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SEMİNERİN TAKDİMİ

İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) 47 yıldır Türkiye ekonomisinin hemen
her alanında bilimsel seminerler düzenlemek suretiyle ekonomik faaliyetle-
re katkıda bulunmaktadır.

İllerde düzenlenen seminerler, ilin kalkınması için başlıca ekonomik sek-
törlerdeki potansiyellerin tespiti ve yapılması gerekenleri araştırmaya dö-
nüktür.

Ülkenin dört bir yanında düzenlenen il seminerleri bu alanda çalışacak
yönetici ve araştırmacılar için önemli bir kaynak ve birikim meydana getir-
miştir.

Kırklareli İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Vakfımızın düzenlediği
199. seminer olmaktadır.

Düzenleyeceğimiz bu seminerde sunulan tebliğler ve panelde gündeme
gelen konular ve konuşmalar çözülerek, Vakfımızca kitap olarak bastırıl-
makta, Ülkemizin tüm üniversite ve ilgili yönetimlerin kütüphanelerine gön-
derilmek suretiyle bilim adamları ve ilgililerin hizmetine sunulmaktadır.

Katkılarından dolayı seminer ana sponsoru Kırklareli Valiliği ve semine-
rin gerçekleşmesinde Vilayetin ekonomik gelişmesi bilincinde olan Sayın
Vali Hüseyin Avni Coş’a, seminerde, açılış oturumu, oturum başkanlığı, teb-
liğci ve panelde yer alan çok değerli bilim adamları, yönetici, işadamı ve bü-
rokratlara teşekkür ediyoruz.

İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI

5



6



AÇILIŞ OTURUMU

- İ.A.V Başkanı Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA’nın Konuşması

- Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ’ın
Konuşması

- Kırklareli Belediye Başkanı Cavit ÇAĞLAYAN’ın
Konuşması

- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan SARIÇAM’ın
Konuşması

- Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK’in Mesajı

- Kırklareli Valisi Hüseyin Avni COŞ’un Konuşması
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İ.A.V. BAŞKANI

PROF. DR. AHMET İNCEKARA’NIN

AÇILIŞ KONUŞMASI

Günaydınlar, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valim, Sayın müsteşarım Sayın
rektörüm, çok değerli konuklar, Vakfımızın Kırklareli iliyle ilgili gerçekleştire-
ceği bilimsel toplantıya, bilimsel seminere hepiniz hoş geldiniz. Sizleri say-
gı ile sevgi ile selamlıyorum.

Değerli konuklar, İktisadi Araştırmalar Vakfı, sadece bilimsel alanda, sa-
dece bilimsel olarak Türkiye ekonomisinin hemen her alanında, her konu-
sunda, her sorununda çözüm, fikir, görüş ortaya koymak üzere 1962 yılın-
da kurulmuş, köklü bir vakıftır. Bilimsel çalışmalar yapar sadece. Bu faali-
yetlerini daha çok bilimsel seminerler şeklinde gerçekleştiriyor. Bu seminer-
ler yalnızca illerde değil bugün yaptığımız gibi, yaklaşık Türkiye’de 40’a aş-
kın ilin, ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak üzere, görüşler, düşünce-
ler, bilim adamlarının, devlet adamlarımızın, yerel idarecilerimizin, iş adam-
larımızın, iş dünyasının hepsinin görüşlerini, katkılarını alarak, bir kitapta
toplamak, önümüzde bir yol haritası olsun diye bu katkılar, bu görüşler. İn-
sanlar tarafından, kamuoyu tarafından bilinsin diye yaptığımız çalışmalar.
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Bu toplantıları, bu bilimsel seminerleri ille ilgili olanları yaklaşık 1989’dan
beri yapıyoruz. Türkiye’nin yaklaşık 45 ilinde yaptık. Trakya’da yapmadığı-
mız bir Kırklareli kalmıştı. Edirne’de yaptık, Tekirdağ’da yaptık, Kırklare-
li’nde bugün nasip oldu. Umarım buradan çıkacak sonuçlar, bilim adamları-
mızın, iş adamlarımızın, devlet adamlarımızın hem uygulamada, hem de bi-
limsel alanda bakışlarıyla, görüşleriyle, araştırmaları ile ortaya koyacakları
düşünceler, sonuçlar bizim için çok değerli olacak, bunlar da kitap halinde
sizlere ve ayrıca kamuoyuna sunulacaktır.

Değerli arkadaşlar, İktisadi Araştırmalar Vakfı söylediğim gibi, 1962 yılın-
da kurulduğundan beri, Türkiye ekonomisinin hemen her alanında, her so-
rununda araştırmalar yapmak, çözüm üretmek, katkı yapmak, özellikle iş
dünyasının, müteşebbislerin, idarecilerimizin, ekonomik politika yapan uni-
terlerimizin işlerine kolaylık, katkı sağlamak üzere araştırmalar yapmakta-
dır, bunu daha çok talep üzerine yapmaktadır. Bizim de zaman zaman şu-
nu yapalım dediğimiz, bu toplantıyı, bu konuyu bilimsel olarak ele alalım de-
diğimiz insanlarımız, valilerimiz, şehirlerimiz olmuştur. Bu toplantıları, bu bi-
limsel seminerleri yurtiçinde yapıyoruz, yurtdışında yapıyoruz. Yurtdışında
yaptığımız seminerleri çok çeşitli ülkelerde yaptık. Sudan’dan Azerbay-
can’a, Bulgaristan’a, Romanya’ya, Makedonya’ya kadar epeyce ülke dolaş-
tık ve o ülkelerin Türkiye ile ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinde neler ya-
pılabileceğini araştırdık. Bunları yine bir bilimsel seminer şeklinde araştır-
maları ortaya koyup, o ülkelerin, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlarının
da katılımıyla uluslararası düzeyde bir seminer şeklinde gerçekleştiriyoruz.
Geçen sene böyle bir seminerimiz olmamıştı. En son Makedonya’da yaptık.
Önümüzdeki Ekim-Kasım ayında inşallah Azerbaycan’da ve Kosova’da se-
minerler yapmayı planlıyoruz. Bunların planlarını, girişimlerini yapıyoruz.
Dolayısıyla İktisadi Araştırmalar Vakfı hem yurt içinde, hem yurtdışında,
hem illerde, hem de sektör olarak mesela sigorta sektörü, mesela sadece
fındıkla ilgili, çayla ilgili yaptığımız seminerler var. Yani herhangi bir konuda
da o konunun araştırılması için bilim adamlarımız, İktisadi Araştırmalar Vak-
fı’nın bilimsel araştırma kapasitesi her zaman ekonomimizin, iş adamlarımı-
zın, iş dünyasının, yöneticilerimizin emrinde olmuştur. Bilimsel araştırma
kapasitemizi biz onlara sunarız. Karşılıklı işbirliği yaparak bu bilimsel top-
lantıları gerçekleştiririz. Bu toplantı Kırklareli ilinin ekonomik gelişmesi için
sanayi sektöründe, tarım sektöründe, hayvancılık sektöründe, turizm sektö-
ründe, eğitimde neler yapılabileceğini 2-3 aylık bilimsel çalışmanın sonun-
da bir tebliğ haline getirilip burada sunulması, tartışılması ve sonuçlarının
bir kitap halinde kamuoyuna sunulmasından oluşmaktadır. Umarım bundan
Kırklareli’nin bütün kesimleri, iş dünyası, yerel merkezi idareler, bilim adam-
larımız hemen herkes yararlanacak, herkese katkısı olacak. Bugün itibariy-
le bu seminerimizi yaklaşık 200’e tamamlamış oluyoruz zannediyorum. Da-
ha uzun yıllar İktisadi Araştırmalar Vakfı hem kentlerimizin, hem çeşitli sek-
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törlerin, hem de çeşitli konularda biraz önce söylediğim gibi zeytin veya zey-
tinyağı gibi tamamen madde üzerine, o maddelerin ekonomisi üzerine so-
runların araştırılmasına her zaman çalışacaktır. Umarım bu araştırmalarda
Vakfımız bundan sonra da yöneticilerimizin, iş adamlarımızın, bilim dünya-
sının yanında olacaktır. Belki de azmi ile önünde yer alacaktır. Hepinize
özellikle Sayın Valime, Sayın Rektörüme bizlere verdikleri destek için, işbir-
likleri için çok teşekkür ediyorum. İllerine yaptıkları katkılar, bir uygulamalı
bilimsel araştırma olarak yaptıkları çalışmalar, topluma, kentlerine hiç kuş-
kusuz büyük ölçüde yararlı olacaktır, yol gösterici olacaktır. Kendilerini bize
verdikleri destek için kutluyorum. Onlara sağ olun, var olun diyorum. Sizi se-
minerimizin başarılı geçmesi dileği ile sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ’IN KONUŞMASI

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müsteşarım, Sayın Genel
Müdürüm ilimizin çok değerli daire amirleri, değerli meslektaşlarım, kıya-
metli davetliler, basınımızın değerli temsilcileri; İktisadi Kalkınma Vakfı ile
Kırklareli Valiliği’nin ortaklaşa düzenlediği ilimizin ekonomik gelişmesi ile il-
gili bu seminer vesilesiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Seminerimizin
başarılı geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İllerin ekonomik gelişmesinden söz etmek gerektiğinde, sanıyorum bir-
çok faaliyet, birçok önemli faktör üzerinde yürümek gerekebilir. Bir ili, bir
bölgeyi ve genel olarak bir ülkeyi ele aldığımızda, ekonomik gelişmenin bir-
çok faktöre bağlı olduğu görülmektedir. Bir il veya bir yöre hangi avantajla-
ra ve hangi faktörlere sahiptir ki bunlar o ilin ekonomik gelişmesinde itici güç
olarak fonksiyon icra etsin ve bu faktörler o ili diğer iller ve yörelere göre da-
ha üstün konuma getirmiş olsun. İşte bu noktada, dünyanın birçok ülkesin-
de illeri ve yöreleri, diğer illere ve yörelere göre öne çıkaran, gelişmesini
sağlayan önemli faktörler incelenmiş ve birçok farklı bakış açısı geliştirilmiş-
tir.
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Unutulmuş şehirler veya önemini kaybeden şehirler şeklinde ifade edilen
bir kavram, bu konu ile ilgili literatürde kaşımıza çıkmaktadır. Hangi iller,
hangi yöreler acaba kültürel, ekonomik ve sosyal olarak unutulmaya yüz tut-
maktadır, önemini kaybetmektedir ve bir anlamda onlar gerilemeye mah-
kûm kalmaktadır. İşte burada önemli birkaç faktör bizim dikkatimizi çekmek-
tedir.

Bunlardan birincisi; o ildeki ekonomik, kültürel ve sosyal faaliyetlerin fa-
kirliği, azlığıdır. Bu, beraberinde ekonomik olarak fakirliği getirmektedir.
Böyle bir yaklaşım, ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve çeşitlenmesinin
önemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bir ilde bu tür faaliyetlerin gelişmişlik,
çeşitlilik ve zenginlik derecesine bakarak o ilin ne kadar gelişebileceğini
veya geri kalabileceğini; bir diğer ifade ile unutulan şehir haline gelebilece-
ğini görmemiz mümkün olmaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyet-
lerin zenginliği veya fakirliği, o ilin gelişmesine veya geri kalmasına yol aç-
maktadır.

Bu faktörlerden ikincisi; o ilin bünyesinde barındırdığı nüfusun kalitesidir.
Bir il veya yöre, bünyesinde ne kadar vasıflı, bilgili, kültürlü, tecrübeli ve eği-
tim düzeyi yüksek ve yüksek katma değerli faaliyetlerle meşgul nüfusa sa-
hip ise, o ilin gelişmesi o derece daha kolay, daha hızlı olabilmektedir. Aksi
durumda bünyesinde barındırdığı nüfus kitlesi ve işgücü havuzu; kültür, eği-
tim ve sosyal gelişmişlik bakımından ve meşgul olduğu faaliyetler bakımın-
dan ne derece düşükse ise o ilin gelişmesi de o derece zor ve geç olabil-
mektedir. Yeni sektörlerin ve işkollarının bir ülkede gelişmesi ve güçlenme-
si, diğer faktörlere ilaveten vasıflı ve disiplinli işgücünün varlığını zorunlu kıl-
maktadır.

Üçüncü bir faktör ise; o ilin veya yörenim altyapısı ve kendisine yakın di-
ğer yörelerle, illerle ve ülkelerle ekonomik, sosyal ve kültürel bağlantılarıdır.
Yakınlık kavramı, yeni gelişen teknolojiler sebebiyle, kısmen önemini kay-
betmiş olmasına karşın, bağlantılar önemini kaybetmemiş ve canlılığını ko-
rumaktadır. Dolayısıyla, bir ilin gelişmesi ekonomik, sosyal ve kültürel ba-
kımdan altyapı imkânlarına bağlı olduğu kadar bağlantılarını da çok yakın-
dan ilgilendirmektedir. O ilin diğer illerle ve hatta dünyayla, dünyanın başka
yöreleriyle, başka işletmelerle ne derece ilişkiler kurduğu, tedarik, üretim ve
dağıtım faaliyetlerinin gelişmesinde ne derece yoğun bağlantılar kurduğu
hususudur. Ekonomik bağlantılar işletmelerin faaliyetlerinin çeşitlenmesi
açısından çok önemli olduğu kadar, sosyal ve kültürel bağlantılar da bir böl-
genin toplumsal gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bazen bir
bölge veya şehir, coğrafi açıdan küçük bir alana yerleşmiş olsa bile; dünya-
nın birçok gelişmiş şehirleriyle tarihi, sosyal ve kültürel bakımdan sahip ol-
duğu bağlantılar, o şehir veya bölgeyi bir odak haline getirebilmektedir. Ta-
rihi, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetler ve bağlantılar, bir bölge
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veya şehir için çok yönlü gelişmelerin kaynağı olabilir. Bu faaliyetler ve bağ-
lantılar bakımından güçlü potansiyele sahip olan şehirler veya bölgeler, bu
sayede topyekun toplumsal gelişmeyi başlatabilir ve hızlandırabilir.

Bir ilin veya yörenin gelişmesinde önemli faktörlerden birisi de kültürel ve
tarihi varlıklara sahip olma, bunları yaşatma ve geleceğe taşıma gücüdür.

Son olarak şunu ifade edebiliriz; Farklı ırkları, farklı dilleri, farklı dinleri ne
derece bünyesinde barındırdığı, ondan harmoni oluşturduğu da o şehrin ge-
lişmesi bakımından önemli bir faktördür. Çünkü bir şehir çok farklı renkleri,
ırkları, kabiliyetleri bünyesinde barındırabiliyorsa, o derece yoğun, sosyal,
kültürel, ekonomik hizmetler ve faaliyetleri var demektir. O kadar farklı nü-
fus kitlesini bünyesinde barındırabilen bir şehir o tür faaliyetleri de çok hızlı
geliştirecek özelliklere sahip demektir.

Bir açılış konuşması çerçevesinde, Kırklareli’nin ekonomik ve sosyal açı-
dan gelişmesi bakımından, kısaca bunları hatırlatmak istedim. Bu toplantı
aynı zamanda Kırklareli Üniversitesi’nin kurulup faaliyetlerine başlamasının
arifesinde gerçekleşmektedir. Kırklareli Üniversitesi, bu ilin ve bölgenin eko-
nomik ve sosyal gelişmesinde, en önemli eksen rolü oynayacak ve bundan
sonrasını, köklü şekilde değiştirecektir. İlimiz Kırklareli ile ilgili bu seminer
boyunca, değerli bilim adamlarımız ve katılımcılar çok önemli sunumlar ve
değerlendirmeler yapacaklardır. Kırklareli’nin gelişmesi bakımından ne tür
artıları var, hangi konularda nelere yaslanarak, nelere dayanarak bu ilimiz
gelişebilir? Bu sorulara cevap aranacak ve yapılan çalışmaların ortaya çı-
kardığı sonuçlar elbette ilimize önemli ufuklar açacaktır.

Ben bir memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Üniversite olarak biz Kırk-
lareli’mizin, bu güzel ilin birçok bakımdan, üstün yönleri olduğunu çok iyi bi-
liyoruz. Birçok üstünlüğünün yanı sıra üniversite de bu üstünlüklere bir ila-
ve üstünlük olarak gelmiş ve Kırklareli’nin bir şansı olarak önümüzde dur-
maktadır. Kırklareli sağlık, kültür, eğitim ve bilim bakımından hatta ekono-
mik olarak gelişecekse, üniversite burada hayati bir rol oynayacaktır. Elbet-
te Kırklareli ilimizin diğer üstün yönlerini unutmuyoruz. Ancak Kırklareli’nin
sahip olduğu en önemli artısının üniversite olacağı açıktır. Üniversite, ilimi-
zin çok hızlı bir biçimde gelişmesine katkı sağlayacak, hatta gelip tıkandığı,
aşmakta zorluk çektiği bir takım sorunların aşılmasında büyük rol oynaya-
caktır.

Bu arzuyla, bu duyguyla, bu aşkla ve şevkle biz üniversitemizin, dolayı-
sıyla şehrimizin daha hızlı gelişmesi için gayret gösteriyoruz, çaba sarf edi-
yoruz. Bu çerçevede başta Sayın Valimiz olmak üzere Kırklareli’nin değerli
yöneticileri, iş dünyasının değerli temsilcilerinin ilgi ve destekleri için huzur-
larınızda teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu ilgi ve desteğin artarak
devam edeceğini ümit ve temenni ediyorum. Bu tür toplantıları Kırklareli’mi-
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zin gelişmesine katkı sağlaması, bundan sonra yapılacak işler ile ilgili yol
haritası olması bakımından çok önemli görüyorum. Bu seminerin bu amaca
hizmet etmesini diliyorum ve gerçekleşmesinde emeği geçen İktisadi Araş-
tırmalar Vakfı Başkanı değerli dostum Prof. Dr. Ahmet İncekara’ya ve Vakıf
mensuplarına teşekkür ediyorum. Elbette ilimiz adına Sayın Valimiz Hüse-
yin Avni Coş Beye de, hem bu toplantıya ve hem de Üniversitemize verdik-
leri destek sebebiyle, şükranlarımı sunuyorum. Ve bu toplantıya emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.
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KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI

CAVİT ÇAĞLAYAN’IN KONUŞMASI

Sayın Valim, değerli konuşmacılar, Kırklareli’nin ekonomik gelişmesini
ele alan böyle bir paneli düzenlediği için öncelikle Sayın Valimiz ve İktisadi
Araştırmalar Vakfı Başkanlığına özel olarak teşekkür ediyorum. İl Belediye
Başkanı olarak bizleri memnun edici, mutlu edici bir panel olacaktır. İnşal-
lah panelimizde de Kırklareli’nin ekonomik değerleri tespit edilerek somut,
olumlu önerilerle ne gibi gelişmeler sağlanabileceği tespit edilecek ve sanı-
yorum daha sonra da bu kitaplaşacaktır.

Kırklareli’nin ekonomik gelişmişliği bugün için bizleri tatmin edebilecek
seviyede olmadığını söylemek durumundayız. Özellikle Lüleburgaz ilçemiz
hariç, sanayi ve ticaret alanında diğer ilçelerde yeterince gelişmişlik yoktur.
Demek ki bunun giderilmesi de mümkündür. Genel anlamda ben bir beledi-
ye başkanı olarak, önemli bir sanayi merkezi olma arzusunda da değiliz
Kırklareli olarak. Özellikle de Trakya’da örnekleri olan çevre kirliliği olan ve
görüntü kirliliği olan çarpık sanayileşmeyi gördükten sonra iyi ki şimdiye ka-
dar sanayileşmemişiz diyeceğimiz noktaya da gelmiş durumdayız. Ama
bundan sonra sanayinin gelişmesi özellikle de teknolojik sanayinin gelişme-
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sini talep ediyoruz. Çevre kirliliği olmayan sanayileşmenin gelişmesini arzu
ediyoruz. Kırklareli de buna uygundur. Eğitim seviyesi çok iyi durumda ol-
duğu için teknolojik sanayide de iyi eğitimli istihdam gerektirdiği için bu du-
rum Kırklareli’ne uygundur. Bu taleplerimizi biz burada ifade etmek istiyo-
ruz. Sanayi ve ticaretteki gelişmişlik her ne kadar yeterli değil ise de tarım
ve hayvancılık alanında Kırklareli nispeten Türkiye ortalamasının üstünde
bir ekonomik değerlere sahiptir. Verimli topraklarında özellikle baklagiller,
mısır, ayçiçeği, buğday dışında diğer pirinç gibi ürünler yetiştirilmekte ve
bunlar ekonomik değer olarak Türkiye ortalamasının üstündedir. Hayvancı-
lıkta, sağlıklı damızlık hayvancılık yönünden iyi durumdadır. Özellikle hay-
vansal ürünler diyebileceğimiz süt, peynir, yoğurt ayran gibi üretim tesisleri
Kırklareli’nin yerli sanayicileri dahil, dışardan gelen sanayicilerimiz de dahil
olmak üzere bunlar işlenmekte ve ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Tu-
rizm alanında, genellikle de turizm diyince hala deniz akla geldiği için Kıyı-
köy ve İğneada beldelerimizde ileride gelişmeler olacağı kanaatindeyim.
Mutlaka ikisi de çok şirin, güzel ve çevresi doğası güzel, denizi kirliliği olma-
yan iki tane beldemizdir. Kırklareli’nin kuzeyi ormanlarla çevrili olması bura-
da deniz turizmine alternatif olarak doğa turizminin de gelişmesine uygun
bir ortamın bulunduğunu sanıyorum. Mutlaka doğa turizmi de bundan son-
ra Kırklareli’nde gelişecektir diye düşünüyorum. Eğitim alanında, Kırklare-
li’nin eğitim düzeyi iyidir. Okullaşma oranı da Türkiye ortalamasının üstün-
dedir. Burada en önemli beklentimiz yeni kurulan Kırklareli Üniversitemizin
Sayın Rektörümüzün de gayretleri ile mümkün olduğu kısa sürede gelişme-
si, gelişimini tamamlaması, hem eğitim kalitesi olarak, hem bina olarak,
hem de ile katkısı olarak gelişimini tamamlamasını arzu ediyoruz ve Kırkla-
reli Üniversitesi’nin yapılması eğitiminde lokomotifi olacaktır

Kırklareli Bulgaristan’a sınır bir kent olduğu için uzun yıllar özellikle de-
mir perde anlayışının geçerli olduğu dönemler nedeni ile devlet yatırımların-
dan yeterince payını almamıştır. Değişik sebeplerden dolayı, stratejik se-
beplerden dolayı da olsa gerek ancak bundan sonra Kırklareli’nin bu deza-
vantajı olan Bulgaristan’a sınır olması demir perde anlayışının kalkması,
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne girmesi ile bu gelişme için Avrupa Birliği’ne
sınır olmuş durumdayız ve avantaja döndüğü kanaatindeyim. Avrupa Birli-
ği’ne sınır olmak Kırklareli için bir avantadır. Bu avantaj ileride bizlere yan-
sıyacaktır. Yine İstanbul’a otobanların E-5 gibi yolların kolay olması sebebi
ile Kırklareli ilinin gelişmesinde bir avantaj olduğu kanaatindeyim.

Kırklareli’nin ben çok yakın zamanda olmasa da özellikle 3-5 yıl sonra
gelişmeye başlayacağına ve 10 yol içinde önemli gelişmeler kaydedeceğini
hissediyorum. Bunu da durup dururken hissetmiyorum. Değişik toplantılara
katılıyoruz, özellikle İstanbul’daki bazı toplantılara. Bu toplantılardan edindi-
ğim intiba 5 yıldan sonra Kırklareli’nde olumlu yönde, ekonomik yönde, ya-
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tırımlar yönünde olumlu gelişmeler olacağı inancındayım. Bu inancımı da
sizlere burada aktarmak istiyorum. Açılış konuşması olduğu için çok ayrın-
tılı konulara girmeden hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür
ederim.
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ

AHMET GÖKHAN SARIÇAM’IN KONUŞMASI

Sayın Valim, Sayın Başsavcım, değerli misafirlerimiz, çok değerli hoca-
larım. Öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ankara’dan bu sa-
bah buraya gelmek ancak bu saatlere nasip oluyor. Ondan dolayı da özür
dilerim.

Kırklareli’nde böyle bir toplantının yapılması, böyle bir seminerin düzen-
lenmesi uzun süredir hayal ettiğimiz, beklediğimiz ve ilimizin gerçekten ihti-
yacı olan bir çalışmaydı. Bu çalışmaya ön ayak olduğu için başta sayın va-
limize ve bu çalışmaya burada düzenleyip, böyle güzel, geniş kapsamlı bir
ekiple beraber bu işi burada başlattığı için de İktisadi Araştırmalar Vakfı’na
saygılarımı ve teşekkürlerimi belirtmek istiyorum.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kırklareli ekonomik her alanda açılı-
ma, gelişime ve büyümeye müsaittir. Kaynaklarımız çok fazla, hatta biraz
önce Sayın Valimin verdiği verilerin arasında gördüğümüz gibi şu anda bü-
tün dünyayı kasıp kavuran likidite darlıklarının dahi olmadığı, kendi mevdu-
at miktarlarının çok yüksek olduğu bir il Kırklareli. Fakat müteşebbislik ruhu-
nun, girişimcilik ruhunun gelişmesi noktasında gerekli adımların yapılmadı-
ğı, önderliklerinin yapılmadığı, birilerinin girişimcilik noktasında örnek olup
özellikle başarılı olduğu noktasında çok az örneklerle karşılaşılan bir il. Bu
da bizim önemli oranda, belli adımları atmamızda çekingen olmamızda, risk
alma noktasında korkak davranmamıza sebep oluyor. Şu anda sadece
Kırklareli değil, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul’un Trakya bölümündeki
kısmını çıkartırsak baktığımızda ciddi bir sanayileşme var. Çorlu bölgesin-
de, Lüleburgaz bölgesinde fakat buradaki sanayicilerin yerleşik oldukları,
köken itibariyle nereden geldiklerine baktığımızda maalesef çoğunun Trak-
ya dışından gelmiş insanlar olduğunu görüyoruz. Ben şöyle kısa bir araştır-
ma yaptım. Kırklareli il hudutları içindeki KOBİ’ler haricindeki diğer sanayi
kuruluşlarının hiçbiri Kırklarelili değil, Trakyalı da değil. Demek ki Kırklare-
li’nin genelde Trakya’nın bu konuda bir sıkıntısı var. Bunun sebebi hiçbir za-
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man için likidite darlığı, öz sermaye darlığı, eğitim eksikliği değil. Bu tama-
men girişimcilik ruhunun bir eksikliği olarak ben bunu tanımlıyorum. Bu bel-
ki bu topraklarda yaşayan, kendini buralı ve buraya ait hisseden insanların
yaşamış oldukları geçmiş dönemlerdeki sosyolojik bir takım olaylardan kay-
naklanmakta, çünkü önemli bir bölümümüz burada yaşayanlar olarak, Trak-
ya bölgesinde yerleşik insanlar olarak tanımlananlar göçmen insanlar. Bel-
ki de göçmenlik kültüründe köklü girişimcilik ve sanayicilik ruhu yok. Göç-
menlik esasında başlı başına bir cesaret bir medeni hareket halidir. Ama
bunun uzun süreçte bir ekonomik yansımasını gösterecek girişimcilik ruhu-
nun oluşmadığını görmekteyiz. Ben değişik zamanlarda Kırklareli ile ilgili
Kırklareli’nde ne yapabiliriz, Kırklareli dışında yaşayan hemşerilerimizle
yaptığımız ve onların biz acaba Kırklareli’ne ne yapabiliriz sorularına hep
aynı cevabı verdim. Kırklareli insanının, özellikle sermaye sahiplerinin birin-
cisi, Kırklareli Trakya dışına çıkıp, İstanbul, Anadolu ile ilgili değişik iletişim
yollarını kurmaları şart. Ancak o sayede oralarda örnek olacak, rol model
oluşturacak insanlarla, kurumlarla tanışma, kaynaşma ve onlardan bir takım
bilgi birikimlerini aktarmak ve böylece müteşebbislik noktasında olmazsa ol-
maz olan özgüvenin oluşmasına katkı sağlayabiliriz diye söyledim.

Kırklareli değer varlıklarıyla, sermaye gücüyle, eğitim yapısıyla, insan
ilişkilerindeki üst seviyesiyle, modernizasyonu ile gerçekten Türkiye’de han-
gi noktada sıralamaya koyarsanız koyun ilk 10’a girebilen bir il ama kendi
insanıyla yapmış olduğu ekonomik faaliyetler ve başarılar noktasında bak-
tığınızda aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Onun için bunun sadece ben ekono-
mik anlamdaki bir takım irdelemelerle değil, sosyolojik anlamdaki bunun de-
ğişik boyutlarını incelemek gerektiğine inanıyorum. Bunları görevini belki de
bu seminer çerçevesinde irdeleyerek, Kırklareli’ne ve Kırklareli insanına bir
takım çıkış yolları oluşturmak, gerekiyorsa bunu kısa vadede kendi insanı-
mızla yapamıyorsak acaba hangi çevrelerle etkileşime girip, onların deste-
ğini alarak, ilimizin gelişmesine, açılımına katkı sağlayabiliriz. Bunların
araştırılması, tespit edilmesi daha sonra da burada gerekli adımların atılma-
sı gerektiğine inanıyorum. Bu vesile ile toplantıya biraz da geç katıldığım-
dan dolayı sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bu seminerin ilimiz için, in-
sanımız için hayırlı olmasına, Kırklareli’nin yeni açılımlarına ev sahipliği
yapmasına, önderlik etmesine bütün kalbimle diliyor, hepinize saygılarımı
sevgilerimi sunuyorum.
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ

TURGUT DİBEK’İN MESAJI

Sayın Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İktisadî Araştırmalar Vakfı Başkanı
İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın 50 yıla yakın süredir ülkemizin ekonomisi-

nin gelişmesi iğin yürütmüş olduğu çalışmaları yakından takip ediyorum.
Özellikle İllerimizin ekonomik gelişmelerine yönelik olarak düzenlemiş oldu-
ğunuz kapsamlı

İllerimize ve ülkemize büyük katkılar sağladığı tartışmasızdır.
Seminerlerin,
Seçim bölgem olan Kırklareli ilinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Baş-

kanlığını yürütmekte olduğunuz, İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Kırklareli Va-
liliğinin öncülüğünde gerçekleştirilen Vakfın 199. semineri olarak yapılacak
bu toplantıya katılmam konusunda yapmış olduğunuz davet için teşekkürle-
rimi sunuyorum. Seminere katılan değerli katılımcılara da Kırklareli iline ver-
miş oldukları destek nedeniyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kırklareli İlinin ekonomik sorunlarının tespit edileceği, İlimizin ekonomik
gelişmesine büyük katkıları olacak bu kapsamlı seminerde bulunmayı çok
arzu etmeme rağmen, TBMM gündeminin yoğunluğu ve özellikle de üyesi
bulunduğum Adalet Komisyonundan geçmiş olan yasa tasarılarının TBMM
‘de görüşülüyor olması nedeniyle katılamıyorum.

Çalışmalarınıza katısı olması dileğiyle ilimin bugün içinde bulunduğu
sosyo¬ekonomik koşullan, ilimin sahip olduğu avantajların kullanılmasıyla,
gelecekte ilimin ekonomik gelişmesinin nasıl sağlanabileceği konusundaki
düşüncelerimi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Resmi rakamlar üzerinden incelendiğinde Kırklareli İlinin Soysa-Ekono-
mik gelişmişlik düzeyinin diğer illerimize göre daha iyi olduğu ve 81 il içer-
sinde 11. sırada, Sanayi Sektörü Gelişmişlik Düzeyinin de 14.sırada bulun-
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duğu, İlimizin 8 ilçesi içersinde üç ilçenin ki bunlar Lüleburgaz, Merkez ve
Babaeski ilçelerinin de ilin diğer ilçelerine göre gelişmişlik düzeyenin daha
fazla olduğu görülecektir. DPT’nın resmi verileri üzerinden yapılan bu de-
ğerlendirmeler, yıllardan bu yana Kırklareli ilinin sorunlarının tespitini ve çö-
zümünü maalesef geciktirmektedir.

Kırklareli İlinin,

İlin eğitim seviyesinin yüksek oluşu, Kırklareli Üniversitesinin olması,
Kırklareli İlinde altyapısı tamamlanmış ve ikinci etabı başlamakta olan Or-
ganize Sanayi Bölgesinin bulunması, İlin özellikle güney bölgesindeki tarım
topraklarının Trakya’nın en verimli toprakları olması, bunun yanında ilin ku-
zey kesimlerindeki toprakların lezzetli şaraplık bağ üretimi açısından çok el-
verişli oluşu, İlin yüzölçümünün yaklaşık olarak %40 nın ormanlarla kaplı ol-
ması ve bu ormanlık bölgelerle yerleşim yerleri arasında kalan bölgelerin
ekolojik tarım açısından büyük potansiyel taşıması, Türkiye’nin Avrupa’ya
açılan 4 sınır kapısından birisi olan Dereköy Gümrük Kapısının Kırklareli sı-
nırları içersinde bulunması, Kırklareli ve çevresinde mandıracılığın gelişmiş
olması, İl genelindeki büyükbaş hayvan varlığının tamamına yakının kültür
ırkı olması, Doğalgaz boru hattının il sınırları içersinden geçmesi, İl düze-
yinde çevre düzenleme planı olması, Avrupa’ya coğrafi açıdan yakın bir ko-
numda olması gibi avantajlarının yanında,

Kırklareli ilinin,

Devlet tarafından hazırlanan kalkınma yönelimli projelerdeki imkanlar-
dan yeterince yararlanamaması, İstihdam olanaklarının yetersiz oluşu ne-
deniyle işsizliğin ilde en önemli sorun haline gelmesi, Nitelikli işgücünün İl
dışından sağlanması, niteliksiz işler için ise düşük ücret ödenmesi, İldeki ni-
telikli genç nüfusun il içinde kalması için özendirici çalışmaların olmaması
nedeniyle ilden dışarıya önemli sayıda beyin göçü olması, Kırklareli’nin kal-
kındırılması amacıyla hazırlanan projelere devlet desteğinin olmaması, İl
düzeyinde GSYH düzeyinin resmi verilerde yüksek olmasının yeni yatırım-
lar için teşvik alınmasını engellemesi, Özellikle tır trafiğinin açılması yönün-
den de önem arz eden Dereköy sınır kapısı yolunun uygun ve istenen nite-
likte olmaması, Tarıma elverişli alanlar üzerindeki çarpık ve aşırı sanayileş-
menin yarattığı olumsuz etkiler, Turizm altyapısı ve yatak kapasitesinin ye-
tersiz oluşu, Denize sınırı olan bir il olmasına karşın balıkçılığın yeterince
gelişmemiş oluşu, il genelinde yeterli sayıda ve kalitede konaklama tesisi-
nin olmaması, Hizmet sektörünün il genelinde yeterince gelişmemiş olu-
şu,İlde öğrencilerin barınabileceği yeterli yurdun bulunmaması gibi daha sa-
yılabilecek çok fazla sorunları mevcuttur.

Ancak İşsizlik, şu anda Kırklareli ilinde de en önemli sorunlardan biri ha-
line gelmiştir. Kırklareli’ndeki genç ve dinamik insan gücü, yeterli niteliklerle
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donatıldığında ilin sürdürülebilir kalkınma sürecinde en önemli avantajı ola-
caktır. Bunun için de devletin eğitim ve yatırım faaliyetleri ile desteklenen bir
istihdam seferberliğini başlatması gerekmektedir.

Yukarıda belirtmeye çalıştığın Kırklareli İlinin sorunlarının çözümü, ilin
içinde barındırdığı avantajlarının iyi değerlendirilmesiyle olanaklıdır. Bunun
için de merkezi ve yerel yönetimlerce; Kırklareli ilinde yerel ekonomik geliş-
meyi sağlamak, işsizliği önlemek ve istihdamı artırmak için ilin tüm potansi-
yellerini değerlendirecek yerel gelişme planlarının, politikaların ve projelerin
gecikmeden uygulamaya konulması gerekmektedir.

Saygılarımla.
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KIRKLARELİ VALİSİ HÜSEYİN AVNİ COŞ’UN KONUŞMASI

Sayın Milletvekilim, Saygıdeğer Hazirun;
Kırklareli İlinin Ekonomik Gelişmesi Seminerine hoş geldiniz. Hepinize,

ilginizden, duyarlılığınızdan ve katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.
Bugün İlimizin, Kırklareli’nin gelişme sorunlarını ele alıp tartışacağız.
Bu toplantıyı, 1962 yılında kuruluşu gerçekleştirilen, ülkemizin en eski ve

köklü kuruluşlarından birisi olan ve misyonunu ülkemizin sosyal, mali ve
ekonomik sorunlarını belirlemek ve çözüm önerilerini sunmak olarak belir-
leyen ve ülkemizin çeşitli illerinde bu toplantıları gerçekleştirerek, illerin viz-
yon çalışmalarına büyük katkıları bulunan, İktisadi Araştırmalar Vakfının ön-
cülüğünde gerçekleştireceğiz.

Bilindiği gibi; ekonomik büyüme, üretim kapasitesinin ve dolayısıyla mil-
li gelirin artmasıdır. Ekonomik gelişme, fert başına düşen milli gelirdeki ar-
tış oranı yanında aynı zamanda iktisadi ve sosyo kültürel yapının değişme-
sini içerir. Gelişme büyüme ile birlikte yaşanan bir süreçtir.
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İlimizin gelişmesi ve halkımızın refahının artması için, yatırımları İlimize
çekmek, verimliliği ve toplam üretimi arttırmamız gerekmektedir. Dolayısıyla
amacımız İlimiz halkı için yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir refah sağlaya-
cak bir üretim düzeyi, yaşam ve çalışma koşulları yaratmaktır. Bunu yapabil-
menin yolu, İlimizde verimli olarak çalışan sektör ve işletmelerin daha da ge-
lişmesi ve bunun yanında İlimize yüksek verimlilikle çalışan yeni işletmelerin
için gerekli çeşitli fiziki, sosyal ve kültürel koşulların hayata geçirilmesidir.

Günümüz ekonomilerinde refah artışı verimlilik artışından geçmektedir.
Verimlilik artışı ise ülke ve bölgelerin rekabetlerini artıracak kamu politikala-
rının uygulanmasını gerekli kılmaktadır. İlimizin rekabet gücünü arttırmaya
ve markalaşmalarına katkıda bulunmak, yatırım alanlarına ve değiştirilmesi
gereken politikaları belirlemek bu seminerin genel amaçlanndandır.

Rekabetçilik yolunda işletmelerin verimliliklerini etkileyen dışsal etkenle-
rin önemli bir kısmı yerel düzeyden, diğer bir deyişle İlin yapısından etkilen-
mektedir. Yani bir işletmenin rekabet gücü ve verimliliği faaliyette bulundu-
ğu İlin koşullarına doğrudan bağımlıdır.

Eğitilmiş işgücü arzı, fiziki ve kurumsal altyapı gibi unsurlar, işletmelerin
birarada bulunmalarından doğan dışsal ekonomiler, endüstriyel gelişim
programları ve sağlık, eğitim gibi genel yaşam düzeyini etkileyen unsurlar
bölgesel rekabet derecesini belirlemektedir.

Günümüzde, özellikle İllerin marka haline dönüşmesi için uygulanan en-
düstriyel gelişim programlan, turizm ve diğer doğal üstünlüklere odaklanmış
stratejiler refahın yükseltilmesinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

İllerin rekabetçiliğini artırmaya, dolayısıyla gelişmesini sağlamaya yöne-
lik çabalar; sektörel kümelerin geliştirilmesi, bölgesel gelişime odaklanılma-
sı ve İllerin markalaşmasına yönelik çalışmalar şeklinde yürütülmektedir.

Mevcut sektör kümlerinin geliştirilmesi ile, İlde mevcut öne çıkan sektör-
lere odaklanarak bunların geliştirilmesi, bu sektörle ilgili yatırımcıların çekil-
mesi, dolayısıyla yeni iş imkanlarının doğması, üretim ve işgücü kalitesinin
gelişmesi gibi pek çok etkiler yaratılabilmektedir.

Bölgesel gelişime odaklanmak suretiyle, yani İlimizdeki çevresel, altya-
pısal, konut, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve benzeri alanlardaki koşulların iyi-
leştirilmesiyle İldeki hayat şartlarının geliştirilmesi yeni işletmelerin bölgeye
çekilmesine katkı sağlayacaktır.

Markalaşmaya yönelik çalışmalar ise günümüzde işletmeler için nasıl
önemliyse, şehirler için de giderek önem kazanmaktadır. Toplum gözünde
pozitif bir algıya sahip şehirler diğerlerine göre daha fazla ziyaretçi, daha
fazla yatırımcı, daha fazla kaliteli işgücü çekebilmektedir.
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Tabii ki, yürütülecek bütün bu çalışmalar birbirinden bağımsız faaliyetler
değil, daha çok birbirlerinin başarısını tamamlayıcı ve destekleyici inisiyatif-
lerdir.

Özetleyerek söylemek gerekirse, dezavantajlarımızı avantaj haline getir-
mek, avantajlarımızı da en iyi şekilde kullanarak ilimize yatırım yapılmasını,
ve bu işletmelerin verimli ve rekabet gücü yüksek şekilde çalışmasını sağ-
lamaya yönelik bir çaba içinde bulunmamız gerekmektedir.

Kırklareli’nin yüzölçümü 6.550 km2, 2008 yılı sonuçlarına göre toplam
nüfusu 336.942’dir. Yüzölçümü bakımından diğer iller arsında 55., nüfus bü-
yüklüğü bakımından 52. sıradadır. Nüfusun % 65’i (218.071) ilçe merkezle-
rinde, % 14’ü (48.055) beldelerde, % 21’i (70.816) köylerde yaşamaktadır.
Şehirleşme oranı Türkiye’de % 75, Kırklareli’de % 65’dir. Kırklareli’nin şehir
nüfus oranı sürekli Türkiye ortalamasının altında kalmış, 1960’da % 30 olan
şehirleşme, 1975’de % 41’e, 1990’da % 48’e, 2008’de de % 65’e çıkmıştır.
İlimizde yıllık nüfus artış hızı % 1,10’dır. Yıllık nüfus artış hızı bakımından
da Türkiye ortalamasının altında olan Kırklareli’nin yıllık nüfus artış hızı; son
8 yıllık dönemde binde 3,19, son 18 yıllık dönemde binde 4,72, son 28 yıl-
lık dönemde 6,18 olmuştur.

Kırklareli 1924 yılında İl olmuştur. Bugün, Babaeski, Demirköy, Kofçaz,
Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize olmak üzere yedi ilçesi, 26 be-
lediyesi ve 173 köyü bulunmaktadır.

İlimizin en önemli avantajlarının insan sermayesi, sosyal sermayesi,
emek piyasası ve fiziki altyapısı olduğu görülmektedir. 81 İl içerisinde Kırk-
lareli, insan sermayesi bakımından 15., sosyal sermayesi bakımından 10.,
emek piyasası bakımından İL, fiziki altyapı olarak 16. sırada bulunmaktadır.
Özellikle eğitim, kültür, emek, ulaştırma ve haberleşme alanlarında öne çık-
maktadır.

İnsan sermayesinden kastettiğimiz nüfusun eğitim durumudur. İlimizde
okuma yazma oranı % 100’e yakındır. Bir öğretmene anaokullarında 10, il-
köğretimde 20, orta öğretimde 17 öğrenci düşmektedir. Üniversiteye yerleş-
tirmede Kırklareli 1. durumdadır.

22 ve üzeri yaş grubunda, Kırklareli’de sekiz yıllık ilköğretim mezunu ol-
mayanların oranı % 60,20, herhangi bir okuldan mezun olmayanların oranı
% 10,55’dir. Amacımız bu eğitim görmeyenlerin sayısını en aza düşürmek,
eğitimli insan sayısını en üst seviyeye çıkartmaktır.

Kırklareli, DPT’nın yapmış olduğu sosyo-ekonomik gelişmişlik araştır-
masına göre eğitimde iller içerisinde 7. sırada bulunmaktadır.

2002 yılında Okullarımızın hiçbirinde ADSL internet erişim bağlantısı
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yokken 198 okulumuza ADSL bağlantısı sağlanmıştır. 2002 yılında 40 olan
Bilgi Teknoloji sınıfı sayısı 157’ye yükselmiştir. Yine, 2002’de 634 olan bilgi-
sayar sayısı da 2.945’e çıkmıştır.

Üç yıllık dönemde İlköğretimde 122 derslik, Vize Anaokulu, Lüleburgaz
Büyükkarıştıran Tekstil Meslek Lisesi ve Lüleburgaz Uygulama Okulu ve İş
Eğitim Merkezi, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan orta öğretim öğrencileri
için 288 kişilik öğrenci yurdu eğitime kazandırılmıştır. 500 kişilik modern
yüksek öğrenim öğrenci yurdu inşaatı devam etmektedir.

En önemlisi de Kırklareli Üniversitesi’nin açılmış olmasıdır. Kırklareli Üni-
versitesi, giderek artan akademik kadrosu ve öğrenci sayısı ile İlimizin sos-
yal, kültürel ve ekonomik gelişmesine büyük katkı yapacaktır.

Kişi başına düşen doktor, sinema, gazete tirajı, sivil toplum kuruluşu,
elektrik tüketimi gibi değişkenlerle ifade edilen sosyal sermaye bakımından
da Kırklareli diğer İller arasında önemli bir yere sahiptir. Örneğin kişi başına
tüketilen elektrik miktarı bakımından 5. sırada bulunmaktadır.

Kilometrekare başına düşen yol ve demiryolu, kişi başına düşen araç ve
ADSL bağlantı sayısı, sanayide tüketilen elektrik miktarı gibi değişkenlerle
ifade edilen ulaştırma, haberleşme, enerji gibi fiziki altyapı bakımından da
Kırklareli 16. sırada yer almaktadır. ADSL abone sayısı bakımından 11., sa-
bit telefon kullanıcı sayısı bakımından 14., sanayide elektrik tüketimi bakı-
mından 16., 1000 kişiye düşen otomobil sayısı bakımından 23. sırada bu-
lunmaktadır.

İlimizde; aktif sigortalı sayısı 4/A’ya göre (SSK) 47.783, 4/B’ye göre
(Bağ-Kur) 19.355, 4/C’ye göre (Emekli Sandığı) 15.730’dur. Toplam aktif si-
gortalı sayısı 82.868’dir. 4/A’ya göre (SSK) 28.186, 4/B’ye göre (Bağ-Kur)
17.606, 4/C’ye göre (Emekli Sandığı) 11.731 kişi aylık almaktadır. Aylık
alanların toplam sayısı 57.523’dür. Bakmakla yükümlü tutulanlarla beraber
sosyal güvenlik kapsamındaki toplam kişi sayısı 305.159’dur. Ayrıca,
22.038 kişinin de yeşil kartı bulunmaktadır. Kısaca, nüfusumuzun tamamı
sosyal güvenlik şemsiyesi altındadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 yılı ve-
rilerine göre yeşil kartlılar hariç sosyal güvenlik kapsamındakilerin toplam il
nüfusuna oranına göre Kırklareli 81 il içerisinde 7. sıradadır.

Kırklareli, hem İstanbula’a komşu, hem de Ülkemiz ile Avrupa arasında
geçiş güzergahında bulunmaktadır. 1960 yılında dünya ekonomisinde tica-
retin toplam gelir içindeki payı % 23 iken, 2007 yılında bu oran % 51’e ulaş-
mıştır. Bir geçiş bölgesinde yer alan İlimizin dünyadaki bu gelişmeye bağlı
olarak ticari faaliyetlere yönelik konumu güçlendirilmelidir. Maalesef yapılan
araştırmalarda İlimizin bu yönünün yeterince gelişmediğini göstermektedir.

Bulgaristan sınırında bulunan Dereköy Hudut Kapısı 1970 yılında açıl-
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mıştır. 1986 Yılında TIR trafiğine kapatılmıştır. Şu anda, Dereköy Sınır Ka-
pısı sadece yolcu işlemlerine açık olup, ithalat ve ihracat yapılmamaktadır.
Hudut Kapısından; 2008 yılında 109.811 araç, 724.606 kişi giriş çıkış yap-
mıştır.

Ülkemizi Bulgaristan üzerinden Romanya, Ukrayna, Rusya, Beyaz Rus-
ya ve Moldova başta olmak üzere Doğu Avrupa’ya bağlayan en kısa güzer-
gâh olan Dereköy Hudut Kapımızın TIR trafiğine açılabilmesi için Sayın
Başbakanımızın talimatları uyarınca ilgili kurumlar arasında mutabakata va-
rılmıştır. Bulgar makamlarıyla görüşmelere başlanmıştır. Bulgaristan’ın da
onaylaması halinde Kapı TIR trafiğine açılacaktır.

Gümrük Müsteşarlığı’nca modernizasyon için yürütülen çalışmaların bi-
ran önce sonuçlandırılması, diğer hudut kapılarında TOBB vasıtasıyla sağ-
lanan modernizasyonlara benzer çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, Pınarhisar yolu üzerinde İl merkezi-
ne 13 kilometre mesafededir. 1.Etabı 93 hektar, 2. Etabı 273 hektar olmak
üzere 366 hektarlık bir alanda kurulmuştur. 1. Etabı % 100 oranında devlet-
ten hiçbir yardım ve kredi alınmadan müteşebbislerden alınan katılım pay-
ları ile doğal gaz dahil tüm alt yapı inşaat işleri tamamlanmıştır. 273 hektar-
lık 2. etabının altyapı inşaat imalatı hızla devam etmektedir. Organize Sa-
nayi Bölgesinde 105 sanayi parseli bulunmaktadır. Bölgede 8 tesis üretim-
dedir. 12 tesisin de inşaat ve makine montaj ile 7 tesisin proje çalışmaları
sürmektedir. AB’ne komşu, altyapısı tamam emsalsiz nitelikte sanayi arsa-
larımız, ciddi yatırımcıların istifadesine sunulmuştur.

Kırklareli’nin % 40’ı ormandır. Ülkemizin en önemli ve zengin biyo çeşit-
liliğe sahip İğneada Longoz Ormanları İlimizdedir. Bu ormanlarda; 671 tür
bitki; kuş, böcek, sürüngen, balık, memeli cinsinden 637 tür hayvan bulun-
maktadır. Bu tip doğal ormanlar, Dünya’da çok azalmış, hatta Avrupa’da hiç
kalmamıştır. Doğa, deniz kültür ve kongre turizmi için İlimizin büyük potan-
siyeli vardır. Karadeniz kıyılarımızda ormanla birlikte 10 km.ye varan kum-
salları ile deniz ve doğa varlıkları turizm potansiyelimizi arttırmaktadır. Mev-
cut bu potansiyel korunmalı ve geliştirilmeli, turizm alanında daha etkin ola-
rak yararlanılmalıdır.

Bu perspektif çerçevesinde 2006-2008 yıllarında 6.600.000 fidan dikil-
miş, çevre denetim çalışmaları kapsamında 1.218 işletme denetlenmiş,
2.733.200 TL idari para cezası uygulanmıştır. Toplam nüfusun % 14’ünü
oluşturan orman köylüsüne ORKÖY kapsamında üç yıl içerisinde toplam
2.293.500 TL kredi kullandırılmıştır.

İğneada Longoz Ormanları Milli Park olarak ilan edilmiştir.
2003-2008 yıllarında 49 km bölünmüş yol yapılmıştır. Halen 63 km.lik 3
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ayrı güzergahta bölünmüş yol çalışması devam etmektedir.
İlimizin tarımsal yapısı içinde hububat, ayçiçeği, şeker pancarı, mısır, ye-

meklik dane baklagiller, bağ önemli rol oynamaktadır. Ağırlıklı bitkisel ürün-
lerimiz buğday ve ayçiçeğidir.

2008 yılında; 658.443 ton buğday (dekar başına 490 kg), 166.355 ton
ayçiçeği (dekar başına 232 kg) elde edilmiştir. Türkiye buğday üretiminin %
3’ünü, Ayçiçeği üretiminin % 16’sini karşılamaktadır.

Tarımsal faaliyetler sonucu yaratılan tarımsal ürünlerin 2007 yılı pazarla-
ma değeri 582.228.112 TL’dır. Bu değerin % 57’si bitkisel üretimden, % 43’ü
hayvancılıktan elde edilmiştir.

Kırklareli, dekar başına tarımsal gelir bakımından tahıl üretiminde İleri
olmasına karşılık ortalama gelir bakımından Türkiye ortalamasının altında
diğer iller arsında 43. sırada yer almaktadır. Bu gelirimiz yükseltmenin yolu
mevcut sulama alanlarının en iyi şekilde kullanılmasından geçmektedir. İli-
mizde sulama yapılan alanların % 70’inde buğday ve ayçiçeği, % 18’inde si-
lajlık, dane mısır ve yonca, % 7’sinde sebzecilik, % 2,6’sında çeltik, kalan
% 2,4’ünde de meyvecilik ve diğer ürünler yetiştirilmektedir. Bu üretim de-
seninden meyvecilik ve sebzeciliğe geçmemiz gerekmektedir.

Canlı hayvan gelirlerinde Kırklareli hem küçükbaş, hem de büyükbaş
hayvanlarda Türkiye ortalamasının üzerindedir. Hayvansal ürün olarak hay-
van başına düşen et ve süt üretimi pazarlama değeri bakımından Türkiye
ortalamaları seviyesindedir. Yalnız büyükbaş hayvanlarda süt geliri bakı-
mından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir.

Kırklareli’nin dezavantajları ise, yeterli girişim gücüne sahip olmaması ve
ARGE harcamaları, patent ve marka tescili gibi yaratıcılık olarak isimlendi-
rilen konularda yetersiz kalmasıdır. Açılan şirket sayısı bakımından 43., ih-
racat hacmi bakımından 53. sırada bulunmaktadır. Ancak, İlde yatırım ve
üretim yapan çoğu firmaların merkezlerinin Kırklareli dışında olması sebe-
biyle bu rakamlar mevcut yatıran ve üretim hacmini gerçekçi olarak yansıt-
mamaktadır. Son beş yıl içerisinde İlimizde 191 marka ve 30 endüstriyel ta-
sarım tescili gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Bankalar Birliği 2007 yılı rakamlarına göre, Kırklareli’ndeki mev-
duatlar toplamı 1.084.782.000 TL, krediler toplamı 714.005.000 TL’dır. Di-
ğer iller ile kıyaslandığında, mevduat büyüklüğü bakımından 29., kredi bü-
yüklüğü bakımından 37. sırada yer almaktadır.

Kırklareli 81 il içerinde, kişi başına düşen banka mevduatında 14., kişi
başına düşen banka kredilerinde 20. sıradadır. Kredi/mevduat oranı %
65,82’dir. İller sıralamasında 68. durumdadır.
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Bu rakamlar Kırklareli’nin kaynağının olduğunu, ancak bu mevcut kayna-
ğı kullanmadığını göstermektedir.

Gelişmiş ekonomilerin finans piyasalarından başlayarak bütün dünyada
büyüme, enflasyon, kur gibi temel ekonomik göstergeleri olumsuz yönde et-
kileyen likitide ve kredi krizi odaklı dalgalanmalar ülkemize de tesir etmek-
tedir. Küresel ve ulusal gelişmeler ülkemizin risk primini etkilemektedir.
Planlanan ve hedeflenen seviyeye gelmek önemli zorluklar içermektedir.
Küresel sistemle entegrasyon her zamankinden daha büyük önem taşımak-
tadır. Rekabet gücünü artırmak için küresel, ulusal ve bölgesel ölçekli pro-
jeler özel önem sahibidirler. Zira Dokuzuncu Kalkınma Planında gelişme ek-
seni olarak sayılan beş eksenden biri de bölgesel gelişmenin sağlanması-
dır. Artık globalizasyon yani küresel düşünüp yerel hareket etme zamanıdır.

Merkezi ve yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlarımız
beraber olduğumuz ve aynı amacı hedeflediğimiz takdirde Kırklarelimizi da-
ha iyi yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Ekonomimizin bir an
önce daha da gelişmesi dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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ÇALIŞMA OTURUMU -1

Başkan : Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ
Kırklareli Üniversitesi Rektörü

1.Tebliğ : Kırklareli İlinin Gelişmesinde Sanayi
ve Ticaretin Yeri ve Önemi

Sunan : Prof. Dr. Sudi APAK
Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi
İktisadi Araştırmalar Vakfı Danışma
Kurulu Üyesi

2.Tebliğ : Kırklareli İlinin Gelişmesinde Tarım ve
Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi

Sunan : Prof. Dr. İsmail Hakkı İNAN
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı
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BAŞKAN: PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilim, çok değerli
protokol mensupları, çok değerli dinleyiciler, hanımefendiler, beyefendiler

Kırklareli ilinin Ekonomik Gelişmesi seminerinin açılış bölümünden son-
ra, ilk oturumu, iki değerli öğretim üyemiz tebliğlerini sunacak. İlk konuşma-
cımız çok değerli dostumuz, iktisatçı ve uzun yıllarda bu bölgeye hizmet et-
miş olan, burayla bağları yakından devam eden, şu anda İstanbul’da bir üni-
versitede görev yapıyor olsa da bağları devam eden bir öğretim üyesi arka-
daşımız Prof. Dr. Sudi Apak. Konuşmacılarımıza çok rahat bir biçimde teb-
liğlerini sunabilecekleri, düşüncelerini aktarabilecekleri bir süre olarak yarım
saatlik bir süre veriyoruz. İki konuşmacımızda yarımşar saat konuşacak.
Daha sonra biz salondaki değerli dinleyicilerimizin bu tebliğlerle ilgili görüş
ve düşüncelerini, yorumlarını ve sorularını zaman ayırarak onları değerlen-
dirmeye çalışacağız. İlk sözü ben Sudi Apak beye veriyorum. Buyurun Su-
di Bey.
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KIRKLARELİ İLİNİN GELİŞMESİNDE

SANAYİ VE TİCARETİN YERİ VE ÖNEMİ

Prof. Dr. Sudi APAK

Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi
İktisadi Araştırmalar Vakfı Danışma Kurulu Üyesi
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Sayın Valim,
Sayın Milletvekilim,
Sayın Başkanım,
Sayın Müsteşarım ve Sayın Kırklarelili hemşerilerim.
Öncelikle burada bulunmak benim için çok büyük bir onur, ben zaten Ba-

baeskiliyim. Bu bölgenin de içinden yetişmiş biri olarak uzun yıllar burada
geçirdikten sonra eğitimimizi tamamladık, sonra Trakya Üniversitesi’nde 10
sene görev yaptım. Orada 2 yıl rektör yardımcılığı, 8 yıl da dekanlık yaptım,
sonra emekli olunca şu anda Beykent Üniversitesi’ndeyim. Ayrıca yine sa-
yın başkanım Prof. Dr. İncekara’ya da çok teşekkür ederim. Ben İktisadi
Araştırmalar Vakfının da 20 senelik üyesiyim, Danışma Kurulu üyesiyim.
Tekrar sizlerle bir arada da büyük mutluluk duyuyorum. Çok ayrıcalıklı bir
gün benim için.

Benim üzerinde durduğum konu sanayi ve ticaretteki Kırklareli’ndeki ge-
lişmeler. Ben genel konunun dışında bir de bu kriz ortamında neler yapılı-
yor, neler yapılması lazım Kırklareli için biraz onları konuşacağım. Yoksa
sırf rakama boğup da şu kadar yatırım var bunları söylemeyeceğim. Bunlar
zaten var.

Öncelikle sanayi açısından baktığımızda Kırklareli içinde sanayileşme-
nin daha çok Lüleburgaz’da yoğunlaştığını görüyoruz. Sanayi tesisi sayımız
Nisan 2009 itibariyle 267 tane ve tesislerin %86’sı Kırklareli, Babaeski ve
Lüleburgaz üçgeninde, özellikle Lüleburgaz ağırlıkta. Onun dışında Demir-
köy, Kofçaz, Pınarhisar ve Vize’de çok az sayıda var. Sektör olarak baktığı-
mızda, öncelikle daha çok gıda ve ona dayalı olan sanayi 267 tanenin 91’i
gıdada, 66’sı tekstilde, 14’ü orman ürünlerinde. Kimya-petrol-kömür-kauçuk
grubunda 20, taş toprağa dayalı sanayide 26, metal sanayinde 19 olmak
üzere 267 firma var. Bu bir il için fazla değil. Bununla ilgili sanayinin sorun-
ları neler dediğimiz zaman da birinci sınıf tarım arazileri çevre kirliliği ile kar-
şı karşıya kalıyor. Yani bu duyduğumuz bir konu devamlı. Burada sanayi-
den vazgeçelim mi geçmeyeli mi tartışmasından daha ziyade, biz sanayiyi
nasıl geliştirebiliriz? Çevreyle uyumlu yaparız? Yoksa bugün Avrupa’da çok
önemli yerlerde büyük sanayi var fakat çevre kirlenmiyor, önemli olan o. Sa-
nayisiz kalkınma olmaz zaten kalkınmanın şartı o. Biz Lüleburgaz tarafında
sanayi kurmuşsak, bunu geliştirmek istiyorsak, Babaeski’ye yatırımcı çek-
mek istiyorsak bir kere öncelikle çevreyle beraber, çevreye uyumlu bir sa-
nayinin gelmesi lazım, katma değeri yüksek olan sanayinin gelmesi lazım.

Kırklareli’nde Sanayi bölgeleri ile kuzey bölgeleri arasında gelir dağılımı
ortaya çıkıyor. En önemli sapmalardan birisi o, özellikle kişi başına gelire
baktığımız zaman, sanayiden dolayı Lüleburgaz’ın gelir durumu oldukça
yüksek. Sonra Kırklareli, Babaeski geliyor ama bir Kofçaz, Demirköy olduk-
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ça düşük seviyelerde. Onun sebebi de sanayinin olmaması, tarım tek başı-
na yeterli değil buralarda. Aynı yapı Edirne’de de var. Biz bu çalışmayı yap-
mıştık, orada da görmüştük. Orada da Bulgaristan sınırına yakın olan böl-
gelerde gelir dağılımında güneydeki Uzunköprü ve Keşan’a göre ciddi bir
fark var.

Bir diğer olay, çevre, katma değer ve istihdama yönelik sanayinin geliş-
mesi gerekiyor. Bunun için de sanayi alt yapısı son derece geliştirilmeli. Bu-
rada mesela Dereköy sınır kapısının tır trafiğine açılması konusuna Sayın
Valim de değindi. 1986’da ben hatırlıyorum gençliğimde, o eski yol topraktı
sonra yapıldı, tırlar o zaman oradan geçerdi. Birçok Polonyalı turist yolun
kenarında hediyelik eşya satardı. Şimdi o Polonyalılar Avrupa Birliği’ne gir-
diler.

Kırklareli içinde bulunduğu konum itibariyle Balkanlar konumunu kullan-
ması lazım. Özellikle Burgaz’ın tarafından da Bulgaristan yolları genişletili-
yor. Avrupa Birliği’nden aldığı bir takım fonlarla Kırklareli-Burgaz demiryolu-
karayolu hattı yapılabilir. Sonra liman olarak da belki Dereköy, Kıyıköy’ün iyi
bir şekilde değerlendirilmesi lazım ve ayrıca bunu Saros’la birleştirmek de
çok önemli. İğneada ve Kıyıköy’den gelen yolların Saros’a birleşmesi ve şu
anda Trakya’nın doğudan batıya doğru giden hattını kuzey-güney şeklinde
geliştirmek gerekiyor.

Bir diğer olay yatırım teşviklerinin desteğinin devamı şart buradaki böl-
gede. Bu bölgede bir takım yatırımlar yapılıyor. Rakamlar bizim bulguları-
mızda da var. Bu yatırımlara teşvik kapsamında bir ara kişi başına düşen
gelir 1500 doların altında olan iller biraz daha faydalanır gibi oldu ama ora-
lara ciddi bir yatırım gitmedi.1-2 tanesi hariç geri kalanlar fazla işlemedi. Do-
layısıyla genel bir teşvik mekanizmasının çıkması her zaman daha iyi ol-
muştur. Çünkü siz bazı yerlere dünyanın en iyi teşvikini verin, Hakkâri’de gi-
dip bir lastik fabrikası kuramazsınız. Yani bu mümkün değil. Limana yakın
olacak, işte petrokimya tesislerine yakın olacak. Dolayısıyla bunların çok iyi
bir şekilde yapılması gerekir. Burada gümrük vergisi muafiyeti zaten var.
KDV istisnası, faiz desteği, yatırım teşvikleri var. Esas tartışılması gereken
konu bu gelir vergisi kanununda ortadan kaldırılan yatırım indirimi. Bence
bunu iyi düşünmesi lazım Türkiye’nin bu teşvik mekanizmasını tekrardan
geri getirilmesi lazım. Çünkü bu önemli bir teşvik. Bir de teşviklerin daha çok
kişi başına düşen gelir olmadığı çıktı meydana. Sektörel bazda vs. derken,
bizim teşvik sistemimiz aslında esnek bayağı. Diğer ülkelerle karşılaştığı-
mızda da geri bir teşvik sistemi değil. Ama önemli olan yatırımcının teşvik-
lerden çok girişimciliğin ön plana çıkması, esas konu o. Teknoparklar mese-
la biz Edirne’de bunu yaptık. Sanayi teşviklerinin teknopark uyumlu çalışma
içerisinde olması lazım. Mesela nedir bu Edirne’de yapılan? Programların
vs. geliştirilmesi için, işte Çorlu bölgesi. Sayın rektörüm Enver hocam sor-
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du bana “bu iş yapar mı?” diye. Hocam dedim kısa vadede bir şey bekle-
meyin ama uzun vadede olur. Olayı bir balkan ülkesi etrafında onun merke-
zi olarak görün. O zaman en yakın teknopark Filibe’de öbür tarafta Sela-
nik’te Yunanistan’da 600 km.’lik bir alan içerisindesiniz ve İstanbul yakın. İs-
tanbul’daki Teknik Üniversite’nin Teknoparkı dışında yok ve bu kolayda ya-
pılmıyor. Türkiye’de 23. izini almıştık biz o zaman. O hazır gelişiyor. Orada
mesela Kırklareli’ndeki ve Çorlu’daki sanayi de yazılım ile yeni geliştirme
programlarının orada yapılması gerekiyor. Bizim diğer bulgularımızda kali-
teli, nitelikli sanayi bölgesi dediğimiz olay var. Bunu İsrail yapıyor. Bu bir ara
gündeme geldi. Hatta bundan 5-6 sene önce Çerkezköy’deki okulun açılış
konuşmasında, benim yaptığım bir konuşmada bunun Çerkezköy için uy-
gun olacağını söylemiştim. Buradaki olay: siz yüksek teknolojili ürünleri bu-
rada yapabilirsiniz. Orada var zaten Profilo vs. ve diğer yan sanayi. Orada
yaptığınız zaman siz kalıpçılık, tasarım vs. geliştirip yeni ürünler yaratabilir-
siniz. Bu her sektörde olabilir, elektronik sektöründen tutun da araba sana-
yiye kadar olabilir. Bunları Amerika gümrüksüz alıyor. Şimdi bu Ürdün’de
belli bir yere yapıldı. İsrail’de var. Kalifiye sanayi bölgeleri daha sonra Oda-
lar Birliği’nin Amerika ile yaptığı görüşmede tekstil sektörünü de alın diyin-
ce kaldı. O şekilde gelişmez zaten amaç o değil. Bunu geliştirmek lazım,
belli katma değer olan ürünleri yaparsanız. Bu konuda uluslararası işbirliği
daha fazla yapılıyor. Şimdi girişimciliği bu şekilde tanımlamak lazım. Bunun-
la ilgili alt yapıların iyi yapılması lazım. Biraz daha hükümetin, devletin yön
gösterici olup bu tür teşvikleri net ve somut olarak ortaya koyup bu sektör-
leri biraz daha desteklemesi gerekir. Zaten Türkiye’de iyi bir potansiyel var.
Bu gelişebilir. O zaman Amerika’ya biz tekstil satarken, kotaya bilmem ne-
ye takılacağımıza ne yapıyoruz? Katma değeri, yüksek olan, gümrüksüz bir
takım ürünleri satma imkânına kavuşabiliyorsunuz. İsrail’de var, Ürdün’de
var, Türkiye’de olabilir ve bu bölgede başka da yok, balkanlarda da yok. Ya-
ni o konuda çok büyük bir potansiyel var ve Kırklareli bunun için çok ideal
bir yer.

Bir diğer olay, Kırklareli çok önemli bir alan üzerinde, insanlar karşılıklı
gidip geliyor. İşte tır parkı açılacak, yeterli değil. Ne yapılması lazım? Ben-
ce lojistik köy kurulması lazım. İşte o zaman bu tür kamyonlara sadece ge-
lip geçici olarak değil de, kalıcı olarak hizmet verirsiniz ve daha bir katma
değeri yüksek olan ürünler buraya gelmiş olur. Bunun yanında diğer sektör-
ler de gelebilir. Mesela ne yapılır? Bence bununla ilgili birkaç model var.
Esasında burada şirketleşmek önemli olabilir. Biraz kendimizi öz eleştirelim.
Yani Kırklareli ve Trakya’nın insanı fazla girişimci değil. Ne yapmak lazım?
Ortak bir holding şirket kurulur, herkes payını alır, kendi işi gücü olur zaten.
Bu sermaye var Trakya’da. O zaman da katma değeri yüksek olan ürünle-
re çok rahat ulaşabilirsiniz ve çok rahat organize edersiniz. Bunu Denizlili-
ler yaptı ve çok da başarılı oldular. Bütün bunları göz önüne aldığımız za-
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man ayrıca Kırklareli’nin başka avantajları var. Organize sanayi bölgesi ak-
tif bir hale gelmiş durumda şu anda galiba 8 fabrika çalışıyor, 7 tanesi gali-
ba kuruluş aşamasında, proje aşamasında olanlarla beraber bu 25’i bulu-
yor. Pınarhisar yoluna yakın, Pınarhisar’dan yol daha sonra İstanbul’a rahat
bağlanabilir. Benim dediğim o projeler olursa Kıyıköy’den ve İğneada’dan
hem demiryolu, hem liman, hem de karayolu bağlantısı tamamlanmış ola-
cak. Biz artık kendimizi İstanbul’la sınırlı olarak görmüyoruz. Tabi-
i önemli olan biz Avrupa Birliği’ne komşu olan bir ilde yaşadığımız için biz
bu ilişkileri nasıl geliştiririz? Burada şu var. Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne
girdiğinden dolayı bir avantajı var belki ama ulaşım bakımından onların da
ihtiyacı var. Bölge Avrupa’nın en geri kalmış bölgesi zaten.

Şimdi organize sanayi bölgesi bir avantaj. Deminde söylediğim gibi Tek-
noparklarla, nitelikli sanayi bölgeleriyle bir halde gelişirse o organizasyonlar
çok rahat yapılabilir. O zaman katma değeri daha yüksek olan ürünlere, ba-
casız sanayileri daha rahat yapabiliyorsunuz. O zaman bakın iş hayatını da
çok çekebiliyorsunuz. Katma değeri yüksek olan ürünü almaya geliyor.
Adam, görecek onu fuarına gidecek bir takım çalışmalarını yapacak. 4 yıl-
dızlı otel lazım buraya fakat yok. Edirne’de de aynı sorun var. Mesela biz
Balkan Finans Kongresini yaptık 235 kişi geldi, Edirne tarihinde en yüksek
sayı. Katılımcıları 6 yerde yatırdık. O olmuyor. Biz bunları istiyorsak alt ya-
pı hep beraberinde gelir. Bir de ben şuna inanmıyorum. Ben Dünya Kalkın-
ma Bankaları Birliği Başkanlığı yaptım iki yıl. Uluslararası bir görevdi. Bir-
çok ülkeye gidip görüştük, üst düzeyde insanlarla tanıştık. Gördüğüm olay
şu. Ya sanayiden kalkınma ya da tek başına tarımdan kalkınma diye bir şey
yok. Kalkınırsanız hem tarımda hem sanayi de bu oluyor. Bunun güzel ör-
neği de Amerika’da. Tarımda çalışan insanların nüfusa oranı %3 Ameri-
ka’da. Bütün dünyayı besleyecek kadar tarımsal üretim var. Ama Etiyop-
ya’da %97 insanlar tarımla uğraşıyor ve aç. Yani onun için dengeli kalkın-
ma son derece önemli.

Ticari olarak benim gördüğüm şey aynı işi yapan pek çok esnaf var. Bu
tabii biraz daha girişimcilik fazla olmadığından kaynaklanıyor. Belki Kırkla-
reli ile ilgili el işleri sanatları falan bunlar daha ticari olabilir ve burada ortak
kurulacak olan bir holding şirketi bunu organize edebilir. Mesleki eğitime
önem verilemesi lazım, çıraklık eğitimi geliştirilmesi lazım. Edirne’de de ay-
nı sorun var. Ben ikisini karşılaştırarak gidiyorum oradaki sorunlarla burada-
ki sorunlar aşağı yukarı aynı. Oradaki esnaf büyük marketlerin gelişinden
sonra bizim esnaf ölüyor diyor. Şehrin dışına çıkarılması için bir yasa vardı
daha hala çıkmadı sanıyorum. Büyük marketlerin şehrin dışına taşınması
vs. Bunun çözümü için Hollanda’da bir örnek görmüştüm. Mesela gece bak-
kalı denen bir olay var. Gece bakkalı şöyle çalışıyor: Saat 5’de 6’da büyük
marketler kapandıktan sonra, gece bakkalı saat 3’de 4’de açıyor ve gece
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saat 11-12’ye kadar açık. Bizim bakkal da o saate kadar açık. %30-%40 da-
ha pahalı satıyor ama çalışma saatleri bakımından denk gelmediği için bir
satış oluyor. Sonra bunların yanlarına ufak restoran gibi yerler de yapmış-
lar. O saatte ister alışverişinizi yapın, ister yemek yiyin. İşte onların saatle-
rini kısıtlı tutarsanız, o saat farkından dolayı iş yapma imkânı oluyor esna-
fın.

En önemli konulardan bir tanesi, ben özellikle bu konunun içindeydim,
Kırklareli’nde Üniversite kurulması, bu çok önemli sayın hocamı da ben çok
eskiden beri tanıyorum eski dostum, meslektaşım burada olması çok büyük
bir avantaj. Öncelikle bu üniversite ile şehrin beraber büyümesi lazım. Üni-
versite geldi efendim işte dışarıdan 3 tane 5 tane hoca geldi, öğrenci geldi
bunlara mal satalım, kiralık ev bulalım gibi bakılmaması lazım olaya. Bu
yanlış ama üniversite ile beraber üniversitenin yaşadığı sorunlarla beraber
ikisi beraber giderse ancak ortak konulara çözümler bulunuyor.

Bir diğer olay, benim Kırklareli’nde gördüğüm kadarıyla sınır ticaretinde
teşvik verilmiyor biliyorsunuz. Güneydoğuda var bu. Bu tartışmalı konu. Av-
rupa Birliği üyesi de olduktan sonra Bulgaristan’a sınır ticareti yapılaması
zor zaten. Gidip geliyor artık insanlar, ekonomik olarak da belki buna fazla
ihtiyaç yok. Bence ilerde serbest ticaret gelişecek, esas gelişmesi gereken
şu: Ben uluslararası bankacılıkta yaptım. Mesela bazı yabancı bankalar di-
yelim İngiliz bankası diyelim Türkiye’de HSBS bankası 60 İlde şubeleri var.
Bunlar ülke sınırları dışında sınır ticareti için şirketlere uluslararası bazda
kredi veriyorlar. Sadece o bölgedeki ticareti geliştirmek için. Ben bunu İngi-
liz büyükelçisine de söyledim. Ama bunun geliştirtmesi lazım, o zaman or-
tak bir zenginlik oluyor. Baktığımız zaman ne bileyim Lüksemburg, Hollan-
da, Fransa üçgeninde oradaki ulusal ve lokal bankalar daha çok o bölgenin
ticaretini karşılıklı geliştirsinler diye firmalara çok iyi kredi verebiliyorlar. O
zaman finansman enstrümanlarını da daha rahat kullanıyorsunuz. Faktorin-
gi, leasingi bununla beraber de kullanın. O zaman şirketlerin belli bir şekil-
de gelişmesi söz konusu olabiliyor.

Yine esnaf ve sanatkârlar için bazı yeni teşvikler geldi, 6 tane paket gel-
di. Onunla ilgili ben şu an bir makale üzerinde çalışıyorum. Onu esnaflar
odasına ve sayın başkana da gönderirim. Burada önemli olan esnaf kredi-
leri, şahıs limitlerinin yükselmesi, vade uzatımı, faiz indirimi, Ziraat Banka-
sı’nın son yaptığı olayda. Mesela bir cansuyu kredisi dediğimiz Halkban-
kası’nın kredilendirme vade uzatması vardı ama orada çalışamayan kısım-
lar var. SSK borcunuz varsa mesela zaten o zaman vermiyor. O zaman da
çalışmıyor bu kredi. Biraz daha onu aşmak lazım kriz zamanında en azın-
dan.

Bir diğer olayda kamu kuruluşlarının rekabeti son derece önemli geliş-
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memiş pazarlarda. Bu kuruluşlar özel sektöre göre bazı haksız rekabete gi-
rebiliyor.

Borsa ve Ticaret ve Sanayi Odası ilde üç tane bildiğim kadarıyla. Bura-
da Kırklareli’nde, Babaeski’de ve Lüleburgaz’da. Ayrıca yine bu üç yerde üç
Ticaret Borsası var. 29 tane de Esnaf ve Sanatkârlar Odası bulunuyor. Bu-
na kayıtlı galiba 12 bin kadar da üye var. Bütün bunlara baktığımız zaman
bir diğer olay (bizim Sayın Recep beyle yaptığımız bir doktora tezi vardı,
Hakkı hocamda işin içindeydi.) finansal bazda tarım ürünlerini borsalarının
dünya ile entegrasyonu nasıl olur? Ona baktığımız zaman Kırklareli için
Edirne için yaptığımız zaman gerek depoculuk olayının gelişmesi, gerekse
buradaki ürünlerin dünya ile entegre olması son derece önemli konulardan
biri.

Bütün bunlardan sonra kriz şartlarında ne yapılması lazım? Bu arada
benim geçen sefer burada da söylediğim olay var. Sayın Valime de söyle-
miştim. Bir konferans yapmıştık krizle ilgili ve kitabımız çıktı. Sizlere de arz
edeceğim. Şimdi krizle ilgili baktığımız zaman, dünyadaki kriz derinleşiyor.
Şu anda dibi bulundu mu bulunmadı mı o tartışılıyor. Zaten Türkiye bunlar-
la ilgili 6 tane paket geçirdi. Şimdi bu paketlerin nasıl olduğunu bunları göz-
den geçirmek gerekiyor. Bir kere Türk sanayi ile ilgili ve Kırklareli’ni de etki-
leyen bir şey küresel ekonomiyi izleme komitesi ve sektör gözlemlerinin çok
iyi yapılması lazım. Yani bununla ilgili bir koordinasyon da gerekiyor. Bence
o eksik şu anda. Sonra yapısal reformların devam etmesi gerekiyor. Özel-
likle istihdamı teşvik etmek, vergi mevzuatı, çalışma mevzuatı, eğitim, ener-
ji güvenliği ve inovasyonun teşvik edilmesi lazım. Bence en önemli katma
değeri olan sektörler bunlar. Bu kriz ortamından çıkış bekleniyorsa bunlar-
dan başlanıyor zaten. Bunların yapılması lazım.

Finansal güçlük içinde olan şirketler için yasal mevzuat hazırlanması la-
zım. Yani tamam iyice gitmişse (belli oranlar tespit edilir) kapatmak lazım.
Bunun altındaysa ya da düzelmeyecekse bu yola gidilebilir. Ama biraz da-
ha teşvikle, biraz daha krediyle yaşanması gereken, istihdam yaratan, ihra-
cat yaratan firmaların geliştirilmesi lazım.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımı şart. Ayrıca özel sektör-devlet işbir-
liğinin geliştirilmesi gerekiyor. Büyümeyi arttıran bir ulusal çerçeve anlaşma-
sı gerekli. Yani bütün kesimler konsensus sağlayıp hükümet, işçi, işveren
temsilcileri vs. anlaşmalarıdır. Burada amaç büyümedir. Bunu yapmamız la-
zım. Birde Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sunduğu 37 tane dosya var. Bunla-
rın içinde sanayi dosyası da var. Burada bazı şeyler isteniyor. Rekabet or-
tamında uluslararası rekabete ters düşecek ve firmalara yeni yükler getire-
cek olan bazı şeyleri buradan çıkarmak lazım. Bunlarla iyi pazarlık edilme-
si lazım. Zaten bazı fasıllar açılmıyor bir türlü, bu arada onlar yapılabilir.
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Kriz için Avrupa ve Amerika’nın aldığı ortak bir takım kararlar var. Ortak
noktalardan birincisi: faizler düşürüldü. Bugün tarihi düşük seviyelere geldi.
Amerika Birleşik Devletleri’nin faiz oranı%0.25 yıllık faiz, Japonya %0.1. Bu
merkez bankasının büyük bankalara vermiş olduğu kredi faizleri. Ben Ara-
lık ayında bir kongre için Japonya’daydım. Bir yıllık mevduata verilen faiz
binde 3. Yani nerdeyse sen paranı veriyorsun üstüne para ver diyecekler
saklamak için. O kadar düştü faizler. Piyasada likitide bolluğu had safhaya
getirildi. İngiltere merkez bankası faizi binde 5’e çekti. Avrupa Birliği de
%1’e çekti. Bir daha böyle faiz oranını biz hayatta göremeyiz. Demek ki biz-
de de şu anda 9.75’e inen faiz oranlarımız var. Biraz yüksek bu tabii, enf-
lasyon %7,5 dersek bunun 2 puan üzerinde bir faiz var. Pazartesi akşamı
da Merkez Bankası Başkanı Finans Kulüp’te bizim davetlimizdi. Ben oranın
da yönetim kurulundayım. Orada anlattığı olay dünyadaki kriz devam ettiği
müddetçe zaten faiz indirimi de devam edecektir. Enflasyon bakımından
Merkez Bankası’nın dünyayla oldukça uyumlu bir politikası var.

Birinci olay faiz indirimi, ikinci konu kamu harcamaları destekleniyor, büt-
çe açıkları had safhaya geldi. Burada devletin işin içine girmesi son derece
önemli. Avrupa Birliği 1992 yılında Maastricht kriterleri dediğimiz kriterleri
tespit etti. Dedi ki Avrupa Birliği’ne girip de Euro kullanacak olan ülkelerin
özellikle bütçe açıkları Gayrı Safi Milli Hâsılaları %3’ü geçmeyecek, şu an-
da %4’e çıktı o standart. Almanya’da %6 olması düşünülüyor. Bakın Ame-
rika’da 1 trilyon dolar bütçe açığından bahsediliyor. 15 trilyonluk ekonomide
%6.7, Türkiye’de bu sene 30 milyar dolarlık bir bütçe açığından biz bahse-
diyoruz. Ona da baktığımız zaman %6-7’ler civarında olacak. Ne olacak,
kriz bittikten sonra? Bizim tahminimize göre kriz seneye Mart ayında belki
biter. Biraz daha rasyonel olur isek, Haziran’da falan da Türkiye’de biter di-
ye biz öngördük. Bu tabii birden bire bitmesi değil. Kademeli olarak büyü-
meye geçmek manasında. Krizin bitmesinden biz ne anlıyoruz? Ekonomi-
nin tekrar sıfıra gelmesi ve oradan sonra artması. Bu tabii bütün her tarafı
canlandıracak olan bir hadise. Yani Kırklareli’ndeki esnafı da, Diyarbakır’da-
ki esnafı da her tarafı canlandıracak. Burada önemli olan bir konu, ondan
sonra enflasyon olur mu? Amerika bununla nasıl mücadele edeceğini bili-
yor. Orada şu anda Fed almış olduğu hazine bonoları ve aktiflerini tekrar
geriye satacak. Hem oradan belli para getirecek, hem de piyasadaki likiti-
deyi çekecek. Dolayısıyla ben o kadar büyük bir enflasyon olacağını pek
zannetmiyorum. Çünkü bununla ilgili tedbirler var. Salı günü Lüksemburg’da
dünya konferansı var. Finansal marketlerle ilgili orada da bu konular tartışı-
lacak. Orada da herkesin dediği gibi büyük enflasyon gelmeyecek, böyle bir
şey yok, ona hazırlıklı olun.

Burada sistemin iyi çalışması açısından yapılan bazı düzenlemeler var.
Fransa’nın başkanı Sarkozy ben dedi devlet olarak garanti veriyorum. 5 se-
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ne boyunca hiçbir bankayı kapatmayacağım, batırmayacağım, kurtaraca-
ğım. Bu olay bankalar arası para piyansısının, bu mekanizmanın iyi çalış-
ması için gerekiyor. Ben başkan olarak garanti veriyorum. Garanti olmazsa,
bankalar birbirine güvenmiyor. Ne kadar ellerinde kötü aktifler var vesaire
birbirlerinden krediyi kesiyor. O zaman zaten sistem çökmüş olacak, o za-
man da bunu canlandırmamız lazım. Buradan bankalar arası para piyasa-
sı, oradan bankaların esnafa KOBİ’lere vermiş olduğu, ihracatçıya tanımış
olduğu, yatırımcıya tanımış olduğu kredi mekanizmasının çok iyi çalışması
lazım. Türkiye’de ne yapılıyor? Bakın size krizle ilgili çok çelişen bir şey an-
latacağım. Türkiye’de banklalar kanunun mevcut yapısı Afrika ülkelerinde
dahi yok, o kadar kötü durumda. Niye? Eğer siz gidip de bir bankadan kre-
di alırsanız ve bunu size şube müdürü önerirse, kriz zamanı nasıl ödersin?
Zaten kriz var, devletin yardımcı olması lazım. Bu para ödense bile, ondan
sonra diyelim 5 sene 10 sene sonra banka kapandı, bu kredi ödense bile
geriye doğru yöneltip bu adamlara suç çıkarttırılıyor ve hala da yargılanan
insanlar var benim bildiğim. Dolayısıyla böyle bir olayda kimse de kredi ver-
mek istemiyor. Bu kanunun düzeltilmesi lazım, bu gündeme geliyor. İkinci
konu ben bir dosyada bilirkişilik yapmıştım. Orada da şöyle bir hadise firma
ismi vermeyeyim, bir firmaya bir kredi verilmişti 30 milyon dolar, teminatlar
falan alınmış, çalışmış, ödenmiş ondan sonra özelleştirme kapsamına giri-
yor ve 10 misli kredi açılıyor. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 30 milyon do-
lar verilen kredi ödendiği halde, daha sonra firma kapandı diye, oradaki mü-
dür ve genel müdür şu an yargılanıyor, neyse beraat ettiler, kurtardılar artık.
Ama nedir olay, bunların ortadan kaldırılması lazım. Bankalar kanunu de-
ğişmeli. Ben birkaç tane yetkiliye de söyledim. Ama yapılmadı. Yapılmadığı
için hiçbir müdür de kredi vermez durumda, açıkça söyleyeyim. Bu TİSK’te
de geçende konuşuldu. Hiçbir şekilde gidip de siz müdürleri ikna edemez-
siniz. Ancak ne olur? İşte bir proje Cansuyu projesi, konut kredisi, nasıl ol-
sa genel müdürlükten talimat geldi versem bile bir şey olmaz diyor. İşletme
kredileri olayı fiilen durmuştur, onun için herkes tüketici kredilerine saldırı-
yor. Tüketici kredileri bankacılık sektörünü dünyanın hiçbir yerinde kalkın-
dırmamıştır.

Kırklareli’nde en önemli konulardan bir tanesi Türkiye’nin de önemli ko-
nulardan. Mesela 2001 senesinden bir takım bankaların kapatılmasında
analizler düzgün yapılmadı. Ben o zaman bunu çeşitli yerlerde de dile ge-
tirdim. Mesela bugün Amerika’da bankalar zora geliyor, adamlar stres testi
yapıyor. Ne demek? Yani bu bankanın kurtulması için bizim devlet olarak ya
da kendi sermayedarı olarak ne kadar para arttırması lazım, ne kadar kat-
ma değer koyması lazım ki biz bunu kurtaralım. Bu analizler yapılmadan
Türkiye’de çatır çatır bankalar kapatıldı. Ben o zaman da dedim ve bazıları
kurtulurdu. Biz çok analiz de yaptık, bazıları da kurtuluyordu. Bu kadar bü-
yük hasar olmazdı. Sonra bir takım rakamlar var 50 milyar dolar, 70 milyar
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dolar. Böyle bir zararlar yok. Yani Türk Bankacılık sektörünün 2001 sene-
sinde toplam aktifleri 101 milyar dolardı, verilen kredileri de 27 milyar dolar-
dı. Yani bunun içinde Koç’un, Sabancı’nın kredileri de var. 2 milyar dolardan
fazla da batak yoktu. Ondan sonra yabancılar gelsin güzel. Ben yabancı
sermayeye falan da karşı değilim ama nedir olay? Eşit şarlara gelinsin. Şim-
di Bankalar Kanununa göre Türkiye’deki yerli bankaları kanuna tabi tutuyor-
sunuz, yabancı bankalar ise tahkime tabi. Efendim eğer bir konu olursa ya-
bancı banka ile ilgili, siz gidin bunu Londra çözün. Londra tahkim mahke-
mesi yetkili. Bir tane çözemezsiniz. Biz Arjantin krizinden sonra Arjantin’e
gittik. Oradaki olay şöyleydi: Arjantin’de dediler ki biz hazine bonoları olarak
%25’ini vereceğiz insanlara, geri kalanını kabul etmiyoruz. Bazı yatırımcılar
kabul etti, bazıları etmedi. Birleşmiş Milletlerin tahkim komisyonuna gittiler,
ne oldu biliyor musunuz? 144 fon Arjantin hükümetini dava etti ve kazandı.
Mümkün değil bir davanın kazanılması. Ama ben eşit şartlarda bunlar olsun
istiyorum. Dolayısıyla, bugün 2002’den 2007’ye kadar gelen o 5 senedeki
likitide bolluğunun hükümete, devlete faydası olmuştur. Ama 2007’den son-
ra alınan kriz tedbirlerinde Türkiye’ye teminat olarak gelen yabancı banka-
ların, kendi ülkelerinde teminat olup olmadıkları belli değil. Bu sınır ülkele-
rinde de var. Gidin Burgaz’da da var aynı şeyi onlar da yaşıyor. Şimdi biz
uluslararası ilişkileri geliştirelim diyoruz. Burgaz Limanından gelecek olan
yük için Fransa bir takım akreditif avantajı sağlar mı? Çok sağlamaz ama
nedir olay? O sistemin içinde sokunca Burgaz’dan gelen işleme Paris kana-
lıyla bütün olaya hâkim oluyor. Yani Türkiye’de de aynı şey var. Dolayısıyla
bu işbirliğinin o şekilde yapılması lazım. Yani bunun sınır bölgelerine yansı-
ması lazım. Gerek dış ticarette, gerekse bankacılık sektöründe akreditif
olaylarında ve dış kredilerde bunların iyi bir şekilde organize edilmesi lazım.
Bunlar devletin yapacağı şeyler değil ama o potansiyeli bulup bunlar anla-
tılırsa burada çok büyük bir potansiyel olduğuna ben inanıyorum ve gelecek
olan kaynak dış kaynak tamamen. Dolayısıyla buradaki KOBİ’lere de tesiri
olur, diğer yatırımcılara da, işletmelere de faydası olacağını zannediyorum.

Benim anlatacağım daha çok şey var ama zaman biraz dar onun için
ben burada keseyim daha sonra soru cevap şeklinde tekrar giderim. Hepi-
nize çok teşekkür ederim. Saygılar.
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BAŞKAN: PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ

Sudi Apak beye biz de çok teşekkür ederiz. Kırklareli’nin ekonomik ge-
lişmesi seminerinin gerçekten de ekonomik bakımdan Kırklareli’nin geliş-
mesinde önemli olan hususları iki bölüme ayırabiliriz sanıyorum. Genel ola-
rak bir de kriz şartlarında hangi noktalara ağırlık verilmesi gerektiği, nelerin
önem taşıdığıyla ilgili çok güzel gerçekten, hayatın içinden, iş dünyasının
içinden, bilfiil yaşananlardan örnek vermek suretiyle bize sundular. Çok te-
şekkür ediyoruz. Süre bakımından sıkıntımız yoktu, kendileri süreyi tam za-
manında bitirmiş oldular. Soru cevap kısmında da Sudi beyin sanıyorum
söyleyecekleri olacak. Şimdi seminerin ikinci tebliğcisi, konuşmacısı, Prof.
Dr. İsmail Hakkı İnan bey, Namık Kemal Üniversitesi’nde öğretim üyesi,
Kırklareli’nin tarım bakımından nasıl gelişeceği ile ilgili güzel bir tebliğ suna-
caklar, ben şimdi sözü İsmail Beye veriyorum. Buyurun.
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KIRKLARELİ İLİNİN GELİŞMESİNDE

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN

YERİ VE ÖNEMİ

Prof. Dr. İsmail Hakkı İNAN

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı
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TARIM SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI:

• Toplum beslenmesine katkı,
• Gıda ve tekstil sanayine hammadde temini,
• İmalat sanayinden gübre, ilaç, makine vb girdileri talep etme,
• İstihdam sağlama, 
• İhracat geliri 
• Milli gelire katkılar 
• Kırklareli’nin İstanbul’a yakınlığı, Bulgaristan’a sınırı ve Kara-

deniz’e kıyısı olması, sanayi, tarım ve diğer sektörlerin geliş-
mesini sağlamaktadır. 

• 2008 yılı sonuçlarına göre toplam İl nüfusu 336.942’dir. İl nü-
fusunun % 65’i ilçe merkezlerinde ve %14’ü beldelerde ya-
şarken %21’i köylerde yaşamaktadır..

• İlde yıllık nüfus artış hızı % 1,10’dır.

KIRKLARELİ İLİNİN GELİŞMESİNDE

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN

YERİ VE ÖNEMİ

Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN

N.K.Ü. Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
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• Türkiye’nin alan olarak yaklaşık %1’ini kapsayan il, 2008 yılı
verilerine göre Türkiye ayçiçeği üretiminin %16’sını (166 355
ton ayçiçeği) karşılamaktadır. Toplam buğday üretiminin ise
% 3’ü (658.444 ton buğday) ilde gerçekleştirilmektedir. 

• İldeki tarımsal arazi miktarının Türkiye’nin toplam arazi mik-
tarı içindeki payı 2007 verisine göre % 0,9 ’dur. İlin toplam
arazisinin % 41’i işlenen tarım arazisidir. Türkiye’deki iller
arasında işlenen tarım arazisi açısından bu oldukça yüksek
bir orandır.

• İşlenen tarım arazisinin % 60’ı tahıllara, % 27’si ayçiçeği baş-
ta olmak üzere yağlı tohumlara ve % 3’ü yem bitkilerine ay-
rılmaktadır. Baklagiller, endüstri bitkileri ve yumrulu bitkilerin
üretim alanı % 1 gibi oldukça küçüktür.

• Kırklareli, sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından 81 il içeri-
sinde 11. sırada bulunmaktadır. Eğitim sektörü gelişmişlik sı-
ralamasında 7. yer almaktadır. 

• İl ekonomisinde sanayinin payı % 59, hizmetler sektörünün
payı % 31, tarımın payı % 10’dur.

• Türkiye nüfusunun yüzde 0,47’sini barındıran Kırklareli’nin
gayrisafi yurtiçi hasılası içindeki payı yüzde 1’ler seviyesinde-
dir.

• Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kırklareli ilinin kişi
başına bitkisel üretim değeri Türkiye ortalamasından 1.5 kat,
kişi başına canlı hayvan değeri yaklaşık 2.4 kat ve kişi başı-
na hayvansal ürünler değeri 1.7 kat fazladır.
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Kırklareli İlinde Tarım

Ormanlar

• İl yüzölçümünün 260 079 hektarını, yani yaklaşık % 40’ını or-
manlar kaplamaktadır. 

• Bu orman alanının 219 283 hektarı verimli koru orman alanı,
36 986 hektarı bozuk baltalıktır.

• 174 köyün 40’ı orman içi, 82’si orman kenarı köylerdir. Top-
lam nüfusun % 14’ü orman köylüsüdür.

• Orman varlığı açısından Türkiye genel ortalamasının üstün-
dedir.

• Yıldız Dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçları sık bir orman
örtüsü ile kaplıdır. Buradaki ağaçlar geniş yapraklı olup kış
mevsiminde yapraklarını dökerler. Kuzey yamaçları ve 500-
600 metreye kadar olan güney yamaçlarında, doğu kayın or-
manları yaygındır.

Kırklareli İlinde Tarım

• Tarım arazilerinin %79’unda nadassız kuru tarım, %21’inde
ise sulu tarım yapılmaktadır. 

• Tarım yapılan arazinin % 17’lik bölümü sulanabilmektedir. Bu
alanın % 73’ü devlet, % 27’si çiftçi imkânları ile sulanmaktadır.

• İlde 3 baraj, 31 sulama göleti ve hayvanlar için 126 adet iç-
me suyu göleti bulunmaktadır.

Çayır ve Meralar

• Çayır-Meralar, entansif hayvancılığın yanında ekolojik den-
genin korunmasında da önemli yer tutmaktadır. Kırklareli ilin-
de oranı sadece % 5.42 olan çayır ve mera arazisinin önem-
li bir bölümü VI. ve VII. sınıf arazilerde bulunmaktadır. 

• Çayır ve meralarda yetişen bitkiler yöreye adapte olmuşsa
da, ot verimleri düşüktür. Kırklareli ilindeki çayır ve mera ala-
nının genişletilmesi yerinde olacaktır.
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İşletme Arazi Büyüklük Grupları

• Kırklareli ilindeki tarım işletmelerinin %73.81’i ve bu işletme-
lere ait arazilerin %59.39’u 20-200 dekar grubunda bulun-
maktadır.

• Arazi varlığı 50 dekarın altındaki işletmeler incelendiğinde,
bunların sahip oldukları arazi varlığının toplam arazi varlığı
içindeki payının % 9.51 olduğu görülür. Öte yandan bu grup-
taki işletmelerin sayısının toplam işletme sayısı içindeki ora-
nı ise % 37.90’dır. 

• Büyük işletmelerden 200-499 dekarlık gruptaki işletmelerin
toplam işletme sayısı içindeki payı % 11 iken sahip oldukları
arazinin toplam arazi içindeki payı % 38.26’dır. 

• Kırklareli ilinde tarım arazisinin işletme büyüklük gruplarına
dağılımının Türkiye genelinde olduğu gibi, dengesiz olduğu-
nu göstermektedir.
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Bitkisel Üretim

• Ağırlıklı olarak ilde yetiştirilen bitkisel ürünler buğday ve ayçi-
çeğidir. 

• Tahıllar içinde buğday birinci sırayı almakta ve onu arpa izle-
mektedir. 

• Endüstri bitkileri içinde ise yağlık ayçiçeği ekiliş ve üretimde
önde gelmektedir.
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• Üretim alanı en fazla olan meyve cevizdir. Bununla birlikte
ceviz üretimi 615 tondur.

• Meyveler içersinde üretim miktarı açısından ilk sırayı 1052
tonla elma almakta, onu 963 tonla şeftali, 826 tonla armut ve
671 tonla kiraz izlemektedir.

• Elma üretiminin yarıdan fazlası Golden Delicious, 350 tonu
ise Starking Delicious çeşitleridir.

• Sebzeler arasında üretim alanı (6283 dekar) ve üretim mikta-
rı (24602 ton) olarak en fazla yetiştirilen ürün karpuzdur.
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• İlde en fazla üretilen hayvansal ürün 229079 ton ile süttür.
2008 yılında Türkiye süt üretim miktarının 12 milyon ton civa-
rında olduğu dikkate alınırsa, Kırklareli ilinin Türkiye süt üre-
timindeki payının %1.91 oranında olduğu görülür.

• İşletme başına düşen hayvan sayısı Türkiye'de 3.9, AB'de
38.7’dir. Bir başka deyişle, AB'de işletme başına düşen hay-
van sayısı Türkiye'den 10 kat daha fazladır. 

• AB'de süt verimi Türkiye'ye göre 3 kat, ortalama karkas ağır-
lığı ise 1.7 kat daha fazladır. AB'de üretilen sütün % 94'ü süt
fabrikaları tarafından işlenirken, Türkiye'de ise %15-20'si sa-
nayiye teslim edilmektedir.
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Su Ürünleri

• Balıkçılık, Kırklareli ili için önemli gelir kaynaklarından birisi-
dir. İlde genellikle göçmen su ürünleri ile dip su ürünleri avcı-
lığı yapılmaktadır. Kıyıköy civarında alabalık yetiştiren bazı
işletmeler bulunmaktadır.

• İlin Demirköy ve Vize ilçelerinde bulunan İğneada, Kıyıköy,

Beğendik ve Limanköy Karadeniz kıyısında yer almaktadır.
Bu yörede 191 adet kayıtlı tekne ve 1288 ruhsatlı balıkçı bu-
lunmakta ve halkın % 40’ı geçimini bu yolla temin etmektedir.

• 2003-2008 döneminde yıllara göre sığır sayısı büyük dalga-
lanmalar gösterse de, 2003-2008 döneminde hayvan varlığı
pek değişmemiştir.

• İlde mevcut 5 adet Damızlık Kanatlı işletmesinde 280000
adet kanatlı hayvan mevcuttur. Bir yumurtacı kanatlı işletme-
sinde 2800 adet kanatlı mevcuttur.
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Tarımsal Girdi Kullanımı

Tohum, Fide ve Fidan

Kışlık ekilen buğdayda tohumluklar 4-5 yılda bir değiştirilmekte ve
çiftçilerin bölge koşullarına adapte olabilen yüksek verimli tohum-
luk çeşitleri arayışı devam etmektedir. Buğday tohumluğu konu-
sunda en önemli sorun çok sayıda farklı çeşidin kullanılmasıdır.
Ayçiçeği üretiminde tohum şirketleri tarafından üretilen yüksek
verimli ve orobanja dayanıklı hibrit tohumlar kullanılmaktadır.
Ancak orabanj da kendini yenileyerek bir ya da birkaç yılda bir
yeni tipler oluşturarak ayçiçeği üretiminde % 20-30 oranında za-
rara yol açmaktadır.
Ayçiçeği yerine kanola ekerek münavebe uygulanması halinde
çiftçilerin ekonomik kaybı önlenebilir. Son yıllarda Trakya’da ka-
nola ekiminin yaygınlaşmaya başlaması bu anlamda sevindirici-
dir.

Organik Tarım Uygulamaları

Kırklareli ilinde organik tarım uygulamaları son yıllarda başla-
mıştır. Bu nedenle henüz çok sınırlı bir alanda organik tarım ya-
pılmaktadır.

Balıkçılarının örgütlenmesi zayıf, sahip oldukları modern ve tek-
nik donanımlı tekne sayısı azdır. Ayrıca temel girdi olan mazot
fiyatının yüksek oluşu da deniz balıkçılığının en önemli problem-
leri arasında görülmektedir.
İlde su ürünleri yönünden önem arz eden 3 adet tabii göl, 3 adet
baraj gölü ile 30 adet gölet mevcuttur. Uygun olan göletlerde ba-
lıklandırılma çalışmaları yapılmıştır.
Hâlihazırda faal olarak Vize ilçesinde 4, Merkez ilçede 1 olmak
üzere toplam 5 adet tesiste üretim yapılmaktadır.
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Son yıllarda Trakya bölgesinin bazı yörelerinde bilinçsizce ve
aşırı miktarda gübre kullanıldığı görülmektedir. Aşırı gübre kulla-
nımı ürün verimlerinin düşmesine, toprak yorgunluğuna, topra-
ğın ve su kirliliğine neden olmaktadır. Özellikle azot kullanımı,
yer altı sularının kirlenmesine ve nitrat birikimi nedeniyle canlı-
larda çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Toprakta aşırı fosfor birikiminin bitki büyümesini engellediği de
bilinen bir gerçektir (Anonim, 2001). Ayrıca fazla girdi kullanımı
üretim maliyetlerinin yükselmesine de neden olmaktadır. Bütün
bu nedenlerle toprak analizlerinin yapılarak toprağın ve bitkinin
ihtiyacını karşılayacak düzeyde girdi kullanılması ve aşırı gübre
kullanımından kaçınılması gerekmektedir.

Tarımsal Girdi Kullanımı

Gübre Tüketimi

Gübre, bitkisel üretimde verimi doğrudan etkileyen ve önerilen
dozlarda kullanıldığında ürünün kalitesini de yükselten bir üretim
girdisidir.
En çok kullanılan azotlu gübredir. Daha sonra fosforlu gübre gel-
mektedir.
İlde potaslı gübre tüketimi oldukça düşük seviyelerdedir.
Kimyasal gübrelerin % 60’ı başta buğday olmak üzere tahıllarda
kullanılmaktadır.
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En çok kullanılan ilaçlar yabancı otları öldürmek için atılan her-
bisitlerdir. Daha sonra mantari hastalıklar için kullanılan fungu-
sitler gelmektedir. Zararlı böcekler için kullanılan insektisit kulla-
nımı daha düşüktür.
Yabancı ot mücadelesinde elle çapalama ve tarım makineleri
kullanma yerine herbisit kullanımını daha ucuz ve etkili olduğu
için üreticiler ilaçlı mücadeleyi tercih etmektedir.
Çiftçiler tarımsal ilaçları sırasıyla ilaç bayileri, Ziraat Odaları, Ta-
rım Kredi Kooperatifleri ve Trakyabirlik'ten satın almaktadırlar.
Tarım ilacı kullanımında da gübre kullanımında olduğu gibi dik-
katli olmak gerekir. Hasat edilen ürünlerdeki ilaç kalıntıları insan-
lara zarar vermekte, aşırı ilaç kullanımı canlılar arasındaki eko-
lojik dengeyi bozmakta, toprağı ve yer altı sularını kirletmektedir.

Tarımsal İlaç Kullanımı

• Bitki hastalık ve zararlıları nedeniyle hasat öncesi ürün kay-
bının % 30 ile % 50 arasında değiştiği, hasat sonrası kaybı-
nın ise % 5-% 15 arasında olduğunu gösteren araştırmalar
bulunmaktadır.

• Ciddi boyutlara ulaşan bu kayıpların önlenebilmesi için tarım-
sal savaşın mutlaka yapılması gerekmektedir. Hastalık ve za-
rarlılarla savaşta günümüzde uygulanan en yaygın ve kısa
sürede sonuç alınan yöntem ise tarım ilâçlarının kullanımıdır.
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TMO’nun Buğday Piyasasının Düzenlenmesindeki Rolü

Buğdayın yaklaşık üçte biri Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tara-
fından alındığından piyasalarda fiyat istikrarının sağlanması ve
tahıllara pazar bulunması açısından Ofisin varlığı çok önemlidir. 
Alım yapılmaması halinde, piyasada ürün fiyatları arza bağlı ola-
rak şiddetli dalgalanmalar gösterecek, bu durumdan gerek üre-
ticiler ve gerek ekmek vb unlu mamulleri tüketenler zarar göre-
ceklerdir.
Özellikle üreticilerin hasattan sonra ürünleri depolama olanakla-
rının sınırlı olması ve ayrıca nakite olan ihtiyaçları piyasaya yaz
aylarında fazla ürün çıkmasına ve dolayısıyla serbest piyasa ko-
şullarında tarım ürünleri fiyatlarında büyük düşüşlere neden ol-
maktadır.

Buğday, Ayçiçeği ve Süt Piyasalarının Düzenlenmesi

Tarımsal Mekanizasyon

Ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli ilinde de kırsal nüfusun
azalması, sanayileşme sürecinin hızlanması ve işçi ücretlerinin
yükselmesi gibi nedenlerle tarım makineleri kullanımı artmakta-
dır.
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Hükümetler, buğday ve benzeri tarımsal ürünlerin borsada alınıp
satılmasını cazip kılacak önlemler almaya çalışmaktadırlar.
Tarım ürünleri piyasalarını düzenleyen ve tarım ürünlerinin pazar-
lama hizmetlerini yerine getiren üreticilerin sahip olduğu ve kontrol
ettiği özerk ve bağımsız tarım kooperatiflerine gereksinim olduğu
açıktır.
Kooperatiflerin yönetimlerine siyasi iktidarlar müdahale etmemeli,
özerk ve bağımsız tarımsal kalkınma kooperatiflerinin gelişmesi ve
ekonomik açıdan güçlenmesi için devlet desteği sağlanmalıdır.

Pazarlamada etkili olan TMO fiyat belirlerken kullandığı sınıflandır-
mada kalite özelliklerini netleştirip bölgede adaptasyon sıkıntısı ol-
mayan ve verim düzeyi üreticileri de tatmin eden çeşitleri de dikka-
te almalıdır.
Ülkemizde tarım ürünlerinin desteklenmesinden devlet bütçesine
getirdiği yük ve Dünya Ticaret Örgütünün aldığı kararlar nedeniyle
giderek vazgeçilmekte ve tarım ürünleri fiyatlarının serbest piyasa-
da oluşmasına çalışılmaktadır.
Bu konuda ticaret borsalarının ileride vadeli işlemlere başlaması
düşünülmektedir. Çünkü ülke genelindeki 82 borsada 209 ürün iş-
lem görmekte olup, oranı ise sadece %20’dir.
Ürünlerin %80’i ise borsaya hiç intikal etmemektedir.

TMO tarafından alımı yapılan ürünler için hükümetlerce ilan edilen
fiyatlar ve ödemenin peşin olup olmaması gibi durumlar piyasada
fiyatların oluşumunu etkilemektedir.
Ofisin Pazar payı yıldan yıla değişmekle birlikte, bazı yıllar % 60’la-
ra kadar yükselmektedir. 
Buğday ülkemizde ekmek ve diğer unlu mamullerin hammaddesi
olduğundan temel gıda ürünü olup, stratejik ürünlerin başında gel-
mektedir. İlde üretilen buğdayın % 80-90’ının ve ayçiçeğinin tama-
mının pazara arz edildiği tahmin edilmektedir.
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• Ayçiçeği üretimi ülkemizin yıllık bitkisel yağ ihtiyacını karşılayama-
dığından yıllara göre değişmekle birlikte, yaklaşık üretim miktarı
kadar ayçiçeği tohumu ve ham yağ ithal edilmektedir. Türkiye’nin
petrolden sonra ödediği en fazla döviz bitkisel yağ ithalatı içindir.

• Yurtiçinde üretimi yapılan ayçiçeğinin önemli bir kısmı, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığına bağlı, ancak özerk statüye sahip Trakya Yağ-
lı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakyabirlik) tarafın-
dan üreticilerden satın alınmaktadır. Trakyabirlik dışında ayçiçeği
üreticileri, Trakya bölgesinin bir çok il ve ilçesine dağılmış yağ fab-
rikalarına ve aracılara da ürünlerini satmaktadırlar.

• Ayçiçeği üretimi ülkemizin yıllık bitkisel yağ ihtiyacını karşılaya-
madığından yıllara göre değişmekle birlikte, yaklaşık üretim mik-
tarı kadar ayçiçeği tohumu ve ham yağ ithal edilmektedir. Türki-
ye’nin petrolden sonra ödediği en fazla döviz bitkisel yağ ithalatı
içindir.

• Yurtiçinde üretimi yapılan ayçiçeğinin önemli bir kısmı, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığına bağlı, ancak özerk statüye sahip Trakya Yağ-
lı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakyabirlik) tarafın-
dan üreticilerden satın alınmaktadır. Trakyabirlik dışında ayçiçeği
üreticileri, Trakya bölgesinin bir çok il ve ilçesine dağılmış yağ fab-
rikalarına ve aracılara da ürünlerini satmaktadırlar.

Trakyabirliğin Ayçiçeği Piyasasının Düzenlenmesindeki Rolü

• Türkiye ayçiçeği üretimi yıllara göre değişmekle birlikte, genelde
700-800 bin ton civarında gerçekleşmektedir. Türkiye’de ayçiçe-
ğinin yaklaşık % 60’ı Trakya bölgesinde üretilmektedir.

• Kırklareli ilinin ayçiçeği üretimindeki payı yıllara göre değişmek-
le birlikte % 11 ile %18 arasında değişmektedir. İlde buğdaydan
sonra ikinci önemli üründür. 

• Kırklareli ilinde 2001 yılı itibari ile 670209 ton/yıl kapasiteli 15 adet
yağ fabrikası mevcut olup, ilde kurulu bulunan yağ sanayi Türki-
ye ayçiçeği üretiminin %84’ünü işleyebilecek kapasiteye sahiptir.
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• Ayçiçeği üreticilerine yeterli gelir sağlandığı takdirde, üretimi
hızlı ve önemli miktarda artırmak mümkündür. Çünkü ayçiçeği
daha çok Trakya'da üretilmekte ve burada ayçiçeğinin "buğday"
gibi önemli bir rakibi bulunmakta, en önemlisi ise buğday/ayçi-
çeği fiyat paritesi ayçiçeği aleyhine gelişmektedir.

• Trakyabirliğin ayçiçeği piyasasında en büyük alıcı olması ve ku-
ruluş amaçları içerisinde yer alan; "üreticilerden ürünleri denge-
li bir fiyat politikası izleyerek satın alma" politikası gereği, bazı
yıllar kendi işleme kapasitesinin üzerinde ayçiçeğini üreticiler-
den satın almak zorunda kalmaktadır

• Üretim yetersizdir.Yağ açığı ithalatla karşılanmakta ve her yıl
önemli ölçüde döviz, tohum ve yağ ithalatı için kullanılmakta ve
ülkemizin bitkisel yağ konusundaki dışa bağımlılığı giderek art-
maktadır.

• Trakyabirlik ayçiçeği tarımı yapılan Marmara ve Ege bölgesinin
çeşitli illerine dağılmış 48 adet yerel kooperatifi ile yaklaşık 110
bin ortağının ürettiği ayçiçeğini satın alarak ortaklarını korumakta
ve önemli bir görev olan piyasanın düzenlenmesi işlevini yerine
getirmektedir. Trakya Birliğin varlığı ve düzenli olarak her hasat
döneminde taban fiyat açıklayarak alıma girmesi ürün piyasasının
oluşmasında önemli ve belirleyici rol oynamaktadır.

• Trakyabirlik, kooperatifleri aracılığıyla üreticilerden satın aldığı ay-
çiçeğini kendisine ait Tekirdağ-Şerefli ve Bursa-Karacabey'de bu-
lunan yağ fabrikalarında işleyerek genelde ham yağ olarak sana-
yiciye, rafine yağ ve margarin olarak da ortaklarına, toptancılara
ve perakendecilere satmaktadır.

69



Süt Üretim ve Pazarlamasındaki Sorunlar

Ülkemizde süt ve ürünleri sanayi hammadde temininden pazar-
lamaya kadar pek çok sorununa çözüm beklemektedir. Öncelik-
le tarım işletmelerinde süt üretimini ve kalitesini artırmak için
üreticiler hayvan bakımı ve beslenmesi konularında eğitilmeli-
dir.
İşletme büyüklüklerinin artırılması ucuz, temiz ve kaliteli süt
üretimi ve dolayısıyla istikrarlı süt arzı için büyük önem taşı-
maktadır.
Tüketicilerin önemli bir bölümü süt hijyeni ve kalitesi konusun-
da bilinçli olmadıklarından sağlık ve beslenme yönünden son
derece sakıncalı süt ve süt ürünlerini almaya devam etmekte-
dir.

• Ayçiçeğinin fiyatını belirleyen faktörler; başta buğday olmak
üzere rakip ürünlerin fiyatları, ayçiçeği maliyeti, en büyük alı-
cı olan Trakya Birliğin alım fiyatı ile dış piyasa fiyatlarıdır. Hü-
kümetlerin uyguladığı ithalat politikaları da ayçiçeği arzını ve
dolayısıyla fiyatını etkilemektedir.

• Trakya Birlik kendi değerlendirmeleri sonucuna göre fiyat be-
lirlemekte ve ilân etmekte, bu fiyat üzerinden ortaklarından
ürün almaktadır. Trakyabirlik bir kısım ayçiçeğini işleyerek
ham yağ, rafine yağ ve margarin şeklinde değerlendirmekte
ve kalan kısmı ise satmaktadır. Yağ fabrikalarında işlenen ay-
çiçeğinden yağ ve küspe elde edilmekte, yağ tüketicilere ve
küspe ise yem fabrikaları ile hayvan yetiştiricilerine satılmak-
tadır.
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• AB standardında üretim yapmaya çalışan ve gelişmiş teknoloji-
leri kullanan modern tesislerin yanında, hijyenik koşulları çok
yetersiz, ilkel yöntemlerle üretim yapmaya çalışan mandıralar
bir çelişki arz etmektedir.

• Üretici eline geçen süt fiyatlarının giderek düşmesi de süt üre-
timini ve dolayısıyla kalitesini olumsuz etkilemektedir.

• Süt sektörünün en büyük sorunlarından biri temiz ve kaliteli
hammaddedir. Üretim ve ahır hijyeninde gelişme sağlanamadı-
ğı için süt daha sağım anında kirlenmektedir. Bu durum sütün
üreticiden alınıp işletmeye ulaştırılmasını zorlaştırmaktadır.

• Ayrıca, sütün üretiminden işletmeye ulaştırılmasına kadar olan
süre içinde soğuk zincirin kurulamaması da kaliteyi olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu durum önemli ekonomik kayıplara ne-
den olmaktadır.

• Bu konuda temiz ve kaliteli sütün beslenmedeki önemi toplu-
mun tüm kesimlerine en etkin şekilde anlatılmalı, süt ve süt
ürünleri tüketimi artırılmalıdır. 

• Türkiye’de kişi başına toplam süt tüketimi (süt eşdeğeri olarak)
gelişmiş ülkelerden çok düşük değildir. Çünkü kişi başına süt
tüketimi gelişmiş ülkelerden düşük olmasına karşılık kişi başına
yoğurt tüketimi yüksektir.

• Türkiye’de üretilen sütün yaklaşık %90’ı inek sütüdür. Projeksi-
yon çalışmaları gelecek on yıllık dönemde inek başına süt veri-
minin artışından dolayı süt üretimindeki artışın süreceğini ve
süt arzının Türkiye’nin süt talebini karşılayacağını göstermekte-
dir.
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Tarım Kooperatifleri

Kırklareli ilinde, tarım kooperatifleri gerek birim kooperatif sayısı
açısından gerekse ortak sayısı açısından Türkiye’nin diğer illeri-
nin çoğundan daha çok gelişmiş durumdadır.
Bölgede bulunan Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri tüm
il ve ilçelerde, Tarım Kredi Kooperatifleri tüm il, ilçe hatta bazı
büyük köylerde mevcuttur.
Trakya ve Güney Marmara bölgesindeki il ve ilçe merkezlerinde
faaliyette bulunan yağlı tohumlar tarım satış kooperatiflerinin üst
örgütü olan TRAKYABİRLİK Edirne il merkezinde faaliyetini sür-
dürmektedir.

Tarım Kesiminde Üretici Örgütlenmesi

72



Tarımsal kalkınma kooperatifleri süt toplama ve pazarlama,
yem, tarım makineleri ve mazot tedariki, perakendecilik, mini-
büsle yolcu taşıma işletmeciliği, arazilerin kuyu ve sulama kanal-
ları ile sulanması, sulama ile ilgili girdilerin temini, su ürünleri ile
ilgili avlanma ve pazarlama, su ürünleri ile ilgili malzemelerin te-
mini gibi çok değişik konularda faaliyet göstermektedir.
Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde Pancar Ekicileri Kooperatifi
ortaklarına tohum, gübre, tarım alet ve makineleri, zirai ilaçlar gi-
bi her türlü tarımsal girdilerini temin etmektedir.

Tarım Satış Kooperatif Birlikleriyle ilgili 2000 yılında çıkarılan
4572 sayılı Yasaya göre birliklerin yeniden yapılanması öngörül-
müştür. Bu yasanın geçici madde1/E/3’de yer alan “Kooperatif
ve birliklere devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinden herhangi bir
mali destek sağlanamaz” şeklindeki madde nedeniyle birlikler
alımların finansmanı için kamu bankalarından kredi kullanama-
makta, sahip oldukları fabrikalar için işletme ve yatırım sermaye-
si temin edememektedir. 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde özerk ve bağımsız tarım koopera-
tiflerine her türlü devlet yardımı yapılırken, ülkemizdeki tarım sa-
tış kooperatifleri ve birliklerine yardım yapılmaması yanlıştır.
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Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

Kırklareli ilinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yatırım programın-
dan ve Bakanlık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fon Genel
Sekreterliği arasında yapılan protokolle 3294 Sayılı Kanun kapsa-
mında Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi uygulayan ve kredi ile
desteklenen Kooperatifler Çizelge:17’de gösterilmiştir.
Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin doğrudan aldığı yatırım des-
tekleri mandra, soğuk hava deposu, mahsul muhafaza deposu
içindir.
Bunun dışındaki destekler kooperatif ortağı olan üreticilere süt sı-
ğırcılığı projeleri kapsamında ve uygulamada her aileye ortaklar
mülkiyetinde olmak şartıyla 2-4 baş hayvan alımı için yatırım des-
teği şeklinde verilmektedir.

Köy Kalkınma Kooperatifleri Kırklareli Birliği ve Hayvancılık Ko-
operatifleri Bölge Birliği tarım kooperatiflerinin merkez ilçede faali-
yet gösteren 1163 sayılı Kooperatifçilik Yasasına göre kurulan bir-
likleridir.
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Üretici Birlikleri

Kırklareli ilinde 4631 Sayılı Kanunla Kurulan Islah Amaçlı Birlik-
ler ile 5200 Sayılı Kanunla ürün ve ürün grupları bazında kuru-
lan Üretici Birlikleri faaliyet göstermektedir. 
Birlikler konuları ve çalışma alanlarına göre ortakların ürettikleri
ürünlerin pazarlanması, işlenmesi, tarımsal girdilerin temini, pe-
rakendecilik, hayvan kayıtlarının tutulması, damızlık pazarlama,
arıcılığın geliştirilmesi ve depolama gibi faaliyetlerde bulunmak-
tadırlar.

İlde 2009 yılında uygulanmak üzere tarımsal kalkınma koopera-
tifleri ortakları için iki adet 300 başlık damızlık süt sığırı yetiştir-
me projesi teklif edilmiştir. Projeye göre 50 işletmeye 300 baş
süt sığırı verilecektir. Bir başka deyişle işletme başına 6 süt sığı-
rı düşmektedir. İşletme başına 2 inek verilmesine göre bu daha
iyi bir uygulamadır.
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Ziraat Odaları

Ziraat odalarının çiftçileri temsil gücünü artırmak amacı ile Zira-
at Odaları Ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair 5184 Sayılı Kanun 2004 Yılı Haziran ayında kabul
edilmiş ve 6964 Sayılı Kanun değiştirilerek AB normlarına uygun
daha çağdaş bir hale getirilmiştir.

Kanun değişikliği ile Ziraat Odaları kendinden beklenen hizmet-
leri daha yaygın ve etkin biçimde vermesi için istikrarlı idari bir
yapıya ve bu amaçları gerçekleştirecek mali imkana kavuşmuş-
tur.

Ancak ziraat odaları kavuştukları bu mali kaynakları üyelerine
hizmet etmek için değerlendirdiğinde üreticiler tarafından daha
fazla benimsenecek ve odalara bağlılık artacaktır. Dolayısıyla
tarımla ilgili meselelere üreticilerin katılımı artacağından Ziraat
odalarının da ülke düzeyinde etkinliği artacaktır.

Kırklareli ilindeki tüm ilçelerde üreticilerin mesleki örgütleri olan
ziraat odaları faaliyette bulunmaktadır.
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Sonuç ve Öneriler

• Kırklareli ili tarımının sorunları Türkiye tarımının sorunların-
dan soyutlanamaz.

• Tarımsal kalkınmayı hızlandırmak, üreticilerin refah ve gelir
düzeylerini artırmak için üretici örgütlenmeleri teşvik edilme-
li, yapısal ve sosyal tarım politikalar uygulanmalıdır.

• Tarımda işsizlik sorununu çözebilmek ve kırsal kesimden
kentlere olan plansız göçü önleyebilmek için, işletmelerde iş-
gücü ve üretim plânlaması yapılmalı, tarımsal faaliyetlerin
bütün bir yıla yayılması sağlanmalıdır.

Örneğin, işletmelerde ürün deseninde farklılaşmaya gidilmesi,
ekim nöbeti ve hayvancılığın geliştirilmesi, emek yoğun üretime
ağırlık verilmesiyle yılın her ayında üreticilere iş olanağı sağla-
nabilir
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• Ülke ekonomisi de üretimin tüketime göre düzenlenememesin-
den ötürü zarar görür. Çünkü üretimin fazla olduğu bazı yıllar sa-
dece üreticiler zarar etmez, üretim girdileri (gübre, tohum, ilaç
vb) de aşırı kullanılmış olur. Aşırı girdi kullanmanın çevreye etki-
lerinin olumsuz olduğu ise açıktır.

• Kısaca, tarım kooperatifleri ve bunların üst örgütleri tarım ürün-
leri ve girdileri fiyatlarının istikrarında önemli rol oynarlar. Bu ne-
denle Avrupa Birliği ülkelerindeki üretici örgütleri gibi mutlaka
desteklenmeleri gerekir.

• Tarım kooperatiflerinin sahip olduğu işletmeler ticaret ve gıda
sanayi konularında faaliyet gösterirler. Ürünü ortaklarından sa-
dece satın alan ve daha sonra satan bir kooperatifin yaptığı iş
aracılıktır.

• Ürün piyasaları destekleme alımlarıyla düzenlendiği zaman ta-
rımsal arza bağlı olan tarım ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar
azalır.

• Neticede tüketiciler de bundan yararlanırlar. Piyasalara müda-
hale edilmediği zaman ürünün az olduğu yıllarda tüketiciler yük-
sek fiyat öderler ve yüksek fiyatlardan yararlanan çiftçi sayısı da
azdır.

• Tersine ürünün bol olduğu yıllarda ise üreticiler çoğu zaman
üretim maliyetlerini dahi karşılayamazlar. Hatta öyle durumlar
olur ki, üretici ürünü tarlada bile bırakabilir.

• Üreticilerin tarım kooperatifleri kurarak örgütlenmeleri ve mev-
cut tarım kooperatiflerinin uluslararası kooperatifçilik ilkeleri ve
Avrupa Birliği normlarına uygun şekilde çalıştırılması gerekir.

• Bunun için kooperatifçilik yasalarında özerkleşme ve demokra-
tikleşmeyi sağlayacak köklü değişikliklerin yapılması ve hükü-
metlerin tarım satış, tarım kredi vb kooperatiflerin yönetimlerine
müdahale etmemeleri şarttır.

• Kooperatiflerin ve bunların üst birliklerinin ürün alımları sadece
üreticilerin desteklenmesi anlamına gelmemektedir.
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• Kırklareli ili tarımını geliştirmek ve çevre sorunlarını çözmek için
alınabilecek önlemler aşağıda sıralanmıştır:

• Bölgenin diğer illerinde yaşanan çevre sorunlarından gerekli
dersler çıkarılmalı ve ilin kalkınmasının sürdürülebilir biçimde
olması sağlanmalıdır. İnsanların temiz ve sağlıklı bir çevrede
yaşamaları, atılacak adımlar için bir başlangıç noktası olmalıdır.

• Zamanın Çevre Bakanlığı tarafından desteklenen ve Trakya
Üniversitesi tarafından hazırlanan “Ergene Havzası Çevre Dü-
zeni Planı” isimli proje; bölgede sanayileşme nedeniyle yaşa-
nan çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve bölgede
sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmak için yaklaşık 30
bilim adamı tarafından hazırlanmıştır.

• Türkiye’de bu konuda yapılan önemli çalışmalar arasındadır.
Ayrıca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Valilikleri de bu konuda ya-
pılan çalışmalara destek sağlamıştır. Planın uygulamaya geçi-
rilmesiyle birlikte, bölgede yaşanan çevre sorunları önemli ölçü-
de çözümlenecektir. Bu nedenle büyük çaba ve emek harcana-
rak hazırlanan bu planın bir an önce uygulamaya geçirilmesi ve
rant için planda değişiklikler yapılmaması gerekmektedir.

• Bu şekilde çalışan kooperatifler ortaklarına pek fazla yarar sağ-
layamazlar ve uzun süre ayakta kalamazlar. Çünkü finansman
olanakları olmayan bu örgütler zamanla tabela kooperatiflerine
dönüşürler.

• Özerklik konusunda hayli mesafe almış, ayçiçeği alımları ve
yağ sanayi konusunda başarılı çalışmalar yapmakta olan Trak-
ya Birliğin kooperatifçilik ve işletmecilik konusundaki faaliyetle-
rini geliştirerek özellikle yağ piyasasındaki rekabet gücünü ar-
tırması gerekmektedir.

• Gerekli önlemler alındığı ve kooperatifçilik hareketi desteklendi-
ği takdirde, kooperatifçiliğin Kırklareli tarımının gelişmesine bü-
yük katkılar yapacağı açıktır.

• Hatta kooperatifçilik, kırsal ve kentsel kesime, tarımın dışında
da sayısız ve pek çok yararlar sağlayabilir. Yeter ki, kooperatif-
çilik ilkeleri, değerleri, metotları ve felsefesi toplum tarafından
gereği gibi anlaşılmış olsun.
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• Girdi kullanımı ilin bazı yörelerinde yetersiz düzeyde iken,
bazı yörelerinde gübre başta olmak üzere aşırı girdi kullanı-
mı toprak yorgunluğu ve ürün verimlerinde düşüşe neden ol-
maktadır.

• Ayrıca, aşırı girdi kullanımı kıt kaynakların israf edilmesine ve
yer altı sularının kirlenmesi gibi üründe ilaç kalıntıları vb çev-
re sorunlarına yol açmaktadır. 

• Bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yayım elemanla-
rına çiftçi eğitimi başta olmak üzere önemli görevler düşmek-
tedir.

• El emeğini daha iyi değerlendiren ve geliri yüksek olan hay-
vancılık faaliyetleriyle sulama olanaklarının bulunduğu işlet-
melerde meyve ve sebze üretimi yapılabilir.

• Tarım arazileri dağınık, çok parçalı ve erozyona maruzdur.
Erozyon yüzünden Trakya topraklarında organik madde ora-
nı % 1’in altına düşmüştür. Oysa bu oran Avrupa ülkelerinde
% 20’ler oranındadır. Mera olması gereken meyilli ve hatalı
sürülmüş araziler oldukça fazladır. Bu arazilerde binlerce yıl-
da oluşmuş üst toprak ortadan kalkmış, ana kaya ortaya çık-
mıştır.

• Tarım arazilerinin çok parçalı dağınık olması ve miras nede-
niyle parçalanmaların devam etmesi yıllardır ülke tarımının
ciddi bir sorunudur. Arazi toplulaştırılması ülkemiz ve Trakya
açısından çok önemlidir.

• Toprakların parçalanması üretim maliyetlerini artırmakta ve
rasyonel tarımsal üretimi ve mekanizasyonu adeta olanaksız
hale getirmektedir. Dağınık ve parçalı araziler, toplulaştırma
ve engebeli arazilerin tesviyesiyle işlemeye daha uygun hale
getirilmelidir. Üreticilerde toplulaştırmaya karşı olan psikolojik
tepkinin aşılması için çiftçi eğitimi önemli bir araçtır.
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• Bölgede çayır ve meraların yetersizliği nedeniyle entansif ve
karma yeme dayanan hayvancılık faaliyetlerine yönelme ol-
muştur.

• Genelde sığırcılık ve daha sonra koyunculuk yapılmaktadır.
Türkiye genelinde olduğu gibi, mera ve yem bitkileri üretimi-
nin yetersizliği koyunculuk faaliyetini olumsuz etkilemektedir.

• Yem bitkileri üretimi yetersiz düzeydedir. Yem bitkilerinin üre-
timinin artması hayvancılığın gelişmesine ve dolayısıyla üre-
ticilerin gelirlerinin artmasına neden olacaktır. 

• Mera Yasasının uygulanmasını engelleyen faktörler de orta-
dan kaldırılmalı, mevcut meraların bakımı yapılarak yem ka-
pasiteleri artırılmalıdır.

• Edirne ilinde tohum ıslahı konusunda başarılı çalışmalar ya-
pan bir araştırma enstitüsü bulunmaktadır. Bu araştırma ens-
titüsünün ıslah ettiği buğday ve çeltik tohumlukları (Pehlivan,
Osmancık vb.) üreticilerce benimsenmiştir. 

• Yapılacak iş enstitünün ıslah ettiği tohumlukların üretiminin
artırılması ve dağıtımın organizasyonudur. Trakyabirlik, Köy-
Koop, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği gibi üreticilerin
sahip olduğu kooperatif üst örgütleri tohumluk üretimi ve da-
ğıtımı işinde görev alabilirler. 

• Trakya’da ikinci ürün yaygın değildir. Tahılların erken hasat
edildiği ve sulanabilen alanlarda fasulye yetiştirilebildiği veya
sebze ekimi yapılabildiği takdirde ikinci ürün yetiştirmek
mümkündür. İstanbul gibi büyük bir pazara yakınlık bölge ta-
rımı açısından bir avantajdır.
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• Damızlık hayvan ithali yerine damızlık sığır yetiştiren işletme
sayısını artırmak gerekir. Damızlık Birliklerine üye işletmele-
rin sayısı artırılmalı ve ulusal ıslah kütüğü çalışmaları yaygın-
laştırılmalıdır. İşletmelere teknik bilgi akışını hızlandırmalı ve
suni tohumlama faaliyetlerine hız verilmelidir.

• Hayvansal ürünlerin üretimi ve pazarlamasında kooperatifler
etkin olamadığından önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Mevcut süt sığırcılığı işletmelerinde ortalama inek sayısı 3-4
olduğundan hayvancılık işletmelerinde kapasite kullanımı dü-
şüktür. Verimlilik ve karlılık açısından kültür ırkı sığırlarda sü-
rü büyüklüğü inek sayısı açısından daha yüksek olmalıdır.

• İlde mera besiciliği çok sınırlı ve mevsimliktir. İldeki sığırların
neredeyse tamamı kültür ve kültür melezi ırklardır. Bu değer
kültür hayvancılığının Kırklareli ilinde Türkiye geneline göre
çok daha fazla geliştiğinin göstergesidir.

• Ama silaj ve karma yem miktarı yine de yeterli düzeyde de-
ğildir. Hayvan barınaklarının çoğu teknik açıdan önerilen
özelliklere sahip değildir.

• Son yıllarda Damızlık Birliklerine üye olan bazı üreticilerce
Almanya’daki örneklerinden esinlenerek yapılmaya başlanan
yarı açık modern ahırların yaygınlaştırılması için Tarım İl Mü-
dürlüğü elemanlarının ve Damızlık Birliklerinin ortak eğitim
çalışmaları yapmaları yerinde olacaktır.
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• Üreticilerin bir başka önemli sorunu finansman sıkıntısıdır. Ko-
operatif üst örgütlerinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir Ko-
operatifler Bankası kurmaları halinde, kooperatiflerle ortakların
kredi ihtiyacı kolayca karşılanabilir.

• Ziraat Bankasının tümü ya da en azından Zirai Krediler kısmı
Kooperatifler Bankasına dönüştürülebilir.

• Tarım kredi kooperatifleri köylerde mevduat topladığı takdirde,
kırsal kesim için önemli bir finans kaynağı oluşturulabilir. 1969
yılında çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifçilik Yasası tarım kredi
kooperatiflerinin mevduat toplamasına engel değildir.

• Türkiye’de tarım kooperatiflerinin yönetim ve işleyişi kooperatif-
çilik ilkelerine uygun olmalı, yani kooperatifler özerk ve bağım-
sız olmalı ve devletin bunların yönetimine müdahalesi ortadan
kaldırılmalıdır.

• Tarımsal ürünlerin pazarlama kanallarının çokluğu ve yüksek
maliyetle çalışan çok sayıda aracının bu kanallarda çalışması
pazarlama organizasyonunu olumsuz etkilemekte ve tüketicile-
rin son ürüne ödedikleri bedelin küçük bir kısmı üreticilerin eli-
ne geçmektedir.

• İşlenmiş dayanıklı sütte Türkiye’de bu oran % 25-30 iken Al-
manya’da % 60-65 civarındadır. 

• Yaş meyve ve sebzelerde aracı sayısı ve kar marjları yüksek ol-
duğundan tüketicinin perakendeciye ödediği bedelin çok daha
düşük bir kısmı üreticinin eline geçmektedir.

• Üreticiye ödenen bedel, bazen ürünün tarladan pazara taşıma
masraflarını dahi karşılayamamakta ve tarımsal arzın fazla ol-
duğu yıllarda depolanma imkânı olmayan ve çabuk bozulan
ürünler tarlada bırakılmaktadır.

• Neticede üreticilerin kaynakları etkin kullanılamamakta, gelirleri
düşmekte ve ürün kayıpları artmaktadır. Üreticilerin tarımsal pa-
zarlamada karşılaştıkları ve dile getirdikleri en önemli sorun bu-
dur. Sorunun çözümü için ürün veya ürün grubu bazında tarım
kooperatifleri kurarak örgütlenmeleri ve mevcut kooperatiflerin
uluslararası kooperatifçilik ilkelerine göre çalıştırılmaları gerekir.
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SORU-CEVAP

BAŞKAN: PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ

Prof. Dr. İsmail Hakkı İnan hocamıza bizde çok teşekkür ederiz. Tabii ta-
rımsal yönden Kırklareli’nin kalkınması diyince bir resim çekeyim dedi ama
bu süreye de sığdırmakta çok zorlandı. O kadar farklı sorunları var tarımın
ve tabii bu sorunların çözülmesi demek Kırklareli’nin tarımsal yönden kal-
kınmasına katkıda bulunacak demektir bende doğrusu hocamı kesmek is-
temedim tahmin ediyorum büyük ölçüde tamamladı teşekkür ediyorum.
Şimdi tabii süremiz bakımından öğle saati toplantının bitmesine yaklaşıyo-
ruz ama bu kadar değerli tebliğcilerin konuşmasından sonra, değerli dinle-
yenlerden tebliğcilerin dile getirdiği görüşlerle ilgili soru sormak isteyen, yo-
rum yapmak isteyen mutlaka vardır. İki hocamız tebliğ sordu. Sorumuzu ki-
me yönelteceksek söylerseniz memnun oluruz.

MUNİR BEY

Sayın Rektörüm söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Her iki değerli ho-
camıza kentimize hoş geldiniz diyorum. Onları aramızda görmekten büyük
mutluluk duyuyoruz, daha sık görüşmek istiyoruz. Onların bilgi birikiminden
istifade etmek istiyoruz. Her iki hocamızda yarım saatlik sürede bizi yoğun
bir şekilde bilgilendirdi. Çok dikkatli dinlemeye çalıştık, kaçırmamak için.
Gerek sayın rektörümüz, gerek sayın valimiz, gerekse Sudi hocamızın be-
lirttiği gibi iktisadi konuda zannediyorum en zayıf halkamız girişimcilik, biz
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte girişimcilik konulu bir panel
yapmak istiyoruz. Bu zayıf halkamızı kuvvetlendirmek istiyoruz Haziran ayı-
nın başında, inşallah başarılı oluruz. Buradaki tüm konuklarımızı da şimdi-
den davet ediyoruz. Ben Sudi hocam şu soruyu yöneltmek istiyorum. Sayın
hocam küresel kriz taban yaptı mı sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Bir
de ilave olarak şunu ifade edebilir misiniz ülkemiz bu krizden ne derece et-
kilendi? Yani dünya genelinde az etkilenen ülkelerden miyiz çok etkilenen
ülkelerden miyiz? Teşekkür ederim. Diğer hocama da Sayın İsmail Hakkı
hocam toprağın bölünmesi ve dünyada zannediyorum sadece bizde oluyor.
Toprağın bölünmesi ekonomik yönden zarar veriyor büyük parçalardan kü-
çük parçalara bölünmesi, bu konudaki düşünceniz nedir? Sayın vekilimizde
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yanımızdayken bu kanuni bir konu, yasal bir konu bu engellenebilir mi nasıl
engellenir? Birinci sorum bu, ikinci sorum; çiftçimiz verimi arttırabilmek için
aşırı derecede ilaç ve gübre kullanıyor. Bu belki kolayına geliyor. Biyolojik
mücadele neden yeterince yapılmıyor ülkemizde bu konudaki görüşlerinizi
istirham istiyorum, saygılar sunuyorum.

TUNA BEY

Bende değerli hocalarıma bizleri aydınlatmalarından ötürü teşekkür edi-
yorum. Sayın Apak lojistik köyler kurulabilir ifadesinde bulundu. Bunun bi-
raz açılımını mümkünse alalım. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı, Kırkla-
reli ili için değerlendirir misiniz kısaca. Özellikle bu yıl tarlalarımızda gördü-
ğümüz kanola bitkilerinden sizde söz ettiniz. Kanola ve ayçiçeğinin manta-
litesi konusunda görüşleriniz nedir? Teşekkür ederim.

BİR KATILIMCI

Sayın Sudi Apak hocama bir soru yöneltmek istiyorum ve katkı almak is-
tiyorum. Şimdi dünyanın son ekonomik krizi, emlak sektöründen, petrol ve
bilgisayar sisteminden oluştu. Şimdi Amerika’da ve dünyada yeni sektörler
canlandırılmaya uğraşılıyor. Su sektörü, sağlık sektörü ve temiz enerji sek-
törleri ön plana çıkmaya başladı. Dünya Ticaret Örgütü’nden kotaları içeri-
sinde, diğer dünya ülkeleriyle baş edebilmek çok zor ve ağırdır. Türkiye’de,
ilimizde Kırklareli ile ilgili 3 tane sektör konusunda, eğer devlet desteği ol-
duğunda küresel rekabetin önünün açılabileceği inancındayım. Ben bu ko-
nuda hocamın görüşlerini sormak istiyorum. Bu söylediğim sektörler içeri-
sinde sağlık sektörü var, yeni kaynaklar yeni gelişmeler sağlanan sektörler
içerisinde, ormanlarımızın içerisinde bir sağlık sektörü yani Kırklareli ve
Trakya ormanlarının içerisinde, Trakya Üniversitesi merkezli olmak üzere
sağlık ve huzurevi sektörlerinin geliştirilebilmesi, rüzgâr enerjisinin sürdürü-
lebilme açısından temiz enerjisi konusunda ki %20-23’lere kadar enerji sek-
törünün içerisinde payının olabileceği düşünülüyor. Birde su konusunda, İs-
tanbul yanımızda, tarımsal suların %75 oranında kullanıldığı, içme suları-
nınsa %25 oranında kullanıldığı bilinmiyor. Şimdi ciddi bir denetim, organi-
zasyon ve planlamayla tarımdaki suların Trakya’daki payının %41’i kadarı-
nı çekilebildiği oranda temiz içme suyu olarak %50’lik bir su kullanım kapa-
sitesine erişeceğiz ki bu suyun hemen hemen %10’na yakın tekabül etmek-
te rakam biraz farklıda olabilir. Bu da iyi bir para. Bugün ilimizin suları, top-
lam su kapasitesinin hemen hemen 300 milyon metreküpü geçmekte. Ciz-
re Deresinden de 1 milyon metreküp suyun İstanbul’a alınması düşünül-
mekte, şimdi su birlikleri, enerji birlikleri, sağlık birlikleri ve turizm birlikleri
kurularak, gelirin halkımıza belli bir payı aktarılmasıyla orman köylerinin kal-
kınması ağlanabilir mi? bu sektörler sizce doğru bir tercih olabilir mi? Teşek-
kür ederim.
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ATA BEY

Sorum çok kısa Sudi beye, Pınarhisar’da bizim çok güzel bir spor salo-
numuz var. Trakya’da tek, tesislerimiz fena değil. Federasyonlarla işbirliği-
miz güzel. Büyük organizasyonlar almak istiyoruz, hem yurtiçi, hem yurtdı-
şı, uluslararası ve ulusal, tek sorunumuz konaklama, mesela tekvando baş-
kanıyla konuştum. Ata bey diyor size organizasyon verelim ama 800-900 ki-
şi yatma yeri lazım diyor. Bununla ilgili sorum çok teşekkür ederim.

BAŞKAN: PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ

Birçok sorunu konuşurken, tabii ormana bakarken ağacı unutmayalım
oldu bu her türlü gelişme için neler yapılabilir konuşurken herhalde bunların
temeli olarak herhalde konaklamam bakımından şu kadar kişilik kapasiteye
sahip dinlenme ve otel imkanının olmayışı çok önemli bir nokta. Herhalde
Sudi bey onu değerlendirecek

OSMAN ÇAKMAK İl Çevre ve Orman Müdürü:
Ben bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu Ergene Havzası’nın kirliliğinde

sadece sanayi değil, evsel nitelik atık sularında kirliliğinden bahsetmek ge-
rekiyor. Belediyemizin bir arıtma tesisi yok, bu konunun da bilinmesi gereki-
yor. Diğer bir katkım da mera ıslahı konusunda olacak, şu ana kadar 604
hektar mera ıslahı yapılmıştır.300 hektar da 2009-2012 programında yer al-
maktadır. Arz ederim.

HÜSEYİN AVNİ ÇOŞ Kırklareli Valisi
İnan hocamın biraz önceki sunumunda, bu çevre düzeni planlarıyla ilgi-

li bir tereddütlü ifade, bir beyanı oldu. Onu netleştirmek ve o konudaki te-
reddüdü gidermek için söz aldım. Çevre düzeni planlarında herhangi bir so-
run yok. Ranta dayalı bir yaklaşım da söz konusu değil, sadece bu konu da-
ha önce il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla 3 il ge-
nelinde de paylaşıldı, illerde yarı ayrı toplantılar yapılmak kaydıyla
1/100.000’lik planlarda yapılacak tadilatlar ve 1/25000’ lik planlar hakkında
yeni seçilen il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerini bilgiler verildi ve
özellikle Çevre ve Orman Bakanlığı 1/100.000’lik tadilat planını onama yet-
kisi kendisinde olmasına rağmen varsa bu konuda yeni seçilen meclislerin
talepleri de, onları da göz önüne alarak bu onama işleminin daha demokra-
tik, daha paylaşımcı, katılımcı uygulanır bir nitelikte olması için fevkalade
güzel bir yaklaşımda bulundu. Bu yaklaşım nedeniyle işler biraz uzadı ve
yeni seçilen arkadaşlarımızla planlar hakkında bilgi sahibi oldular. Bu plan-
lama süreci yine şeffaf, açık, paylaşımcı bir şekilde sürmektedir. Planın ana
karakteristiğini ben ana konuşmamda da ifade ettim, sizde belirtiniz. Bu
Trakya’nın doğal kaynaklarını, toprağını, suyunu, çevresini koruyacak tarz-
da bir plandır. Gerçek anlamıyla Türkiye’de ilk olan bir bölgesel planlama
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çalışmasıdır. Böyle bir çalışmanın herhangi bir yerinde ben bugüne kadar
bir şey görmedim. Gelen birçok talepte zaten reddedildi. Bu konuda planla-
ma hizmetini yürüten, teknik adamların ve bilim adamlarının fevkalade dik-
katli olduklarını da zaten yakın konuyla ilgilenen arkadaşlarımız yakın gör-
gü şahididir. Ben bu bilgiyi saygıyla sunuyorum.

BAŞKAN: PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ

Biz çok teşekkür ederiz Sayın Valim katkınızdan dolayı, hem de küçük
bir tereddüdü gidermiş olduk. Sayın vekilimiz, Sayın Ahmet Gökhan Sarı-
çam buyurun efendim.

AHMET GÖKHAN SARIÇAM Kırklareli Milletvekili
Teşekkür ederim hocam. İki hocamıza da değerli sunuşlarından dolayı,

ilimizi şereflendirdiklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Sudi hocama
bir sorum olacak. İlimizdeki mevduat ve kredi kullanım vakasının açık oldu-
ğunu görüyoruz veyahut açık mıdır? Bu finans bilimi açısından nasıl değer-
lendirilebilir? Yine Hakkı hocama şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Kendi-
si de Trakya Üniversitesi’nde özellikle Ziraat Fakültesi çerçevesinde yaptığı
değerli çalışmalar var. Uzun yıllar bölgemizle ilgilendi. Kırklareli’nin değil,
Trakya’nın bir sorunu olduğu için kendisine yöneltmek istiyorum. Üniversite
bağlamında değişik çalışmalar yapılıyor ve şu anda gördüğümüz kadarıyla
hem tarım, hem de hayvancılıkla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Bunla-
rın başında da tarımsal alanda mesela toprak bölünmüşlüğü, ürün çeşitlili-
ğinin azlığı, yanlış bir takım kimyasal veya diğer katkı maddelerinin fazla
kullanılması ya da az kullanılması. Hayvancılık konusunda işletme büyük-
lüklerinin çok yetersiz oluşu, üretilen ürünlerdeki hijyenin düşük olmasından
dolayı ürün değerinin düşük olması buna benzer sıkıntılar. Bununla ilgili bir
takım çözümler muhakkak üretilmiştir, belirlendiğini de biliyoruz. Bunların
acaba üniversite bağlamında örnek oluşturacak projeler üniversite-vatan-
daş işbirliği kapsamında yapılmış herhangi bir proje, ortak çalışmalar ve
bundan elde edilmiş sonuçlar var mı bunu öğrenmek istiyorum kendilerin-
den.

PROF. DR. SUDİ APAK

Sorulan sorulardan Kırklareli ile ilgili olanları cevaplayayım öncelikle
sonra da bu kriz bağlamında, sayın başkanın sorduğu bir soru vardı lojistik
köyler, lojistik köyler bir alan tanımlıyorsunuz, aynı organize sanayi bölgesi
gibi düşünün ama onu TIR şirketlerine veriyorsunuz bunun adına lojistik köy
deniyor yani belli alanları, toprakları satıp, onun altyapısını falan devlet ha-
zırlıyor. Buna Türkiye’nin tabii gitmesi lazım o zaman ne oluyor tur şirketle-
ri gelip de aktarma merkezi olarak yan yana olduğu için bu büyük bir katkı
sağlıyor buraya. Otel hizmetlerinden tutun da, kamyonet hizmetleri, diğer yi-
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yecek şirketleri onların hepsinin orda olması lazım, o şekilde yapılan bir or-
ganizasyon bu. Bununla ilgili de galiba Ekim ayında siz bir konferans dü-
zenliyorsunuz orada bizim yapılmış bir çalışmamız olacak zaten Trakya’nın
kalkınmasıyla ilgili. İkinci olay kamu kaynaklarının etkin kullanımı dersek ta-
bii bunu çok genel manada söyledim ben kriz bağlamında söyledim. Yani
Kırklareli’nde spesifik olarak şu şöyle kötü kullanılıyor demenin bir manası
yok burada. Diğer konu ata beyin bir sorusu vardı. Tabii orada güzel orga-
nizasyonlar yapılabilir. Hem Türkiye çapında, hem Balkanları içererek. Biz
Edirne’de 237 kişiyi zorlamış hakikatten o 137 kişi değil 237 kişi ama o gü-
zel bir girişim tabii. Yan,i ben onu açıkçası düşünmemiştim. O geliştirilebilir
Kalacak yer geliştirilebilir. Daha belki 3 yıldızlı, 4 yıldızlı oteller bu altyapılar-
la beraber gelirse ne bileyim organize sanayin gelişmesi, bir takım işletme
fabrikalarının kurulması ya da bu turistik köylerin kurulması onların beraber
olması gereken bir şey. Sayın Karakoç’un bir sorusu vardı. Orada da sağ-
lık, huzurevi, rüzgâr enerjisi, tarımsal suların içme suyuna döndürülmesi ko-
nusu, bunlar alt yapıyla ilgili çok güzel projeler, alt yapı ile ilgili yalnız bu pro-
jeler. Burada önemli olan yapılması gereken bence, katma değeri yüksek
olan sanayilerin biraz daha gelip buradan Kırklareli halkının pay alması,
şimdi belli bir eğitim var bunun ihtiyacı olan eğitimlerle desteklenmesi
önemli, hangi sektörlere ihtiyaç var mesela teknik alanlarda yüksekokulları
ona göre organize etmek lazım, ben Trakya’da bunu yaşadım. Burada ma-
alesef şu oluyor. En kolay açılması gereken ne sekreterlik, her tarafta sek-
reterlik, yani o yanlış, biraz onu daha sektörün ihtiyacı olan meslek yükse-
kokullarıyla veya fakültelerle beslediğiniz zaman o bence daha rasyonel
olacak ve dolayısıyla ara eğitim zayıfı var Türkiye’de eleman çok tamam
ama kalifiye eleman dediğimiz zaman yani iki faktör koyun diyin ki şu kadar
sene şu dalda tecrübesi olan insan, ne bileyim İngilizce bilen insan dediği-
niz zaman kimseyi bulamıyorsunuz. Yani sıkıntı orada, birazda onların iyi
organize edilmesi lazım bence bu eğitimin genel sorunu ve katma değeri
yüksek olan sanayilerin mesela demin söylediğim kalifiye nitelikli sanayi
bölgelerinin yapılması, organize sanayilerinin geliştirilmesi, o zaman çok
büyük bir katma değer var burada, yani onlar geliştirilebilir. Ayrıca yenileme
yatırımlarıyla klasik sektörlerin tekstilin, gıdanın vs. geliştirilmesi bunlar da
yine önerilebilir bence. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü’nün kotalarına baktığı-
mız zaman o Türkiye’yi rahatsız edecek durumda değil, bundan Çin falan
daha çok rahatsız oluyor. Esas olay orada çünkü rekabeti aşıyor kota yok
orada, kotayı kaldırmak istiyor ayrıca bu rekabet ortamında, kriz ortamında
Dünya Ticaret Örgütü’ne daha büyük bir iş düşüyor, çünkü korumacılığa
karşı herkes dolayısıyla kriz ortamında rekabet edemeyeceğiz diye bir şey
yok o zaman bakın bir şey daha var, enflasyon düştü, işte ne bileyim dolar
belli oranda çok büyük bir artış yaptı. Bunlar da sanayicilere artı bir avantaj
sağlayacaktır yani onların avantajını iyi kullanmak lazım. İhracatçılar işte
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özellikle 1.15’den uzun yıllar kur gitti. Herkes buna karşıydı falan şimdi şu
anda en azında 1,50-1,60 civarlarına oturdu ve aşırı da gitmedi. Yani Türki-
ye’de şu an dövizden dolayı bir sıkıntı yok. Yani o bakımdan baktığınız za-
man gerek ihracatın teşvik edilmesi, gerek üretimin, istihdamın teşvik edil-
mesi daha mühim şu anda, bu projelerin bu şekilde yapılması katma değe-
ri yüksek ürünlere gidilmesi verimi daha çok arttıracaktır. Yani Kırklareli’nin
ona ihtiyacı var şu anda. Efendim diğer konu müdür beyin sorduğu bir soru
vardı krizle ilgili, kriz tavan yaptı mı diyor? Krizin tavan yapacağına dair dün-
yada çok net bir görüş yok şu anda ama şu anda bazı veriler olumlu gelme-
ye başladı. Mesela Merkez Bankası Başkanının Pazartesi akşamı dediği
olay şuydu. Biz 9. aydan sonra yavaş yavaş artışa geçeceğiz. Avrupa biraz
daha temkinli, onlar gelecek senenin 3. ayından sonra diyor. Bizde kitapta
incelediğimizde bende oluşan fikirde sanki 6. ay daha uygun gibi geliyor. Bu
kriz şöyle; eninde sonunda gidecek, çünkü üretimden kaynaklanan bir sıkın-
tı yok burada. Bu sadece denetimsizlikten oldu. Bu kriz nedir dediğiniz za-
man bir kelimeyle özetleyelim bunu nedir biliyor musunuz? Aktifin üzerinde
yazılı değeri, piyasanın vermemesi, yani kriz bundan çıktı. Ya da ikinci olay
şu, emlakla ilgili, kriz emlaktan çıkmadı. Emlaka bağlı olan ilerde oluşacak
olan alacaklara karşı gelecek olan bugünden çıkartılan kâğıtlar var. Bu ka-
ğıtlar el değiştirdi. Ben işte kinci şâhısa sattım, üçüncü şâhısa, dördüncü
şâhısa sattım. Şimdi bunlar hedge fonları dediğimiz fonlar aldı. Yani nedir?
Koruma fonları bunu aldıktan, ben bunu elden çıkarttıktan sonra üçüncü
aşamada dördüncü aşamada kime satıldı neye satıldı bunu bilmiyorum. Bu
kontrol edilmeli. Şimdi bu kontrol mekanizması gelecek. Kontrol mekaniz-
ması geldikten sonra, herkes aktifi kaça almış, kaça vermiş, ne zaman al-
mış, ne zaman vermiş bunu kontrol edecek. Aynı borsa kayıtları gibi olacak.
Dolayısıyla kriz bundan çıktı. Birazda sektörü teşvik etsinler diye bu h fon-
ları yani orada da genellikle emekli ve yatırım fonları vardır batı ülkelerinde.
ondan dolayı bu kriz çıktı. Dolayısıyla birtakım kurumsal tedbirler almakla,
düzenlemeler yapmakla bu krizin üstesinden gelinebilecek. Bu güven me-
selesi çünkü insanlar ödemeleri yapmıyor, herkes krizi bahane ediyor. Niye
korku var, elindeki parayı harcamıyor. Harcarsa belki ileride krize ben ne şe-
kilde muhatap olurum diye düşünüyor. Sıkıntı burada onu açmak için de
Fransa başkanı Sarkozy garanti verdi, diğer ülkeler de bunu uyguluyor.
Mevduata mesela Avrupa Birliği 250 bin Euro’ya garanti verdi. Amerika Bir-
leşik Devletleri 100 bin Euro’ya kadar, Portekiz, Yunanistan sınırsız verdi.
Şimdi Türkiye’de ne kadar bu, bazı ülkelerde pardon 50 bin diye tespit etti-
ler Avrupa Birliği, bazı ülkelerde 250 bin yapıldı, 50 bin Euro bugün Türki-
ye’de 50 milyardır bu, 50 milyarda baktığınız zaman 23 bin Euro yani yeter-
siz bu bence, bunu biraz daha çıkartmak lazım. Dolayısıyla sistemi böyle
korumamız lazım. Sayın milletvekilimin bir sorusu vardı. Mevduattaki sıra-
lamaya bakarsak Kırklareli ili 81 il içinde 24. mevduat bakımından, kredi kul-
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lanımında da 30. şimdi bu oranlara baktığımız zaman, mevduat biraz daha
fazla o belki biraz daha tarım ağırlıklı yapılmasından kaynaklanıyor. Orada
yine şuna geliyor. Girişimcilik hakikatten yok, yoksa kredi payı biraz daha
yüksek olurdu. Buradaki kredi tamamının ne olduğuna bakarsak, bu tama-
men bankacılık sektöründen kaynaklanan krediler değil. Çünkü öyle olsay-
dı Türkiye’de şu anda bankaların pasifinde yer alan mevduatı nakite çevir-
me oranı %45 şu anda, kriz zamanı %25’di bu 2001 krizinde, yani salt onu
öyle düşünmemek lazım. Bunun dışında mesela teşvikler de var. Onlarda
kredi diye yazılmış burada biraz ondan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ikisi fark-
lı sayın milletvekilim öyle bakmak lazım. Bütün bunlara bakarsak biz tabii bu
ortam biraz daha kriz ortamına denk geldiği için konuyu o şekilde değerlen-
dirmek lazım ama önemli olan konu hiçbir şekilde girişimcilikten ve katma
değerden vazgeçmeden, yani kriz geçicidir. Seneye Haziran’da falan kurtu-
luyoruz bundan ama o zaman bakın yeni sektörler gelişiyor. Sayın Karakoç
demin onu söyledi ben Aralık ayında Japonya’daki kongreye gittiğimde,
Dünya Patent Kongresiydi bu çok enteresan insanlar, şirketler patent peşin-
de şu anda, kriz bittiği zaman bunlar rekabet edilecek, yeni patentler alına-
cak. O kadar enteresan patentler alınıyor ki bunlar hep yüksek teknoloji ile
ilgili, Türkiye kaç tane aldı ve bu patentlerin sayı olarak önemini değil nite-
lik olarak önemli, baktığınız zaman dünya rekabetiyle belli bir sektörde re-
kabet edipte maliyeti düşürdüğünüz için ne şekilde bir üretim maliyetini dü-
şürebiliyorsunuz ne şekilde sektöre teknolojik katkı yapıyorsunuz bunlar tar-
tışılıyor. Yani insanlar artık tamam Çin ucuz işçi bunlar tartışılmayacak ar-
tık, teknolojideki katma değerler tartışılacak. Onun için ister klasik sektörler-
de olsun ister yeni sektörlerde buradaki teknolojiye katma değer sağlayan,
bir takım ucuz, kaliteyi arttıran, ucuza mal eden bir takım sektörleri destek-
lemek, teşvik etmek gerekir. Bence de Kırklareli konum olarak da çok ideal
bir yerde yani onun faydasını görürse bakın Kırklareli Türkiye’de çok önem-
li bir yeri olur gelir olarak da, çünkü Balkanlara avantajı var, Avrupa Birliği
var. Yani o bölgede fazla hareket yok ondan çekinmemek lazım. Benim söy-
leyeceklerim bu kadar tekrar teşekkür ederim.

PROF. DR. İSMAİL HAKKI İNAN

Munir beyin sorusu vardı. Toprak parçalanması maalesef Türkiye’nin çok
önemli bir sorunudur. Ben 1977’de İsveç’e gittiğim zaman 120 yıl önce top-
rağın parçalanmasının önüne geçildiğini, belli bir kırsal alana bir kişi daha
istese toprağın zorunlu olarak tapulaştırmaya tabi tutulduğunu, bizde bili-
yorsunuz köylerde toplu yaşar, üretici, çiftçi ve aileler ama arazileri parçalı
birbirinden uzaktır. Bu arazilerin işlenmesi açısından da maliyetleri yüksel-
ten bir neden, bir de tabi o arazilerin giderek küçülmesi gerçekten büyük bir
sorun. Aslında toprak-su kuruluşu vardı. Çok güzel çalışmalar yapıyorlardı
özellikle sulanan alanlarda fakat bu kuruluş biliyorsunuz daha sonra yol-su-
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elektrik ile birleşti köy hizmetleri oldu şimdi tahmin ediyorum o da ortadan
kalktı. Bu da bir eksiklik yani toprak-su genel müdürlüğü çok iyi çalışan bir
kuruluştu ve tapulaştırma açısından da bu son derece önemliydi. bu konu-
ya el atmak lazım tabii bunun yasal-hukuki zeminini hazırlamak lazım. Yani
bu olmadığı zaman mümkün değil, çünkü bizde işte en az 3’de 2’si kabul
edilecek falan daha çok da sulama alanlarında düşünülebiliyor. Bunu ülke-
sel düzeyde, yani adamın 6-7 tane küçük parça arazisi varsa bunun yerine
işte 1 parça 2 parça toplu arazilerle belki daha iyi olur. Bir başka soru aşırı
gübre ve ilaç kullanımı; şimdi bunda da tabii aslında Türkiye’de gizli kulla-
nımı Avrupa’dan çok daha düşük, onlar bizim 2-3 katımız daha fazla kulla-
nıyor ama bizde bazı bölgelerde hiç kullanılmıyor, çok az kullanılıyor ama
bazı bölgelerde de çok fazla kullanılıyor. Mesela Nevşehir o taraflarda yol-
lar önce orası kumlu arazi patates üretiliyordu büyük miktarda belki hala
üretiliyor. O zaman ben Ankara’daydım benim bir arkadaşım orada bir dok-
tora tezi hazırladı ve gübrenin verime etkisi negatif çıktı. Biz şaşırdık oysa
sulamadan sonra üretime en fazla etkisi olan girdi gübredir. Nasıl olur falan,
sonradan tarla bölümüne gitti arkadaş, orada görüşünce hakikatten çiftçi
gübre verimi arttırıyor diye bilinçsiz şekilde arttıra arttıra toprak yorgunluğu
baş göstermiş, verim düşmeye başlamış. Bu konuda Antalya’da değişik yer-
lerde yapılan araştırmalarda da aşırı gübre kullanımının verime, yani hem
verim düşüyor, toprak zehirleniyor, çevre sorunu çıkıyor. Bu konuda eğitim
önemli. Biyolojik savaş yapmak çok pahalı bir yöntem ve çok geniş bir alan-
da onu uygulamak şu an için mümkün değil ama bu konuya el atmak lazım.
Antalya’da Biyolojik Araştırma Enstitüsü vardı şimdi bilmiyorum ne oldu.
Şimdi kanola konusunda, kanolanın karlı olduğu, özellikle Tekirdağ’daki çift-
çi derneği bu konuda iddialı ve Tekirdağ’da yayılmaya başladı. Geçen sene
bizim Ziraat Fakültesi arazisinde de ekildi. Çok iyi sonuç alındı. Hem verim
artışı hem maliyet düşük ama bir sıkıntı var. Kanola biliyorsunuz kozlanın
yeni adı Kanada’dan geliyor yani düşük asitli Kanada yağ bitkisi anlamında
eskiden labiska Trakya’da ekilirdi bu, yüksek asit oranı yüksek olduğu za-
man sıkıntılar yarattı, sağlığa zararlı olabiliyor. Şimdi kanolanın genetik or-
ganizmasının değiştirilmiş olması yüksek mısır soya gibi bir bitki tahmin edi-
yoruz. Geçenlerde bir profesör arkadaşımla konuştum yani gen kaçması da
olabilir diyor. Çünkü sarı otlarda bir azmanlık vardı diyor kanolanın civarın-
da, şimdi tabi bu doğal florayı da bozabilir bilemiyorum. Yani şu an için
olumlu gözüküyor ekonomiye katkı açısından, tabii bilmiyorum kanola yağı
ileride gerçekten gıda ürünü olarak mı kullanılacak yoksa yakıt olarak mı
öyle bir sorun da ortaya çıkabilir. Burada evsel atıkların çevreyi kirletmesi
bir katkı buna katılıyorum. Çöplerin de aynı şekilde değerlendirilmemesi iş-
lenmemesi de bir sorun. Yine bir katkı teşekkür ederim 604 hektar mı dedi-
niz çayır mera ıslahı bende yoktu bu bilgi, vali beyin katkıları için teşekkür
ederim. Bu çevre düzeni planının mutlaka uygun teknik açıdan ileri bir şe-
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kilde uygulanması lazım yani çünkü Kıyıköy civarında ben eskiden pikniğe
giderdim bir seferinde gittik orada çok güzel dereler vardı, alabalık çiftçileri
bir baktık bizim piknik yapacağımız yere dozerler girmiş oradaki dereleri
doldurmuş niye İstanbul’a su verilecekmiş, sonradan yazık yani orada bi
Kastro bir de Kasdere kaldı bir de sınırda. Şimdi o derelerin İstanbul’a su-
lama katkısı nedir %1 bile değilmiş yani oranın doğasının, florasının, ekolo-
jik dengesinin bozulması bence hiç doğru değil, Trakya halkı bunu kabul
ediyor mesela yurtdışında böyle bir şey olamaz. Yani o bölgenin insanları-
nın buna okey vermesi lazım. Siz sorgusuz sualsiz o suları İstanbul’a götür-
dünüz bence bu doğru değil. Hem çevreyi bozuyor, hem de suyun da İstan-
bul’a bir katkısı yok. Bir başka konu ürün çeşitliliği sayın milletvekilim sor-
muştu, bu konuda bizim çalışmalarımız var tabii ama şöyle benim bir do-
çentlik tezim var Çorlu-Seymen’deki üretim kooperatifçiliği ile ilgi o iyi gidi-
yor ama daha sonra maalesef şey yapılamadı. Yani buna benzer değişik ça-
lışmalarımız var bizim tarım ekonomisi bölümü olarak özellikle İstanbul Ti-
caret Odası için çok sayıda proje ürettik ama çiftçi kesiminden fazla talep ol-
muyor. Yalnız mesela girişimcilik örneğinden bahsedildi. Çok güzel aslında
Türkiye’de girişimcilik örnekleri de var mesela Bursa’nın bir a köyü var şef-
taliden şimdi deveci armuduna geçti muazzam zengin bir köy, onun gibi İz-
mir’in Bademler köyü var muazzam köyün kalkınma kooperatifi kanalıyla fi-
dan yetiştiriyorlar, yine Denizli tarafında herhalde Amerika’da evlere asılan
dolma tüfekler üretiliyor mesela muazzam bir gelir kaynağı, bunlar kırsal
alanda girişimcilik örnekleri, aslında daha çok da var. Yani Kırklareli’nde de
bu tür örnekler olabilir, Kırklareli’nde de büyük bir potansiyel var ama bun-
lar üzerinde çalışmak lazım, proje haline getirmek lazım, bu şekilde tabi ki
kalkınmayı gerçekleştirebiliriz. Teşekkür ederim.
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ÇALIŞMA OTURUMU -2

Başkan : Cavit ÇAĞLAYAN
Kırklareli Belediye Başkanı

3.Tebliğ : Kırklareli İlinin Gelişmesinde Turizm
Sektörünün Yeri ve Önemi

Sunan : Yrd. Doç. Dr. Gülnur Eti İÇLİ
Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek
Yüksek Okulu Öğretim Üyesi
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BAŞKAN: CAVİT ÇAĞLAYAN

Sayın Valim, değerli katılımcılar, 2. çalışma oturumunda konumuz “Kırk-
lareli İlinin Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi’ Tebliği sunacak
Yrd. Doç Dr. Sayın Gülnur Eti İçli Hanım olacaktır. Tabiîki Kırklareli deyince
turizm kenti akla gelememektedir. En azından bugünler için, konuşmamda
da belirttiğim gibi hala deniz turizmi ağırlıkla düşünülmektedir ve bununla il-
gili sadece Kıyıköy ve İğneada bulunmaktadır. Bunların da dezavantajları
sezonumuzun öncelikle kısa olması, güney illerinde 6-7 ay gibi deniz turiz-
mi sezonu olmasına rağmen, Kırklareli’nde 2,5 belki 3 ay gibi bir sezonu ol-
ması, İstanbul veya diğer bölgelerden ulaşım imkanlarının çok rahat olma-
ması, yolların keskin virajlarla ulaşmak mümkün olmaktadır bu beldelerimi-
ze. Ancak doğa turizmi açısından yine de uygun görüşündeyim ormanlık
arazilimizi düşündüğümüzde, doğa turizminde ne gibi yatırımlar yapılabilir.
Bu konuda bilgi birikimimiz ve yeterli girişimizde maalesef olmamaktadır.
Ama bu olmayacağı anlamına da gelmektedir. Bunun gibi panellerle mutla-
ka Kırklareli yer alacaktır ve ilerlerlime sarf edecektir diye düşünüyorum.

Hocam buyurun size söz vereyim.
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KIRKLARELİ İLİNİN GELİŞMESİNDE

TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ

Yrd. Doç. Dr. Gülnur Eti İÇLİ

Kırklareli Üniversitesi
Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu

Öğretim Üyesi

99



100



Turizm, dünyada ve ülkemizde ekonomide itici güç özelliği taşıyan, hızlı
gelişen ve katma değer yaratan bir sektördür. Emek yoğun, diğer bir ifadey-
le insan unsurunun ön planda olduğu bir sektör olması sebebiyle istihdama
katkısı büyüktür. Ayrıca turizm milli geliri arttırıcı rol oynamaktadır. Turizm
sektörü, önemli ekonomik getirisinin yanı sıra ülkeleri sosyal ve kültürel açı-
dan geliştirmesi bakımından da pek çok ülkenin üzerinde önemle durduğu
bir sektördür. Özellikle globalleşmenin meydana getirdiği değişikliklerle be-
raber teknolojik gelişmeler ve bilginin evrensel boyutlara ulaşmasıyla pek
çok alanda yaşanan değişimler tüketici tercih ve tutumlarının da değişmesi
sonucunu doğurmakta, değişen tüketici profili ve tüketicilerin yeni beklenti-
leri alternatif turizm imkanlarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Dünyada turizm sektörünün yaşadığı hızlı değişim turizm tercih ve türle-
rinde de çeşitlenmeye neden olmuştur. Turizm dendiğinde pek çok kişinin
aklına gelen deniz-güneş-kum üçlüsü dışında kitle turizmine alternatif ola-
rak doğa ve kültür turizmi gibi turizm türlerinin de gelişmesi gerekliliği sek-
törün ileri gelen kuruluşları, bilim adamları, uzmanlar ve siyasi otorite tara-
fından da dile getirilmekte ve bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

Günümüz tüketicisinin geçmişten farklı olarak kültür turizmi, termal tu-
rizm, doğa turizmi, kongre turizmi gibi yeni turizm türlerini tercih etmesi fark-
lı bölgelerin, yörelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Turizmin tüm ül-
keye yayılması için farklı turizm türlerinin geliştirilmesi diğer bir ifadeyle tu-
rizm pazarına sunulan ürün çeşidinin arttırılması ve bunun pazarlama çaba-
ları ile desteklenmesi gerekmektedir.

1. Türkiye’de Turizmin Ekonomiye Katkısı

Türkiye’de turizm sektörü özellikle 24.Ocak.1980 ekonomik istikrar ka-
rarlarıyla birlikte hız kazanmıştır. Bu tarihten sonra alınan kararlar ve teşvik-
lerle özel sektör de yatırımlarına hız vermiş, alternatif turizm çeşitlerine ve
pazarlama konularına ağırlık verilmiştir.

Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre Türkiye dünyadaki en önemli
16 destinasyon arasında yer almaktadır. Tubitak’ın gerçekleştirdiği vizyon
2023 projesine göre, Türkiye turizm açısından 1977-1987 yılları arasında
başlangıç, 1987-1997 yılları arasında büyüme dönemi yaşamış ve 1998 yı-
lından beri de olgunluk dönemine girmiştir (Vizyon 2023).
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Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ödemeler bilançosundaki açığın
kapatılmasında turizmönemli bir gelir kalemidir. Türk turizminin uluslar ara-
sı turizm gelirleri içindeki payı 2000 yılında %1.6 iken 2005 yılında %2.9’a
ulaşmıştır; aynı dönemde yabancı turist sayısı 10.4 milyon kişiden 21.1 mil-
yon kişiye artarken, turizm geliri ise 7.6 milyar dolardan 18.2 milyar dolara
yükselmiştir; turist sayısı ve döviz gelirlerindeki bu artışla Türkiye dünyada
en çok turist kabul eden ülke sıralamasında 12., gelirlerde ise 8. sırada yer
almaktadır (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013). 2008 yılı itibariyle ül-
kemize yönelik turistik talep yaklaşık 26.3 milyon kişi ve 21.9 milyar dolarlık
bir iş hacmi oluşturmuştur (Gürbüz, 2009).

2. Kırklareli’nin Turizm Arzı

Turizm arzı; bir ülkenin belirli bir zamanda, belirli şartlar altında belli bir
fiyattan ziyaretçilere satmak için veya onların faydalanması için hazır bulun-
durduğu turistik zenginliklerdir. Turistin ihtiyaçlarını gideren konaklama, ula-
şım, yeme-içme ve eğlence gibi faaliyetler turizmin arz cephesini oluşturur
(Lickorish ve Jenkins, 1997, s.7). Doğal kaynaklar, kültürel kaynaklar, ula-
şım olanakları, konaklama birimleri ve restaurantlar gibi destek birimleri ve
altyapı turizm arzının önemli unsurlarındandır (Goeldner ve Ritchie, 2009,
335).

2.1 Doğal Kaynaklar

Kırklareli, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nin Trakya kesi-
minde 41 derece 13’34” ve 42 derece 05’03” kuzey enlemleri ile 26 derece
54’14” ve 28 derece 06’15” doğu boylamları arasında yer almaktadır. Kuze-
yinde Bulgaristan; doğusunda Karadeniz; güneydoğusunda İstanbul (Çatal-
ca), güneyinde Tekirdağ (Saray, Çorlu, Muratlı ve Hayrabolu), batısında ise
Edirne (Uzunköprü, Havsa, Merkez ve Lalapaşa ilçeleri) bulunmaktadır.
Toprakları, kuzeyden Bulgaristan sınırını oluşturan Rezve Deresi vadisi; do-
ğudan Karadeniz, güneyde Ergene Irmağı ana vadisi ve batıdan Ergene Ir-
mağına karışan Teke Deresinin su bölüm çizgisi olan sırtlarla kuşatılmıştır.
Yüzölçümü 6650 km2 olup, il merkezinin denizden yüksekliği 203 m’dir. İk-
lim, yörelere göre farklılıklar göstermektedir. Yıldız Dağlarının kuzeye ba-
kan kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak yazlar serin,
kışlar soğuktur. Denizden uzak iç kesimlerde ise “Karasal İklim” görülmek-
tedir. Burada yazlar sıcak, kışlar ise soğuk ve zaman zaman kar yağışlı geç-
mektedir. Kırklareli’nde yıllık sıcaklık ortalaması 13°C, yağış ortalaması ise
yaklaşık 570 mm’dir. Kırklareli’nin doğal kaynakları şunlardır (Kırklareli İl
Yıllığı, 2000; Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri, 2006-2008,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Verileri, 2009):
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a. Dağlar: Kırklareli daha çok dağlık ve platoluk bir alan görünümünde-
dir, toprakların % 48’i dağlarla kaplıdır. Yörenin en önemli yükseltisi-
ni kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Yıldız Dağları (Istran-
ca) oluşturur. Karadeniz’e paralel uzanan bu dağlar, Bulgaristan sını-
rından başlar, Durusu Gölüne kadar alçalarak uzanır.

b. Platolar: Kuzey Platoları, Limanköy Platosu, Demirköy Platosu, Gü-
ney Platoları

c. Akarsular-Dereler: Ege havzasında bulunan akarsular; Ergene Ir-
mağı, Paşaköy Deresi, Soğucak Deresi, Lüleburgaz Deresi, Babaes-
ki Deresi, Teke Deresi, Karadeniz havzasında bulunan akarsular; De-
rin Geçit Deresi, Bulanık Dere, Pabuç ve Kazan Dereleri, Rezve De-
resi

d. Göller-Yapay Göller-Baraj Gölleri: Erikli Gölü, Mert Gölü ve yapay
göller olarak da Yancıklar Göleti, Bayramdere, Deveçatağı, Ceylan-
köy göletleri ve Kırklareli Baraj Gölü, Armağan ve Kayalı Baraj Gölle-
ri

e. Denizler, Tabi Kumsallar ve Tatil Beldeleri: Karadeniz sahillerinde
Kıyıköy, İğneada ve Kastros

f. Mağaralar: Dupnisa Mağarası (Trakya’nın en uzun ikinci mağarası),
Yenisu, Domuzdere, Kıyıköy

g. Vadiler ve Ovalar: Vize, Çakıllı, Pınarhisar, Kırklareli şehirlerinin gü-
ney kesimleri ile Pehlivanköy, Babaeski, Lüleburgaz yörelerini kapsa-
yan Ergene ovası

h. Bitki Örtüsü: Ormanlar, Antropojen Stepler
i. Hayvan Türleri: Domuz, kurt, geyik ve karaca, tilki, tavşan, porsuk,

keklik, çil, kaz, ördek, çulluk, bıldırcın, deniz ve tatlı su hayvanları
j. Doğal Sit Alanları, Tabiatı Koruma Alanı ve Tarihi Kentsel Sit

Alanları: Demirköy (dupnisa mağarası, saka, pedina, hamam gölle-
ri, mert ve erikli gölleri) ve Kıyıköy (pabuçdere ve kazandere’nin Ka-
radeniz’e ulaştığı noktadan itibaren önemli bir bölümü) Doğal Sit
Alanları, Kastros Körfezi Tabiatı Koruma Alanı, Dingiloğlu Parkı, Ali
Özer Parkı; Kepirtepe Köy Enstitüsü, Kıyıköy, Alpullu Şeker Fabrika-
sı, Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanları

k. Mesire Yerleri: Velika Deresi, Kocakaynaklar, Dolapdere, Dereköy,
Kavaklı Meşe Korusu, Çiftekaynaklar, Karahıdır Korusu
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2.2 Kültürel Kaynaklar

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre (2009); Kırklareli
bölgesi tarihin ilk devirlerinden beri iskan edilen bir bölgedir. Tarih öncesi
devirde bölgenin bilinen ilk sakinleri olan Traklar’ın M.Ö. 4200 yıllarından iti-
baren bölgede yaşadıkları yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır.
Kırklareli’nin fethi ile alakalı bilgi veren ilk kaynaklar, 16. ve 17. asırda yazıl-
mış eserlerdir. Bu yüzden Kırklareli’nin fethi tarihini mevcut kaynaklara da-
yanarak kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bununla beraber, Kırkla-
reli’nin fethinin Edirne’nin fethinden sonra I. Murad zamanında ve bizzat pa-
dişahın kumandası altında gerçekleştiği genellikle kabul edilmektedir. Bu fe-
tih muhtemelen 1367-1372 yılları arasında gerçekleşmiştir.

Osmanlılar tarafından bu şehre Kırk Kilise denilmekteydi. Bu ismin ne
anlama geldiği konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Ancak bu görüş-
lerin kesin olarak hiçbirinin genel kabul görmediğini belirtmek gerekir. Bu-
nunla beraber Kırk Azizler Kilisesi anlamında Saranta Eklesiai’den Kırk Ki-
liseye çevrildiği şeklindeki görüş, diğerlerine nazaran daha fazla benimsen-
miştir. Kırkkilise ismi, Kırklareli Milletvekili Fuat UMAY tarafından verilen bir
teklif üzerine 20 Aralık 1924’te TBMM’de kabul edilen 537 sayılı kanunla
Kırklareli’ne çevrilmiştir; Kırklareli İline ait kültürel kaynaklar şunlardır (Kırk-
lareli İl Yıllığı, 2000; Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri, 2006-
2008; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Verileri, 2009):

a. Kaleler: Vize Kalesi, Kıyıköy Kalesi, Koyva Kalesi, Yoğuntaş Kalesi
b. Arkeolojik Değerler: Tümülüsler (mezarlar; Alpullu, Lüleburgaz-Ke-

pirtepe....), Dolmenler (kapaklı kaya mezarları; Kofçaz, Dereköy, Ka-
paklı....) ve Menhirler (dikili taşlar; Erikler, Ahmetçe, Değirmen-
cik......), Antik Bizye Anfi Tiyatrosu

c. Medreseler: Sokullu Medresesi
d. Camiler ve Külliyeler: Kadı, Beyazıt, Karakaş, Hızırbey, Kapan, So-

kullu, Cedid Ali Paşa, Fatih, Küçük Ayasofya, Hasan Bey (Havra),
Sadri Bey, Hundi Hatun Camileri, ve Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

e. Köprüler: Babaeski, Alpullu, Sokullu Mehmet Paşa, Küçük Köprüle-
ri

f. Hamamlar ve Çeşmeler: Hızırbey (Çifte Hamam), Babaeski, Vize,
Liman Hamamları, Kayyumoğlu, Karaumurbey, Dördüzlü, Cemilzade
Mahmut Ağa, Sultan Çeşmeleri

g. Kilise, Manastır: Küçük Ayasofya (daha sonra cami olarak düzen-
lenmiştir), Kaynarca Kaya Manastırları, Vize Mağara Manastırları;
Erikler, Koyunbaba ve Aya Nikola Kilisesi
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h. Türbeler: Zindan Baba, Eskici Baba, Gül Baba, Topçu Baba, Binbir
Oklu Ahmet Baba Türbeleri

i. İmaretler: Vize İmareti
j. Müzeler ve Anıtlar: Kırklareli Müzesi ve Kırlareli Şehitliği, Kırk Şehit-

ler, Niğdeli Ethem Onbaşı, Karahıdır Anıtları
k. Sivil ve Resmi Mimari Örnekleri: Hızırbey Hamamı, Arasta (bedes-

ten), Vakıf Dükkanları, Şaraphane, Eski Kırklareli Evleri, Eski Vali Ko-
nağı ile kayıtlarda resmi yapı olarak geçen Eski Tekel Binası, Borsa
Binası, Vali Faik Üstün İlkokulu, Türk Hava Kurumu Binası, Kırklareli
Tren İstasyonu İdare Binası ve Gümrük Binası (restore edilmiş olup
halen Kültür Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmaktadır)

l. Yöresel El Sanatları: Çömlekçilik, el süpürgeciliği, dokumacılık
m. Yöresel Mutfak: Tarhana, umaç, papara çorbaları; manca, kapuska,

papaz yahnisi, tavuk kapama, kalle yemeği, çeşitli balık ızgaralar, pı-
rasa böreği, muhacır böreği, kalın kıyı çöreği, kartalaç; höşmelim,
baklava, zerde, kabak tatlıları, çeşitli helvalar ve içecek olarak harda-
liye.

n. Belirli Günler ve Şenlikler:

Mahalli Kutlama Günleri

- Nevruz Günü Kırklareli 22.Mart
- Hıdrellez Kırklareli il ve ilçeler 6.Mayıs
- Topçubaba

Anma Günü Topçular Haziran’ın ilk Pztesi günü
- Günbaba 

Anma Günü Ahmetler Haziran’ın 3.Perş günü
- Kavasoğlu Yağlı

Pehlivan Güreşleri Büyükmandıra 23.Mayıs
Kurtuluş Günleri ve Anma Günleri

- Vize’nin Kurtuluşu Vize 1922 1.Kasım
- Lüleburgaz’ın Kurtuluşu Lüleburgaz 1922 8.Kasım
- Babaeski’nin Kurtuluşu Babaeski 1922 9.Kasım
- Pınarhisar’ın Kurtuluşu Pınarhisar 1922 9.Kasım
- Büyükmandıra

Kasabasının Kurtuluşu Büyükmandıra 1922 9.Kasım
- Kuleli Köyünü Kurtuluşu Kuleli Köyü 1922 9.Kasım
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- Alpullu Kasabasının
Kurtuluşu Alpullu 1922 9.Kasım

- Kırklareli’nin Kurtuluşu Kırklareli 1922 10.Kasım
- Demirköy’ün Kurtuluşu Demirköy 1922 11.Kasım
- Kofçaz’ın Kurtuluşu Kofçaz 1922 11.Kasım
- Pehlivanköy’ün Kurtuluşu Pehlivanköy 1922 9.Kasım
- Atatürk’ün Kırklareli’ne

Gelişi Kırklareli 1930 20.Aralık
Festivallar-Şenlikler-Panayırlar

- Çilek Festivali Demirköy Temmuz’un İlk Haftası
- Tarım Festivali Babaeski Ağustos’un İlk Haftası
- Karagöz Kültür Sanat Kırklareli Mayıs’ın Üçüncü

ve Kakava Festivali Haftası
- Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz 20-24.Nisan

Çocuk Şenliği
- Sonbahar Hayvan Pehlivanköy 18-22.Eylül

ve Emtia Panayırı
2.3 Ulaşım

Kırklareli ulaşımda karayolu, demir yolu ve deniz yolundan yararlanan
bir ildir (Kırklareli Rehperi, 2005): Karayolu ile ulaşımda; Kırklareli’nden ula-
şım karayoluyla yapılmakta olup, İstanbul’a her 30 dakikada bir sefer dü-
zenlenmektedir. Ayrıca 7 ilçeye de minibüs seferleri bulunmaktadır. Ankara,
İzmir, Bursa, Antalya’ya her gün seferler düzenlenmektedir. Kırklareli’nin
Bulgaristan’a açılan Dereköy sınır kapısın il sınırları içerisinde olup, bu ül-
keye ulaşım kara yolu ile gerçekleştirilmektedir. Denizyoluyla ulaşım; Kırk-
lareli iline bağlı Demirköy ilçesi Kıyıköy ve İğneada beldeleri Karadeniz yer-
leşim birimlerinden olup, doğa kumsalı, denizi, limanı, ormanı ve gölleri her
geçen gün turistin gelmesini sağlamaktadır. İğneadanın 40-50 mt. genişli-
ğinde yaklaşık 10 Km. uzunluğunda kıyısı vardır. Kıyıköy’den denize kuzey-
den Pabuçdere, güneyden Kazanderesi akmaktadır. Deniz yoluyla odun ta-
şımacılığı ve balıkçılık yapılmakta olup limanın küçük olması ile taşımacılık
yeterince yapılamamakta ve deniz ile kara yolunun bağlantılı olduğu yollar
yetersiz ve bakımsızdır. Demiryoluyla ulaşım; Kırklareli ilinde demiryolu
mevcut olup askeri araçların naklinde kullanılmaktadır. Mevcut demiryolu
Bulgaristan’a bağlanması ile Edirne üzerindeki demiryolunun alternatif de-
miryolu olarak kullanılması durumunda, Kırklareli ilinin ekonomisinde de ge-
lişmelere sebep olabilecektir.
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Kırklareli ilinin sahip olduğu konaklama ve yeme-içme tesislerinin sayı-
sına bakıldığında (tablo 1 ve 2) turizm belgeli konaklama ve yeme-içme te-
sislerinin sayısı azdır. Bu tesisler Kırklareli merkez ve Lüleburgaz’da bulun-
maktadır. Bunun yanı sıra belediye belgeli konaklama ve yeme-içme tesis-
lerinin sayısı daha fazladır. Seyahat işletmelerinin sayısına bakıldığında 6
işletmeden 3’ü A grubu olup Kırklareli ve Lüleburgaz’da bulunmaktadır.
Acentalardan bir tanesi Babaeski’de AG grubu, iki tanesi ise Kırklareli ve
Lüleburgaz’da bulunmaktadır ve C grubudur.
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3. Kırklareli’nin Turizm Talebi

Turizm talebi, turistik mal ve hizmetleri satın alma isteği olan insanlar
toplamıdır. Başka bir tanımla turizm talebi; seyahat etme isteğinde bulunan
ve bu isteğini karşılamaya imkan verecek kadar gelire sahip olan insanların
miktarıdır (Yağcı, 2007, s.22). Turizm talebi; turistin gelir düzeyi, mal ve hiz-
metin fiyatı, gidilecek bölgenin uzaklığı ve gidilecek bölgedeki talebi karşı-
layacak arz olanaklarından etkilenmektedir.

Kırklareli’nin turizm talebinin bölgede yer alan diğer illere göre geride
kaldığı belirtilmektedir (Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri,
2006-2008). Turizm hareketliliği açısından beklenenin altında bir talep söz
konusudur. Talebi olumsuz etkileyen unsurların başında yeterli pazarlama
faaliyetlerinin olmaması, konaklama ve yeme-içme tesislerindeki arzın ye-
tersizliği, alternatif turizm çeşitlerinin ortaya konmaması, bilinmemesi v.b
sayılabilir.
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Konaklama istatistiklerine bakıldığında 2009 yılı nisan ayı itibariyle Kırk-
lareli’ni ziyaret eden turistlerin çoğunluğunun yerli olduğu, yabancı ziyaret-
çilerin daha az olduğu görülmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009 yı-
lı ilk dört ay verilerine göre Kırklareli’ni en fazla Gürcistan, Bulgaristan, İn-
giltere’den gelen yabancı turistler ziyaret etmektedir.

Konaklayan kişi sayısının genelde yaz aylarında arttığı belirtilmektedir.
Kırklareli iline gelen kişilerin daha çok yaz aylarında deniz turizmi için Ka-
radeniz kıyılarına gelmesi sebebiyle talep artmaktadır. Yılın geri kalan ay-
larında talebin yüksek olmaması Kırklareli ilinin mağara turizmi, kültür tu-
rizmi, kırsal turizm, trekking gibi alternatif turizm türleri açısından yeterince
bilinmemesinden ve dolayısıyla değerlendirilememesinden kaynaklanmak-
tadır.

Günümüzde küresel düzeyde gerçekleşen turizm faaliyetlerine bakıldı-
ğında %60’ına yakını doğaya dayalı turistik ziyaretler olarak değerlendiril-
mektedir (IES, 2005). Kırklareli’nin sahip olduğu tüm kaynaklar sürdürülebi-
lirlik açısından değerlendirildiğinde turizmi çeşitlendirmek için çok sayıda
doğal kaynağın var olduğu, doğaya yönelik turistik ziyaretler için potansiyel
oluşturduğu görülmektedir. Eşsiz güzellikteki orman, göller ve denizin bir
arada bulunması ve her mevsim ziyaret edilebilecek olması ili farklı kılan
unsurlardır. Buralardan yararlanmak amaçlı gelen turistler genelde günübir-
lik ziyaretler yapmaktadırlar. İstanbul’a yakınlığının Kırklareli iline sağlaya-
cağı en önemli avantaj; kırsal turizm geliştirmek üzere özellikle hafta sonla-
rını iyi değerlendirmek ve dinlenmek isteyen kişileri İstanbul’a çok yakın
olan Kırklareli’ne çekecek turlar düzenlenebilmesidir. Bu turlar sayesinde il
daha fazla tanınacak ve günübirlik gelen kişiler bir sonraki ziyaretlerinde ko-
naklamak isteyecek, böylelikle turizm talebi artabilecektir.

Ayrıca son zamanlarda önemli bir alternatif turizm çeşidi olan mağara tu-
rizmi hava şartlarından etkilenmeksizin tüm mevsimlerde yürütülebilecek bir
turizm çeşididir. İlde yer alan Dupnisa mağarası turizm potansiyeli açısın-
dan önemli bir yere sahiptir. Demirköy ilçesinin Sarpdere köyü yakınlarında
bulunmaktadır. Mağaranın uzunluğu 3150 m’dir. İçinde sarkıt ve dikitler bu-
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lunmaktadır, Trakya’nın en uzun ikinci mağarası olup 2003 yılında turizme
açılmıştır (Kırklareli Rehperi, 2005). Rehperlik hizmetleri ve çevre düzeni
konularında eksikliklerin giderilmesi ile mağaranın daha fazla ziyaretçi tara-
fından talep görmesi mümkün olacaktır.

İldeki mevcut doğal ve kültürel çekiciliklerin değerlendirilmesi ve bu yön-
de yatırımların teşvik edilmesi ve en önemlisi yurt içi ve yurt dışında ilin ta-
nıtımının yapılması , ilde turizm bürolarının kurulması, organize tur bağlan-
tılarının sağlanması, kazı ve bilimsel araştırmaların yaygınlaştırılarak bu un-
surlarında tanıtım faaliyetlerinde kullanılmasıyla turizm sektörünün ilde eko-
nomik anlamda belirleyici duruma gelmesi beklenmektedir (Küçükaltan ve
diğ., 2007, s. 656).

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’e göre; ülkemizde doğal, kültürel ve tarihi
değerleri dolayısıyla turistik anlamda ön plana çıkarılması gereken bazı gü-
zergahlar bulunmaktadır. Kırklareli ili de bu güzergahlar içinde “Trakya Kül-
tür Koridoru” olarak belirtilen koridor içinde yer almaktadır ve bölgedeki
mevcut konaklama kapasitesinin kültür ve ekoturizme yönelik yapılacak
planlama ve uygulamalarla arttırılacağı belirtilmektedir (Vizyon 2023).

Vizyon 2023’e göre; turizm kentleri yaratmada “dünya ile yarışabilen,
markalaşabilen turizm yerleşmelerinin planlanması” bir strateji olarak öngö-
rülmektedir. Eylem Planı kapsamında belirlenen 10 yeni turizm kentinin ara-
sında İğneada-Kıyıköy ekoturizm kenti bulunmaktadır (Vizyon 2023). Tüm
bu planlar gerçekleştiğinde Kırklareli turizm talebinin bugünden daha fazla
olması beklenmektedir.

4. Kırklareli’nin Turizm Potansiyeline Yönelik SWOT (ÜZFT: Üstün-

lük, Zayıflık, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) analizi, bir ürü-
nün rakiplerine göre avantaj ve dezavantajlarının belirlenip, işletmenin
ürünle ilgili karşılaşabileceği fırsat ve tehditlerin önceden saptanarak strate-
jik kararların alınmasına yarayan bir analizdir.

SWOT analizi; ülkelerin, bölgelerin turizm potansiyellerinin belirlenme-
sinde, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konarak mevcut durumun ortaya çı-
karılması ve buna göre ülkelerin, bölgelerin turizminin gelişmesinde gerekli
tedbirlerin alınmasına imkan veren analizdir, bu nedenle turizmle ilgili pek
çok araştırmada kullanılmaktadır.

İhtiyaç ve beklentilerin hızla değiştiği turizm pazarında turizm faaliyetle-
rinin de buna paralel olarak çeşitlenmesi, yeni turizm alanlarının ortaya çı-
karılması ve tanıtılması gerekmektedir. Buradan hareketle; Kırklareli ilinin
de turizm pazarından gerekli payı alabilmesi için geliştirilebilecek strateji-
leri belirlemek üzere çeşitli gözlem ve görüşmelere dayanarak SWOT ana-
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lizi yapılmıştır. Kırklareli İlinin turizm potansiyeline yönelik SWOT analizi
araştırmasında elde edilen veri ve bilgilere göre şu sonuçlar ortaya çık-
maktadır:

Kırklareli ilinin turizm potansiyeli açısından güçlü olduğu yönlere bakıldı-
ğında: Kırklareli’nde Yıldız Dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçları sık bir
orman örtüsü ile kaplıdır (Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri,
2009); bu ormanlar, kıyıdan başlayarak dağların yamaçları boyunca 1000
metreye kadar yükselir. Kırklareli; her şeyden önce doğanın ve yeşilin gide-
rek yok olduğu dünyamızda olağanüstü güzelliği ve zenginliği olan longoz
ormanlarına sahip olmasıyla pek çok turizm merkezi arasında göreceli bir
rekabet üstünlüğüne sahiptir. Orman, Dünya Bankası fonları ile yürütülen
GEF II ( tüm dünyada küresel çevreyi korumak için gelişmekte olan ülkele-
re küresel ısınma, uluslar arası suların kirlenmesi, ozon tabakasının tahribi,
sürekli organik kirlenme, arazi azalması ve biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi
ile ilgili konularda yardım amaçlanmaktadır) projesi ile korunmaktadır ve
milli park ilan edilmiştir. Demirköy ve Kıyıköy’de sit alanlarının bulunması ve
buralardaki bazı yerlerin koruma altına alınmasıyla doğal çevre bozulma-
dan korunmaya çalışılmaktadır. Gelecek nesillere bozulmamış bir çevre bı-
rakmak açısından buraların korunması son derece önemlidir.

Trakya’nın en uzun ikinci mağarası olan Dupnisa mağarası 2003 yılında
turizme açılmıştır Fakat yanlış yönetim, yanlış koruma politikaları nedeniy-
le sorunlar ortaya çıkmaktadır (Güner ve Durakal, 2007,67). Rehperlik hiz-
metleri ve çevre düzeni konularında eksikliklerin giderilmesi ile mağaranın
daha fazla ziyaretçi tarafından talep görmesi mümkün olacaktır.

Ayrıca bölge yürüyüş amaçlı turlar (trekking) içinde son derece uygun-
dur. Yürüyüş sevenler için pek çok yürüyüş güzergahı belirlemek, buraları
haritalandırmak suretiyle bu turizm alternatifinin geliştirilmesi ve keyifli saat-
ler geçirilmesi mümkündür.

Istranca dağlarının yoğun ormanlarla kaplı yükseltileri büyük av hayvan-
larının, ovalar ise kanatlı av hayvanlarının yaşama alanlarıdır (Kırklareli İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri, 2006-2008); Kofçaz ilçesinin Kocaya-
zı, Kula köyleri ile Dereköy, Demirköy, Vize ve Bulgaristan sınırına yakın or-
manlarında domuz, kurt; İğneada Panayır İskelesi, Kıyıköy ve Kastros Koy-
ları çevresinde ise geyik ve karaca görülür. Ergene havzasındaki vadiler ve
yamaçlarda tilki, tavşan, dere kenarlarında da porsuk bulunur. Merkez ilçe-
ye bağlı Bedre, Handere, Ahmetçe ve Şeytandere civarı ile Lüleburgaz, Pı-
narhisar, Babaeski ilçelerindeki kayalık ve çalılıklarda keklik; çayırlık ve bağ
kenarlarında çil; İğneada yöresindeki akarsuların denize döküldüğü sazlık
ve bataklıklarla, kıyıdaki ormanlarda kaz, ördek, çulluk ve bıldırcın bulun-
maktadır. Kırklareli’nde 1955 yılında kurulan “Avcılar ve Atıcılar Kulübü” sü-
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rek avları düzenlemektedir. İlde av turizminin geliştirilmesi için av turizmine
uygun bölgeler belirlenmeli ve gerekli tesisler yapılmalıdır. İlde kara avcılığı
yanında, su avcılığı da yapılmaktadır.

Bulgaristan’a sınır bir kent olması günübirlik ziyaretçilerin de olması an-
lamına gelir. Bu da turizminin ve ekonomisinin gelişmesi için ilin elinde bu-
lundurduğu önemli bir güçtür. Bir sınır kenti olması sebebiyle sınır ötesi iliş-
kileri geliştirmek için düzenlenen çeşitli festivaller v.b -örneğin Kakava şen-
likleri gibi- sınır ülke ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilebilir, “kardeş kentler”
oluşturularak kültürel temaslar ve ekonomik işbirlikleri sağlanabilir.

Kıyıköy ve İğneada sahilleri ve Kastros körfezi deniz tatili yapmak, aynı
zamanda ormanla da iç içe olmak isteyen kişiler için oldukça güzeldir. Kıyı-
köy’de günübirlik kullanıma yönelik, küçük balık lokantaları ile kafeler dışın-
da konaklama olanakları da mevcuttur. Ev pansiyonculuğu yapılmaktadır.
Ayrıca İğneada’da yer alan balıkçı barınağının yat turizmi için hazırlanması
ve yat turizminin geliştirilmesi zengin turisti çekebilmek için Kırklareli ilinin
turizm potansiyeli açısından önemlidir.

Yine kıyı turizmi için oldukça güzel bir kumsal ile plaja sahip olan ve de-
niz suyu sıcaklığı 20-26°C arasında değişen Kıyıköy plajları, Kırklareli’ne 96
km, Vize’ye 40 km mesafede bulunmaktadır (Kırklareli Rehperi, 2005). De-
mirköy’e 25 km. Kırklareli’ne ise 97km. mesafede bulunan İğneada, 40-
50m. genişliğinde ve yaklaşık 10 km. uzunluğunda bir kumsala sahiptir; İğ-
neada yakınında Özel İdare’ye ait bir motel, bazı kamu kuruluşlarının eği-
tim ve dinlenme tesisleri ile konutlar bulunmaktadır (Kırklareli İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü Verileri, 2006-2008).

Kıyıköy’e 18 km. Kırklareli’ne ise 85 km. mesafede yer alan Kastros plaj-
ları, 500 metre uzunluğunda ve 200 metre genişliğinde bir alan kaplamak-
tadır. Denizi berrak, sahili ince kumlu ve yer yer kayalık bir yapıya sahiptir.
Plajın kuzeyi ve güneyi ormanlarla kaplı olup, deniz suyu sıcaklığı Haziran
ayında 20°C, Ağustos ayında ise 26°C dolayında olmaktadır (Kırklareli Reh-
peri, 2005).

Kırklareli ilinin turizm potansiyeli açısından zayıf olduğu yönlere bakıldı-
ğında; Turistik değerlerin bulunduğu yerlerde gerek tesis gerekse altyapı
konusunda eksiklikler söz konusudur. Özellikle kıyı bölgelerde pansiyon ve
butik oteller açılmalıdır. Bazı noktalara ulaşmada yolların bozuk olması, yön
levhalarının eksikliği, çevrenin temizliği konularında sıkıntılar bulunmakta-
dır. Turizmin gelişiminde hijyenik koşullar son derece önemlidir. Bu konuda
turistin sık ziyaret ettiği kıyı bölgeleri ile diğer ziyaret alanlarında halkın ve
esnafın hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Yöredeki kişiler gerek pansi-
yonculuk gerekse doğa turizmine yönelik eğitilmelidir.
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Turizm sektörü için yetiştirilmiş elemana ihtiyaç vardır. İli tanıtacak reh-
perlerden başlayarak turizm sektörün her kademesinde çalışacak, alanında
yetişmiş insan gücü yeterli değildir. Rehperler ve diğer sektör çalışanları tu-
rizm çeşidine uygun branşlaşarak eğitilmelidir. İlde turizm bürosunun (Tou-
rism Information Center) olmaması da önemli bir eksikliktir.

Kırklareli ve diğer illerdeki seyahat acentalarının bu bölgeye yönelik tur
düzenleme gibi turizm faaliyetleri yeterli değildir. İstanbul’daki pek çok acen-
tanın hafta sonu için düzenledikleri turlara bakıldığında Kırklareli’ne yönelik
düzenlenmiş tur sayısı çok azdır, ya da yoktur. Bu da Kırklareli’nin doğa gü-
zelliklerinden kültürel varlıklarına kadar bütün sahip olduğu değerleriyle ye-
terince tanınmamasından kaynaklanmaktadır.

Sınır kenti olması sebebiyle sınır kapılarındaki turizm danışma büroların-
da nitelikli eleman istihdam ederek, Kırklareli ilini rehperler eşliğinde gezip,
yöresel yemeklerini yeme ve alışveriş yapma fırsatlarının olduğu turlar dü-
zenlenebilir. Bu anlamda Kırklareli iline ait bir içecek olan hardaliyenin, Kırk-
lareli yöresine ait yemeklerin ve diğer geleneksel Türk yemeklerinin de ta-
nıtılabileceği gastronomi turizmi de tek başına değilse bile diğer turizm al-
ternatiflerinin yanı sıra geliştirilebilir.

Kırklareli ilinin turizm potansiyeline yönelik olası fırsatlar bakıldığında;
Kırklareli hem kırsal (doğal güzellikler ve değerler) hem kültür turizmi hem
de kıyı turizmi için uygun bir bölgedir. Dolayısıyla turizm potansiyeli çeşitli-
lik içermektedir ve bu durum Kırklareli için iyi değerlendirilmesi geren bir fır-
sattır.

İstanbul’a yakınlık fırsattır, çünkü yoğun şehir yaşantısından yorgun düş-
müş, birkaç gün de olsa yakın yöreleri ziyaret etmek isteyen kişiler için Kırk-
lareli oldukça iyi bir alternatif olacaktır. Günübirlik ziyaret yapacak kişiler için
gerekli donanımın sağlanması, örneğin; kıyılarda ev pansiyonculuğuna
önem verilmesi ve yöre halkının ev pansiyonculuğu hakkında eğitilmesi,
kamp kurmak isteyenler için gerekli alt yapının sağlanması; orman yakınla-
rında, su kenarlarında çok da para harcamadan tatil yapmak isteyen kişiler
için çadırlarını kuracakları karavanları ile duraklayacakları ve ihtiyaçlarını
karşılayacakları tesislerin oluşturulması gerekmektedir.

Kırklareli Üniversitesinin 2007 yılında kurulmuş olması hem kent hem de
bölgede yaşayan halk açısından iyi bir fırsattır. Kırklareli ilinde turizmin ge-
lişmesi için turizm konusunda bilimsel çalışmalar yapılmalı, stratejik planlar
belirlenmeli ve bunlar üniversite ile işbirliği içinde, akademisyenlerden des-
tek alınarak gerçekleştirilmelidir. Üniversitede turizmi destekleyecek, sektö-
re yetişmiş eleman sağlayacak bölümlerin açılması ildeki turizm potansiye-
lini arttırırken Kırklareli adının bundan sonra daha fazla duyulmasını sağla-
yacaktır. Ayrıca doğa turizmini geliştirmek ve doğayı korumak üzere Kırkla-
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reli Üniversitesi bünyesinde Orman Fakültesinin yer alması bölge ve gele-
cek için düşünülmelidir.

Kırklareli ilinin turizm potansiyeline yönelik olası tehditlere bakıldığında;
etrafında turist çekebilecek başka bölgelerin yakınlığı ciddi bir tehdit olarak
gözükmektedir. İstanbul’a yakınlık bir fırsat olabileceği gibi bir tehdit olarak
ta düşünülebilir. Mesafenin yakınlığı sebebiyle pek çok kişi Kırklareli yerine
İstanbul’u ya da Edirne’yi, Tekirdağ’ı tercih edebilir. Uzun vadeli stratejik
planların yapılması, uygulanması ve kentin turistik ürünleri için pazarlama
faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesiyle tehditleri fırsata çevir-
mek mümkündür.

Kentin kültürel değerlerinin korunması için daha fazla özen gösterilmeli,
daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Kırklareli evlerinin restorasyonu yapılarak
korunması ve gelecek kuşaklara kültürün taşınabilmesi gerekmektedir. Bu
konudaki tedbirlerin azlığı Kırklareli için bir tehdittir.

114



5. Sonuç ve Öneriler

Kırklareli doğa turizmine oldukça elverişli koşullar taşımaktadır. İnsanlar
da günümüzde geleneksel turizm ürünlerinden farklı olarak alternatif turizm
ürünlerine yönelmektedirler. Doğa turizmi, kırsal turizm, mağara turizmi, v.b
alternatif turizm çeşitleri Kırklareli ilinde gerçekleştirilebilecek potansiyel tu-
rizm çeşitleridir.

Dolayısıyla doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerine yönelen insanların
sayısının her geçen gün artması Kırklareli gibi bu tür turizm ürünleri için po-
tansiyel oluşturan bölgelerin gelişmeleri açısından ellerinde bulundurdukla-
rı son derece önemli bir fırsat olarak düşünülmelidir. Doğa turizmini geliştir-
mek bu bölgede yaşayan halka da istihdam olanağı sağlayacak, bu durum
yerel ekonomiye yarar sağlayacak ve çarpan etkisiyle ülke ekonomisine
katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Kırklareli için turizm potansiyelinin gelişti-
rilebilmesi açısından; hangi turizm çeşitlerinin hangi mevsimlerde yapılma-
sının uygun olacağından başlayarak bölgedeki taşıma kapasitesinden ko-
naklama kapasitesine ve nitelikli işgücüne kadar her şeyin planlanması ve
bu doğrultuda kararların alınarak, eksikliklerin tamamlanarak uygulamaya
geçirilmesi gerekmektedir.

Kırklareli ilinin turizm potansiyelini attırmada pazarlama konusuna ağır-
lık verilmelidir. Pazarlama dendiğinde turistik ürünün geliştirilmesinden baş-
layarak, fiyatlandırılması, tanıtılması ve dağıtılmasına kadar çok çeşitli faali-
yetler akla gelmektedir. Öncelikle “Kırklareli için geliştirilebilecek, uygun ve
potansiyeli olan turistik ürün/ürünler nelerdir?” sorusuna yanıt vererek işe
başlanmalıdır.

Yukarıda da sözü edildiği gibi bölge doğa turizmine, mağara turizmine,
deniz turizmine uygundur. Bu ürünler; talep, rakipler, mevsimlik faktörler v.b
açıdan değerlendirilerek fiyatlandırılmalıdır. Ürünlerin tanıtılması son dere-
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ce önemlidir, çünkü tüketici varlığından haberdar olduğu ürün ve hizmetleri
satın alma isteği duyar, bilmediği ürünleri doğal olarak talep etmez; yani ge-
zilecek yerleri ve özelliklerini bilirse gezmek ister. Bu nedenle Kırklareli ili-
nin reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme, doğrudan pazarla-
ma gibi tanıtım araçları ile en etkin şekilde tanıtılması gerekmektedir.

Günümüzde internet dünyanın diğer ucundaki kişiye bile ulaşma ve ürü-
nü/hizmeti tanıtma imkanı vermesi sebebiyle oldukça önemli bir yere sahip-
tir. Bu bölgeye gelmek isteyen kişilere yönelik olarak; nerelere gidebileceği,
nerelerde konaklayabileceği, neler yiyebileceği bilgilerinin mümkünse gö-
rüntüler ile birlikte buralara ait fiyat ve ulaşım bilgilerini de içerecek şekilde
hazırlanarak web sitelerinde yer alması sağlanmalıdır. Ayrıca ağızdan ağı-
za tavsiyeler turizm sektörü için son derece önemlidir ve bu tavsiyeler gele-
neksel yollarla olduğu gibi teknolojiye uyarak günümüzde sanal ortamlarda
yapılmakta; gezdiği, gördüğü ve memnun kaldığı yerleri kişiler sanal ortam-
da blog oluşturarak, forumlarda, paylaşım sitelerinde dile getirmektedirler.
Bu demektir ki önümüzdeki günlerde tanıtım konusunda internetin önemi
daha da artacaktır.

Günümüz turist profili değişmektedir. Artık pek çok kişi kendilerine paket
halinde sunulan tatiller yerine neredeyse kendileri için tasarlanmış ya da
kendilerinin belirleyebileceği tatil planlarını tercih etmekte; kitleler halinde
değil kendi başlarına daha sakin ortamlarda tatil yapmayı arzu etmektedir.
Bölge ile ilgili tanıtımlarda bu konunun üzerinde durulması ve buna imkan
verilmesi, düzenlenecek turların bu noktaları da göz önüne alacak şekilde
planlanması gerekmektedir.

Kırklareli Üniversitesi’nin kurulmuş olmasının bundan sonra Kırklareli ili-
nin tanınmasında ve turizm potansiyelinin artmasındaki payı büyük olacak-
tır. Üniversiteler bulundukları yerleri her açıdan kalkındıran, zenginleştiren
ve geleceğe taşıyan oldukça önemli eğitim kurumlarıdır. Bu nedenle Kırkla-
reli’nin tanıtılması için ilde yer alan diğer kuruluşların üniversite ile işbirliği
içinde olmaları gerekmektedir.
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SORU-CEVAP

ALİ KORUR - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
Edirne ve Kırklareli İl Temsilcisi
60’lı yıllardan itibaren de seyahat işletmeciliğinde de görev alıyorum.

Ben müsaade ederseniz kısa olarak kendi fikrimi söylemek istiyorum. Ho-
camın anlatılarına genel olarak katılıyorum. Ancak 10 yıl içinde izlediğim sü-
reçte biz birlik olarak en az 3 acente turu buraya getirdik ve bir kentin pa-
zarlamasını yapabilecek, o ilin ürünlerini satabilecek olan işletmeler de se-
yahat acenteleri olduğuna göre onlara tanıttık. Bugün buraya bir turizm akı-
nı var ise mutlaka bunun da önemli katkısı olmuştur. Ancak Kırklareli’nin en
önemli dezavantajı Osmanlı’nın üç başkentinden ikisinin arasında sıkışmış
olmasıdır. Bugün Edirne’ye gittiğimiz zaman oradaki tarihi zenginlikleri gö-
rüyoruz. Onlarda iyi korunmuş vaziyette öbür tarafa baktığımızda da İstan-
bul’u tabii görüyoruz şimdi buraya gelen turlar genelde konaklamada yapa-
mıyorlar çünkü konaklama yapabilmeleri için özel bir neden yok. Önceleri
hep kültür turları yapılırdı. Bu kültür turları çok önemli bilgiler de veriyordu
gelenlere, şimdi otellerde tatil geçirmek öne çıktı ancak tatil geçirmeye ge-
lenler de mutlaka bu kültür turlarını yapıyorlar. Şimdi Kırklareli’nin de en
önemli eksik konaklama tesisleri, bir de kültürel değerler de korunmamış,
Ben buraya geldiğimde 6. Ayasofya’nın burada olduğunu tesadüfen öğren-
dim. O senede bir çalışma yapılıyordu. Ayasofya Camii’nin adı değiştirilmek
istenildiğinde de, biz bu çalışmada isimlerin korunması özelliğinin saklan-
masını istemiştik ve elbirliği ile Ayasofya eski adını taşımaktadır. Şimdi kül-
tür zenginliği olmadığı zaman, buraya zaman ayıracak, kalacak olan turis-
tin gelmesi biraz daha zor oluyor. Burada Kırklareli’nin doğa turizmi öne çı-
kıyor. Yatırım yapılması lazım. Yanı başımıza gidelim. Bulgaristan’daki bir
sürü tatil otellerinin nasıl sıra sıra yerleştiğini görüyoruz. O da bir eksiklik.
Bazı alt yapılar gerçekleşirse daha kolay olur ama Kırklareli Üniversitesi’nin
burada bulunmasının çok önemli bir katkısı da olacaktır. Kırklareli’nin şansı
İstanbul’dan gelecek olanlara, komşulardan gelecek olanlara ve günübirlik-
çilere yönelik olabilir. Bunun için de tabii ki konaklamanın biran önce yapıl-
ması gerekli diyorum ve saygıyla selamlıyorum.
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ATAKAN ATEŞ - Gençlik Spor İl Müdürü Atakan Ateş
Hem soru hem öneri gibi bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz dünyanın

en ucuz reklâm aracı spor. Geçenlerde Sayın Valimizin onayı ile spor turiz-
mi ortak akım platformu yapıldı. Büyük bir toplantı oldu. Değişik dönemler-
de bu yapılıyormuş, buna katıldım ben. Deminki hanımefendiye sorum; spor
turizmini deminki sunum içinde yer vermeyi düşündünüz mü veya bundan
sonra düşünür müsünüz? örnek olarak verecek olursak, tanıtım açısından
dünyada en büyük reklâmı olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkeler yapıyor.
Her türlü açıdan, ekonomik açıdan, kültür açısından, spor açısından büyük
kazanımlar elde ediyorlar. Bizde de mesele demin sunumun içinde de söy-
lediniz. Doğa sporları, bisiklet mesela İğneada’da şöyle bir şey düşünülebi-
lir eğer planlanabilirse, plaj güreşi, plaj voleybolu bu tür şeyler. Teşekkür
ederim.

YRD. DOÇ. DR. GÜLNUR ETİ İÇLİ

Burada tabii benim söylediklerim aklıma gelenler. Özellikle ön plana çı-
kacak gördüklerim. Tabii ki söylediklerinizde olabilir neden olmasın yapılma-
ması için bir sebep yok, sadece planlanması lazım, ürünün doğru tespit
edilmesi lazım, olması için bir sebep yok.

CAN TOPLUCU - Beykent Üniversitesi Bankacılık-Finans 
3. Sınıf öğrencisi
Merhabalar bizde kendi arkadaşlarımızla toplandığımızda kendi şehrimi-

zin nasıl kalkınması, nasıl gelişmesi hakkında fikirlerimizi sunuyoruz. Sizin
de belirttiğiniz gibi turizm olarak en göze çarpan turizm sektörünü kendi
şehrimize çekmeye çalışıyoruz bunu nasıl yapabiliriz biz de projeler üretiyo-
ruz. İlk akla gelen de gerçekten spor turizmi çünkü biz süper 24 takımın ol-
duğu şehrin 200 km. ötesindeyiz veya olimpiyat düşünülüyor, değişik çeşit-
li sporlar düşünülüyor. Kırklareli de 3. ligde 2. ligde bulunmuş bir takım, bas-
ketbol, futbol tamamen bir şekilde yok olmuş. Biz bunları düşünüyoruz. Na-
sıl olabilir, ne yapabiliriz. Bunu biz düşünüyoruz, üniversite düşünüyor, çe-
şitli dernekler düşünüyor. Ama bunların düşünmesi için nasıl bir platform
kullanılır ya da nasıl bir katkısı olabilir, ilk önce bunların oluşturulması lazım.
Şu anda düşünce aşamasında, bunu nasıl proje ortamına getirebiliriz diye
soruyorum. Teşekkür ederim.

YRD. DOÇ. DR. GÜLNUR ETİ İÇLİ

Üniversitenin tabii üzerine düşen şu an Kırklareli Üniversitesi açılmış ol-
ması itibariyle iyi projeler üretilebilir bundan sonra turizmin geliştirilmesi ile
ilgili, yani sadece tanıtım yapmak ya da şu yapılabilir bu yapılabilir demek
doğru bir yaklaşım değil, zaten hiçbir yere de varamadık onlarla. Bundan
sonra öncelikle ön plana çıkarılacak turizm alternatif çeşitleri belirlenip, bun-
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lar üzerinde, hedef kitleler belirlenip, yaşlı turizme mi çalışılacak, genç turiz-
me mi çalışılacak, bunlar belirlendikten sonra projeler bazında işler yürütü-
lebilir. Üniversitenin de bunlara destek olacağına inanıyorum.

CAVİT ÇAĞLAYAN - Belediye Başkanı:
Biz belediye olarak mesela motor sporları ile ilgili düşünüyoruz. Kırklare-

li Motorcular Kulübüyle de bunu konuştuk. Standartlara uygun bir pist olma-
sı halinde ki bizim Kakava Festivallerimizi hatırlayanlar bir 300-500’ün üze-
rinde Türkiye’nin her yerinden yarışmacı veya gösterici Kırklareli’ne gel-
mekte, burada ilgi görmekte. Yurtdışına gittiğimizde özellikle Bulgaristan’a
gittiğimizde onlarda da aynı konu var motor üzerine özel bir ilgi var, belirli
bir kesimin en azından. Yatırım maliyeti de çok fazla yok. Belediye olarak
Kırklareli’ne öyle bir alan yaratmayı ve motor spor üzerine bir merkez yap-
mayı düşünüyoruz. Buyurun hocam.

BİR KATILIMCI

Ben Gülnur hanıma soru demiyim de belki bir katkı olabilir. Yaklaşık 10-
12 sene önce birden hatırladım. Benim Ziya Gökalp Günay diye bir profe-
sör hocam var. Onun oğlu turizm işi ile uğraşıyordu. Bana şöyle bir teklif gel-
di. Dediler ki işte Almanlar İsrail’e gidiyor kırsal turizm konusunda, işte ora-
da yöresel ürünleri tadıyor, inek sağıyor falan fakat orası riskli, savaş var.
Şimdi Almanlar Trakya’yı düşünüyor siz bu konuda bir yardımcı olabilir mi-
siniz dedi. O zaman benim aklıma kırsal turizm ve doğa turizmi birlikte dü-
şünülebilir ama kırsal turizm daha çok, burası aklıma geldi. İğneada’nın ol-
ması, Kıyıköy’ün olması, doğasının güzelliği, köylerde gelip misafir olacak-
lar, iİcabında kırsal faaliyetlere katılacaklar öyle bir şeydi. Hatta bir program
yaptık yolladık fakat netice çıkmadı. Bunun üzerinde durmak lazım. Çünkü
burası Avrupa’ya çok yakın. Kırklareli’nin avantajı da var, bence Tekir-
dağ’dan Edirne’den de hani uçakla gelecek İstanbul’a direkt burada köyleri
gezecek. Özellikle yaşlı turistler çok ilgisini çekiyormuş köy yaşantısı yakın-
dan görmek. Tabii bunun için onların kalabileceği güzel tesisler olmalı. Bel-
ki ileride bu konularda çalışma yapabilirsiniz.

YRD. DOÇ. DR. GÜLNUR ETİ İÇLİ

Şimdi turizm sektöründe giderek kişiselleştirme söz konusu anlatırken
de bahsettim. Kitleler halinde değil kişiselleştirme söz konusu dolayısıyla
bence turist çekebilmenin şu an en önemli noktası orası ayırıcı noktası ora-
sı. Kişilere yönelik olarak turizm alternatiflerini belirleyip, üretip bunları site-
lerde ilan edip duyurursak o zaman artacak, yoksa tek başına tanıtım bir işe
yaramıyor. Yani kişi diyor ki mesela ben Kırklareli’nde gezmek istediğim yer-
leri kendim seçmek istiyorum diyor. Şuraya gitmek istiyorum, şurada konak-
lamak istiyorum diyor, akşama dönmek istiyorum diyor mesela ama böyle
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bir tur yok. Dolayısıyla bu tur bana uymuyor diyor ve satın almıyor. Yani ki-
şiye özgü bir plan yapılması gerekiyor. Bunun için çabalanması gerekiyor.
Mesela ben yurtdışına gittiğimde birçok ülkede bunu gördüm. Güney Afri-
ka’da muhteşem bir plan var. Gidiyorsunuz istediğiniz destinasyonu seçi-
yorsunuz, adamlar hiçbir şekilde aksamadan dakikası dakikasına size iste-
diğiniz yerleri gezdiriyorlar ve dolayısıyla turizm böyle canlanıyor, gelişiyor.
Yani ben kalkıp buradan orayı görmeye gidiyorsam bir takım şeylerin oldu-
ğunu inanıyorum ki gidiyorum. Niye Kırklareli öyle bir yer olmasın. Hem de-
nizi var, hem ormanı var yani iki tarafı arada barındırıyor. Bu da çok önem-
li bir avantaj bence, buraların üzerinde durmak lazım benim düşüncem. Bu-
yurun hocam

PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ - Kırklareli Üniversitesi Rektörü
Üniversitenin katkısı konusunda epey burada katkı yapıldı. Doğrusu

bende bundan hep heyecan duyuyorum. Turizm sadece turizm konusunu
konuştuğumuza göre turizm açısından ne yapılabilir bütün çerçevesini çiz-
meyeceğim ama kısa bir şey söyleyeceğim. Önce bir kere bu yaratıcı fikir-
lerin ortaya çıkması önemli, turizmin önemli bir fırsat oluşturabileceğini du-
yurmak önemli, bunu gündeme getirmek önemli, bununla ilgili fikirler ortaya
koymak önemli ve bunu da ticaret peşinden koşan, kar peşlinde koşan, po-
tansiyel girişimcilere ulaştırmak önemli. İşte üniversite öncellikle bu görevi-
ni yerine getiriyor ve bundan sonra daha yoğun olarak yerine getirecek. Ne-
rede bir kalite varsa, doğru düzgün üretilmiş bir hizmet varsa, bir güven var-
sa, bunun geriye kalanı tanıtılmasıdır. Dolayısıyla biz öncelikle dünyanın
öbür ucunda dahi olsa insanların bir yerde üretilmiş kaliteli hizmet varsa
ürün varsa onu talep ettiklerini satın aldıklarını bilmemiz gerekiyor. Önce
bunu oluşturmamız gerekiyor. Bu fikirlerin dile getirilmesi bile, bu ortam bi-
le başlı başına bu işler için önemli bir adımdır bence. Değişik fikirler işte ho-
camız bir örnek verdi, beyefendi bir örnek verdi, bunların hepsi birikecek
ama en önemlisi de burada bu fikirlerden ilham almaya ve girişime aday iş
adamlarının, girişimcilerin bu konulara ilgi göstermesi, onları ortaya çıkart-
mak, o potansiyelleri ortaya çıkartmak, bu arayışı ortaya çıkartmak. Yoksa
arandığı zaman istenildiği zaman, doğrudur hani Osmanlı’nın iki büyük baş
şehrinin arasında kalmıştır. Doğru, bir yandan küçük bir dezavantjdır ama
başka bir avantajı var. Yakın olması bir avantaj, ondan farklı özelliklere sa-
hip olması, doğa turizmi, kır turizmi, köy turizmi ne dersek diyelim bunlar
eğer tüketiciye bir turizm hizmeti olarak sunulabilirse, ortaya konulabilirse
ve bunu biz bu turizm faaliyetine girişecek, bu işleri yapacak girişimcileri ha-
rekete geçirecek şekilde gündeme getirebilirsek bence üniversite bunu faz-
lasıyla bundan sonra da yapacaktır ve görevini yerine getirmiş olur. Umuyo-
rum bu toplantılar buna hizmet eder. Teşekkür ederim.
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HÜSEYİN AVNİ ÇOŞ - Kırklareli Valisi
Ben paneli sunan saygıdeğer hocamıza ve değerli başkanımıza teşek-

kür ediyorum. Ayrıca sorularıyla ve yorumlarıyla meselenin daha iyi anla-
şılmasını sağlayan, katkıda bulunan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
Tabii burada şu konu var. İstanbul ve Edirne arasına sıkışma falan burada
tesis mi turizmi teşvik eder veya bir yerde turizm hareketlenmeye başlayın-
ca tesisleşme mi artar sorusunu sorduğumuzda her ikisinin de iki taraftan
da baktığımızda doğru olduğunu görebiliriz. Yani burada hiç yeterli tesis
yokken, cazip konaklama imkânları yokken, burada turizmin kendi kendine
gelişmesini beklemek, böyle panellerle, toplantılarla, seminerlerle ya da
çeşitli tartışmalarla meselede somut adımlar atılmasını ümit etmek zordur,
mümkün de değildir böyle bir çalışma. Şöyle düşünelim. Burada cazip hiz-
metler veren, yıldızı bol bir otel olduğunu varsayalım. O zaman buraya ge-
len, icabında hafta sonu için veya birkaç gün için bir tur programı uygulan-
dığında, bu turlar mutlaka 55 km. ilerideki Edirne’ye de uğrayacaktır. Bu
birkaç günlük tur programının 1 günü Edirne’ye ayrılacaktır, otelde kahval-
tısını yapan misafirler Edirne’ye giderler, akşama kadar Edirne’yi gezer,
Edirne ayağını tamamlarlar, sonra Kırklareli’nin doğal, kültürel, tarihi zen-
ginlikleriyle baş başa kalırlar. Yani burada Edirne’nin varlığı belki bizim için
avantaj, bu biraz önce de dezavantaj gibi sunuldu, bunu avantaja dönüş-
türebiliriz. Meseleye geniş açıdan bakmak lazım, ümitsizliğe düşmemek la-
zım. Ben bu platformda Kırklarelili sermaye sahiplerinin, turizm konusunda
yatırım yapmaya çağırıyorum. Bundan sonraki turuzim konusundaki top-
lantılarımızın, tartışmalarımızın, bilim adamlarımızla ve bu konudaki sektör
temsilcileriyle yapacağımız toplantıların amacı tahmin ediyorum ki turistik
tesislerde yer seçiminin somutlaştırılması konusu olursa daha olumlu olur.
Nerelere otel yaparsak, nerelere turistik tesisler yaparsak daha iyi çalışır
dersek belki yatırımcılara daha iyi hizmet etmiş oluruz. Yani bankada pa-
rası olup da belli bir miktar faiz getirisiyle yetinmek durumunda kalan bu iş-
ten de pek memnun olmayan iş adamlarımız, belki bizim böyle varacağı-
mız somut sonuçlardan istifade edebilir. Şu noktada, şu mevkide bir otel
kurmak mümkün, ben bu oteli kurarım veya birkaç kişi bir araya gelir böy-
le bir çalışma yapılabilir ya da kendileri ne yapabilirler çeşitli uluslararası
ya da ulusal otel zincirleri var onların işletmesi alınabilir, böyle ufak tefek
hamlelerin bu konudaki gelişmeyi hızlandıracağını ve bu iş bir kere başla-
dıktan sonra bu konuda tesisleşmenin artacağına inanıyorum. Meseleye
geniş boyuta, yani turizmin bütün boyutlarıyla bakmak lazım, İstanbul gibi
bir metropolde yaşayan insanların icabında o şehrin gürültüsünden, patır-
tısından, trafik yorgunluğundan kurtulmak için de hafta içinde veya hafta
sonunda, sevdiği birkaç insanla birlikte, doğayla baş başa kalabileceği, her
yere yürüme mesafesinde ulaşabileceği bir yerde birkaç gün geçirmek bi-
le onlara değişik gelecektir. Yeter ki biz bu konuda ürünümüzü belirleyelim,
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Ürünümüzü satmak için bir arz da bulalım, müşterisi mutlaka çıkacaktır.
Hani iktisat tesrisinde vardır ya her arz kendi talebini yaratır diye biz şu an-
da arzımız yok, kendi kendimize talep şöyle mi olur böyle mi olur diyoruz.
Önce bir arz için elimizi kolumuzu sıvayalım, bir düşünelim. Burada katılı-
mıyla katkıda bulunan, toplantıyı güçlendiren arkadaşlarımızın tamamına
teşekkür ediyorum.

CAVİT ÇAĞLAYAN - Belediye Başkanı
Sayın Valim mikrofon sizdeyken bizim en önemli pazarlayacağımız yer-

lerden bir tanesi Dupnisa Mağarası. Uzun süredir gitmemiştim gidince çok
beğendim. Bir resim gibi sanki mağaranın içi, dere de geçiyor mağaranın
kenarından, ağaçlıkta var.

HÜSEYİN AVNİ ÇOŞ  - Kırklareli Valisi
Orada otel yapacak olan varsa bizim orada özel idare olarak arsamız

var, belki tahsis edebiliriz.
CAVİT ÇAĞLAYAN - Belediye Başkanı:
Otel belki olmaz ama ormanın etrafının daha gelişmesi, güzelleştirilme-

si veya özel idarenin yetkisi var mı oradaki bir bölüm tahsis edilse, çünkü
orman işletmelerinin pek yatırım yapabileceğini sanmıyorum.

HÜSEYİN AVNİ ÇOŞ - Kırklareli Valisi
Ne yatırımı düşünülüyor sayın başkanım?
CAVİT ÇAĞLAYAN - Belediye Başkanı
En azından o dere kenarlarını piknik alanı olarak düzenlemek
HÜSEYİN AVNİ ÇOŞ - Kırklareli Valisi
Piknik alanı bir şey getirmiyor, götürüyor. Zaten piknik yapan adamlar

malzemelerini oradan buradan satın alıyor, çöpünü bırakıp gidiyor. Bir de bir
kısım vatandaşımızda meşrubatın şişesini kırıp sağa sola saçıyor, onun
verdiği bir rahatsızlıkta var. Ben mesire alanlarına bakıyorum maalesef böy-
le bir terbiyesizlikte var. Vatandaş içiyo,r ne içiyorsa içtiği şişeyi bir de kırıp,
oradaki tekrar gelecek piknikçilerin can emniyetini, mal emniyetini tehlikeye
atıyor. Bu son derece ilkel bir davranış. Dolayısıyla böyle iptidai piknikçiler
anlayışı yerine, düzenli belki orada belli bir hizmet de veren, çünkü herkes
orada piknik yapmak istemiyor. Orada tüpünü, karpuzunu, mangalını getir-
mekten ziyade bir hizmet sunulsun, bir iki işletme olsun, o işletmeden hiz-
met satın alsın, mal satın alsın. Bu daha ekonomik, daha iyi bir şey. Belki
ufak tefek oranın dokusuna uygun otel olabilir, motel olabilir, belki etrafında
yakın köyler var, oralarda pansiyonculuk geliştirilebilir. Bu konuda biz her
türlü girişimcilerin tekliflerine açığız. Yeter ki gelsinler bize başvursunlar. Biz
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onlara yol yöntem gösteririz, akıl da veririz. Onun ötesinde yapacakları ya-
tırımları kolaylaştıracak çözümler de üretiriz beraberce.

YRD. DOÇ. DR. GÜLNUR ETİ İÇLİ

Bu mağarayla ilgili mesela ben hiç görmemiştim. 3 sene önce ilk defa git-
tim. Giderken kafamda çok değişik yerler canlandırmışım herhalde, çok iyi
bir yer bekliyordum, iyi bir düzen bekliyordum. Gittiğimde çok şaşırdım. İn-
sanlar mağaranın önünde piknik yapıyordu. Böyle bir şey olur mu yani ba-
na ters geliyor. Mağaranın tam tersine etrafının gayet düzenli, bir rehber eş-
liğinde gezebileceğim bir yer olması gerekirdi. Hâlbuki içi çok güzel, gerçek-
ten görülmesi gereken bir yer ama etrafında piknik yapılmaz yani bu benim
şahsi düşüncem. Piknik yerlerinin ayrıca oluşturulması, sadece oralarda
piknik yapılması o çevrenin de korunması açısından bence çok önemli.

HÜSEYİN AVNİ ÇOŞ - Kırklareli Valisi
Hocama teşekkür ediyorum. Tabii böyle tartışmaya geldiğimiz zaman za-

man yetişmez. İsterseniz şöyle yapalım. Çünkü bu değerlendirmeleri, görüş
alışverişlerini bir başka toplantıya havale edelim. Mesela bir toplantımızın
adı Dupnisa’da ne yapabiliriz, daha iyi nasıl pazarlayabiliriz somutlaştırarak.
Başka toplantı Kıyıköy ile ilgili olur, bir başkası İğneada olur vesaire. Diğer
köy turizmini, kırsal turizmi nasıl geliştirebiliriz. Buna benzer konularda özel
tartışmalar, toplantılar yapabiliriz. Zannederim bunlar daha somut sonuçla-
ra ulaşmamızı sağlayacaktır. Ben bu nedenle hocamın söyledikleri konula-
rın lehinde, aleyhinde ya da çok farklı açılımlarda bulunacak arkadaşlarımız
muhakkak vardır ama burada bu değerlendirmelerin maksada yeterli oldu-
ğunu, meselenin anlaşılmasına yeterli olduğunu düşünüyorum. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’ndan da arkadaşımızda var o da katkıda bulunacak. Ben
çok teşekkür ediyorum. Önemli olan bu toplantılarda konuşmamız, bunu ge-
niş bir çerçevede, geniş bir platformda tartışmamız lazım. Biraz önce o üni-
versite öğrencisi genç arkadaşımızın da, onun arkadaşlarının da sunabile-
cekleri güzel öneriler, teklifler olabilir. Akıl akıldan üstündür. O açıdan böyle
katılımcı, paylaşımcı, demokratik bir toplantı olursa, düzenlenirse biz buna
katılırız ya da biz de düzenleriz gerekiyorsa, bu konuları orada daha tefer-
ruatlı olarak konuşalım diyorum, tekrar teşekkür ediyorum.

MİNUR SAYGIN - Anadolu Üniversitesi
Ben bölgemize uygun bir önerde bulunmak istiyordum. Haberlerde izle-

miştim. Kayseri’de, her sene ilkbaharda Erciyes Dağında, Kayseri’nin en’le-
ri tespit ediliyor ve orada ödülleri veriliyor. Mesela Kayseri’nin 2008 yılında-
ki en başarılı iş adamı, en başarılı bürokratı, en başarılı sporcusu vesaire
ve onlar belli bir salonda değil de dağın zirvesinde veriliyor, bu ilginç bir yak-
laşım. Bizim de bir dağımız var. Istıranca Dağları, yeni adıyla Yıldız Dağla-
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rı. Istıranca İzcilik Kulübümüz, Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü-
müzün, Pınarhisar Belediyemizin, Pınarhisar Kaymakamlığının geçen sene
özel bir girişimi oldu. Gerçi Kırklareli’nde pek duyulmadı ama Yıldız Dağı
üzerinde bir çıplak tepemiz var, orada biz kamp kurduk, gece ateşler yakıl-
dı, Bulgaristan’dan folklor ekipleri geldi, yerel sanatçılar orada şarkılar, tür-
küler söylediler, güzel kamplar yapıldı. Yine Levent bey orada Evciler Göle-
ti’nde geçen sene kano yarışmaları düzenlemişti. Aslında bunları Levent
beyin açıklaması lazım ama kendisi mütevazi davranıyor. Bu sene de ya-
maç paraşütünü düşünüyor. Böyle şekillenebilir. Doğal güzelliklerimizi, o
bakir araziyi bu şekilde daha iyi tanıtabiliriz diye düşünüyorum. Buna sade-
ce Pınarhisar yöresi olarak değil de, Kırklareli Valiliği ile daha geniş bir ka-
tılımla, daha iyi etkinliklerle daha iyi tanıtılacağı kanısındayım. Bir de bir şe-
yi önermek istiyordum ben burada Dupnisa, Bulgarcada mağara demek, in
demek. Biz Dupnisa Mağarası diyerek mağara mağarası diyoruz. Bence
yanlış bir tarif. Nasıl Istıranca Bulgarca bir terim, onun Türkçe karşılığını Yıl-
dız Dağları koyduysak, Dupnisa Mağarasının içinden de çok duru bir su akı-
yor, ben Durusu Mağarası denilmesini öneriyorum. Teşekkür ederim.
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PANEL

Kırklareli İlinin Ekonomik Gelişmesinde 

Ana Strateji Ne Olmalı

Başkan : Prof. Dr. Sudi APAK
Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi
İ.A.V. Danışma Kurulu Üyesi

Üyeler (*): Turhan ALTINTEL
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Müsteşar Yardımcısı

: Dr. Metin ÖZASLAN
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: Mehmet TAŞAN
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BAŞKAN: PROF. DR. SUDİ APAK

Sayın Valim, Sayın Başkanım, Sayın Rektörüm, İktisadi Araştırmalar
Vakfı’nın değerli başkanı bu öğleden sonraki panelimizde Kırklareli’nin eko-
nomik gelişmesinde ana strateji ne olmalı konusu tartışılacak. Çok değerli
benim yakın dostlarım, burada tanıştığım çok değerli uzmanlar, arkadaşlar,
sayın müsteşarlar onun için bu Kırklareli konusunda bunun önemli konuları
ortaya çıkaracağını ben zannediyorum. Şimdi zaman açısından baktığımız
zaman burada bir saatlik bir süre var, aşağı yukarı 10 dakikayla sınırlı ko-
nuşmalar soru cevapla biz bunu daha da genişletebiliriz. Öncelikle ben bu-
radaki sırayı takip etmek istiyorum. Sayın Turhan Altıntel Kırklareli Ticaret
Borsası Başkanı, buyurun Turhan bey
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TURHAN ALTINTEL
Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı

Sayın Bakanım, Milletvekillerini, Sayın Valim,
Sayın Başkanım, Değerli Oda ve Borsa Başkanları ve Konuklarımız,
Kırklareli ekonomik sorunlarının gerçekleşmesi ve ana statünün oluşma-

sı. Bugün hem Açılış hem de Bölge Toplantısı mutluluğunu bir arada yaşı-
yorum.

Sizlere gelmişken kısaca Kırklareli nin tanıtımını, tarımdaki sorunları ,
çözümleri, Kırklareli’mizin temel sorunlarından kısaca bahsetmek istiyorum.

Kırklareli Trakya’nın üç ilinden biridir. Kendi sorunları ve fırsatlarıyla di-
ğer illerden çok az farkla ayrılır.

Türkiye dünyada en çok konuşulan ülkelerden biridir.
Kırklareli sınır ili olma özelliğinden dolayı dünyaya açılmıştır.
Bilindiği üzere ekonomi üç ana sektörden oluşmaktadır. Tarım sektörü,

sanayi sektörü ve hizmetler sektörü, üç sektör birbirine bağımlı ve birbirle-
riyle daima iletişim içindedirler. Bu nedenle tarım, sanayi ve hizmetler ke-
simlerinin gelişmeleri birbirinden bağımsız olarak düşünülmemelidir. Kalkın-
ma bir bütündür ve sektörlerin karşılıklı bağımlılık yapısı içinde dengeli ola-
rak gelişmelerini gerektirir. Bu nedenle sektörlere yapılacak devlet yardım-
ları uyum içinde olmalıdır.

Kırklareli’mizin zayıf ve güçlü yönleri bulunmaktadır.
İlimizin güçlü yönleri:

1- Yetişmiş insan gücüne sahiptir.
2- Eğitim kalitesi çok yüksektir.
3- Verimli toprak ve su kaynaklarına sahiptir.
4- Ekonomik refah ve gelir düzeyi ülke ortalamasının üzerindedir.
5- Sanayi gelişme eğilimindedir.
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İlimizin zayıf yönlerine gelince;

1- Örgütlenme eğilimi maalesef yoktur.
2- Maalesef il göç vermektedir.
3- Turizm alt yapısı yetersizdir.
4- Çevre düzeni, planı yoktur.
5- Nüfus yaşlana eğilimindedir.
6- İlçeler arasında büyük gelişmişlik farklılıkları bulunmaktadır.
7- Sulama imkanları yeterince kullanılmamaktadır.
8- Demir ve deniz yolu ulaşımı gelişmemiştir.
Bütün bunlara rağmen İlimizin yatırımcıya yönelik avantajları da bulun-
maktadır.
• İstanbul ve Avrupa’ya çok yakındır.
• Mükemmel bir organize sanayimiz mevcuttur.
• Eski Doğu Bloku Ülkeleri iyi bir pazardır.
• Tarımda ürün çeşitliliği imkanı yaratılmıştır.
• Damızlık hayvan üretiminde gelişmeler yaşanmaktadır.
• Turizmin gelişme imkanı bulunmaktadır.
• Orman ve kültür varlıkları bir hayli zengindir.
• Sınır ötesi işbirliği çalışmalarına uygun bir ildir.
Kırklareli ilinde tarım sektörünün gelişimi sorunları ve hedeflerine kısaca

değinmek istiyorum.
Toplam 655 bin hektar il arazisinin 268 bin hektarlık yani % 41 lik bölü-

mü tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Ormanlık alan ise 239 bin hektar-
dır. Mera alanı 70 bin hektardır.

Trakyada 600 bin hektarlık alanda hububat ekimi yapılmaktadır. Bu Tür-
kiye buğday ekiminin % 5-7 sini, toplam üretimin ise % 11-13 ünü karşılar.
Bölgenin ortalama buğday verimi, Türkiye ortalamasından % 70-80 daha
fazladır.

Kırklarelinde ise yaklaşık 150 bin hektarda buğday ekimi yapılmakta ve
yılda 500 bin ton civarında ürün alınmaktadır. İkinci ve en önemli ürünü ay-
çiçeği, 65 bin hektarlık alanda ekimi yapılmakta ve 110 bin ton dolayında
mahsül elde edilmektedir.
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Tarım arazilerinin çok parçalı dağınık olması ve miras nedeniyle parça-
lanmaların devam etmesi yıllardır ülke tarımının ciddi sorunudur. Köy hiz-
metleri Genel Müdürlüğünün toprak toplulaştırma konusunda sulama alan-
larında yaptığı çalışmalar olumlu olmakla birlikte, Türkiye genelinde son de-
rece yetersizdir. Toprakların parçalanması üretim maliyetlerini artırmakta ve
rasyonel tarımsal üretimi ve mekanizasyonu adeta olanaksız hale getirmek-
tedir. Dağınık ve parçalı araziler, toplulaştırma ve engebeli arazilerin tesvi-
yesiyle işlemeye daha uygun hale getirilmelidir. Üreticilerde toplulaştırmaya
karşı olan psikolojik tepkinin aşılması için çiftçi eğitimi önemli bir araçtır.

Girdi kullanımı ilin bazı yörelerinde yetersiz düzeyde iken, bazı yörele-
rinde gübre başta olmak üzere aşırı girdi kullanımı toprak yorgunluğu ve
ürün verimlerinde düşüşe neden olmaktadır. Ayrıca, aşırı girdi kullanımı kıt
kaynakların israf edilmesine ve yer altı sularının kirlenmesi gibi üründe ilaç
kalıntıları vb çevre sorunlarına yol açmaktadır. Bu konuda Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığının yayım elemanlarına çiftçi eğitimi başta olmak üzere önem-
li görevler düşmektedir.

Trakya’da ikinci ürün yaygın değildir. Tahılların erken hasat edildiği ve
sulanabilen alanlarda fasulye yetiştirilebildiği veya sebze ekimi yapılabildiği
takdirde ikinci ürün yetiştirmek mümkündür. İstanbul gibi büyük bir pazara
yakınlık bölge tarımı açısından bir avantajdır.

Sadece bitki yetiştirmek karlı ve sürdürülebilir tarım için yeterli değildir.
Hasat edilen ürünü çeşidine ve türüne göre işleyecek (salça, konserve,

şarap) yada depolayacak mekanizmaların olmayışı üretici ve sanayici için
büyük sıkıntılar doğurmaktadır.

Gerekli düzenlemelerle kurulacak fabrikalar ve lisanslı depolar sayesin-
de ürün planlamasında piyasaya sağlıklı ürün akışını sağlamada faydalı
olacaktır.

Hayvancılık potansiyeli yüksek olan ilimizde hayvancılık desteklenerek
damızlık üretimi ile ülkemizin damızlık ihtiyacını karşılamada aynı zamanda
ilimizde kurulu 63 süt işletmesine kaliteli ve yeterli süt sağlamaya devam et-
mesi sağlanmalıdır.

İşsizlik ile ilgili en büyük beklentimiz teşvik kapsamına alınmamız ve do-
layısıyla alt yapısının %99 u tamamlanmış olan organize sanayi bölgemize
özellikle tarıma dayalı sanayi gelmesini sağlamalıyız. Tarıma dayalı sanayi-
nin gelişi hem fabrikada istihdam sağlanması hem de fabrikaya hammadde
sağlayacak olan tarımda istihdam ve ürün çeşitlenmesi ile tarımsal kazanç-
larda artışı birlikte getirecektir.

Kırklareli tarımının sorunlarını Türkiye tarımının sorunlarından soyutla-
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mak olası değildir. Bunun için her şeyden önce ülkesel düzeyde tutarlı ve
uzun vadeli tarım politikaları oluşturmak ve uygulamak gerekir. Bu bağlam-
da tarımsal kalkınmayı hızlandırmak, üreticilerin refah ve gelir düzeylerini
artırmak için yapısal ve sosyal tarım politikaları uygulanmalıdır.

Tarımda İşsizlik sorununu çözebilmek ve kırsal kesimden kentlere olan
plansız göçü önleyebilmek için, işletmelerde işgücü ve üretim planlaması
yapılmalı, tarımsal faaliyetlerin bütün bir yıla yayılması sağlanmalıdır. Örne-
ğin, işletmelerde ürün deseninde farklılaşmaya gidilmesi, ekim nöbeti ve
hayvancılığın geliştirilmesi, emek yoğun üretime ağırlık verilmesiyle yılın
her ayında üreticilere iş olanağı sağlanabilir.
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MEHMET BAKIRCI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve

İşletmeler Genel Müdürlüğü
Arazi Tahsis Dairesi Başkanı

KIRKLARELİ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİNDE ANA STRATEJİ

NE OLMALIDIR?

Sayın Başkan, Sayın Milletvekili, Sayın Vali, Saygıdeğer Konuklar, Say-
gıdeğer Basın Mensupları

İktisadi Araştırmalar Vakfı’nca düzenlenen "Kırklareli İli’nin Ekonomik
Gelişmesi konulu seminere hoş geldiniz.

Ben, Kırklareli İli’nin Turizm potansiyeli ve turizmle ilgili konulara geçme-
den önce Dünya’da Turizm hareketlerinin oluşması ile ilgili bilgi vermek is-
tiyorum.

TURİZM HAREKETLERİNİN OLUŞMASI

İnsanların ekonomik güçlerinin artması, iş dışında harcayacakları za-
manlarda eğlenmek, dinlenmek, seyahat etmek gibi etkinliklere ilgilerini de
arttırmaktadır. Buna paralel olarak iş hayatının tekdüzeliği, günlük hayatın
getirdiği stres gibi etkenler bu ilgiyi ihtiyaca dönüştürmektedir. Dinlenme,
eğlenme seyahat etme isteklerinin artması, turizm hareketlerinin büyümesi-
ne ve turizm sektörünün gelişmesine neden olmaktadır. Teknoloji ve iletişi-
min gelişmesi de turizm sektörünü uluslar arası boyutlara taşımaktadır.

Ülke ekonomisinde oldukça önemli bir konuma sahip olan turizmin bo-
yutları giderek daha da artmaktadır. Turizm bazı ülkelerde ödemeler denge-
sinde büyük bir gider kalemi oluştururken (turist gönderen ülkeler) bazıların-
da ise ihracat gelirlerinin %20’lerini aşan bir kaynak oluşturmaktadır. Türki-
ye’nin turizm gelirlerinin ihracat gelirleri ve turizm giderlerinin ithalat giderle-
rine oranı %16,6’dır.

Turizm sektöründe yapılan her türlü harcama ekonomide bir hareketlilik,
canlılık oluşturmakta ve ülke ekonomisini de değişik şekillerde etkilemekte-
dir. Turizmin ülke ekonomisindeki etkileri ana başlıklarıyla şöyle sıralanabi-
lir.
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1) Döviz girdisi sağlaması nedeniyle dış ödemeler dengesini olumlu et-
kiler.

2) Ödemeler bilançosunun aktif artan vermesi ve milli paraya talebin
artması ile milli paranın talebi artar.

3) Artan talep doğrultusunda yatırımları arttırır.
4) Turizm gelirinin tekrar dağılımı ve dolaylı etkileri ekonomiyi canlan-

dırır.
5) Turistik faaliyetlerden alınan vergi vb. kamu gelirleriyle birlikte dev-

let gelirlerini arttırır.
6) Turizmin beraberinde geliştirdiği 6’sı temel 32’si alt olmak üzere top-

lam 38 sektörü etkiliyor.
7) Turizm gelirlerinin yarattığı katma değer etkisiyle GSMH’yı arttırır.
8) İstihdam etkisi yaratır.
9) Hizmet sektörünün gelişmesine katkı sağlar.
10) Altyapı hizmetlerinin yapılmasına ve gelişmesine etken olur.
Turizmin ülke ekonomisine sağladığı etkilerin düzeyi, aynı zamanda tu-

rizm sektörünün gelişme düzeyini gösterir.
Turizm gelirlerinin GSMH içinde aldıkları payının oranının yüksek olma-

sı turizmim önemli bir boyuta ulaştığının bir göstergesidir. Ülkemizde 2008
yılı turizm gelirlerinin GSYİH içindeki payı %3’dür.Türkiye’nin mevcut turizm
potansiyeli düşünülürse bu rakamın artması gerekmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKO TURİZM

Eko-turizm kavramı yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahiptir ve sürdürüle-
bilirlik tartışmaları ile gündeme gelerek popüler olmuştur. Eko-turizm doğa-
severler ve çevre duyarlılığı olan turistlerin hareketlerinden daha geniş ve
kapsamlı bir konudur. Gerçekte bu olgu, çevresel, ekonomik ve sosyal iliş-
kilerin bir bütünüdür.

Turizm pazarında, doğaya yönelik turizm olarak tarif edilen eko-turizm,
sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Uluslar arası Eko-turizm
Topluluğu TIES ise (The International Ecotourism Society) Eko-turizmi; ge-
nellikle küçük gruplar halinde yapılırken; konaklama ve yeme içme türü hiz-
metlerinin de çoğunlukla yerel düzeydeki küçük ve orta ölçekli firmalar tara-
fından verilmesi şeklinde tarif etmektedir.

Eko turizm, doğal ve kırsal alanlarda doğal ve kültürel mirasın korunma-
sında önemli katkıları olabilecek bir turizm olgusudur. Kaynakların koruna-
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rak kullanılması amaçlanırken yeni kaynakların kullanıma açılması yerine
öncelikle kullanılmış olanların değerlendirilmesi ve yeni kaynakların kullanı-
mının aza indirilmesi bu olguda esastır.

Ülkemiz yaklaşık 8000 km uzunluğunda sahilleri, çeşitli uygarlıklardan
kalan paha biçilmez kültür hazineleri dünyanın çok az ülkesinde bulunan
doğa güzellikleri ve iklim farklılıkları ile büyük bir turizm potansiyeline sahip-
tir. Türkiye dağları, yaylaları, mağaraları, akarsuları, gölleri, termal kaynak-
ları ile çok geniş bir turizm seçenekleri yelpazesini oluşturmaktadır.

Dünya’daki hızlı ekonomik siyasal teknolojik gelişmeler ve değişimlere
paralel olarak turizm tüketim kalıplarında da son yıllarda önemli bir değişim
gözlemlenmektedir. Giderek lüks turizm hareketlerine katılım azalmakta, Bir
tür doyum sınırına gelen alışılmış turizm merkezlerinden uzaklaşma yönün-
de bir eğilim yaşanmaktadır. Zamanla daha da belirginleşen yeni tip turistin
beklentileri "deniz, kum, güneş üçgeninden uzak doğa ile iç içe abartılı ol-
mayan tesislerde iyi bir oda, iyi hizmet ve tüm bunların başında bozulma-
mış ve temiz bir çevrede aktif bir tatil olarak özetlenmektedir.

Eko turizm anlayışı maksimum kar sağlamak isteyen kitle turizmi yerine
bireysel veya daha küçük gruplar halinde gelecek turistleri çekmeyi, turizm
aktivitesini daha geniş bir alana yaymayı, farklı mekânlara yaygınlaştırmayı
tercih eder. Eko turizm, turizm alanlarında kısa bir zaman diliminde çevre-
de büyük bir baskının yaratılmasını, kalabalıklaşmayı da önleyecek nitelik-
tedir. Ülkemizin en önemli sorunlarının başında işsizlik, alt yapısızlık ve sos-
yal donatımsızlık nedeniyle kırdan kente yoğun yığılmalara ve buna bağlı
olarak da gecekondulaşmaya, orman alanları da dâhil kamu mülkiyetindeki
taşınmazların yağmalanmasına, alt yapı yetersizliğine, işsiz genç nüfusun
suçluluk oranlarının artmasına neden olmaktadır. Kırsal alanda ek iş yara-
tılması, bu işin turizm sektörü gibi sosyal yönü zengin bir alanda olması, ge-
lişmiş kentsel yörelerden az gelişmiş kırsal alana hem ekonomik hem de
sosyal katkı sağlayacaktır.

KIRKLARELİ İLİNİN TURİZM POTANSİYELİ

İlin turizm potansiyeline baktığımızda kültür ve doğaya dayalı turizm tür-
leri potansiyeli karşımıza çıkmaktadır. İl’de antik çağlardan günümüze ka-
dar gelebilen arkeolojik eserler bulunmakla birlikte Osmanlı İmparatorluğu
döneminde yapılan dini ve sivil mimari örneklerini görebiliriz.

Kırklareli’nde hem Karadeniz hem de Orta Avrupa’ya özgü kara ikliminin
etkili olması aynı zamanda, jeolojik ve coğrafi yapı ilin bitki örtüsüne ve ya-
ban hayatına zenginlik getirmiştir.

Marmara Bölgesi’nin Avrupa yakasında yer alan bölge; kuzeyde Karade-
niz, güneyde Ege Denizine kadar uzanan çanaktır. Bölge içerisinde kültürel
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eserler ve doğal çeşitlilik açısından Edirne, Kırklareli gibi oldukça önemli
alanlar bulunmaktadır.

Kırklareli Trakya’nın verimli ovalarına sahip bereketli bir tarım beldesine,
bir yandan da Yıldız Dağları’nın çok büyük bir kısmını sınırları içerisinde bu-
lunduran eşsiz bir orman örtüsüne, ayrıca 60 kilometre kıyı şeridine sahip-
tir.

Bölgenin, en önemli merkezlerimizden biri olan İstanbul’a olan yakınlığı
nedeniyle ve yukarıda bahsi geçen özelliklerinden dolayı;

• Saroz ve çevresi ile Kırklareli civarının kıyı turizmi ile birlikte doğal
kaynak çeşitliliği de göz önünde bulundurularak; doğa yürüyüşü, su
altı dalış, atlı doğa yürüyüşü, foto safari, biyolojik çeşitlilik v.b. açıla-
rından değerlendirilmesi,

• Kırklareli İli sınırları içerisinde yer alan İğneada’nın eko-turizm kap-
samında değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bölgede gerçekleştirilecek turizm yatırımları ile birlikte yoğun bir gelişme
öngörülmektedir. Bu nedenle mevcut yatak kapasitesine yeni yatak sayıları
eklenirken gerçekleştirilmesi öngörülen turizm çeşitliliği dikkate alınmalıdır.

Bölgede pansiyonculuk ve butik otelcilik temelli konaklama altyapının
geliştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, bölgede (Edirne-Kırklareli-Tekirdağ) bu-
lunan yatak niteliğinin yükseltilerek konaklama kapasitesinin de yükseltil-
mesi hedeflenmektedir.

Marmara Bölgesi’nin Trakya kesimindeki İğneada ve Kıyıköy yerleşme-
leri Kırklareli İli’nin Karadeniz kıyısında yer almaktadır. Bulgaristan’ın gü-
neydoğusundan başlayan kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda Karadeniz
kıyısına paralel olarak uzanan Istranca Dağları ilin önemli bir bölümünü yük-
seltip hareketlendirmesine karşın dağların doğu kesiminde Karadeniz kıyı-
sında kalan 50 km.lik bir bant boyunca oldukça düzlük bir özellik göster-
mektedir.

Bu bölgede çok önemli bir kıyı turizm potansiyelini içerebilecek İğneada,
Kıyıköy(Midye), Limanköy ve Çilingöz koyları bulunmaktadır. Orman, deniz
ve tarihin birleşimine olanak sağlayan bölgede kültür turizmi ve eko-turizmi
yanında kıyı turizminin de geliştirilmesine yönelik turizm konaklama tesisle-
rinin, kamping alanlarının, ev pansiyonculuğunun, günübirlik kullanım alan-
larının ve doğa sporları (dağ, doğa yürüyüşü, mağara turizmi) gibi faaliyet-
lerin bir bütün olarak oluşturulması öngörülmektedir.
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1. Kültürel Değerler

2. Doğal Değerler

1.1. Müze ve Ören Yerleri

Kırklareli Müzesi

• Dolmenler (Kapaklı Kaya Mezarları) Menhirler (Dikili Taş) Aşağıpınar
Höyüğü Kanlıgeçit Höyüğü Vize Kalesi

• Kıyıköy Kalesi Koyva Kalesi Yoğuntaş (Polos) Kalesi
• Mağara Turizmi Dağ ve Doğa Yürüyüş Turizmi Bisiklet Turizmi Kamp

ve Karavan Turizmi Sportif Olta Balıkçılığı Su Altı Dalış Turizmi Atlı
Doğa Yürüyüşü Biyolojik Çeşitlilik (Longoz Subasar Ormanı) Yaban
Hayatı

• Ornitoloji (Kuş gözlemciliği) Foto Safari
1.2. Diğer Tarihi Yapılar

• Kadı Camisi
• Beyazıt Camisi
• Karakaşbey Camisi
• Hızırbey Camisi (Büyük Cami)
• Kapan Camisi
• Cedid Ali Paşa Camisi
• Fatih (Eski) Camisi
• Küçük Ayasofya (Gazi Süleyman Paşa) Camisi
• Hasan Bey Camisi
• Sadri Bey Camisi
• Sokullu Camisi
• Sadıkağa Camisi
• Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi
• Sokullu Medresesi
• Aya Nikola Manastırı
• Kayyumoğlu Çeşmesi
• Karaumurbey Çeşmesi
• Dördüzlü (Dört Yüzlü) Çeşme
• Cemilzade Mahmut Ağa Çeşmesi
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• Sultan Çeşmesi
• Babaeski Köprüsü
• Alpulu (Sinanlı) Köprüsü
• Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü
• Küçük Köprü
• Hızırbey Hamamı (Çifte Hamam)
• Sokullu Hamamı
• Arasta (Bedesten)
• Zindan Baba Türbesi
• Eski Kırklareli Evleri (Binalar)
Turizmle İlgili Yukarıda Verilen Bilgiler Işığında Kırklareli İlinin Eko-

nomik Gelişmesinde Ana Strateji Ne Olmalıdır?

Stratejinin kelime anlamı; önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tu-
tulan yol olarak belirtilmektedir. Buna göre turizm yatırım projelerini uygula-
nabilir kılacak teşvikler ile turizm sektöründe yatırımların arttırılması sağlan-
dığı taktirde İstanbul’a yakınlığı, Dereköy Sınır Kapısı ve eşsiz doğal değer-
lerinin bulunması nedeniyle, Eko Turizm diye adlandırdığımız (Alternatif Tu-
rizm türlerinin tamamını kapsıyor) turizm türü ana strateji olmalıdır.

Bu stratejiye ulaşmak için;

• Tarihi ve doğal değerlerin planlı bir yaklaşım ve koruma kullanma
dengesi içerisinde olmasının sağlanması, bu sistem içerisinde bölge-
ye gelecek turistlerin dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarının karşılanma-
sı ve bunun sonucu olarak yöre insanına maddi katkı sağlanması;

• Ekonomik gelişimi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir, top-
lum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yak-
laşımı ortaya konduğu, iyi yönetişim ilkesi çerçevesinde ulusal, böl-
geler arası, il ve noktasal düzeyde turizm sektörü ile ilgili kamu ve
özel sektör kuruluşları ve Sivil Toplum örgütlerinin karar verme süreç-
lerine katılımlarını sağlayacak konseyler bazında kurumsallaşmaya
gidilmesi hedeflenmelidir.
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ERTUĞRUL ZİYA ÇETİNTAŞ
Kırklareli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı

Sayın Valim
Sayın Belediye Başkanım
Değerli konuklar
“İlimizin Ekonomik Gelişmesinde Ana Strateji Ne Olmalıdır” konu-

sunu değerlendirirken ekonomik gelişme hangi sektörler bazında ele alın-
malı gerekir diye bir düşünceden yola çıktığımızda konuya 3 ana başlık al-
tında değinmek istiyorum

Bu başlıklar aynı zamanda değerli hocalarımızın tebliğlerinin konuları
olan Sanayi - Tarım, Hayvancılık Orman ve Turizmdir.

Bu ana başlıkların yanında Kırklareli Üniversitesi ve Dereköy Gümrük
Kapısı da ekonomimizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır.

Öncelikle bu başlıkların mevcut durumlarını sağlıklı ve doğru bir şekilde
teşhis edersek ileriye dönük nasıl bir yolun doğru strateji olacağı konusun-
da akılcı fikirler üretmemiz mümkün olabilir.

Hepimizin bildiği gibi doğru teşhis tedavinin yarısıdır deyimi bu anlamda
sağlıklı sonuçlara varılmasında ön plana çıkmaktadır.

TSO olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucu bölgemizde tarım, hay-
vancılık ve buna dayalı sanayinin öncelikli ele alınmasının önemi ortaya çık-
maktadır.

Toplam 655.000 hektar arazimizin yüzde 40’lık bölümünün orman yüzde
40’lık bölümünün tarım yüzde 5’inin mera yüzde 15’inin de kültür dışı arazi
olduğundan hareketle tarım hayvancılık ve orman konusunu değerlendirir-
ken ilimizin topraklarının yüzde 80’ininden bahsetmekte olduğumuzu vurgu-
lamak isterim.

İlimizin ekonomik gelişmesindeki ana stratejinin tarım ve hayvancılık
ağırlıklı olmasının dayanaklarının başında tabiatın bölgemize bahşettiği
coğrafi şartlar bitki örtüsü ve iklim gelmektedir.

Bu tabiat şartları, bitki örtüsü ve iklim koşulları özellikle bölgemizin sütü-
ne ve etine üstün bir nitelik ile kalite kazandırmaktadır.
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Bu özellikler sayesinde süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar gibi süt mamul-
lerimiz ile etimiz ve köftemiz bölgemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmak-
tadır.

İlimizin tanıtılması ve markalaşmasında bu ürünlerin çok ciddi bir payı
vardır ve ileride de olacaktır.

Bölgemiz çiftçileri genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte gerçek-
leştirmektedir, ağırlıklı olarakta klasik tarım diye adlandırdığımız buğday ay-
çiçeği mısır gibi ürünler ekilmektedir.

İlimizin ileriye dönük kalkınma stratejisini tarım ve tarıma dayalı sanayi
olarak tanımlarken arazilerimizi iki bölgeye ayırmak uygun olur.

Bu bölgeler doğu - batı ekseninde Vize - Pınarhisar’dan gelen Kırklare-
li’nden İnece ve Edirne’ye devam eden eski İstanbul Yolu dediğimiz D-02
yolunun kuzeyi ve güneyidir.

Güneyde ağırlıklı klasik tarım yapılmakta olup sulama yatırımlarında ya-
pılacak artışlarla şuan % 17 civarında olan sulanabilir alanları arttırmamız
çok önemlidir.

Açık sulama dediğimiz salma sistemi yerine % 60 civarı tasarruf sağ-
lanan kapalı sulama sistemine yani yağmurlama veya damlama sistemi-
ne ağırlık verilerek bölgede hem ürün artışı ve su tasarrufu sağlanmış
olacak hemde açık sulamanın toprağa verdiği olumsuzluklar önlenmiş
olacaktır.

Sulama kooperatifleri ve çiftçilerimizin kapalı sulama ve damlama sis-
temleri için Tarım Bakanlığının ve Avrupa Birliğinin programlarından sıfır fa-
iz den hibeye kadar çeşitli kredi ve desteklerini takip ve tatbik etmelerine
yardımcı olunması gerekir.

Güney kuşaktaki arazilerde klasik tarım ürünleri olan buğday, ayçiçeği
ve mısırdan ziyade ileriki dönemlerde katma değeri yüksek meyvacılık, seb-
zecilik, bağcılık yapılmasına ağırlık vermemiz gerekmektedir.

Zaten son yıllarda girdi maliyetlerindeki yükselmelere karşın ürün fiyat-
larının düşerek içinden çıkılmaz bir duruma gelen, bölüne bölüne iyice kü-
çülmüş tarım arazilerinde klasik tahıl üretimi yapan çiftçilerimizin geçinme-
leri ve ayakta kalmaları neredeyse imkansız bir hal almıştır.

Dolayısı ile tahıl eken Küçük ve Orta boy çiftçilerimizden sulama imkanı
olanların sebzecilik, meyvecilik, bakliyat, bağcılık, seracılık gibi katmadeğe-
ri yüksek ürünlere yönelmelerinde yarar vardır.

İlimizin kuzey bölgeleri organik tarım ve hayvancılık için uygun potansi-
yel sahalardır.
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Kuzey-Batı Edirne sınırından Kuzey-Doğu Karadeniz kıyısına kadar olan
Yıldız Dağları eksenindeki topraklarda Organik tarım yapılarak yüzölçümü
açısından daha kısıtlı olan bu sahalardan hem verim hemde fiyat olarak
yüksek getiri elde edilebilir.

Organik tarım ve hayvancılık yapılarak yıllardır Balkan köyleri ve Balkan
köylüsü deyimlerinin özleştiği kısıtlı ekonomik şartlar ve fakirlik ile mücade-
le edilmiş olur.

Bu bölgelerde hayvanların yem gereksinimlerinin önemli bir bölümü ça-
yır, mera ve yayla gibi doğal otlama alanlarından karşılanabilir.

Orman köylerinde organik tarım ve hayvancılığın yaygınlaşması doğa ve
eko sistemin korunmasına, küçük çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına ve
bölgenin kalkınmasının hızlanmasına neden olacaktır.

Ayrıca eko turizmin gelişmesi, gıda sanayinin güçlenmesi, köyden kente
göçün önlenmesi ve başta çocuklar olmak üzere insanlarımızın daha sağ-
lıklı beslenmelerine olanak sağlanacaktır.

Bu konuda eğitim, denetim ve üretimden tüketime kadar iyi bir organi-
zasyon oluşturması, organik yem üretiminin arttırılması ve organik çayır-
meraların, otlakiyelerin yaygınlaşması gerekmektedir.

Organik tarım ve hayvancılığın klasik tarım ve hayvancılıktan daha yo-
ğun işçilik gerektirdiğini göz önüne aldığımızda bunun bölgedeki istihdam
sorununa yapacağı katkılarıda unutmamamız gerekir.

Sanayi konusuna gelince

İstanbul ve çevresindeki sanayinin şehir dışına taşınma ihtiyacına para-
lel olarak Çerkezköy, Çorlu bölgesinde yoğunlaşmış olan fabrikaların orta
vadede trakyadaki nispeten daha az sanayileşmiş alanlara doğru genişle-
mesi beklenmektedir.

Bu konuda organize sanayi bölgeleri sanayi bölgeleri ve küçük sanayi si-
teleri önemli roller üstlenmek durumundadır.

Zaten gerek tarım arazilerinin korunması açısından gerekse sağlıklı alt-
yapılara sahip çevreye yük olmayan çağdaş şartlarda üretim yapılmasına
göre planlanmış OSB’lerin de kurulma gayeleri de budur.

Trakyada hayrabolu malkara edirne gibi atıl kapasitedeki OSB’leri gibi
kırklareli osb ininde de 75 civarı tahsisi yapılmamış parseli bulunmaktadır.

Bu kırklareli OSB’sinin sanayiye ayrılmış alanının yaklaşık yüzde 80’idir
ve 2000 dönüm civarı bir alana tekabül eder. İlimizin geleceğinde sanayinin
yeri ve önemi açısından kırklareli OSB’si çok önemli bir olgu ve fırsattır.
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Kırklareli-İstanbul’a 1,5-2 saatlik bir mesafede olup birbirine paralel 3 ka-
rayolu hattı ile İstanbula bağlıdır.

Bu hatlardan biri mevcut otoban diğerleri yakında tamamı duble yola dö-
nüşecek olan E-5 ve duble yol çalışmaları başlamış olan Kırklareli-Pınarhi-
sar-Vize-Saray hattıdır

Avrupa pazarına türkiyenin karayolu ile en yakın illeri edirne ve kırklare-
lidir. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerine Dereköy, Hamzabey ve Kapıkule üze-
rinden karayolu yakınlığı bir avantajımızdır.

İğneada da planlanan liman sayesinde karadenizdeki pazarlara da de-
nizyolu ile ulaşabilecektir.

Bunlar lojistik açıdan ilimizin artılarıdır. Kırklarelinde deprem riskinin de
çok az olduğunuda eklememiz gerekir.

Bu açıdan OSB’deki boş parsellerin çevreyle barışık istihdam ağırlıklı
yüksek teknoloji bazında üretim yapan yatırımcı kuruluşlar için cazip şartlar
sunulan, ve bu tür firmaların bölgemize gelmeye teşvik edildiği bir OSB ola-
rak lanse edilmesi gerekmektedir.

Devlet yardımı almadığı için borcu olmayan kırklareli OSB’nin yeni yatı-
rımcıların gelmesi ile altyapısı tamamlanmış olan 1. Bölümden sonra 2 bö-
lümün altyapısı içinde kaynakları artmış olacaktır.

İlimizin sanayi açısından kuvvetli yönlerini tespit ederken istanbula dola-
yısı ile ülkenin en dinamik iç pazarına ve gelişmekte olan Doğu Avrupa ül-
kelerine olan yakınlığını ve ulaşım problemi olmadığını tespit ettik.

Çağdaş ve sağlıklı sanayiler için gerekli bir osb miz olduğunu da vurgu-
ladık. OSB’mizin enerji açısından da bir problemi olmadığını elektrik su do-
ğalgaz konularında kısa ve orta vadede bir sorun beklenmediğini de ekler-
sek ilimizin sanayi yatırımları için avantajlarına değinmiş olduk .

Peki teşhisleri doğru yaparsak tedavi başarılı olur demiştik. İlimizin sa-
nayi gelişimi için dezavantajları varmı? Bence onları da tespit edip göz önü-
ne almamız gerekir

Bütün ülkenin ve kırklarelinin de en büyük sorunlarından olan işsizlik ko-
nusunda hızlı artan bir işçi talebi karşısında. Yeterli ve kalifiye işgücü potan-
siyelimiz mevcut mu, bu konunun dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir.

Hızlı sanayileşme sonucu oluşabilecek işgücü eksikliği ve büyüyen k.eli
üniversitesi ile birlikte meydana gelebilecek nüfus artışları karşısında kırk-
larelimizin imar-alt ve üst yapılarınında buna göre hazırlıklı olması lazımdır

Sanayi için gerekli olan vasıflı işgücü konusunda meslek liselerinden da-
ha fazla faydalanmamız gerekmektedir.
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On yıl önce 1200 civarı olan k.eli e.m.l sinin bugünkü öğrenci sayısı 300-
400 lere düşmüştür. Bu düşüşte meslek lisesi mezunlarının üniversiteye gi-
rişlerinin kısıtlanması etkilidir.

İlimizdeki eml nin öğrenci sayısının düşüşünün diğer bir sebebi de bu
öğrencilerin okullarının devamı olan ve ilimizde bulunan teknik eğitim fakül-
tesine girememeleridir.

Endüstri meslek liselerinin mevcut bölümleri ile üniversitemizin teknik
eğitim fakültesinin bölümlerini birbirine uyumlu hale getirerek endüstri mes-
lek lisesinden teknik eğitim fakültesine öğrenci akışı sağlanmış olacak ve bu
okullara olan ilgi artacaktır. Meslek liseleri ile teknik eğitim fakültesinin bir-
birini destekleyen tamamlayan kalifiye işgücü ve teknik öğretmen yetiştir-
melerine olanak sağlanmış olacaktır. Buda ilimizde yatırım yapan ve yapa-
cak sanayicileri teşvik edecektir.

Sanayileşme, kurumsallaşma, ortaklık, işbirliği ve girişimcilik konusunda
bölge insanı olarak yeterince atak bir yapıya sahip olmadığımızı da tespit
etmek durumundayız. Bu da sanayileşmemizi ve sermaye birikimini yavaş-
latmaktadır.

Bu konuda bölgemizde gerek gençlere girişimcilik konusunda eğitim ve-
rilmesi ve bilgilendirilmesi gerekse işadamları ve tüccarların hatta çiftçi ve
köylülerimizin ortak proje ve yatırımlar konusunda geçmişteki olumsuz ör-
nek ve tecrübeleri bir kenara bırakması lazımdır.

Artık küçük olsun benim olsun düşüncesi ile işletmelerin rekabet güçle-
rini koruması ve bölgeselin dışına çıkabilmeleri çok zordur.

İlimiz turizm açısından da iyi bir potansiyele sahiptir.
Karadeniz kıyısındaki İğneada, Kıyıköy sahillerinin deniz ve kumsalları

senelerdir kısa sezon konusu nedeniyle yeterince gelişememiştir.
Halbuki buralardan daha kuzeyde bulunan bulgaristan sahillerinde turiz-

min yöreye katkıları daha fazladır.
Bölgenin konaklama tesislerinin nitelik ve nicelik yönünden artması ha-

linde istanbula olan yakınlığı ve tabiat şartlarından dolayı büyük bir turizm
potansiyeli oluşması mümkün olacaktıktır.

Deniz, göl, dağ ve ormanın bir arada olmasından dolayı bu kıyı şeridimi-
zin turizm potansiyeli sadece yazlık ve kıyı turizmi ile sınırlı olmayıp milli
park ilan edilen Kıyıköy çevresi ve dünyada örneği çok az olan Longoz Su-
basar ormanlarının özellikleri sayesinde 4 mevsim ekolojik turizm, av turiz-
mi ve dağ otelciliği açısından bölgeye katma değer üretmek için çok elve-
rişlidir.
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Bu doğal güzellikler ve yaban hayat turizm açısından değerlendirilmeli-
dir. Bölgede bulunan Dupnisa Mağarası da ilimiz için oldukça önemli olup
yurtiçi ve yurtdışından gelen turistlerin ilgisini çekmektedir.

M.Ö 8500 yıllarına uzanan Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Kazıları, Vize Antik
Tiyatrosu, Dokuzhöyük’teki Traklar zamanından kalan höyükler ilimizin tarih
ve kültür turizmi konusundaki değerleridir.

Yayla mahallesindeki tarihi evlerin restore edilebilmesi halinde hem Kırk-
lareli’ndeki önemli bir tarihi doku korunmuş olacaktır hem de turizme büyük
katkılar sağlanabilecektir.

İlimize alışveriş ve gezmek için gelen bulgar ve yunan vatandaşlarından
özellikle yunanlılar için yayla mahallesi önemli bir yer tutmaktadır.

Yayla evlerinin restorasyonu için yunanistan ile AB hibe programları çer-
çevesinde işbirliği yapılıp projeler üretilebilir. Yöresel ve geleneksel lezzet-
lerin sunulduğu tarihi restaurant ve butik oteller ile şehrin turizmine ve eko-
nomisine büyük katkılar sağlanabilir.

İlimiz ve çevresindeki otellerin ve konaklama tesislerinin sayılarının ve
kalitelerinin artması ile var olan bu turizm potansiyelimizin ekonomimize
katkısı önemli ölçüde artacaktır.

Yeni kurulan kırklareli üniversitesinin de ilimizin sosyal kültürel bilimsel
ve ekonomik hayatına önümüzdeki 10-15 yılda yapacağı katkılar çoktur.

Bu katkıların başında öğrenci ve öğretim üyelerinin sayılarının artması
ile ilin ticari hayatındaki hareketlenme söylenebilir.

Basit bir hesapla öğrenci sayısını bir öğrencinin aylık yapacağı harca-
mayla çarpıp bölgeye ve ticari hayata olacak ek kaynak tahmin edilebilir.

Yapılacak alt ve üst yapı yatırımlarının da bölge ekonomisine katkılarını
unutmamamız gerekir.

Üniversitemizin bilimsel ve akademik yönlerden de ilimizin ekonomisine
yapacağı pekçok dolaylı katkılar olacaktır. TSO olarak ekonomimizin geliş-
mesinde üniversitemizin yapacağı yönlendirici bilimsel çalışmalara olan
inancımız tamdır

Son olarak Dereköy Gümrük Kapısının modernizasyonu ve tır trafiğine
açılmasının ilimize katkılarına değinmek istiyorum.

Uzun yıllardır açılmasına çalışılan Dereköy Kapısı nihayet TOBB tarafın-
dan proje çizimlerinin tamamlanmasını müteakip önümüzdeki aylarda in-
şaatı ihale edilecektir.

İnşaatın en fazla 1 yıl sürmesi planlanmaktadır. Avrupa’dan Türkiye’ye
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giriş yapanlar için dereköy bir bakıma ülkemiz ve ilimizin vitrinidir.
Kuzey ve Doğu Avrupa bağlantısı ile ilimizin Bulgaristanın doğu bölgele-

riyle olan ticaretinde önemli bir yol kısalmasını sağlayacak olan çağdaş ve
modern bir gümrük kapısınında ilimiz ekonomisine ve gelişmesine gerek tu-
rizm yönünden gerekse ticari yönden büyük katkıları olacaktır.

Kırklarelinin ekonomik gelişmesindeki stratejilerin tespit edilip ortaya
konduğu bu semineri düzenleyerek bu yönde yaptığı çalışmalarla ülke eko-
nomisine yıllardır katkı sağlayan İAV.’nın değerli yöneticilerine ve başkanı

Sayın Prof. Dr. Ahmet İncekara’ya, organizasyona verdiği katkı ve des-
teklerden dolayı sayın valimiz ve sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Ay-
rıca seminerde değerli görüşlerini sunan sayın vekillerimize belediye başka-
nımıza ve sunumlarından dolayı tüm değerli hocalarımıza ve bürokratları-
mıza da teşekkürlerimi sunuyorum.
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Ali NURAL

T.C Başbakanlık Gümrük
Müsteşar Yardımcısı

TARİHÇE

• 1861 yılında Rüsumat Emaneti,
• 1931 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı,
• 1983 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
• 1993 yılından itibaren ve halen Gümrük Müsteşarlığı.

KIRKLARELİ İLİ’NİN EKONOMİK GELİŞMESİNDE 

ANA STRATEJİ NE OLMALI?

I. GÜMRÜK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
II. KIRKLARELİ İLİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRME
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GÜMRÜK KAPILARI

TAŞRA

Türkiye’nin dışarıya açık; kara, deniz ve hava gümrük kapısı sayı-
sı 120 dir.
(Kara hudut kapısı 20,
Demiryolu Hudut Kapısı 7,
Deniz Hudut Kapısı 50,
Hava Hudut Kapısı 43 tür)

TAŞRA

• 18 Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü,
• 145 Gümrük Müdürlüğü,
• 96 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü,

• 140 Bölge Amirliği,
• 264 Kısım Amirliği,

• 4 Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü,
• 14 TASİŞ İşletme Şube Müdürlüğü,

• 6 Şeflik
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TÜRK GÜMRÜK İDARESİ

2008 İŞLEM HACMİ

• 332 milyar $ dış ticaret,
(ihr:131.857 milyon $, ith: 199.699 milyon $)

• 63 milyon yolcu,
• 84 bin gemi,
• 5,4 bin Ro-Ro
• 3,4 milyon konteyner,
• 12 bin yat,
• 353 bin uçak,
• 2 milyon TIR,
• 740 bin tanker,
• 21 milyon otomobil,
• 1313 antrepoda hizmet,
• 4,1 milyon gümrük beyannamesi,
• 32,8 milyar TL vergi tahsil,işlemi gerçekleşmiştir.

YURTDIŞI TEŞKİLATI

Dünya mal hareketlerinin ve politikalarının belirlendiği yerler:
- Brüksel, - Kahire,
- Brüksel (Daimi Temsilcilik) - Pekin
- Bakü - Astana
- Washington, - Berlin 
- Moskova - Sofya
NOT: 2009 yılında atamalar yapılacaktır.
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ALTERNATİF FİNANSMAN MODELLERİ

Fiziki altyapının yenilenmesinde, Bütçe imkanlarının yanı sıra “Al-

ternatif Finansman Modelleri” geliştirilmiştir.
Bunlar;

• I- Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli,
• II- Katılımcı Model,
• III- AB Projeleri Modelidir.

İNSAN KAYNAĞI -VERGİ- KAÇAK YAKALAMA 2008-VERİLER

• Personel sayısı : 8.973 kişi
• Gümrük Müşaviri ve Yardımcısı : 8.288 kişi

(Gümrük Müşaviri: 2.813 kişi,
Gümrük Müşavir Yardımcısı: 5.475 kişi.)

100 birim verginin 20 birimini tahsil eden, tahsil ettiği verginin bin-
de 0,7’sini kullanan ve
506,7 milyon TL tutarında kaçak yakalaması yapan bir idare.
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FİNANSMAN MODELLERİ

III- AB PROJELERİ

• 2003-2008 döneminde AB Projeleri ve İkili 18 adet Proje ile;
47.852.139 Avro kaynak temin edilmiştir.

• 2009 yılında; 16.700.000 Avro’luk proje ön kabul görmüştür.

FİNANSMAN MODELLERİ

II- KATILIMCI MODEL

Geçmiş yıllarda Müsteşarlık, bölge sanayi odaları, ticaret odaları,
organize sanayi bölgeleri ve serbest bölge işletici kuruluşlarının
katılımı ile;
- Gaziantep, - Ambarlı,
- Adapazarı, - Aksaray,
- Gebze, - Haydarpaşa,
- Yeşilköy Otomotiv, - Kayseri,
- Konya, - Gemlik,
- Eskişehir, - Sivas
gümrük binaları yenilenmiştir.
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BASİTLEŞTİRMELER

RİSK ANALİZİ

• Risk analizi ile seçilen işlemlerde fiziksel denetimler önemli öl-
çüde azaltılmıştır.

• İthalatın %70’i, ihracatın %90’ı fiziksel denetime tabi tutulma-
dan belge üzerinden kontrol veya sonradan kontrol yapılmak
üzere işlemler tamamlanmaktadır.

• Gümrük İdarelerinde gümrük işlemleri açısından ihracat işlem-
lerinin %90’ından, ithalat işlemlerinin %50’sinden fazlası ilk 24
saatte sonuçlandırılmaktadır.

BASİTLEŞTİRMELER

• Yerinde Denetim: “Sonradan Kontrol” uygulaması 27 Ekim
2008.

• Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği: Gümrük idaresi ile dış tica-
ret erbabı arasında yakın işbirliği.

• Yetkilendirilmiş ekonomik operatör: Bir ileri aşama.
• Onaylanmış Kişi: (696 kişi) firmalar yaklaşık olarak toplam itha-

latın %45’ini, ihracatın ise %40’ını gerçekleştirmektedir.
• Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB): Merkezden taşraya devredildi

(Ankara, İstanbul, İzmir, İzmit, Bursa, Mersin)

BASİTLEŞTİRMELER

KAĞITSIZ İŞLEM

Tüm hizmetlerin İNSANSIZ VE KAĞITSIZ yapılması nihai
hedefine yönelik olarak;

e-gümrük
e-imza,

m-gümrük,
e-kura,

uygulamaları.
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DIŞ İLİŞKİLER

AB

• 1963 tarihli Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Ankara Anlaş-
ması.

• 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile Türki-
ye ile AB arasında Gümrük Birliği (1.1.1996).

• GB plus (+); malların serbest dolaşımı yanında ticaret, rekabet,
FSM ile Gümrük Mevzuatı uyumu.

• 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile; eşyanın menşei, gümrük kıy-
meti, Gümrük Birliği alanına giriş ve çıkışlar ve gümrük işlemle-
rine ilişkin AB Gümrük Kodu’na uyum.

• AB ile ilişkilerimizde en önemli dönüm noktası 3 Ekim 2005 mü-
zakerelerin başlaması. Gümrük Müsteşarlığı 150 kişilik uzman
kadrodan teşekkül eden çalışma grupları ile toplam 14 fasılda
çalışmalara katılım sağlanmıştır.

• 233 adet AB mevzuatından 81 tanesine tam uyum sağlanmış,
71 tanesine müzakere süreci boyunca uyum sağlanması hedef-
lenmiş 30’una tam üyelikle uyum sağlanacak.

• Ülkemizin, AB müktesebatı fasılları arasında uyum düzeyinin
en yüksek olduğu alan “Gümrük Birliği faslı”dır.

BASİTLEŞTİRMELER

KANUN DÜZENLEMELERİ

• 02.06.2008 de TBMM’ye sunulan 4458 sayılı Gümrük Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın,

• Başbakanlığa sunulan 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat
ve Görevleri Hakkında KHK‘de Değişiklik Öngören Taslak’ın,

• Gümrük Müşavirleri Kanun çalışmalarının,
• Sonuçlandırılması ile yeni basitleştirmeler hayata geçirilecektir.
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KIRKLARELİ

2008

• 658.443 ton buğday.
• 166.355 ton ayçiçeği.
• 111.318 adet büyük baş,
• 222.424 adet küçük baş,
• 345.558 adet kümes hayvanı,
• 19.342 adet hayvancılık işletmesi,
• Yıllık 4.146 ton et, 221.472 ton süt ve 27 milyon adet yumurta

üretimi.
• 224 sanayi tesisi (88’i Merkez, Babaeski ve Lüleburgaz)
• Cam, gıda, tekstil, ilaç alanında önemli tesisler.

DIŞ İLİŞKİLER

İYG-BGH-KÜ

• İpekyolu Girişimi (İYG): Gümrük Müsteşarlığı 16 ülke Gümrük
Başkanları ile 2008 -Antalya. 2009 yılında Azerbaycan’da II.
Toplantı.

• Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH): 18.09.2008 Mosko-
va’da “Türkiye - Rusya”. BKK ile uygun bulunarak 14 Kasım
2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

• Komşu ülkelerle işbirliğinin arttırılması: Dönemsel toplantı-
lar.
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KIRKLARELİ

Teşekkür ederim.

Ali NURAL

Gümrük Müsteşar Yardımcısı

DEREKÖY

YENİDEN YAPILANMA

• Kaliteli ve süratli hizmet.
• Olumlu imaj.
• TIR geçişleri ile yeni avantaj ve fırsatlar.
• Ulaşım sanayi ilişkisi.
• Doğu Avrupa için yeni bir güzergah.
• TIR parkı gibi hizmet alanları kurma imkanı.
• Bakım onarım ve diğer hizmetleri karşılayacak ticari konaklama

merkezleri kurma imkanı.
• Az da olsa sahada ilave istihdam.
• Olumlu psikolojik etki ve katkı.
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KIRKLARELİ İLİ’NİN SOSYAL VE EKONOMİK

GELİŞMİŞLİK GÖSTERGELERİ

Dr. Metin ÖZASLAN

Planlama Uzmanı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü

22 Mayıs 2009

1. EKONOMİK GÖSTERGELER

İÇERİK

1. EKONOMİK GÖSTERGELER
2.. SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSLERİ
3. DEMOGRAFİK ve SOSYAL GÖSTERGELER
4. KAMU YATIRIMLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER
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2. SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSLERİ
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3. DEMOGRAFİK ve SOSYAL GÖSTERGELER
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4. KAMU YATIRIMLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER
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EK:

Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlikler

TEŞEKKÜRLER

mozaslan@dpt.gov.tr
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Mevcut Sorunlar ve İhtiyaçlar

• Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılamaması
• Uygulanabilir program ve finansman mekanizması olmaması,
• Kıt kaynakların etkin kullanılamaması,
• Merkezi ve yerel düzeyde koordinasyonun sağlanamaması, 
• Yerelde, teknik uzmanlık ve proje kapasitesinin geliştirileme-

mesi,
• Yerel düzeyde önceliklerin sağlıklı tespit edilememesi,
• Yatırım potansiyellerinin sağlıklı tespiti ve tanıtımının yapıla-

maması,
• Sahiplenme/girişimcilik ruhunun harekete geçirilememesi,
• Yeni bölgesel gelişme yaklaşımlarının yeterince sisteme dahil

edilememesi,
• AB’ye uyum sürecindeki yükümlülükler: AB Fonlarının kullanı-

mı

Bölgesel Politikalar Alanında Mevcut Sorunlar,

İhtiyaçlar ve Yapılması Planlanan Çalışmalar
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Mevcut Uygulamalar

Bölgesel Kalkınma Programları

• Bölgesel kalkınma için yeni bir bakış açısı ve operasyonel bir
destek mekanizmasının geliştirilmesi,

• Yerel kalkınma girişimlerinin harekete geçirilmesi,
• Kalkınma alanında farkındalık ve sahiplenmenin yükseltilme-

si, kurumsal kapasitenin ve insan kaynaklarının geliştirilmesi,
• Yerelde AB standartlarında proje hazırlama ve yönetme ka-

pasitesinin desteklenmesi,
• Yapısal Fon uygulamaları öncesinde pratik birikim elde edil-

mesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
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Mevcut Uygulamalar

Kalkınma Ajansları

Temel Çözümler

• Yerelde yüksek nitelikli, teknik kurumsal yapı
• Finansman mekanizması (yaklaşık 900 milyon YTL.) 
• Merkezi ve yerel kaynaklar dahil ajans başına ortalama

30-35 milyon YTL
• Yerelde güçlü işbirliği ve koordinasyon
• Kalkınma ve rekabet politikalarında Yerel-Merkez uyumu ve

politikaların daha etkin uygulanması

Mevcut Uygulamalar

Kalkınma Ajansları

Amacı

• “BÜYÜME-ULUSAL KALKINMA”: Bölgelerimizin potansi-
yellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomi-
ye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak.

• “YAKINSAMA”: Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve
diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalama-
sına yaklaştırmak,

• “REKABET”: Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte reka-
bet gücünü artırmak,
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Mevcut Uygulamalar

Kurulan Kalkınma Ajansları

• Çukurova Kalkınma Ajansı (TR62 - Adana, Mersin)
• İzmir Kalkınma Ajansı (TR31 - İzmir)
• TRC2 (Şanlıurfa - Diyarbakır)
• TRC1 (Gaziantep - Adıyaman - Kilis)
• TRC3 (Mardin - Batman - Şırnak - Siirt)
• TR10 (İstanbul)
• TRA1 (Erzurum - Erzincan - Bayburt)
• TR52 (Konya - Karaman)
• TR83 (Samsun - Tokat - Çorum - Amasya)
• TRB2 (Van - Muş - Bitlis - Hakkari)
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Yapılması Planlananlar

• Merkezi Düzeyde Koordinasyon ve İşbirliği Güçlendirilecek
• Bölgesel Gelişme Komitesi
• Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)

• Planlama ve Programlamaya İlişkin Altyapı Güçlendirilecek
• Planlama ve programlamaya ilişkin kılavuzlar hazırlanacak
• İzleme ve değerlendirme sistemi kurulacak
• AB bölgesel gelişme politikaları ve yeni, proaktif bölgesel ge-

lişme yaklaşımlarına uyum çalışmalarına devam edilecek
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Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL

Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi

KIRKLARELİ İLİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE GELİŞMİŞLİK

DÜZEYİ NEDİR? GELİŞME STRATEJİSİ NE OLMALIDIR?

I.Bölüm

Kırklareli İli’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

A. Coğrafi Durum

• Marmara Bölgesinin Istıranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası
bölümleri üzerinde yer alan ve bir sınır ili olan Kırklareli; Bulga-
ristan, Karadeniz, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne ile çevrilmiştir.

• Kırklareli’nin Bulgaristan’a 180 kilometre kara sınırı, Karadeniz’e
60 kilometre deniz kıyısı bulunmaktadır.

• Kırklareli ili denizden 203 metre yükseklikte, kuzey ve doğusu dağ-
lık ve ormanlık diğer bölümü genelde düzlük arazilerden oluşur.

• İlin en önemli akarsuyu Ergene Kırklareli'nin güneyinde tarıma
elverişli, dolayısıyla birçok yerleşim biriminin bulunduğu bir plato
oluşturmuştur.

• Kırklareli ili başlıca Lüleburgaz ilçesinde olmak üzere mevcut sa-
nayi kuruluşlarıyla bir sanayi şehri, Ergene Ovası’nın bereketli
tarım topraklarıyla tarım merkezi, Yıldız Dağları’nın zengin or-
man varlığı ve ekolojik sistemleriyle, Karadeniz’de sahip olduğu
sahiliyle birlikte aynı zamanda bünyesinde bulunan antik yerle-
şim merkezleri, diğer Bizans ve Osmanlı Dönemi tarihi eserleriy-
le bir turizm şehri özelliği göstermektedir.

Kaynak: 2007 Yılı Kırklareli İl Çevre Durum Raporu, Kırklareli Valiliği İl Çevre Or-
man Müdürlüğü, 2007, s.2.

İçindekiler:

I. İl’in Sosyo-Ekonomik Yapısı
II.İl’in Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi
III.Gelişme Stratejileri
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Kırklareli İli İşgücü Piyasası Araştırması/2007

• Kırklareli sınırları içinde 50 ve daha fazla kişinin çalıştığı tespit
edilen toplam 102 işyerinin 99’unda işgücü piyasası araştırma-
sı yapılmıştır. Araştırmada sanayi sektöründe 71, hizmetler
sektöründe 21, tarım sektöründe 4 ve inşaat sektöründe 3 işye-
ri yer almıştır.

• Bu şirketlerde 18.234 kişinin çalıştığı,
• Çalışanların % 73’ünü erkeklerin, % 27’sini kadınların oluştur-

duğu,
• İstihdamın tekstil sektöründe % 44, metalik olmayan diğer ürün-

lerin imalatında % 15 ve gıda ürünleri içecek ve tütün imalatın-
da % 10’la ağırlıklı olduğu görülmüştür.

• İşgücü açığının olduğu başlıca mesleğin % 66,7 ile tekstil sek-
töründe dikiş makinesi operatörlüğü olduğu görülmüştür.

Kaynak: Kırklareli İli 2007 Yılı İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç raporu, T.C.Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 2007, s.2-
3
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D.Eğitim Durumu

• Kırklareli ilinin 2007/2008 eğitim-öğretim dönemi itibariyle ilköğ-
retimde okullaşma oranının % 97,89’luk bir oranla Türkiye orta-
lamasının üzerinde gerçekleştiği görülür. (Türkiye ortalaması %
97,37).

• İl ortaöğretimdeki okullaşma oranı, net %81,33’le Türkiye gene-
linde Bilecik (%83.99) ve Bolu (%83,07) illerinden sonra 3.sıra-
da yer almaktadır (Kaynak:Tuik).

• Ağrı ilinin ortaöğretimde okullaşma oranının % 21,43 olduğuna
bakılacak olursa Kırklareli’nin okullaşma oranı seviyesi daha iyi
anlaşılacaktır.

• Ayrıca ilde ortaöğretimdeki erkek-kız öğrenci okullaşma oranı-
nın birbirine çok yakın olduğu görülür.

• İldeki eğitim göstergeleri nüfusun; sosyo-ekonomik gelişmede-
ki mevcut katkısıyla birlikte daha ileri düzeyde bir gelişmişlik
için yeterli olduğunu göstermektedir.

Kaynak: TUİK, www.tuik.gov.tr
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GSİS, Özel Sektör İmalat Sanayii İşgücü Verimliliği

Yoğunlaşma Katsayısı, İl Ticaret /Sanayi Odaları

Öncelikleri/Tercihleri ve İhracat Bazında Öne Çıkan Sektörler

• Gıda ürünleri ve içecek imalatı
• Tekstil Ürünleri İmalatı
• Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
• Metalik Olmayan diğer Mineral Ürünlerin İmalatı
• Giyim Eşyası İmalatı; Kürkün İşlenmesi ve Boyanması
• Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri İmalatı (mobilya hariç); Saz, sa-

man ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Yapılan Eşyaların
İmalatı

Kaynak:İllerde Öne Çıkan Sanayi Sektörleri, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum
Genel Müdürlüğü, DPT, 2006, s.315
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G. Ulaştırma İmkanları

• İl’de ulaşımın altyapısı karayoluna dayanmaktadır.
• İstanbul-Edirne bağlantısını sağlayan D-100 karayolu ve Türki-

ye-Avrupa bağlantısını sağlayan TEM otoyolu İl’in en önemli
yollarıdır.

• İldeki toplam 610 km yol; 342 km devlet yolu, 200 km il yolu ve
68 km otoyoldan oluşmaktadır.

• 177 köyden 155’inin yolu asfalttır.
• İl’de demiryolu daha çok askeri ve ticari nakliyede kullanılmak-

tadır.
Kaynak: Kırklareli Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğü 2007 Yılı Kırklareli İl Çevre Du-
rum Raporu, 2007, s.110
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III.BÖLÜM

Gelişme Stratejileri Neler Olmalıdır?

• Kırklareli ilinin, öncelikle sahip olduğu coğrafi konum ve bir öze-
tini verdiğimiz sosyo-ekonomik yapısı mevcut durumun daha
ilerisinde bir gelişmişlik seviyesi için yeterli potansiyele sahip ol-
duğunu göstermektedir.

• Niceliksel bir büyüme anlayışı mı? Niteliksel bir büyüme anlayı-
şı mı? Elbette sürdürülebilir ve niteliksel bir sosyo-ekonomik ge-
lişme yaklaşımına sahip olunmalıdır.

• Beşeri sermaye ile sosyal ve mekânsal dengeli gelişmenin stra-
teji olarak benimsenmesi gereklidir. Politikaların, ilkelerin ve
tedbirlerin bu stratejiye göre belirlenmesi önemlidir.

• Kırsal-kentsel arazi kullanım stratejileri belirlenirken, koruma-
kullanma dengesi gözetilmeli, doğal/ekolojik varlıkların ve tarihi
/ kültürel değerlerin sürdürülebilirliği ilkesi göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, mes-
lek odaları temsilciliklerinin, kooperatiflerin, yerel basın ve yayın
kuruluşlarının ve halkın, İl’in sorunlarının belirlenmesine ve çö-
zümüne katılımı sağlanmalıdır.

• İl’deki Üniversite birimleriyle işbirliğine gidilerek çevre ve doğal
kaynakların korunması, ekonomik faaliyetlerin canlandırılması,
turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlarına yönelik
projeler geliştirilmelidir.

• İl’in ulusal ve uluslararası kavşak noktasındaki konumunun ya-
rattığı lojistik potansiyel, demir ve deniz yolu bağlantıları gelişti-
rilerek desteklenmelidir.

• Kırklareli İli’nin sosyo-ekonomik gelişmesi, öncelikli olarak İs-
tanbul’dan ve Trakya’dan bağımsız olarak düşünülemez. Kırkla-
reli İstanbul’un bir ardbölgesi olup, İstanbul merkezli sanayinin
ikinci gelişme aksı içinde olan illerden biridir. Dolayısıyla; fiziki,
sosyal ve kurumsal altyapısı da diğer birçok ile göre gelişmiş
olan ilin, küresel ve yerel rekabetin getirdiği fırsatlardan daha
fazla pay alabilecek durumda olduğu açıktır.

• Sanayi yatırımlarının yalnız ve yalnız OSB’ler içerisinde yapıl-
ması; çok su tüketen ve su kirleten sektörlere yer verilmemesi 

189



ilin geleceği için önemlidir. İl içerisindeki sanayi gelişimi sanayi-
nin çevreye etkileri dikkate alınarak kontrol altına alınmalıdır.
Koruma-kullanma dengesi gözetilmelidir. Sanayinin gelişimi Lü-
leburgaz’la sınırlandırılmalıdır. Sanayinin yoğunlaştığı Lülebur-
gaz’ın dışında ki ilçelerde gelişme için; tarım, hayvancılık ve tu-
rizm gibi bölgelerin karşılaştırmalı üstünlüklerine ve yerel dina-
miklerine göre gelişme stratejileri belirlenmelidir.

• Doğal kaynakların korunması ve rasyonel kullanımının sağlan-
ması, çevre ve mekân kalitesinin korunması, kentsel büyüme-
nin denetim altına alınması hayati derecede önemlidir.

• Sulu tarım yapılan arazilerin oranının ve verimliliğin artırılması,
tarımsal sanayiye girdi olabilecek ürün çeşitlerinin üretilmesi ve
tarımsal ürünlerin işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dö-
nüştürülmesi gereklidir.

• İldeki mutlak tarım alanları yapılaşmaya ve sanayi yerleşimine
kapatılmalı, ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığı-
nı ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve
rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kal-
kınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir
yaklaşımla geliştirmek önemlidir.

• Bitkisel ve hayvansal üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki
olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artı-
sını sağlayıcı tedbirler alarak, yaygınlaştırmak, çeşitlendirmek
gereklidir.

• İl’in, yurtiçi ve yurtdışı pazarlar için üreten ve ürettiğini işleyen bir
organik tarım merkezi haline getirilmesi için; organik tarım ile il-
gili projeler sürdürülmeli, çiftçi işbirliğinin ve örgütlenmesinin sağ-
lanması için kurumsal destek ve eğitim programları önemlidir.

• İlin turizm potansiyelini daha iyi değerlendirmek için yerel dina-
mikleri harekete geçirmenin yolları aranmalı ve yüksek katma
değer katacak; doğa turizmi, sağlık ve spor turizmi, eko turizm,
kırsal turizm gibi ürünler geliştirilmeli, ulusal ve uluslar arası dü-
zeyde aktif bir tanıtımla yılın her mevsiminde turizme hizmet ve-
rilmelidir. Koruma-kullanma dengesi her sektörde olduğu gibi
burada da dikkat edilmesi gereken temel unsur olmalıdır.
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Kaynaklar

• Bölgesel Göstergeler 2006, TUİK, 2007
• Dinçer, Bülent, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araş-

tırması, DPT, 1996
• Dinçer, Bülent, Metin Özaslan, Taner Kavasoğlu, İllerin ve Bölgelerin

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, DPT, 2003
• Dinçer, Bülent, Metin Özaslan, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik

Sıralaması Araştırması, DPT, 2004
• Devlet Planlama Teşkilatı, www.dpt.gov.tr/bgyu

• İllerde Öne Çıkan Sanayi Sektörleri, Bölgesel Gelişme ve Yapısal
Uyum Genel Müdürlüğü, DPT, 2006

• 2007 Yılı Kırklareli İl Çevre Durum Raporu, Kırklareli Valiliği İl Çevre
Orman Müdürlüğü, 2007

• Kara,Murat, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kavramı ve Bölgesel Kalkın-
ma Politikalarına Yansımaları, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara 2008

• Kırklareli Valiliği, www.kirklareli.gov.tr

• Kırklareli İli 2007 Yılı İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç raporu, T.C.Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlü-
ğü, 2007

• Tüsiad,Tükiyede Bölgesel Gelişme Politikaları Sektör Bölge Yığınlaş-
maları, 2005

• Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr.

Sonuç

İstanbul göç, yapılaşma ve sanayi baskısına karşı çözümü çevre il-
lere açılmada bulmuştur; ancak Kırklareli yakın bir gelecekte, eğer
sürdürülebilir bir gelişme stratejisiyle hareket edilmez ise, ça-
reyi nerede bulacak ve kaybettiklerini nasıl geri alacaktır? Genelde
Trakya, özelde Kırklareli için başta İstanbul olmak üzere büyük şe-
hirlerin başına gelenlerden ders alınmalıdır.
Aksi takdirde:

Yakın bir gelecekte Kırklareli’ni geri kazanma üzerine düzenlenen
seminerler, paneller kaçınılmaz olacaktır.
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TEDGEM HİZMETLERİ

Mehmet TAŞAN
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürü

22 Mayıs 2009
KIRKLARELİ

Görevler

• Üreticilerin teşkilatlanması,
• Teşkilatlanmış Üreticilerin desteklenmesi ve denetlenmesi,
• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi,
• Uluslararası üretici örgütleri ile işbirliği yapılması, koordinasyo-

nun sağlanması,
• Tarımsal eğitim, yayım ve elsanatları hizmetlerinin yürütülmesi.
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Kooperatif Projeleri

• Ortaklar Mülkiyetinde Merkezi Sağım Üniteli Damızlık Sığır
Yetiştiriciliği (30 Aile’ye 10’ar Baş)

• Ortaklar Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği (30-40-50
Aile’ye 6’şar Baş)

• Kooperatif Mülkiyetinde (2x12 veya 2x6 Balıkkılçığı Modelin-
de) Merkezi Süt Sağım Tesisi

• Ortaklar Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı (50-120 Aile’ye 2’şer
Baş)

• Ortaklar Mülkiyetinde Besi Sığırcılığı (50 Aile’ye 10’ar Baş)
• Ortaklar Mülkiyetinde Damızlık Koyun Yetiştiriciliği (50 Aile’ye

25-50’şer Koyun 1-2 Koç)
• Ortaklar Mülkiyetinde Arıcılık (50 Aile’ye 20’şer Kovan)
• Ortaklar Mülkiyetinde Seracılık (50-120 Aile’ye 500’er m2’lik

Sera)
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Kooperatif Projeleri

• Ortaklar Mülkiyetinde Kültür Mantarcılığı (20 Aile’ye 200’er Tor-
ba)

• Halıcılık (16 Adet çeşitli tip ve kapasitede)
• Zeytin Yağı Fabrikası (20-40-60 Ton/Gün)
• Zeytin Salamura (100 Ton/Yıl)
• Soğuk Hava Deposu (1000 ve 2000 Ton)
• 5 T/G Soğuk Hava Depolu Mandıra
• Rehabilitasyon Projeleri
• Ayrıca proje uygulayan kooperatiflere işletme kredisi verilerek

desteklenmektedir.
VADE

• Genel bütçeden desteklenen projeler 7-12 yıl vadeli ve %5 fa-
izli

• Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi 5 yıl vadeli ve faizsiz uy-
gulanmaktadır.
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KIRKLARELİ KOOPERATİF PROJELERİ

Kooperatif sayısı : 139
T.Üretici Birliği sayısı : 5
1990-2002:
4 Kooperatife
128 Bin TL,
2003-2009;

14 Kooperatife
7.9 Milyon TL,
1.037 Aile.

Kooperatif Projeleri (2003-2008)

• Damızlık Düve : 135.160 adet
• Damızlık Koyun : 301.600 adet
• Besi : 5.000 adet
• Sera : 533.000 m2
• Arı : 6.000 kovan
• Özel Proje : 28 adet
• Rehabilitasyon : 53 adet
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Çiftçi Eğitim Yayım ve Faaliyetleri

• Tarımsal Üretim Teknikleri Konusundaki Çalışmalar
• Kooperatifçilik Eğitimleri

• Genel Kooperatifçilik Eğitimleri
• Kooperatif Yöneticilerinin Eğitimi Projesi
• Kredilendirilen Kooperatif Ortaklarının Eğitimi Çalışmaları

• Er ve Erbaşların Eğitimi Çalışmaları

Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Güçlendirilmesi Projesi (IRFO)

• Amacı: Çiftçi örgütlerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve etkin-
liğinin arttırılması.

• Bütçesi: 10,6 milyon ABD Dolarıdır.
• Uygulama: 2005-2008 yılları, 5 bölge ve 21 il
• Faaliyetler: Tanıtım Toplantıları: 2.417 Kişi,

Envanter Çalışması : 3.734 Örgüt,
Ortakların Eğitimi : 37.760 Kişi,
Yön. Den. Üye Eğitimi : 1.792 Kişi,
Profesyonel Çalışanların Eğit : 420 Kişi

Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgütlerin Desteklenmesi (TKD)

Projesi

• Amacı: Alman Kooperatif örgütlenmelerinin tecrübe ve uygula-
malarından yararlanma.

• Bütçesi: Tamamen DGRV tarafından karşılanmaktadır.
• Uygulama: 2006-2008 yılları, Kastamonu,Erzurum, Aksaray,

Nevşehir ve Karaman illeri.
• Faaliyetler:Çalışma Yapılan Kooperatif sayısı : 27Adet

Eğitim verilen üye sayısı : 2400 Kişi
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Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL)

• 657 4/B ‘ye göre 2500 Danışman
(1.769 Mühendisi, 731 Veteriner Hekim )

• İl Müdürlüklerince verilen Eğitimler: 10.759 Danışman,
• Kurum ve Kuruluşlarca verilen Eğitimler: 7.686 Danışman
• Büro: 1.837 Konut: 1.880 Bilgisayar: 915
• Faaliyetler: Demonstrasyon: %148, Çiftçi Top.: %189 Sertifika-

lı Tohum: %158, Sertifikalı Fidan: %86, Zirai Mücadele: %18,

Suni Tohumlama: %17, Aşılama: %11, Örgütlenme: %109, Si-
gorta: %122, Organik Tarım: %45

Kırklareli’nde 23 Danışman (17 Müh. 6 Vet.Hekim)

• Tarımsal Mekanizasyon Eğitimleri
• Sulu Tarım Alanlarında Tarımsal Mekanizasyon Eğitim Merkezi

Projesi
• Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi
• Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL)
• Organik Tarım Eğitimleri
• Genç Çiftçilerin Eğitimi Projesi
• Kadın Çiftçilere Yönelik Faaliyetler
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Eğitim ve Elsanatları Faaliyetleri

2008 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri;

• Eğitim Sayısı : 170
• Personel Sayısı : 2.118
• Eğitim Merkezi Sayısı : 4
2008 Elsanatları Eğitim Faaliyetleri;

• Konular: Halı-Kilim,Yöresel Bez Dokumacılığı,Ağaç Oymacılı-
ğı,Taş,Yarı Kıymetli Taş ve Gümüş İşlemeciliği, Restorasyon,
Nakış ve Konfeksiyon

• Eğitim Merkezi Sayısı : 6
• Kursiyer Sayısı : 375
• Gezici Köy Kursu : 44
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

• Mevcut kırsal kalkınma çalışmalarının 
etkinliğini artırmak,

• Katma değer sağlayacak 
altyapı tesis etmek,

• Mevcut kamu hizmetlerini
iyileştirmek,

• Hizmetlere erişimi arttırmak,
• Girişimcilik kapasitesi 

yaratmak ve
• Uluslararası kaynakların 

kullanımı için kapasite 
oluşturmaktır (özellikle AB).

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Amaç:

Kırsal alanda;
• Gelir ve sosyal standartları

geliştirmek,
• Altyapıyı iyileştirmek,
• Tarım-Sanayi entegrasyonu 

sağlamak,
• Gıda güvenliğini güçlendirmek,
• Tarımsal ürünlerin pazarlama 

ömrünü uzatmak,
• Alternatif gelir kaynakları yaratmak,
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

HİBEYE ESAS PROJE TUTARI VE HİBE ORANLARI:

• Ekonomik Yatırımlar ; Bireysel: 100 Bin TL ,Grup: 500 Bin TL
;% 50 Hibe

• Basınçlı Sulama Yatırımları: 500 Bin TL; % 75 Hibe
• Makine-Ekipman(Sulama);Bireysel:100 BinTL ,Grup:200

BinTL;% 50 Hibe
• Makine-Ekipman(Diğer);Bireysel:50 BinTL ,Grup:100 BinTL; %

50 Hibe

Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı

Ekonomik yatırım konuları;

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, 
depolanması ve paketlenmesi

• Alternatif enerji (Jeotermal, 
güneş,rüzgar vs.) kaynaklı 
seralar

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine
yönelik

• Mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin
yenilenmesi,

• Yarım kalmış yatırımların tamamlanmasına yönelik projeler,
• Alternatif enerji üretimi,
Altyapı konuları;

• Toplu basınçlı sulama projeleri.
Kimler Başvurabilir?

• Gerçek kişiler (bireyler)
• Tüzel kişiler (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve

bunların üst örgütleri)
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Hibeden Karşılanacak Giderler:

• İnşaat giderleri,
• Mal, makine, ekipman ve malzeme giderleri,
• Danışmanlık hizmet alım giderleri.
Desteklenen Makine-Ekipmanlar:

Anıza direkt ekim makinesi, Pamuk toplama makinesi,
Arıcılık makine ve ekipmanı, Pancar söküm makinesi,
Balya makinesi, Patates söküm makinesi,
Basınçlı sulama sistemi, Pülverizatör,
Canlı balık nakil tankı, Rüzgar makinesi,
Çayır biçme makinesi, Sap parçalama makinesi,
Çeltik fide dikim makinesi, Sap toplamalı saman makinesi,
El traktörü, Silaj makinesi,
File sistemi kurulması, Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı,
Güneş kolektörü, Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
Hububat harman makinesi, Tambur filtre,
Lazerli tesviye aleti, Taş toplama makinesi,
Mısır hasat tablası, Toprak frezesi,
Mibzer, Yem hazırlama makinesi,
Motorlu tırpan, Zeytin hasat makinesi.

PROJE AKIŞI:

Yatırım Proje müracaatları : 90 gün,
Makine Ekipman müracaatları : 45 gün,
İl değerlendirilmesi : 30 gün,
Merkez değerlendirilmesi ve onay,
Hibe sözleşmesi ve onayı : Üç ay,
Yatırımın tamamlanması; Hibe Sözleşmesinden 
sonra en fazla 18 ay;
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TEŞEKKÜRLER

Mehmet TAŞAN

Genel Müdür

www.tedgem.gov.tr
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SORU CEVAP

BİR KATILIMCI

Mehmet Taşan beye sormak istiyorum. Hibrit yani karbo tohumlamaya
geçildi. Bu da dışa bağımlı hale getirdi bizi, eskiden üreticimiz kendi mah-
sulünü, buğdayını, mısırını eliyor v iri olanlarını tohum olarak kullanıyordu.
Tabii hibrit tohumunun verimi arttırdığını biliyoruz. Artıları eksileri göz önü-
ne alınınca Mehmet bey yararlı mıdır hibrit tohumu? Teşekkür ederim.

MEHMET TAŞAN

Birim alandan yüksek verim elde etmede iyi tohum kullanması son dere-
ce önemli yani iyi toprak işlemek, iyi tohum kullanmak, ihtiyaç duyduğu be-
sin elementlerinin suyun verilmesi, iyi şartlarda hasat edilmesi, bunların
hepsi verimi etkileyen faktörüler. Bunlardan en önemlisi de tohumluktur. Biz
ilk defa 2004 yılında sertifikalı tohum kullanımını destekleme kapsamına al-
dık ve 1 yıl içerisinde hububatta 75 bin ton civarında olan sertifikalı tohum
kullanımı 205-300 bin tonlara yükseldi ve geçen yılda çıkartmış olduğumuz
bir kararnameyle ilk defa sertifikalı tohumluk üretimine de destek vermeye
başladı. Tabii ki çiftçi üretmiş olduğu hububatın bir kısmını tohumlar olarak
ayırabilir, kullanbilir, zaten her yıl tohumluğu değiştirmek çok karlı da olma-
yabilir ama sertifikalı tohumun kullanımında verimin ne kadar arttığını bura-
da anlatmaya pek gerek yok. Ben özellikle şunu görüyorum üretim ile ilgili
destek verildikten sonra artık çiftçiler tohumluk üretimine yöneldi. Bu alan-
da çalışan firmalar sözleşmeli olarak çiftçilerimize hububat, özellikle tohum-
luk üretmeye başladılar. Yine tarımsal Araştırma Enstitülerimizin bir kısmı-
nın özel sektöre hibrit sebze tohum üretimiyle ilgili tahsis etmesine ve özel
sektöre açmasından sonra son 3 yıl içerisinde de özelikle çok açık gördü-
ğümüz hibrit sebze tohum üretimi ülkemizde son derece arttı. Geçen bir fu-
arda bir tohum üretimi yapan bir firma yetkilisine sordum. Bana şunu söyle-
di; artık biz dedi yurtdışına hibrit sebze tohumu ihraç ediyoruz dedi. Bu da
önemli, ben orada çok detaya girmedim. Sadece 3 yıl içerisinde hibrit seb-
ze tohumu kullanımında %10’lardan %25’lere ulaştığımızı söyledim. Teşek-
kür ederim.
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BİR KATILIMCI

Ben Mehmet Bakırcı beye sormak istiyorum. Tarihe baktığımızda yakın
tarih, orta tarih ve geçmiş uzun vadeli tarih olarak bakıyoruz. Yakın tarihi
eserler baktığımızda Kırklareli’nde az sayıda var. Bu camilerimiz, Osmanlı
döneminden eserler. Orta vade, gelmiş geçmiş kültürlerde erozyona uğra-
dı, savaşlarla yıkımlarla kayboldu. Fakat geçmiş 7500-8000 yıl önce, 4500
yıl öncesinin kazıları Kırklareli’nde İstanbul Üniversitesinde Mehmet Özdo-
ğan tarafından yapılıyor. Fakat bu projelerde bazı parasal sıkıntılar doğdu-
ğunu, ben 15-17 senedir gözlemliyorum. Mitolojik tarihe Avrupa çok önem
veriyor. Turizmin önde gelen bölümlerinden biri. Biz bugün Truva’da görü-
yoruz. Kırklareli’nin bir de Ahmetçe’de bir kültür kazı evi var, bunu üniversi-
te bünyesi içerisinde bir akademiye dönüştürülmeye uğraşılıyor. Bu da Ja-
ponlarla, Almalarla ortak bir çalışma içerisinde yapılıyor. Parasal destekle-
re ihtiyaçları var. Kanlıgeçit’te çalışmalar devam ediyor. Şu anda da proje-
lerin içerisinde bilebildiğim kadarıyla Kaynarca, Yenice, Dokuz Eylül çevre-
sinde bu tür kazıları yani 7000-8000 yıl öncesinin araştırma kazıları planla-
rında ve projelerinde var ama parasal desteklere ihtiyaçları var. Bu konuda
ön açacağınızı düşünüyorum, bir katkı düşünüyor musunuz veya aklınızdan
geçen bir şey var mı? Teşekkür ederim.

MEHMET BAKIRCI

Efendim ülkemiz gerek hayvanla bitki toplulukları açısından dünyanın
önde gelen ülkelerinden bir tanesidir. Yani 3 kıtanın kesiştiği noktada olma-
sı itibariyle bizim ülkemizdeki bitki ve hayvan toplulukları kıta özelliği göste-
rir. Bunun neticesi olarak da tarih boyunca kurulmuş devletlerin büyük bir
bölümü de yine Anadolu topraklarında kurulmuştur. Ben diyorum ki Tuz Gö-
lünün kıyısını 4-6 metre kazarsanız orada da tarihi eser çıkar. Şimdi hal
böyle olunca bana bir soru sorulmuştu yıllar önce siz niye Türkiye toprakla-
rı içerisindeki tarihi eserlerin bakım ve onarımını yapmıyorsunuz denmişti.
Benimde verdiğim cevap şuydu bırakın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 10
yıllık bütçesini Avrupa’nın 10 yıllık bütçesini koysanız bizim topraklarımızın
içerisindeki tarihi eserlerin bakım ve restorasyonu yapamazsınız. Sadece
toprağın altındakinden bahsetmiyorum ben, mevcut şu anda gözükenlerin
restorasyonunu yapmamız mümkün değil, bunun için de bizim bakanlığımı-
zın bütçesi bellidir. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüz bu konu-
larla ile ilgilenmektedir. Onların da bizim bakanlığımızın bütçesi içerisindeki
belirli bir bölüme sahiptir. Yani her yıl yapılan planlama çalışmalarının neti-
cesinde nereye ne kadar ödenek konacağı o dönemler içerisinde belirleni-
yor. Buraya gönderilen azdır veya yetersizdir diyorsunuz, fazlalaştırılmasını
istiyorsunuz. Ben notumu aldım ilgili genel müdürlüğe iletirim ama şu da bir
gerçektir daha önceki söylediklerim gibi yani bu ülkede o kadar çok var ki.
Ben geçenlerde bir soru yöneltmiştim Müzeler Kazı Dairesi Başkanına ba-
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na verdiği cevap, bizden sonrakilere de kalsın diye bırakıyoruz. Çünkü ger-
çekten ödenek yetersizliğinden kaynaklanan bazı şeyler var. Teşekkür ede-
rim.
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