek aktarılmaktadır. 

YYBKB’ca bölge girişimcilerine destek amacıyla Endüstriyel ve Bölgesel 
Devlet Fonundan (SND) kaynak sağlanmaktadır. Fonun amacı bölgede verimli 
ve rekabet gücü olan işyerleri ve iş alanları ile, mevcut problemli işletmelere 
kendilerini teknoloji ve bilgi açısından yenileme olanakları yaratmaktır. 

Bu fonunun idaresini üstlenen Endüstriyel ve Bölgesel Devlet Fonu 
idaresi Sanayi ve Ticaret Bakanlı’ğına bağlı çalışmaktadır.Bu kuruluş iller ile 
bağlantı kurmakta ve fonun kullanılması için sözleşmeler yapmakta ve 
gerektiğinde yerel bürolar kurmaktadır. YYBKB’ca tahsis edilen ödenekler bu 
kuruluş aracılığıyla illere ödenmektedir. Kuruluş ile sözleşme yapma yolunun 
seçilmediği zamanlarda fon ödemeleri yine YYBKB’nca il idaresi kanalıyla 
yapılmaktadır. 

Fonun kullanımında meydana gelebilecek kayıplar gözönüne alınarak 
kayıp fonu da oluşturulmuştur ve sorumluluk il idaresine verilmiştir.İllerin 
yaptığı projeler takip edilerek her projeye uygun bir kayıp oranı ve limiti 
belirlenir.Limitin aşılmadığı durumlarda artan miktar ilin başka projelerinde 
kullanılmak üzere aktarılır.Bu fonun amacı ilin riskli projelere girme 
konusundakini tereddütünü gidermektir. 

YBKB’na bağlı bir diğer kuruluş da, Endüstriyel Kalkınma Ajansıdır 
(SIVA). Endüstriyel falliyetlerin gerçekleştirileceği bölgelere altyapı,bina gibi 
hizmetleri önceden götürerek bölgede faaliyette bulunacak kişi ve kuruluşlara 
yer kiralar, danışmanlık ve teknik destekler verir. Ajans direkt devletten 
ödenek aldığı gibi İşletme Fonundan da destek alır. 
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B-TÜRKİYE’DE BÖLGESEL GELİŞME 

Ülke bütününde yeralan her bölgenin farklı imkanlara, özelliklere ve 
sorunlara sahip olması, sektörel tercihlerle mekansal analizin birlikte ele 
alındığı yeni bir planlama yaklaşımını zaruri kılmaktadır. 

Bölgesel gelişme çalışmalarından, bölgelerarası gelişmişlik farklarının 
azaltılması, geri kalmış bölgelerde yaşayan nüfusun refah düzeyinin 
yükseltilmesi, göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması 
hedeflerine ulaşmak bakımından VII. Plan döneminde faydalanılmaya 
çalışılmıştır. Bu amaçla, uygulamaya konulan Zonguldak-Bartın-Karabük 
Bölgesel Gelişme Projesinden sonra, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı 
(DOKAP), Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP) çalışmaları başlatılmış ve 
son aşamaya gelmiştir. Ayrıca, Kocaeli, Sakarya, Yalova Bölgesel Planlama 
Çalışmaları da başlatılmış bulunmaktadır. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde, bölgesel gelişme projeleri ile bölge planlaması çalışmaları 
hızlandırılmıştır. 

I. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) 

1.1. Giriş 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Kilis illerinin kapsadığı alan 
"GAP Bölgesi" olarak tanımlanmaktadır. Güneyde Suriye, güneydoğuda ise 
Irak'la sinjri bulunan bu Bölge'nin yüzölçümü 75.561 km2 olup, nüfusu 
6.128.973 dür. Ülke topraklarının yüzde 9,69'u, nüfusun da yüzde 9,75'u bu 
bölgede bulunmaktadır. Ülke genelinde ve Bölgede km2 başına 81 kişi 
düşmektedir. 

Türkiye'deki 8,5 milyon hektar sulanabilir arazinin yüzde 20'si Aşağı 
Fırat ve Dicle havzalarındaki geniş ovalardan oluşan GAP Bölgesinde 
bulunmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi; Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı 
öngörülen barajlar, hidroelektrik santraller ile sulama tesislerinin yanısıra, 
kentsel ve kırsal altyapı, tarımsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, 
konut, turizm ve diğer sektörlerdeki yatırımları da içeren, sadece Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'ni değil, tüm ülkeyi etkileyecek değişimleri de beraberinde 
getirecek çok yönlü bir bölgesel kalkınma projesidir. 

Toplam yatırım tutarı 32 milyar dolar olan Güneydoğu Anadolu 
Projesi'ne bugüne kadar 14 milyar dolar tutarında bir harcama yapılmıştır. 
Yatırımların gerçekleşme oranı yüzde 44'dür. Bu harcamanın büyük bir 
bölümü ulusal kaynaklardan karşılanmıştır. 
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1.2. GAP'ın Tarihçesi 

Verimli Hilal adıyla anılan ve eski çağlarda medeniyetin beşiği olarak 
tanımlanan GAP Bölgesi, "Yukarı Mezopotamya" olarak bilinmektedir. Bölge, 
tarih boyunca Anadolu ve Mezopotamya toprakları arasında geçişi sağlayan 
bir köprü görevi yapmıştır. Bu özelliği nedeniyle Bölgenin tarihi dünyanın en 
eski ve köklü uygarlıklarının beşiği olan Anadolu ve Mezopotamya tarihleri ile 
bütünleşmiştir. 

Türkiye'nin iki önemli nehiri olan Fırat ve Dicle GAP Bölgesi'nden 
geçer. Doğu Anadolu Bölgesi'nden kaynaklanan bu iki nehrin suları Basra 
Körfezi'ne ulaşır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin diğer bölgelerine 
oranla daha az yağış almaktadır. Bu nedenle, öncelikle Bölge'nin çok zengin 
su kaynaklarından olan Fırat ve Dicle nehirleri sularının, sulama ve enerji 
üretimi amacıyla değerlendirilmesi ve bu arada düzensiz akışı olan bu iki 
nehrin sularının akı rejiminin düzenlenmesi düşünülmüştür. 

Suları rasyonel bir şekilde değerlendirme kararı; Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ündür. Ülkenin maddi ve manevi her alanda 
değişim ve gelişim çabası içinde bulunduğu sıralarda, özellikle elektrik enerjisi 
ihtiyacı en belirgin ve öncelikli ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Böylece ülkenin 
boşuna akıp giden su servetinden elektrik enerjisi' elde edilmesi için 
Atatürk'ün emri ile 1936 yılında "Elektrik İşleri Etüd İdaresi" kurulmuştur. İdare 
"Keban Projesi" ile yoğun etüdlere başlamıştır. Fırat nehrinin her açıdan tetkiki 
ve sonuçlarının tespiti için rasat istasyonları kurulmuştur. 1938 yılında Keban 
Boğazında jeolojik ve topoğtafik etüdlere girilmiştir. 1950 - 1960 yılları 
arasında da gerek Fırat, gerekse Dicle nehiri üzerinde Elektrik İşleri Etüd 
İdaresi tarafından sondaj çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Yeni ihtiyaçların 
ortaya çıkması üzerine 1954 yılında "Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü" 
kurulmuştur. 

Böylece, Türkiye'de havza çalışmaları yapılması fikri oluşmuş ve DSİ 
Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları çerçevesinde Türkiye 26 havzaya ayrılarak, 
etüd ve planlama çalışmalarına başlanmıştır. 1961 yılında Diyarbakır'da 
kurulan Fırat Planlama Amirliği'nce yapılan çalışmalar sonunda, 1964 yılında 
Fırat Havzasinın sulama ve enerji potansiyelini belirleyen "Fırat Havzası 
İstikşaf Raporu" hazırlanmıştır. Bu rapora ilaveten 1966 yılında "Aşağı Fırat 
İstikşaf Raporu" geliştirilmiştir. DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğünce, Dide 
Havzası için de aynı doğrultuda çalışmalar sürdürülmüştür. 

Böylece, Aşağı Fırat ve Dide Havzalarından ne şeklide yararlanılacağı 
belirlenerek 1977 yılında bu iki havza projelerinin "Güneydoğu Anadolu 
Projesi" olarak isimlendirilmesi benimsenmiştir. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nin bölgesel planlama çerçevesinde ele alınması, yürütülmekte olan 
faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması ve yönlendirilmesi görevi 1986 
yılında Devlet Planlama Teşkilatı'na verilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 1988 yılında, GAP'ı entegre 
ve çok sektörlü bir sosyo-ekonomik kalkınma projesi olarak ele almak amacı 
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ile, GAP Master Plan çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında, Proje 
için olası yönetim sistemleri ve alternatifleri ele alınmıştır. 

Bölge'de yapılacak uygulamaların çok kapsamlı olması ve bölgesel 
kalkınmanın hızlandırılmasını sağlamak amacıyla, 6 kasım 1989 tarih ve 
20334 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 388 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 

1.3. GAP Kapsamında Yeralan Projeler 

GAP kapsamında enerji ve sulama amaçlı 13 adet büyük proje ile Fırat 
Nehri ve kolları üzerinde 14 baraj, 11 HES; Dicle Nehri ve kolları üzerinde 8 
baraj, 8 HES olmak üzere toplam 22 baraj ve 19 HES’nın yapımı 
planlanmıştır. Ayrıca sulama amaçlı 4 adet baraj ile enerji amaçlı 1 adet HES 
ve 12 adet depolamasız sulamadan oluşan münferit projeler ve hizmetler 
sektöründe yeralan içme ve kullanma suyu teminine yönelik olarak geliştirilen 
projeler GAP kapsamında yeralmaktadır. Bu projeler aşağıda sıralanmıştır. 

I. FIRAT HAVZASI PROJELERİ 

1. Karakaya Projesi 

Karakaya Barajı ve HES 

2. Aşağı Fırat projesi 

a. Atatürk Barajı ve HES 
b. Şanlıurfa HES 
c. Şanlıurfa Tüneli ve Sulaması 

- Şanlıurfa - Harran Sulaması 
- Mardin - Ceylanpınar Cazibe Sulaması 
- Mardin - Ceylanpınar Pompaj Sulaması 

d. Siverek- Hilvan Pompaj Sulaması 
e. Bozova Pompaj Sulaması 

3. Sınır Fırat Projesi 

a. Birecik Barajı ve HES 
b. Karkamış Barajı ve HES 

4. Suruç-Yaylak Projesi 

a. Yaylak Ova Sulaması 
b. Suruç Ova Sulaması 

5. Adıyaman - Kahta Projesi 

a. Çamgazi Barajı ve Sulaması 
b. Gömikan Barajı ve Sulaması 
c. Koçali HES ve Sulaması 
d. Sırımtaş Barajı ve HES 
e Fatopaşa HES 
f. Büyükçay Barajı HES ve Sulaması 
g Kahta Barajı ve HES 
h Atatürk barajı Gölünden Pompaj Sulaması 
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6. Adıyaman - Göksu - Araban projesi 

Çataltepe Barajı ve Gölbaşı, Abbasiye, Araban, Besni, 
Keysun, Kızılin, Yavuzeli, İncesu, Pazarcık Sulamaları 
Erkenek HES 

7. Gaziantep Projesi 

a. Hancağız Barajı ve Sulaması 
b. Kayacık Barajı ve Sulaması 
c. Kemlin Barajı ve Sulaması 
d. Belkıs - Nizip Pompaj Sulaması 
e. Birecik Baraj Gölü Pompaj Sulaması 

II. DİCLE HAVZASI PROJELERİ 

1. Dicle - Kralkızı Projesi 

a. Kralkızı Barajı ve HES 
b. Dicle Barajı ve HES 
c. Dicle Sağ Sahil Cazibe Sulaması 
d. Dicle Sağ Sahil Pompaj Sulaması 

2. Batman Projesi 

a. Batman Barajı ve HES 
b. Batman Sol Sahil Sulaması 
c. Batman Sağ Sahil Cazibe Sulaması 

3. Batman - Silvan Projesi 

a. Silvan Barajı ve HES 
b. Kayser Barajı ve HES 
c. Dicle Sol Sahil Cazibe Sulaması 

d. Dicle Sol Sahil Pompaj Sulaması 

4. Garzan Projesi 

a. Garzan Barajı ve HES 
b. Garzan Sulaması 

5. Ilısu Projesi 

llısu Barajı ve HES 

6. Cizre Projesi 

a. Cizre Barajı ve HES 
b. Nusaybin - Cizre - İdil Sulaması 
c. Silopi Ovası Sulaması 
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III. MÜNFERİT PROJELER 

1. Fırat Havzası 

a. Nusaybin Sulaması 
b. Çağçağ HES 
c. Akçakale YAS Sulaması 
d. Ceylanpınar YAS Sulaması 
e. Hacıhıdır Projesi 
f. Dumluca Projesi 
g. Suruç YAS Projesi 
h. Besni Baraj ve Sulaması 

2. Dicle Havzası 

a. Devegeçidi Projesi 
b. Silvan I. Ve II.Kısım Sulaması 
c. Nerdüş Sulaması 
d. Çınar - Göksü Projesi 
e. Garzan - Kozluk Sulaması 

GAP kapsamında bugüne kadar sulama ve enerji amaçlı 11 adet proje 
santralı (Atatürk Barajı ve HES, Karakaya Barajı ve HES, Kralkızı Barajı ve HES, Dicle 
Barajı ve HES, Çağ Çağ HES, Hancağız, Derik-Dumluca, Hacıhıdır, Devegeçidi, Çınar-Göksu 
ve Çamgazi) ile 8 adet sulama projesi (Silvan l.ve II.Kısım, Silopi-Nerdüş, Akçakale 
YAS, Ceylanpınar YAS, Ş.Urfa - Harran Ovası, Nusaybin, Suruç YAS, Garzan - Kozluk) 
tamamlanmıştır. Yatırım Programında yer alan ve GAP'ın başlıca projeleri 
olan sulama, enerji ve içmesuyu projelerinin toplam yatırım tutarı 7,1 katrilyon 
liradır. Bu projelere 1999 yılı sonu itibariyle 3,1 katrilyon lira harcanmış olup, 
2000 yılında 139,5 trilyon lira ödenek tahsis edilmiştir. 

1.3.1. Sulama Projeleri 

GAP’ın sulama projelerinin uygulama programında öngörüldüğü 
şekilde tamamlanması ile, Fırat Havzasından 1.134 bin hektar ve Dicle 
Havzasından 628 bin hektar olmak üzere toplam 1.762 bin hektarı büyük 
projelerden, geri kalanı münferit projelerden olmak üzere toplam 1.8 milyon 
hektar alan sulu tarıma açılacaktır. Planlanan sulama alanı Türkiye 
genelindeki ekonomik olarak sulanabilir toplam alanın yüzde 19'udur. 

Bugüne kadar Fırat Havzasında yeralan sulama potansiyelinin yüzde 
6’sı, Dicle Havza potansiyelinin yüzde 4’ü işletmededir. Fırat Havza 
potansiyelinin yüzde 49’u, Dicle Havza potansiyelinin yüzde 27’si Yatırım 
Programında yeralmaktadır. Yatırım Programında yeralan Fırat Havzasındaki 
projeler tamamlandığında 215.880 hektar alan, Dicle Havzasındaki projeler 
tamamlandığında ise 167.512 hektar alan sulanacaktır. 

GAP sulama projelerinin yatırım tutarı 8,6 milyar dolar olup, 2000 yılı 
sonuna kadar tahmini olarak toplam 1,5 milyar dolar harcama yapılmış 
olacaktır. 
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GAP kapsamında bugün için sulanabilen toplam alan ise 185.885 hektarı 
Fırat Havzasında, 26.312 hektar alan da Dicle Havzasında olmak üzere 
toplam 212.197 hektardır. Hedeflenen sulama alanının ancak yüzde 12'sinde 
sulama gerçekleştirilmiştir. Sulama projelerinin yüzde 9'u inşa halinde olup, 
yüzde 22'si ihale programında, yüzde 21'inin de projesi hazırdır. Diğer 
projerler ise yüzde 36 civarındadır. 

Çamgazi Barajının 24 temmuz 1999 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 
Kayacık Barajı da tamamlanmış olup, henüz geçici kabul aşamasındadır. 

2000 Yılı Yatırım Programında bulunan GAP sulama projelerinin (14 
adet) toplam yatırım tutarı 3,1 katrilyon lira olup, 1999 yılı sonu itibariyle 815 
trilyon lira harcanmıştır. Bu projelere 2000 yılı için 40,7 trilyon lira ödenek 
tahsis edilmiştir. 

Sulama projeleri uygulamaya geçtikçe özellikle pamuk ekilen alanlar 
hızla artmaktadır. 1985 yılında 84.950 hektar alanda 160.602 ton, 1998 
yılında ise 307.164 hektar alanda 946.912 ton pamuk üretilmiştir. 

1.3.2. Enerji Projeleri 

GAP’ın enerji projelerinin uygulama programında öngörüldüğü şekilde 
tamamlanması ile Fırat Havzasında 5.318 MW kurulu güç kapasitesiyle yılda 
ortalama 20.140 GWh/yıl ve Dicle Havzasından 2.172 MW kurulu güç 
kapasitesiyle yılda ortalama 7.244 GWh/yıl olmak üzere toplam 7.490 MW 
kurulu güç kapasitesiyle yılda ortalama 27.384 GWh/yıl enerji üretilecektir. Bu 
da Türkiye'nin ekonomik olarak gerçekleştirilebilir elektrik enerjisi 
potansiyelinin yüzde 22'sini oluşturmaktadır. 

GAP’ın enerji projelerinin yüzde 61,6’i işletmede, yüzde 12'sinin 
yatırımı sürmekte, yüzde 19,3'ünün projesi hazır ve yüzde 7,1'i ise planlama 
aşamasındadır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 11,4 milyar dolar olup, 
2000 yılı sonu itibariyle kümülatif olarak 6 milyar .doları aşan bir harcama 
yapılmış olacaktır. 

Tamamlanan Atatürk, Karakaya, Kralkızı ve Karkamış Barajları 
hidroelektrik santrallerinden 15 Ocak 2000 tarihi itibariyle toplam 161.194 
milyon kwh enerji elde edilmiştir. 

Kralkızı Barajında Kasım 1999’dan itibaren üretime başlanmış olup 15 
Ocak 2000 tarihi itibariyle toplam 36.563.000 kwh enerji üretilmiştir. 

Karkamış Barajında 15.10.1999 tarihinde su tutulmaya, 15 Aralık 1999 
tarihinde de ticari elektrik enerjisi üretimine başlanmış ve 15 Ocak 2000 tarihi 
itibariyle toplam 33.845.000 kwh enerji üretilmiştir. 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile gerçekleştirilmece olan Birecik Barajında 
da 2 Kasım 1999 tarihinde su tutulmasına başlanmıştır. İnşaat ve proje 
işlerinin yüzde 95'i tamamlanmıştır. Baraj işletmeye açıldığında yılda 2,5 
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milyar kwh elektrik üretimi ile 92.700 hektar tarım arazisinin sulanması 
sağlanacaktır. 

2000 Yılı Yatırım Programındaki GAP enerji projelerinin toplam yatırım 
tutarı 3,7 katrilyon liradır. 1999 yılı sonu itibariyle bu projelere 2,26 katrilyon 
lira harcanmış olup, 2000 yılında 75,3 trilyon lira (45 trilyon lirası Kamu 
Ortaklığı Fonu'ndan) ödenek tahsis edilmiştir. 

1.3.3. İçmesuyu Projeleri 

Fırat ve Dicle Havzasında bulunan yerleşim merkezlerinin içme, 
kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçları için yılda toplam 1,6 milyar metreküp 
suya ihtiyaç bulunmaktadır. 

GAP Bölgesi kırsal kesiminin yıllık içmesuyu ihtiyacı Dicle Nehrinden 
2000 yılında 1,8 bin lt/sn.ye, 2020 yılında da 3,5 bin lt/sn.ye, Fırat Nehrinden 
ise 2000 yılında 0,8 bin lt/sn.ye, 2020 yılında da 1,6 bin lt/sn.ye ulaşması 
beklenmektedir. 

Devlet Su İşleri Gn.Md.lüğü tarafından yürütülmekte olan Gaziantep Acil 
İçmesuyu Projesi 94.6 hm3/yıl, Diyarbakır İçmesuyu Projesi 158.6 hm3/yıl, 
Şanlıurfa İçmesuyu Projesi 207.8 hm3/yıl ve Kilis İçmesuyu Projesi 11.1 
hm3/yıl olmak üzere toplam 472.1 hm3/yıl içmesuyu sağlanacaktır. 

Gaziantep İçmesuyu Projesi kapsamında şehre iki ayrı kaynaktan su 
verilecektir. Birinci proje ile Mizmilli yeraltısuyu kaynağından alınan su isale 
edilecektir. İkinci proje ile Çataltepe regülatöründen alınan su Kartalkaya 
Barajına ilave su olarak getirilecektir. 

Şanlıurfa İçmesuyu projesi ile, Atatürk Barajının Şanlıurfa Tünelleri 
çıkışından alınacak su şehre iletilecektir. 

Diyarbakır İçmesuyu projesi ile, Devegeçidi Barajındaki kirlenmenin 
tespit edilmesinden sonra, kaynak olarak seçilen Dicle barajından alınacak su 
şehre iletilecektir. 

2000 Yılı Yatırım Programında GAP İçmesuyu projelerinin (4 adet) 
toplam yatırım tutarı 250,7 trilyon liradır. Bu projelere, 1999 yılı sonu itibariyle 
79,1 trilyon lira harcama yapılmış olup, 2000 yılında 23,5 trilyon lira ödenek 
tahsis edilmiştir. 

1.4. Gelişmeler 

GAP Master Planında, 1987 - 2005 yılları arasında bölgenin GSYIH'nın 
yıllık ortalama yüzde 6,8 hızında bir gelişme göstermesi hedeflenmiştir. 1987- 
1998 döneminde gerçekleşen yıllık ortalama büyüme hızı ise yüzde 4,4'tür. 

18 



Kişi başına GSYIH'nın, 1987 - 2005 döneminde yıllık ortalama yüzde 
3,7 oranında bir büyüme göstermesi hedeflenmiş, ancak, 1987 - 1998 
döneminde yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 1,4 olmuştur. 

1987 -1998 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı Türkiye genelinde 
sanayide yüzde 4,6, tarımda yüzde 1,6 iken, GAP Bölgesinde sanayide yüzde 
4,2, tarımda da yüzde 4,6 olmuştur. Bölgenin tarım sektöründeki büyüme hızı 
Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. 

GAP Bölgesi'nin sosyal yapısına ve sorunlarına çözüm amacıyla 
sürsürülebilir kalkınmaya yönelik GAP Sosyal Eylem Planı hazırlanmıştır. 

Sosyal Eylem Planı çerçevesinde; GAP Bölgesi'nde yatırım yapmak 
isteyen yerli ve yabancı yatırımcıya danışmanlık hizmeti vermek amacıyla, 
Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerinde Girişimci 
Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri (GİDEM) ile kadının statüsünün 
yükseltilmesi ve kalkınma sürecine entegrasyonu amacıyla Çok Amaçlı 
Toplum Merkezleri (ÇATOM) kurulmuştur. 

GAP'ın 2010 yılına kadar tamamlanabilmesi için, GAP 2010 Entegre 
Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde, GAP Master Plam'nın revizyon 
ve güncelleştirme çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma ile Bölge'nin değişen 
demografik, toplumsal, çevresel ve ekonomik koşulları dikkate alınarak GAP 
Master Plan'ı revize edilerek güncelleştirilecektir. GAP-2010 Entegre 
Plan'ında, proje bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilenlerin kapsamlı bir 
değerlendirilmesi yapılarak, 2010 yılı perspektifi için öngörülen yeni hedef ve 
stratejiler ortaya konulacaktır. 



2. ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK BÖLGESEL GELİŞME PROJESİ 

2.1 Gerekçe 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı; bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının 
azaltılması ve gelişme imkanlarının belirlenmesi amacıyla, bölgesel planlama 
faaliyetlerine paralel olarak, ilgili idarelerce, fiziksel planlama çalışmalarının 
yapılmasını öngörmüştür. Diğer yandan bölgede, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun küçültmesi ve Karabük ve Ereğli Demir Çelik İşletmeleri'nin 
özelleştirilmesi ile meydana gelecek ekonomik ve sosyal sonuçların analiz 
edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Müsteşarlığımızca Güneydoğu 
Anadolu Projesi çalışmasından sonra, çok sektörlü, kamu-özel kesim 
işbirliğine dayalı olarak Bölgesel Gelişme Proje çalışması anlayışı içerisinde 
“Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi” uluslararası ihale ile 
gerçekleştirilmiştir. 

2.2 Projenin Amacı 

Proje çalışmasının başlıca amaçları; 

1. Bölgede yer alan sanayi ve madencilik kuruluşlarından TTK'nun 
küçültülmesi ve Karabük Demir Çelik işletmesinin özelleştirilmesi 
sonucunda ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal sonuçları analiz etmek, 

2. Özel sektörün yeni yatırım alanlarında faaliyet göstermelerinin sağlanması 
amacıyla yeni yatırım alternatiflerini belirlemek, 

3. Orta ve uzun dönemde uygulanabilir Bölgesel Gelişme Planı hazırlamak, 

4. Bölgede yapılabilecek yatırımların tanımlanmasını sağlamaktır. 

2.3. Bölgeye İlişkin Mevcut Durum Analizi 

Toplam 9.695 km2’lik alanı içine alan bölgede 3 il, 13 ilçe ve 884 köy 
bulunmaktadır. 

Zonguldak-Bartın-Karabük illerini kapsayan bölge, hızlı bir değişim 
sürecine girmiştir. 

Bölge, Türkiye'de en yoğun nüfusa sahip yörelerden birisidir. (Toplam 
nüfus: .1.103.345 kişi, Türkiye nüfusunun %2'si ve km2’ye 1.14 kişi) 

Bölge, kırsal alanlardan kentsel alanlara hızlı bir göç ile karşı karşıyadır. 
Bölge ayrıca, net göç veren konumdadır. (Net göç oranı - %1,7) 

Bölge, tarım yanında, ekonomik ve sosyal yapı olarak (istihdam dahil) 
demir-çelik ve kömür sanayilerinin etkisi altındadır. 
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ERDEMİR başarılı bir işletme olup, özelleştirilme sürecindedir. 
KARDEMİR ise özelleştirilmiş ve kara geçmiştir. TTK'nde aşırı istihdam ve 
yetersiz üretim devam etmektedir. 

Arazi kullanımı topoğrafik şartlara bağlı olup, bölgenin %51’i ormanlarla 
kaplıdır. Ormanların %71'i verimlidir. 

Bölgenin sahil kesiminde dağınık olarak bulunan köy ve mezralar kırsal 
yerleşimin önemli özelliklerini taşımaktadır. Nüfus, göç nedeniyle azalmasına 
rağmen, kırsal yerleşimlerde yaşayanların bir bölümü emeklilik sonrasında 
tarım sektöründe çalışmaktadır. 

Yerel yönetimler (belediyeler) konut ve ekonomik faaliyetlerin yerleşimi 
için kentsel planlamayı organize etme ve yönetmede; yasal, personel ve mali 
olanaklardan yoksun durumdadır. 

Bölge homojen bir yapıya sahip değildir. 

Zonguldak-Bartın Karabük bölgesi, geçmişi eskiye dayanan kömür 
madenciliği ile modern demır-çelik üretim sanayilerinin oluşturduğu ağır 
sanayie sahiptir. Üç KİT işletmesi ve bağlı şirketleri, bölgede 38.000'den fazla 
istihdam sağlamaktadırlar. 

İmalat sanayiinde, metal sanayi ürünleri iş kollarında faaliyet gösteren 
440 işletmede, 18.500 kişi istihdam edilmektedir, 

Büyük işletmeler yanında, Bartın, Karabük, Çaycuma ve Ereğli'de 
kurulan OSB yatırımları ile küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) 
güçlendirilmişlerdir. Son yıllarda giyim sanayii ve yapı malzemeleri 
sektörlerinde önemli gelişmeler gözlenmiştir. 

Tarım sektörü (ormancılık ve balıkçılık dahil) nüfusun %61'ini istihdam 
etmektedir. 

Sanayi sektöründen farklı olarak tarım, tüm bölgede yapılmaktadır. 
Ancak, bölge tarımı, verimlilik ve pazarlama konularında Türkiye'nin diğer 
tarımsal üretim yapılan bölgelerinin gerisindedir. 

Hayvancılık, tarım arazilerinin sınırlı oluşu nedeniyle önemli bir 
potansiyeldir. 

Bölge, tamamlanmış bir ulaşım altyapısına sahiptir. 

Bölge, önemli bir doğal çevreye sahiptir. Doğal yapı (sanayi kentleri 
hariç) şimdiye kadar tüm kötü etmenlerden korunmuştur. 

Doğal çevreyle yerleşim alanları arasında büyük bir tezat vardır. Doğal 
çevre ekolojik olarak zengin ve geniş iken, kentsel yerleşim birimlerinde 
fabrikaların atıkları, hava ve suyu AB standartlarının üstünde kirletmektedir. 
(Filyos ve Bartın ırmakları sanayi ve evsel atıklar ile kirletilmiş durumdadır.) 
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2.4. Gelişme Potansiyelleri 

2.4.1. İyi Derecedeki Potansiyeller 

Kuzeybatı Anadolu bölgesinde dengeli gelişme merkezi için alternatif 
konumdadır. 

Karadeniz Ülkeleri ile (Rusya, Ukrayna, Romanya, Ermenistan, 
Gürcistan) deniz ticaretini geliştirme potansiyeline sahiptir. 

Ereğli dışında Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöre olması 
nedeniyle yatırım teşviklerinden azami şekilde yararlanmaktadır. 

Büyük Ölçekli Sanayi: Yerel girişimcileri, küçük ve orta boy işletmelere 
doğru destekleme olanağına sahiptir. 

KOBi’ler: Hizmetlerin ve destek faaliyetlerinin iyileştirilmesi ile, gelişme 
potansiyeline sahiptir. Bölgede süt, kereste vb. üretiminin artmasına bağlı 
olarak gıda ve imalat sanayileri gelişmeye açıktır. 

Ormancılık: Doğrudan ve dolaylı orman ürünlerinde miktar ve kalite 
artışı sağlanabilecek durumdadır. Kırsal yerleşimlerde yaşayanların 
gelirlerinde ve ağaç işleme sanayiinde etkiler beklenmektedir. 

Eğitim: Karaelmas Üniversitesi ülkenin ihtiyaç duyduğu çevre 
mühendisliği ve bilgisayar bilimleri gibi özel alanlarda geliştirilebilme olanağına 
sahiptir. Üniversite bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir 
işlev üstlenebilir. 

Bitkisel Üretim ve Hayvancılık: Hayvancılığın ve küçük arazilerde 
seracılığın yoğunlaştırılarak geliştirilmesi imkanları mevcuttur. Parsel 
büyüklüklerinin artırılması için arazi toplulaştırılması gerekmektedir. 

Ulaşım: Proje alanında 600 km'lik karayolu mevcuttur. İstanbul'a iyi bir 
karayolu bağlantısı, Ereğli ve diğer limanlardaki Karadeniz trafiğini geliştirme 
imkanı mevcuttur. Zonguldak limanının yeniden canlanması için araştırmalar 
yapılmaktadır. Filyos limanının gerçekleştirilmesi için DLHİ Genel 
Müdürlüğünce Yap-İşlet-Devret modeli ile ihaleye çıkılmış ve KARDEMİR 
ihaleyi kazanmıştır. Bartın-Çaycuma arasında Saltukova havaalanı, yeni 
terminal binası yapımı ile iyileştirme kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Karabük 
belediyesi kente yakın bir yerde havaalanı yapımı için proje çalışmalarını 
başlatmıştır. 

2.4.2. Orta Derecedeki Potansiyeller 

Yerel Yönetimler: Şehir altyapı hizmetlerinin yönetimi ve 
geliştirilmesinde daha fazla verimlilik sağlanması gerekmektedir. 
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Turizm: Safranbolu ve çevresi ile sahil şeritlerinde turizm geliştirilebilir. 
Yerel gelir artışında yöresel turizm ürünleri gelişmeye müsaittir. 

İklim: Bölgenin kıyı kesimlerinin yıl boyunca yağmurlu oluşu, sulama 
ihtiyacını ortadan kaldırmakla birlikte drenaj gerekli olmaktadır. 

Çevre: Doğa turizmi ve kent çevrelerinin geliştirilmesi bölgenin imajını 
değiştirebilir. Zonguldak'ta çevre mühendisliği eğitimi, uygulama ve hizmet 
gelişiminde önemli bir potansiyeldir. 

2.4.3. Düşük Derecedeki Potansiyeller 

Fiziki Şartlar: Kent merkezlerinin farklı fiziki alanlar olması ve farklı 
yapılaşma nedeniyle yetersiz durumda olan kullanılabilir alanların en iyi 
şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Arazi: Arazilerin kalite ve parsel büyüklüğü itibariyle daha rasyonel 
kullanımı tarımsal üretimde verimliliği artıracak ve çevreye yarar getirecektir. 

Madencilik: Yapi malzemeleri imalatı için girdi olarak kil kullanımına 
devam edilecektir. Mermer ve dolomit için bölgesel olarak fazla bir potansiyel 
bulunmamaktadır. 

Balılıkçılık: Deniz balıkçılığında potansiyel oldukça düşüktür. Ancak, 
gelecekte tatlı su havzalarında balık üretme çiftlikleri kurulması imkan 
dahilindedir. 

2.5. Bölgenin Darboğazları 

Kömür dışında önemli yeraltı doğal kaynağı yoktur. 
Kömür rezervleri işletme şartlarının zorluğu ve derinlerde olması sebebiyle 
verimliliği düşüktür. 
Yerel girişimlerle bağlantı azdır. 
Kentlerden ve büyük sanayi yerleşimlerinden kaynaklanan geniş çaplı bir 
kirlenme mevcuttur. 
Bölge dışına göç olmasına rağmen yüksek yoğunlukta nüfus mevcuttur. 
Kalifiye olmayan işgücü ve düşük teknolojik düzey söz konusudur. 
Yeni sanayi, ticaret ve benzeri faaliyetler için elverişli mekanlar sınırlıdır. 
Zonguldak'ta merkezi geliştirme tasman nedeniyle imkansızdır. 

2.6. Bölgenin Avantajlan 

Coğrafi konum itibariyle Türkiye'nin Kuzey Batı bölgesinde sektörler arası 
dengeli bir gelişme merkezi kurulabilme imkanı, 
Yatırım teşviklerinden yararlanma (Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli 
Yöre) KOBİ'lerin desteklenmesi ile gelişme potansiyeli, 
Orman ürünlerini artırma imkanı, 
Karaelmas Üniversitesi'nin eğitim konusunda bölgede etkin bir yerinin 
olması, 
Hayvancılık ve seracılık konusunda geliştirilebilir potansiyel, 
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Ulaşım olanaklarının uygunluğu, Ereğli ve diğer limanlarla Karadeniz 
trafiğini geliştirme olanağı mevcuttur. 

2.7. Gelişme Stratejileri 

Uzun vadeli kamu desteği verilmesi, 
Sanayi ve KOBİ'lere öncelik, 
Bölgedeki tüm potansiyellerin değerlendirilmesi, 
Bölgenin Türkiye içinde ve dışında tanıtımı, 
Mesleki eğitim ve yetiştirmeye öncelik, 
Bölgesel Gelişme Ajansı vasıtası ile gelişmenin organizasyonu, 
Çevrenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir. 

2.8. Gelişme Senaryoları 

Yeni iş alanlarında yatırımlara hız verilerek (Girişimciliği) Teşvik Etmek, 
Kırsal göçü sınırlandırmak, 
Madencilik sektörünün küçültülmesini etkili olarak yönetmek, 
Özel Sektörün büyümesini sağlamak, 
Kamu sektörünün katılımını sürdürmek, 
Özel ve kamu kesimlerinin ortak kombinasyonunu gerçekleştirmektir. 

2.9. Senaryo Kriterleri 

GSYİH’da %5,5'lik büyüme hızıyla 15 yılda iki katına çıkacaktır. (Ilımlı 
Senaryo) 
GSYİH’da %6,6'lik büyüme hızıyla 11 yılda iki katına (çıkacaktır. (İyimser 
Senaryo) 

2.10. Bölge Kalkınma Hedefleri 

İstihdam imkanlarını genişletmek, 
Gelir ve katma değeri artırmak, 
Sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek, 
Çevreyi korumak, 
Üretim yapılarını ve organizasyonu yenilemek, 
Bölgede farklı faaliyetler arasinda mevcut bağlantıyı güçlendirmek, 
İstanbul ve Türkiye'nin gelişmiş bölgeler ile bağlantısını güçlendirmek ve 
Bölgenin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanmaktır. 

2.11. TTK ve KARDEMİR’in Durumu 

2.11.1. Türkiye Taşkömürü Kurumu 

TTK'da üretimde ve istihdamda küçülmeye 1990 yılında başlanmıştır. 
Daha sonraki yıllarda üretim miktarı aynı kalmak şartıyla istihdamda 
küçülmeye sonraki yıllırda devam edilmiştir. 1995 yılı itibariyle 23.000 işçi ve 
2.600 memur istihdam edilmektedir. 1990-1995 yıllarında toplam 10.400 kişi 
işten ayrılmıştır. 
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TTK'nin taş kömürü üretiminde işletme maliyetleri satış gelirinin yaklaşık 
iki katıdır. TTK'nun hemen kapatılması durumunda; sosyal ve ekonomik 
dengeler bozulacak, göç hızla artacak ve Zonguldak, Bartın, Karabük illerinin 
birçok ilçesinin sonu olacaktır. Zira bu üç il de TTKya bağımlı aile fertleri 
sayısı 126.000 kişidir. TTK üretimindeki değişiklik taşkömürü ile çalışan veya 
kuruma üretim yapan bir çok firmayı etkileyecektir. 

Kuruluşun, faaliyetlerini mevcut şartlarda sürdürebilmesi için yıllık 
işletme zararları için 205 milyon $, mali giderler için ise 322 milyon $ 
sübvansiyon gereklidir. 

TTK'nun bölge üzerindeki sosyo-ekonomik etkisine göre, geleceğe 
yönelik en uygun öneri uzun vadede (10-15 yıl) madencilik işletmesinin daha 
da küçültülmesidir. Böylece dünya pazarlarına açılan Türk ekonomisinin 
ihtiyacına göre kalifiye işgücü oluşturmak için buraya harcanan kamu fonları 
işçilerin tekrar mesleki eğitimi için ayrılabilir. Tekrar işe yerleştirme ve değişim 
yardım planının uygulanması ekonomik olarak uygulanabilir. 

Bu çerçevede, küçültmeye paralel olarak üretimin iyileştirilmesi için; 

Daha iyi damarların ve panellerin seçimi, 
Üretimin asgari alan ve seviyelerde yoğunlaştırılması, 
Madencilik yöntemlerinin standardize edilmesi, 
Yeni yöntemlerin uygulanmasi için maden ekipmanlarının 
optimizasyonu, 
Personel eğitimi, 

stratejileri benimsenerek bir dizi iyileştirmeler gerçekleştirilecek ve 

İşlerin sadeleştirilmesi ve kolay yönetimi, 
Etkinlik ve güvenlik artisi, 
İstihdam edilen işgücünde azalmanın yanında üretimde artış 
sağlanacaktır. 

2.11.1. Kardemir 

KARDEMİR, 1995 yılında sembolik bir fiyatla özelleştirilerek farklı bir 
yapıya kavuşmuştur. Özelleştirme işlemi özel şartlarla gerçekleştirilmiştir. 

Borçlar devlet tarafından üstlenilmiş, 
Sembolik olarak 1 TL'ye satılmış, 
1995 yılında 1.100 kişi işten ayrılmış, 
Çalışanların maaşları geçici olarak reel olarak düşmüştür. 

En önemli modernizasyon tedbirleri arasında üretim maliyetini düşürecek 
yeni yatırımlar yapılmıştır. Böylece en fazla ingot ve pik demirde olmak üzere 
yıllık üretim 700.000 tondan 1 milyon tona çıkarılacaktır. Yatırımlar bittikten ve 
tam kapasite üretime geçildikten sonra KARDEMİR yaklaşık 2500-3000 kişilik 
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yeni istihdam sağlanacaktır. Bu durum, bölge ekonomisi için olumlu bir etki 
yapacaktır. 

Yeni teknolojilerin daha az kirletici ve çevre mevzuatına daha uygun 
olması nedeniyle çevre şartları da iyileşecektir. Yatırımların %20,0'si çevre 
korumasına ve kontrolüne ayrılacaktır. 

Filyos limanının tamamlanması ile KARDEMİR nakliye maliyeti ton 
başına en az 10 $ düşecektir. 

2.12. Gelecek Alternatifleri 

Gelecek için üç alternatif değerlendirilmiştir. 

Temel Çizgi Alternatifi (AO): Mevcut eğilimin yıllık %1.6'lık bir büyüme 
oranı ile devamı, 

Orta-Yüksek Alternatifi (A1): Gelecek 10 yılda bölge büyüme 
ortalamasını VII. Planda öngörülen yıllık %5.0'lik Türkiye ortalamasına 
ulaştırılması, 

Yüksek Alternatif (A2): Yılda %6,6'lık yüksek bir büyüme ile Türkiye 
ortalamasına yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

2.13. Kalkınma Stratejileri 

Bölgenin gelecekteki rolü; büyük metropollerin hızlı büyümeden 
kaynaklanan sorunlarını dengelemek üzere alternatif sanayi ve ticaret çekim 
alanı görevi üstlenmektir. 

İmalat sanayii ve ticaret sektörleri gelecekte yeniden kalkınmanın 
temelini oluşturacaktır. 

Filyos vadisi hem imalat sanayii hem de ticaret açısından kalkınma 
sürecinde önemli rol oynayacaktır. 

Altyapı, kentsel gelişme, organizasyon ve sosyal kalkınma için uzun 
vadede güçlü bir kamu desteği gereklidir. 

Yeniden yapilanmada emek-yogun faaliyetlere teşvikler vasıtası ile 
öncelik vermek gereklidir. 

Sanayi kolları, yeni eğitim kursları, daha kalifiye işçiler, teknik 
danışmanlık ve sanayicilerin organize edilmesi suretiyle desteklenmeli 
ve kuvvetlendirilmelidir. 

Ormancılık ve orman ürünleri sanayii kolları potansiyel uzmanlaşma 
alanlandır. 
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Tarım, turizm gibi bölge için marjinal alanlarda yeni yatırımlara ihtiyaç 
vardır. Böylece diğer bölgelere göçü kesecek, sosyal etkilere yol açacaktır. 

Bölgesel ve ulusal ölçekte önem taşıyan mesleki eğitime mutlaka öncelik 
verilmelidir. 

2.14. Faaliyet Programı 

• Tarım ve Hayvancılık 
• Ormancılık 
• Madencilik 

• Sanayi (KOBİler) 
• Ulaştırma ve Bayındırlık 
• Eğitim (Mesleki ve Teknik Eğitim) 
• Turizm 

• Çevre 
• Bölgesel Kalkınma Ajansı 
• Su Ajansı 

2.14.1. Tarım ve Hayvancılık 

1 Genel üretimi destekleme programı: 
2. Yem bitkileri ve otlakların geliştirilmesi, 
3. Tarla ürünleri, 
4. Süt üretimi ve besicilik, 
5. Süt toplama ve işleme, 
6. Seracılık ve meyvecilik. 

2.14.2. Ormancılık 

Uzun vadeli programla: 

1. Orman ürünlerinde yüksek artış olasılığı, 
2. Bölgenin değişik bölümlerini içine alan, teknik, girdi ve AR-GE faaliyetleri 

destekleri, 
3. Yılda 100 milyon $ ek üretim hedefi, 
4. Yıllık tahmini maliyet 4,2 milyon $, 
5. Çınar ve kavak dikimi ile özel ormancılığın geliştirilmesi, 
6. Yolların, patikaların ve kablo hatlarının oluşturulması, 
7. Yeni ormanlar oluşturulması ve erozyunla mücadele, 
8. Ceviz ağacı dikimi, 
9. Eğitim ve köylerin geliştirilmesi. 

2.14.3. Madencilik 

1. Devletin üretimi artıracak faaliyetlerde bulunmaması, 
2. Madencilerin yeniden eğitimi için özel programlar, 
3. Yeniden istihdamın desteklenmesi, 
4. Emeklilik ikramiyelerinin geçici artırılması yoluyla emekliliğin özendirilmesi. 
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2.14.4. Sanayi 

(KOBİ'ler): 

1. Yıllık 5000 iş hedefli ana istihdam kaynağı, 
2. Altyapılar üzerine geniş destek programı, finansman ve teknik-pazarlama 

destekleri. 

(OSB'ler): 

1. Yatırımlarına başlanılan ve yatırımı planlanan organize sanayi bölgeleri 
yatırımlarının tamamlanması, 

2. Sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi için finansman ve teknik bilgi 
testeğinin sağlanması gerekmektedir. 

2.14.5. Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri 

1. Karayollarının iyileştirilmesi, 
2. Demiryollarında bazı bölümlerin iyileştirilmesi, 
3. Ereğli ve Bartın limanlarının donanımlarının ve donanımlarının 

iyileştirilmesi, 
4. Karabük'e doğalgaz boru hattı döşenmesi, 
5. OSB kurulması, 
6. Bartın çayı ve Filyos nehrinde kaynakda kurulması planlanan barajların 

yatırımlarının gerçekleştirilmesi, 
7. Nehirlerin taşkın koruma ve kıyı tahkimlerinin kısa zamanda 

gerçekleşmesinin sağlanması ve bağlı yatırımlara başlanması. 

2.14.6. Eğitim 

1. Eğitim (Mesleki ve Teknik Eğitim) 
2. Dönüşüm ve madenciler için eğitim merkezi, 
3. Zonguldak'ta sürekli mesleki eğitim veren merkez, 
4. 3 ilde temel teknik eğitim merkezi, 
5 Zonguldak'ta su teknikleri konumunda uzmanlaşmış eğitim merkezi, 
6. Sürekli mesleki eğitim merkezi, yıllık 923 bin $ ve 4.030 kursiyer, 
7. Temel teknik eğitim merkezi; yıllık 1 milyon $ ve 1080 kursiyer, 
8 Su teknikleri eğitim merkezi; yıllık 640 bin $ ve 1.600 kursiyer. 

2.14.7. Turizm 

1. Turizm konaklama tesislerinin sayısının artırılması, 
2. Safranbolu, dağ ve deniz turizmi için 10 otel ve 50 

pansiyonluk program, 
3. Kısa sezon nedeniyle özel yatırımların devlet tarafından 

Desteklenmesi. 
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2.14.8. Çevre 

1. Sanayi ve şehirlerdeki kirlilikle mücadele, 
2. Kentlerde su arıtma tesisleri, 
3. Büyük kentlerde katı atık idaresi, 
4. Hava ve su kalitesi kontrol donanımları, 
5 Şirketlere arıtma sistemleri için yardım, 
6. 10 yıllık tahmini maliyet 58,6 milyon $. 

2.14.9. Bölgesel Kalkınma Ajansı 

Mevcut küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması ve yeni sanayi kollarında yenilerinin değişik alanlarda 
kurulmasının teşviki ve işletme faaliyetlerine verimli olarak devamını 
sağlamaya yönelik olarak Bölgesel Gelişme Ajansı bünyesinde: 

Teknik Yardım Fonu, 
Katılım Fonu, 
Garanti Fonu ve 
Pazarlama Ağı Organizasyonu kurulması öngörülmüştür. 

Teknik Yardım Fonu: Küçük girişimcilerin projelerine yatırım 
safhasında gereksinim duydukları; özel danışmanlık ve yatırım fizibilitelerinin 
hazırlanması ve finansman destekleri sağlanmasında yardımcı olacak teknik 
bir ekibin kuruluşunu ve hizmetlerinin devamını sağlayacaktır. 

Katılım Fonu: Girişimciye geçici bir süre için sermaye temininde 
bulunarak, orta ve uzun vadedeki kredi ihtiyaçlarını azaltmak ve dengeli bir 
mali yapı oluşmasını sağlayacaktır. 

Garanti Fonu: Yeni ve tecrübesiz girişimciye kredi veren bankaların 
üstlendiği riski hafifletecektir. 

Pazarlama Ağı: Yeni kurulmuş olan küçük işletmelerin hayati öneme 
sahip olan pazarlama sorunlarına sağlıklı bir yapı ile yardımcı olacaktır. 

Fonların ve pazarlama organizasyonunun 5 yıllık bir sürede 25000 kişilik 
ek istihdam sağlanması amacıyla toplam maliyeti; 

Teknik Yardım Fonu: 800.000 $, 
Katılım Fonu: Kişi başına 13.000 $ hesabıyla 104.000.000 $ 
Garanti Fonu: 22.000.000 $ 
Pazarlama Ağı Organizasyonu: 360.000 $ olmak üzere toplam 

127.160.000 S’lık finansman ihtiyacı olacağı hesaplanmıştır. 
1. Genel idari hizmetlerinde düzenlemeler yapılması, 
2. Bölgesel arazi kullanım planlarının hazırlanması ve uygulanması, 
3. Mesleki eğitim hizmetlerinin yönetimi ve devamlılığının sağlanması, 
4. Tarım, turizm, çevre ve bayındırlık işlerinin koordinasyonunun sağlanması 

ile verimlilik ve karlılıklarının arttırılması, 
5. Merkezi bilgi ve iletişim birimlerinin kurulması ve yönetilmesi teklif 

edilmiştir. 
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2.14.10. Su Ajansı 

1. Havza ölçeğinde sulamanın teknik ve idari yönden sağlıklı bir yönetim 
ihtiyacı, 

2. Su teknikleri eğitim merkezinin desteklenmesi, 
3. Su kullanımı ve kirletilmesinden toplanan vergilerle finansman 

sağlanacaktır. 

2.15. Projeden Beklenen Sonuçlar 

1. 113.000 kişiye iş imkanı ve göçün azaltılması, 
2. imalat sanayiinde ve hizmetler sektöründe önemli istihdam artışları, 
3. Tarım ve ormancılık sektörlerindeki üretimde sağlıklı bir yapının 

sağlanması, 
4. Refah, gelir ve işgücü niteliğinde artış sağlanmasıdır. 

2.16. Fizibilite ve Önfizibilite Çalışmaları 

1. Hayvansal Ürünleri İşleme ve Pazarlama, 
2. Meslek Kazandırma ve Eğitim Programı, 
3. Karabük Master Planı, 
4. Ahşap ve Metal Gemi Üretiminin Geliştirilmesi, 
5. Orman, Ağaç veYan Ürünleri Sanayiinin Geliştirilmesi, 
6. Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayiinin Geliştirilmesi, 
7. Turizmin Geliştirilmesi, 
8. Çevre KirlenmesindeAlınacakTedbirler, 
9. Zonguldak Kanalizasyon ve Altyapı İhtiyacı, 
10. Bölgesel Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi. 
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3. DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) 

3.1. Gerekçe 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın ‘Bölgesel Gelişme ve Fiziki 
Planlama” Temel Yapısal Değişim Projesi'nde; ülke bütününde yer alan her 
bölgenin farklı imkanlara, özelliklere ve sorunlara sahip olmasının, sektörel 
tercihlerle mekansal analizin birlikte ele alındığı yeni bir planlama yaklaşımını 
zaruri kıldığı belirtilmektedir. 

Bölgesel gelişmişlik farklarının zaman içerisinde azaltılması, 
bölgelerin ekonomik ve sosyal ilişkilerinin düzenlenmesi ve bölgesel 
gelişmenin özellikle mekan boyutunun denetim altına alınabilmesi için, 
bölgelerin gelişme potansiyellerinden daha fazla yararlanarak, ülkenin 
kalkınmasını hızlandırmak amacıyla, ulusal planla uyum içinde olmak üzere 
ihtiyaç duyulan bölgeler için gelişme planları hazırlamak Yedinci Plan 
çerçevesinde önemle üzerinde durulan konulardır. Bölgesel gelişme, Sekizinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın da ana temalarından birini teşkil edecektir. 

Karadeniz Bölgesi ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden 
sonra ülkenin geri kalmış bölgelerinden birisidir. Devlet. Planlama Teşkilatı 
tarafından 1996 yılında yapılan 'İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 
Araştırması" sonuçlarına göre, Karadeniz Bölgesi 7 coğrafi bölge içinde 
gelişmişlik sıralamasında beşincidir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin gelişmesi Türk ekonomisinin artan 
büyümesine ve aynı zamanda ulusal bütünlüğün güçlendirilmesine katkı 
sağlayabilecektir. Son yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 
bağımsızlıklarına kavuşan yeni cumhuriyetlerin doğuşu, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği’nin (KEİB) gündeme gelmesi, uluslararası ticarette deniz ve kara 
taşımacılığı maliyetlerinin asgariye indirilmesi, Tuna Nehri yolu ile Avrupa ve 
Asya ülkelerinin daha kısa yoldan ticaretlerinin geliştirilmesi imkanı, 
Karadenizi ve Karadeniz Bölgesini önemli bir konuma getirmiştir. 

Bu çerçevede Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin komşu ülkelerle 
daha gelişmiş ilişkiler oluşturmasında ve uluslararası toplumdaki konumunu 
daha da güçlendirmesinde bir anahtar olabilir. Bunun için ön koşul, bölgenin 
potansiyellerini değerlendirecek bir gelişme planının hazırlanmasıdır. 

Bu bakış açısıyla, Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan illeri 
kapsayacak alt bölgede, ülkenin diğer bölgeleriyle olan gelişmişlik farkının 
azaltılması, bölgede yaşayan nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesi ve göç 
eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması için bölgesel gelişme projesi 
hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. 

Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Japon Hükümeti’nden, 
Doğu Karadeniz Bölgesi için çok-sektörlü bir bölgesel gelişme ana planı 
hazırlamak üzere teknik işbirliği talep etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetince, Japon Hükümeti nezdinde yapılan teşebbüsleri takiben Japon 
Hükümeti, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) koordinasyon ve 
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desteğinde olmak üzere, teknik işbirliği programını uygulamaktan sorumlu 
resmi kuruluşu olarak Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nı (JICA) bu 
işbirliğini uygulamakla görevlendirmiştir. 

Japon heyetiyle yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan “Doğu 
Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı Çalışması İş Tanımı” DPT ile JICA 
arasında 17 Aralık 1998 tarihinde imzalanmıştır. 

Bu teknik işbirliği çerçevesinde Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, 
Ordu, Rize ve Trabzon'dan oluşan yedi ilin meydana getirdiği Doğu Karadeniz 
Bölgesi için hedef yılı 2020 olmak üzere, kısa ve uzun dönemli bir entegre 
bölgesel gelişme ana planı hazırlanması ve bu plan doğrultusunda öncelikli 
sektörlerin ve mümkün olabilecek yatırım projelerinin belirlenmesi temel 
amaçlardan biri olmuştur. 

3.2. Çalışma Alanı 

DOKAP çalışma alanı; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, 
Rize ve Trabzon olmak üzere yedi ilden oluşan Doğu Karadeniz Bölgesi’dir. 
Çalışma alanı 39, 203 km2 olup, toplam bölge nüfusu 1997 yılı itibariyle 
2, 91 milyondur. 

3.3. Çalışmanın Amaçları 

Çalışmanın amaçları; 

• DOKAP Bölgesi ile Türkiye’nin diğer bölgeleri arasındaki bölgesel 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kısa ve 
uzun dönemde gelişmesini sağlayacak entegre bir bölgesel gelişme 
planının ortaya konması, 

• Bu plan çerçevesinde öncelikli sektörlerin ve yatırım projelerinin 
belirlenmesi ve 

• Çalışma süresince Türk personel ile işbirliği yaparak bu personelin 
planlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi olarak ortaya konmuştur. 

3.4. Çalışmanın Çerçevesi 

Plan çalışmalarına, Japonya’nın mali yılbaşı olan 1 Nisan 1999 
tarihinde başlanılmış olup, 14 ayda tamamlanması öngörülmüştür. Çalışma 
Türkiye’de yürütülen bir seri saha çalışması ve Japonya’da yapılan bazı ilave 
işlerle yürütülmüştür. İlk Saha Çalışması (Mart-Temmuz 1999); mevcut 
koşulların analizi, gelişme çerçevesi ve senaryosunun oluşturulması ve 
entegre bölgesel gelişme planı taslağının formüle edilmesi işlerini kapsamıştır. 

Ekim 1999 ile Ocak 2000 dönemini kapsayan İkinci Saha 
Çalışması'nda ise seçilen öncelikli projeler/programlar için profillerin 
hazırlanması ve bir eylem planının formülasyonu öngörülmüştür. Üçüncü 
Saha Çalışmasında ise (Şubat-Mart 2000) hazırlanan “Nihai Rapor Taslağı” 
tartışmaya açılmıştır. 
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Çalışmanın yürütülmesi için DPT’nin (Bölgesel Gelişme ve Yapısal 
Uyum Genel Müdürlüğü) koordinasyonu ile, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının, mahalli idarelerin, sanayi ve ticaret odalarının temsilcileri ve 
ülke çapında bölgeyi temsil niteliğine sahip ve çalışmaya katkı sağlayabilecek 
olan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla iki yönlendirme komitesi (Merkez 
Yönlendirme Komitesi ve Bölgesel Yönlendirme Komitesi) kurulmuştur. Bu 
komiteler Çalışmanın yürütülmesine gerektikçe destek vererek ve öneri 
getirerek danışmanlık yapmış ve yol gösterici rol üstlenmişlerdir. 

Çalışmanın yürütülmesine yardımcı olmak üzere DPT içerisinde ilgili 
sektör uzmanlarının katılımıyla bir de Danışma Grubu oluşturulmuştur. 
Yönlendirme Komitelerinin daha çok gelişme politikası ile ilgili konuları tartışıp 
çözüm bulması diğer taraftan, Danışma Grubunun, Çalışmanın teknik 
konularını Çalışma Grubu ile daha sık biraraya gelip tartışması 
düşünülmüştür. 

Ayrıca Plan çalışmaları kapsamında, Türk tarafının istekleri 
doğrultusunda birtakım ek işler de yürütülmüştür. Bunlar; Sosyal Yapı 
Araştırması, Doğal Yapı Araştırması, Kentsel Etki Alanları Araştırması, Sanayi 
Araştırması, Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Çalışması ve DOKAP Tanıtım 
Programı’dır. 

3.5. Çalışmanın Aşamaları 

İlk Saha Çalışması aşamasında Yönlendirme Komitelerinin geniş 
katılımıyla Ankara’da ve bölgede(Trabzon’da) iki toplantı düzenlenmiştir. 
Atölye çalışmaları şeklinde gerçekleştirilen toplantılarda; Çalışmanın kapsamı, 
süreci, yöntemleri, programı, uygulamaya ilişkin düzenlemeleri ve Çalışma ile 
ilgili diğer hususları içeren “Başlangıç Raporu” ile ilgili bilgi verilmiştir. Komite 
üyelerinin de katılımıyla bölgenin sorunları, potansiyelleri ve öncelikli yatırım 
konuları tartışmaya açılmıştır. 

İş Tanımına uygun olarak İlk Saha Çalışması’nın sonunda; saha 
çalışması etkinliklerini özetleyen, gelişme vizyonunu, çerçeve ve senaryo ile 
öncelikli sektörleri belirleyen “Gelişme Raporu” DPT’ye teslim edilmiştir. 
Raporla ilgili olarak Danışma Grubu’nun görüşleri alınmış ve Japon Çalışma 
Grubu “Ara Rapor” ile ilgili çalışmaları yapmak üzere Japonya'ya dönmüştür. 

Ekim 1999 ile Ocak 2000 dönemini kapsayan DOKAP İkinci Saha 
Çalışması aşamasında; seçilen öncelikli projeler/programlar için proje profilleri 
hazırlanmış ve eylem planının formülasyonu çalışması başlatılmıştır. 

Bu aşamada “Ara Rapor”, 13 Ekim 1999 tarihinde DPT Danışma 
Grubu ile tartışılmış ve 20 Ekim 1999 tarihinde Ankara’da, 17 Kasım 1999 
tarihinde ise Trabzon’da yapılan toplantılarda “Ara Rapor” Yönlendirme 
Komitelerinin görüşlerine sunulmuştur. Yine bu aşamada Çalışma Grubu’nun 
projeler ve sektör raporları ile ilgili çalışmaları ve eylem planının hazırlığı 
devam etmiştir. 
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Üçüncü Saha Çalışması’nda ise (Şubat-Mart 2000), 25 Şubat 2000 
tarihinde Ankara’da, 28 Şubat 2000’de Trabzon’da düzenlenen toplantılarda, 
hazırlanan “Nihai Rapor Taslağı”, DPT Danışma Grubu ve Yönlendirme 
Komitelerinin görüşlerine sunulmuştur. Ayrıca 1 Mart 2000 tarihinde 
İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında, “Doğu Karadeniz Bölgesel 
Gelişme Planı” özellikle Karadeniz kökenli işadamları ve yatırımcılara 
tanıtılmıştır. 

3.6. DOKAP Nihai Raporu 

DOKAP çalışmaları kapsamında hazırlanan “Nihai Rapor Taslağı”; 
Ana Plan, Sektör Raporları (Ekonomi, Sosyal Yapı, Çevre, Mekan/Altyapı 
Gelişimi, Kurumsal Düzenleme) ve Proje Raporu ile Yönetici Özeti’nden 
meydana gelmektedir. Ana Plan’da yer alan bölge ile ilgili saptamalar ve buna 
yönelik gelişme stratejisi aşağıda özetlenmiştir. 

3.6.1. DOKAP Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı 

Sektörel bazda yapılan mevcut durum analizi temel alınarak, DOKAP 
bölgesindeki sosyo-ekonomik yapının en önemli özellikleri beş başlık altında 
tanımlanmaktadır: 

a. Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinden birisi olması: 1996 yılında, DOKAP 
bölgesinde kişi başına düşen Gayri Safi Bölgesel Hasıla(GSBH) 
1,107,381 TL ile, Türkiye genelinde kişi başına GSYİH’nın (1,670,656 TL) 
sadece yüzde 66’sı kadardır. Bölgede GSBH’da tarımın payı (yüzde 30) 
büyük olup, Türkiye genelinde GSYİH'daki tarım payının (yüzde 15.5) 
yaklaşık iki katıdır. Önemli gelişmişlik göstergelerinden birisi olan kişi 
başına elektrik tüketimi, 1997 yılı için DOKAP bölgesinde sadece 543kws 
olup, ülke ortalamasının (1,282kws ) yarısından daha azdır. 

b. Dışarıya net göç veren bir bölge olması: 1985-1990 döneminde DOKAP 
bölgesindeki tüm illerde dışarıya göç olduğu belirlenmiş ve yıllık ortalama 
net dış göç oranlarının yüzde 1.10 (Ordu) ile yüzde 2.41 (Bayburt) 
arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bu dönemde DOKAP nüfusu yılda 
sadece yüzde 0.17 oranında artmış, bu da yıllık net dış göç oranının 
yaklaşık yüzde 1.5 olduğunu göstermiştir. 

c. Hizmet sektörünün görece büyük olması: 1994 yılı için DOKAP bölgesinde 
hizmet sektörünün GSBH’daki payı yüzde 56.0’dır. Bu oran Türkiye 
ortalamasının (yüzde 58.1) biraz altında olmasına karşılık, ülkenin diğer az 
gelişmiş bölge ortalamalarından büyüktür. Bu durum Trabzon, Gümüşhane 
ve Bayburt illerinin tarihi İpek Yolu üzerinde yer almasının bir sonucu 
olarak bölgede yüzyıllar içinde gelişen ticaret ve dağıtım faaliyetlerinin 
önemini yansıtmaktadır. Hizmet sektörü bünyesinde ticaret, taşımacılık ve 
iletişim ile mali hizmet alt sektörleri görece büyük paylar alırken, özel iş ve 
hizmetler ile konut sahipliğinin paylarının küçük oluşu özel sektörün zayıf 
ve fazla faal olmayan bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 
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d. Tek ürüne bağımlı tarım faaliyetleri: DOKAP bölgesi ekonomisi ve özellikle 
tarım sektörü büyük ölçüde iki önemli ürüne; çay ve fındığa dayanır. 
1996 yılında toplam 762, 564 ha. olan tarım arazisi içinde bu iki ürünün 
payı yüzde 60 civarındadır. Bu iki yöresel ürünün ve bunların yan 
ürünlerinin üretim, işleme ve pazarlaması devlet girişimleri tarafından 
yapılmakta ve bu durum tarımsal işleme ve ilgili hizmet faaliyetlerinin 
gelişmesi imkanlarını sınırlamaktadır. 

e Bölge içindeki büyük eşitsizlikler: DOKAP bölgesinde bir çok açıdan bölge 
içi eşitsizlikler söz konusudur. Bu durum bir ölçüde sert topoğrafık koşullar 
ile doğal kaynakların eşit olmayan dağılımıntn krsmi bir sonucudur. Bazı 
illerde kentsel-kırsal alanlar arasında da büyük eşitsizlikler mevcuttur. 

3.6.2. DOKAP Bölgesinin Mekansal Yapısı 

DOKAP bölgesi mekansal yapısının en önemli özellikleri arasında, 
toprağın tarımsal amaçlı kullanımını ve yerleşimin gelişimini sınırlayan sert 
topoğrafik koşullar, bu doğrultuda şekillenen arazi kullanımı ve yerleşim 
kalıpları ile yeterince gelişmemiş ulaşım ağı yer almaktadır. Bu özellikler beş 
başlık altında toplanmıştır: 

a. Sert topografya: DOKAP bölgesinin topoğrafık yapısı yer yer 3 bin metreyi 
aşan dağlık alanlar ile yüksek tarım potansiyeline sahip sınırlı ölçüdeki 
düzlük arazilerle şekillenmiştir. Dağların kuzey eteklerinden akan pek çok 
nehrin boyları kısa ve yatakları çok meyillidir. 

b Gelişmemiş ulaşım ağı: DOKAP bölgesinde doğu-batı yönündeki yüksek 
dağ sıralarının şekillendirdiği sert topoğrafyanın bir sonucu olarak, bölgeye 
yalnızca doğu-batı doğrultusunda kıyı boyunca uzanan anayol hizmet 
etmektedir. Kuzey-güney istikametinde geçişler ise çok sınırlıdır. 1996 yılı 
itibariyle ülke genelinde yüzde 26.5 olan döşenmiş kırsal yolların oranı 
Bölgede ancak yüzde 9.4’tür. 

c. Kentsel merkezlerin dengesiz dağılımı: DOKAP bölgesindeki kentsel 
merkezlerin çoğu kıyı şeridinde yer almaktadır. Yalnızca Ordu’da, il 
sınırları içerisinde yayılmış büyük kentsel merkezler mevcuttur. İç bölgede 
ise Artvin, Bayburt ve Gümüşhane il merkezleri dışında, sadece Kelkit 
Nehri boyunda kentsei yerleşmeler görülür. 

d. Büyük kentsel merkezlerin olmaması: DOKAP bölgesinde Trabzon dışında 
büyük kentsel merkez yoktur. Türkiye’nin doğusundaki en büyük on kent 
merkezi arasında yer alan Trabzon ise Türkiye’nin kentsel 
kademelenmesinde ancak üçüncü derece merkez olarak görünmektedir. 
Trabzon’un kentsel nüfusu ise DOKAP bölgesi toplamının sadece yüzde 
13’ünü oluşturmaktadır. 

e Dağınık kırsal yerleşim deseni: DOKAP bölgesinde kırsal yerleşimler 
büyük bir alan içinde dağılmış durumdadır. 1997 yılı rakamlarına göre 
ortalama köy nüfusu sadece 551 kişidir. Bu dağınık yerleşim yapısı, sosyal 
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hizmetlerin sunumunun hem daha pahalı olmasına, hem de yetersiz 
kalmasına neden olmaktadır. 

3.6.3. DOKAP Bölgesinin Kaynak Kapasitesi 

3.6.3.1. Toprak Kaynaklan 

a. Mevcut arazi kullanımı: Tarım arazileri toplam DOKAP alanının yüzde 
28’ini kaplamaktadır. Tarım arazisinin yüzde 44’ünde özel ürünler olan 
çay ve fındık yetiştirilirken, sulu tarım yapılan alanların toplam tarım 
arazisi içindeki payı sadece yüzde 8’dir. Ormanlık araziler ise tüm 
bölgenin yüzde 42’sini kaplar. 

b. Arazi kabiliyeti: Erozyon tehlikesi, toprağın nemliliği ve fizyo-kimyasal 
özellikleri dikkate alındığında DOKAP bölgesinde araziler, yedi verimlilik 
sınıfına ayrılır. Toprakların büyük bir kısmı (yüzde 85) ekime elverişli 
olmayan VI. ve VII. sınıfa girer. Hiçbir tarımsal faaliyet için uygun olmayan 
VIII. sınıf toprakların büyüklüğü 1, 940 km2’dir. I - IV. sınıfa giren topraklar 
toplam 2, 182, 689 km2 ile DOKAP bölgesinin yüzde 5.6’sını oluşturur 
Tarıma elverişli en büyük araziye sahip il 996 km2 ile (toplam il 
yüzölçümünün yüzde 17’sr) Ordu’dur. Ordu’nun ardından Bayburt (yüzde 
22) ve Gümüşhane (yüzde 11) gelmektedir. 

c. Tarımsal isletmeler: DOKAP bölgesindeki tarım işletmelerinin 
(380, 826 adet) ortalama büyüklüğü 2.5 hektar olup, bu değer ülke 
ortalamasının (5.9 ha.) yarısından da küçüktür. Arazi mülkiyeti 
yüzölçümü ortalamasının en küçük olduğu il, 1.7 ha. ile Artvin’dir. Bu ili 
1.8 ha. ile Rize ve 2.1 ha. ile Trabzon izlemektedir. Sadece Bayburt ili, 
7.4 ha’lık bir ortalama ile ülke genelini geçmektedir. 

3.6=3.2. Su Kaynaklan 

a. Nehir havzaları: Türkiye sınırları içindeki 26 nehir havzasından; Çoruh 
Nehri Havzası, Doğu Karadeniz Havzası ve Yeşilırmak Havzası, Doğu 
Karadeniz Bölgesi ile bağlantılı havzalardır. 

b. Yağış: Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli özelliklerinden birisi çok 
yağış almasıdır. Ortalama yıllık yağış miktarı, kıyı şeridinde 900 mm’den 
başlayarak 2, 000 mm’nin üzerine kadar çıkar. İç kesimlerde 400-500 mm 
civarındadır. 

c. Su kaynakları potansiyeli: Bölgenin ortalama yüzey suyu miktarı yaklaşık 
15 milyar m3 olarak tahmin edilmektedir. Bu miktar Türkiye geneli için 
öngörülen yüzey suyu potansiyelinin yüzde 7.9’una karşılık gelmekle 
birlikte Doğu Karadeniz Bölgesi yüzölçümünün ülkenin toplam yüzölçümü 
içinde aldığı paydan (yüzde 5.1) yüksektir. Bu çerçevede bölgenin yüzey 
suyu kaynaklan bakımından zengin olduğunu söylemek mümkündür. 
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3.6.3.3. İnsan Kaynakları 

Bölgenin en önemli varlıklarından bir diğeri eğitilmiş insan gücüdür. 
İnsan kaynaklarının temel özelliklerini okur-yazarlık oranı, eğitim düzeyi, 
demografik yapı ve diğer sosyal faktörlere bakarak anlamak mümkündür. 

a. Okur-yazarlık oranı: Okur-yazarlık oranı (yüzde 78.2) Türkiye 
ortalamasının (yüzde 80.5) çok az altındadır. Erkek okur-yazarlık oranı, 
ülke ortalamasının üstündeyken, kadın okur-yazarlık oranı yüzde 63.5’lik 
bir değerle bu ortalamanın oldukça altındadır. Cinsiyetten kaynaklanan bu 
ayrım, kırsal alanlardaki düşük okur-yazarlık oranı (yüzde 72.9) ile iyice 
kendini göstermektedir. 

b. Eğitim düzeyi: Bölgedeki okullaşma oranı genel olarak Türkiye 
ortalamalarına yakındır. Ancak bölgedeki iller arasında eğitim düzeyi 
açısından farklılıklar gözlenmektedir. 

c. Demografi: 1990 nüfus sayımına göre, Bölgedeki erkek nüfus oranı yüzde 
48.8 ile ülke ortalamasının (yüzde 50.7) altındadır. Yine 15-59 yaş 
grubundaki nüfus oranı (yüzde 56.3), Türkiye ortalamasının (yüzde 57.8) 
altındadır. Bu veriler, bölgeden dışarıya gerçekleşen göçün genellikle genç 
yaş grupları ve erkekler üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. 

d. Sosyal faktörler: Bölgede insan kaynaklan üzerinde kültür ve geleneğin 
etkisi oldukça fazladır. Tipik çalışma yapısı, kadınların tarlada, erkeklerin 
de kentsel alanlardaki sanayilerde çalışması şeklindedir. Köylerde çalışma 
yaşındaki kadınların yüzde 84.4’ü işgücüne katkıda bulunurken, bu oran, 
erkekler için yüzde 70.5’tir. Kentlerde ise kadın çalışma oranı yüzde 22’ye 
düşerken, erkek çalışma oranı yüzde 73.8’e yükselir. 

3.6.3.4. Diğer Kaynaklar 

a. Orman kaynakları: Bölgede yer alan toplam 1, 334, 786 ha. orman 
alanının; 647, 243 ha’ı verimli, 697, 543 ha't ise verimsiz ormanlardan 
oluşmaktadır. Bölgenin iki önemli sıradağı olan Doğu Karadeniz ve 
Giresun Dağları, canlı türlerinin coğrafi dağılımı açısından bir bariyer 
oluşturmuş, flora ve faunanın biyolojik çeşitliliğinin artmasına katkıda 
bulunmuştur. 

b. Turizm kaynakları: Bölgedeki turizm kaynaklan; arkeolojik/tarihi ögeler/sit 
alanları, yörenin kültür/folklor yapısı, doğa sporları ve macera olanakları ile 
flora ve faunayla ilgili doğal kaynaklardır. DOKAP alanı içinde dört adet 
milli park (Kaçkar Dağı Milli Parkı, Altındere Milli Parkı, Hafıla Vadisi Milli 
Parkı ve Karagöl-Sahara Milli Parkı), Uzungöl Tabiat Parkı ve iki adet doğa 
koruma alanı (Çamburnu Doğa Koruma Alanı ve Örümcek Ormanı Doğa 
Koruma Alanı) bulunmaktadır. 

c. Maden kaynakları: Bölgede pek çok metal ve metal dışı maden kaynakları 
bulunmaktadır. Ancak bunların birçoğunda bilinen rezerv miktarı göreli 
olarak küçüktür ve kaynakların işletilmesi çevresel kaygılar nedeniyle 
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engellenmektedir. Artvin-Murgul’da bulunan en büyük maden işletmesinde 
bakır konsantrasyonu ve pirit üretimi yapılmaktadır. Geri kalan kaynağın 
18-20 milyon ton civarında olduğu belirlenmiştir. 1992 yılında Rize’de 
işletmeye açılan başka bir bakır madeninde ise ihraç edilmek üzere bakır 
konsantrasyonu üretilmektedir. Giresun’da kurşun ve çinko, Bayburt’ta ise 
krom çıkarılmaktadır. Bölgedeki toplam bakır-kurşun-çinko rezervinin 
700 milyon ton olduğu belirlenmiştir. Diğer rezervler ise 10 milyon ton 
demir, 250 bin ton manganez, 1, 400 ton gümüş ve 36 ton metalik altındır. 
Başta inşaat malzemeleri ve çimento hammaddeleri olmak üzere, bölge 
metal dışı mineral kaynaklar (Giresun ve Gümüşhane'de kireçtaşı, 
Giresun’da kaolin ve barit, Bayburt’ta mermer, granit ve linyit, Artvin’de 
kaolin) bakımından da göreli olarak zengindir. 

d. Hidro-enerii potansiyeli: Çoruh Nehri ve Doğu Karadeniz havzalarında 
birçok hidro-elektrik üretim projesi planlanmıştır. Bu projelerin 
gerçekleşmesi ile birlikte 5, 695 MW’lik bir kurulu güç kapasitesiyle, yılda 
19, 393 GWh enerji üretilecektir. Bu değer, Türkiye’nin mevcut enerji 
tüketiminin yaklaşık yüzde 20’si kadardır. Tamamı DOKAP alanı içinde 
bulunan Doğu Karadeniz havzasındaki hidro-elektrik projelerinden üçü 
işletmeye açılmış, ikisi inşaat aşamasında, 64’ü ise planlama veya tasarım 
aşamasındadır Toplam gelişme potansiyeli 3, 212 MW kurulu güç 
kapasitesiyle yıllık 11, 232 GWh’tir. 

e. Sulama potansiyeli: Bölgedeki potansiyel sulama alanı, 635, 434 ha ile 
toplam alanın yüzde 16.2’sini oluşturmaktadır. Yapımı devam eden veya 
planlanan sulama projeleri kapsamında sadece 120, 685 ha’lık bir alanda 
sulama yapılabilecektir. 

f. Karadeniz: Karadeniz, bölgenin önemli bir başka kaynağı konumundadır. 
Karadeniz'de 33 ayrı balık cinsi tespit edilmiştir. Ancak tutulan toplam balık 
miktarının yüzde 80’inin sadece dört cinsten oluşması, aşırı avlanma ve 
deniz kirliliği tehdidini göstermektedir. Karadeniz kıyısındaki limanlar ise 
hem bölgelerarası hem de bölge içi ticarette önemli bir yere sahiptir. 

3.7. DOKAP Bölgesel Gelişme Hedefleri ve Stratejisi 

3.7.1 DOKAP Bölgesi Sorun Yapısı 

DOKAP bölgesinin önemli sorunları ekonomik, sosyal ve çevre 
faktörleri için ayrı ayrı tanımlanmıştır. 

a. Ekonomik sorunlar: Gelişmemiş ekonomik yapının nedenleri; bölgenin 
gelişmemiş ulaşım altyapısı ve uzaklık nedeni ile bölge dışı pazarlara 
erişmede karşılaşılan güçlükler, sınırlı kentleşme düzeyi ve büyük kentsel 
merkezlerin bulunmayışı, uygun olmayan toprak kullanımı ve tarımsal yapı, 
turizm kaynaklarının gelişmemiş olması, çay ve fındığa bağımlı üretim 
yapısı, geleneksel kırsal ekonomideki durgunluk ve bölge içi farklılıklar 
olarak belirlenmiştir. 
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b. Sosyal sorunlar: Sosyal açrdan DOKAP bölgesindeki en önemli sorunlar; 
sosyal bağları zedeleyen bölge dışına göç, yöre halkının yaşamını 
güçleştiren istihdam olanaklarının yetersizliği ve bölge içinde hizmetlere 
erişmede gözlenen farklılıklardır. 

c. Çevre sorunları: DOKAP bölgesinin temel çevre sorunları; su ve toprak 
kullanımındaki olumsuzlukların yarattığı doğal kaynak kapasitesinin 
azalması ile kır ve kentsel yerleşmelerde gözlenen çevre sorunları olarak 
özetlenebilir. 

3.7.2. DOKAP Bölgesel Gelişme Hedefleri 

DOKAP gelişme hedefleri yukarıda sıralanan ekonomik, sosyal ve 
çevre sorunlarını giderecek şekilde ifade edilmiştir: 

a. Bölgenin ekonomik yapısını güçlendirmek ve bu yolla yeni istihdam 
olanakları yaratmak, gelir düzeyini yükseltmek ve bölgede sermaye 
birikimini sağlamak, 

b. Bölgeden dışarıya göçü ve bölge içi farklılıkları azaltarak sosyal 
entegrasyonu ve dayanışmayı teşvik etmek ve 

c. Bölgenin çevre ve kaynak kapasitesini geliştirmek. 

3.7.3. DOKAP Bölgesel Gelişme Stratejisi 

DOKAP temel gelişme stratejisi dört öğeden oluşmaktadır. Bunlar; 

a. Ulaşım ve İletişim Altyapısının Güçlendirilmesi, 
b. Çok Amaçlı Su Kaynaklan Geliştirme ve Yönetimi, 
c. Toprak Mülkiyeti ve Kullanımının İyileştirilmesi ve 
d. Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesidir. 

3.8. DOKAP Gelişme Çerçevesi ve Senaryolar 

3.8.1. DOKAP Gelişme Alternatifleri 

Bölge için 2020 Yılına kadar üç olası gelişme alternatifi 
düşünülmüştür. Bunlar; 

• Sürdürülebilir entegre gelişme 
• Hızlandırılmış tarıma dayalı sanayi gelişmesi, 
• Dışa yönelik, hizmetler sektörü öncülüğünde gelişmedir. 

I. Alternatif, varolan eğilimlerden hareketle oluşturulmuştur. Bu 
alternatifte, bölgenin farklı alanları arasında entegrasyon sağlanarak bölgeye 
özgü başlıca kaynakların kullanılması aracılığıyla ekonomik tabanın 
çeşitlendirilmesi ve böylece ekonomik performansın artması öngörülmektedir. 
Üretim ve hizmetler büyük ölçüde yerel ve bölgesel pazarlara yönelik olarak 
gelişecektir. 
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Bu alternatifte yüzde 2.05’lik bir oranla azalan kırsal nüfustaki 
düşüşün devam edeceği ve 1997 yılında 1, 495, 148 kişi olan kırsal nüfusun 
2020 yılında 937 bine kadar düşeceği varsayılmaktadır. Bölge nüfusunda, 
doğal artışla veya göçle meydana gelen tüm artışlar kentlerde ikamet 
edecektir. Kırsal nüfustaki bu değişim, doğrudan tarımsal istihdam değerlerini 
etkileyecektir. 

Bölgedeki işgücünün yüzde 40'ından fazlası tarım sektöründe 
çalışmaya devam edecektir. Bu alternatifin gerçekleşmesi durumunda 
bölgesel gelişme yetersiz olacaktır. GSBH’nın büyüme oranı yüzde 4.16 ile 
diğer alternatiflerdekinden düşüktür. Tarım sektörünün payının 2020 yılında 
yüzde 42 olması, bölgenin tarım ağırlıklı yapısının değişmeyeceğim 
göstermektedir. 

II. Alternatif, hızlandırılmış tarıma dayalı sanayi gelişimi ile daha 
yüksek bir gelişme temposunu hedeflemektedir. Bu kalkınma, yine büyük 
ölçüde bölgeye özgü kaynaklara dayanacak, ancak bölgesel ve ulusal 
pazarlara yönelik olmak üzere daha çeşitli tarımsal ürünler üretilecek ve daha 
fazla tarıma dayalı sanayi kurulacaktır. Bölgeye özgü kaynak tabanını 
geliştirmek ve ihraç pazarlarına yönelik üretim yapabilmek için, ihracatla ilgili 
bir takım önlemler de alınacaktır. 

Bu alternatifte kırsal nüfusun daha da azalacağı ve 2020 yılında 
250 bin civarında ek bir düşüş göstererek 687 bin olacağı düşünülmektedir. 
Kentsel işgücündeki artış sanayi sektöründe istihdam edilecektir. Bu alternatif, 
sanayi gelişiminin göreli olarak daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceği 
varsayımına dayanmaktadır. Teşvik edilecek sanayilerin çevre dostu ve 
eğitilmiş insangücü kullanan sanayiler olması öngörülmüştür. Bu alternatife 
göre GSBH artış oranı, yüzde 5.54 olup; sanayi sektörünün payı 2020 yılında 
yüzde 26‘ya ulaşmaktadır. 

III. Alternatif, dışa yönelik bir kalkınma ile en yüksek gelişme düzeyini 
hedeflemektedir. İhracata yönelik olarak daha fazla çalışma yapılacak, ancak 
gelişme daha çok hizmetler sektörü öncülüğünde gerçekleşecektir. Bu 
çerçevede önemli olan hizmetler; uluslararası ticaret, ihtisaslaşmış ticari ve 
kişisel hizmetler, uluslararası turizm ve bunlara bağlı servislerdir. İhtisaslaşmış 
sağlık, eğitim ve turizm hizmetleri de yerel halkın yanısıra komşu bölgelere ve 
ülkelere de hizmet sunacak şekilde geliştirilecektir. 

Bu alternatifte de II. Alternatifte olduğu gibi kırsal nüfusun 
2020 yılında 687 bine kadar düşeceği tahmin edilmiştir. Kentsel işgücündeki 
artış ise hizmetler sektöründe istihdam edilecektir. GSBH artış oranı, yüzde 
5.77 ile her üç alternatif içinde en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Hizmetler 
sektörünün payı ise 2020 yılında yüzde 49 olarak tahmin edilmiştir. 

Yukarıda özellikleri verilen üç kalkınma alternatifi, GSBH’nın düzeyi ve 
bileşimi, sosyal yapı, çevre ve kamu ile özel sektör ilişkisi açısından 
değerlendirilmiş ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kalkınması için en iyi ve 
gerçekçi olan alternatif üretilmiştir. 
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Bu çerçevede, Bölge için en uygun alternatif, I. Alternatif ile 
II. Alternatif arasında yer almaktadır. Bölgeye özgü kaynakların maksimum 
derecede kullanılması ile iç entegrasyonun sağlanması, bu alternatif içine 
yerleştirilecektir. Tarıma dayalı sanayinin ve buna bağlı hizmetlerin 
geliştirilmesi ile ilgili öğeler de alternetife dahil edilecektir. 

3.8.2. Sosyo-Ekonomik Çerçeve 

a. GSBH ve istihdam: 2020 yılına kadar GSBH yılda yüzde 5.8’lik bir oranla 
artacak ve sektör payları sırasıyla tarım için yüzde 8.5, sanayi için yüzde 
25.7 ve hizmetler için yüzde 65.5 olacaktır. İstihdamın dağılımında hizmet 
sektörü yüzde 42.5 ile başı çekmekte, bunu yüzde 31.9 ile tarım ve yüzde 
25.6 ile sanayi izlemektedir. 

b. Nüfus: Bölge nüfusundaki azalma, Ana Plan tarafından öngörülen 
kalkınma programlarının 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlamasıyla 
kademeli bir şekilde kontrol altına alınacaktır. Bölge 2010 yılına kadar 
doğal nüfus gelişiminin tümünü tutacak ve 201Tden itibaren kontrol 
edilebilir büyüklükte bir iç göç başlayacaktır. Böylece; Bölge nüfusu yıllık 
yüzde 0.74’lük bir artışla 2020 yılında 3, 447, 000 kişiye ulaşacaktır. Bu 
artış oranı doğal nüfus artış oranıdır. 

c. Kişi basına GSBH: 2020 yılında Bölgede kişi başına düşecek GSBH 5,013 
Amerikan Dolar’ı olarak, hesaplanmış olup, Türkiye için tahmin edilen 
GSYİH’nın yüzde 79’una karşılık gelmektedir. 

3.8.3. Mekansal Gelişme Çerçevesi 

Planlı kalkınmayla ilgili en önemli üç faktör; yerleşmelerin dağılımı, 
ulaşım ağı ve arazi kullanımıdır. 

3.8.3.1. Arazi Kullanım Çerçevesi 

DOKAP kapsamında mevcut arazi kullanımı ve toprak uygunluğu 
verilerinin birleştirilerek Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) aracılığıyla incelenip, 
gelecekteki arazi kullanımının planlanması öngörülmüştür. Bunun için kriterler 
şunlardır; 

a. Kısıtlı topraklarda tarımsal faaliyetler devam etmeli, ancak birinci sınıf 
tarım arazilerinde yapılan fındık üretiminden vazgeçilmelidir. 

b. Toprak verimliliğini artırmak için, sulama imkanlarının maksimum düzeye 
çıkarılması ve ürünlerin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 

c. Kısıtlı orman alanlarının ağaç ürünleri yetiştirilmesi ve odun dışı orman 
ürünlerinin elde edilmesi amacıyla kullanımına, arazinin uygunluğuna göre 
izin verilmeli ve orman koruma alanları yeniden belirlenmelidir. 

d. Bitki örtüsünün yoğun olduğu platolarda ve sele eğimli nehir yataklarının 
kenarlarındaki kısıtlı alüvyonal düzlüklerde kentleşme kontrol altına 
alınmalıdır. 

e Mera olarak kullanılan alanlar, toprak uygunluğuna göre yeniden 
düzenlenmelidir. 
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3.8.3.2. Ulaşım Sistemi 

DOKAP’ın öngördüğü temel stratejinin önemli bir unsuru bölgesel 
ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesidir. Gelecekteki ana ulaşım ağının 
öğeleri, ulaşım türüne göre aşağıda açıklanmıştır. 

a. Karayolu: Kıyıda mevcut olan doğu-batı karayolu aksı, ana ulaşım arteri 
olarak bölgenin farklı alanlarını, komşu bölgeleri ve ülkeleri bağlayacak 
şekilde güçlendirilmelidir. Karadeniz sahil yolu bölümler halinde 
iyileştirilmeli ve büyük kent merkezlerinde viyadük şeklinde dikey şehir 
geçişleri yapılmalıdır. Kuzey-güney doğrultusundaki erişim kapasitesinin 
artırılması gerekmektedir. Ayrıca bölgenin iç kesimlerine hizmet verecek 
ikincil bir doğu-batı karayolu ekseninin geliştirilmesi de gerekmektedir. 

b. Demiryolu: Orta ve uzun vadeye yönelik olarak komşu bölgelerle ve 
ülkelerle demiryolu bağlantısının kurulması önemli görülmektedir. 

c. Denizyolu: Bölgenin bütünündeki liman sisteminin etkili ve yeterli bir işleyiş 
ve idareye sahip olmasını sağlamak gerekmektedir. Bu limanlar 
uluslararası ticaret ve turizm amaçlı gemilere, etkin bir yönetimle yeterli 
rıhtım alanı sağlayabilecek kapasiteye eriştirilmelidir. Gelişmiş haberleşme 
sistemleriyle limanların birbirine bağlantısını sağlamak ise bir ön koşuldur. 

d Havayolu: Hava yolculuğu için yerel talep oldukça yüksek olduğundan 
bölgede Trabzon Havaalanı dışında ikinci bir havaalanına ihtiyaç olacağı, 
bu kapsamda Ordu-Giresun Havaalanı önerisinin incelenmesi 
öngörülmektedir. Ayrıca orta vadede turizm amaçlı, doğal afetler ve sağlık 
hizmetleri gibi acil işler için de kullanılabilecek küçük uçak ve helikopter 
pistleri de kurulmalıdır. 

3.8.3.3. Yerleşme Yapısı 

DOKAP bölgesindeki yerleşim sistemini iyileştirmek için ilk olarak, kıyı 
bölgelerinde mevcut olan lineer gelişme yerine daha düzenli bir kentleşme 
gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, gelişmeye uygun alanlar seçilerek belirli 
kentsel faaliyetlerin bu alanlarda yoğunlaştırılması uygun olacaktır. 

İkinci olarak, iç kesimlerde stratejik konumları nedeniyle gelişme 
potansiyeline sahip büyükçe kent merkezlerinde kentleşmenin hızlandırılması 
için gerekli altyapı sağlanmalıdır. 

Üçüncü olarak, işlevsel ayrımlarla açık bir kentsel kademelenme 
oluşturulmalı ve farklı kentsel merkezler için düşünülen işlevlere paralel 
olarak, çeşitli kentsel altyapı imkanları sağlanmalıdır. Özellikle iç kısımlardaki 
alt kademe merkezleri kendi etki alanı içerisindeki kırsal yerleşmelere hizmet 
götürülebilmesi amacıyla güçlendirilmelidir. 

Bölgedeki kentsel kademelenme, planlı kalkınma sonucu değişecektir. 
Bu çerçevede: 

a. Planlanmış ve devam eden sulama projeleri ile verimliliğin artması sonucu 
iç bölgelerdeki nüfusta artış meydana gelmesi, 
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b. Trabzon-Rize koridorunun gelişmesi, 
c. Ordu’da, kentsel kümelenme formunda, alt merkezlerin sayısında artış 

yaşanması ve 
d. Bölgenin kuzey ve güney kısımları arasında bütünleşmenin sağlanması 
gerçekleşecektir. 

3.8.4. DOKAP Gelişme Senaryosu 

Planlama döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler dizisi ve olası 
gelişmeler, bir gelişme senaryosu olarak tanımlanmıştır. Plan dönemi üç 
etaba ayrılmıştır: 

1. Etap (2001 - 2005): Ekonomide yeniden yapılanma için hazırlık, 
2. Etap (2006 - 2010): Ekonomide yeniden yapılanma ve 
3. Etap (2011 - 2020): Sürdürülebilir ekonomik büyüme. 

3.9. Ana Plan 

3.9.1. Ana Plan’ın Yapısı 

Ana Plan’da farklı sektörlerle ilgili toplam 53 proje ve program yer 
almaktadır. Bunlar 10 büyük program paketi haline getirilmiştir. Program 
paketlerinden üçü DOKAP mekansal yapısının dönüştürülmesi amacıyla 
geliştirilmiş olup, çeşitli altyapı faaliyetlerini iyileştirmek ve toprak verimliliğini 
artırmak için seçilen yatırımlar yoluyla yerleşim yapısının değiştirilmesinde 
aracı olacaklardır. Bu programlar: 

1. Mekansal Yapının Geliştirilmesi Program», 
2. Kentsel Gelişme ve Kent Yönetimi Konusunda Kurulmuş Yerel 

Birlikler ve 

3. Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi Programı’dır. 

DOKAP çerçevesinde kırsal ve kentsel alanlardaki ekonomik 
faaliyetleri etkin bir şekilde destekleyerek, ekonomik yapıyı güçlendirmeyi 
amaçlayan üç program daha geliştirilmiştir. Bunlar: 

4. Sanayi ve Ticaret Destek Programı, 
5. Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı 
6. Uygulamalı Araştırma Programı’dır. 

Bu altı programın uygulanabilmesi ve geliştirilebilmesi için, kalkınma 
planlaması ve yönetimi, insan kaynakları gelişimi ve yaşam çevresinin 
iyileştirilmesi konularında artan yerel insiyatifin desteğine ihtiyaç vardır. Bu 
nedenle üçüncü gruptaki programlar, idari, sosyal ve çevresel sorumluluğu 
artırmayı hedeflemektedir: 

7. Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesi Programı, 
8. Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı ve 
9. Yaşanılan Çevrenin İyileştirilmesi Programı’dır. 
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Yaşanılan Çevrenin İyileştirilmesi Programı: Dört projeden oluşan bu 
program, Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı 
altında yer alan beş proje ile birlikte, özellikle kırsal alandaki yaşam çevresinin 
iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. 

• Kırsal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi, 
• Kırsal Altyapının İyileştirilmesi Programı, 
• Sosyal Telekomünikasyon Ağının Geliştirilmesi Projesi, 
• Halk Katılımıyla Orman Geliştirme ve Yönetim Çalışması. 

Özel Program: Bu program altı projeyi kapsamaktadır. Bunlar; 

• Karadeniz Teknoloji Merkezi, 
• DOKAP Fuarı, 
• DOKAP Turizm Ürünlerinin Geliştirilmesi Projesi, 
• DOKAP Turizm Ortaklığı Projesi, 
• Genetik Kaynak Merkezi Projesi, 
• Bilgi Teknolojileri Oluşturma Merkezidir. 
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4. DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI (DAP) 

4.1. Gerekçe, Kapsam ve Amaçlar 

Ekonomik, toplumsal ve kültürel yönleriyle bir bütün teşkil eden 
sürdürülebilir kalkınmanın, ulusal birliği güçlendirmesi amacıyla, bölgelerarası 
gelişmişlik farklarını azaltacak biçimde ele alınması VII. Plan (1996-2000) 
ilkeleri arasında yer almaktadır. Bu ilke doğrultusunda, Devlet Planlama 
Teşkilatınca Doğu Anadolu Bölgesi Ana Planı çalışmaları başlatılmıştır. 

Diğer taraftan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, ülke bütününde yer 
alan her bölgenin farklı imkanlara, özelliklere ve sorunlara sahip olması 
nedeniyle, sektörel tercihlerle mekansal analizin birlikte ele alınmasının 
gerekliliği ve yeni bir planlama yaklaşımına ihtiyaç bulunduğu hususları da yer 
almıştır. 

Sektörel ve makro kalkınma planlarının etkinliğinin arttırılması, 
uygulamanın mekan boyutunu dikkate alacak şekilde yaygınlaştırılması, 
öncelikli yörelere yeterli kaynak tahsisi sağlanması ve bu amaçla bölgesel 
kalkınma projeleri hazırlanması, yerel kaynakları harekete geçirmek açısından 
da önem taşımaktadır. Ayrıca, hızlı göçe sahne olan metropollerle, kentsel 
alanlara yönelik göçün dengelenmesi, çevre ve mekan kalitelerinin korunarak 
kentsel büyümenin denetim altına alınması ve sosyo-ekonomik orta vadeli 
gelişme deseninin belirlenebilmesi için de bölgesel gelişme planları 
hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede, Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasına yeni bir ivme 
kazandırmak üzere bölgenin öncelikli sektörleri olan tarım ve hayvancılık 
başta olmak üzere tüm ekonomik ve sosyal sektörleri içerisine alan, planın 
mekansal boyutunu ön plana çıkartan, bölgenin gelişme potansiyellerinden 
daha fazla yararlanılmasına ağırlık veren, özel kesimin bölgede gelişimini 
öngören ve özel sektör yatırımlarına altyapı oluşmasını amaçlayan bir Ana 
Plan çalışması başlatılmıştır. 

Doğu Anadolu Bölgesi, göreli olarak ülkemizin en az gelişmiş bölgesidir. 
Geçmişte çeşitli bölgesel bazda projeler başlatılmış olmakla birlikte, bölgede 
kalıcı bir sonuca ulaşılamamıştır. 

Ayrıca, Türkiye’nin en kapsamlı, entegre bölgesel planlama girişimi olan 
Güneydoğu Anadolu Projesinin etkisinin dikkate alınması ve Doğu Anadolu 
Bölgesine katkısının ne yönde ve yoğunlukta olacağının araştırılması da 
gerekmektedir. 

Doğu Anadolu Bölgesinin sosyal, ekonomik ve mekansal yapısının 
girdiği değişim sürecinin yakından izlenebilmesi, etkin koordinasyon 
sağlanması ve gelişmelerin bölge kalkınmasına olumlu etkilerinin 
arttırılabilmesi için iki bölge arasındaki değişen ilişkilerin de tespitine ayrıca 
ihtiyaç duyulmakta ve gelecekte bu ilişkilerin oluşturacağı üretim, tüketim ve 
yerleşim deseninin belirlenmesi gerekmektedir. Bölgesel gelişme projesi aynı 
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zamanda, kamu hizmetlerinin ve kamu yönetiminin mekansal örgütlenmesi 
konularının da dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, zaman, 
mekan ve bütçe planlaması ile sorumlu kuruluşları da içerecek şekilde, sürekli 
ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınmakta olan Doğu Anadolu Projesi , 
İdari, hukuki, kurumsal ve mekansal düzenlemeleri de içerecek şekilde 
yürütülmektedir. 

Kısaca, DAP olarak aldandırdığımız proje, Doğu Anadolu bölgesinde 
yeralan 14 il (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, 
İğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van) ile bölge ile homojenlik gösteren 
Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsamaktadır.Plan çalışmasında dikkate 
alınacak temel hedef ve amaçlar şöylece sıralanabilir. 

• Bölgenin diğer bölgelere göre geride olan sosyo-ekonomik gelişmesini 
hızlandıracak politika ve uygulamaları ortaya koymak, 

• Sektörel gelişmeleri hızlandırmak üzere, tarım, hayvancılık, su ürünleri, 
kentleşme, eğitim, sağlık, altyapı ve belediye hizmetleri, konut, çevre, 
enerji, ulaştırma, haberleşme, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
geliştirilmesi, ticaret, merkez köylerin desteklenmesi, turizm ve göç 
politikaları ve ilgili diğer alanlarda sektörel analizler yapmak ve öncelikleri 
belirlemek, 

• Bölgede kırsal ve kentsel gelişmeyi sağlamaya yönelik önemli kamu 
yatırımlarını belirlemek ve özel kesim yatırımlarını özendirici politika ve 
uygulamaları ortaya koyarak; bölgesel gelişmeyi kamu, yerel yönetimler, 
özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde geliştirmek, 

• Bölgedeki ve/veya bölge dışındaki girişimcilere (yabancı sermaye 
yatırımları dahil) yatırım alanlarının belirlenmesi, yatırım projelerinin 
hazırlanması, uygulanması, işletme yönetimi, teknoloji, finansman, 
pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve nitelikli eleman temini konularında 
somut öneriler geliştirmek, bunları koordine edecek kurumsal 
düzenlemeler önermek, 
Seçilmiş yatırım konularında, mevcut potansiyelin değerlendirilmesi ve 
yatırımcılara yön göstermek amacıyla değişik konularda fizilibiliteler 
hazırlamak, 

• Kentleşme oranı ve kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Türkiye 
ortalamasına çekilmesi için sektörel politika ve tedbirler önermek, önemli 
projelerin katılımcılık ilkesi içinde gerçekleştirilmesine yönelik öneriler 
hazırlamak, 

• Bölgesel istihdamın geliştirilmesi açısından önem taşıyan işgücü arz ve 
talebinin sektörel ve mekansal analizini yapmak, bölgedeki insan 
kaynaklarının geliştirilmesi konusunda sektörel yeni projeler önermektir. 

Ana Plan çalışmasının genel olarak kapsamı ve aşamaları ise şunlar 
olacaktır. 

• Mevcut durumun sektörel bazda incelenmesi, 
• Bölgesel kaynak potansiyelinin değerlendirilmesi, 
• Bölgenin Türkiye içindeki konumunun diğer bölgeler ile mukayeseli olarak 

belirlenmesi, 
• Bölgesel gelişme stratejisi ve senaryoların oluşturulması, 
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• Orta ve uzun dönem bölgesel gelişme planının hazırlanması, 
• Doğu Anadolu bölgesinin diğer bölgeler ve komşu ülkeler ile etkileşiminin 

incelenmesi. 

Diğer taraftan Ana Planda; 

• Bölge içi ve bölgelerarası göç hareketlerinin tespiti, 
• Bölgenin mevcut yerleşme düzeninin tespiti, 
• Bölgenin mevcut arazi kullanım durumunun tespiti, 
• Arazi kullanımına ve yerleşme düzenine ilişkin sorunların tespiti ve bunlar 

için çözüm önerileri geliştirilmesi, 
• Bölgenin mekansal gelişim planının uygulanabilmesi için gerekli olabilecek 

hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelerin neler olması gerektiğinin ortaya 
konması. 

Ana Plan, Devlet Planlama Teşkılatı’nın (DPT) sorumluluğunda ve 
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün denetim ve 
koordinasyonunda; Doğu Anadolu Bölgesinde kurulan Atatürk, Fırat, İnönü, 
Yüzüncü Yıl ve Kafkas Üniversitelerinin oluşturduğu Ortak Girişimce 
hazırlanmaktadır. 

Çalışmada, azami halk katılımı sağlanacak ve bunun sürekliliği için 
öneriler ve yöntemler geliştirilecektir. Çalışma sonucu ortaya çıkacak yatırım 
önerilerinin nihai seçiminden DPT sorumlu olacaktır. Ana Plan çalışması ile 
birlikte, yöre illeri için ortaya çıkacak potansiyel yatırım konularıyla ilgili değişik 
sektörlerde 64 adet fizilibite raporu da hazırlanacaktır. 

Doğu Anadolu Projesi Ana Planfnın Aralık 2000 tarihinde bitirilmesi 
planlanmıştır. 1 

Proje kapsamında hazırlanacak raporlar şöylece sıralanabilir. 

1. Mevcut Durum Ön Raporu 
2. Mevcut Durum ve Analizi Raporu 
3. Strateji ve Yeniden Yapılanma Senaryoları 
4. Doğu Anadolu Projesi Ana Planı 
5 Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (Yönetici Özeti) 
6 Fizibilite ve Ön fizibilite Etüdleri. 

Projenin Mevcut Durum Ön Raporu, Mevcut Durum ve Analizi Raporu 
ve Strateji ve Yeniden Yapılanma Senaryoları aşamaları tamamlanmıştır. 

Öte yandan bölgede DAP Ana Planını tanıtıcı bölge toplantıları 
tertiplenmektedir. Tanıtım toplantılarına il valileri, kaymakamlar, bölge 
müdürleri, il müdürleri, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri 
temsilcileri katılmaktadır. İlk toplantı 29-30 Nisan 1999 tarihlerinde Kars’da, 
ikinci toplantı 1-3 Haziran 1999 tarihlerinde Van’da, üçüncü toplantı 22-23 
Temmuz 1999 tarihlerinde Malatya’da ve dördüncü toplantı 31 Ocak-2 Şubat 
2000 tarihlerinde Muş’da yapılmıştır. 
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4.2. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısının Türkiye 
ile Karşılaştırması 

Doğu Anadolu Bölgesi bir çok sosyo-ekonomik gösterge itibariyle 
Türkiye’nin en geri kalmış bölgesidir. 

Doğu Anadolu Bölgesi coğrafi bölgeler arasında yüzölçümü itibariyle 
158.972 Km2 alanı ile birinci durumda, 1997 Genel Nüfus Sayımına göre 5,6 
milyon kişilik nüfusu ile yedinci sırada yer almaktadır. Bölgenin fert başına 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 1619 $ (Türkiye 3,021 $) ve Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla içindeki payı da yüzde 4,2 seviyelerindedir. 

Bölgede nüfus artış hızı, Türkiye nüfus artış hızının altındadır. 1990- 
1997 arası yıllık ortalama nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının binde 15.08 
iken, Bölgede ortama hız binde 1.2'dir. Diğer yandan, Doğu Anadolu Bölgesi 
ülkenin nüfus yoğunluğu en düşük olan bölgesidir. Nüfusun en yoğun olduğu 
Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında yaklaşık 5 kata varan bir 
nüfus yoğunluğu farkı vardır. Nüfus yoğunluğunun az olmasının en önemli 
nedenleri, topoğrafyanın engebeli oluşu ve yükselti nedeniyle iklim 
koşullarının sert olmasıdır. Doğal nedenlerin yanısıra en çok göç veren bölge 
olması da demografik göstergeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde, doğurganlık ve bebek ölüm oranları da çok yüksektir. 

Türkiye genelinde 1978-1993 döneminde doğurganlık düzeyinde önemli 
bir düşme söz konusudur. Türkiye’de doğurganlık düzeyi bu dönemde %60 
azalarak kadın başına 4.3 doğumdan, 2.7 doğuma düşmüştür. Bölgede ise 
kadın başına doğurganlık oranı 4.4’dür. Bebek ölüm hızı da Bölgede ülke 
ortamasından 1.5 kat daha fazladır. 

Bölgede 1997 yılı verilerine göre toplam nüfusu 100.000’in üzerinde olan 
14 il bulunmaktadır. Toplam nüfusa göre sıralama yapıldığında en büyük kent 
Erzurum’dur. Erzurum’u Malatya, Van ve Elazığ izlemektedir. Sıralanan bu 
dört il aynı zamanda toplam nüfusu 500.000’in üzerinde olan illerdir. Nüfusu 
500.000’in üzerinde olan bu dört ilde toplam nüfusun %50’si yaşamaktadır. 

4.3. Bölgenin Sorunları ve Potansiyelleri 

4.3.1. İklim ve Topografya 

Bölgenin coğrafyası, önemli kısıtlar getirmektedir. Bölge iklimi uzun ve 
sert kışları ve kurak yazları ile karasal bir iklimdir. Bölgenin büyük bir 
kısmında donlu gün sayısı çok yüksektir. Bölge topografik yapı itibariyle de 
olumsuzluklara sahiptir. Ortalama yükseklik 1649 metredir. 

Karlı ve donlu gün sayısının yüksekliği ve ortalama yüksekliğin fazlalığı 
tarımsal faaliyetlerin türünü ve yoğunluğunu kısıtlamakta, tarımda birim 
araziden alınan verimi sınırlandırmakta ve Bölgenin büyük bir bölümünde 
hayvancılığı başat ekonomik faaliyet haline getirmektedir. Diğer yandan bu 
iklim yapısı ulaşımı güçleştirmekte, özellikle kırsal kesimde yollar uzun süre 
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kapalı kalmaktadır. Bu da kırsal kesimin pazar ekonomisiyle ve diğer 
bölgelerle bütünleşmesini güçleştirmektedir. 

4.3.2. Nüfus, İşgücü, Göç 

Bölgede doğal nüfus artış hızı yüksektir. Bölgenin bazı illerinde doğal 
nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının iki misline yakındır. Kadının eğitim 
düzeyinin düşüklüğü, doğum kontrol yöntemlerinin bilinmemesi, az bilinmesi, 
ya da kırda aile planlaması hizmetlerine ulaşılamaması yüksek artışının 
sebeplerindendir. 

Yüksek bir hızda artan nüfusu istihdam edecek iş olanakları kısıtlı 
olduğundan kır, fazla nüfusunu Bölge içine ve dışına göç vermektedir. 
Kentlerde de istihdam olanakları yeterli hızda artmamakta, Bölge kentlerinden 
de bölge dışına göç yaşanmaktadır. Diğer yandan yüksek göç oranına 
rağmen, işsizlik hem kırda, hem kentlerde yaygındır. Atıl emeğin bir kısmı 
Bölge içi ve bölge dışında mevsimlik geçici işlerde çalışmakla birlikte, açık ve 
gizli işsizlik çok yüksektir. 

Kırda ve kentte bağımlılık ve işsizlik oranları yüksek, tarımda, sanayide 
ve hizmetlerde verimlilik düşüktür. Bunların sonucu olarak kişi başına gelir de 
düşüktür. Diğer yandan kırdan kente yoğun olarak yaşanan göç, Bölgenin belli 
başlı kentlerinde işsizliği ve marjinal işlerde çalışanları arttırmakta, 
gecekondulaşmayı yaygınlaştırmakta, kent altyapısı, eğitim ve sağlık 
hizmetleri üzerinde baskı oluşturmaktadır. 

Nüfusa yönelik politikalar diğer tüm sektörlerdeki yaratılacak 
potansiyellere bağlıdır. Tarım, sanayi, eğitim, sağlık, kültür gibi sektörlerdeki 
her türlü yatırım doğrudan nüfusa etki edecektir. Bu nedenle nüfus politikası 
bağımsız bir politika gibi algılanmamalı , diğer politikalarla birlikte 
düşünülmelidir. 

4.3.3. Sanayi 

Birkaç il dışında Bölgenin sarp ve yüksek arazi yapısı ile karlı ve donlu 
gün sayısı ulaşımı güçleştirmekte, özellikle kırsal kesimde yollar uzun süre 
kapalı kalmaktadır. Ulaşım güçlüğü ve ulaşımın yüksek maliyeti kırsal kesimin 
pazar ekonomisiyle, Bölgenin kendi içinde ve diğer bölgelerle bütünleşmesini 
güçleştirmektedir 

Bölge, ülke nüfusunun ve pazarın ağırlık merkezine, ana ithal ve ihraç 
kapılarına uzaktır.Bölgedeki sanayilerin büyük bir kısmı, girdileri büyük ölçüde 
Bölge içinden temin edilen hammaddeye dönük endüstrilerdir. Hammaddesini 
bölge dışından temin eden işletme sayısı az olmakla birlikte, yerel ve bölgesel 
pazara dönük endüstriler dışında pazarının önemli bir kısmını Bölge dışı 
pazarların teşkil ettiği işletme ve sanayiler de bulunmamaktadır. 

Yerel ve bölgesel pazarın küçüklüğü nedeniyle Bölge dışı pazarlarda 
rekabet edemiyen işletmelerde, ölçek ekonomilerinden yararlanabilecek 
büyüklüğe ulaşılamamakta, bu da rekabet gücünü düşürmektedir. 
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Sanayileşme göstergeleri açısından, Bölgede Malatya, Elazığ ve 
Erzurum 1.derece çekim merkezleri, Erzincan ve Van ise ikinci derecede 
çekim merkezleri olarak ortaya çıkmaktadır. 

4.3.4. Tarım ve Hayvancılık 

Bölge ekonomisi büyük ölçekte tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 
Tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüksek, sanayide 
çalışanların payı düşüktür. 

Bölgede nüfus baskısı nedeniyle, tarımsal işletmelerde arazi varlığı 
küçülmüş ve araziler parçalanmıştır. Topografik özellikler ve yükselti 
nedeniyle arazilerinin önemli bir kısmı, daimi çayırlara terk edilmiştir. Küçük 
toprak sahipleri kendi ihtiyaçlarını öncelikle karşılayabilmek için arazi 
varlıklarının büyük bir bölümünü buğday ekimine ayırmakta, yeni ürünler ve 
yeni tarım tekniklerini benimsememektedirler. Bu tutum Bölgeye yeni tarım 
tekniklerinin ve yeni ürünlerin sokulmasını güçleştirmekte, ekili-dikili tarımda 
ve hayvancılıkta verimliliğin yükseltilmesinde önemli bir engel teşkil 
etmektedirler. Bölgede işlemeli tarıma uygun olmayan 6. ve 7. sınıf arazilerin 
tabii ve suni mera haline dönüştürülmesi, hem hayvancılık açısından büyük 
önem taşıyan kaba yem açığının giderilmesine, hem de erozyon sorununun 
azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 

Karlı ve donlu gün sayısının yüksekliği ve ortalama yüksekliğin 
fazlalığı, tarımsal faaliyetlerin türünü ve yoğunluğunu kısıtlamakta, ekili dikili 
tarımda birim araziden alınan verimi sınırlamaktadır. Yükseltinin ve karlı, 
donlu gün sayısının fazlalığı, Bölgenin büyük bir bölümünde hayvancılığı ana 
ekonomik faaliyet haline getirmiştir. Ancak hayvancılık da önemli sorunlarla 
karşı karşıyadır. 

Hayvancılık büyük ölçüde çayır ve meraya dayanmaktadır. Artan kırsal 
nüfus baskısı ve 1970’lerin sonuna kadar olumlu gelişen iç ticaret hadlerinin 
ortak etkisiyle hayvan varlığı süratle artarken, hayvan (büyükbaş hayvan 
birimi) başına düşen çayır-mera alanı süratle azalmıştır. Bu kaba yem açığını 
ortaya çıkarmıştır. 1980'lerdeki olumsuz piyasa koşullarının ve hayvansal ürün 
ithalatının serbest bırakılmasının etkisiyle hayvan varlığı azalmışsa da, kaba 
yem açığı devam etmektedir. Kaba yem ihtiyacının büyük bir kısmının temin 
edildiği meralar orta malı olduklarından, bunlar aşırı otlatılmakta, bu nedenle 
mera verimi düşmekte, ve kaba yem açığı artmaktadır. Diğer yandan 
meralardan elde edilen ot açıkta depolanmakta, silaj bilinmediğinden besin 
değeri düşmektedir. 

Hayvan ırkının büyük bir kısmı ıslah edilmemiş yerli ırklardır. Bunların et 
ve süt verimleri düşüktür. Kaba yem açığı olduğundan ve hayvanlar dengesiz 
beslendiğinden, yüksek verimli yabancı ırkların verimi, Bölge koşulları altında 
yarı yarıya düşmektedir. Diğer yandan Bölgeye getirilen yabancı ırklar ve ıslah 
edilmiş yerli ırklar, ilkel koşullarda barındırılmaktadır. 
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Veterinerlik hizmetlerinin yetersizliği ve kıştn yolların kapanması 
nedenleriyle hayvanların hastalanması halinde tedavi edici kişi ya da 
kurumlara ulaşımdaki güçlük ve bu nedenle hayvanın ölüm riskinin yüksekliği, 
yoksul üretici için yüksek risk oluşturmakta, bu nedenle hayvanın ölüm riskini 
daha fazla hayvana yayma yaklaşımı ile üretici yerli ırkları tercih etmektedir. 
Bu nedenle üstün yabancı ırkların ya da ıslah edilmiş yerli ırkların, yerli ırklara 
ikamesi güçleşmektedir. 

Hayvancılık yapan küçük üreticiler, kırsal kesimde dağınık yerleşim 
birimlerinde yaşadıklarından ve çoğu yerde topografik ve iklimsel nedenlerle 
buralara ulaşım güç olduğundan, merkezi süt işleme tesisleri kurulamamakta, 
kurulanlar ekonomik olarak ve tam kapasite ile çalıştırılamamakta, süt iyi 
değerlendirilememekte ve standart dışı ürünler pazarlanamamaktadır. 

Ortaboy üreticiler ya da besiciler, hayvanlarını batıdaki ana tüketim 
merkezlerinde değerlendirmekte, ancak uzun taşıma mesafesi nedeniyle 
hayvan ağırlığında fire verilmektedir. Diğer yandan üreticilerin kırsal kesimde 
çok dağınık bir şekilde yerleşmiş olmaları nedeniyle, üreticilerin üretici birlikler 
kurmaları, etkin mera işletimi, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve ürün 
işlenmesi ve pazarlanmasında ortak hareket etmelerini güçleştirmektedir. 

Diğer yandan 1990 larda yaygınlık kazanan ve amacından uzaklaşan 
sınır ticareti de hayvancılığı olumsuz etkilemekte, sınır ticareti yoluyla çok 
miktarda hayvan ülkeye girmekte, bu da Bölgede fiyatları düşürerek küçük 
üreticileri zor durumda bırakmaktadır. 

Meyve ve sebzecilik, iklim koşulları nedeniyle çok yaygın değildir. Mikro 
iklime sahip olan bazı vadilerde ve alçak ovalarda yetişen meyve ve 
sebzelerin de Bölge içi ulaşım güçlüğü, Bölge dışı ana pazarlara uzaklık ve 
etkin üretici örgütlerinin yokluğu nedeniyle iyi değerlendirilememektedir. 
Bölgede yetiştirilen en önemli meyve türleri kayısı, ceviz, elma ve armuttur. 
Türkiye kayısı üretiminin %64'ü Bölgeden sağlanmaktadır. İşleme ve 
pazarlamaya yönelik tesislerin geliştirilmesi halinde kayısı Bölge için çok 
önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürecektir. 

Bölgede hayvancılığın geliştirilmesine yönelik olarak üretici-sanayici 
entegrasyonu önem taşımaktadır. Tarımsal üretim içerisinde yem bitkileri 
üretiminin payının arttırılması için uygun yem bitkilerinin araştırmalarla 
belirlenip, üretimlerinin teşvik edilmesi öncelik taşımaktadır. Nitekim 
hayvancılığı gelişmiş ülkelerde özellikle büyük baş hayvan yetiştiriciliği ağırlıklı 
olarak kaliteli kaba yeme dayalı yapılmaktadır. 

işletmelerde birim girdiden en yüksek verimi sağlamak için yerli ırkların 
yerine kültür melezleri ve kültür ırklarının ikamesi çalışmalarına devam 
edilmektedir. Bölgede modern anlamda sığır, keçi, koyun barınakları yok 
denecek kadar azdır. Modern barınakların tesisi zorunlu olmakla birlikte, 
barınak maliyetleri uygun iklime sahip yerlerde açık veya yarı açık besi 
uygulamaları ile minimize edilmelidir. 
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Bölgede sözleşmeli hayvancılık modelinin uygulanması önem 
taşımaktadır. Ancak DAP Bölgesinde Elazığ, Erzincan ve Erzurum illerinde 
sözleşmeli hayvancılık modeli sadece tavukçuluk sektöründe 
yürütülmektedir. Bunun dışında büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliğinde 
böyle bir model uygulanmamaktadır. Bu nedenle entegre işletmelerde 
sözleşmeli hayvancılık modelinin etkinleştirilmesi gereklidir. Uzun vadede bu 
model ile modern hayvan yetiştirme tekniklerini öğrenecek olan yetiştirici, 
yetiştirici birlikleri bünyesinde organize olarak daha üretken hale gelecektir. 

4.3.5. Çevre 

Ormanların zamanla tahrip edilmiş olması, çayır mera alanlarının 
azalması ve buralardaki aşırı otlatma nedeniyle, Bölge erozyon sorunu ile 
karşı karşıyadır. Erozyon, meraların verimini azaltmakta, baraj göllerinin 
ekonomik ömrünü ve buralardaki biyolojik hayatı tehdit etmektedir. Diğer 
yandan nehirler ve bunların üzerindeki baraj gölleri, yalnızca erozyonun değil, 
kent ve sanayi atıklarının da tehdidi altındadır. Bölgedeki sınırlı sanayi, Fırat 
ve kollarını, baraj göllerini ve doğal gölleri kirletmektedir. Arıtma tesisleri 
yeterince yaygın değildir. 

Diğer yandan Bölgenin bazı kentlerinde kalitesiz kömür kullanılmasından 
ileri gelen ciddi hava kirliliği sorunları vardır. 

4.3.6. Altyapı 

Bölgenin belli başlı kentleri altyapı yetersizlikleri içindedir. Su, 
kanalizasyon, elektrik altyapısı yetersizdir. Özellikle elektrik altyapısının 
yetersizliği sık sık uygulanan elektrik kesintileri, mevcut sanayi tesislerinin 
verimliliğini etkilemekte ve potansiyel girişimciler için caydırıcı bir etmen 
oluşturmaktadır. 

4.3.7. Eğitim, Sağlık 

Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersizdir. Bu alanlardaki asıl sorun fiziki tesis 
yetersizliğinden çok eleman sorunudur. Nitelikli personel Bölgede 
tutulamamaktadır. Eğitim, sağlık hizmetlerinin ve genel kent yaşamı kalitesinin 
düşüklüğü, Bölgede nitelikli personel tutulmasını güçleştirmekte, nitelikli 
personel tutulmayışı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmektedir. 

Sağlık ve eğitim hizmetlerinin Bölgedeki her kademedeki yerleşim 
birimine indirgenebilmesi ile nüfusun dengeli dağılımı ortaya çıkabilecektir. 

4.3.8. Ulaşım 

Bölge ulaşım açısından sorunludur. Kuzeyde Karadeniz limanlarıyla, 
güneyde GAP bölgesiyle, ulaşım kanalları zayıftır. Topografik özellikler, 
ulaşımı birçok hatta pahalı hale getirmekte, kışın yolları açık tutmak büyük bir 
sorun olmakta, özellikle birçok ilin kırsal kesiminde uzun kış ayları boyunca 
dış dünya ile ulaşım bağlantısı kesilmektedir. Ulaşımın hızlı ve güvenli 
olmaması nedeniyle sanayi işletmeleri, ulaşımın daha iyi olduğu yörelerdeki 
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rakiplerine görece rekabet güçlerini düşüren, daha fazla girdi stoku 
bulundurma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaktadır. Ulaşım güçlüğü, birçok 
ilde kırsal kesimin pazarla bütünleşmesini ve kentlerde sunulan hizmetlerden 
daha büyük ölçüde yararlanmasını olanaksız hale getirmektedir. 

Diğer yandan Türkiye’nin doğusundaki komşu ülkelerin serbest pazar 
ekonomisine geçişleri ve dünya ekonomisine açılmaları ile DAP Bölgesi, bu 
ülkelerin dünya ile bağlantılarında önemli bir rol üstlenecektir. Boru hatları 
projelerindeki gelişmeler, azalan terör ve güvenlik sorunları, Bölgede bazı 
yerleşim ve üretim merkezlerinin birer gelişme odağı olarak ortaya çıkmaları 
da ulaşım sektörünün olumlu yönleri olarak değerlendirilebilir. 

4.3.9. Yerleşim Yapısı 

Nüfus Bölgenin büyük kentlerinde yoğunlaşmaktadır. DAP Bölgesindeki 
kentler, halen mevcut olan birçok sosyo-ekonomik ve fiziki planlama sorunları 
nedeniyle, işlevlerini tam olarak yerine getirememektedir. Bu sorunların 
başlıcaları; bölgenin çoğunluğunun deprem kuşağında yer alması, kısıtlı tarım 
alanının işgali, bölge kentlerindeki hızlı nüfus artışı, kentlerdeki istihdam 
olanaklarının yetersizliği, konut açığı ve gecekondulaşma, kentsel donanım ve 
altyapı hizmetlerinin yetersizliği, yerel yönetimlerin kapasite yetersizliğidir. 

Bölgenin güneyinde yer alan Malatya, Elazığ ve Van önemli merkezler 
olarak ortaya çıkmaktadır. Kuzeyde ise Erzurum, nüfus artış hızı bölge 
ortalamasının üstünde olan bir kenttir. Erzincan elverişli bir konumda 
bulunmasına rağmen, yaşanan depremler kentin gelişimini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Kars’ın ve Gümüşhane’nin ise nüfus artış hızları Bölge 
ortalamasının altındadır. 

Bölgenin kırsal alandaki yerleşme merkezlerinin sayıca çok fazla olması 
ve dağınık bir durumda olması, bu merkezlere yönelik hizmet yatırımlarının 
maliyetini arttırmaktadır. Kırsal nüfusa götürülen bazı hizmetlerin toplandığı 
merkez köylerde ise hizmet düzeyi ve kalitesinin yetersizliği ve çevrelerindeki 
köylerden çok farklı olmayan ekonomik yapılarıyla kendilerinden beklenen 
fonksiyonları görememekte ve gelişememektedir. 

Bölgedeki kentlerin çoğu, çevrelerine göre daha elverişli yaşam 
koşullarına sahip olan doğu-batı yönlü iki büyük koridorda ve bunlarla 
bağlantılı vadilerde toplanmıştır. Aynı zamanda bu koridorlar Bölge 
nüfusunun, imalat sanayi tesislerinin ve bu tesislerde çalışan işgücünün çok 
büyük bir bölümünü barındırmaktadır. Bölgenin kuzey yarısındaki ana koridor, 
Erzincan-Erzurum-Kars arasında uzanmaktadır. Güneydeki ana koridor ise 
Malatya-Elazığ-Bingöl-Muş-Van arasında uzanmaktadır. Gelecekte de bu 
koridorlardaki yerleşmeler daha yüksek büyüme oranlarına sahip olacaklar ve 
sonuçta büyük yerleşmeler bu koridorlarda yoğunlaşacaktır. 

4.3.10. Turizm 

Bölgede turizmin gelişmesinin önündeki engeller olarak; erişebilirliğin güç 
olması, Bölgeye gelecek turistlerin gezileri için daha fazla zaman 
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ayırmalarının gerekmesi, yolculuk giderlerinin fazla olması ve konforlu turizm 
olanaklarının yetersiz oluşu sayılabilir. Erzurum İran’dan gelenlerin 
kullandıkları bir transit merkezdir. Bölge belirli bölgelerinde kış ve kültür 
turizmi açısından ümit vaadetmektedir. Ancak bu potansiyelin 
değerlendirilmesi için havayolu ulaşımının teknik altyapısının iyileştirilmesi, kış 
sporlarının geliştirilmesi, kompoze turlar düzenlenmesi, konaklama tesislerinin 
ve yol üstü dinlenme tesislerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

4.4. Uzaktan Eğitim Sistemi 

Doğu Anadolu Bölgesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin yaygınlığı çok 
düşük düzeylerdedir. Özellikle hızla yaygınlaşan eğitimde bilgi teknolojilerinin 
kullanımına, bölgede ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede pilot proje 
olarak DAP Ana Planı kapsamındaki beş üniversite ( Atatürk, Fırat, İnönü, 
Kafkas ve Yüzüncüyıl Üniversiteleri) ile Devlet Planlama Teşkilatı arasında 
uzaktan eğitim (remote/tele-education) sistemi kurulması planlanmaktadır. 

Bu proje ile, Doğu Anadolu Bölgesindeki bu üniversitelerde yaşanan 
öğretim üyesi sıkıntısının azaltılarak eğitim seviyesinin arttırılması ve 
dolayısıyla bölge ile merkez arasındaki dengesizliklerin en aza indirilmesi 
amaçlanmaktadır. Kurulacak olan sistem ile Ankara’dan bölgedeki üniversite 
öğretim üyelerine, öğrencilere, iş kesimine ve yöre halkına uzaktan konferans 
verilebilecektir. 

Bu altyapı gerçekleştirildiğinde, özellikle uluslararası örgütlerle 
telekonferans olanağı da elde edilebilecektir. OECD, Dünya Bankası gibi 
uluslararası kuruluşların böyle bir altyapıları olduğu göz önüne alındığında, 
gerek bu örgütlerle ortaklaşa düzenlenecek seminer, konferans, workshop gibi 
organizasyonlar, gerekse istem halinde birebir görüşmeler 
gerçekleştirilecektir. Diğer yandan bölge üniversiteleri, hem birbirleri ile, hem 
de yurtdışındaki üniversiteler, araştırma enstitüleri ve uluslararası kuruluşlarla 
iletişim (interaktif) kurabileceklerdir. 

4.5. Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesi 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de küçük ve orta boy işletmelerin 
(KOBİ) önemi her geçen gün artmaktadır. KOBİ’ler düşük maliyetlerle istihdam 
olanağı sağladığı gibi, teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmelere daha kolay 
uyum sağlayabilmektedirler. Nitekim Türkiye Halk Bankası tarafından 1996- 
1997 yıllarında verilen KOBİ kredileri ile bir kişilik istihdam ortalama 5000 
dolar ile sağlanabilmiştir. Ülkemizde imalat sanayinde bir kişilik istihdam için 
gerekli olan yatırım tutarı ise ortalama 100 bin dolardır. Ayrıca KOBİ’ler 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de geri kalmış yörelerin 
geliştirilmesinde önemli bir işleve sahiptir. 

DAP Ana Planı kapsamında, sivil toplum örgütlerinin projeye katılımı ve 
özel sektöre yönelik yapılabilirlik etüdlerinin hazırlanması gibi çalışmalar yer 
almakla birlikte, bölgenin kalkınması ve hazırlanmakta olan DAP Ana Planına 
altyapı oluşturulması için, Doğu Anadolu Bölgesinde pilot üç il seçilerek DAP 
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Ana Planına paralel olarak özel sektörün güçlendirilmesine yönelik iki aşamalı 
bir programın uygulanması, DAP kapsamında bölgede yapılan toplantılarda 
önemle dile getirilen bir husus olmuştur. 

Projenin birinci aşamasında potansiyel yatırımcıların bir eğitim 
programından geçirilmesi öngörülmektedir. Hazırlanacak olan eğitim 
programında yer verilebilecek konuların bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

Bilgi ve iletişim alanında: internet kullanınmı, elektronik ticaret, kamu ve özel 
sektör bilgilendirme merkezleri ve sivil toplum örgütleri, bilgi iletişim ağları ve 
bilgi kaynaklarına erişim, tasarım tescil, marka tescil, marka tescil, patent, 
barkod,TSE, AB, ISO gibi standartlar, eko-etiketleme, ÇED, tüketici hakları, 
Reklam Kurulu konuları incelenecektir. 

Pazarlama ve yurtdışı işbirliği alanında: Bu konu altında dış ticarette 
uluslararası ödeme şekilleri, ihracatta devlet yardımları, sektörel dış ticaret 
şirketleri, İGEME, İhracatçılar Birliği, pazarlama teknikleri, gümrük 
beyannamesi, yurtiçi ve yurtdışı ihaleler konuları incelenecektir. 

Finansman alanında: KOBİ teşvik belgesi, Halkbank, Vakıfbank, Emlakbank 
ve Eximbank kredileri, factoring, finansal kiralama, risk sermayesi, yabancı 
semaye teşvik mevzuatı, danışmanlık firmaları gibi konular incelenecektir. 

Üretim alanında: Üretim planlaması, bakım planlaması, hizmetiçi eğitim, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği, yatırım ve üretime yönelik araştırma kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri gibi konular incelenecektir. 

İkinci aşamada ise seçilecek pilot illerde, Valiiikler-Üniversite-Sanayi 
işbirliği ile proje ve yatırım danışmanlığı bürolarının kurulması yararlı 
görülmektedir. Bu bürolarda çalışacak elemanların bir eğitim programından 
geçirilmesinden sonra, teşvik belgesi düzenlenmesi, ihracat pazarlarının 
belirlenmesi, uygun yatırım alanları gibi konularda yatırımcıların 
yönlendirilmesi hedeflenmektedir. 

DAP Ana Planı kapsamında hazırlanacak ve özel sektör yatırımcılarına 
sunulacak olan yapılabilirlik etüdlerinin tamamlanma aşamasından önce 
sözkonusu danışmanlık bürolarının oluşturulmasında yarar görülmektedir. 
Danışmanlık bürolarının KOBİ’lere yönelik olarak geniş bir yelpazede hizmet 
sunması, yatırım, üretim, pazarlama gibi süreçlerde danışmanlık vermesi, 
KOBİ'lerin çeşitli prosedür ve resmi işlemlerinde merkezi yönetime en az 
bağımlı olmasını sağlayacak şekilde çalışması öngörülmektedir. 

Bu projenin pilot illerde başarıya ulaşması halinde, bölgede yeralan diğer 
illerde de benzer uygulamaların yapılması yararlı görülmektedir. 
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5. YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ 

5.1. Gerekçe 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı bölgesel gelişme stratejilerinde; 
bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve gelişme imkanlarının 
belirlenmesi amacıyla, bölgesel planlama faaliyetleri ile, ilgili idarelerce 
gerçekleştirilecek fiziksel planlama çalışmalarının uyum içinde ele alınması 
öngörülmüştür. 

Bu kapsamda, sektörel ve makro kalkınma planlarının etkinliğinin 
artırılması, uygulamanın mekan boyutunu dikkate alacak şekilde 
yaygınlaştırılması ve öncelikli yörelere etkili kaynak tahsisi sağlanması ve bu 
amaçla bölgesel kalkınma projeleri hazırlanması, yerel kaynakları harekete 
geçirmek açısından önem taşımaktadır. Bunun yanısıra, hızlı göçün 
dengelenmesi, çevre ve mekan kalitelerinin korunarak kentsel büyümenin 
denetim altına alınabilmesi ve sosyo-ekonomik orta vadeli gelişme deseninin 
belirlenmesi için de bölgesel gelişme planları hazırlanması ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. 

5.2. Amaç 

Yeşilırmak ve kollarının yeraldığı havzada akı rejiminin düzensizliğinden 
kaynaklanan taşkınlar, erozyon, su ve çevre kirliliği sorunları önemli boyutlara 
ulaşmıştır. 

Bu proje ile, ekolojik dengeyi bozmadan en uygun ve ekonomik arazi 
kullanım planlamasının yapılabilmesi, doğal kaynakların güncel takibinin ve 
yönetilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, erozyonun 
önlenmesi, su kirliliğinin kontrolü, meraların ıslahı, orman alanlarının 
belirlenmesi ve izlenmesi, şehirleşme ve sanayileşmenin takibi ile planlı 
gelişme konularında sorunların çözümü sağlanacaktır. 

Projenin coğrafi alanı Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Yozgat illerini 
kapsayan Yeşilırmak ve kollarının oluşturduğu havzadır. Bu alanda yeralan 
illerin valilikleri projede işbirliği yapmak üzere, 23 Eylül 1997 tarih ve 97/9991 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeşilırmak Havzası İl Özel İdareleri Hizmet 
Birliğini kurmuşlardır. 

Orta ve uzun dönemli sürdürülebilir gelişmeyi amaçlayan Yeşilırmak 
Havza Gelişim Projesi için ortak bir veri tabanı oluşturulması amacıyla, 
"Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi" olarak adlandırılan bir çalışma, Devlet 
Planlama Teşkilatı ile Hizmet Birliği'nin uygun görüşleri ile Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) 
tarafından başlatılmıştır. 

Halen, Marmara Araştırma Merkezi'nce yürütülmekte olan bu çalışma 
kapsamında, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojileri yardımı 
ile havza yükseklik modeli oluşturulacak, güncel arazi kullanım haritaları, 
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yerleşim yerleri, tarım, orman ve mer'a alanları, erozyon riski gibi bilgi 
katmanlarından oluşacak bir veri tabanı geliştirilecek ve bu taban çözüm 
amaçlı gelişme projeleri için temel oluşturacaktır. 

Bu projenin yanısıra, bölgenin önem arzeden sorunlarını çözmede temel 
stratejileri belirleyecek ve tüm sektörel hedefleri kapsayacak olan "Bölgesel 
Gelişme Ana Planı" çalışmasının iş tanımı hazırlanmış olup, gerekli finansman 
temini sağlandıktan sonra plan çalışmalarına başlanılacaktır. 



6. MARMARA BÖLGE PLANI 

Türk kalkınma plancılığında, mekan planlamasının bir araç olarak 
yeterince kullanılmamış olması, plancılığımızı düzenli ve dengeli yerleşme ve 
sanayileşme politikaları araçlarından mahrum bırakmıştır. 

Bölgesel ve kentsel planlamaya gerekli önemin verilmemesi, arazi ve 
doğanın yanlış kullanımı, erozyon, çarpık yapılaşma, altyapı eksiklikleri, aşırı 
betonlaşma, afet riski taşıyan bölgelere uygun yapılaşmanın sağlanamaması, 
dere yataklarının ıslah edilememesi, hatalı yer seçimi, malzeme kalitesizliği ve 
denetim yetersizliği gibi nedenler ülkemizde yaşanan doğal olayların genellikle 
büyük zararlara yol açmasına neden olmaktadır. 

17 Ağustos 1999 tarihinde, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Bolu, 
Bursa ve Eskişehir illerinde yaşanan deprem özellikle Kocaeli, Sakarya ve 
Yalova’da daha etkili olmuş, ağır can ve mal kaybına yol açmıştır. Yanlış arazi 
kullanımı, çarpık yapılaşma, afet riski taşıyan bölgelerde uygun yapılaşmanın 
sağlanamaması gibi nedenler Kocaeli merkezli depremin faciaya dönüşme yol 
açmıştır. 

Deprem Türkiye nüfusunun yüzde 23’lük bir bölümünü oluşturan 14,5 
milyon insanın yaşadığı ve Türkiye ekonomisinde önemli paya sahip bir 
bölgeyi etkilemiştir. Depremden en ağır derecede etkilenen, can kaybı ve 
maddi hasarın en ağır olduğu nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 6 
civarındadır. 

Depremin etkilediği 7 ilin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı yüzde 34.7, 
sanayi katma değeri içindeki payı ise yüzde 46.7 seviyesindedir. Depremden 
en yoğun biçimde etkilenen ve Deprem Bölgesi olarak nitelenen Kocaeli, 
Sakarya ve Yalova, toplam GSMH içinde yüzde 6.3, sanayi katma değeri 
içinde ise yüzde 13.1’lik paya sahiptir. 

Bölge; petrol arıtımı, petro-kimya, tekstil hammaddeleri, metal ana 
sanayii ve motorlu kara taşıtları yapım, montaj ve onarımı ve lastik sanayiinde 
önemli bir ağırlığa sahiptir. 

Deprem Bölgesinde fert başına gelir düzeyi de Türkiye ortalaması ile 
karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Kişi başına GSMH olarak Türkiye 
ortalaması 3,031 dolar, bölgedeki 7 ilin ortalaması 4,581 dolardır. Kocaeli, 
Sakarya ve Yalova bölgesinde ise kişi başına GSMH 5,813 dolardır. Bu 
anlamda bölge tüketim açısından da önemli bir paya sahiptir. 

Kocaeli ili ve çevresinde meydabna gelen deprem sadece İstanbul 
metropolü ve bölgede bulunan illeri değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve 
sosyal yaşamını da etkilemiştir. Örneğin Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ve 
DİE’nin ortak yürüttüğü İmalat Sanayine Depremin Etkisi Anketi sonuçlarına 
göre imalat sanayinde toplam zarar 657.9 trilyon TL. olup, toplam üretim kaybı 
da 361.9 trilyon TL’dir. Bu durumda toplam üretim kaybı Türkiye imalat sanayi 
içinde % 0.95, deprem bölgesi imalat sanayi içinde ise % 5.81’dir. 
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Ayrıca, I.ve II. Derecede deprem kuşaklarında yer alan Marmara Bölgesi; 
İstanbul, Kocaeli, Bursa illeri başta olmak üzere çok hızlı fakat düzensiz bir 
gelişme gösteren bölgelerimizin başında gelmektedir. Bölgede bu nedenle 
yaşanan sorunlar ve nedenleri şu şekilde özetlenebilir; 

• Çevre şartlarına, afet risklerine, ülke dengelerine, bilimsel kurallara uygun 
bir yerleşim politikası ile bunu uygulamaya aktarmak üzere bir mekan 
planlamasının yapılamamaış ve uygulamaya konulamamış oluşu, 

• Yer seçimi ve projelendirme aşamalarının istismara açık hale gelmesi ve 
inşaat aşamasının denetlenmesi, 

• Yanlış arazi kullanım kararları nedeniyle, sanayi, konut ve iş yerlerinin 
birarada yer alması, 

• Göç’ten kaynaklaman nüfus artışının sosyal ve teknik altyapının yetersiz 
kalmasına yol açması, 

• Çarpık yapılaşmayı özendirici imar afları, 
• Başta İstanbul olmak üzere bölgedeki kentlerin düzensiz ve kontrolsüz 

büyümesi ve sanayi ile milli servetin büyük bir kısmının burada 
yoğunlaşması, 

• Hızlı ve mekansal anlamda düzensiz sanayileşme, 
• Tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması, 
• Kıyı şeridinin yoğun bir şekilde yapılaşması, 
• Arazi fiyatlarının kontrolsüz ve hızlı bir şekilde yükselmesi ve arazi 

spekülasyonu, 
• Bölgede deniz ve demiryolu ulaşımının yeterince kullanılmaması, 
• Su havzalarında yapılaşmaya izin verilmesi, 
• Yoğun, düzensiz sanayileşmenin ve özellikle ikinci konutların deniz ve su 

kirliliğine yol açmaları. 

Kuzey Anadolu fay hattının batıya doğru kırılmaya devam edeceği 
bilindiğine, zamanı bilinememekle birlikte gelecekte de deprem olabileceği 
varsayımına göre Marmara Bölgesi planlamasının yeniden ele alınarak en 
azından depreme karşı hazırlıklı olunabilecek bir yeniden yapılanmaya gitmek 
gerekmektedir. Dolayısyla, depremin yol açtığı sorunların acilen çözülebilmesi 
ve ileriye yönelik önlemlerin alınabilmesi için mevcut durum; bölge planı, kent 
planı ve arazi kullanımı açısından irdelenerek biran önce Marmara Bölgesi 
Gelişme Projesi hazırlanması önem kazanmaktadır. 

Marmara Bölge Plam'nın amaçları Kocaeli-Sakarya-Yalova Bölgesinde, 
depremin yarattığı olumsuzlukların giderilmesi, kentsel alanlara yönelik göçün 
dengelenmesi, tarım, sanayi, ticaret, turizm, konut vb. konulara ilişkin yerleşim 
alanlarının afet riskleri de dikkate alınarak hazırlanacak bir arazi kullanım 
planına göre yönlendirilmesi, çevre ve mekan kalitelerinin korunarak kentsel 
büyümenin denetim altına alınabilmesi ve sosyo-ekonomik orta vadeli gelişme 
deseninin belirlenmesi olarak sayılabilir. 

Marmara Bölge Planı projesinin genel çerçevesi deprem risklerini dikkate 
alan bir arazi kullanım planı hazırlanması, bölgesel coğrafi bilgi sistemi 
ile desteklenen bölgesel veri tabanı oluşturulması, bölgenin kısa, 
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orta ve uzun vadeli kalkınma stratejilerinin belirlenmesi, fiziksel planlar için baz 
olabilecek bir bölgesel gelişme planı hazırlanması şeklinde özetlenebilir. 

Sözkonusu Plan’nın üç aşamada hazırlanması öngörülmektedir: 

1. Öncelikle 17 Ağustos depreminden büyük zarar gören bölge illerinden 
Kocaeli-Sakarya-Yalova illerini kapsayan alt-bölge için ‘Stratejik Ön Plan’ 
hazırlanacaktır. Stratejik Ön Plan’da bu alt-bölgedeki kamu yatırımları ve 
bu bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesi amacıyla 
Müsteşarlığımıza gönderilen görüş ve öneriler ile yasal ve idari 
düzenlemeler yer alacaktır. Bu konuda birinci rapor hazırlanmıştır, ikinci 
rapor hazırlanmaktadır. 

2. İkinci aşamada ‘Kocaeli-Sakarya-Yalova Bölge Planı’ hazırlanacaktır. 

3. Daha sonra Kocaeli-Sakarya-Yalova Bölge Planı’nı da içeren 'Marmara 
Bölge Planı’ tamamlanacaktır. 

Marmara Bölge Planı Türkiye’nin geçmiş ve halen devam eden 
deneyimlerinden yararlanacak, sektörel bazda yapılacak analizlerde, kent ve 
kır ayrımı gözönünde bulundurularak il ve ilçe bazında darboğazlar, potansiyel 
gelişme alanları ortaya konacak ve plan çalışmaları katılımcı yaklaşım 
esasında olacaktır. Proje Sorumlusu Devlet Planlama Teşkilatı olup, 
sözkonusu plan bu konularda deneyimli ulusal veya uluslararası bir kuruluşa 
veya ortak girişime yaptırılabilir. Bu konuda Türkiye’deki bölgesel gelişme 
projelerine teknik yardım ve proje hazırlama bakımından ilgili bulunan Japon 
Uluslararası Teknik İşbirliği Kuruluşu (JICA) ile görüşmeler sürdürülmektedir. 
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7. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER 

7.1. Kalkınmada Öncelikli Yöre Kavramı 

Cumhuriyetin ilanı ve Ankara'nın başkent oluşu ile birlikte başta az 
gelişmiş yöreler olmak üzere ülkemiz, gelişme sürecine girmiştir. Bu gelişme 
sürecinde belirlenen temel hedefler doğrultusunda, bölgelerarası gelişmişlik 
farklarının azaltılması politikaları uygulamaya konulmuştur. 

Ülkemizin planlı döneme geçişi ile birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerindeki iller başta olmak üzere, bazı illerimiz Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler olarak belirlenmiştir. Bu yörelerdeki altyapı yatırımları ve üretime 
yönelik kamu ve özel kesim yatırımlrtnrn desteklenmesine özen gösterilmiştir. 

7.2. Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Tarihçesi 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY), ülkemizde göreli olarak daha az 
gelişmişlik seviyesi gösteren yörelerden oluşmakta ve Bakanlar Kurulu'nca il . 
bazında tespit edilerek Resmi Gazete'de ilan edilmektedir. 

Planlı dönemin ilk yıllarından başlayarak Kalkınmada Öncelikli Yörelere 
özel bir önem verilmiştir. Kalkınmada Öncelikli Yöreler ilk olarak, 28 Şubat 
1963 tarih ve 202 sayılı Kanun gereği, 1968 yılında Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerini kapsayan 22 il olarak belirlenmiştir. 

1968 Yılı Program Kararnamesi'nde; Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Kars, 
Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa ve Van 
illerinden oluşan 22 il, Kalkınmada Öncelikli Yöre olarak belirlenmiştir. 

1969 yılında bu illere Edirne'nin katılması ile Kalkınmada Öncelikli Yöre 
sayısı 23'e yükselmiştir. 

1972 yılında Afyon, Burdur, Çankırı, Çorum, Giresun, Kastamonu, 
Niğde, Ordu, Sinop ve Yozgat illeri olmak üzere, 10 il ile yeterince gelişmemiş 
67 ilçe Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamına alınmıştır. 

1973 yılında Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Kırşehir, Tokat ve Uşak 
illeri KÖY kapsamına alınmıştır. Aynı yıl Edirne, Elazığ, Gaziantep ve Malatya 
illeri KÖY kapsamından çıkarılmakla birlikte, 1977 yılına kadar KÖY 
kapsamındaki iller gibi teşvik tedbirlerinden yararlandırılmıştır. Neticede 1973 
yılında KÖY sayısı 36 il ve 50 ilçeden oluşmuştur. 

KÖY kapsamındaki il sayısı dört yıl boyunca değişmemiştir. Ancak, 
1977 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi’nin kapsam dışı bırakılması ile ilçe 
sayısı 49'a inmiştir. 

1978 program döneminde Kırklareli'nin KÖY kapsamına alınmasıyla 37 
il ve 49 ilçe olan kapsam, 1978 yılında Gaziantep, Malatya, ve Elazığ illerinin 
de KÖY kapsamına alınmasıyla il sayısı 40 olmuştur. 
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1979 yılında Nevşehir İli'nin KÖY kapsamına alınmasıyla, il sayısı 41'e 
çıkmıştır. Buna karşılık KÖY kapsamında bulunan tüm ilçeler kapsamdan 
çıkarılmıştır. 

1980 Yılı Program Kararnamesi ile Denizli İli kapsamdan çıkarılarak 
KÖY kapsamındaki il sayısı 40'a indirilmiştir. 

1981 yılına kadar KÖY olan iller bir bütün olarak ele alınmış, özellikle 
teşvik tedbirleri açısından herhangi bir ayrıcalık sözkonusu olmamıştır. Ancak, 
bu illerin aynı gelişmişlik seviyesi göstermediği de bilinmektedir. Bu nedenle, 
1981 yılından itibaren KÖY'ler içinde de göreli olarak daha az gelişmiş olan 
bazı illere teşvik tedbirleri açısından daha fazla önem verilmesi, Bakanlar 
Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Bu amaçla, son yıllarda tespit edilen 
KÖY, Birinci Derecede KÖY ve İkinci Derecede KÖY olmak üzere iki ayrı grup 
olarak ele alınmıştır. 

3 Temmuz 1981 tarih ve 8/3338 sayılı ve 27 Kasım 1981 tarih ve 
8/3892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile Kalkınmada Öncelikli Yöreler; 
Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöreler (20 il) ve İkinci Derecede 
Kalkınmada Öncelikli Yöreler (5 il) olmak üzere iki gruba ayırılmıştır. 

7.2.1. 3.7.1981 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile KÖY 
Kapsamındaki İller 

1 .Derecede Öncelikli İller (20 İl)  2.Derecede Öncelikli İller (5 İl) 
Adıyaman Elazığ Kars Siirt Çankırı 
Ağrı Erzincan K.Maraş Sivas Çorum 

Bingöl Erzurum Malatya Tunceli Kastamonu 

Bitlis Gümüşhane Mardin Ş.Urfa Sinop 

Diyarbakır Hakkari Muş Van Yozgat 

21 Nisan 1984 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Birinci Derecede 

KÖY'ler 10 il'e inmiş, İkinci Derecede KÖY'ler ise 17 il'e çıkarılmıştır. Daha 
önceki 25 il'e Artvin ve Tokat illeri eklenmiştir. Aynı yıl içinde çıkarılan 12 
Aralık 1984 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile de Amasya İli İkinci Derecede 
KÖY kapsamına alınarak KÖY sayısı 28 il olmuş, İkinci Derecede KÖY olan 
Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illeri de Birinci Derecede KÖY grubuna 
alınmıştır. KÖY olan 28 ilin 13'ü Birinci Derecede KÖY, 15'i ise İkinci 
Derecede KÖY’dir. 
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7.2.2. 21.4.1984 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile KÖY 
Kapsamındaki İller 

I.Derecede Öncelikli İller (10 İH 2.Derecede Öncelikli İller (17 İH 

Ağrı Kars Adıyaman Erzincan Sinop 

Bingöl Muş Artvin Erzurum Sivas 

Bitlis Siirt Çankırı Kastamonu Tokat 

Gümüşhane Tunceli Çorum K.Maraş Ş.Urfa 
Hakkari Van Diyarbakır Malatya Yozgat 

Elazığ Mardin 

7.2.3. 12.12.1984 Tarihli Bakanlar l Kurulu Kararı ile K( 

Kapsamındaki İller 

I.Derecede Öncelikli İller (13 İl) 2.Derecede Öncelikli İller (15 İl) 

Adıyaman Kars Amasya Erzincan Sinop 

Ağrı Mardin Artvin Erzurum Sivas 

Bingöl Muş Çankırı Kastamonu Tokat 

Bitlis Siirt Çorum Malatya Ş.Urfa 
Diyarbakır Tunceli Elazığ K.Maraş Yozgat 

Gümüşhane Van 

Hakkari 

12 Aralık 1984 tarih ve 18603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KÖY 
sayısı 28 il olarak belirlenmiştir. 15 Haziran 1989 tarih ve 3578 sayılı Kanunla 
Bayburt İlçesi ile 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı Kanunla Batman ve 
Şırnak ilçeleri il yapıldığı için, 1990 yılında Birinci Derecede KÖY sayısı 16, 
toplam KÖY sayısı da 31 olmuştur. İl yapılan ilçeler, Birinci Derecede KÖY 
illerinden ayrılmış olduklarından bu iller de Birinci Derecede KÖY olmuştur. 

11 Kasım 1990 tarihinde yayımlanan Teşvik Kararnamesi ile Zonguldak 
Merkez İlçe ve Çaycuma İlçesi İkinci Derecede KÖY kapsamına alınmıştır. 
Böylece 1990 yılında, 31 il ve 2 ilçe KÖY kapsamındadır. 
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7.2.4. 8.11.1990 Tarihti Bakanlar Kurutu Karan ile KÖY 
Kapsamındaki İller 

1.Derecede Öncelikli İller (16 İl) 2.Derecede Öncelikli İller (15 İl) 

Adıyaman Hakkari Amasya Erzincan Sinop 
Ağrı Kars Artvin Erzurum Sivas 

Batman Mardin Çankırı KMaraş Tokat 

Bayburt Muş Çorum Kastamonu Ş.Urfa 
Bingöl Siirt Elazığ Malatya Yozgat 
Bitlis Şırnak Zonguldak (Merkez İlçe ve Çaycuma 
Diyarbakır Tunceli İlçesi) 
Gümüşhane Van 

16 Ocak 1992 tarih ve 2619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bartın il 
yapılarak Birinci Derecede KÖY kapsamına alınmıştır. Aynı kararname ile 
Artvin İli İkinci Derecede KÖY kapsamından çıkarılarak Birinci derecede KÖY 
kapsamına alınmıştır. 1991 yılında, KÖY kapsamında 31 il 2 ilçe 
bulunmaktadır. 

İkinci Derecede KÖY kapsamında bulunan Erzincan İli 4 Mayıs 1992 
tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile, Şanlıurfa İli de 8 Haziran 1992 tarihli 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Birinci Derecede KÖY kapsamına alınmıştır. 27 
Mayıs 1992 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile il yapılan Ardahan ve İğdır'ın 
Birinci Derecede KÖY kapsamında değerlendirilmiştir. Buna göre, Birinci 
Derecede KÖY sayısı 23 il'e KÖY kapsamındaki il sayısı da 35'e 
yükselmiştir. 

7.2.5. 16.1.1992 Tarihli Bakanlar Kurulu Karan ile KÖY 
Kapsamındaki İller 

1 .Derecede Öncelikli İller (23 İH 2.Derecede Öncelikli İller (13 İl) 

Adıyaman Gümüşhane Amasya Malatya 
Ağrı Hakkari Çankırı KMaraş 
Ardahan İğdır Çorum Sinop 
Artvin Kars Elazığ Sivas 
Bartın Mardin Erzurum Tokat 
Batman Muş Kastamonu Yozgat 
Bayburt Ş.Urfa Zonguldak (Karabük ve 
Bingöl Siirt Ereğli İlçeleri) 
Bitlis Şırnak 
Diyarbakır Tunceli 
Erzincan Van 

Zonguldak (Karabük ve Ereğli İlçeleri hariç) 
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8 Şubat 1994 tarihli 3616 sayılı Kararname ile Karabük, 20 Nisan 1995 
tarihinde 1995 Yılı Program Kararnamesine göre Kastamonu ve Sinop illeri 
İkinci Derecede KÖY kapsamından çıkarılarak Birinci derecede KÖY 
kapsamına alınmıştır. 1 Mayıs 1995 tarihinde de 6107 sayılı Kararname 
gereğince, Çanakkale İline bağlı olan ve ada konumundaki Gökçeada ile 
Bozcaada ilçeleri, Birinci Derecede KÖY kapsamına alınmıştır. 

7.2.6. 14.10.1995 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile KÖY 
Kapsamındaki İller 

1 .Derecede Öncelikli İller (27 İl) 2.Derecede Öncelikli İller (11 İH 

Adıyaman Hakkari Amasya Malatya 
Ağrı İğdır Çankırı Kahramanmaraş 
Ardahan Karabük Çorum Sivas 
Artvin Kars Elazığ Tokat 
Bartın Kastamonu Erzurum Yozgat 
Batman Mardin Zonguldak (Ereğli İlçesi) 
Bayburt Muş 
Bingöl Siirt 
Bitlis Sinop 
Çanakkale (Bozcaada-Gökçeada) 
Diyarbakır Ş.Urfa 
Erzincan Şırnak 
Gümüşhane Tunceli 
Van Zonguldak (Ereğli İlçesi hariç) 

18 Ekim 1996 tarih ve 22791 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürülüğe giren 14 Ekim 1996 tarih ve 8629 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile İkinci Derecede KÖYler kaldırılarak tamamı Birinci Derecede 
KÖY ilan edilmiştir. 
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7.2.7. 14.10.1996 Tarihli Bakanlar Kurulu Karan ile Birinci Derecede 
KÖY Kapsamındaki İller (38 İl) 

1. Adıyaman 14. Diyarbakır 26. Malatya 
2.Ağrı 15. Elazığ 27. Mardin 

3.Amasya 16. Erzincan 28. Muş 
4.Ardahan 17. Erzurum 29. Siirt 
5.Artvin 18. Gümüşhane 30. Sinop 
6.Bartın 19. Hakkari 31. Sivas 
7.Batman 20. İğdır 32 . Ş.Urfa 
8. Bayburt 21. K.Maraş 33. Şımak 
9.Bingöl 22. Karabük 34. Tokat 
10. Bitlis 23. Kars 35. Tunceli 

11. Çanakkale (Bozcaada-Gökçeada) 36. Van 
12. Çankırı 24. Kastamonu 37. Yozgat 
13. Çorum 25. Kilis 38. Zonguldak 

28 Mart 1997 tarihinde Osmaniye İli, 22 Temmuz 1997 tarihinde 
Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Ordu ve Rize İlleri, 6 Haziran 
1997 tarihinde Nevşehir ve Trabzon İlleri ve 18 Ekim 1997 tarihinde de 
Samsun İli 8629 sayılı 1997 Yılı Program Kararnamesine göre Birinci 
derecede KÖY ilan edilmiştir. 

17 Ekim 1998 tarih ve 23496 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürülüğe giren 13 Ekim 1998 tarih ve 11844 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Birinci Derecede KÖY sayısı 50 il olmuştur. Bugün itibaryle de KÖY sayısında 
bir değişiklik olmamıştır. KÖY sayısı 50 il olarak devam etmektedir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerin toplam yüzölçümü 423.979 km2. olup, 
1997 Yılı Nüfus Sayım Sonuçlarına göre toplam nüfusu da 22.956.246 
kişidir. KÖY'ler yüzölçümü itibariyle ülke yüzölçümünün yüzde 57,7'sini, nüfus 
itibariyle de Türkiye nüfusunun yüzde 36,5'sını oluşturmaktadır. 
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7.2.8. 13.10.1998 Tarihti Bakanlar Kurulu Karan ile Birinci Derecede 
KÖY Kapsamındaki İller (50 İl) 

1. Adıyaman 26. Kars 

2. Ağrı 27. Kastamonu 

3. Aksaray 28. Kırıkkale 

4. Amasya 29. Kırşehir 

5. Ardahan 30. Kilis 

6. Artvin 31. Malatya 

7. Bartın 32. Mardin 

8. Batman 33. Muş 

9. Bayburt 34. Nevşehir 

10. Bingöl 35. Niğde 

11. Bitlis 36. Ordu 

12. Çanakkale (Bozcaada-Gökçeada) 37. Osmaniye 

13. Çankırı 38. Rize 

14. Çorum 39. Samsun 

15. Diyarbakır 40. Siirt 

16. Elazığ 41. Sinop 

17. Erzincan 42. Sivas 

18. Erzurum 43. Şanlıurfa 

19. Giresun 44. Şımak 

20. Gümüşhane 45. Tokat 

21. Hakkari 46. Trabzon 

22. İğdır 47. Tunceli 

23. Kahramanmaraş 48. Van 

24. Karabük 49. Yozgat 

25. Karaman 50. Zonguldak 
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TABLO: 1 YILLAR İTİBARİYLE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER 
KAPSAMINDAKİ İLLER 

İLLER 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
ADIYAMAN + + + + + + + + + + + + + + 

AFYON + + + + + + + + + 

AĞRI + + + + + + + + + + + + + + 

AMASYA 
ARTVİN + + + + + + + + + + + + + 

BİLECİK + + + + + + + + 

BİNGÖL + + + + + + + + + + + + + + 

BİTLİS + + + + + + + + + + + + + + 

BURDUR + + + + + + + + + 

BOLU + + + + + + + + j 
ÇANAKKALE + + + + + + + + 

ÇANKIRI + + + + + + + + + + 

ÇORUM + + + + + + + + + + 

DENİZLİ + + + + + + + 

DİYARBAKIR + + + + + + + + + + + + + + 

EDİRNE + + + + 

ELAZIĞ + + + + + + + + + 

ERZİNCAN + + + + + + + + + + + + + + . 

ERZURUM + + + + + + + + + + + + + + 

GAZİANTEP + + + + + + + + 

GİRESUN + + + + + + + + + 

GÜMÜŞHAN 
E 

+ + + + + + + + + + + + + + 

HAKKARİ + + + + + + + + + + + + + + 

KARS + + + + + + + + + + + + + + 

KASTAMONU + + + + + + + + + + 

KIRKLARELİ + + + + 

KIRŞEHİR + + + + + + + + 

MALATYA + + + + + + + + + 

K.MARAŞ + + + + + + + + + + + + + + 

MARDİN + + + + + + + + + + + + + 

MUŞ + + + + + + + + + + + + + + 

NEVŞEHİR + + 

NİĞDE + + + + + + + + + 

ORDU + + + + + + + + + 

SİİRT + + + + + + + + + + + + + + 

SİNOP + + + + + + + + + + 

SİVAS + + + + + + + + + + + + + + 

TOKAT + + + + + + + + 

TUNCELİ + + + + + + + + + + + + + + 

ŞANLIURFA + + + + + + + + +■ + + + + 

UŞAK + + + + + + + 

VAN + + + + + + + + + + + + + + 

YOZGAT + + + + + + + + + + 

ZONGULDAK 
BAYBURT 

BATMAN 

ŞIRNAK 
BARTIN 
ARDAHAN 

IGDIR 
KARABÜK 
KİLİS 
AKSARAY 
GİRESUN 
KARAMAN 
KIRIKKALE 

OSMANİYE 



RİZE 
SAMSUN 
TRABZON 
TOPLAM 22 23 23 23 33 36 36 36 36 37 40 41 40 25 

TABLO: 1 YILLAR İTİBARİYLE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER 
KAPSAMINDAKİ İLLER (Devam) 

İLLER/YILLAR 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ADIYAMAN + + + + + + + + + + + + 

AFYON 
AĞRI + + + + + + + + + + + + 

AMASYA + + + + + + + + + + + + 

ARTVİN + + + + + + + + + + + + 

BİLECİK 

BİNGÖL + + + +- + + + + + + + 

BİTLİS + + + + + + + + + + + + 

BURDUR 
BOLU 

ÇANAKKALE + + + + + 

ÇANKIRI + + + + + + + + + + + + 

ÇORUM + + + + + + + + + + + + 

DENİZLİ 
DİYARBAKIR + + + + + + + + + + + + 

EDİRNE 
ELAZIĞ + + + + + + + + + + + + 

ERZİNCAN + + + + + + + + + + + + 

ERZURUM + + + + + + + + + + + + 

GAZİANTEP 
GİRESUN + + 

GÜMÜŞHANE + + + + + + + + + + + + 

HAKKARİ + + + + + + + + + + + + 

KARS + + + + + + + + + + + + 

KASTAMONU + + + + + + + + + + + + 

KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
MALATYA + + + + + + + + + + + + 

KAHRAMANMARAŞ + + + •+ + + + + + + + + 

MARDİN + + + + + + + + + + + + 

MUŞ + + + + + + + + + + + + 

NEVŞEHİR + + 

NİĞDE + + 

ORDU 
SİİRT + + + + + + + + + + + + 

SİNOP + + + + + + + + + + + + 

SİVAS + + + + + + + + + + + + 

TOKAT + + + + + + + + + + + + 

TUNCELİ + + + + + + + + + + + + 

ŞANLIURFA + + + + + + + + + + + + 

UŞAK 
VAN + + + + + + + + + + + + 

YOZGAT + + + + + + + + + + + + 

ZONGULDAK + + + + + + + + + + + 

BAYBURT + + + + + + + + + + + 

BATMAN + + + + + + + + + + + 

ŞIRNAK + + + + + + + + + + + 

BARTIN + + + + + + + + + + 

ARDAHAN + + + + + + + + + 

İĞDIR + + + • + + + + + + 

KARABÜK + + + + + 

KİLİS + + + + 
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AKSARAY + + + 

GİRESUN + + + 

KARAMAN + + * + 

KIRIKKALE + + + 

OSMANİYE + + + 

RİZE + + + 

SAMSUN + + + 

TRABZON + + + 

TOPLAM 28 32 33 35 35 35 35 37 38 50 50 50 

Not: Çanakkale,1973 ilel980 döneminde il olarak, 1996 yılından 
itibaren de Bozcaada ve Gökçeade ilçeleri Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler kapsanma alınmıştır. 
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7.3. Kalkınma Planlannda Kalkınmada Öncelikli Yöre Politikaları 

7.3.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Birinci Plan'da kalkınmada öncelikli yöreler politikalarının önemi 
vurgulanarak, konu teorik çerçevede kapsamlı bir şekilde anlatıldıktan sonra 
Potansiyel Gelişme Bölgeleri, Geri Kalmış Bölgeler ve Büyükşehir Bölgeleri 
(Metropoliten Bölge) şeklinde bir ayırıma gidilmiştir. 

Daha sonra merkezi yönetimde çeşitli bölgelerin iktisadi ve sosyal 
durumlarını gösteren bazı verilerin yardımı ile bir irdeleme çalışması 
yapılmıştır. Yatırım ve hizmetlerin dağıtılmasında bölgelere öncelikler 
tanımayı amaçlayan bu çalışma yardımıyla iller bir sıralamaya sokulmuş ve 
bu sıralamanın bir kriter olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Bölgeler bazındaki değerlendirme çalışmalarına ise geri kalmış 
bölgelerin başında gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
başlanmıştır. 

Geri kalmış yörelere ilişkin programlar oluşturulurken bölgedeki 
deneyimlerden yararlanılmış ve gelişmeye yönelik programların uygulanması 
için de bakanlıklararası bir kurul oluşturulması kararlaştırılmıştır. 

Geri kalmış yörelerde hizmetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini; 
bu bölgelere yeterli sayı ve nitelikte eleman gönderilmesini ve verimliliklerinin 
artırılmasını temin için bunlara özel imkanlar tanıyacak bir personel politikası 
uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Bölgedeki madenlerin değerlendirilmesini teminen Keban Barajı 
projesinin süratle gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Antalya Bölgesi potansiyel bir gelişme bölgesi olarak ele alınmıştır. 
Ayrıca daha çok İstanbul Büyükşehir bölgesinin iktisadi ve sosyal 
meselelerine çözüm bulmak ve yeni gelişme merkezleri tesbit ederek 
şehirleşme ve merkezileşmeyi engellemek için Doğu Marmara Bölgesi 
seçilmiştir. Zonguldak ise büyük bir sanayi projesinin gerçekleştirildiği bir 
bölge olma özelliğinden ötürü, büyük çapta yatırım tasarılarının ortaya 
çıkaracağı meselelerin çözümü için diğer bir odak olarak seçilmiştir. 

Bu planda ayrıca geri kalmış yörelerde özel sektörün güçlendirilmesi 
gereği vurgulanarak, bu kesimin faaliyetlerini desteklemek amacıyla vergi 
kolaylıkları getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bölge planlaması çerçevesinde, bölgeye ilişkin bilgiler kullanılarak bir 
toprak kullanım planlaması gereğine işaret edilmiştir. Gene aynı planda bölge 
planlamasının ihtisas gerektiren bir konu olduğu vurgulanarak bölge 
planlaması uzmanlarının yetiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 
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7.3.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

İkinci planda bölge planlamasının önemi vurgulanarak, kalkınma 
planlamasının ilgili bölümlerinde yeralan bölgesel gelişme, şehirleşme ve 
yerleşme politikalarıyla uyumlu bir bölge planlaması uygulanması 
kararlaştırılmıştır. 

Gelişme gücü az olan bölgelere öncelik verilerek bu bölgelerde yatırım 
konularını tanımlayıcı çalışmalar aracılığıyla yatırımlarla ilgili tercihlerin 
yapılması gereğine işaret edilmiştir. 

Az gelişmiş bölgelerde bölgesel gelişmenin motor gücü olarak büyük 
gelişme noktalarının (şehirleşme merkezlerinin) tespit edilmesi ve bölgelerin 
iktisadi ve sosyal faaliyetlerinin düzenli gelişimini temin etmek amacıyla sektör 
faaliyetlerine yol gösterici, şehirsel yerleşmeyi düzenleyici bölge yerleşme 
planlarının hazırlanması kararlaştırılmıştır. 

Yapılacak çalışmaların hızla tamamlanmasını temin için bu konuda 
kamu kurumlan ve gerektiğinde özel kuruluşlar eliyle yürütülmesini sağlamak 
üzere, Devlet Planlama Teşkilatının yapılacak işin niteliği ve metodunu 
belirlemesinden sonra bu kuruluşların çalışmalarını başlatması istenmiştir. 
Ayrıca bu çalışmaların belirli süreli bir proje kapsamında ilgili kuruluşlarca 
Devlet Planlama Teşkilatının desteğiyle yürütülmesi, sonuçların milli plan 
kademesinde değerlendirilmesi ve uygulamalarla ilgili bölgelerdeki 
gelişmelerin izlenmesi kararlaştırılmıştır. 

7.3.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Birinci ve İkinci planda kapsamlı bir şekilde ele alınmış olan bölgesel 
kalkınma politikaları bu planda sadece Kalkınmada Öncelikli Yörelere ilişkin 
çalışmalar çerçevesinde ele alınmıştır. 

Bu bağlamda, Kalkınmada Öncelikli Yörelerin belirlenmesi için, 
bölgelerin gelişme potansiyeli bulunan doğal ve beşeri kaynakları saptanmak 
suretiyle bu yörelerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen sosyo-ekonomik 
göstergelere dayalı endeksler yardımıyla gelişmişlik sıralamasının yapılması 
istenmiştir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde kalkınma sürecinin sanayii yurt sathına 
yayma çalışmaları ile başlatılması kararlaştırılmıştır. 

Gene bu planda belli yöreler için özel kalkınma planları hazırlanması 
eğilimine, bütünlük ilkesine ters düşen uygulamalara yol açacağı endişesiyle 
son verilmesi, bunun yerine çeşitli projeler arasında tercihler yapmaya ve 
birlikte ele alınması gerekenleri belirlemeye imkan verecek bir yöresel 
kalkınma çalışması yapılmasına karar verilmiştir. 

Yöresel kalkınma çalışmalarının çok yönlü grup çalışmaları olduğu 
vurgulanarak Devlet Planlama Teşkilatının bu çalışmalarda çeşitli kamu 
kuruluşları ile çevredeki özel teşebbüs arasında sıkı ve ahenkli bir işbirliği için 
merkezde ve yörelerde çalışmaları yönlendirici ve birleştirici bir görev 
üslenmesi kararlaştırılmıştır. 
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7.3.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Bu planda planlı kalkınma döneminde ilk defa ekonominin bütünleşmesi, 
sektörlerle ve bölgelerarası bağların güçlenmesine, mal ve hizmet akımlarının 
yoğunlaşmasına bağlı olduğundan, birbirlerine bağlı ve aralarında belli 
toplumsal ve ekonomik iş bölümü olan yerleşme merkezleri sistemiyle 
pazarlama düzeninin gerçekleşmesini içeren bir mekan örgütlenmesi gereğine 
işaret edilmiştir. Anılan mekansal planlamanın gerçekleştirilmesini temin 
etmek üzere gerekli kurumsal yapının oluşturulması kararlaştırılmıştır. 

Teşvik tedbirlerinin sanayinin bölgeler arası dengesiz dağılımını 
giderecek yönde kullanılmasına işaret edilen planda, teşvik sisteminin mal ve 
mekan bazında kademelendirilmesi ve alınacak önlemlerin bölgeler için 
farklılaştırılması gereğine işaret edilmiştir. 

Ayrıca geri kalmış bölgelerdeki yerel sermayenin bu bölgelerdeki kaynak 
ve olanaklar değerlendirilerek bölgenin kalkınmasında aktif rol 
oynayabilmesini sağlayacak önlemlerin alınması istenmiştir. 

Dördüncü Planda, Kalkınmada Öncelikli Yöreler politikaları 
çerçevesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ilişkin sorunların bir 
bölgesel gelişme anlayışı çerçevesinde ele alınmasının bir itici güç olacağı 
vurgulanarak üçüncü plandaki anlayıştan vazgeçildiği anlaşılmaktadır. 

Gene bu çerçevede özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
tarımsal faaliyetlerde toplumsal yararın istenilen ölçekte sağlanması ve 
toplumsal yapıda gerekli değişikliklerin gerçekleştirilmesi için insan-toprak 
ilişkisinin düzenlenmesi amacıyla kamu arazisinin kullanımına ilişkin yasalarda 
değişiklik yapılması istenmiştir. 

Hayvancılığın geliştirilmesi ve bunun bölgede bir itici güç olmasını temin 
amacıyla, Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılığı ilgili sanayilerle birlikte 
düşünen geniş kapsamlı bir proje çalışmasının planın ilk yılı içinde bitirilmesi 
istenmiştir. 

Gene Dördüncü Planda ilk defa Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinin birbirleri ve ülkenin öteki bölgeleriyle bütünleşme düzeylerini 
artırmak için bölgesel merkezler arası ulaşım zamanını azaltıcı bir ulaşım 
ağının oluşturulması ve mevcut yol bağlantılarının iyileştirilmesi gereğine 
işaret edilmiştir. 

Aşağı Fırat Projesinin Güneydoğu Anadolu bölgesi için çok amaçlı bir 
gelişme projesi olarak geliştirilip hızlandırılması, kamu üretken yatırımlardan 
geri kalmış yörelere düşen payın normalden yüzde 10 daha yüksek tutulması, 
sanayinin kalkınmada öncelikli yörelere götürülmesine ağırlık verilmesi ve geri 
kalmış yörelerde zorunlu görülen bazı yatırımların yapılması ve özel girişimin 
kurulma ve işletme aşamasındaki sorunlarının çözümü için Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler Destekleme Fonu'nun kullanılması ve Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerindeki maden potansiyelinin daha etkin şekilde 
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değerlendirilmesini teminen gerekli çalışmaların yapılması da planda yer alan 
hedefler arasındadır. 

7.3.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Gelişmenin hızlandırılması ve kaynakların etkili kullanımını teminen 
bölgesel gelişme planları yapılması, bölgelerin potansiyel kaynaklarını ve 
sorun alanlarını belirleyici envanter çalışmaları yardımıyla çeşitli sektörler için 
uygun gelişme alanlarının belirlenmesi ve bu alanların oluşturularak Bölge 
Gelişme Şemalarında belirtilmesi, idari sınırlamalara tabi olmayan bölge 
tanımlamalarının yapılması beşinci planın önemli öngörüleri arasında yer 
almaktadır. 

Beşinci Planda ayrıca, bölgesel gelişme farklılıkları dikkate alınarak 
sanayi gelişme potansiyeli olan bölgeler için farklı teşvik tedbirlerinin 
geliştirilmesi, şehirleşme odaklarının tayininde, tarıma uygun alanlarda sanayi 
tesislerinin kurutmamasına özen gösterilmesi, az gelişmiş bölgelerde 
kurulacak sanayi işletmelerine ucuz işletme kredisi sağlanması ve bu kredilere 
vergi-resim-harç istisnası getirilmesi gibi hususlara yer verilmektedir. 

Beşinci Planda Kalkınmada Öncelikli Yöreler politikası çerçevesinde 
aşağıdaki hususlara özen gösterilmesi hedeflenmiştir: 

• Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere, Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerin kalkındırılması ve bölgelerle diğer bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farkının azaltılarak zamanla ortadan kaldırılması temel 
hedefinden hareketle, bu bölgelerde yapılacak sanayi yatırımlar alt yapı 
yatırımlarıyla beraber planlanacak ve bu amaçla özel bir fon 
oluşturulacaktır. Ayrıca bu yörelerde büyük ölçekli yatırımların yanısıra 
küçük ölçekli yatırımlara da destek sağlanacaktır. 

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde taşıma maliyetlerine duyarlı mal 
üreten işletmelerin kurulması teşvik edilecektir. 

• Bu yörelerdeki kamu yatırım projelerinde istihdam edilecek personel için 
lojman temini ve ücret farklılaştırılması gibi imkanlarla eleman teminindeki 
darboğazların giderilmesi sağlanacaktır. 

• Çok ortaklı işçi şirketlerine İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) ile beraber 
Kalkınmada Öncelikli Yöreler için teşkil olunan fondan devlet desteği 
sağlanacak, teşvik tedbirleri sektörler ve öncelikli il grupları bazında 
farklılaştırılarak, her türlü yatırım için ihtiyaç duyulan enerji ve alt yapının 
devletçe zamanında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
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7.3.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Altıncı planda bölgesel gelişmeyle birlikte şehirleşme, metropolleşme ve 
sanayileşmeye ilişkin sorunların giderilmesi amacıyla yatırımların nüfus çekici 
değil, mevcut nüfusun ihtiyaçlarını karşılayıcı mahiyette plânlaması 
amaçlanmıştır. 

Bu planda GAP Master Planı çerçevesinde Güneydoğu Anadolu 
Projesi'ne ilgili kamu kuruluşlarının gerekli katkı ve desteği sağlaması 
muhtemel gelişme eğilimleri ile doğal kaynaklar dikkate alınarak yerleşme 
planlaması çalışmaları yapılması, bölgedeki turizm, tarih, kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması için bir plan hazırlanması, GAP kapsamındaki büyük 
projeler için bir çevresel etki değerlendirmesi çalışması yapılması, 
yerleşmelerin kademelenmesinde dengeye ulaşılması için (kaynak demografik 
hareketler ve yatırımlar açısından) metropoliten bölgeler, metropol altı 
şehirler, orta büyüklükteki merkezler ve az gelişmiş bölgelerin merkezi 
niteliğindeki şehirler için gelişme planları hazırlanması ve bu çerçevede 
gereken teknik ve hukuki düzenlemelerin yapılması, bölge gelişme çalışmaları 
için Türkiye Genel Yerleşme Deseni'nin hazırlanması ve verilerin 
güncelleştirilmesi ve nihayet çevre düzeni planlarının (ön havzalarının ve 
çevresindeki arazi kullanımının tesbiti için) belirlenecek havzalar bazında 
öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gibi öngörüler yer almaktadır. 

Daha önceki planlama dönemlerinde yeralan hedeflerin yanısıra bu 
dönemde Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki kamu kaynaklarının tahsisi ve 
teşvik tedbirleri açısından yerleşme merkezlerinin kademeli yapısı dikkate 
alınarak, bölge merkezlerinin ekonomik ve sosyal cazibe merkezleri haline 
getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yarım kalmış tesislerin 
darboğazları giderilerek verimli bir şekilde işletilmelerinin sağlanması, bu 
bölgelerde komşu ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik ve bölge kaynaklarına dayalı 
işletmelerin teşvik edilmesi, bölgedeki üniversitelerin yöre kalkınmasına 
katkısını artırmak üzere desteklenmesi, bu bölgedeki insangücü 
planlamasında nüfus hareketleri ve yerleşim düzeninin dikkate alınması gibi 
tedbirlerde altıncı planın.öngörüleri arasında yer almaktadır. 

7.3.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Bölgesel gelişmeye ilişkin politika ve tedbirler en geniş şekliyle yedinci 
plana yansımıştır. 

Bölgesel gelişme politikalarının ulusal bütünlük içerisinde 
oluşturulmasının önemi vurgulanarak, daha önceki planlarda yer alan 
hususların yanısıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için bir onarım 
projesi hazırlanması ve bu kapsamda istihdam sorununun çözümünde başta 
gelen konut ve hayvancılık sektörlerinde hızla gerçekleştirilebilir projeler 
hazırlanması, sürdürülebilir bir bölgesel kalkınma anlayışı içinde kalkınma 
planlarıyla uyumlu bölgesel gelişme projelerinin yapılması, nüfusun hızlı arttığı 
bölgelerde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde işsizlik 
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sorunlarının giderilmesi için tarımsal gelişme projeleri hazırlanması, 
hayvancılık ve sulu tarıma dayalı alanlarda meyve-sebze ve katma değeri 
yüksek sınai bitkilerin yetiştirilmesi ve bunları işleyecek tarım ve hayvancılığa 
dayalı sanayilerin kurulması ve emek-yoğun projelerin hayata geçirilmesi, 
endüstriyel faaliyetlere uygun olmayan bölgelerin geliştirilmesinde bölgenin 
karakteristiklerine göre hayvancılık, tarım, el sanatları gibi faaliyetlerin 
desteklenmesi, bu bölgelerde gelişmeyi başlatacak nitelikteki yeni iş alanı 
yaratıcı yatırımların zorunlu hallerde devlet tarafından gerçekleştirilmesi, 
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak için daha önce işlenmeden bölge dışına 
gönderilen tarımsal ürünleri bölgede işleyerek katma değer yaratacak 
tesislerin kurulmasına önem verilmesi, GAP bölgesinde kentsel altyapı 
sorunlarının (özellikle içmesuyu ve kanalizasyon) çözüme kavuşturulması, 
normal ve ihtisaslaşmış organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi siteleri 
yapımına önem verilmesi, Zonguldak ve Bartın illeri için gerekli altyapı 
yatırımlarını ortaya koyacak, sektörel ve mekansal gelişme istikametlerini 
belirleyecek ve yeni istihdam alanları önerecek bir bölgesel gelişme projesi 
oluşturulması çalışmaları hızla tamamlanarak plan döneminde uygulamaya 
geçilmesi, ülke genelinde arazi kullanım ve deprem haritaları çıkarılarak 
bunlardan bölgesel ve fiziki planlama çalışmalarında yararlanılması, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için hazırlanan Aksiyon Planı kapsamındaki 
yatırımların sürdürülmesi ve yörenin ivedilik arzeden sorunlarının çözümü için 
gerektiğinde Acil Destek Programları hazırlanması ve ilin temel yönetim birimi 
olduğu dikkate alınarak bölge planlama kararları doğrultusunda il gelişme 
planları hazırlanması hususları bu planda vurgulanan konular olmuştur. 

7.4. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Mevcut Durum 

Kalkınma planları ile getirilen Kalkınmada Öncelikli Yöreler politikaları ve 
tedbirlerinin uygulamaya konulması sonucu geri kalmış bölgelerin 
kalkınmasında ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasında olumlu 
gelişmeler sağlanmasına rağmen, bölgelerarası dengesizlikler hedeflenen 
ölçüde giderilememiştir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerin önemli bir bölümünü oluşturan Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da güven ortamının büyük ölçüde sağlanmış olmasına 
rağmen; komşu ülkelerdeki siyasi sorunların bu yörelerdeki pazar ekonomisini 
olumsuz yönde etkilemiş olması, bu bölgelerde kişi başına düşen GSYİH'nın 
düşük seviyelerde bulunması; iç talebin daralmasında, yeni yatırım 
girişimlerinin azalmasında ve mevcut tesislerin düşük kapasitede 
çalışmasında etkili olmuştur. Ayrıca, bu yörelerde; yayla ve mera 
hayvancılığına ilişkin sorunlar, bölge içi göçün devam etmesi ve işsizliğin 
artma eğilimine girmiş olması, sosyal ve ekonomik gelişmenin önünde duran 
önemli engeller olarak görülmektedir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde nitelikli işgücü ve sermaye yetersizliği ile 
pazarlama güçlükleri, özel girişimcilerin yatırım yapma isteklerini 
sınırlamaktadır. Aynı nedenlerle, fiilen üretimde olan kamuya ait 187 ve özel 
kesime ait 3170 sanayi tesisi düşük kapasitede çalışmaktadır. 
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VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, ülkemizin nispi olarak geri 
kalmış illerinden oluşan bu yörelerin daha hızlı gelişmesini sağlamak için 
kamu yatırım ve personel politikaları önem verilmiştir. Bu çerçevede bu 
yörelerde çalışan kamu personelinin istihdamında farklı ücret uygulamalarına 
devam edilmektedir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Teşvik Belgeli Yatırımlar, Devlet 
Yardımları Kararı çerçevesinde; Gümrük ve Fon Muafiyeti, Katma Değer 
Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi gibi teşvik araçlarından 
yararlandırılmaktadır. Ayrıca, bu yörelerdeki Küçük ve Orta Boy İşletmeler 
(KOBİ) yatırım ve işletme kredisi ile desteklenmektedir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki; tarım, imalat sanayii, turizm ve diğer 
kamu hizmetleri kapsamına giren projelerin desteklenmesi amacıyla, İl Özel 
idareleri ve Belediyelerin gerçekleştirecekleri projelerin desteklenmesine 
devam edilmektedir. 

Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam 
Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile ilgili 4325 Sayılı Kanun 
çerçevesinde, Olağanüstü Hal Bölgesindeki illerin de dahil olduğu 22 ilde 
uygulanmak üzere; Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası, Çalışanlardan Kesilen 
Vergilerin Ertelenmesi, İşlemlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Sigorta 
Primi işveren Paylarının devletçe karşılanması ve Bedelsiz Yatırım Yeri 
Tahsisi gibi ilave teşvik araçları uygulamasına devam edilmektedir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerin sınır ticareti hacmi, 1999 yılı itibariyle 
toplam 118 milyon lira dolayında gerçekleşmiştir. 

Türkiye'de hizmet veren 17 serbest bölgenin 5'i, Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde yer almaktadır. 

Türkiye genelinde, 1999 yılı sonu itibariyle tamamlanmış bulunan 43 
Organize Sanayi Bölgesinin 13'ü Kalkınmada Öncelikli İllerde bulunmaktadır. 

Ülke genelinde, 1999 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olan 304 Küçük 
Sanayi Sitesinde 73 bin civarında işyeri bulunmaktadır. Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde bu süre içerisinde tamamlanan 133 Küçük Sanayi Sitesinde 
bulunan 28048 iş yerinde yaklaşık 168 bin kişi istihdam edilmektedir. 

1998-99 öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde 171 Yatılı İlköğretim 
Bölge Okulu'nun 151'i 53 Devlet Üniversitesinin 13'ü, Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde yer almaktadır. 

7.4.1. Bölgesel Gelişme Projeleri 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin en kısa zamanda 
geliştirilebilmesi amacıyla bu bölgede yer alan Atatürk, İnönü, Fırat, Kafkas ve 
Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin oluşturduğu Ortak Girişim tarafından 16 ili 
kapsayan Doğu Anadolu Projesi’nin (DAP) ana plan çalışmaları hızla devam 
etmektedir. 
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nin komşu ülkelerle olan konumunun 
değerlendirilmesi, göçün azaltılması ve bölgenin potansiyelinin 
değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan (DOKAP) Projesinin ana plan 
çalışmaları devam etmektedir. 

7.4.2. Eğitim 

1998-1999 öğretim dönemi itibariyle Türkiye genelinde 171 adet Yatılı 
İlköğretim Bölge Okulu bulunmaktadır. Bunlardan 151'i Kalkınmada Öncelikli 
İllerde bulunmaktadır. Bu okullardan 60’ı Doğu Anadolu, 33’ü Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde ve 58’i de Kalkınmada Öncelikli diğer illerde 
bulunmaktadır. 

1999-2000 öğretim dönemi itibariyle Türkiye genelinde 3153 adet 
Mesleki ve Teknik lise bulunmaktadır. Bunlardan 1172’si yüzde 37,2 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde bulunmaktadır. Kalkınmada Öncelikli Yöreler 
toplamı içinde Doğu Anadolu Bölgesinin payı yüzde 26,6, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin payı ise yüzde 15,2 dir. 

1998-1999 öğretim döneminde ülke genelinde toplam 53 adet devlet 
üniversitesi mevcutdur. Bu üniversitelerden 13’ü Kşlkınmada Öncelikli 
Yörelerde bulunmaktadır. Bunlardan 5’i Doğu Anadolu Bölgesinde, 2’i 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, diğer 6’ı da Kahramanmaraş,Tokat, Niğde, 
Trabzon, Sivas ve Zonguldak illerinde bulunmaktadır. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde bulunmamakla birlikte Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde bulunan Gaziantep Üniversitesi de dahil edildiğinde 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Üniversite sayısı 3 olmaktadır. 

7.4.3. Sağlrk 

2000 yılı başı itibariyle Türkiye genelinde 1176 adet hastahane ve bu 
hastahanelerde 153795 yatak kapasitesi (Milli Savunma Bakanlığı hariç) 
bulunmaktadır. Kalkınmada Öncelikli Yörelerin, Türkiye'deki hastahaneler 
toplamı içindeki payı yüzde 36,3, yatak toplamı içindeki payı yüzde 28,2 dir. 

Güneydoğu Anadolu’nun, Kalkınmada Öncelikli Yöreler’deki toplam 
hastahane sayısı içindeki payı yüzde 17,1, yatak içindeki payı yüzde 19,2 dir. 
Doğu Anadolu’nun hastahane içindeki payı 26,2, yatak içindeki payı yüzde 
25,2 dir. 

1999 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 5560 sağlık ocağı ve 818 
adet sağlık evi hizmet vermektedir. Türkiye toplamı içinde, Doğu Anadolu’nun 
sağlık ocağı payı yüzde 10,7, Güneydoğu Anadolu’nun payı yüzde 7,7 dir. 
Doğu Anadolu’nun sağlık evi payı yüzde 16,9, Güneydoğu Anadolu’nun payı 
yüzde 9,1 dir. 
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7.4.4. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

1998 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değeri, 1987 yılı fiyatlarıyla 116,1 

trilyon lira olmuştur. Bölgelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya katkıları 

bakımından Marmara Bölgesi yüzde 37,8 ile birinci sırada bulunurken, Doğu 

Anadolu Bölgesi yüzde 3,3 ile son sırada yer almaktadır. Diğer bölgelerin 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya katkıları; Ege Bölgesinin yüzde 16,7, İç Anadolu 
Bölgesinin yüzde 15,7, Akdeniz Bölgesinin yüzde 12,0, Karadeniz Bölgesinin 
yüzde 9,2 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yüzde 5,3 'dür. 

Bölgeler itibariyle 1998 yılı kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla endeks 

değeri; Türkiye 100 iken; Marmara (156) ve Ege (125) Bölgelerinde Türkiye 

endeks değerinin üzerinde; Karadeniz (68), Güneydoğu Anadolu (56), ve 

Doğu Anadolu (41) Bölgelerinde Türkiye endeks değerinin altında kalmıştır. 

Akdeniz (95) ve İç Anadolu (91) Bölgeleri ise, Türkiye ortalamasına en yakın 
endeks değerlerine sahiptir. 

7.4.5. Kamu Yatırım Gerçekleşmeleri 

1983-1998 döneminde Türkiye genelinde 1998 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 

olarak 32 katrilyon liralık kamu yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Bu 
tutarın yüzde 54'ünü oluşturan yaklaşık 17,5 katrilyon lirayı, birden fazla ili 

kapsayan ve proje bazında illere dağıtılamayan muhtelif iller kamu yatırım 

harcamaları oluşturmaktadır. 

Aynı dönemde, kişi başına kamu yatırım harcamaları endeks değeri 

Türkiye için 100 iken, Ege 142, jç Anadolu 117, Güneydoğu 103, Akdeniz 91, 
Marmara 89, Doğu Anadolu 79 ve Karadeniz Bölgesi 76 olmuştur. 

7.4.6. Sanayi Tesisleri 

1998 yılı itibariyle Kalkınmada Öncelikli 49 il ve iki ilçede fiilen üretim 
yapmakta olan sanayi tesisleri ile yatırım aşamasında (inşaat veya montaj) 
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bulunan kamu ve özel kesim sanayi tesisleri hakkında bir araştırma 
yapılmıştır. Bu araştırma verileri 1989 yılında yapılan araştırma verileri ile 
karşılaştırıldığı zaman fiilen üretim yapan sanayi tesislerinde yüzde 104'lük bir 
artışın olduğunu görmekteyiz. Ancak bu tesislerin önemli bir kısmı düşük 
kapasitede çalışmaktadır. 

1998 yılı çalışmasına göre sanayi tesisi sayısında artış gösteren iller 
sırasıyla şunlardır; Şanlıurfa yüzde 514, Ağrı yüzde 443, Mardin yüzde 258, 
Kahramanmaraş yüzde 210, Muş yüzde 200, Adıyaman yüzde 178, Çankırı 
yüzde 170, Malatya yüzde 158, Erzincan yüzde 150, Diyarbakır yüzde 139, 
Sinop yüzde 102, Sivas yüzde 68, Gümüşhane yüzde 33, Hakkari yüzde 25, 
Bingöl yüzde 20, Erzurum yüzde 19, Çorum yüzde 18 ve Amasya’da yüzde 8 
artmıştır. Buna karşılık, 1989 yılına göre 1998 yılında tesis bazında azalma 
olan 5 il şöyle sıralanmaktadır; Kars yüzde 62, Tunceli yüzde 40, Siirt yüzde 
25, Artvin yüzde 13 ve Van’da yüzde 11 azalma olmuştur. 

8. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 

8.1. Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 
4325 Sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan Devlet Yardımları 

21.1.1998 tarih 4325 sayılı “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 
çerçevesinde Olağanüstü Hal Bölgesindeki illerde yapılacak yatırımlar başta 
olmak üzere Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlara ilave Devlet 
Yardımları yürürlüğe konulmuştur. 

- Olağanüstü Hal Bölgesi İlleri: Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli, 
Van 

- Mücavir İller: Bingöl, Bitlis, Batman, Mardin, Muş 

- Bakanlar Kurulunca (98/10551 sayılı Karar) Belirlenen ve Bu Kanunda 
Öngörülen Teşvik Tedbirlerinden Yararlanacak İller: Adıyaman, Ağrı, 
Ardahan, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, İğdır, Kars, Ordu, Şanlıurfa, Yozgat 

8.1.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası 

Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki iller ile Bakanlar Kurulunca 
belirlenen ilave illerdeki yeni işe başlayan gelir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak asgari 10 işçi çalıştırmaları 
şartıyla işe başladıkları tarihten itibaren beş vergilendirme dönemi gelir ve 
kurumlar vergisinden muaftır. Bu süre sonundan başlamak üzere 31.12.2007 
tarihine kadar indirim oranı ise 10 işçi çalıştıranlara yüzde 40, 51 ve daha 
yukarı işçi çalıştıranlara yüzde 60 olarak uygulanacaktır. 11 ile 50 işçi 
arasında işçi çalıştıranlara uygulanacak indirim oranı, yüzde 40 oranına her 
bir işçi için 0,5 puan eklenerek belirlenecektir. 
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8.1.2. Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi 

Olağanüstü Kal Bölgesi kapsamındaki iller ile Bakanlar Kurulunca 
belirlenen ilave illerde 1.2.1998 tarihinden itibaren, yeni işe başlayan gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerinin işyerlerinde çalıştırdıkları işçilerin 
ücretlerinden kesilen ve tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri beyanname 
verme süresini izleyen ikinci yılın aynı döneminde ödenir. Bu uygulama 
31.12.2002 tarihine kadar dfevam edecektir. 

8.1.3. İşlemlerde Vergi, Resim, Harç İstisnası 

Olağanüstü Hal Bölgesi iller ile Bakanlar Kurulunca belirlenen ilave 
illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlarla ilgili Arazi ve Arsa tedariki ile ilgili 
işlemler ile kredi kullanılmasından dolayı meydana gelecek veraset ve intikal 
vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, 
harçlar ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınan vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. Bu uygulama 31.12.2002 tarihine kadar devam edecektir. 

8.1.4. Sigorta Primi İşveren Paylan 

Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki iller ile Bakanlar Kurulunca 
belirlenen ilave illerde 1.2.1998 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerinin, işyerlerinde çalıştırdıkları işçiler için 505 
sayılı SSK Kanunu’na göre prime esas kazançları üzerinden tahakkuk 
ettirilecek primlerin işveren hissesi Hazine’ce karşılanacaktır. Bu uygulama 
31.12.2002 tarihine kadar devam edecektir. 

8.1.5. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, Organize Sanayi Bölgelerine öncelik 
verilmek kaydıyla asgari 10 kişilik istihdam öngörülen teşvik belgeli yatırımlara 
Hâzineye ait arazi veya arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilecektir. 

Bu uygulamaya ait usul ve esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınarak 
Maliye Bakanlığı’nca belirlenecektir. 

4325 sayılı Kanunun uygulama usul ve esaslarını belirleyen "Olağanüstü 
Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi Genel Tebliği, (Seri No: 1)" Şubat 1998 tarih ve 
23271 sayılı Resmi Gazete'de Maliye Bakanlığı'nca yayımlanmıştır. 

Anılan Kanunda öngörülen bedelsiz olarak Hâzineye ait arazi ve arsa 
sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Yönetmelik", 27 Mart 1998 
tarih ve 23299 sayılı Resmi Gazete'de Maliye Bakanlığı'nca yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
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8.2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Karan 

Ülkemizde teşvik belgeli olarak yapılacak yatırımlar; 25.3.1998 tarih ve 
23297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/10755, 99/12475, 99/12656 
sayılı 'Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları 
Hakkında kararlar ile bu kararlara istinaden 6.5.1998 tarih ve 23334 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 98/1 ile 23.6.1999 tarih ve 23734 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 99/1 sayılı tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde desteklenmektedir. 

8.2.1. Başlıca Destek Unsurtan 

- Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası 
- Yatırım indirimi 
- Katma Değer Vergisi İstisnası 
- Vergi, Resim ve Harç İstisnası 
- Enerji Desteği (99/12478 Sayılı Karar) 
- Arsa Tahsisi (Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi) 
- Fon Kaynaklı Krediler 

8.2.2. İllerin Yöresel Dağılımı 

8.2.2.1. Gelişmiş Yöreler 

İstanbul, Kocaeli illeri ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir 
Büyükşehir belediye hudutları içi gelişmiş yöredir. 

8.2.2.2. Normal Yöreler 

Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir Büyükşehir Belediye hudutları 
dışı, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç) Aydın, Balıkesir, 
Bilecik, Bolu, Burdur, Denizli, Edime, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İsparta, 
İçel, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, 
Tekirdağ, Afyon,Uşak ve Yalova 

8.2.2.3. Kalkınmada Öncelikli Yöreler (49 il, 2 ilçe) 

Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, 
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri), Çankırı, 
Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, öiresun, Gümüşhane, Hakkari, 
İğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, 
Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, 
Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, 
Yozgat, Zonguldak. 

8.2.2.4. Olağanüstü Hal Bölgesi ve Dahil Mücavir İller (11 il) 

Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şımak, Tunceli, Van, Bingöl, Bitlis, Batman, 
Mardin, Muş. 
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8.2.2.5. Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdamın Artırılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesine 
Yönelik 4325 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Belirlenen İlave İller (11 il) 

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, İğdır, Kars, 
Ordu, Şanlıurfa, Yozgat. 

8.2.2.6. Küçük ve Orta Boy İşletmelerle (KOBİ) İlgili 99/12474 Sayılı 
Karar İle Acil Destek Kapsamında Belirlenen İller (33 il) 

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, 
İğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, 
Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Yozgat, Van. 

8.3. Gelişmiş Yörelerde Destek Unsurlarından Yararlanabilecek 
Yatırımlar 

- Elektrik enerjisi üretimi yatırımları (otoprodüktör yatırımları dahil), 
- Altyapı yatırımları, 
- Yap-İşlet ve/ya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılacak yatırımlar, 
- Çevre korumaya yönelik yatırımlar, 
- Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunca belirlenen öncelikli teknoloji yatırımları, 
- Elektronik sanayi yatırımları 
- Gemi ve yat inşa yatırımları, 
- Tersane yatırımları (gemi inşa ve onarımını sağlayan tesisler), 
- Teknopark, bilişim teknolojisi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları dahil 

olmak üzere Müsteşarlıkça belirlenecek diğer hizmet yatırımları, 
- Mevcut yatırımın Kalkınmada Öncelikli Yöreler ile yurt dışına nakli 

sonucunda aynı mahalde gerçekleştirilmesi kaydıyla, Müsteşarlıkça uygun 
görülecek yatırımlar, 

- Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, 
entergrasyon ve tamamlama yatırımları, 

- Yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve 
istihdam artırıcı özelliklerden bir veya birden fazlasını içeren ve sabit 
yatırım tutarı 50 Milyon ABD Doları kaşılığı Türk Lirasının üzerindeki 
komple yeni yatırımlardan Müsteşarlıkça uygun görülecek yatırımlar. 
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TABLO 2 : DEVLET YARDIMLARININ YÖRESEL MUKAYESESİ 

DESTEK 
UNSURLARI 

GELİŞMİŞ 
YÖRELER 

NORMAL 
YÖRELER 

KALKINMADA 
ÖNCELİKLİ 
YÖRELER 

4325 SAYILI 
KANUNLA 
OLAĞANÜSTÜ 
İLLER VE BKK İLE 
BELİRLENEN 
DİĞER İLLER 

-TEŞVİK BELGESİ 
ALT SINIRI (TL.) 100 Milyar 100 Milyar 50 Milyar 
-BAŞVURU 
TEMİNATI (TL.) 160 Milyon 160 Milyon 80 Milyon 
-GUMRUK VERGİ VE 

TOPLU KONUT 
FONU İSTİSNASI VAR VAR VAR 
-YATIRIM İNDİRİMİ 
(YÜZDE) 100 100 100 
-YERLİ VE İTHAL 
MAKİNA VE TEÇHİZAT 
ALIMLARINDA KATMA 
DEĞER VERGİSİ 
İSTİSNASI 

VAR VAR 

* 

VAR 
-

-ASGARİ OZKAYNAK 
ORANI (YÜZDE) 40 40 20 

-VERGİ, RESİM, 
HARÇ İSTİSNASI VAR VAR VAR .. 

-ARSA VE ARAZI 

TAHSİSİ - - VAR -

-GELİR VE 
KURUMLAR VERGİSİ 
İSTİSNASI (ilk beş yıl 
muaf, ikinci beş yıl 
yüzde 40-60) 

— - — VAR 

-ÇALIŞANLARDA 
VERGİLERİN 
ERTELENMESİ 

- - - VAR 

-SİGORTA PRİMİ 

İŞVEREN 
PAYLARININ 

HÂZİNECE 
KARŞILANMASI, 

- -- - VAR 

-GENİŞ KAPSAMLI 
VERGİ, RESİM VE 
HARÇ İSTİSNASI 

-- - -- VAR 
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9. DEĞERLENDİRME 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Politikası, genellikle sanayi teşvik 
politikası olarak yürütülmüştür. Uygulanan politikaların Kahramanmaraş, 
Karaman, Çorum ve Malatya gibi illerde başarılı olduğu görülmektedir. 

Uygulanan politikalar sonucu başarılı sonuçlar alınan illerin sanayi 
hamlesinin sadece teşvikler nedeniyle gerçekleştiği söylenemez. Bu illerdeki 
sanayiler, teşviklerin yanında pazar büyüklüğü, işlenecek hammadde varlığı, 
daha iyi ulaşım olanaklarının verdiği imkanlar nedeniyle kurulmuş ve 
gelişmiştir. Örneğin 1998’de Malatya’daki 119 sanayi işletmesinden sadece 
32’si, Karaman’daki 126 işletmeden sadece 14’ü ve Çorum’daki 183 
işletmeden sadece 63’ü teşvik belgesi almıştır. (Tablo 3). 

Geri kalmış yörelerde tarımda gelişme sağlanmadan, ya da sanayi 
gelişmesiyle eş zamanlı olarak tarımı geliştirmeden, sanayide hamle 
yapmak olanaksızdır. Son 10-15 yılda sanayi hamlesi yapan illerde tarım 
sektörünün de görece gelişmiş olması bir tesadüf değildir. Geri kalmış yöreleri 
kalkındırmak için, tarımın öncelikli olarak ele alınması ve bu sektörde yeni bir 
yapılanmaya gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca, geri kalmış yörelerin sadece 
gelir artırıcı önlemler bağlamında ele alınmaması, kırsal kesimde refahın bir 
unsuru olan kamu hizmetlerinin de etkinleştirilmesi üzerinde durulması 
gerekmektedir. 

Kalkınmada Öncelikli Yöre sayısının giderek artması, bu yörelere 
götürülen hizmetlerde aksamalara yol açmış, hatta hizmet götürülemez 
duruma gelinmiştir. KÖY sayısının fazlalığı, sınırlı kaynaklarla bu yörelere 
verilen hizmetlerde gerek sayı, gerek nitelik ve süre olarak istenilen seviyeye 
ulaşılmasında büyük bir engel oluşturmuştur. 



10. SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖNCESİNDE DEVAM 
EDEN SORUNLAR 

10.1. Kırsal Ekonomi 

• Mevcut bölgesel farklılıkları ortaya çıkaran olgu devlet desteği ve 
yatırımları değil, her bölgenin kendi coğrafi şartlarının, konumunun, 
tarihsel oluşumların ve dış ticaret ilişkilerinin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. 
Mekansal ve sektörel olarak seçmeci bir sanayi teşvik politikası izlenmiştir 

Bu bağlamda KÖY politikalarında devam eden sorunları, şöyle sıralamak 
mümkündür: 

• Özellikle, hayvancılığın öncelikli faaliyet dalı olduğu illerde mera ıslahı ve 
mera yönetimi gerçekleştirilememiştir. 

• Yayım hizmetleri etkinleştirilmemiş, hayvancılığın hakim olduğu yörelerde, 
yayımcı kadroları sözleşmeli ve uzun süreli kadrolar haline getirilememiştir. 

• Sulama yatırımlarına yeterince hız verilememiştir. Tamamlanmış barajların 
sulama tesislerine öncelik verilmesi gerekmektedir. 

• Erozyon kontrolü ve meyvecilik amaçlı ağaçlandırma projeleri yeterince 
desteklenmemiştir. Yapılan barajların çevrelerinin ve su toplama 
havzalarının ağaçlandırılması önemini koruyan bir husustur. 

• Yem bitkilerinin ekimi yeterince özendirilememiştir. 

10.2. Sanayileşme ve Teşvikler 

• Kalkınmada Öncelikli Yörelerde kendi avantajlarıyla gelişen (doğal olarak 
merkezleşmiş) yerleşmelere ağırlık verilmesi, bu merkezlerin etki 
alanındaki diğer yerleşmelerin de altyapı eksikliklerinin tamamlanması, 
fonksiyonel merkezlerle bağlantılarının kuvvetlendirilmesi, sanayileşme 
politikaları olarak önemli hususlardır. 

• Yerel yönetimlerin proje oluşturmadaki ağırlık ve yetkileri yeterince 
artırılamamış ve yerel yönetimler yasası çıkarılamamıştır. 

10.3. Altyapı 

• Başlanmış olan Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin 
tamamlanması önem taşımaktadır. 
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• Uzun kış nedeniyle inşaat süresi kısa olan Doğu Anadolu’da yatırım 
ödeneklerinin inşaat mevsiminin başlamasıyla birlikte serbest bırakılması 
gereği sıklıkla dile getirilen bir husustur. 

• Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, bütün yerleşmelere sağlıklı içme suyu 
yeterli ölçüde ulaştırılamamıştır. 

10.4. Eğitim 

• Yörenin özelliklerine göre mesleki teknik eğitim okullarının açılması ve 
yaygılaştırılması ihtiyacı devam etmektedir. 

• Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Halk Eğitim Merkezlerinin yürüttüğü beceri 
kazandırma kurslarının yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. 

10.5. Sağlık 

» İl ve ilçe merkezlerinde bulunan hastanelerin modernize edilmeleri 
gerçekleştirilememiştir. Merkez köylerde ve kasabalarda bulunan sağlık 
ocakları ve sağlık evleri dahil olmak üzere, bütün sağlık birimlerinin nitelikli 
personel ve araç gereç ihtiyaçları giderilememiştir. 

10.6. Personel Politikası ve Örgütlenme 

» Nitelikli eleman temini için adalet, güvenlik, mülki hizmetler dışında teknik 
işlerde, eğitim, öğretim, sağlık ve yayım hizmetlerindeki tüm kadrolarda 
çalışanların uzun süreli kalmaları yararlı olmaktadır. Personelin sözleşmeli 
olarak çalıştırılması için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılması, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu’da rotasyonla deneyimli personel görevlendirilmesi 
önem taşımaktadır. 
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