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SUNUCU

Sayın Bakanım,

Sayın Valim,

Sayın Başkanlarım, üniversitelerin değerli rektör ve öğretim görevlileri,
kıymetli misafirler ve basının değerli temsilcileri,

İktisadi Araştırmalar Vakfı ile Yüreğir Belediyesi’nin birlikte düzenlemiş
olduğu “Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuçları ve Adana

Özelinde Değerlendirme” konulu sempozyuma hoş geldiniz.

Programımız açılış konuşmaları ile başlayacak, plaket takdiminden son-
ra bilim adamlarının konuşmacı olarak katılacağı 1. çalışma oturumu ve pa-
nel bölümüne geçilecektir.

Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere İktisadi Araştırmalar Vakfı
Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet İncekara’yı kürsüye davet ediyorum.

7



8



İ.A.V. BAŞKANI

PROF. DR. AHMET İNCEKARA’NIN

AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakanım,
Sayın Valim,
Sayın Milletvekillerim,
Sayın Belediye Başkanlarım,
Değerli basın mensupları,

Çok kıymetli katılımcılar, değerli dostlarım hepiniz, İktisadi Araştırmalar
Vakfı ve Yüreğir Belediyesin düzenlediği bu bilimsel şölene hoş geldiniz di-
yorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

1962 yılında kurulmuş olan İktisadi Araştırmalar Vakfı yaklaşık 50 yıldır
yaptığı bilimsel çalışmalar, toplantılar, seminerler, konferanslar, sempoz-
yumlar ve projelerle yurt içinde yurtdışında, sektörel, toplantılarla, Türk iş
dünyasını, ürettiği bilgilerle aydınlatmaya, desteklemeye devam etmektedir.
Kurucularımızın hayata veda etmesinden sonra biz ikinci kuşak olarak on-
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ların bıraktığı emaneti sürdürmek ve Vakfın hedeflerini daha yükseğe taşı-
mak için çok çalışmamız gerektiği inanç ve bilinci içindeyiz.

Dünyanın değiştiğini, Türkiye'nin de değişmekte olduğunu, Türkiye'nin,
bu değişimi yakalamak ve hatta bunu iyi okumak, değerlendirmek ve ona
göre hazırlık yapmak zorunda olduğundan hareketle, Adana'nın da aynı de-
ğişime ayak uydurması gerektiğini düşünüyoruz. 1962 yılından bu yana İk-
tisadi Araştırmalar Vakfı'nın yaptığı çalışmalara ilave olarak, geleceği daha
iyi öngörebilmek için bundan böyle projelere daha fazla ağırlık vereceğiz.

İktisadi Araştırmalar Vakfı 50 yıllık bir tecrübe ve birikim sahibidir. Bu
yüzden, Türkiye'nin hemen her ilinde illerimizin gelişmesi kalkınması ile ilgi-
li bilimsel seminerler yaptık. Adana'da yaklaşık 17 yıl önce Adana Organize
Sanayi Bölgesinin açılışı çerçevesinde Adana Sanayi Odasıyla birlikte bir
seminer yaptık.

Bugünkü sempozyumda "Türkiye'de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuç-
ları ve Adana Özelinde Değerlendirme" konusu tartışılacaktır. Bu konuda
yetkin idareciler ve bilim adamları ile Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nımız Fatma Şahin hanımefendi yapacakları konuşmalarla çok önemli bilgi-
ler ve mesajlar vereceklerdir.

Göç olgusu, bir nüfus hareketidir. Tüm toplumlarda göç olgusunun, tarım
toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde kırdan kente göçler biçi-
minde ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Tarım kesiminin hızla artan nüfusu
yaşatma ve sürdürme kapasitesi zamanla azalmaktadır. Kentler ise, dina-
mik nüfus için bir cazibe odağı teşkil etmektedir. Dinamik nüfusa, kentleş-
me, sanayileşme sürecinde ihtiyaç duyulmaktadır.

O halde göç olgusu, iyi yönetilmek koşulu ile sağlıklı, olumlu sonuçlar
doğuran sosyal bir olgudur.

Sorun yaratan; çözülmesi zaman alan ve yüksek maliyetlere ulaşan, gö-
çün iyi yönetilememesi ve imardan, eğitime, çalışma sorunlarından trafiğe
ve altyapı sorunlarına kadar, problemlerin üst üste yığılmasıdır. Türkiye'de
1950'li yıllardan sonra bu süreç yoğun biçimde yaşanmış, kentler ve kent-
sel yaşam sorunlar yumağına dönüşmüştür.

Adana, sahip olduğu tarımsal, ticari ve sınai kapasitesi ile ilk göç alan il-
lerimizden biri olmuştur. İç Anadolu ve zamanla Doğu ve Güneydoğu Ana-
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dolu bölgesi kaynaklı göçler, kentin ekonomik sosyal hayatına önemli katkı-
lar yapmıştır. Adana ilimiz, halen göç almaya devam etmekte, aynı zaman-
da göç de vermektedir. Türkiye ve dünyada meydana gelen önemli gelişme-
ler yanında son yıllarda Adana iline niteliksiz nüfus akımı, birikmiş sorunla-
rı çözmeyi zorlaştırmaktadır.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a bu sorunlara çözüm so-
rumluluğu duydukları için, fikir, bilgi geliştirdikleri için kendilerine huzurunuz-
da teşekkür ediyorum. Sayın Valimize de ev sahipliği yaptığı içinde teşek-
kür ediyorum.

Bu sempozyumun yapılmasında, organizasyonunda Sayın Teyfik Kısa-
cık Bey çok önemli bir kişilik ve şahsiyettir. Ona huzurunuzda teşekkür edi-
yorum.

Sempozyumun Adana, Türkiye ve insanlığa hayırlı olmasını yararlar ge-
tirmesini diliyorum. Bilim adamlarına, iş adamlarına, idarecilerimize ve özel-
likle Sayın Bakan Fatma Şahin Hanımefendiye geldikleri için yaptıkları kat-
kılar için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
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SUNUCU

Programa ev sahipliği yapan Yüreğir Belediye Başkanı Sayın Mahmut
Çelikcan’ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI

MAHMUT ÇELİKCAN’IN

AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakanım,
Sayın Valim,
Sayın Milletvekilim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim,

Sayın Belediye Başkanım ve değerli konuklar, hepiniz Yüreğir Belediye-
si ile İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın beraber düzenlediği “Türkiye’de İç Gö-

çün Sosyo-Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendirme”

toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 

Göç olgusu 1950’li yıllardan bu yana hem Türkiye’de hem de Adana öze-
linde özetle sosyal problemler, kültürel problemler, ekonomik problemler
açısından bir çok soruna neden teşkil etmektedir. Bizde bu anlayışla özel-
liklede Yüreğir ve Adana’nın çok büyük bir bölümü göçten etkilenmiş ve ya-
şadığımız sorunlar, tabi toplumda özellikle suçla ilgili ekonomik sorunlarla il-
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gili ciddi problemleri karşımıza koymaktadır. Bizde bu anlamda bu
sempozyumu düzenlemeyi kendimize bir görev ahdettik. Göçle ilgili özellik-
le bölgemizin göstergelerine baktığımızda hem Adana’da hem Yüreğir’de.
Yüreğir Adana’nın beş tane merkez ilçesinden ikinci büyük merkez ilçesi ve
doğu ve güneydoğudan göç etmiş insanların doğudan özellikle batıya doğ-
ru açılan bir kapısı ve ilk durağı olması sebebiyle de uzun yıllardır bu sorun-
ları yaşamakta ve bizde yerel yönetimler olarak bu sorunların tam ortasın-
dayız. Bizlere çok önemli görevler düşüyor. Özellikle göçle gelmiş insanla-
rın şehre entegrasyonu ile ilgili inşallah burada hem akademisyenlerimizin
hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bürokratlarımızın ve Sayın Ba-
kanımızın da büyük katkılarıyla bu problemleri kısa ve orta vadede çözümü-
ne katkı yapabilirsek hepimiz kendimizce mutlu olacağız. Ben bugünkü
sempozyumun hem Adana’mıza hem de ülkemize hayırlı olmasını dilerken,
katıldığınız için hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.

SUNUCU

Sayın Başkanımız Mahmut Çelikcan’a teşekkür ediyoruz.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz’ı konuşmasını
yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ

ZİHNİ ALDIRMAZ’IN AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakanım,

Sayın Valim,

Sayın Milletvekilim,

Sayın İl Başkanım

Sayın Belediye Başkanlarım, Kaymakamlarımız, Vali Yardımcılarımız,
saygıdeğer konuklar hepiniz hoş geldiniz.

Bugün çok özel bir gündeyiz. Yüreğir Belediyemizin yapmış olduğu bu
organizasyon hakikaten çok önemli. Hepsinden önemlisi, biz sorunları bili-
yoruz ama toplumun her kesiminde dikkat çekmek bu konuda bilgi üretme-
leri açısından çok önemli.

Sayın Bakanım şuanda bulunduğunuz kenti siz bizim kadar biliyorsunuz.
Çünkü Gaziantep bizim birlikte Çukurova’lara baktığımız, işbirliği yapmak
istediğimiz ve yaptığımız bir bölge. Bilim adamlarımız verileri teknik düzey-
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deki çalışmaları anlatacaklar. Ben onlara kesinlikle girmek istemiyorum.
Ama bulunduğumuz coğrafyada bizim 2 milyon nüfusumuzun 1 milyon 200
bini Adana nüfusuna kayıtlı, bunun dışındaki kalan Doğu ve Güneydoğu
Anadolu ağırlıklı olarak ama İstanbul’da dahil 81 vilayetten göç alan bir böl-
geyiz. Şuanda da verilere baktığınız zaman sanki göç alan değil veren sta-
tüsünde gibi görünüyoruz ama yaklaşık 55-60 bin kişiye yakın göç alırken
60 binde göç veriyoruz. Adana’da 50-55 bin kişiye eğitim veriyoruz. Belli
şartlarda, belli konularda Adana’nın da yaşam biçimindeki ve hoşgörü orta-
mındaki bu düşünceye istinaden gelen hemşerilerimiz.

Burada ekonomik olarak ya da kültür seviyesi birikimi arttıktan sonra ba-
tıya göç ediyor. Bizim burada 500 bin öğrenci ve öğretmenimiz var. Muhte-
şem bir tablo. Genç nüfus olarak Türkiye ortalamasının 2,5 puan üstünde-
yiz.

Sayın Bakanım, kentte yaşayan nüfus olarak da Türkiye ortalamasının
üstündeyiz. Dolayısıyla burası Türkiye’nin küçük ölçeği. Çukurova olarak
göç bizim zenginliğimizdir. Bunu hep birlikte ekonomiye kazandırmamız
kaydıyla diyerek parantez içinde söylüyorum. Biz Çukurova olarak Mersin,
Tarsus, Adana, Hatay, İskenderun, Osmaniye, Gaziantep, Kilis zaten biliyor-
sunuz Adana’nın bir parçasıydı. Burada biz birlikte hareket edip, birlikte dü-
şündüğümüz zaman birçok şeyi çözeceğimizi düşünüyorum. Ben buradan
size şunu arz etmek istiyorum. Şu anda Valiliğimizin İlçe Belediye Başkan-
larımızın hepsinin önceliği gençler ve hanımlardır. Sadece biz büyükşehir
olarak 113 bin 500 gence spor yaptırıyoruz. 48 adet yüzme havuzumuz, 38
adet stadımız var, ilçe belediye başkan arkadaşlarımın yaptıkları ve Valiliği-
mizin sevgiye uzanan eller ve diğer projeleriyle ciddi bir çalışma içersinde-
yiz. Her yıl, her ay o ayda doğmuş yaşlılarımıza pasta kesip eğlenceler ya-
pıyoruz. Yine kimsesiz çocuklarımıza, o ay doğmuş çocuklarımıza, eğlence-
ler düzenliyoruz. Burada muhteşem bir bürokrat tablomuz var. Tebrik ediyo-
rum. Hakikaten bizimle uyum içersindeler.

Sayın Milletvekilimiz teşkilat ilçe belediye başkan arkadaşlarım tek vücut
olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. İnşallah daha uzun zaman
vaktimiz olduğu takdirde sizi uzun soluklu burada misafir edip detayları size
vermek isteriz. Çünkü Adana, birkaç saatte anlatılacak kadar küçük değil,
ama arkadaşlarım muhteşem işler başarıyor. Bizde katkı vermeye çalışıyo-
ruz.
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Ben buradan Yüreğir Belediye Başkanlarımızı ve burada emek verecek,
bizi bilgilendirecek sayın hocalarımızı şimdiden tebrik ediyor, saygılarımı
arz ediyorum.
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SUNUCU

Sayın Zihni Aldırmaz’a teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak
üzere Adana Valimiz Sayın Hüseyin Avni Coş’u kürsüye davet ediyorum.
Buyurun.
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T.C. ADANA VALİSİ HÜSEYİN AVNİ COŞ’UN

AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Değerli Bakanım,

Sayın Milletvekilim,

Çok Değerli Belediye Başkanlarımız, il protokolümüz, sivil toplum kuru-
luşlarının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer davetliler, hanımefendiler, be-
yefendiler, öncelikle hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Böylesi-
ne önemli bir toplantının, ilimizde yapılmasından duyduğum memnuniyeti
sizlerle paylaşıyorum. Bu toplantımızı gerçekleştiren Yüreğir Belediyesi’ne
ve İktisadi Araştırmalar Vakfı’na katkıda bulunan bilim adamlarımıza çok te-
şekkür ediyorum.

Göç denince Türkiye’de ilk akla gelen illerden birisi Adana’dır. 1927 yı-
lında nüfus büyüklüğüne göre 22. sırada yer alan Adana, yine nüfus büyük-
lüğüne göre Türkiye’nin 4., Osmaniye’nin il olmasından sonra 5. sıraya
geçmiştir ve kilometre kareye düşen nüfus açısından da 1927 yılına göre
yaklaşık 10 kat artmıştır. Bu elde ettiği göç sayesinde göçün getirdiği kaza-
nımlar sayesinde olmuştur bu nüfus hareketlilikleri. Sahip olduğu bu beşeri
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potansiyel büyük ölçüde göç sayesinde olmuştur. Göçün muhakkak Ada-
na’nın büyümesine katkısı olmuştur. Ama göçün Adana’ya getirdiği sıkıntı-
lar ve sorunlarda olmuştur ve devam etmektedir. Tabii ki önemli olan hepi-
miz biliyoruz bu göç olgusunun getirdiği sorunların ve sıkıntıların çözülebilir
olup olmadığı ve yönetilebilir olup olmadığıdır. Bu hususta Adana’da özel-
likle iskan konusunda kentleşme konusunda buna bağlı olarak da çeşitli ka-
mu hizmetlerinin sunulmasında sorunlar yaşanmıştır. Önem derecesi azal-
sa da bu sorunlar yaşanmaya devam etmektedir. Özellikle plansız program-
sız yapılaşma sonucunda ortaya çıkan mahalleler hem imar kirliliğine neden
olmakta hem de bir deprem kuşağı içerisinde olan ilimizde muhtemel bir
depremin getirebileceği yıkıcı etkilere karşı içinde bulunan vatandaşlarımı-
zı korumak durumunda bulundurulmaktadır. Sadece bununla değil bu sağ-
lıksız yerleşimler aynı zamanda ilimizde başta asayiş olmak üzere eğitim
hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin hatta itfaiye hizmetlerinin bile sunulabil-
mesinde sorunlar sıkıntılar ortaya koymaktadır. Bu nedenle kentsel dönü-
şüm konusunda hükümetimizce yapılacak çalışmalarda Adana’nın bu özel-
liği dikkate alınarak, öncelikli olarak değerlendirilecek iller arasında bulun-
ması, sadece meselenin imar ve teknik yönlerini değil aynı zamanda asayiş
hizmetlerinden eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilebilme-
sine kadar pek çok konuda katkıda bulunacaktır. Bu konu ile ilgili olarak tek-
liflerimizi ve görüşlerimizi de ilgili bakanlıklarımıza arz etmiş durumdayız.
Özellikle vatandaşlarımızın göçle gelen nüfusun toplumun diğer kesimleri-
ne yerleşik kesimlerine entegrasyonu konusunda sosyal destek çalışmala-
rını geliştirmek güçlendirmek konusunda uygulamaya başlanan SODES
programının faydalı etkilerini biraz önce ki konuşmalarda sayın Bakanımız
arkadaşlarımız arz ettiler, zaten Sayın Bakanımız konuyu çok iyi bilmekte-
dirler. Biz bu konuda yine Kalkınma Bakanlığımıza da teklifte bulunduk. SO-
DES programları ile ilimize gönderilen ödeneğin arttırılması konusunda,
çünkü Adana’da baktığımız zaman da göçle gelen nüfusu dikkate aldığımız-
da toplam nüfusuyla bir Hakkari, bir Şırnak, bir Batman, bir Siirt’in Adana’da
olduğunu görüyoruz. O zaman bu göçle gelen vatandaşlarımızın toplumun
diğer kesimleriyle, her yönüyle uyum ve kent yaşamının gerektirdiği özellik-
leri kazanabilmeleri açısından hepimize düşen görevler var bu tür program-
ların yerel yönetimlerimizde de sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte uygulan-
ması suretiyle bu sürece çok olumlu katkılar yaptığını biliyoruz.

Esas söz sahibi olması gereken bilim adamlarımızın, programlarını da-
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ha geniş bir zaman birimi içersinde yapabilmelerine imkan tanımak için be-
nim aslında söyleyeceğim çok konular olmasına rağmen, sözümü yüksek
müsaadelerinizle burada tamamlamak istiyorum. Bu toplantımızın hayırlı ol-
masını temenni ediyorum. Toplantımızın sonuçlarının yayınlanacağını bu
yayınlardan bütün kamu ve kuruşlarımızın sivil toplum kuruluşlarımızın isti-
fade edeceğine inanıyorum. Toplantımızın organizasyonuna destek veren
bütün arkadaşlarımıza özellikle Teyfik Kısacık Bey’e çok teşekkür ediyorum.
Hayırlı, uğurlu ve başarılı olması, verimli olması, toplantı sonuçlarının ilimiz-
de göç olgusunun çözümüne getirdiği sorunların çözümüne katkıda bulun-
ması temennisiyle hepinizi tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Geldiği-
niz için çok teşekkür ediyorum.
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SUNUCU

Sayın Valimiz Hüseyin Avni Coş’a konuşmalarından dolayı teşekkür edi-
yoruz. Bir telgraf var onu okumak istiyorum.

Yoğun programım nedeniyle katılamadığım “Türkiye’de İç Göçün Sos-

yo-Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendirme” konulu
sempozyumuna nazik davetiniz için teşekkür ederim. Şahsınıza, sempoz-
yuma katılan konuklarınıza selam ve saygılarımı sunarım.

İdris Naim ŞAHİN
İçişleri Bakanı

Ayrıca Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Egemen BAĞIŞ ve

Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ’da aynı dileklerde
bulunmuşlardır.

Programımızın bu bölümünde Aile ve Soysal Politikalar Bakanı Sayın
Fatma Şahin’i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI

FATMA ŞAHİN’İN AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Valim,

Değerli Milletvekilim,

Değerli Belediye Başkanlarımız,

Değerli Katılımcılar,

Değerli Hocalarım,

İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın Değerli Başkanı’na ve ekibine, Yüreğir Be-
lediyesi’ne “Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuçları ve Adana Öze-
linde Değerlendirme” konulu, bu önemli toplantıda bizi bir araya getirdikleri
için çok teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum.

Göç nedir diye baktığımızda; göç umuttur, değişimdir, aştır, ekmektir, di-
namizmdir, harekettir. Dolayısıyla Adana’da bu toplantının yapılması çok
daha önemlidir. Çünkü Adana bereketli toprağı ile Karacaoğlan’ın memleke-
tidir. Biliyorsunuz toprağın en önemli özelliği bereketidir, aynı zamanda da
tevazusudur, alçak gönüllülüğüdür.
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Adana’nın, bu iklimle örtüşen yapısı, kişiliği, zenginliği ve bereketi bizim
için çok kıymetlidir. Bu bölgenin bir insanı olarak, bir vatandaşı olarak Ada-
na’nın ve Adanalıların benim için, her zaman yüreğimde farklı bir yeri ol-
muştur. O yüzden en yakın çalışma arkadaşımı, Özel Kalem Müdürümü
Adana’dan seçmiş olmam, bunun bir göstergesidir diye düşünüyorum.

Göçü yönetmek lazım. Göçün nedenlerini ve sonuçlarını, bilim ile anla-
mamız ve anlatmamız lazım. O yüzden bugün bu çalışma ve buradan çıkan
sonuçlar çok önemli. Biz öyle bir medeniyetin torunlarıyız ki, çok kültürlülük,
çok bilgililik ve bu zenginlik bizim tarihimizdir, bizim coğrafyamızdır. Bu bi-
zim için önemli bir kültürel kimliktir, bir zenginliktir. Bu alt değerleri koruya-
rak küreselleşme denen şeyi yönetmek en önemli görevimiz. Göçle ilgili sü-
rece baktığımız zaman, biz kas devrimini ıskalamış, sanayi devrimini ucun-
dan yakalamış, şimdi bilim ve teknolojiyi hakikaten hakkını vermek adına
yaşadığımız bir yüzyıldayız. Bir geçmişimiz var. Bu devrimler her zaman in-
san hareketini beraber getirmiştir. Hem iç göç hem dış göç olarak getirmiş-
tir. Hem köyden kente göçü, hem kentler arası göçü hem de bizim ülkemi-
zin yaşadığı gibi 50’li yıllarda olduğu gibi uluslar arası göçü beraberinde ge-
tirmiştir.

Hep sorunların arkasından gitmek, sonucu yönetmek, her zaman için bi-
zi çok zorlamıştır. Bunun bedeli bize her zaman ağır olmuştur. Oysa bilimi
ve aklı kullanarak bu hareketin nedenlerini ve sonuçlarını önceden tespit et-
mek, göçün bereketini; hakikaten insanların beyninde, ruhunda, kalbinde ve
zemininde oluşturmak en önemli görevimiz olsa gerek diye düşünüyorum.
Dolayısıyla göçün sosyolojik, psikolojik, siyasi, insan hayatında, toplum ha-
yatında çok önemli bir yeri var. Önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Göçü
engelleyebilir miyiz? Mümkün değil. O zaman göçün getirdiği değişimi yö-
netmek bizim en büyük görevimiz.

Biz şu anda göçle ilgili süreçte; özellikle neyi nasıl yapacağımızı çok iyi
bilmemiz gerekiyor. Zorunlu göçlerin azalması gerektiğini düşünüyoruz. İn-
san merkezli yönetim anlayışını göç içinde hayata geçirmemiz gerektiğini
düşünüyoruz.

Neden insanlar göç etmek zorunda kalıyor? Önce bunu önleyecek yapı-
sal değişim ve dönüşümü yönetmemiz gerekiyor. İşte son 10 yıl. Ekonomik
olarak ülkemizin kalkınması, kişi başına düşen milli gelirinin artırılması, böl-
geler arası gelişmişlik farkının azaltılması, terörle mücadeleden kaynaklı
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zorunlu göçün azaltılması çok önemlidir. Çünkü yola çıkarken ‘Önce insan’
dedik. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ dedik. İnsanı zorunlu göçlerle, isteme-
diği bir hayatı yönetmeye çalıştığınız zaman, bunun sonuçlarının, bizim yö-
netim anlayışımıza yakışmadığını düşündük.

Bunun için gerekli tedbirleri sadece bugün için değil, o gün o yola çıkar-
ken de düşünerek gerekli tedbirleri almaya çalıştık. Bugün en son açıkladı-
ğımız teşvikle ilgili yapmaya çalıştığımız çalışmanın temelinde; insanların
kendi toprağında, ihtiyacı olan, onurluca yaşam mücadelesinde birinci sınıf
vatandaş olmasıdır. Dini, dili, ırkı, cinsiyeti, mezhebi ne olursa olsun kendi
toprağında huzurlu ve mutlu yaşayacak imkânları onlara vermek en önemli
temel felsefemiz olması gerekiyor. Biz, bütün imkânları sağlamak ve insan-
larımızın göç olgusunu gönüllülüğe dönüştürmek durumundayız.

İnsanlar umuda geliyor. Aşa ve ekmeğe geliyor. Sanayileşmenin insan
hareketinin yönetimi ile nasıl övünüyorsak; şu kadar organize sanayimiz
var, şu kadar ihracat yapıyoruz, bu kadar ithalat yapıyoruz. Bunu makiney-
le yapmıyorsun insanla yapıyorsun. O gelen insanla katma değer kazanı-
yorsun. Onlar yük değil. Şehre gelip entegrasyonu sağlamak, şehre katma
değer üretmesini sağlamak bizim en büyük görevimizdir. Şehri uyumlu hale
getirmek en büyük görevimiz.

İnsanın önce temel ihtiyacını, doğuştan gelen temel hakkını, eğitim im-
kânını, barınma imkânını, sağlık imkanını, iş imkanını kolaylaştırmak ve her
bölgede bunu oluşturmak en büyük görevimiz. İnsan merkezli çalışma nok-
tasında da bireyi, beşeri sermayeyi kuvvetlendirmemiz her bireyin eğitim
imkanlarından eşit bir şekilde istifade edeceği, sağlıktan eşit bir şekilde isti-
fade edeceği, istihdamdan eşit bir şekilde istifade edeceği olanakları sağla-
mak bizim en büyük görevimiz. Bize, devlete düşen görev bu.

Kişiye düşen görev ne burada, kendini geliştirmek. Beşeri sermayesini
kuvvetlendirmek. Eğitim imkanlarından, sunulan imkanlardan istifade etme-
sini sağlamak, bilim ve teknoloji çağını yakalamak. Her zaman söylediğimiz
bir şey var. Bizim petrolümüz yok, bizim doğalgazımız yok, altınımız yok,
madenimiz yok ama bizim bunlardan daha kıymetli önemli bir şeyimiz var.
Beşeri sermayemiz. İnsanımız. Bugün Almanya’ya 50’li yıllarda giden ağa-
beylerimizin üçüncü kuşak torunları orada...

Biz bir taraftan fiziki olarak göçü yönetirken, bir taraftan beyin göçünü de
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yönetmemiz gerekiyor. İnsanımızın beşeri sermayesini kuvvetlendirecek
bütün altyapı imkanlarını sonuna kadar kullanmak ve herkesin, her bireyin,
kadın olsun, erkek olsun, yaşlı ve genç olsun, engelli olsun herkesin yaşam
standardını yükseltmemiz gerekiyor. Bireyin de kendine tanınan bu imkan-
lardan istifade etmesi gerekiyor. İşte yerel yönetimler ve kamuya düşen si-
vil topluma ve akademisyenlere düşen; burada ki geçişleri kolaylaştırmak.

Yerel yönetimlerde en önemli konulardan bir tanesi, gelen göçe hazırlık-
lı olmak. Hazırlıklı olmadığınız zaman gecekondulaşma, çarpık kentleşme
ve  asayiş gibi birçok sorunla karşı karşıya kalınıyor. Bunu düzeltmenin ma-
liyeti çok daha yüksek. Bunu yöneten şehirlerimiz var. En baştan bunu gö-
rüp gerekli tedbiri alarak; barınma ihtiyacını, altyapıyı gereksinimlerini sağ-
layan;  şehrin huzurunu, barışını, asayişini sağlayan ve bunu bir kültür ha-
zinesine dönüştüren şehirlerimiz var.

Oluşmuş bu yapıyı hızlı bir şekilde sorunun bir parçası değil, çözümün
bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. O yüzden belediyelerimize çok
önemli işler düşüyor ki; sosyal belediyecilik zaten böyle bir şey. İnsan odak-
lı belediyecilikte kentleşmeyi yönetmek, göçü yönetmek ve oradan gelen ta-
lebi yönetmek, şehrin huzur ve barışını sağlamak en önemli işlerimizden bir
tanesidir. O yüzden bir taraftan biz Şehircilik Bakanlığımızı kuvvetlendirdik,
kentsel dönüşümleri daha kuvvetli hale dönüştürüyoruz. Belediyelerimizin
mali gücünü artırıyoruz. Adana’nın sorunlarının Adana’da çözüleceği meka-
nizmaları güçlendirmeye çalışıyoruz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak biz işin neresinde olacağız?
Ben ilk bakan olduğumda bana görev alanımı sordular, saydım saydım...
Kadın, çocuk, yaşlı, engelli...  Erkekler hizmet alanımız dışında gözüküyor
gibi olsa da bu kadar sorunu çözebilmem için erkeklerin de desteği gereki-
yor dedim. Dolayısıyla bütün toplumun, herkesin ama herkesin yaşam ala-
nı içerisinde benim Bakanlığımın çok önemli bir görevi var. O yüzden biz iki
genel müdürümüzle buradayız.

İdari olarak kendimizi güçlendirdik. Bir devlet bakanlığı değil bugün hem
mali olarak güçlenmiş, sosyal yardımlaşmayla, sosyal hizmetlerin birleştiği,
sosyal hizmetlerin kendi içinde ayrıştığı yeni bir idari kadroyla beraberiz.
Bugün Aile ve Toplum Hizmetleri bizim en önemli genel müdürlüklerimizden
bir tanesidir. Kadını korurken, kollarken aileyi de beraberinde korumak, kol-
lamak en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Aile toplumun temel taşı. Do-
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layısıyla biz toplum hizmeti diye baktığımızda;  göç bizim ana konularımız-
dan, masada ki esas konularımızdan bir tanesidir. Bir taraftan burada söy-
lediğim; temel felsefe ile koruyucu ve önleyici tedbirlerle süreci yönetirken,
bir taraftan da geçmişe dair yaklaşık yarım asırdır kalan sorunları çözecek
insan odaklı yönetim anlayışında, bize düşen kendi görev alanımız içerisin-
deki sorumluluğumuzun farkındayız. Bunun ne kadar önemli bir sorumluluk
olduğunun da farkındayız.

Biz aile danışma merkezleriyle, aile toplum hizmetleriyle bu konudaki ya-
şanan sorunları, kadın ve çocuk ekseninde, aile merkezli, rehabilitasyon ve
danışmanlık hizmetini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu dağınık yapıyı topar-
lamak durumundayız. Bir taraftan da bizim şu anda Hükümet Programında
en önemli projelerimizden bir tanesi olan, Sayın Başbakanımızın TBMM’de
Hükümet programında en önemli projelerden biri olarak belirttiği Aile ve
Soysal Destek Uzmanlığı Projesi’ni, hayata geçirmek üzereyiz. ‘Nedir bu?’
diyecek olursanız;  biz devlet olarak, kamu olarak, toplum olarak hep sonuç-
larla uğraşıyoruz. İş bitiyor testi kırılıyor, yangın çıkıyor, hukukumuzu ve sis-
temimizi buna göre oluşturuyoruz. Oysa artık modern ve çağdaş devlet yö-
netimi, sonucu görebilme, başa dönebilme ve baştan müdahale edebilmek-
tir. Bunun maliyeti çok daha ucuz. Koruyucu ve önleyici tedbirlerle devlet
yönetimi, bugün bizim Bakanlığımızın esas temel yönetim felsefesidir. O
yüzden Aile ve Sosyal Destek Uzmanlığı Projesi her ailenin  nasıl bugün bir
hekimi varsa, sağlık ne kadar önemli ise, sosyal hizmet dediğimiz insan
odaklı kişilerin yönetim anlayışında da, sosyal devleti, sosyal adaleti sağla-
mak, sosyal barışı sağlamak için de bizim bu koruyucu ve önleyici tedbirle-
ri hayata geçirmemiz gerekiyor.

O yüzden nasıl bir model oluşturacağız? Nasıl bir çalışma yapıyoruz? Yi-
ne bilimi ve tekniği kullanıyoruz. Sivil toplumla, akademisyenlerle beraber
çalışıyoruz. Biz şu anda 150 kişi ile bu konuda ön çalışmayı başlattık. Arka-
daşlarımızı aldık. Hacettepe Üniversitesi ile beraber eğitici eğitimini yaptık.
İki ayrı şehirde, bugün Kırıkkale ve Karabük’te çalışmalarımızı başlattık. Bu
modellerin sonunda tüm Türkiye’de bunu çalışacağız. Nedir burada ki çalış-
mamız, verdiğimiz ekonomik destek, tek başına yeterli bir destek değildir.
Sosyal yardımlaşma ile beraber son 10 yılda 10 kat artmış bir bütçemiz var.
Sayın Başbakanımızın bize verdiği talimat ile biz kimsesizlerin kimi, sessiz
yığınların sesi olacağız. Eğer ben hakikaten bu işin hakkını vereceksem, gi-
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dip benim ihtiyacı olanı bulduğum, benim yerinde tespit ettiğim bir sistemi
hayata geçirmek durumundayız. İşte o yüzden Aile Sosyal Destek Uzman-
lığı Sistemini, zaten güçlü bir şekilde çalıştırdığımızı, Sayın Valiler, Sayın
Kaymakamlar, sosyal yardımlaşma sistemimizi bilenler biliyor.

Bugün biz bütün Türkiye’nin aile ve kişi bazlı; sosyal ve ekonomik hari-
tasını üç saniye içinde düğmeye basınca çıkaran, bir iktidarın, Bakanlığıyız.
Kişilerin adını yazdığınızda; o kişiye ait bütün ekonomik ve sosyal verilere
bakıyoruz.

Sosyal hizmetle bütünleşmesi, o ailenin temel ihtiyacının ne olduğunun
analiz edilmesi, giden uzmanlar tarafından görülmesi, kağıt üzerinde kalma-
dan hemen geriye dönüp gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bugün ge-
rekli tedbirleri alıp,  gerekli yetki ve iradeyi kullanabilmek için her türlü imka-
nımız var. Her şeyimiz var. İnsan kaynağımız da var, idari kaynağımız da
var, mali kaynağımız da var. Önemli olan sorunu iyi analiz edebilmek ve çö-
züm odaklı bir irade beyan edebilmek. Biz bunu akademisyenlerimizle, ira-
demizle, güçlü parlamentomuzla, güçlü hükümetimizle başarabiliriz. Ham-
dolsun milli irade her zaman yanımızda oldu. Halkımızın gücünü her zaman
yanımızda hissettik. O zaman biz sorunun bir parçası olmadan, çözüm
odaklı gitmek ve 2023 vizyonunu korumak durumundayız.

Adana özelinde baktığınız zaman;  Adana’nın kan kaybetmemesi lazım.
Ticaretin merkezi, yatırımın merkezi, toprağın merkezi, insan merkezi olan
Adana, cazibe merkezi olarak devam edecek. Göç de devam edecek. Göç
umuda geliyor. Ama kaliteli göçü alabilmek insanları kaliteli hale dönüştüre-
bilmek, gelen insanın buraya zenginlik getirdiğini bilerek yönetmek duru-
mundayız. Bunları başarabilmek durumundayız. Yoksa 2023 vizyonu diye
koyduğumuz hiçbir değeri yakalayamayız. Hiçbir rakama ulaşamayız. İtha-
latımızı, ihracatımızı, ekonomik kalkınmamızı tamamlarken; insanı gelişmiş
fizibilitemizi ve göçü de beraber yönetebilmenin tek yolu; güçlü toplum ol-
maktır. Güçlü toplum olamadığınız zaman bu yakaladığınız ekonomik veri-
ler toplumsal huzuru ve barışı da getirmez....

Yoksulun, yetiminin başının okşandığı, sosyal devletin şefkatli elini, yar-
dım isteyenin yanında hissettiği, 74 milyonun ‘Ben Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşıyım, bu kimlikten onur duyuyorum’ dediği bir Türkiye’dir bizim temel
hedefimiz. O yüzden buradan bugün çıkacak sonuç, bizim Bakanlığımız
açısından da çok önemli. Adana için ne düşünülüyorsa biz Bakanlık olarak
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sizin hizmetinizde olacağız. Çünkü bu bölgenin huzuru, ülkenin huzurudur.
Bu bölgenin mutluluğuna ve kalkınmasına Türkiye’nin huzuru ve kalkınma-
sı diye bakıyoruz.

Bu çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Çı-
kan sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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BAŞKAN: PROF. DR. AHMET FAZIL ÖZSOYLU

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Değerli konuklar izninizle birinci oturumumuza başlamak istiyorum. Son
derece önemli bir konu üzerinde tartışmak üzere bir aradayız. Hakikaten
Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi iç göç.

Sosyo-ekonomik sonuçları sempozyumunun ilki 2006 yılında İstanbul’da
düzenlenmiş. Daha sonra kitapçık haline de gelmiş. İçinde fevkalade yarar-
lı bilgiler var. Okumakla keyif alınabilecek, rahat okunan bir kitap. Bu orga-
nizasyonun ikinciside Adana’da düzenleniyor. Bunun bir tesadüf olmadığı
kanaatindeyim. İktisadi Araştırmalar Vakfı’na özellikle çok teşekkür ediyo-
rum. Biliyorsunuz İstanbul en fazla göç alan yer Ankara, İzmir, Antalya, Mer-
sin vs. buralarda çok fazla göç alıyor, ama hiç birisi Adana’nın aldığı göç gi-
bi almıyor. Adana’nın aldığı göç çok farklı. Az önce Sayın Zihni Aldırmaz’da
söyledi. Bendeki rakamlar biraz farklı olmakla beraber 50-60 bin kişi geliyor,
50-60 bin kişi gidiyor dedi. Ama kim geliyor? kim gidiyor? çok çok önemli.
Nihayetinde burada yaşanan sıkıntıların boyutunun tespiti açısından bunun
bir daha altını çizmekte yarar görüyorum. Bu vesile ile de bu kadar önemli
bir noktada, Adana’da yapılması dolayısıyla İktisadi Araştırmalar Vakfı’na
çok çok teşekkür ediyorum. Çok doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Bu
vesile ile Yüreğir Belediyesine çok teşekkür etmek istiyorum. Her şeye rağ-
men böyle bir ortamın hazırlanmış olması son derece önemli. Bu tür orga-
nizasyonların Adana’da gerçekleşmesi için her zaman çaba sarf eden Ada-
na’nın yaşlanmayan delikanlı abisi Teyfik Kısacık ağabeyimize çok teşek-
kürler. Bu tür organizasyonlara özen gösteriyor. Bir teşekkür daha etmek is-
tiyorum. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Rektör Yardımcısıyım.
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye’nin en yeni en genç üniversi-
tesi biliyorsunuz en yeni. Bu organizasyonun yapılması aşamasında İktisa-
di Araştırmalar Vakfı’nın değerli yöneticileri ile görüştüğümüzde doğal ola-
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rak böyle bir oturumun kamuoyuna ilk kez çıkacak olmamız nedeniyle Rek-
tör tarafından temsil edilmesi düşünüldü. Ancak Rektörümüz Prof. Dr. Adem
Ersoy işi ehline bırakalım, bir sosyal bilimci olarak Ahmet Bey yapsın dedi.
Bu vesile ile Sayın Prof. Dr. Adem Ersoy’a da teşekkür ediyorum.

Değerli konuklar bu oturumda Nüfus hareketleri iç göç Sebepler, Sonuç-
lar ve Göç Hareketlerinin Kentleşmeye ve Yerel Yönetimlere Etkilerinin De-
ğerlendirilmesi başlıklarını tartışacağız. İlk tebliği Sayın Prof. Dr. Ayhan Ka-
ya sunacaklar. Ayhan Kaya İstanbul Bilgi Üniversitesinden uluslar arası iliş-
kiler bölümü öğretim üyesi, ama kendisi siyaset bilimci, daha önemlisi bu
konu ile ilgili çalışan tüm akademisyenlerin konuya ilgi çekenlerin, öncelikli
olarak ele aldıkları Türkiye iç göçler isimli kitabın yazarı. Yani Türkiye’de en
fazla alıntı yapılan kitaplardan bir tanesidir. Değerli hocama sözü bırakıyo-
rum. Saygılar sunuyorum. Buyurun.
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İtalyan yazar Susanna Tamaro’nun yazdığı Yüreğinin Götürdüğü Yere
Git (Can Yayınları, 1999) adlı romandan esinlenerek bu makaleye Paranın
Götürdüğü Yere Git başlığını vermeyi uygun buldum. Bunu yapmaktaki
amacım zorunlu göç konusunu romantize etmek veya dramatize etmek de-
ğil, aksine zorunlu göç deneyimine maruz kalanların yaşadığı ortak bir ger-
çekliğin altını çizmektir. Bu gerçeklik, siyasal, etnik, kültürel veya dinsel ne-
denlerle yerinden-yurdundan edilenlerin sahip oldukları ekonomik, sosyal
ve kültürel sermayenin el verdiği ölçüde uzaklara gitmek yönünde geliştir-
dikleri ortak eğilimdir. Nicholas van Hear (2004), Sri Lanka ve Somali’de
şiddet nedeniyle yaşanan zorunlu göç süreçlerini değerlendirirken göçmen-
lerin sahip oldukları ekonomik ve Sosyal sermaye ile kat ettikleri mesafe
arasında pozitif bir ilişki olduğunu saptamıştır. Güneydoğu ve Doğu Anado-
lu’da yaklaşık otuz yıldır hüküm süren şiddetin yarattığı düzlemde yersiz-
yurtsuz bırakılan insanların göç etme eğilimlerini saptarken benzeri bir eği-
limin varlığından söz etmekte de fayda vardır. Bu çalışmada, sırasıyla Tür-
kiye’deki iç göç süreçleri ele alınacak, ardından son otuz yıl da zorunlu göç
deneyiminin yol açtığı bir takım sorunlar dile getirilecek ve iç göçün yerel ve
ulusal düzeyde daha çok kentlerin ve ülkenin toplumsal, kültürel ve iktisadi
güvenliğini tehdit eden bir unsure olarak algılandığı şeklindeki saptama di-
le getirilecektir.

Türkiye’de İç Göç Süreçleri

Modern Türkiye’de iç göç konusunda yapılan çalışmalar 1990’lara değin
göçün üç tarihsel aşamada ele alınması gerektiğini iddia ederler (Akşit,
1998; Tekeli, 1998). Bahattin Akşit, 1998 tarihinde ele aldığı makalesinde iç
göçleri a) 1950 öncesi göçler; b) 1950-1985 arası göçler ve c) 1985 sonra-
sı göçler şeklinde üçe ayırır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Anadolu nüfusunu,
geleneğini ve iskân politikalarını devralan Türkiye Cumhuriyeti, 1950’lere
değin köyün modernizasyonu, Zonguldak’ta olduğu gibi yeni açılan maden-
lerde çalıştırılmak üzere geniş kitlelerin topraktan koparılıp işçi haline dö-
nüştürülmesi, kuraklık, heyelan veya deprem sonucu ortaya çıkan zorunlu
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göçlerin işaret edilen bölgelere doğru aktarımı ve 1934 İskân Kanunu ile bir-
likte bazı grupların iskânı gibi konularla ilgilenmiştir (Jongerden, 2001).
Uluslaşma sürecine de tekabül eden bu tür demografik hareketlilikler, döne-
min iç göç haritasını belirlemekte etkili olmuş ve bu dönemde köyden ken-
te net iç göç 214.000 şeklinde gerçekleşmiştir.

Öte yandan, 1950-1985 yılları arasında Türkiye nüfusunun köyden ken-
te doğru akarak harmanlandığını söylemek mümkün. Bu ikinci göç dönemi-
ni de kendi içinde üç alt gruba ayıran Akşit (1998), 1950-55 arasındaki dö-
neme İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerin yakın çevresindeki kırsal alan-
lardan bu kentlere doğru akan göçün damgasını vurduğunu söyler. 1965-70
arasındaki ikinci alt dilimde ise, Orta Anadolu ve Karedeniz kırsalından in-
sanların büyük kentlere doğru hareketlilik gösterdikleri ve 1980-85 arasın-
daki üçüncü alt dilimde ise bu kez Doğu ve Güneydoğu Anadolu kırsalından
insanların yine büyük kentlere doğru aktıkları ifade edilmektedir. Çağlar
Keyder (1983) bu süreci Türkiye toplumunun kapitalistleşme döngüsünün
başlangıcı olarak kabul eder. 1950-1985 arasındaki bu dönemin 1950-55
aralığında köyden kente net iç göç 904.000, 1965-70 aralığında 1.939.000,

1975-80 aralığında 1.692.000 ve 1980-85 aralığında ise bir sıçrama göste-
rerek 2.582.000 olmuştur. Bu noktada vurgulanması gereken bir diğer nok-
ta ise, 1950-1985 arasında gerçekleşen iç göçün sadece köyden kente doğ-
ru olmadığı aynı zamanda kentten kente doğru da yaşanmış olduğudur.

Kentleşme, sanayileşme, modernleşme, küreselleşme ve diğer birtakım
süreçlere paralel olmak kaydıyla, Türkiye nüfusunun bölgesel dağılımında
önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişiklikler öncelikli olarak nüfus artış
hızına ve nüfus hareketlerine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Sözgelimi 1965
yılında Karadeniz bölgesi 6,085,986 kişilik nüfusuyla ilk sırada yer almak-
tayken, Güneydoğu Anadolu bölgesi ise 2,367,740 kişilik nüfusuyla en az
nüfuslu bölge durumunda idi. 1990 yılında ise 13,295,607 kişilik nüfusuyla
Marmara Bölgesi ilk sıraya yükselmiş, Güneydoğu Anadolu bölgesi ise en
az nüfuslu bölge olma özelliğini devam ettirmiştir. 1965-1990 döneminde
bölgelerin nüfus artış hızları karşılaştırıldığında, Güneydoğu Anadolu en
yüksek, Karadeniz ise en düşük nüfus artış hızına sahip olma özellikleri
gösteren bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerindeki doğurganlık hızının yüksekliğine rağmen, bu bölgeler-
den diğer bölgelere, özellikle Marmara bölgesine doğru yaşanan göçler ne-
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deniyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin toplam nüfus içindeki
paylarında önemli artışlar olmamıştır (Kocaman, 1998: 52-53).

Öte yandan, iller nüfus artış hızları itibariyle değerlendirildiğinde, 1965-
1970 döneminde İstanbul ili % 5,49’luk nüfus artışıyla 67 il arasında en yük-
sek nüfus artış hızına sahip bulunmakta ve bu ili sırasıyla Ankara, Diyarba-
kır, Van, Hakkâri, Siirt, Kahramanmaraş, Bitlis, Şanlıurfa, Gaziantep ve An-
talya takip etmektedir. Görüldüğü üzere o yıllarda en yüksek nüfus artış hı-
zına sahip 10 ilin nerdeyse tamamı İstanbul ve Ankara dışında Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgelerinde yer almaktadır. 1990 yılı itibariyle ise sırala-
manın değiştiği görülmektedir. Özellikle turizm alanında sağlanan gelişme-
ler nedeniyle Antalya en çok göç hareketine maruz kalırken (% 4,79), bu ili
sanayi devi olmaya başlayan Kocaeli % 4,64’lük nüfus artış hızıyla takip et-
miştir. Bu iki ilin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Hakkâri ve İçel gelmektedir.
2000 yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre ise sırasıyla Antalya (%
42,16), Şanlıurfa (% 42,02), İstanbul (33,23) ve Hakkâri (% 31,28) en yük-
sek nüfus artış hızına sahip iller olmuşlardır. Diyarbakır ilinin bu dönemde-
ki nüfus artış hızı da % 21,84 ile hiç küçümsenmeyecek bir büyüklüktedir.1

Türkiye’de Zorunlu Göç Çalışmaları: Rakamların Gücü

Türkiye’nin 1980’ler sonrası dönemde yaşadığı ülke içi çalkantılar, böl-
gesel farklar ve etnik sorunlarla bütünleşen göç olgusu, bir yanda “mağdur”
diğer yanda “suçlu” ya da “sosyal problem” olarak algılanacak göçmenleri
kentsel yaşamda hızla görünür kılmıştır. Burada karşımıza çıkan yeni kent
yoksulları, onların karşı karşıya kaldığı alt yapı sorunları, içinde bulundukla-
rı ekonomik ve sosyo-kültürel açmazlar göz ardı edilemez bir boyuta ulaş-
mıştır. Bu bağlamda bütünleşme ve geri dönüş üzerine yeni bir tartışma or-
taya çıkmıştır. Bu ‘geri dönüş’ tartışması içinde ulusal aktörler yanında AB
gibi uluslararası aktörlerin de önem kazandıkları görülmektedir. Özellikle,
İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerde sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve
yerel yönetimlerin ortaklığında yürütülen ve AB tarafından fonlanan pek çok
sayıda projede göçmenlerin sosyo-ekonomik, politik ve kültürel entegras-
yonları bağlamında politika önerileri geliştirilmiştir.

Öte yandan 2007-2013 yıllarını kapsayan Kalkınma Planında ve Devlet
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Planlama Teşkilatı yerine kurulan Kalkınma Bakanlığının göç veren ve göç
alan coğrafyalara ilişkin yürüttüğü projelere ayrıntılı bir şekilde bakıldığında
son yıllarda “geri dönüş” söyleminden ziyade zorunlu göçün mağduru olan
insanların bulundukları kente sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda enteg-
rasyonunu amaçlayan yeni bir söylemin inşa edilmeye başlandığı görül-
mektedir. Unutulmaması gereken bir nokta var. 2008 yılında gerçekleştirdi-
ğimiz çalışmada da ayrıntılarıyla aktardığımız gibi, geri dönmek veya dön-
memek konusunda zorunlu göçün mağdurlarının da öncelikli olarak görüş-
lerinin alınması gerekmektedir (Kaya vd., 2008). Geri dönmek isteyen aile-
lere tabii ki gerekli maddi ve manevi desteklerin merkezi ve yerel otoriteler-
ce verilmesi gerekir. Ancak, yaklaşık yirmi-otuz yıldır bulunduğu kentte kal-
mak isteyenler ve kentin eğitim, sağlık, istihdam ve benzeri cazibelerinden
faydalanmak isteyenlerin kente entegre edilmeleri yönündeki çalışmaların
da yoğunlaştırılması gerekmektedir.2

Bugüne değin Türkiye’de zorunlu göç konusunda yapılan bilimsel nitelik-
li çalışmalara bakıldığında özellikle bazıları dikkati çekmektedir. TBMM Göç
Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (2001), TESEV’in Zorunlu Göç ile Yüz-
leşmek (2006) adlı çalışması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Ensti-
tüsü tarafından hazırlanan Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştır-
ması (2006), M. Barut tarafından kaleme alınan Göç-Der Raporu (2001), İs-
tanbul’daki Başak Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 2004 ve 2010 yıllarında
yayınlanan raporlar ve Mersin’de bulunan Akdeniz-Göç-Der tarafından 2011
yılında yayınlanan rapor bu çalışmalardan önde gelenleridir. Bu çalışmalar,
daha çok konunun hukuksal, sayısal ve aktarımsal yanlarını ele almaktadır-
lar. Zorunlu göç ve ekonomik koşulların etkisiyle göç hareketine katılan göç-
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menlerin çevredeki illere yöneldiklerine dair göç alan illeri temel alan pek
çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan birisi Yaşar Erjem
(2009)’in Mersin’de göçün kentleşme ve sosyal problemler üzerindeki etki-
sini ele aldığı çalışmadır. Erjem’in çalışmasında zorunlu göçün Mersin ve
Adana gibi yerlere yoğun biçimde olmasında hem yakın olmalarının hem de
barınma ve ısınma masraflarının düşüklüğü nedeniyle tercih edildiğine iliş-
kin bulgular yer alır.

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2005 yılı Ocak ayı sonu itibariy-
le Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 12 ilde (Batman, Bingöl, Bitlis, Diyar-
bakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van) şiddet, ça-
tışma, terör ve terörle mücadele nedeniyle 357,000 civarında nüfus yer de-
ğiştirmiştir. Öte yandan, Göç-Der gibi bazı sivil toplum kuruluşları söz konu-
su nüfusun 1 ila 3 milyon arasında değiştiğini ifade etmektedir. Bir tarafın
mağdur aile ve kişilerin sayısını az gösterme, diğer tarafın ise kendi mağ-
duriyetini ve siyaset yapma meşruiyetini sayısal verilerin çokluklarını refe-
rans göstererek ispat etmeye çalışması, bir diğer taraftan akademik araştır-
malar yapan kişi ve kurumaların ise bütün bunlardan kendilerine pozisyon
yaratma derdine düşmeleri nedeni ile asıl sorunun özünden giderek uzakla-
şıldığı iddia edilebilir. Öte yandan, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri
Enstitüsü (HÜNEE)’nün Devlet Planlama Teşkilatı’nın talebi üzerine 2006
yılında gerçekleştirdiği sayısal nitelikli araştırma “göç veren 14 ilin kentsel
yerleşim yerlerinden güvenlik nedenleriyle göç eden nüfusun tahmini bü-
yüklüğünü 953,680 ile 1,201,000 arasında olabileceğini” saptamıştır (HÜ-
NEE, 2006).

2008 yılında bizim gerçekleştirdiğimiz çalışma ise sayılarla ilgilenmek
yerine, daha sosyal-antropolojik bir çalışma niteliğini taşımaktadır (Kaya
vd., 2008). Bu makalede, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Mer-
kezi ve Mimar Sinan Sosyoloji Bölümünden arkadaşlarımızla (Ayhan Kaya,
Emre Işık, Bahar Şahin, Basri Çağlayan, Esra Elmas, Pelin Aksoy ve Şafak
Velioğlu) Diyarbakır, Mersin ve İstanbul illerinde gerçekleştirdiğimiz ve TÜ-
BİTAK tarafından desteklenen “Günümüz Türkiye’sinde Yaşanan İç Göçler:
Geri Dönüş mü, Entegrasyon mu?” başlıklı araştırma projesinin bir takım
bulgularından hareketle kaleme alınmıştır. Söz konusu üç şehirde gerçek-
leştirdiğimiz derinlemesine görüşmelerden, gözlemlerden, tanıklıklardan ve
ilgili literatürden edindiğimiz bilgiler ışığında özellikle Diyarbakır’a ilişkin

41



saptamalarımıza ağırlık vereceğim bu makalenin amacı, zorunlu göç prati-
ğinin şiddet, yoksulluk ve terör gibi var olan sorunların kaynağı olmadığını,
aksine bu sorunların sonucu olduğunu göstermektir. İlerleyen kısımlarda
Batı ve Kuzey illerine doğru yaşanan mevsimlik göç, şiddet karşısında ka-
dınların geliştirdikleri tepkiler ve köye geri dönüşün imkansızlığı üzerine
araştırma ekibi olarak yaptığımız bazı değerlendirmeleri aktarmak istiyo-
rum.

Araştırma Yöntemi

Türkiye’de son yıllarda gerçekleşen zorunlu göç üzerine yaptığımız
araştırma sırasında sırasıyla Mersin, Diyarbakır ve İstanbul illerinde yerin-
den edilen insanların oluşturdukları gecekondu mahallelerinde, kentlerin
çeperlerinde ve banliyölerinde toplam 150 hanede derinlemesine görüşme-
ler gerçekleştirdik. Ayrıca, kentlerin Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve
Belde Belediyeleri gibi resmi kuruluşlarının temsilcileri, siyasal partilerin
temsilcilikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, yerel medya kurumlarının temsilci-
leri, cemaat önderleri, ilgili sivil toplum örgüt temsilcileri ile de derinlemesi-
ne görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler gerçekleştirilirken antropolo-
jide emik yaklaşım olarak dile getirilen bir yaklaşım kullanıldı ve araştırma
ekibi üyeleri ayrı ayrı veya ikili gruplar halinde gerçekleştirdikleri derinleme-
sine görüşmeler sırasında mümkün olduğunca mülakat edilen kişilerin ya-
şam öykülerini, anlatılarını ve gündelik hayata ilişkin taktiklerini anlamaya
çalışan, konuşmaları dinleyen ve fazla müdahale etmeyen bir anlayış be-
nimsediler. Derinlemesine görüşmelerde bu tür bir yaklaşım sergilenirken,
araştırmacılar yorumsamacı anlayışın kendilerine sunduğu imkânlarla görü-
nen metinlerin arkasındaki metinleri, duyguları, aklı, taktikleri ve pratikleri
mümkün olduğunca anlamaya çalıştılar. Duygu yükü fazla ağır olan bu tür
çalışmalarda, mülakat yapılan kimselerin kendi geçmiş deneyimlerini, bü-
yük ölçüde unutmak istedikleri travmatik göç tecrübelerini ve kentsel hayat-
ta yaşadıkları yine travmatik dönüşümleri aktarırken fazlasıyla duygulu an-
lar yaşamaları bazen araştırmacılara onları dinlemekten başka yapacak bir
seçenek bırakmıyordu.

Bahattin Akşit (1998: 33)’in Fransız sosyolog Pierre Bourdieu (1992)’ye
referansla ifade ettiği gibi “..derinlemesine görüşmenin mekanik ve hakim
olucu bir tavırla değil, ruhsal alıştırma veya dinsel bir ibadet gibi...” yapılma-
sı gerektiğini düşünen ve sosyal bilimlerde objektivizm ile sübjektivizmin be-
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raber işleyen mekanizmalar olduğunu benimseyen bir araştırma ekibi ola-
rak, emik yaklaşımla elde ettiğimiz bilgileri, aktarımları ve anlatıları hali ha-
zırda yaşanmakta olan şiddet, kentleşme, küreselleşme ve göç süreçleriyle
bir arada düşünerek kendi etic değerlendirmelerimizi yapmaya da özen
gösterdik. Öte yandan, derinlemesine görüşmelerde her ne kadar emic bir
yaklaşım sergilediysek de Mersin ve Diyarbakır illerinin her birinde gerçek-
leştirdiğimiz beşer odak grup görüşmesinde gerek göç mağdurlarıyla gerek-
se kentte kendilerini ‘ev sahibi’ olarak gören ve daha önceden kente yerleş-
miş kişilerle yaptığımız mülakatlarda mümkün olduğunca aktif bir şekilde
konuşmalara müdahaleler yaparak katılımcıların birbirleriyle tartışmalarına
ve farklı perspektiflerin ortaya çıkmasına çalıştık. Zaman zaman söze gire-
rek, ters sorular sorarak, doğabilecek polemikleri ortadan kaldırmaya çalı-
şarak, doğrudan kentsel hayata, göç süreçlerine, yoksullukla mücadeleye,
gündelik hayatta karşılaşılan sıkıntılara, devlet kurumlarıyla ve ‘ev sahibi’
çoğunluk toplumuyla girilen ilişkilerin niteliğini anlamaya çalışan sorularla
sık sık anlatılanların seyrini belirlemek zorunda kaldık.

Ayrıca, bu tür odak grup görüşmelerinde sıkça karşılaşılan sorunlardan
biri cemaat önderi niteliğindeki bazı kişilerin, özellikle erkeklerin, görüşmeyi
kendi kontrollerine alma eğiliminde olmalarıdır. Böylesine durumlarda özel-
likle kadınlara, gençlere ve daha suskun duran görüşmecilere, katılımcı ola-
bilmeleri için fırsatlar yaratmak ve cemaat lideri türündeki katılımcıların da
mümkün olduğunca kırılmadan bu konuyu anlamalarını sağlamaya çalış-
mak durumunda kaldık. Oldukça geleneksel ve hiyerarşik ilişkiler içerisinde
kendi geliştirdikleri hemşehrilik ağları, gecekondu mahalleleri ve etno-kültü-
rel nitelikli dernekler gibi tampon mekanizmaların (Kıray, 1998) varlığıyla
hayatlarını idame ettiren bu insanların dâhil oldukları odak grup görüşmele-
rinde zaman zaman bu problemle karşılaşılmış olsa bile, araştırma ekibinin
bu tür sorunlarla başa çıkma konusunda deneyimli olmaları nedeniyle, bu
tür sorunlar kolaylıkla giderilmiştir.

Yükselen Güvenlik Söylemi: 

Göç ve Göçmenler Tehlike Olarak Algılanıyorlar

2008 yılında TÜBİTAK desteğiyle Diyarbakır, İstanbul ve Mersin illerinde
gerçekleştirdiğimiz araştırmada son otuz yıllık nüfus gelgitlerine bakmak su-
retiyle, zorunlu göç sorunun kaynağına inebilme konusunda önemli ipuçları
elde edebildik. Özellikle Batman, Van, Diyarbakır, Urfa, Adana, Mersin, An-
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talya, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi şehir merkezleri bu göçün en yoğunlaş-
tığı yerleşim alanları olarak göze çarpmaktadır. Konunun bugün varmış ol-
duğu boyuta bakıldığında, merkezi ve yerel yönetimlerin meseleyi güvenlik
ve güvensizlik ekseninde ele aldığını görmekteyiz. Oysa ki sorunun kökeni-
ne doğru yola çıktığımızda, en başından beri bu insanların kendi iradeleri-
nin dışında göç ettirilme hikâyelerine baktığımızda, Güneydoğu ve Doğu
Anadolu bölgelerindeki gerek güvenlik güçlerinin gerekse PKK türü şiddet
uygulayan grupların, o ya da bu nedenle söz konusu kitleleri bölge dışına
çıkardıkları görülmektedir. Öte yandan, bu göçmen nüfusuna maruz kalan
yerel yönetimlerin, kendi bünyelerinde bulunmakta olan yerleşim merkezle-
rinin güvenliği için, söz konusu nüfusun geri gönderilmesi gerektiğini bu ka-
dar kolay ve öngörüsüz bir şekilde “geri dönüş” projeleriyle Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’ya gönderme konusundaki arzuları gözden kaçmamaktadır.
Siyasal iktidarın da yakın zamana değin geri dönüş konusundaki arzusu ay-
rıca dikkatlerden kaçmamıştır. Gerek yerel gerekse merkezi otoritelerin bu
yaklaşımı, göçün etnşkleşmesine ve siyasallaşmasına katkıda bulunmuş ve
ülke içinde uzun süreden bu yana yaşanmakta olan Kürt Sorununun en
azından toplumsal algı düzeyinde daha da fazla katmerlenmesine ve azın-
lıklar ile çoğunluk arasında giderek yükselen zihinsel bölünmenin zeminini
güçlendiren bir etki yaratmıştır.

Daha çok göçmen nüfusunun yaşadığı yerlerde ortaya çıkan kentsel ge-
rilimleri, bu gerilimlere yol açan işsizlik, yoksulluk, dışlanma ve ayrımcılık gi-
bi yapısal sorunları çözmek suretiyle değil de, göçmenlerin gerilime neden
olduğu şeklinde bir iklim ve algı yaratmak ve göçmenlerin geri gönderilme-
si gibi palyatif (geçici) çözümlerle halletmeye çalışan bir siyasal otorite orta-
ya çıkmıştır. Göçmenleri korkulan, istenilmeyen ve uzaklaştırılması gereken
unsurlar olarak gören yerel ve ulusal yönetim tarzları, sadece Türkiye’ye öz-
gü olmayıp son yıllarda hemen bütün Avrupa Birliği ülkelerinde de varlığını
göstermiştir (Kaya, 2009). Türkiye’de iktidarlarca güdülen söz konusu “kor-
ku siyaseti” karşısında yer alan ve “Kürt siyaseti” yapan siyasi partilerin ise,
her ne kadar farklı bir yerde ve dilde kendilerini konumlandırsalar dahi, “ge-
riye dönüş” gibi siyasallaşmış projelerin mutlak anlamda gerçekleştirilmesi
yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Dolayısıyla gerek merkezi iktida-
rın ve gerekse etnik siyaset yapan Kürt siyasal oluşumlarının “geri dönüş”
projeleri bağlamında hemfikir olduklarını görmek, bize konunun yeniden dü-
şünülmesi gerektiğini göstermektedir. Bu durum aslında sorunun gerek dev-
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let aktörleri gerekse Kürt hareketi içinde yer alan aktörler tarafından etnisi-
ze edildiği gerçeğini gözler önüne sermektedir.

Bununla birlikte, zorunlu göç konusunda doğrudan çalışmalar yürüten
çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu da geliştirmiş oldukları projelerle yerel yö-
netimlere ve merkezi iktidara BM ve AB tarafından da desteklenen “geriye
dönüş” projesinin, sorunun çözümüne ilişkin öncelikli çözüm yolu olduğuna
dair görüş üretmektedirler (Yükseker ve Kurban, 2009). Geriye dönüşlerin
gerçekleşmesinin önündeki temel engellerin ise, devletin güvenlik nedeni ile
bölgede sürdürdüğü koruculuk sistemi, halen devam eden çatışmalar, uzun
zamandan bu yana boş kalan köylerin/evlerin yeniden yaşanılır hale getiril-
mesi ve mağduriyet tazminatlarının ödenmesi gibi konuların olduğu dile ge-
tirilmektedir. Bu sorunların çözümü durumunda, bölgede boşalan yerleşim
birimlerine geri dönüşlerin mümkün ve teşvik edici olabileceği düşünülmek-
tedir.

Oysa sorun hâlâ bir güvenlik meselesi olarak algılanmakta ve sorunun
asıl kaynağı görmezden gelinmektedir. Unutulmaması gereken önemli nok-
talardan biri, geri gönderilmesi düşünülen nüfusun içinde göç edilen şehir
merkezlerinde büyüyen ve kıra geri dönmeyi düşünmeyen önemli bir kitle-
nin var olabilme ihtimalidir. İstanbul Tarlabaşı’nda yaptığımız alan çalışma-
sında da bu tespite ilişkin pek çok örneğin bulunduğunu söyleyebiliriz (Ka-
ya vd., 2008). Gerek resmi kurumların gerek sivil toplum kuruluşlarının ve
gerekse Avrupa Birliği dâhil hemen her aktörün önüne haritalar koyduğu ve
nüfus hareketlerini ellerindeki çubukların harita yüzeyine değdiği yöne doğ-
ru yola çıkarma çabaları, mühendislik bilgisinin gündelik hayatımızda ne
denli meşru, tartışmasız ve apaçık orta yerde kullanılmakta olduğunu gös-
termektedir. İnsana ilişkin olanın hareket alanı ve güvenliği, haritaların kır-
mızı sınır çizgileri yardımı ile ele alındığından, köye veya bölgeye geri dö-
nüşler hakkında bu kadar kolay konuşulması meşru olmakta ve böylelikle
bir öz eleştiri ihtiyacı öngörülmemektedir. Dolayısıyla hem köyler boşalırken
göç ettirilen hem de son beş-on yıldır geri dönüşleri düşünülen bu insanla-
rın yazgıları, bir haritada onlara yer beğenen parmak uçlarının değdiği yere
içkin olmaktadır.

Basmakalıp bir biçimde göçe belirli roller atfeden ve göçün yıkıcı sonuç-
larının altını çizen ulusal basın da, ülkenin Batı bölgelerinde göçün güven-
lik meselesi halinde algılanması sürecinde çok önemli bir rol oynamakta-
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dır. Özellikle son birkaç yıldır tırmanmakta olan kapkaç ve hırsızlık gibi
“yüz kızartıcı” olaylar ile göçmen nüfus (özellikle Kürt kökenliler) arasında
kurulan ilişkinin bir temsil biçimi olarak kamuoyuna sunulması, Sakarya,
Mersin ve Trabzon gibi illerde toplu linç girişimlerine sebebiyet vermiştir.
Sözgelimi, Mersin’deki bayrak yakma olayının yarattığı toplumsal gerginlik
henüz sona ermemişken 6 Nisan 2005 tarihinde sol görüşlü ‘Ekmek ve
Adalet’ dergisinin Trabzon temsilcisi dört kişi Trabzon şehir merkezinde Tu-
tuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) adına hazırlanan
“Tecritte ölüm var” başlıklı bildiriyi dağıtmaya başladıktan hemen sonra
çevredeki kalabalık tarafından linç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar
(Bkz., Radikal, 7 Nisan 2005). Ayrıca, Sakarya Üniversitesi’nin iki öğrenci-
si, 30 Mart 2006’da THKP-C örgütü kurucusu Mahir Çayan’ın afişini asmak
isterken 2 bin kişi tarafından linç edilmek istenmişti (Bkz., Radikal, 31 Mart
2006).

Benzeri şekilde hatırlanacağı üzere, 2005 Mart’ındaki Nevruz kutlamala-
rı sırasında Türk bayrağının iki Kürt çocuğu tarafından Mersin sokaklarında
yakılması ülke içinde büyük bir infial yaratmıştı. Ertesi gün kimileri ‘sorumlu
devlet adamlığı’ şeklinde söylemler kullanarak bayrak kampanyaları başla-
tıyor, kimileri ise üniformalarıyla bayraklı gösteriler içinde birlik ve beraber-
lik mesajları veriyorlardı. Ancak unutulan, unutturulan, gözardı edilen önem-
li noktalar bulunmaktaydı. Milyonların kızgınlığını, gazetelerin, televizyonla-
rın, balkonların, duvarların, binaların ve caddelerin boyandığı kızıl rengin
üzerini örttüğü bazı gerçekleri pek fark edemez haldeydik. Nüfusu son yir-
mi yılda 200 binden 800 bine erişen Mersin şehrindeki bu ani nüfus artışı-
nın ve bu artışın neden olduğu yoksulluk, işsizlik, kentsel gerilim gibi sorun-
ların yirmi yıldır katmerlenerek devam ettiği ve bu sorunlar karşısında top-
lumuyla, medyasıyla, yerel yönetimleriyle, siyasal partileriyle ve tüm devlet
kurumlarıyla çözüm üretemeyen siyasal elitin sorunu görmezden gelme eği-
limi içinde olduğu söylenebilir. Şiddetin ve çatışmanın yıllarca neden oldu-
ğu zorunlu iç göçün ardından göçmenlerin maruz kaldığı travma sonucun-
da ivme kazanan namus cinayetleri, sokak çocukları, mafya ilişkileri, intihar-
lar, hırsızlık, kentsel gerilim, aile içi şiddet ve daha pek çok sorunu görmez-
likten gelmek ve bu sorunları tek tek ele alıp geçici çözümler üretmeye ça-
lışmak sıkça tekrarlanan bir alıştırma haline gelmiştir. Gerek iktidar ve ge-
rekse muhalefet partilerinin, terör/şiddet ve bazen de modernleşme ve kü-
reselleşme kaynaklı olan göçün nedenlerini anlamak yerine, sadece bu gö-
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çün neden olduğu güvenlik sorunlarına temas ediyor olması, göç konusu-
nun ne denli önemli bir güvenlik meselesi olarak algılandığına ilişkin bir ör-
nektir.3

Sonuç: Köklerimiz ve Güzergahlarımız

Nicholas van Hear (2004)’ın da tesbit ettiği üzere, göçmenler sahip ol-
dukları ekonomik, sosyal ve kültürel sermayelerine paralel olarak gidecek-
leri son noktayı tespit ettikleri saptanmıştır. Zorunlu göç mağdurları, gerek
sahip oldukları ekonomik sermayeyi gerekse sosyal sermayeyi kullanmak
suretiyle gidecekleri yeni coğrafyayı belirlerler. Bizim çalışmamızda da ben-
zeri süreçlerin yaşandığı görülmektedir. Güneydoğu’da özellikle dağlık böl-
gelerde yaşayanların sahip oldukları sosyal ve ekonomik sermayeye bağlı
olarak Diyarbakır kent merkezine, Mersin’e veya İstanbul’a göç ettikleri göz-
lenmiştir. Diyarbakır’da kalanlar en yoksul kitleler olmakla birlikte bölgede
yaşanmakta olan gelişmelerin Türkiye çoğunluk toplumunun anlam dünya-
sından giderek silinmesi reel ve sembolik bir kopuşun izlerini taşımaktadır.
Mevsimlik işler için Batı ve Kuzey Anadolu’ya göç edenlerin gündelik hayat-
ta yaşadıkları tepkisel dışlanma deneyimleri, kadınların sergiledikleri kopma
halleri, korucular ile korucu olmayanlar arasındaki gerilim ve köye dönüşün
artık sadece yaşanmaya devam eden gerilimler nedeniyle değil küreselleş-
me nedeniyle de imkânsız hale gelmesi gibi gelişmeler, zorunlu göç mağ-
durlarının bulundukları yerlerde kentsel hayata entegre edilmelerinin gerek-
liliği konusunda çok önemli ipuçları vermektedir. Bu tartışmalarında ışığın-
da çalışmadan ortaya çıkan şu dört alan içinde bazı saptamaları yeniden
yapmakta fayda olduğu kanısındayım.

Zorunlu göçün kaynağı. Zorunlu göç güvenlik ve yoksulluk nedeniyle
gerçekleştirilmiştir. Ancak yapılan mülakatlarda birçok kişi terörle ilişkilerinin
bulunmadığını vurgularken, bazıları farklı yerel nedenlerle akraba ve diğer
kişilerle yaşanan sorunların kendirlerini göçe zorladığını vurgulamışlardır.
Zorunlu göçe tabi tutulan nüfus daha çok Doğu ve Güney-Doğu Anadolu ve
kır kökenli olmakla birlikte, kasabalardan da zorunlu göçe maruz kalanlar
bulunmaktadır. Gerek güvenlik güçlerince gerçekleştirilen köy boşaltma
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olayları, gerek PKK tarafından tehdit edilen köylerin varlığı, gerekse insan-
ların yaşadıkları güvenlik sorunları karşısında kendilerine ve ailelerine daha
iyi imkanlar sağlayabilmek için göçe ettikleri görülmektedir. Zorunlu göç ka-
rarını verenler bu tür bir toplumsal eylemin doğuracağı istenmeyen sonuç-
lar konusunu dikkate almamıştır. Görüme yapılan zorunlu göç mağdurları-
nın çoğunluğu, hiçbir ön uyarı almaksızın hızlı bir biçimde evlerini terk et-
mek zorunda kalmışlardır.

Zorunlu göçün rotası: Kişiler geleneksel bağları kullanmakla birlikte ko-
şulların zorlaması sonucu hızlı bir biçimde gideceği/göçeceği yere karar
vermiştir. Bunlar ilkin pratik olarak en yakındaki şehir veya kasaba olup çev-
redeki kentlere doğru bir nüfus hareketi bunu izleşmiştir. En nihaiyi hedef
Adana, Mersin, Antalya gibi Akdeniz kıyı kentleri, İzmir, İstanbul ve Ankara
gibi diğer ketler olmuştur. Bu anlamda geniş ailelerin birçok ferdinin farklı
yerlere yerleştiği görülmektedir. Öte yandan farklı kentler ve bölgeler ara-
sında gidip gelmeler de gözlenmektedir. Bu seçimlerde göçmenlerin maddi
kaynakları, içinde yer aldıkları sosyal ağlar, akrabalar önemli rol oynarken
belli bir yöreye daha önceden, iş (örneğin mevsimlik işçi olarak) ya da baş-
ka bir nedenle gitmiş olmak nereye gidileceğinde bazı durumlarda önemli
rol oynamıştır. Mersin ve Adana gibi şehirlerin hem bölgeye yakın hem de
barınma ve ısınma gibi masrafların düşüklüğü nedeniyle tercih edildiği yö-
nünde görüşler bildirilmiştir. Bu da daha önceden bu yörelerin bilinmesi an-
lamına gelmektedir.

Varılan noktadaki durum: Zorunlu göç mağdurları gibi gidilen yerleşim
yerin de zorunlu göçe hazırlıksız yakalanmıştır. Çok kısa bir sürede yaşa-
nan yoğun göç, İstanbul ve Diyarbakır gibi hali hazırda konut stoku bulun-
mayan kentlerde gecekondulaşmayı ve plansız kentleşmeyi daha da fazla
artırmıştır. Her ne kadar konut stoku fazlası olan ender kentlerden bit tane-
si de olsa Mersin de gelen zorunlu göç mağdurlarının bu konutları kiralama
ve satın alma gücüne sahip olmamaları nedeniyle gecekondulaşma yaşa-
mıştır. Gidilen mekânlarda, metropollerin ve kentlerin sakinleri bu yeni ge-
len göçmenleri direkt olarak açıkça bazı durumlarda dışlarken ve bazı du-
rumlarda da bilinçsizce tüm yapısal sorunların temeline yerleştirmektedir.
Her ne kadar zorla koparıldıkları mekânlara dönmek zorunlu göç mağdurla-
rının hakkıdır tezini savunsak da bütünsel olarak geri dönüş ya da geri dön-
dürme söylemi bu tür bir dışlamanın açık sonuçlarından bir tanesidir. Son
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otuz yılın topraklarından koparıp ülkenin farklı yörelerine saçtığı bu göç-
menler, birçok eğitim, sağlık ve insanca koşullarda yaşamak gibi temel hak-
lardan mahrum kalırken, göç sırasında çocuk yaşta olan ya da göçülen yer-
lerde doğan kuşaklar için kronikleşen sorunların yanında ön yargılarla mü-
cadele etmek ciddi bir sorun halini almaktadır. Tüm suçlar ve şiddettin kay-
nağı olarak etiketlenen bu insanların durumu hızla çözümler üretilmesi ge-
rekmektedir.

Etno-Kültürel ve Milliyetçi Dilin Açmazları: 22 Temmuz 2011 genel se-
çimlerinde iktidar partisi AKP’nin bölgede aldığı yüksek oy oranı ve Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP)’nin beklenildiği kadar oy alamadığı düşünüldüğün-
de, giderek görünür bir karakter kazanan zihinsel bölünmenin etnik bir nite-
lik taşımaktansa daha çok sınıfsal bir nitelik taşıdığını ve ortaya çıkan bu sı-
nıfsal ayrışmanın etnik bir dil kullanmak suretiyle dillendirildiğini söylemek
abartılı olmayacaktır sanıyorum. Söz konusu bu etnik ve sınıfsal dil kendini
2011 Genel Seçimlerinde de göstermiştir. Bağımsız adaylarla seçime giren
BDP, kazandığı 30 kadar sandalye ile yeni mecliste Kürt Sorununa ilişkin et-
noükültürel bir dil kullanmaya devam edeceğinin sinyallerini vermiştir. An-
cak yine de, ne iktidar partilerin ne de bölgenin hakim siyasal hareketleri,
bölgenin sosyo-ekonomik sorunlarına ve açmazlarına vurgu yapmak yerine
uzun yıllardan buyana devam eden etno-kültürel, dinsel ve milliyetçi gerilim-
lerden kendilerine pay çıkarmaya devam etmektedirler. Etno-kültürel ve din-
sel retorik bu denli prim yaparken, oy arayışındaki siyasal partilerin kamu-
oyunu verili olarak varsayıp Türk ve/veya Kürt milliyetçiliği üzerinden söy-
lemlerini kurmaları anlaşılabilir. Ancak unutulmaması gereken şey, kamu-
oyunun aslında verili olmadığı, aksine siyasetçiler, medya temsilcileri, ya-
zarlar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler tarafın-
dan inşa edilebileceği gerçeğidir. Barış dolu geleceği inşa etmek ancak et-
nisitenin, dinin, milliyetçiliğin dilinden uzak adaletsizlik, eşitsizlik, yoksulluk
ve dışlanma gibi sorunlara vurgu yaparak ve bu sorunların çözümü doğrul-
tusunda kamuoyu oluşturarak mümkün olabilir.
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Bildiğiniz gibi Türkiye’de modern anlamda kentleşmeyi 150 yıl
öncesine giderek başlatmak mümkündür. Ondan öncesi modern öncesi
“yayalar” dönemi kentidir denilebilir. Cumhuriyet dönemi itibariyle bir tasnif
yapmak gerekirse şunlar kaydedilebilir.

1. 1923-1950: Ulus devletin kentleşmesi; devletin kentleri devlet
olanaklarıyla biçimlendirmeye çalıştığı dönemdir.

2. 1950-1980: Emek gücünün kentleşmesi; özellikle tarıma
makinenin girmesi ile boşa çıkan işgücünün kentlere akın etmesi ve
sanayileşme ile beraber kent çevrelerinde oluşan işçi banliyölerinin
ortaya çıkması ve gecekondulaşma süreci bu dönemde başlamıştır.

3. 1980-sonrası, Sermayenin kentleşmesi; bu dönem aynı zamanda
küreselleşmenin kentleşmeye etkilerinin yoğunlaştığı dönemdir.
Sermaye kentlerin ortaya çıkardığı yüksek rantları paylaşmaya
girişmiş, bu dönemde büyük fiyakalı yapılar yapılmış, dev market ve
hipermarketler batıyı taklit ederek ortya çıkmış, kimi yerde de batı
sermayesinin ortaklığıyla yapılmıştır.

Bu süreçleri etkileyen öneli bir unsur da iç göçlerdir. Son 60 yılda
ülkedeki kentleri ve yerel yönetimleri etkileyen 3 önemli göç dalgası
yaşanmıştır.

1) 1950’li yıllarda yaşanan göçler

2) 1980’li yıllarda yaşanan göçler

3) 1990’lı yıllarda yaşanan göçler.

1950: 1) Tarıma makinenin girmesi ile boşa çıkan işgücü,

2) Kentlerin sanayileşmeye başlamsının ortaya çıkardığı işgücü ihtiyacı
ve

3) Menderesin sembolik olarak söylenebilecek “her mahallede bir
milyoner” çağrısının cazibesi.
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1980: 1) Türkiyenin dışa açılmasının yarattığı kentsel rantlar

2) Kırsal alanların iticiliğine karşın kentlerin artık iyice belirginleşen
cazibesi (iş, aş, eğitim, sağlık ve neonların cazibesi)

3) Kitle ulaşım ve iletişim olanaklarının artarak iyice yaygın hale gelmesi.

1990: Güneydoğu’da yaşanan çatışma ortamı sonucunda:

1-Kuzey Hinterlandına (İst- İzmit-Bursa-İzmir. vb)

2) Güney hinterlandına (Adana-Mersin-Antalya) dramatik göç dalgaları
yaşanmıştır.
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Bu gelişmelerin sonucunda Mersin-Adana (ve Antalya vd) geride
bıraktığımız 10 yıllarda 3 önemli gelişmeyle karşı karşıya kaldı;

1. Demografik açıdan, aldıkları göçleri dönüştürememiş, bu nedenle bu
kentlerde kentleşmeden ziyade bir demografik şişme meydana gelmiştir.

2. Ekonomik olarak, bir bütün olarak bir kimlik oluşturamamıştır (Ör.
Mersin ne sanayi ne de turizm kenti olabilmiştir; Adana’da sanayi var
dönüştürücü rolünü tam olarak oynayamamıştır, Antalya’nın bir yüzü lüks
turizme dönükken varoşları buna tezat bir panaroma içindedir.) Özellikle
Adana-Mersin bir çeşit arada kalma durumuyla karşı karşıyadır. (Ör. Liman
önemli bir ekonomik aktör olmasına karşın Mersin ticaretine yansıması
arzulanan düzeyde değildir. Mevduat ve yatırım dengesizliği sözkonusu. Bu
dengeyi Antep, Konya, Kayseri, Denizli gibi kentler yakaladı ve büyük
aşamalar kaydettiler. Son teşvik paketinin yaşam bulması ne kadar etkili
olacak bekleyip görmek lazım.)

3. Sosyo-Kültürel olarak baktığımızda ise kente gelenlerin büyük
çoğunluğu köylü olmakla çıkmış ama (kendilerine gerekli olanaklar
sunulmadığı için) kentleşememiş, arada kalmış olduklarını görüyoruz. Göç,
gelişme, yenilik, atılım için bir nimet iken yıllarca yanlış bir algılama ile bir
külfet gibi görülmüştür.

Kentler ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu’dan göç alırken batının daha
gelişmiş illerine de:

1) Sermaye (zenginleri)

2) Beyin (okumuş kesimi)

3) Kentlileşmiş nüfusu göç vermiştir.

Kentin temel dinamikler olan bu unsurlar zayıflayınca, göçle gelen nüfus
etkileşimde bulunarak dönüşeceği, yerde kenti kuşaklayarak devasa birer
mega köy görünümüne çevirmiştir.
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Bu gelişmelerin sonucunda Örneğin Mersin’de bir kent adı altında

(sosyo ekonomik ve kültürel, kentsel yaşam düzeyi bakımından) üç ayrı
kent ortaya çıkmıştır.

1. Merit-Hilton hattında yer alan, caddelerinde lüks araçların gezdiği,
gelir düzeyi yüksek, her türlü alt yapısı ve üst yapısı olan (hepimizin arzula-
dığı) gelişmiş bir Mersin,

2. Kuzeyde hat boyunca kenti kucaklayan, sosyal imkanlardan gerektiği
gibi yararlanamayan varoşların Mersin’i ve,
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3. Bu iki üç arasında yer alan, ılıman iklime, denize, ucuz sebze ve mey-
ve varyantına gelen emeklilerin oluşturduğu Mersin yer alıyor.

Benzer bir durum Adana’da da var.

Burada hüner aynı ad altında yer alan farklı üç kenti bir kent haline ge-

tirmek olmalıdır.

Bunun için 3 hedef yılımız var ve bu aradaki süreleri master planları, kal-
kınma ve gelişme palanları ile planlamalıyız ki hedefimize etkili, süratli ve
doğru biçimde ulaşalım.

1. Kısa vadeli hedefimiz, 2013 Akdeniz Oyunları; (iyi planlanırsa bir sıç-
rama tahtası görevini görecek olan Akdeniz Oyunları, kötü planlandığında
ayağımıza dolanabilir. O yüzden tedbirlerimizi şimdiden kılı kırk yararak al-
malıyız.)

2. Orta vadeli hedefimiz 2023 Cumhuriyetin 100.Yılı (bütün Türki-
ye’nin kilitleneceği bu hedefe Mersin de kilitlenmeli, yaptıklarıyla 2023 yılın-
da Türkiye’nin yıldız kenti olmalıdır. Bunu hakediyor çünkü.) ve,

3. Uzun vadeli hedef ise 2050 yılıdır. (2050 Mersin’in Habitat II’nin be-
lirlediği sürdürülebilir, yaşanabilir ve hakçalık bakımından artık Türkiye kent-
leriyle değil dünyanın yıldız kentleri ile yarışma dönemi olmalıdır.)

Eğer kısa vadede gerekli yatırım ve atılımları yaparsak 2013 yılında or-
taya çıkacak tablo bir sıçrama noktası olur; 2023 yılına kadar Adana ve
Mersin’i Güneyin ve Türkiye’nin parlayan yıldızları ve model kentleri yapa-
biliriz ve sonrası dünyadaki benzerleriyle yarışan dünya kentleri olma şiarı-
dır artık.)

Bunun için kentleşme açısından 3 atılım gerekli;

1. Kentin eski dokusunu onarmak suretiyle, kullanarak korumak. Bu-
rada tarihi, turistik ve kültürel varlıkları elden geçirmek ve restore etmek ge-
rekiyor. Kültür ile turizmi kentlerin bünyesinde birleştiren “Kal-Tur”a öncülük
etmek.

2. Kentin çürüyen dokusunu yenilemek, (Ancak kentsel dönüşüm
projeleri yaparken “proje demokrasisi” çerçevesinde katlanların onayını al-
mak ve katılımını sağlamak gerekir. TOKİ’nin burada iki şeye dikkat etmesi
gerekir: Ünlü filozof Kant’ın deyimi ile “insan amaçtır, araç olarak kullanılma-
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malı”, insanın yaşamı rantta feda edilmemeli. Dolayısyla insanın olmadığı
ve paydaşlarının onayının alınmadığı projelerin başarı şansı olmadığı bilin-
melidir. İkinci olarak kentsel öznel mimarı ve insanı yaşam alanı rantta feda
edilmemesi gerektiği gibi kentsel dönüşüm içinde ortaya çıkan rantların adil
paylaşımına dikkat edilmlidir.)

3. Yeni çevre kentlerle kenti rahatlatmak. (Yoğunluğu her geçen gün
artan kentlerimiz birer canlı organizma gibi nefes alamaz hale geliyorlar.
Kentler de canlı varlıklardır. Belki tavuklar gibi pat diye düşüp ölmezler ama
siz ona can çekiştirirseniz o da size çektirir. O yüzden rahatlatmak gerekir.
Bu noktada eğitim, sağlık, spor vb. çevre kentleri oluşturmak elzemdir)

Bunları yaparken üç noktaya dikkat etmemiz gerekir:

1. Mersin’i, Adana hattında ve hinterlandında “Bir Bölgesel Bileşik
Kent” modeliyle planlamak. Çünkü buralar artık iç içe geçmiş. Kara ve de-
niz ulaşımı, atık ve arıtma tesisileri, hava ve deniz kirliliği diğer çevresel so-
runlar, ekonomik kalkınma ve entegrasyon ancak bölgesel planlama anla-
ıyışıyla sonuca ulaştırılabilir.

2. Yaratıcı ve sürdürülebilir bir ekonomiyle kentlerin bütün dinamiklerini
canlandırmak ve harekete geçmek gerekir. Bir kentin finans sermayesi, en-
düstriyel üretimi çok büyük olabilir. Çok büyük iktisadi tesislere sahip olabi-
lir. Ancak, bunlar o kenti bir marka ve dünya kenti yapmaya yetmez. Finan-
sı kültürle birleştirseniz (Fi-Kal) işte o zaman “kalkış aşamasını” yakalarsı-
nız. Çukurova yönetim dinamiklerini ve yaratıcı ekenomi modelini ha-
rekete geçirmeli.Yaratıcı Ekonomi; Kültür sermayesi dediğimiz, her çeşit
sanat, medya, tasarım, mimari, müzeler gibi sosyal değerleri; yani, sosyal
sermayeyi ekonomiye entegre etmek ve olaya daha bütüncül bakmaktır.
Günümüzde kültür sermayesi; gelişmiş ülkelerin en önemli gelir kaynağı
ve gerçek katma değeridir. Soru şudur: Sanatı, müzeleri Paris ekonomisin-
den çıkartabilir misiniz? Modayı Milano ekonomisinden çıkartabilir misiniz?
Hollywood’u Amerika ekonomisinden ve dış politikasından çıkartabilir misi-
niz? İşte bizim kentlerimiz için de ekonomisinin gelecek projeksiyonu bu ol-
malıdır: Mersin’in sosyal sermayesini kent ekonomisine entegre etmeliyiz.

3.Kentin gelişme stratejisi tarım, turizm, ticaret üzerinde gelişirken bu-
na birde “Üniversiteler ve Kongreler Kenti” kimliğini eklemek gerekir. Çu-
kurovada beş üniversitesiyle kültür ve kongreler bölgesi olması gerekir. Kül-
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tür, Müze, Opera bir kente yaratıcı kişilerin de daha çok gelmelerini ve ken-
tin gelişmesini sağlıyor. Kültür ve turizm ilişkilerinde anlatılan Dünya kentle-
ri ile Mersin’i kıyasladığımızda, onlardan hiç aşağı kalmadığını hatta kenti-
mizin bilinen, bilinmeyen bir çok zenginliklerinin de fazlasıyla olduğu görü-
lüyor.

Sonuç itibariyle, ticaretiyle, sanayisiyle, turizmiyle, sosyal ve kültürel
sermayesiyle, toplumsal istikrarıyla Mersin’in kalkış aşaması hedefini ger-
çekleştirmesi için bunları birbiriyle entegre etmeye çalışmalıyız. New
York’un, Londra’nın, Paris’in yaratıcılığını örnek almalı ve bu hedefe yürü-
meliyiz...

Peki bütün bunları kim yapacak. Elbette Merkezi yönetim ile yerele yö-
netimler eşgüdüm içinde yapacaklar. Merkezi yönetimi bir tarafa bırakıp ko-
numuz açısından gerekli olan yerel yönetimlere bakalım.

Bu Hususta YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ Büyüktür;

1. Demografik değişim (Nüfus hareketleri) açısından yerel yönetimler
önemli hale geldi

2. Devlet(ler)in ekonomiden el çekmesi sonucu (Sosyal ve kentsel alt-
yapı yatırımların yerel yönetimlere kalması sosyal devleti uygulamak
için yerele yönetimleri önemli hale getirdi)

3. Katı merkeziyetçi yapıların çökmesi sonucu artık yerinden yönetime
geçilmesi yerel yönetimleri önemli hale getirdi

4. Uluslararası tescil (Habitat II ve Gündem 21 toplantılarında hükümet
ve devletlerin yanı sıra yerel ve sivil sektörlerin de birer aktör olarak
devrede olması gereği vurgulandı)

5. Türkiye’nin çok kültürlü yapısından kaynaklı sorunların çözümü. Tür-
kiye yerel yönetimleri yeniden yapılandırırsa sadece beledi sorunları
değil, aynı zamanda kürt meselesinin çözümüne de katkı yapmış ola-
caktır.
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TÜRKİYE’DEKİ DURUM BU ÖNEME HAİZ Mİ?

Maalesef bu kadar önemi olan ve gittikçe önemleri artan yerle yönetim-
lere Türkiye’de bu öneme haiz değil. Değil, çünkü; yele yönetimler,

1. İdari tıkanıklık

2. Mali tıkanıklık

3. Yasal tıkanıklıkla kaşıkarşıya ve ayrıca,

4. Katı merkeziyetçi yapı hala sürüyor.

Bu yapı sürüyor, nitekim hala,

1. Bütün sorunlar Ankara’da tesbit ediliyor

2. Bütün çözümler Ankara’da üretiliyor

3. Bütün kaynaklar Ankara’da toplanıp dağıtılıyor ve Ankara elbisesi ar-
tık bütün Türkiye’ye dar geliyor.

SONUÇ VE ÇÖZÜM ŞUDUR:

1) Merkezi yönetimin yapması gereken işler var

2) Yerel yönetimlerin yapması gereken işler vardır. Herkes işini hakkıyla
yaparsa bu ülke kısa sürede düze çıkar:

I-MERKEZİ YÖNETİMİN YAPMASI GEREKENLER

Yeni yönetim ve çözüm anlayişi geliştirmek şar. Bunun için;

1. Sorunların yaşandığı yerde

2. O sorunu yaşayanlar tarafından çözüme kavuşturmak esastır.

3. Bunun adı demokratik, katılımcı, vesayetten uzak, özerk yerel yöne-
timdir

II-MERKEZİ YÖNETİMİN YAPMASI GEREKENLER

1. Yasama organı, Yerel Yönetimler Özerklik Şartına konulan çekincele-
ri kaldırmalı (Md: 4, Paragraf ya da fıkra 6; 6-1; 7-3; 8-3; 9-4,6 ve 7;
10-2 ve 3; 11)

2. Sorunu kaynağında çözmek için göçü bulunduğu yerde engellemek
için sosyo ekonomik tedbirler geliştirmeli (Yağmur-oda örneği)
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3. Herkesi bulunduğu yerde insanca yaşanır koşullara sahip kılma ba-
rış ve demokrasinin de temeinatı olacaktır.

4. Köye dönüş projesine destek sağlamalı

5. Nüfus emme kapasitesi yaratmalı

6. Bölgelerarası dengesizliği gidermeli

7. Köy-kent dengesizliğini azaltma (İsrail örneği)

8. Yerel yönetim yasasını yeniden çıkarmalı

III-MERKEZİ YÖNETİMİN YAPMASI GEREKENLER

SİYASİ-İDARİ OLARAK:

İdari özerklik-siyasi birlik-dayanışma ruhu oluşturulmalı; Kent meclisleri
(parlementoları) modeli benimsenmeli, (herkes (memurlar da) seçilebilmeli;
STK’lar meclislere temsilci verebilmeli; Semt -şube- belediyeciliği oluşturul-
malı; Seçilmişler atanmışlarca görevden alınmamalı; Katı merkeziyetçi ya-
pı terk edilmeli-Ademi merkezi anlayış uygulanmalı; Valiler seçimle gelmeli
(İl meclisleri oluşmalı); İlçe bütün sorunların çözüm yeri olmalı; Dış ilişkiler,
genel güvenlik, adalet dışındaki işleryetki, kaynak ve sorumlulukla birlikte-
yerel yönetimlere devredilmeli; Kadro tespiti ve ataması yetkisi yerelde ol-
malı.

IV-MERKEZİ YÖNETİMİN YAPMASI GEREKENLER-IV

MALİ OLARAK:

Eğitim - sağlık ve diğer hizmetleri verebilmeli; Vergi salabilmeli; Gelişme-
miş bölgeler için fon oluşturulmalı; Genel bütçeden pay aktarılmalı (ortak
havuz sistemi); Belediye bütçesi yerine kent bütçesi oluşturulmalı; Hemşe-
rilik bilinci oluşturulmalı; Yerel kaynakların mali yönetimi ve denetimi sağlan-
malı; Belediye Yatırım Bankası kurulmalı; Yasal düzenlemeler çağdaş
normlar esas alınarak yapılmalı. Yapılacak olan değişiklikler rutuşlarla değil
kökten olmalı.
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V-YEREL YÖNETİMLERİN YAPMASI GEREKENLER-I

1. Gerçek temsil (ci) düzeyini ve yönetim kapasitesini ortaya çıkarmalı

2. Ekonomik ve sosyal konsey kurulmalı (10-15-20 yıllık master planlar
yapılmalı)

3. Kenti yeniden inşa süreci başlatılmalı (Islah projeleri uygulamak ge-
rek: Çürümüş dokuyu onarmak; Kentin anayasası olan imar planını
uygulama ve ranta pirim vermemek; Altyapısı olan arsa üretme ve
Uydu kentler oluşturmak esas olamalı)

4. Hak ve görev ilişkisini (Kenttaşlar açısından) iyi kurmak gerekir.

Sonuç itibariyle,

Yerel Yönetimlerin Temel Anlayışı:

1) Herkese eşit davranmalı

2) Ademi merkeziyetçi bir anlayışa sahip olmalı

3) Sosyal adaletçi olmalı

Yerel Yönetimlerin temel ilkeleri:

1) Şeffaflık

2) Dürüstlük

3) Katılımcılık

4) Etkinlik

5) Verimlilik temelinde olmalıdır.
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PANEL -1

Göçlerin Adana Ekonomisine Yansımaları

Başkan : Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU

Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı
Katılımcılar : Teyfik KISACIK

Çukurova Avrupa Birliği
Çalışmaları Merkezi Derneği Başkanı ve 
Program Koordinatörü

: Dr. Latif ÇELİK

Almanya Neue Ekonomi ve 
İntegrasyon Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
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SUNUCU

Panele Başkanlık yapacak olan Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Muammer Tekeoğlu’nu sahneye
davet ediyorum.
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BAŞKAN: PROF. DR. MUAMMER TEKEOĞLU

Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı

Değerli konuklar, Sayın Rektörümüz katılamayacağını bildirdi. Bu ne-
denle oturum başkanlığını memnuniyetle ben yapacağım. Çok değerli iki
konuşmacı var. Öncelikle benden önce ki panelistlerin görüşlerinin birçoğu-
na katıldığımı ifade etmek istiyorum. Ama en önemlisi böyle bir toplantıda
Adana’nın kurum ve kuruluşlarının burada olmaması, yani yeterli katılımın
olmaması. Ama neticede sonuç üretme bağlamında, şunu diyorsak nasılsa
bu konuşulanlar kitapta yazılacak. Kitaptan okusunlar öğrensinler tatbik et-
sinler bu doğru değil. Bunun biraz enteraktif olması lazım. Bu toplantının ta-
kip edilmesinde de çok değerli katkılarının olduğu, Sayın Teyfik Kısacık’a
öncelikle söz hakkı vermek istiyorum. Ardından da Almanya’dan gelip bize
katılan Sayın Dr. Latif Çelik’e söz vereceğim. Şimdi ilk sözü Sayın Teyfik Kı-
sacık bey’e bırakıyorum. Buyurun efendim.
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Teyfik KISACIK

Çukurova Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği Başkanı ve
Program Koordinatörü

ADANA’DA GÖÇ OLGUSU

Göç, insanların bir ülkeden diğerine ya da bir coğrafi alandan diğerine
geçişi, ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların
bir ülkeden başka bir ülkeye, bir birleşim yerinden başka bir yerleşim yerine
gitme işidir ve çağımızın en önemli toplumsal olgularından biridir.

Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra hız kazanan göç olgusu kentlerin dü-
zensiz büyümesinde yol açmış, yeni gelenlerin iskanı için planlı bir arsa ve
konut politikasının izlenmemesi çözümü adeta imkansız sorunları berabe-
rinde getirmiştir.

Kırsal kesimin içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik koşulların elve-
rişsizliği, toprak ve gelir dağılımındaki dengesizlikler yüzünden geçim sıkın-
tısı çeken topraksız ve işsiz köylülerin tarımdan ve köyden kopmaları sonu-
cunu yaratmaktadır.

Buna ulaşım ve iletişim olanaklarının desteklenmesi ile köyden kente
göç eden kişi sayısının artmasına neden olmuştur.

Bundan dolayı, kentleşme sanayileşmenin ardından gitmesi gerekirken
önünde gitmiş, nüfus yığılması şeklinde çarpık kentleşme gerçekleşmiştir.

Kitlesel göç hareketleri 1950’lere kadar çok siyasal, bu tarihten 1980’le-
re kadar daha çok ekonomik nedenlere bağlanarak açıklanmaktadır. Göç
etme nedenine göre ise iş arama - bulma amaçlı göç, ülkemizdeki göçün en
önemli nedenini oluşturmaktadır. Göç alan kentlerde sosyal ve asayiş prob-
lemleri artmakta ve daha sonra ekonomik ve kültürel çatışmalar meydana
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gelmektedir. Buna ilaveten güvenlik ve asayiş sorunlarını da beraberinde
getirmektedir.

Türk toplumu için göç olgusu alışılmış bir durumdur. Göç adeta bir ya-
şam biçimi konumundadır. Bir ülkenin sınırları dahilinde olan iç göçler, bu
ülke içindeki nüfus hareketlerinin ilgili bölgedeki nüfus dağılışı üzerinde
önemli etkileri vardır.

İç göç genellikle:

• kırdan kente

• kırdan kıra

• kentten kente şeklinde yapılmaktadır.

ADANA’DA GÖÇ OLGUSU

Adana ili gerek coğrafi konumu ve iklim yapısı gerekse ticari hayatı ve
üniversitesiyle bölgede güçlü bir konuma sahiptir. Adana’nın yüzyıllardır do-
ğu-batı, kuzey-güney geçiş yollarının kesiştiği noktada bulunmasından do-
layı, tüm göçler için çekici birçok unsura sahiptir.

Adana da ikamet eden ancak başka il nüfusuna kayıtlı olanların 2011 yı-
lı sayıları dikkate alındığında, illere göre gruplamada: Başta Şanlıurfa, ol-
mak üzere Mardin, Osmaniye, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Siirt, Elazığ,
Kahramanmaraş, Niğde illeri gelmektedir.

Göçle Adana’ya Gelişlerinin Nedeni:

Adana’ya mevsimlik işler için gelen geçici ve dönemsel işçilerin büyük
bir kısmı işlerin bitimi sonrasında geri gitmek istememektedir. Çalıştıkları
tarlaların ve bahçelerin civarında basit naylondan yaptıkları barınaklarda 12
ay 4 mevsim kalabilmekteler.

A- Terör ve can güvenliği endişesiyle göç

B- Töre ve kan davası

C- Hem şehri dayanışması

D- Gelişmiş sanayi ve ticaretin işgücü ihtiyacı sebebiyle.

E- İklim ve hayat şartlarının uygun olması.

F- Eğitim olanaklarının ilk-orta-lise ve üniversitesinin olması.
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G- Üniversite hastanesi ve sağlık sektörünün gelişmesi.

H- Ulusal ulaşım ağlarının kesişme noktasında bulunması.

I- Çağdaş kentleşmedeki hızlı gelişmeler.

İç göç hareketleri sanıldığı gibi köyden kente göçle sınırlı değildir, aksi-
ne özellikle son dönemlerde kentler arası göçün daha ağırlıklı olduğu görül-
mektedir. Adana ve Mersin illeri doğu ve güneydoğu Anadolu’dan yoğun göç
alırken kendi yerli ve kentli nüfusu İstanbul’a göç etmektedir.

Çukurova ya göçle gelen işsiz kesim, en kolay gayrimeşru veya yasadı-
şı alanlarda iş bulabilmektedir. Fedailik, tahsildarlık, mafya taşeronluğu, ku-
marhane işletmeciliği, arazi emlak, çek-senet takipçiliği uyuşturucu, silah,
kıymetli eşya kaçakçılığı, gibi alanlar göçle gelen aile gençleri için kolayca
erişebilir alanlar olarak görülmektedir

Uygun olmayan gelir kaynakları olarak ifade edeceğimiz bu geliri elde et-
mek için, göçle gelenlerin çoğunluğunun bu türden işleri yaptığı kanaati top-
lumda yaygınlaşmaktadır.

Göçle gelen insanların geçici ve niteliksiz işlerle geçimlerini sağlamak
zorunda kalmaları kayıt dışı ekonomi ve marjinal sektörlerin büyümesine yol
açmaktadır.

Göçle Çukurova ya gelenlerin bazıları bölge kentleri ile bütünleşirken
bazıları kentlerde ayrı grupları meydana getirmişleridir. Bu da, gerilime ve
gerginliklere yol açmaktadır.

Eğitim ve beceri eksikliği nedenleriyle arzuladığı iş ve geleceği elde ede-
meyeceğine inanan çocuklar, suça yönelmektedir. Bu sebeple de göçlerin
ve gecekondulaşmanın yoğun olduğu mahallelerdeki suç oranları diğer ma-
hallelere göre daha yüksek olmaktadır.

Çukurova ya göçle gelen nüfus arttıkça bu nüfusu barındıracak arsa ve
konut ihtiyacı da paralel biçimde artmıştır. Yerinde ve zamanında önlem
alınmayınca hazine orman arazileri işgal edilerek imara aykırı yapılaşma ve
çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır.

Adana’dan göç edenler Adana’ya göçenlere göre daha niteliklidir. Eğitim
düzeyi düşük insanlar Adana’ya göç ederken, eğitim düzeyi yüksek insan-
larda Adana’dan ayrılmaktadır.
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Göç edenlerin arasında okuma-yazma bilme yenlerin aranı, özellikle gü-
neydoğu ve doğu Anadolu bölgesinden gelenlerde yüksektir. (%20-%30)

Göçle Gelenler İçin Yerel Yönetimlerin Yapması Gerekenler:

1. Kentsel dönüşüm ( konut sorunu )

2. Aile planlaması ( doğurganlık )

3. 0-6 yaş eğitimi, düz liseler yerine mesleki teknik eğitime ağırlık veril-
mesi.

4. Kümeleşmenin ortadan kaldırılması

5. Göç alan bölgelerdeki insanların eğitimi, göçle gelen insanlarla böl-
genin insanları arasında uyum sağlanabilmesi için çeşitli eğitim prog-
ramının ve oryantasyonun karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi.

Göç edenlerin çoğunlunun doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinden
gelmesi işsizliğin birinci neden olmasının yanında terör ve şiddet olayları
göz önünde alındığında terör ve can güvenliğinin bir göç nedeni olarak or-
taya çıkması anlaşılabilir durum oluşturur.

Göç alan yerlere göç etmek için seçme nedenleri:

• Akrabalarının olması

• Hemşerilerinin olduğu için.

• İş olanakları olduğu için.

• Hayat ucuzluğu olduğu için (Çukurova)

• İklim nedeniyle

• Diğer nedenlerle

Sanayileşmeye paralellik taşımayan, daha çok doğa ve ekonomik koşul-
ların itmesi sonucu göçlerle şekillenen kentlerde birçok problemin ortaya
çıktığı görülür.

Bu sorunların en dikkat çekici olanı;

• Gecekondulaşma

• İşsizlik

• Yoksulluk
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• Yabancılaşma

• Kültürel çözüm

• Suç ve şiddet gibi sosyal problemler

Türkiye’de aileden, kadından, spordan, eğitimden, sosyal işlerden so-
rumlu bakanlıklar olmasına rağmen, bu bakanlıklar bir araya gelerek koor-
dinasyon halinde gettolardaki sosyal problemleri bu güne kadar çözeme-
mişlerdir.

Almanya Federal Cumhuriyeti Göç, Göçmen, Mülteci ve Entegrasyon
Bakanlığı bu nedenle kurmuşlardır.

Göçün kentlerin kapasitelerini aşan bir yoğunlukta ve hızda olması bu-
gün Türkiye’de dahil bir çok ülke kentlerinde yaşanan sorunlar üzerinde ol-
dukça olumsuz şekilde etkili olmaktadır.

Örneğin, her yıl on binlerce kişinin göçle geldiği İstanbul, İzmir, Antalya,
Adana, Mersin, Diyarbakır ve aynı zamanda Akdeniz - Ege sahil şehirleri ve
ilçeleri gibi kentler önemli sosyo-ekonomik, kültürel ve kentsel altyapı so-
runları ile mücadele etmektedirler.

Göç edenlerin psikolojik özellikleri ruhsal enerjileri, maceraperest ve gi-
rişimci ruhları, yaşama asılan, tutunmaya çalışan direnç ve karakterleri
kentlerdeki birçok ilişki ağları, oluşumları ve yapılanmalar üzerinde etkili ol-
maktadır.

Bu nedenle kentlerde göçmenler veya diğer bir ifadeyle kente yeni ge-
lenler kentteki diğer birey ve gruplarla bir mücadele ve rekabet içindeler.

Göçün kaynağını oluşturan doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinden
önemli oranda göç alan bölgemiz, yukarıda belirtildiği gibi, önemli sorunlar-
la karşı karşıyadır. İşsizlik, konut ve barınma, kente uyum, çevre kirliliği, eği-
tim, sağlık, ulaşım, altyapı gibi sorunları kent yönetiminin çözmesi gereken
en önemli sorunlardır. Bunların çözümü kentteki mevcut durumu ve koşul-
ları bilimsel olarak araştırmak, ortaya doğru bilgileri koyarak doğru çözüm
yolları geliştirmekten geçmektedir.

Göçle ilişkili bir diğer sorunda, göç edenlerin göç ettikleri yerleşim birimi-
ne uyumudur. Kültürel sorun olarak tanımlayabileceğimiz bu sorun özellik-
le, kırsal kökenli ve düşük sosyo-ekonomik özelliklere sahip bireylerin ken-
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te sosyo-kültürel uyumu uzun bir zaman alan, sıkıntılı bir sürece dönüşmek-
tedir.

Göç nedenleri;

% 9.6 Can güvenliği ve terör

% 2.5 Kan davası

% 3.7 Kentin imkânlarından faydalanma

% 0.5 Eğitime bağlı olarak

% 5 Evlilik nedeni ile

% 80 İşsizlik

2000 yılında DİE ( Devlet İstatistik Enstitüsü ) yaptığı istatistikte:

Adana 83.555 göç almış

114.796 göç vermiş

Şimdi ise göç alış-verişi

2010-2011’de aldığı 50.00 civarında verdiği 62.000 civarındadır.

MERKEZİ DÜZEYDE GÖÇLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

Ulusal düzeyde hem dışarıdan gelen göçün düzenlenmesi hem de içeri-
de gerçekleşen göçle ilgili çalışmalar yapmak üzere bugünkü hükümet ilk
olarak AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’nı kurmuştur. Bu ba-
kanlık bünyesinde ‘’Göç ve Sosyal Genel Müdürlüğü ‘’en azından kurulma-
lıdır.

Gönül arzu eder ki, “Göç ve Sosyal Bakanlığı” müstakil olarak kurul-
muş olsun. Almanlar sırf yabancıların ülkelerine entegrasyonunu sağlamak
için “Göç, Göçmen, İrtica Entegrasyon Bakanlığı” kurmuşlar. Bizim de
kendi vatandaşımızın ülkemize ve topluluğumuza uyumunu ancak böyle bir
çalışma yaparak sağlayabileceğimizi düşünüyorum.

Bölgesel ve yöresel gelir dengesizliklerinin giderilmesi bağlamında plan-
lanan kamu ve özel yatırımların büyük bir kısmının net göç veren yörelere
taşınmasını teşvik edecek etkin politikalar geliştirilmelidir. Cazibe merkezle-
ri uygulamasına işlerlik kazandırılmalıdır.
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Yoğun göç almış olan illerdeki yerel yönetimlerin merkezi hükümetten ve
genel bütçeden alacakları paylar yükseltilmeli ve geciktirmeden verilmelidir.

Göç veren bölgelerdeki yoğun göçün önlenebilmesi, öncelikle ekonomik
koşulların iyileştirilmesi ve yüksek doğal nüfus artış hızının aşağı çekilme-
sine bağlıdır. Nüfusun öncelikle yerinde kalması sağlanmalıdır.

Hazine arazilerinin belediyelere ve toplu konut kooperatiflerine devri ile
gecekondu önleme bölgeleri oluşturulmalı, gecekonduya karşı proje uydu
kentler yapılmalıdır. TOKİ bu hususta daha etkin kullanılmalıdır.

Türk ceza kanunundaki imar kirliliğine neden olma suçuyla etkin müca-
dele kapsamında, imar mevzuatına aykırı yapılaşmalara karşı müdahale ve
yaptırım gücüyle donatılmış, meslek odaları, sivil kuruluşlar ve bilim adam-
ları katılımlı, özerk, yerel ve demokratik denetleme kurumları oluşturulmalı-
dır.

Kentten-kente göçü engelleyecek çeşitli önlemlerin yanı sıra kentsel
alanlardan en yakın kırsal alanlara göç özendirilmelidir.

YEREL DÜZEYDE YAPILMASI GEREKENLER

Gecekondu bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri yürütülmelidir. Göç-
le gelenlerin yaşadığı yerlerde, düzgün ve yaşanabilir konutlar ve iş mer-
kezleri inşa edilmelidir.

Mahalleler oluşturulurken mahalle merkezlerinin de kurulmasına dikkat
edilmelidir.

Kaçak kurulan yapılara ve yerlere elektrik, su, telefon, bağlanması gibi
kamusal hizmetler sunulmamalıdır.

Göç sonucu oluşan mahallelerdeki çocukların, zorunlu eğitimlerini ta-
mamlamaları sağlanmalı okul öncesi eğitim verilmeli, okul sonrası boş va-
kitleri, sinema ve tiyatro gibi kültürel düzeyini artıracak etkinlikler ile eğitim-
sel sorunlarını çözüme kavuşturucu etütler temin edilmelidir.

Göçle gelen kadınlara, sağlık, sosyal ve kültürel konular ile el becerileri
konusunda kurs, seminer verilip üretken olmaları, ürettiklerini halk pazarla-
rında satıp aile ekonomilerine katkı koymaları sağlanmalıdır. Göçle gelen
insanların oluşturduğu mahallelerde yaşayanların ekonomik, kültürel ve
sosyal yönden kapasiteleri artırılmalıdır. Bu maksatla mahalle muhtarlıkları,
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valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından desteklenecek şekilde
eğitim ve öğretim amaçlı hizmet verecek toplum merkezleri kurulmalıdır.

İl özel idaresi, Büyükşehir Belediyesi, Merkez ilçe Belediyeleri ile Deftar-
lık Milli Emlak Müdürlüğünce müştereken uydu takipli coğrafi bilgi sistemi
kurulmalı, Belediye, Hazine ve özel kişilere ait arazilerin işgal edilmesi en-
gellenmelidir. Yeni yerleşim yerlerinin kontrolsüz ve korsan bir şekilde oluş-
ması bu şekilde önlenmelidir.

SONUÇ

Göç ülkemizin en temel gerçeklerinden birisidir. Göçün bizahiti kendisi
sorun değildir. Önemli olan göçün iyi yönetilip yönetilmediğidir. Göçün ne-
gatif sonuçlarının elimine edilip pozitif sonuçlarından istifade edilip edilmesi
esas öneme sahiptir.

Kırsaldan kente göç edenler fiziksel alt sorunları yanında kentle ve top-
lumla nasıl bütünleşecekleri konusunda da sıkıntı çekmektedirler. Kültürel
kimlik, dini kimlik, etnik kimlik ve siyasi kimlik arayışları kendini ön plana çı-
karmaktadır. Kentleşme ve kentlileşmenin siyasal kültürel ya da davranış-
larda büyük değişikliklere yol açtığı görülmektedir.
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Dr. Latif ÇELİK

IKG- Almanya- Kültür, Tarih ve
İntegrasyon Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Almanya- Neue Ekonomi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Almanya- İntegrasyon Gazetesi Başyazarı

TARİHSEL SÜREÇTE GÖÇLERİN ADANA’YA ETKİLERİ

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sempozyum organizesi için özel bir
gayret gösteren İktisadi Araştırmalar Vakfı, Akdeniz Türk - Alman İşadamla-
rı Derneği ve Yüreğir Belediyesi’ni ise böyle önemli bir konuya parmak bas-
tıkları icin özellikle tebrik etmek istiyorum.

60’lı yıllarda Türk sinemasına sponsor desteği sağlayan, narenciye bah-
çelerinden çiçek kokuları gelen neşeli insanlar diyarı Adana şu günlerde çok
sıkıntılı. Kontrol altına alınamayan göçler Anada’nın en büyük sorunu. Tür-
kiye’nin tahıl ve narenciye anbarı olan şehir, İzmir’den bile zaman zaman
önde gelen dokuma sanayisi ile işlenmiş pamuğun da piyasaya sürüldüğü
bir merkez idi bir devirde. Ortadoğu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin ke-
siştiği yerde önemli bir kilit noktası olan şehir şu an işsizlikte liderliğe oynu-
yor. Adana’nın sorunu iş yokluğu değil, plansız devam eden çarpık yapılaş-
ma ve iç göç.

“Göçün Adana Ekonomisine Yansımaları”na giriş yapmadan ve kendi
çözüm önerilerimi sıralamadan önce belli dönemlerdeki göçlerin Adana böl-
gesindeki tarihsel izlerini kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Sempozyumda
bana ayrılan sürede sırası ile, 

• Adana Bölgesine dış göç tarihini,

• Adana Bölgesine iç göçleri,

• Göçlerin Adana Bölgesindeki olumlu ve olumsuz etkilerini,
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• Göçenler ile yerliler arasındaki integrasyon sorunlarının aşılması için
çözüm önerilerimi sizlere sunmaya çalışacağım.

1. ADANA BÖLGESİNE DIŞ GÖÇ TARİHİ:

Elbette Adana ve çevresindeki Çukurova bölgesi tarih boyunca iklimi,
zengin tarım havzası ve bölgelerarası geçiş yolu olma özelliklerinden dola-
yı sürekli kavim, millet, aşiret, kabile ve toplulukların ilgi odağı olmuştur.

Bu sempozyumun yapıldığı ilçenin ismi, 13.yy.’da güneşin battığı yöne
doğru at sürüp yeni yurtlar arayan Oğuzların Yüreğir boyundan gelmektedir.
Bu ilçenin ismini bile göçmenlerin verdiğini düşündüğümüzde Adana Bölge-
si’nin binlerce yıldan beri göç aldığı varsayımi akılcı bir yaklasım olacaktır.
Adana ve yaslandığı Çukurova hinterlandı Türk, Bizans ve Arap kavimleri
arasındaki üstünlük mücadelelerinde sürekli odak noktası olmayı başarmış-
tır. Adana ve çevresindeki yaşayanların büyük bir bölümü Yüreğir boyuna
mensup alt gruplar olan aşiretlere mensup nesillerin devamıdır.

Ticaret kervanlarının önemli bir geçit ve uğrak yeri olan Adana, çeşitli
kültürlerden aldığı değişik meziyet, adet, gelenek, maharet ve inanç  olgu-
ları ile çevresindeki şehirlere nazaran tarihin çok eski dönemlerinde bile
önemli bir entelllektüel-ticari birikim sağlamayı başarmıştır.

İskenderun ve Mersin limanları ile İç Anadolu Platosu arasındaki kilit
noktada bulunan Adana, uzak diyarlara deniz ticareti ile bağlanırken arka-
sındaki Torosların ardındaki Türkmenlerin üretimini de uzun yıllar iç ve dış
piyasalar için satın alma yoluna gitmiştir. Adana yerli ve yabancı malların
önemli bir değişim noktası olmuştur tarih boyunca. 18. yy. ortalarından itiba-
ren Adana bölgesinin artık uluslararası ticari alanda da tanınmaya başladı-
ğı görülmektedir. Yabancı tüccarlar bölgedeki üretime ilgi duyarak şehre sık-
ça gelmeye başlayınca Adana Sancağı’nın bütçesi artırılarak Halep’den ay-
rı bir idari birim olması daha 19. yy. başlarında gündeme gelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yy. ortasından itibaren sıkça yaşadığı
toprak kayıplarında Müslüman ahaliyi süratle tahliye tetmek zorunda kalın-
ca Adana ilk akla gelen iskan bölgelerinden biri olarak öne çıkmıştır. Adana
bölgesine 1857 yılından sonra devletin yönlendirmesi ile değışık etnik kö-
kenlere mensup Müslüman unsurların  yerleştiğini görmekteyiz. Kırım ya-
rımdası Rusların eline geçince Anadolu’ya gelen binlerce Kırım Türkü’nden
2.500 kişi Seyhan ve Ceyhan nehrinin arasında ırmak boyları öncelikli ol-
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mak üzere sulak alanlara yerleştirilmişlerdir. Kafkasya’ dan çeşitli dönemler-
de gelen diğer Türk ve Müslüman unsurlar da Adana bölgesine yönlendiril-
mişlerdir. Adana bölgesine yapılan devlet iskanlarının sonuçlarına bakıldı-
ğında hem bölgeye gelen yeni vatandaşlar, hem de şehrin yerleşik yapısı-
nın gelişmelerden memnun olduğu görülmektedir.

Adana Bölgesi’nin demokgrafik yapısındaki önemli değişimin 1915 yılın-
da gerçek-leştigini görmekteyiz. Azınlık unsurların önemli bir bölümünün
belleklerde kötü izler bırakarak ülkeyi terkedişlerinin ardından şehir içi baş-
ta olmak üzere ilçelerde önemli bir nüfus ve işgücü eksilmesi olsa da sürek-
li göç alan Adana bu dengeyi yine en çabuk yakalayan illerden biri olmuş-
tur.

I. Dünya Savaşı sonunda işgalcilerin de büyük ilgisinin olduğu görüldü
Adana’ya. İngiliz arşiv belgeleri, 20. yy. başlarından itibaren Adana Bölge-
si’nin paylaşılması için Fransa ve yerel azınlıklar ile görüşmeler yürütüldü-
ğü tarihin dikkat çekici sayfaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

1924 yılındaki “Mübadele Anlaşması” sonunda Balkanlardan binlerce
Müslüman Türk’ün de bölgeye yerleşmesi ile Adana demografik yapısında-
ki başarı grafiğinin yukarılara çekilmesinde önemli rol oynarken Cumhuriye-
tin ilk yıllarında Adana ve Çukurova Havzası en yüksek kalkınma hızına ula-
şan bölgelerden olmuştur. Adana bölgesine Balkanlardan gelen göçler çe-
şitli aralıklarla ve değişken rakamlarda 1987 yılına kadar devam etmiştir.
Balkanlardan gelenlerin devletin planlamaları doğrultusunda yapılan iskan-
ları Adana bölgesindeki bireysel kalkınma çabalarına örnek oluşturmuştur.

2. ADANA BÖLGESiNE iÇ GÖÇLER:

Türkiye’de tarım, hayvancılık, üretim ve ticaret dörtleminin uzun yıllar bir-
birine destek olacak şekilde paralel ilerlediği örnek bir labratuar konumun-
dadır Adana bölgesi. Türkiye’nin bazı şehirlerinde belirli oranı aşan iç göç-
ler sonunda çeşitli sosyal sorunların ortaya çıkacağı korkusu Adana’da hiç
bir zaman yaşanmamıştır. Adana’ya her devirde her şehirden insanın gel-
mesi ve gelen her insanın kendi kültür cenderesinden birilerini bulması bu
şehrin çok önemli bir zenginliği olagelmiştir.

Türkiye’nin tarım ürünlerinin önemli bir bölümünün yetiştiği Adana, ma-
kinalaşmanın olduğu yıllardan bu yana sürekli olarak çevre illerden göç al-
mıştır. Yılda iki kez ürün alınan Adana tarımı yardımcı işçi ihtiyacını sürekli
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olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden karşılamıştır. Olumlu iklim
koşullarını farkeden ve yaşam kalitesinin kendi bölgelerine göre daha yuka-
rıda olduğunu gören mevsimlik işçilerden önemli bir bölümü ya Adana’ya
tekrar gelmiş, ya da sonraki gelişlerinden birinde Adana’da sürekli olarak
yaşamaya karar vermiştir.

Son yıllarda terör nedeni ile Adana’ya gelenlerin sayıları da ciddi boyut-
lardadır. Gerek ekonomik, gerekse güvenlik nedeni ile Adana’ya göç eden-
ler ile bölgenin ekonomisi sürekli aranan yardımcı işçi ihtiyacını karşılamış-
tır. Çevre illerden gelen mevsimlik işçiler Adana tarımı ve pamuğa dayalı sa-
nayide çalışarak şehrin kalkın-masına önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Adana, bu işçilerin emekleri ile yapılan üretimde sadece Türkiye’de değil,
dünya pamuk borsasında da uzun yıllar belirleyici bir konumda olmuştur.
Bölgenin pamuk ve narenciyeye dayalı üretimi ülkemizin önemli bir ihraç ka-
lemleri konumundadır.

Asırlardır pamuğun vatanı olmasına rağmen uzun yıllar ileri boyutta iş-
lenmeden bölgeden çıkarılan bu üründen Adana farkında olmadan ciddi ge-
lir kaybına uğramıştır. İleri batı ülkelerinden bir çoğununun textil sanayinde
1995 yılına kadar Adana pamuğu kullanılırken gerek Adanalı pamuk üteriti-
cilerinin gerekse Türkiye’nin yatırımcı bakanlıklarının Adana pamuğuna yö-
nelik ciddi bir ARGE politikalarının olmamasından önemli fırsatlar kaçırıl-
mıştır. Almanya’nın Frankfurt şehrindeki Heimtextil fuarında textil ürünleri-
miz sürek-li revaçtadır. Her yıl Bursa, Denizli, Eskişehir, Uşak, ve Manisa’lı
firmalar birbirinden kaliteli işlenmiş textil ürünleri ile bütün dünyanın dikkat-
lerini üzerlerine çekerken kullandıkları pamuğun vatanının Adana olduğunu
söylemek isterim. Adana pamuğuna uzun yıllar maalesef birkaç basma fab-
rikası dışında değer veren olmayınca bölge önemli bir gelir kaynağını kay-
betmiştir. Oysa pamuğun daha ileri boyutlarda işlenmesi ile Adana’da bin-
lerce “Mikro Ev İşletmeleri” kurulabilir, bölgede gelir devasa gelir artışı sağ-
lanabilirdi.

3. ADANALILARDA_AİDİYET KONUSU:

1990-1995 yılları arasında Adana’dan Almanya’ya gelmiş 117 aile ara-
sında yaptığımız araştırmada Adana bölgesi ile ilgili ilginç verilere ulaşılmış-
tır. Mesleklere göre yapılan araştırmada Almanya’ya gelen Adanalıların
önemli bir bölümünün belli bir mesleki birikimi olduğu halde yurtdışına çık-
tığını görmekteyiz. Almanya’ya gelen Adanalıların %35’inden fazlasının Or-
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taokul, Lise ve Sanat Enstitüsü (Şimdiki Endüstri Meslek  Lisesi) mezunu ol-
duğunu görmekteyiz. Türkiye’nin diğer illerinden gelenlere göre oldukça
yüksek bir eğitim düzeyi yakalayan Adanalıların neden yurtdışına çıkmayı
yeğlediği de bir başka araştırılması gereken konu olarak ortaya çıkmakta-
dır.

Almanya’da yaşayan Adanalılarda ortaya çıkan bir başka ilginç özellikte,
şehirde yaşayanların geldikleri bölgelere ve aidiyet duygusu üzerinde yapı-
lan çalışmadır. Balkanlardan göç yolu ile Adana’ya gelip yerleşenler 6-12 yıl
gibi kısa bir zamanda kendilerini Adanalı hissedip, “Memleketin?” sorusuna
“Adanalıyım” cevabı verirken, Türkiye’nin diğer şehirlerinden iç göç yolu ile
Adana’ya gelenlerin cevapları ise oldukça ilginç. 1955 yılından beri Ada-
na’da yaşayan, 5. nesil olarak mezarlıklarının bile Adana’da olduğu kesin
olan insanların kendilerini hala Siirt’li, Van’lı ve Diyarbakır’lı olarak tanıtma-
ları aidiyet algılamalarındaki önemli bir noktaya işaret etmektedir. Bilimsel
terminolojilerde kişinin başarısı için mutlu bir aidiyet duygusu temel şartlar-
dandır. Dolayısı ile gövde olarak Adana’da yaşayanların fikir olarak Adana-
lı olamayışları -olmakta zorlanmaları- şehrin başarısının önündeki önemli
engellerden biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Adana’da yaşayan yüzbinlerce insanın nüfus kaydının Adana’dan kilo-
metrelerce uzaklardaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde olması bi-
le, Adana’da vücut olarak yaşayanların zihinsel olarak bu şehrin kültür do-
kusuna uzak durduklarını ortaya koyuyor. Kültür birliğinin saglanmadigi dar
alanlarda birlikte düsünme - idealleri paylasma - gelecegi planlama oldukca
yavas bir gelisme göstermektedir.

Başarılı ve mesleği olan insanlarını şehirden göç olarak gönderen Ada-
na, sürekli mesleği olmayan ve kendilerini Adana’lı hissetmeyen insanları
göçmen olarak alarak hem kültürel kimliğini değiştirmiş hem de kalkınma
hamlelerinde çok gerilere düşmüştür.

4. GÖÇÜN OLUMSUZ ETKİLERİ:

Adana’nın adı uzun yıllardan bu yana hep “göç” kelimesi ile birlikte anıl-
maktadır. Şehrin temel sorunu olan yoğun göç ile bozulan denge sonucun-
da yetişmiş insan gücü Adana’yı terkederken, vasıfsız insan gücü sürekli
olarak Adana’ya yeni göç dalgaları şeklinde gelmektedir.

• OECD raporlarında dünya’nın en fazla göç alan 20 bölgesi arasında
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yer alan Adana’ya gelecek 20 yılda hızı kesilse de göç devam ede-
cektir. 

• Adana’ya göçler ile gelen göçmen çocuklarının varoşlar-dan etkilen-
meleri sadece şehrin değil Türkiye’nin de geleceği için çok ciddi bir
tehlike sinyalidir. 

• Yine bu göçmenlerde çok yüksek olan doğum oranına bağlı olarak
ortaya çıkan hızlı nüfus artışından beslenen sosyal sorunlar sadece
kitleler arası uyumsuzlukları beslemekle kalmaz, teröre kaynak oluş-
turan en önemli unsurlardan biri haline gelir.

• Adana’ya iç göç ile gelen göçmenlerin eğitim düzeyinin düşüklüğü
hem önemli bir üretim kaybı, hem de geleceğin sosyal politika den-
gesizliklerinin ana sebeplerinden biri konumundadır. Uluslararası
alanda göç sorunu olan başka şehirlerden de örnekler alınarak pratik
eğitim merkezleri açılıp bu in-sanlara iş sağlanmalıdır.

• Hızlı göçün getirdiği çarpık yapılaşmadan yeni kentsel dönüşüm pro-
jeleri ile bölgenin en önemli merkezi olan Adana gelecek 10 yılda kur-
tarılmaz ise, Adana bölgesi ciddi bir imaj kaybı tehlikesi ile karşı kar-
şıya kalabilir.

5. ÇÖZÜM ÖNERiLERi:

• Sosyal Devlet insanının nerede ve ne yaptığını tam olarak bilen bir
yapıdır. Dolayısı ile Adana’ya  gelen göçler mahalle muhtarlığından
itibaren kont-rol ve kayıt altına alınmalı, gelenlerin asgari ihtiyaçları
karşılanarak Adana’ya integ-rasyonunun sağlanmasına yönelik politi-
kalar geliştirilmelidir.

• Göçmen kadınlar süratle mesleki eğitimden geçirilerek üretici hale
getirilip, çalışma hayatının içine çekilmelidir. Çalışma yaşamına katı-
lan kadın toplumun temel çekirdeği olan aileyi daha da güçlü hale ge-
tireceği için bir çok sosyal sorun kendiliğinden aşılmış olacaktır.

• İç göç yolu ile gelenlerin çocukları mevcut eğitim sistemi içerisinde
mesleki eğitime yönlendirilmeli ve bölgedeki gereksinimler gözönüne
alınarak okullaşma oranı yukarılara çekilmelidir. Devlet bu çocuklara
süratle ulaşmanın yollarını bulmalı ve  eğitimlerine yardımcı olmalıdır.
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6. SONUÇ:

Göç; ekonomik, sosyal ve siyasal sebep ve sonuçları olan geniş kap-
samlı bir olgudur. İyi yönetilirse yenilik, dinamizm ve kalkınmayı getirir. Ame-
rika’nın dünyadan göçmenleri davet ettiğini, ama onları seçtiğini, istedikleri-
ni aldıktan sonra da ilk işi olarak onları belirli bölgelerde belirli işler için egit-
tiğini unutmamalıyız.

Bu kısa sunum ile iç göç olgusunun ekonomik nedenlerine, etkilerine ve
çözüm yollarına dikkat çekmeye çalıştım. Türkiye’de özellikle Adana’da,
belli başlı göçlerle birlikte ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik uygun
politikaların belirlenmesi, ancak, göçün nedenlerinin bilinmesi ile mümkün-
dür. Adana’nın iç göçünün nedenleri, varacağı noktalar ve ortaya çıkacağı
sonuçlar Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulacak bir “Göç Araştırma

Enstitüsü”nün çalışma alanı olarak belirlenmelidir.

Adana’nın göç sorunu hiçbir zaman çözülmez. Çünkü bu şehir, kültürün,
coğrafyanın, tarihin ve ekonominin içiçe geçtiği her devirde insanlığa bazen
sığınak, bazen köprü olmuş özel bir bölgedir. Sebebleri tam olarak tesbit
edilip iyi idare edilecek bir göç hareketi berekete dönüşebilir.

Sempozyumun bu anlamda bu bölgemizin geleceğine önemli bir katkı
sağlayacağına ümit etmekteyim. Göçün nedenlerinin yanı sıra sonuçlarının
da bilinmesi, sorunun çözümünde birinci derecede etkili olacaktır. 

Katılımcılara ve organizasyon komitesine teşekkür ediyorum. 
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ÇALIŞMA OTURUMU -2

Başkan : Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN

Toros Üniversitesi Rektörü
3. Tebliğ : Adana Ekonomisinin Dünü, 

Bugünü, Yarını
: Prof. Dr. Adem ŞAHİN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Öğretim Üyesi

4.Tebliğ : Göç, Yoksulluk ve Sosyal Politika
: Yrd. Doç. Dr. Fatime GÜNEŞ

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
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SUNUCU

Değerli konuklar 2. çalışma oturumumuza Başkanlık yapacak Toros Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN’i sahneye davet ediyorum.
Buyurun efendim.
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BAŞKAN: PROF. DR. DURMUŞ TAYYAR ŞEN

Toros Üniversitesi Rektörü

Birbirinden değerli katılımcılar, zor bir oturumun başkanlığını yapmak
üzere konuşmaya başlayalım. Birbirinden değerli, özellikle bu oturumu izle-
mek için burada bulunan konuklara teşekkür ediyorum. İktisadi Araştırmalar
Vakfı ile Yüreğir Belediyesi’nin “Türkiye İç Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuç-
ları ve Adana Özelinde Değerlendirme” sempozyumu aslında yerine iyi otu-
ran bir sempozyum. Neden derseniz bu iç göç olarak tanımlamadığımız
ama nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu bir bölgede doğmuş, büyümüş bir
kişi olarak mevsimlik işçilerin özellikle hasat zamanında kamyon kasalar
üzerinde bir nevi göç yaşadıklarını ve bir süre gittikleri yerde zor koşullarda
çalışarak bir yıl geçirecekleri kazancı elde etmenin yaşadıkları sıkıntıları
görmüştüm. Eğer bu tür nüfus hareketleri olmasaydı, belki tarım alanında
bu kadar büyük verimlilik elde edilemezdi. Ürünler tarlada çürüyebilirdi,
ağaçlar çürüyebilirdi. Dolayısıyla iç göç dediğimiz zaman yalnızca olumsuz
yönlerine değil bu iç göçün getirmiş olduğu yeni potansiyellere de ışık tut-
mak lazım. Hem potansiyeli hem de getirdiği yükümlülüğü karşılaştırabilir-
sek aslında ülkemiz için bir kazanç olacak. Bu konuda birbirinden değerli iki
meslektaşım iki tebliğ sunacaklar. Ben sözü uzatmadan ve sorulara zaman
ayırma anlamında ilk sözü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Sayın Prof. Dr. Adem Şahin’e vermek istiyorum. Buyurun.
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ADANA EKONOMİSİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Prof. Dr. Adem ŞAHİN

TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi
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GİRİŞ

Dünyaya egemen olan küreselleşme rüzgarıyla ticari sınırlar ortadan
kalkmış, teknolojik ilerlemelerin hızlanması sonucu rekabet uluslararası ala-
na taşınmıştır. Böyle bir ortamda ülkeler sürdürülebilir kalkınma ve büyüme-
yi sağlayabilmek için ekonomi politikalarını, sektörlerin rekabet gücünü ve
verimliliği artıracak şekilde yeniden gözden geçirmek zorunda kalmışlardır.

Küreselleşme ile birlikte öne çıkan yerelleşme kavramı ile de her ülkede;
yerel kaynakların, yerel dinamizmin harekete geçirilmesi kalkınma, büyüme
ve refah artışı sağlamanın önemli bir şartı olarak görülmeye başlanmıştır.

Bu noktadan hareketle Ülkemizin güneyinde önemli bir gelişim merkezi
olma özelliğini koruyan Adana’nın, sahip olduğu kaynaklar da göz önünde
bulundurularak; mevcut ekonomik yapısının ortaya konulması, gelişme im-
kan ve kabiliyetinin belirlenmesi, geleceğe yönelik yeni yatırım hedef ve
stratejilerin tasarlanması ve uygulanması üzerinde ciddiyetle durulması ge-
reken hususların başında gelmektedir.

Adana ilinin ekonomik gelişimine ilişkin değerlendirmemizde de yukarı-
da yer alan çerçevede bir strateji belirlenerek çalışmamız; geçmiş, bugün
ve gelecek perspektifi üzerine inşa edilmeye çalışılarak, İlin geçmiş ve ge-
lecek ekseninde mevcut durumunun analizi ile dünyada ve Ülkemizde mey-
dana gelen gelişmeler ışığında, ekonominin geleceğine ilişkin önerileri içe-
recek şekilde hazırlanmıştır.

I. MEVCUT EKONOMİK YAPI

1.1. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumu

Coğrafi konumu dolayısıyla önemli bir yerleşim yeri olan Adana, 14.030
km2’lik yüzölçümü ile Ülkemiz topraklarının % 1,7’sini meydana getirmekte-
dir. 24.10.1996 gün ve 4200 sayılı Kanun ile 1933 yılına kadar vilayet olan
ve Adana iline bağlanan Osmaniye, bu kanunla birlikte il statüsüne yeniden
kavuşmuştur. Osmaniye’nin il statüsüne kavuşması ile birlikte Kadirli, Bah-
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çe ve Düziçi ilçeleri de Osmaniye’ye bağlanmış ve Adana’nın yüzölçümü
3.532 km2 azalmıştır. 1996 öncesi 17 olan ilçe sayısı, 2012 itibariyle 15’dir.

Adana ilimizin ekonomik yapısına ilişkin olarak geçmiş ve gelecek ekse-
ni içerisinde değerlendirmeye çalıştığımız sosyo-ekonomik gelişmişlik duru-
munun ele alındığı bu bölümde, başta Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar-
lığı (DPT) (Kalkınma Bakanlığı) tarafından; 1996, 2003 ve 2004 yıllarında
yayınlanan çalışmalar ile DPT çalışmalarıyla aynı değişken ve parametreler
kullanılarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KATÜ) değerli akademis-
yenleri tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen “Türkiye’de illerin Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” çalışmasından faydalanılarak değerlen-
dirmeler yapılmaya çalışılmıştır.

İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmalarında, sosyo-
ekonomik gelişmişlik sıralamasını ve endeks değerlerini belirleyen temel
faktörler; sahip olunan nüfus büyüklüğü, yüzölçümü ya da şehirleşme oranı
gibi büyüklüklerdir. Bu büyüklüklerin yanı sıra sıralamayı etkileyen diğer
önemli faktörleri; demografik yapı, işgücü talebi, eğitim ve sağlık hizmetleri,
fiziki ve sosyal altyapı olanakları, üretim seviyesi ve her şeyden önemlisi
gelir düzeyinin il nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamada sağladığı başarı ola-
rak sıralamak mümkündür.1

Adana ilinin ekonomik, sosyal ve kültürel göstergeler kullanılarak hazır-
lanan sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamaları içerisindeki durumuna baktı-
ğımızda, ilin en son 2010 yılında yapılan çalışmada 81 il içerisinde 2,6245
endeks değeri ile 18. sırada yer aldığını görmekteyiz. 2003 yılına göre 10
sıra gerileme yaşayan ve Türkiye genelinde 18. olan İl, Akdeniz Bölgesinde
yer alan iller içerisinde de 2003 yılına göre 2 sıra gerileyerek sıralamada 3.
olmuştur.

DPT tarafından 1996 yılında gerçekleştirilen “İllerin Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Sıralaması” araştırmasında sosyo-ekonomik gelişmişlik yönün-
den “0,82500 endeks puanı” ile 9. sırada yer alan Adana, 2003 yılında ya-
pılan sıralamada “0.94901 endeks puanı” ile 8. sıraya yükselmiştir (1996 sı-
ralamasında Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce henüz il olmadığı
için sıralamaya dahil edilmemiştir). Osmaniye ilçesi ayrılmış olmasına rağ-
men, Adana ili, 1996’ya göre bir sıra yükselmiştir.2
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2003 yılında gerçekleştirilen çalışmadaki endeks değerlere göre beş
gruba ayrılan iller içinde tarım ve tarımsal sanayiler temelinde güneyin mer-
kezi olarak beliren Adana ve komşusu Mersin, 2. Derecede gelişmiş iller
arasında yer almaktadır. Türkiye GSYİH’sı içindeki payı % 26,9 olan bu
grupta, fert başına düşen GSYİH ülke ortalamasının üzerindedir. GSYİH’ya
katkıları itibariyle Adana, Mersin, Antalya ve Manisa sırasıyla; yüzde 3,1,
yüzde 2,7, yüzde 2,5 ve yüzde 2,1 oranlarıyla, grup içinde önemli paya sa-
hip illerden biridir.3
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DPT’nin 2003 yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması genel geliş-
mişlik sıralamasında ikinci olan Ankara ve sekizinci olan Adana, sanayi sek-
törü sıralamasında, altıncı ve on ikinci sıralarda yer alarak gerilemişlerdir.
Bu durum, her iki ilin ulusal ve bölgesel merkez olma özelliklerinin sanayi-
den ziyade, diğer sektörlerden kaynaklandığını göstermektedir.4 İmalat sa-
nayinde de 81 il içerisinde Adana; 12. sırada 0,74363 endeks değeri ile bu-
lunmaktadır.

DPT tarafından 2004 yılında yapılan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmiş-
lik Sıralaması Araştırması sonuçlarına göre Adana ilçeleri 81 il ilçeleriyle
karşılaştırıldığında aşağıdaki gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.

� Büyükşehir toplam nüfus büyüklüğüne göre ilk 25 ilçe içerisinde 1.,
şehirleşme oranına göre 19., nüfus yoğunluğuna 8. sırada, gelir ve
kurumlar vergisinin ülke içindeki payına göre 2. sıradadır. Son 25 il-
çe içerisinde ise tarım sektöründe çalışanlar oranına göre 855. sıra-
dadır.
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� Feke ilçesi hizmetler sektöründe çalışanlar oranına göre son 25 ilçe
içerisinde 853. Sıradadır.

� İmamoğlu işsizlik oranına göre ilk 25 içerisinde 22. sıradadır.

� Tarımsal üretim değerinin ülke içindeki payına göre ilk 25 içerisinde
Büyükşehir 1., Ceyhan 16. ve Karataş 21. sıradadır.

Bu değerlendirmenin yapıldığı 2004 yılında Adana’nın ilçe sayısı 12
olup, değerlendirme bu çerçevede yapılmıştır. Bu nedenle 3 ilçe değerlen-
dirmede yer almamakla birlikte, Seyhan ve Yüreğir’in Büyükşehir başlığı al-
tında incelenmesinin daha anlamlı olduğu düşünülmektedir.

Diğer yandan birinci derecede gelişmiş ilçeler grubu ilk on beş sırada yer
alan ilçelerinin; Bursa-Büyükşehir, Adana-Büyükşehir, Kocaeli-Körfez, Ko-
caeli-Gebze, İzmir-Aliağa, Antalya-Merkez, Eskişehir-Merkez, Gaziantep-
Merkez, Denizli-Merkez, Konya-Büyükşehir, Kocaeli-Merkez, İstanbul-Bü-
yükçekmece, Mersin-Merkez, Kayseri-Büyükşehir ve Tekirdağ-Çorlu ilçeleri
olduğu görülmektedir.5

Gelişmiş il sınırları içerisinde nispi olarak az gelişmiş ilçelere rastlanabil-
mektedir. Bu durum özellikle, il sınırları içerisinde gelişmişlik farklılıklarının
yüksek düzeyde bulunduğu illerde gözlenmektedir. Merkez ilçe ile diğer il-
çeler arasında gelişmişlik farkının en yüksek olduğu illerden başlıcaları Ada-
na, Gaziantep, Giresun, Kastamonu, Ordu ve Samsun’dur.6

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yapılan çalışmalar çerçevesinde DPT
ve TÜİK tarafından Ülkemizde üç ayrı düzeyde İstatistiki Bölge Birimi oluş-
turulmuştur. Düzey 1 olarak 12, Düzey 2 olarak 26 ve Düzey 3 olarak da 81
İstatistiki Bölge Birimi tanımlanmıştır. Söz konusu sınıflandırma içerisinde
Adana ili;

� Düzey 1 TR6 Akdeniz,

� Düzey 2 TR62 Adana, Mersin ve

� Düzey 3 TR621 Adana

olarak bu sınıflandırma içerisinde yer almaktadır.
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1.2. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

Ülke sınırları içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden
değerini ortaya koyan ve ekonomik büyüklük ölçütlerinden biri olan GSYİH;
Adana ilinin, Ülkemiz içerisindeki yerini ve gelişmişlik durumunu ölçmekte
kullanacağımız önemli referans kaynaklarından biridir.

2001 yılı verileri çerçevesinde Adana GSYİH’sına baktığımızda 81 il içe-
risinde 6. olan il, Türkiye GSYİH’sının % 3’ünü, Akdeniz Bölgesi GSYİH’sı-
nın % 24’ünü oluşturmaktadır. Adana bölge ve komşu iller arasında Ülkemiz
GSYİH’sına katkısı en fazla olan ildir. Onu sırasıyla Mersin ve Antalya illeri
izlemektedir.

Kriz yıllarında ve Osmaniye’nin İlden ayrıldığı yıllarda dalgalanmalar ya-
şansa da Cari fiyatlarla GSYİH incelendiğinde il için sürekli bir artış söz ko-
nusudur. 1987 yılında cari fiyatlarla 2.590.454 milyon TL olan İl GSYİH’sı,
oldukça yüksek oranda bir artış sergileyerek 2001 yılında 5.312.207 milyar
TL’ye ulaşmıştır.

Cari Fiyatlarla GSYİH’nın yıllar itibarıyla gelişme hızı incelendiğinde;
1987-2001 döneminde Adana GSYİH’sında cari fiyatlarla 1994 yılında (%
105,4) ve sabit fiyatlarla 1996 yılında (% 10) en yüksek gelişme hızı yaşan-
mıştır. Gelişme hızının yüksek olduğu yılların Osmaniye’nin il olmasından
önceki döneme rastlaması dikkat çekicidir. Her iki hesaplama yöntemi için
de en düşük gelişme hızlarının ekonomik krizin yaşandığı 2001 yılında (ca-
ri fiyatlarla % 39,6 ve sabit fiyatlarla - % 10) olduğu görülmektedir.

Adana GSYİH rakamları sabit fiyatlar (1987 fiyatlarıyla) çerçevesinde
değerlendirildiğinde; 1987 yılında 2.590.454 milyon TL olan İl GSYİH’sının,
% 23 oranında artış göstererek, 2001 yılı itibariyle 3.190.488 milyon TL dü-
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zeyinde gerçekleştiği görülmektedir. İl GSYİH gelişme hızı; Ülke geneliyle
paralel olarak, 1991, 1994, 1998-1999 ve 2001 kriz yıllarında ve Osmani-
ye’nin il olmasından sonra 1997 yılında yapılan incelemelerde negatif de-
ğerler alarak gerilediği görülmektedir.

1987 yılı sabit fiyatlarıyla Adana’nın büyüme hızının Osmaniye’nin ayrıl-
dığı 1997 yılında Türkiye ve Akdeniz Bölgesi ortalamasının oldukça altında
seyrettiği görülmektedir.

GSYİH’nın iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı incelendiğinde; 2001
yılı itibariyle (cari fiyatlarla) en yüksek payın % 27,4 ile sanayi sektörüne ait
olduğu, bunu % 18,7 ile ticaret ve % 11,0 ile tarım sektörünün izlediği görül-
mektedir. Ülke geneline bakıldığında ise % 64,4 oranı ile birinci sırada yer
alan hizmetler sektörünü sırasıyla sanayi ve tarım sektörleri izlemektedir.
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Buradan da görüleceği üzere GSYİH’nın iktisadi faaliyet kollarına göre da-
ğılımında Adana ili, Türkiye geneline benzer bir yapı sergilemekle birlikte,
Türkiye geneli hizmetler ağırlıklı bir yapı sergilerken, Adana ili sanayi ağır-
lıklı bir yapı ortaya koymaktadır.

1987-2001 döneminde sektör paylarının yıllar itibariyle gelişimi incelen-
diğinde; sanayi, tarım ve ticaret sektörlerinin GSYİH içerisindeki paylarında
artma görülmekle birlikte, tarım sektörünün 1997 yılında Osmaniye’nin de il
olmasıyla birlikte gerileme (-%1,5) yaşandığı görülmektedir.

İlin GSYİH’sına alt sektörler itibariyle bakıldığında ise; 2001 yılında
1.456 trilyon TL (cari fiyatlarla) olarak gerçekleşen sanayi sektörü hasılası
içinde en fazla pay % 23,9 ile imalat sanayisine ait olup, imalat sanayini sı-
rasıyla elektrik, gaz, su ile madencilik ve taş ocakçılığı hasılaları izlemekte-
dir.

Sanayi sektör payının diğer sektörlere göre daha fazla olduğu ve bu pay
yapısıyla sektörel dağılımı nispi olarak sanayi ağırlıklı bir yapı gösteren İl-
de, sanayi sektörü içerisinde imalat sanayi oranının oldukça yüksek olması
da dikkat çekicidir .

2001 yılından bu yana iller bazında GSYİH verileri yayınlanmamakta ol-
duğundan, Adana’ya ait güncel verilere çalışmamızda yer verilememiştir.
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Son yıllarda TUİK; bir bölgede yerleşik ekonomik birimlerin belli bir dönem-
de bu bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonuncunda ürettikleri mal ve hizmet-
lerin (çıktı) üretim değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları
mal ve hizmetler (ara tüketim) değerinin çıkarılması sonucu elde edilen de-
ğer olan Gayrisafi Katma Değer (GSKD) verilerini açıklamaktadır.

Bu çerçevede, TUİK tarafından bölgesel bazda yayınlanan GSKD veri-
lerinin ana sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; Adana’nın da içinde yer
aldığı TRA62 (Adana-Mersin) Bölgesinde tarımın payı 2004’te %17,4’ten
2008’de %15,48’e gerilediği görülmektedir. Sanayinin payı ise %23’ten
%23,6 gibi çok küçük bir oranda yükseliş sergilemiştir. Bölgede artan geli-
rin daha çok hizmetler sektörüyle gerçekleştiği görülmektedir. Benzer du-
rum Türkiye geneli için de geçerlidir. Bölge için geçerli olan bu durumun
Adana için de geçerli olacağı söylenebilir.

Çevre bölgeler için önemli çekim merkezlerinde biri olan Adana son yıl-
larda potansiyelini geliştirerek ekonomisini beklenilen seviyeye çıkartama-
mıştır. Özellikle Osmaniye’nin il olması ve Mersin, Gaziantep, Hatay gibi
önemli gelişim potansiyeli olan illere yakın konumu ili önemli bir rekabetle
karşı karşıya bırakmaktadır.

1.3. Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (KBGSYİH)

Nüfus ile yakından ilgili olan KBGSYİH, nüfus değişimlerinden oldukça
fazla etkilenen bir faktördür. Diğer bir ifadeyle, KBGSYİH değeri nüfustaki
artış veya azalışa paralel olarak değişebilmektedir. 2001 yılı verilerine göre
GSYİH sıralamasında 6. sırada yer alan Adana ili, kişi başına GSYİH sıra-
lamasında 18. sırada bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesi’ndeki iller içerisinde
de 2. sırada yer almaktadır. Bu durum Adana nüfusunun diğer illere göre
daha çok olması ve göç alan bir il olması ile de açıklanabilir.

Adana ilinde 2001 yılında gerçekleşen 2.339 Dolar tutarındaki KBGSYİH
rakamı, Ülke düzeyinin üzerindedir Aynı durum Bölge içinde geçerli olup,
Mersin ili hariç Akdeniz Bölgesi’ndeki tüm illerin değerinden daha yüksektir.
Akdeniz Bölgesi illerinden Mersin, Adana ve Antalya illeri hariç diğer tüm il-
lerin KBGSYİH değeri, Türkiye değerinin altında bulunmaktadır. Bölgede
KBGSYİH’nın en yüksek olduğu il Mersin olurken, en düşük olduğu il Os-
maniye’dir.
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Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yı-
lında 1.654 Dolar olan KBGSYİH’nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir iz-
lediği görülmektedir. İlin KBGSYİH’sında kriz dönemlerine de rastlayan
1988, 1991, 1994, 1999 ve 2000 yıllarında düşüş meydana gelirken, geri
kalan yıllarda yükselme meydana gelmiştir. KBGSYİH 1998 yılında 3.707
Dolarla en yüksek değerine ulaşmış olup, en düşük değerini ise 1.612 Do-
larla 1988 yılında almıştır. Ancak, TL bazında incelendiğinde ise tam tersi
bir durumla karşılaşılmaktadır. Sürekli olarak artan bir seyir izlemekte olup,
1987 yılında 1.442.882 TL olan KBGSYİH’nın yıllar bazında artış göstere-
rek, 2001 yılında 2.884 milyon TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

118



TUİK tarafından bölgesel bazda yayınlanan Kişi Başına Gayri Safi Kat-
ma Değer verilerinin dağılımı incelendiğinde; Adana’nın da içinde yer aldığı
TRA62 Bölgesinin KBGSKD verilerinin düzenli olarak yükselmesine rağ-
men Ülke sıralaması içerisindeki yerinin değişmediği görülmektedir. Benzer
bir durumun Adana için de geçerli olacağı söylenebilir.

1.4. İstihdam

İlin yapısal durumunu anlamak açısından önemli göstergelerinden biri
olan istihdamın sektörel dağılımı, illerin temel ekonomik faaliyetlerinin yapı-
sını da ortaya koymakta yararlanılan önemli verilerden biridir. Adana’da
sosyo-ekonomik gelişmeyle birlikte, toplam istihdam içinde tarım sektörü-
nün payı göreli olarak gerilerken, sanayi ve hizmetler sektörlerinin payı art-
maktadır7.

DPT’nın 1996 yılında yayınladığı “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” araştırmasına göre Adana % 14,71 ora-
nı ile istihdam içinde sanayi sektörünün payının en yüksek olduğu illerden
biridir. Sanayi oranını yüksek olduğu diğer illeri de Kayseri (yüzde 18,62),
Eskişehir (yüzde 17,73), Tekirdağ (yüzde 16,82), Denizli (yüzde 14,24) ve
Kırklareli (yüzde 10,05) şeklinde sıralayabiliriz. Bu illerde, sanayi sektörü is-
tihdamının yanı sıra ücretli çalışanlar ve işverenler oranlarının da nisbi ola-
rak yüksek olduğu görülmektedir.

2000 yılı istihdam göstergelerine göre ise Adana’da, GSYİH’nın aksine
en fazla istihdam tarım sektöründedir. Sanayi istihdamı tarıma göre olduk-
ça düşük bir oranla ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye geneli ile benzer bir
istihdam yapısı sergileyen ilde, sanayi ve ticaret sektörlerinde istihdam edi-
lenlerin oranı ise Ülke ve Akdeniz Bölge ortalamasının üzerindedir. 
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Adana ili 2004 ve 2005 yılı verileri kapsamında; tarımsal istihdamın
önemli oranda gerilediği, hizmetler sektöründeki istihdamın oranının da ol-
dukça yüksek oranlarda gerçekleştiği ve Ülkemiz metropol illerine benzer
istihdam yapısı sergilediği görülmektedir.

GSYİH verileri çerçevesinde istihdamın sektörlere göre dağılımında;
Adana’da tarımda çalışanların oranı oldukça yüksek olmasına rağmen bu
sektörden elde edilen gelir düşük, sanayi sektöründe istihdam oranı daha
düşük olmasına rağmen elde edilen gelir tarıma göre yüksektir.

Adana’nın performansını istihdam ve işsizlik oranları çerçevesinde ince-
lediğimizde; yüksek oranda seyreden işsizlik oranının olumsuz etkileri ile
karşılaşılmaktadır. Yoğun göç veren Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak
üzere yakın illerden çoğunlukla niteliksiz göç alan ve daha gelişmiş bölge-
lere nitelikli göç veren bölgenin, istihdam yaratma konusunda kapasitesinin
üstündeki yoğunlukla baş edememesi, işsizlik oranı başta olmak üzere bir
çok göstergenin (sosyal sermaye, yaratıcı sermaye, eğitim, sağlık) bozul-
masına sebep olmaktadır.8

TÜİK’in 2008 yılı İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri kapsamında,
Türkiye genelinde işsizlik oranı % 11,0 olarak tahmin edilirken, Adana ili Şır-
nak’dan sonra % 20,5 ile işsizlik oranı en yüksek ikinci il olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu oran ile Türkiye genelinden yaklaşık % 10 daha fazla işsiz-
lik oranına sahip olan İlin, istihdam oranı % 36,2 iken, Türkiye geneli istih-
dam oranı % 41,7’dir.

2009 yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı % 14,0, Adana’nın işsizlik
oranı % 26,5 olarak tahmin edilmiştir. Türkiye genelinde istihdam oranı %
41,2 iken, Adana’da bu oran % 36,0’dır.
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2008 ve 2009 yıllarında yaşanan küresel krizin olumsuz etkisi 2010 yı-
lında azalmaya başlamıştır. 2010 yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı %
11,9 olarak tahmin edilirken, işsizlik oranının en yüksek olduğu iller sırasıy-
la; Adana (% 19,1), Hakkari (% 17,4) ve Van (% 17,2) olarak tahmin edil-
miştir. İşsizlik oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, Bayburt (% 4,7),
Artvin (% 5,7) ve Gümüşhane’dir (% 5,8).9

İşsizlik oranı yüksek olan Adana’da; emek yoğun sektörlerdeki makine-
leşme nedeniyle insan gücüne ihtiyacın azalması, büyük ölçekli işletmelerin
faaliyetlerine son vermesi, niteliksiz göç alıp, nitelikli göç vermesi nedeniy-
le artan işsizlik oranı ilin performansını olumsuz yönde etkilemeye devam
etmektedir.

Sosyo ekonomik gelişmişlik anlamında başarılı olmuş olan bölgeler in-
celendiğinde, insan kaynaklarını üretken hale getirme, beceri ve birikim dü-
zeylerini yükseltme konusunda önemli yol aldıkları görülmektedir. Bu ne-
denle istihdam oranının arttırılarak Adana’nın yüksek oranlı işsiz barındıran
yapısı tersi yönde değiştirilmeye çalışılmalıdır.

İlde Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi (UMEM) kapsamında,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) ile Adana Sanayi
Odası (ADASO) işbirliğinde yapılan işgücü piyasası araştırmasında belirle-
nen ve temininde güçlük çekilen meslekler; Gaz Altı Kaynakçısı, Pazarla-
macı , Makine Mühendisi, Mekanik Bakım-Onarımcı, Dokumacı, Kimya Mü-
hendisi, Endüstri Mühendisi, Gıda Mühendisi, Elektrik Teknisyeni, Elektrik
Teknikeri şeklinde sıralanmaktadır.10

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istihdam verileri çerçevesinde Adana;
Ülkemizde, SGK’ya kayıtlı işyerlerinin %2’si ve sigortalı sayısının %2’sini
bünyesinde barındırmakta olup, kayıtlı çalışanların 162.185’i daimi ve
49.751’i mevsimlik statüsünde yer alırken; % 8,5’i kamuda (18.089),
% 91,5’i de özel sektörde (193.847) istihdam edilmektedir.

İlde SGK’ya kayıtlı bulunan 211.936 zorunlu sigortalının 65.714’ü mikro,
69.806’sı küçük, 45.834’ü Orta ve 30.582’si büyük ölçekli işletmelerde istih-
dam edilmektedir.

121

9 TÜİK, Haber Bülteni, İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri, No: 29, 2010.
10 Adana İli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2010 Yılı Faaliyet Raporu, S 2.



İmalat sanayi incelendiğinde en fazla işyeri Gıda Ürünleri İmalatı, Fabri-
ka Metal Ürün. (Mak.Tec.Har) ile Makine ve Ekipman İmalatı sektörlerinde
kayıtlı iken, sigortalı sayısı sırasıyla Tekstil Ürünleri İmalatı, Gıda Ürünleri
İmalatı ile Makine ve Ekipman İmalatı olarak karşımıza çıkmaktadır.
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1.5. Tarım

Geniş, verimli tarım arazileri ve uygun iklim koşulları nedeniyle yüksek
tarım potansiyeline sahip olan ilin sanayileşmesinde tarım önemli bir yere
sahiptir. Ancak, tarım sektörü yerini sanayiye bırakmaya başlamış ve eski
cazibesini kaybetmiş olsa da, yapısal bir dönüşüme girmesi halinde İlin sa-
nayi ve ticaretine yön verecek potansiyele sahiptir.

Adana daha çok tarla bitkileri olarak adlandırılan ürünlerin ağırlıklı olarak
yetiştirildiği bir il olup, tarımsal çeşitliliği gelişmiştir.11 İlde üretilen ürünleri;
tahıl, endüstri bitkileri, sebzeler, turunçgiller ve son yıllarda artış gösteren
zeytin olarak saymak mümkündür. Önemli tarım ürünlerinden bazılarına
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablodan da görüldüğü üzere İlin sanayileşmesinde en önemli tarım ürü-
nü olan pamuk üretimi birinci sıralardan üçüncü sıraya gerileyerek, yerini
buğday ve mısıra bırakmıştır. Son yıllarda glikoz şekeri üretiminde kullanı-
lan mısıra talebin artmasıyla birlikte mısır üst sıralara çıkarken, tekstil sek-
töründe görülen gerilemeyle birlikte pamuk üretimi azalmaya başlamıştır.
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Tarla bitkilerine göre düşük seviyelerde üretim seyri izleyen meyve ve
sebze üretimi ise daha çok sofralık tüketim için yapılmaktadır. Bitkisel üre-
tim ihracatı, meyve ihracatının gerisinde bulunmakla birlikte, meyve ihraca-
tında çeşitlilik azdır.12

Dünya trendlerine uygun olarak son dönemlerde İlde organik tarım ko-
nusunda da gelişmeler yaşanmaya başlamış olsa da, verimli arazilerin ta-
rım dışı kullanılıyor olması (mesken, fabrika, yol, enerji kanal gibi) tarımsal
verimliliği olumsuz yönde etkileyerek tarımın gelişmesini engellemektedir.
Ancak, tarımsal üretimin yapısal bir dönüşüm içerisine girmesi ve ürün de-
seninin çeşitlenmesi (narenciye, seracılık, turfanda meyvecilik, sebze v.b.)
durumunda sektör öncü rolüne devam edebilecek kapasitededir.

Tarımsal üretim yapısına bağlı olarak gelişen hayvansal üretimin
2007’den bu yana azaldığı İlde, 2010 yılında gözle görülür bir artış yaşan-
maya başlamış ve hayvancılığa yapılan teşvikler sektörü biraz da olsa can-
landırmıştır. Su ürünleri üretimi alabalık yetiştiren iç su tesislerinde gerçek-
leştirilmektedir.13
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1.6. Sanayi

1.6.1. Sanayinin Gelişimi

Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana önemli bir sanayi şehri olma özel-
liğini koruyan Adana ili, tarımdan sanayiye geçişe örnek illerden biridir. Ta-
rım sektöründe meydana gelen gelişmelerle birlikte büyük tarım arazilerine
sahip girişimcilerin sermayelerini tarımsal sanayiye yönelik yatırımlara dö-
nüştürmesiyle birlikte, aşağıda şematize edilen sanayileşme serüveninin te-
melleri atılmıştır.

125



Bu gelişmelerin de etkisiyle günümüzde ekonomik etkinliklerin yoğunlaş-
tığı ve çevreye yaygınlaştığı önemli bir merkez konumunda olan Adana; İs-
tanbul, İzmir ve Ankara v.b. geleneksel bölge merkezlerinde olduğu gibi sa-
nayinin çevre illere yayılmasında etkili olmuş ve ilde sanayi sektörü geriler-
ken hizmetler sektörü yükselişe geçmiştir.

Bütün bu sanayileşme sürecinde ağırlıklı olarak özel sektörün faaliyet
gösterdiği il sanayisinde, Devlet eliyle kurulan işletmeler de 1991-2003 yıl-
ları arasında özelleştirilmiştir.
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1.6.2. Sanayi Yapısı

Ülkemizde sanayi işletmelerinin % 72’si, 12 ilde bulunmakta olup, bu il-
ler içerisinde Gaziantep 6., Adana 9. ve Mersin 12. sıradadır. Her ne kadar
sıralamaları farklı olsa da bu iller oransal olarak incelendiklerinde birbirine
oldukça yakın rakamlara sahiptirler.

Sanayi işletmelerinin bölgelere göre bir değerlendirmesi yapıldığında
ise; % 48’inin Marmara Bölgesinde, %17’sinin İç Anadolu Bölgesinde, %
14’ünün Ege Bölgesinde, % 8’inin Akdeniz Bölgesinde, %6’sının Karadeniz
Bölgesinde, % 5’inin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve % 2’sinin Doğu
Anadolu Bölgesinde olduğu görülmektedir.14

Akdeniz Bölgesindeki illerin değerlendirilmesi yapıldığında; Adana
%25’lik bir oran ile bölge İlleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Onu sı-
rasıyla Mersin (%19), Antalya (%16) , Hatay (%13), Kahramanmaraş (%11),
Burdur (%6), Isparta (%6) ve Osmaniye (%4) illeri takip etmektedir.15

Adana’da sanayi siciline kayıtlı sanayi işletme sayısı, 2010 yılında 2007
yılına göre yaklaşık % 14 artarak 2.047’ye ulaşmıştır. Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın (BSTB) verilerine göre kayıtlı işletmelerin sektörel dağı-
lımı aşağıda özetlenmiştir.
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Ağırlıklı olarak gıda ve tekstil sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin
bölge illerdeki dağılımı karşılaştırıldığında; Gaziantep ili dışında kayıtlı işlet-
melerin ağırlıklı olarak sırasıyla gıda ve tekstil sektöründe faaliyet gösterdi-
ği görülmektedir. Ancak, Hatay ve Mersin illerinde diğer illerden farklı olarak
tekstil sektörü ağırlıklı sıralamada birinci sırada yer almamaktadır.
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Bugünkü ekonomik yapı içerisinde ADASO’nun üye yapısı incelendiğin-
de; üyelerinin ağırlıklı olarak tekstil, metal-makine, gıda ve kimya sanayin-
de faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Sanayinin gelişmesi ve birlikte hare-
ket etme kültürünün önemli bir aktörü olan ADASO’nun, üye yapısı ağırlıklı
olarak düşük teknolojili ürünler üreten firmalardan oluşmaktadır.

1975 ve 2007 yıllarında Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi’nin ön planda ol-
duğu ilde, 2009 ve 2010’lu yıllarda Döküm, Makine, Metal Eşya, Otomotiv
sanayinin ön plana çıktığı görülmektedir. Elektrik-Elektronik ve Enerji Sana-
yi ise 2007 yılına göre gelişme kaydedememiştir.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) verileri çerçevesinde; Adana’da faaliyet
gösteren işletmelerin ilk 1.000 işletme sıralamasındaki durumu ve bölge il-
leriyle karşılaştırması incelendiğinde, 2010 yılında Adana’da faaliyet göste-
ren 13 işletmenin ilk 500 listesinde yer aldığı, Osmaniye’de faaliyet göste-
ren işletmelerin ise bu listeye hiç girmediği tespit edilmiştir. Gaziantep ili ise
2007 yılından sonra oldukça fazla sayıda işletme ile listede yer alırken, Mer-
sin’in en fazla 3 işletme ile listede yer aldığı görülmektedir.

1.6.3. Sanayi Altyapısı

Bir ilin ekonomik gelişmişliğinin önemli bir göstergesi olan sanayi sektö-
rü bilgiye dayalı ekonominin yarattığı fırsatları yakalayabilmenin yoludur. Bu
nedenle küreselleşen dünyada, bilginin yarattığı rekabet avantajlarından
yararlanabilmek için güçlü bir sanayi altyapısına sahip olmak gerekir.
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1.6.3.1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

Sanayi altyapısının en önemli aktörlerinden biri olan OSB’lerden Ülke-
mizde 147 adet bulunmakta olup, bu sayının 16’sı Akdeniz Bölgesi’nde ve
2 adedi %65 doluluk oranı ile Adana’da yer almaktadır. Çevre illerden; Os-
maniye’de 2, Hatay’da 5, Mersin’de 2, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta
3’er OSB bulunmaktadır.

� Adana-Hacı Sabancı OSB (I+II Etap ilave alan):

1.520 hektarlık alanı ile Türkiye’nin en geniş OSB’lerinden biri olan ve
2001 yılında tamamlanan OSB’de 591 adet sanayi parselinin 510 adedi tah-
sis edilmiştir. Tahsis edilen parsellerin; 362 adedi üretim, 35 adedi inşaat,
113 adedi proje aşamasındadır. 81 adet parsel tahsis edilmemiştir.

Mart ayı verilerine göre üretimde 284, proje halinde 62 ve inşaat halinde
23 firma bulunmaktadır. Tam kapasite ile çalıştığında yaklaşık 50.000 kişiye
istihdam sağlayabilecek kapasiteye sahip OSB’de, 27.000 kişi istihdam
edilmektedir.

Ağırlıklı sektör grubu dokuma, demir-çelik ve gıda sanayi olan OSB; ka-
rayolu, demiryolu ve havayolu ulaşımı açısından avantajlı konumdadır.
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� Adana-Kozan OSB:

Kozan ilçesinde kurulu bulunan ve 2007 yılında tamamlanan OSB; 164
hektar büyüklüğünde olup, 100 hektarlık alanı kredilendirilmiştir. OSB’ye;
%60 Özel İdare, %30 Kozan Belediyesi ve %10 Kozan Ticaret Odası katılı-
mı bulunmaktadır.

78 adet sanayi parselinin 63 adedi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parsel-
lerin; 21 adedi üretim, 17 adedi inşaat, 25 adedi proje aşamasındadır. 15
adet parsel tahsis edilmemiştir. Üretime geçen parsellerde yaklaşık 80 kişi
istihdam edilmektedir. Ağırlıklı sektör grubu; gıda ve pişmiş kil sanayidir.

1.6.3.2. Endüstri Bölgesi (EB)

Endüstri Bölgeleri; Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini
sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yatırımları teşvik etmek, yurt dışın-
da çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve
yabancı sermaye girişini artırmak amacıyla kurulan bölgelerdir.

Endüstri Bölgeleri uygulaması kapsamında; ‘Adana Ceyhan Enerji İhti-
sas Endüstri Bölgesi’nin faaliyete geçebilmesi için altyapı çalışmaları önce-
sinde kamulaştırma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.

2012 yılı Yatırım Programında “kamulaştırma, etüt, yapım” olarak toplam
15.250.000.-TL ödenek ile yer alan Bölge için Enerji ve Tabi-
i Kaynaklar Bakanlığı’nca Adana Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde 85.000
dönümlük alanda Enerji Endüstri Bölgesi kurulması için etüd çalışması ya-
pılmıştır.

Yapılan etütler neticesinde de 1.341 hektarlık alan Ceyhan Enerji İhtisas
Endüstri Bölgesi (EİEB) olarak Bakanlar Kurulu’nun 19.09.2007 tarihli kara-
rı, 17.10.2007 tarih 26673 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yine, Bakanlar Kurulunun 04.01.2010 tarih ve 2010/33 sayılı Cey-
han Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin sınırları yeniden düzenlenmiş ve söz
konusu bölgede bulunan taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıl-
mıştır. Bu karar 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayınla-
narak yürürlüğe girmiştir.

1.6.3.3. Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi (TAYSEB)

Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğ-
rudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihra-
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cata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulan böl-
gelerdir.

Genel olarak serbest bölgeler; ülkelerde geçerli ticari, mali ve iktisadi
alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen
uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve
fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

Ülkemizde 19 adet serbest bölge bulunmakta olup, bunlardan 3’ü ve en
eskileri olan Mersin, Antalya, Adana-Yumurtalık Akdeniz Bölgesi’ndedir.
Bölgeye yakın Gaziantep ilinde de bir serbest bölge bulunmaktadır.

1992 yılında kurulan TAYSEB; İskenderun Körfezinde Adana-Hatay ille-
rinin sınır noktasında bulunmaktadır. Kamulaştırması yapılmış 50 km2’lik
toplam arazisi ve altyapısı tamamlanmış 4 milyon 500 bin m2’lik alanıyla ile
dünyanın en büyük serbest bölgelerinden biridir ve Ülkemizin ağır sanayiye
yönelik olarak tasarlanmış ilk ve tek serbest bölgesidir.16

Endüstriyel ve ticari faaliyete uygun altyapısı içerisinde 15 firma faaliyet
göstermektedir. Firmaların çoğunluğu, kimya sanayi ve toptan-perakende ti-
caret ile ilgili işletmelerdir.

Adana Havaalanına 80 km uzaklıkta olan bölgenin otoyol bağlantısı bu-
lunmamakla birlikte, yakın gelecekte bölgenin içine kadar demiryolu bağlan-
tısından uzatılacaktır.

134

16 http://www.tayseb.com/Ana_Kategori.asp?id=20&islem=Hakkımızda



1.6.3.4. Küçük Sanayi Sitesi (KSS)

Sanayi yatırımları ülkelerin kalkınma hamlelerinde önemli bir paya sa-
hiptir. Gerek ekolojik dengeleri etkilemeden, gerekse düzensiz ve çarpık şe-
hirleşmeye sebep olmadan, bu yatırımların planlı bir şekilde yapılabilmesi
ve verimliliğin sağlanabilmesi için gerçekleştirilen uygulamalardan biri de
küçük sanayi siteleri projeleridir. Küçük sanatkâr ve orta boy sanayicinin
modern işyerlerine kavuşması ve böylece verimliliklerinin artırılması ama-
cıyla kurulan küçük sanayi sitesi uygulamalarına Ülke gelinde olduğu gibi,
Adana’da da devam edilmektedir.

Ülkemizde toplam 445 adet KSS faaliyette olup, bunun 50 adedi Akde-
niz bölgesindedir. Adana ilinde ise 1.945 işyerlik tamamlanmış 7 adet KSS
bulunmaktadır. Nisan 2012 itibariyle Adana’da biten KSS’lerin doluluk ora-
nı % 89’dur. 2012 yılı yatırım programında yer alan Adana Doğu II. Etap
Küçük Sanayi Sitesi kuruluş çalışmalarına ise devam edilmektedir. KSS
sayısı bakımından komşu illerle karşılaştırıldığında, Gaziantep (10), Kah-
ramanmaraş (10) ve Mersin’de (9) kurulu bulunan KSS’lerin Adana ilinden
fazla olduğu görülmektedir. Osmaniye ve Hatay’da ise 4’er KSS bulunmak-
tadır.

1.6.3.5. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)

KSS ile OSB’lerin kurulmasına kadar geçen süre zarfında işletmelerin
daha acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan İŞGEM’ler, sanayi
altyapısının oluşturulmasında önemli merkezlerdir. Bu merkezlerde Küçük
ve Orta Büyüklükte İşletmelerin (KOBİ) ihtiyaçlarının karşılanması ve deği-
şen iş koşullarına uyum sağlayabilmeleri amacıyla; eğitim, danışmanlık, alt-
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yapı, üstyapı, ihracat, teknoloji geliştirme ve yeni girişimcilik hizmetleri veril-
mektedir.

2010 yılı verilerine göre Ülkemizde 15 İŞGEM’de toplam 333 işletme bu-
lunmaktadır. Dünya Bankası Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamın-
da 2004 yılında kurulan ve 38 işlik kapasitesi bulunan Adana İŞGEM’de, 18
işletme faaliyette bulunmaktadır.

Adana İŞGEM’in internet sayfası incelendiğinde mevcut işletme sayısı-
nın 18 olarak belirtildiği görülmekle birlikte, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-
leri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 2010 yılı
verilerine göre ise 38 işlik sayısının 34’ü dolu gözükmektedir.

Adana İŞGEM’in verileri çerçevesinde kayıtlı firma sayısı ve faaliyet
alanları; Bilişim (3), Tekstil (3), Yazılım (4), Eğitim (2), Enerji (1), Fotoğrafçı-
lık (1), Reklam (2), Kozmetik (1) ve Kafe (1) şeklindedir.

Bölge illerden Mersin’de, Mersin ve Tarsus İŞGEM olmak üzere 119 iş-
lik sayısı ile doluluk oranı % 95’in üzerinde bulunan iki adet İŞGEM’in kuru-
lu olduğu görülmektedir

1.6.3.6. Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB)

Ülkemizin ihtiyacı olan teknolojileri edinmek, özgün ürün tasarımlarına
ve üretim teknolojilerine ulaşmak, iyi işleyen bir ar-ge sistemi kurmak ve sa-
nayimizin teknolojik alt yapısını oluşturmak gibi ciddi gelişmeler sağlayacak
olan teknoloji geliştirme bölgeleri ise, ülkemiz ekonomisi için çok önemli
olan ileri ve yeni teknolojilere dayalı sanayinin gelişmesine ortam sağlayan
önemli oluşumlardır.

Teknoparklar, üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluş-
larının aynı ortam içinde bilim-teknoloji ve ar-ge çalışmalarını geliştirdikleri,
birbirleri arasında teknoloji transferine imkân tanıyan yerlerdir. Üniversite ve
araştırma merkezlerinde gerçekleştirebilecek türden araştırma bilgisi gerek-
tiren yeni iş alanlarının oluşumunu ve gelişimini harekete geçiren; bulun-
dukları bölgenin teknolojik altyapısını ve gelir düzeyini artıran; yetişmiş iş-
gücü için iş olanakları sağlayan ve yabancı yatırımcıları bulundukları bölge-
ye çekmek üzere bölgede teknopark kurulması sanayinin rekabet edebilirli-
ği açısından oldukça önemlidir.

Bu çerçevede Ülkemizde kurulu bulunan 32, altyapı çalışmaları devam
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eden 11 adet TGB bulunmaktadır. Bunlardan biri olan ve Çukurova Üniver-
sitesi bünyesinde bulunan “Çukurova Teknokent”te İl sanayinin rekabet
edebilirliği açısından önemli bir gelişmedir.

2004 yılında kurulan Teknokentte işletmelere; vergi avantajı, sinerji, eği-
tim ve danışmanlık, yeni kurulan ileri teknolojili firmalar için uygun gelişim
ortamı, üniversite ve ÜSAM ile işbirliği olanakları gibi imkanlar sağlanmak-
tadır. Teknokentte faaliyet gösteren firmalar ise ağırlıklı olarak yazılım firma-
larıdır.

Faaliyetlerine Göre Firmalar Üretimler

Yazılım 21 Akıllı Ev ve Ofis Cih. 1

Enerji 1 Biyoteknoloji 2

Gıda 1 Güvenlik 1

Medikal 1 Savunma Sanayi 1

Otomotiv 1 Tarım ve Tarım Mak. 1

Tasarım 1 Tarımsal Biyoteknoloji 1

Tıp 2

Diğer 1

1.6.3.7. Üniversite - Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (ÜSAM)

Çukurova Teknokent bünyesinde bir Ar-Ge şirketi olarak faaliyetini sür-
düren ÜSAM; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİ-
TAK), Çukurova Üniversitesi, ADASO, Hacı Sabancı Organize Sanayi Böl-
ge Müdürlüğü ve Adana’da faaliyet gösteren 35 sanayicinin ortaklığı ile
2000 yılında kurulmuştur.

137



Adana’da ve bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile üniversite-
ler arasındaki bağı güçlendirme adına çalışmalarına devam eden ÜSAM’ın
temel amacı; “üniversitelerdeki bilgi birikiminin bölgedeki sanayiye aktarıl-
ması ile sanayide oluşan problemlere çözümler sunmak, sanayide Ar-Ge
kültürü oluşturarak Ar-Ge projelerinin oluşturulmasını sağlamak”tır. Bu kap-
samda; ar-ge destek, eğitim ve danışmanlık ile laboratuvar hizmetleri ver-
mektedir.17

1.6.4. Sanayide Enerji Kullanımı

TÜİK verileri incelendiğinde, Ülkemize benzer bir yapı sergileyen Ada-
na’nın; elektrik enerjisi tüketiminin büyük bir bölümünü sanayide kullandığı
görülmekte olup, bu haliyle üretim maliyetlerini arttıran bir unsur olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

OSB’lerdeki enerji tüketimleri açısından, her birinde 2 OSB bulunan Os-
maniye, Mersin, Adana illerinin 2007 ve 2011 yılları elektrik, doğalgaz tüke-
timleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.

� 2007 yılında her üç ilde bulunan OSB’lerdeki elektrik tüketimi olduk-
ça yüksek bir orana sahipken, en fazla tüketimin gerçekleştiği il Ada-
na olarak görülmektedir. Onu sırasıyla Mersin ve Osmaniye takip et-
mektedir. 2011 yılına bakıldığında ise Adana’nın tüketiminin Mer-
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sin’den fazla olmasına karşın doğal gazın kullanımının etkisiyle her
iki ilde de elektrik tüketiminde gözle görünür oranda düşüş gerçekleş-
miştir. Osmaniye ilinde ise bu illerin tersine elektrik tüketiminde olduk-
ça yüksek oranlı bir artış olmuştur. 

� Doğalgaz tüketiminin 2007 yılından sonra Mersin ve Osmaniye ilinde
yaygınlaştığı, 2011 yılında ise her üç ilinde doğalgaz tüketiminin göz-
le görülür oranlarda arttığı görülmektedir. 2007’de sadece Adana
OSB’lerinde doğalgaz tüketilirken, 2011 yılında yapılan karşılaştırma-
da Ekim ayı hariç tüm aylarda Mersin’de bulunan OSB’lerde daha
çok doğalgaz tüketildiği görülmektedir. Osmaniye ili tüketimi ise bu il-
lere göre oldukça düşük olmasına karşın, 2007 yılına göre önemli
oranda artış olmuştur.

1.6.5. Ar-Ge ve Yenilikçilik Yapısı

Günümüzde bilim ve teknoloji rekabet gücünü etkileyen önemli bir üre-
tim faktörü haline gelmiştir. Artık bir malı üretip pazarlayabilmek tek başına
yeterli olmayıp, bu malın ya da hizmetin ne ölçüde teknolojiye dayalı katma
değer yarattığı daha önemli hale gelmiştir. Eğer rekabet gücümüzü artırma
hedefimiz var ise teknoloji, ar-ge ve yenilikçiliğe daha fazla önem vermemiz
gerekmektedir. Bu nedenle Adana’nın; ar-ge kapasitesi ve teknolojik yenilik
noktasında nerede olduğunu görmek, ekonomik gelişimine yönelik değer-
lendirmeler açısından faydalı olacaktır.

Bu kapsamda; Sanayi siciline kayıtlı işletmelerde çalışan ar-ge persone-
li sayısına baktığımızda, istihdam edilen 42.542 personelin sadece % 1’inin
ar-ge personeli olduğunu görmekteyiz. Ar-Ge birimi olan firma sayısı ise 45
olup, bu firmalarda çalışan sayısı 249’dur.18

TÜBİTAK ve TPE gibi kuruluşların ar-ge ve yenilik çalışmalarına ilişkin
verileri çerçevesinde yapılan incelemelerde; ar-ge ve yenilikçilik faaliyetleri-
nin sanayi sektörü gelişmiş iller olan İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi il-
lerde yoğunlaşmış olduğunu görmekteyiz. Adana için ise ar-ge, teknolojik
yenilik ve yenilikçilik konularında yeterince çalışma yapılmadığı sonucuna
varmak mümkündür.

TÜBİTAK tarafından ar-ge, teknoloji ve yenilik kapsamında verilmekte
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olan bir çok destekten biri olan Sanayi Ar-Ge Projeleri kapsamında, Ada-
na’dan 22 proje için 20 KOBİ, 75 proje için 11 büyük işletme olmak üzere
toplam 31 işletmenin projesinin desteklendiği görülmektedir. Buradan da
ekonominin sürükleyici unsuru olan KOBİ’lerin büyük işletmeler kadar ar-
ge’ye önem vermediği ve yeterli kaynak ayıramadığı sonucunu çıkarmak
mümkündür.

Yenilikçiliğin önemli bir göstergesi olan Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve-
rilerine göre ise marka, faydalı model, patent, endüstriyel tasarım konuların-
da yapılan başvuru ve tescil durumları incelendiğinde, Ülkemiz geneline
benzer bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Buna göre Adana TPE verilerine aşa-
ğıda yer verilmiştir.

� Marka Tescili Sayısı: 1995 yılında 98 olan tescil sayısı 2011 yılında
574’e yükselmiştir. Bu sayı Türkiye genelinin % 1,6’sına denk gel-
mekte olup, çevre illerde en fazla tescil sayısına sahip il Gaziantep’tir.
Yıllar itibariyle özellikle markalaşma konusunda bir bilinç oluştuğu
söylenebilir.

� Patent Tescili: 2003 yılından sonra alınmaya başlanmış olduğu ve
Ülke genelinin %0,7’sini meydana getirdiği görülmektedir. Bu da ye-
nilikçilik kapasitesini düşük olduğu sonucuna bizi götüren bir tablo-
dur.

� Coğrafi İşaret: Sadece Adana Kebabı için işaret alınmış, İle özel
başka herhangi bir hususa yönelik başvuru yapılmamuştır.

� Endüstriyel Tasarım: Yıllar içerisinde sıralaması 15-18 aralığında
değişmekte olan ilin, bu anlamda başarılı olduğunu söylemek müm-
kündür.

Patent ve Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka konularında ya-
pılan başvuru ve tescillerde İstanbul ili her alanda birinci sırada yer almak-
tadır. İstanbul ili dışında yapılan başvurular ve tesciller açısından Ankara,
Bursa, Manisa ve İzmir gibi illerimiz de ön sıralarda bulunmaktadırlar.

1.7. Ticaret

Tarih boyunca her toplumda, özellikle de sosyal ve ekonomik çalkantıla-
rın olduğu, büyük krizlerin yaşandığı dönemlerde bir denge ve istikrar unsu-
ru olan esnaf ve sanatkârlar, ekonomik ve sosyal hayata katkıları yanında
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hızla değişen bilimsel ve teknolojik yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayabilen
esnek bir yapıya da sahiptirler. Bu nedenle oluşturdukları istihdam, katma
değer ve hizmet potansiyeli itibariyle, sosyal barışın, adil gelir bölüşümün ve
adaletin sağlanmasında önemli görevler üstlenmiş olduklarından, toplumu-
muzun sosyo-ekonomik yapısına yapılan bir yatırım olarak değerlendiril-
mektedirler.

İlin sosyo-ekonomik gelişmesinde en önemli aktörlerden biri olarak ka-
bul edebileceğimiz ticaret ve sanayi kesimi; ikisi ilçede olmak üzere 3 tica-
ret odası (Adana, Ceyha ve Kozan), üç ticaret borsası (Adana, Ceyhan ve
Kozan), 1 sanayi odası ve 1 esnaf ve sanatkarlar odaları birliği bünyesinde
örgütlenmiştir.

Bu örgütlenme yapısı içerisinde 2010 yılı verilerine göre Adana Ticaret
Odası, 45 meslek grubunda 25.408 üyeye sahiptir. Bir önceki yıla göre % 5
artış gösteren üyeleri ağırlıklı olarak Bina İnşaat Müteahhitleri grubundadır.
Onu sırasıyla Elektrikli Ev Aletleri ve Garajlar, Nakliye Ambarları meslek
grubu üyeleri takip etmektedir. En az üye sayısına sahip meslek grubu zü-
caciye ve mutfak eşyası imalatıdır. Üye sayısında en fazla artış ise Sebze,
Meyve ve Çiçek Ürünleri ile Emlak komisyoncuları grubunda gerçekleşmiş-
tir.
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Adana Ticaret Odası verilerine göre açılan/kapanan firma sayıları ince-
lendiğinde; 2000 yılına göre 2010 yılında açılan firma sayısında % 66, ka-
panan firma sayısında % 111 oranında artış yaşanmıştır.

2009 yılına göre 2010 yılında açılan firma sayısında Adana’da % 12,4
artış olurken, Ülkemizde % 15,9 artış gerçekleşmiştir. Kapanan şirket sayı-
sında ise Adana ilinde % 15,3’lük artış yaşanırken, Türkiye genelinde % -
2,6’lık azalış meydana gelmiştir. Kapanan şirket sayısında Ülkemiz ortala-
masının oldukça üzerinde bir yapı sergilemesi sermayenin şehir dışına çık-
tığının da bir göstergesidir.

Esnaf ve sanatkâr kesimini tek çatı altında toplayan Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliği bünyesinde, 87 Esnaf ve Sanatkâr Odası’na kayıtlı 55.096
esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Komşu illerle karşılaştırıldığında oda sa-
yısı fazla olmasına karşın en fazla esnaf ve sanatkâr sırasıyla Antalya ve
Mersinde bulunmakta olup, Adana bu illerden sonra gelmektedir.

1.7.1. Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ)

18 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazete ile “Küçük ve Orta Büyüklükte İşlet-
me (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net sa-
tış hâsılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşma-
yan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki
işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca “KOBİ” olarak adlandırılan ekonomik
birimleri,” olarak tanımlanan KOBİ’ler; tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye
ekonomisinin de dinamik ve sürükleyici unsurlarındandır.

Adana girişim sayısı, TÜİK’in 2010 yılı girişim verilerine göre Türkiye ge-
nelindeki girişim sayısının % 2’sini oluşturmaktadır. 81 il içerisinde 7. sıra-
dadır (İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin). İldeki girişim-
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lerin % 99,9’u KOBİ’dir. KOBİ’lerin de % 96,0’ı mikro, % 3,3’ü küçük ve %
0,5’i orta ölçeklidir. KOBİ’ler en çok hizmetler sektöründe faaliyet gösterir-
ken, %11,2’si imalat sanayinde faaliyet göstermektedir. Sektörel anlamda
bu yapısıyla Adana, Ülke geneliyle benzer bir yapı sergilemektedir.

1.7.2. ÇUKOBİRLİK

Tarımda ulusal ve uluslararası değişim ve dönüşümün yaşandığı süreç-
te, tarım sektörünün birçok alanında önemli fonksiyonlar üstlenen birlikler-
den biri olan ÇUKOBİRLİK bölgede faaliyetlerini sürdürmektedir. 1940 yılın-
da kurulan ve köklü bir geçmişe sahip olan Birliğin merkezi Adana’dadır. Ye-
niden yapılandırma çalışmalarına da aktif olarak katılan Birlik,10 ili kapsa-
yan bir alanda 34 Kooperatifi ile yaklaşık 36.064 üretici ortağına hizmet ver-
mektedir.

Satışları ağırlıklı olarak pamuk, soya, ayçiçeği, kanola ve yer fıstığı ürün-
leridir. Bu ürünler Ceyhan Yağ Fabrikası, Merkez Yağ Fabrikası, Rollergın
İşletmesi ve Sawgın Tesisleri’nde işlenmektedir.
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Ülkemizde Birlikler devlet destekleme alımları döneminde; her yıl büyük
miktarlarda ürünü, çoğunlukla piyasa fiyatlarının üzerinde satın almış, bu
ürünü zamanında ve kâr edebilecekleri bir fiyattan satamamışlar, önemli
tutarlarda stok maliyetleri ve zararlarla karşı karşıya kalmışlar, kârlı olma-
yan yatırımlara yönelmişler ve yüksek ücretle fazla sayıda personel istih-
dam etmiş ve zaman içinde ortaklarına hizmet götüren kimliklerinden uzak-
laşmışlardır. Bu nedenle Çukobirlik’in de içinde yer aldığı birlikler yeniden
yapılandırma kapsamına alınarak mevcut yapıları güçlendirilmeye çalışıl-
mıştır.

Birçok alanda olduğu gibi tarımda da ulusal ve uluslararası değişim ve
dönüşümün yaşandığı bu süreçte, tarım sektörünün birçok alanında önem-
li fonksiyonlar üstlenen birliklerin yapısal ve idari kapasitesinin güçlendiril-
mesi büyük önem arz etmektedir.

Tarımsal ticarette tam bir serbestleşmenin gündemde olduğu bugünler-
de, başta ÇUKOBİRLİK olmak üzere birliklerimizin yapısal ve idari olarak
güçlü olması, tarımdaki verimlilik ve maliyet konuları başta olmak üzere, so-
runların çözümlenmesine katkı sağlayacak ve bunun sonucu olarak ulusal
ve uluslararası piyasalarda Adana’nın rekabet gücü artacaktır.

1.7.3. Dış Ticaret

Kalkınma ve ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde önemli rol oyna-
yan ihracat yoluyla ülke ve bölge ekonomileri dışa açılırken; istihdam yarat-
makta, kaynakların daha etkin kullanımını sağlamakta, maliyetlerini düşüre-
rek kurumsallaşmakta, kaliteli mal ve hizmet üreterek yeni teknik ve tekno-
lojiden pay almaktadırlar. Böyle bir süreçte dış ticaretin gelişmesi, bölgesel
bazda gelişmeyi tetiklemekte bu da ülke ekonomisini olumlu yönde etkile-
mektedir

Bu bölümde; illerimizin ihracat performanslarının analiz edildiği DTM’nin
(Ekonomi Bakanlığı) İl İl Dış Ticaret Göstergeleri çalışması kapsamında de-
ğerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Adana’nın 2000 yılındaki 343 milyon Dolar ihracatının, 2010 yılında %
290 oranında artarak 1.340 milyon Dolar olarak gerçekleştiği görülmekle
birlikte, Ülke ihracatındaki payında herhangi bir artış meydana gelmemiş-
tir.
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Beşer yıllık dönemlerde seçilmiş iller bazında karşılaştırma yapıldığında;
Gaziantep’in ihracat oranında önemli bir artış gerçekleştiği görülürken, Ada-
na ilinin 2010 yılında Hatay’ın gerisinde kaldığı, hatta Mersin’in ihracat dü-
zeyinin Adana iline yaklaştığı görülmektedir. Bu haliyle Adana’nın ihracatı-
nın istenilen seviyelere ulaşamamış olduğunu söylemek mümkündür.

İlin başlıca ihracat partnerlerine baktığımızda; 2000 yılında sıralamada
birinci olan İtalya’nın yerini, 2005 ve 2010 yılında Irak’ın aldığı görülmekte-
dir. Ancak, Irak hariç 2000 yılından bu yana üst sıralarda yer alan ülke part-
nerlerinde değişiklik olmaması dikkat çekicidir.

Başlıca ithalat partnerleri incelendiğinde de 2000, 2005 ve 2010 yılların-
da sıralamada yer alan ülkelerde bir değişiklik olmadığı, sadece sıralarının
değiştiği görülmektedir. 2000 ve 2005 yılında ilk sırada yer alan Japonya,
2010 yılında yerini Amerika’ya bırakmıştır.
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İhracatta öne çıkan sektörler itibariyle değerlendirme yapıldığında da
2001 ve 2009 yıllarında Ülkemizin; otomotiv, makine, elektronik ve kimya
sektörlerindeki ihracatta önemli bir başarı elde ederek, rekabetçi avantaja
sahip olduğu görülürken, Adana ihracatında tekstil ve gıda sektörleri ön pla-
na çıkmıştır.

Adana’da ön plana çıkan bu sektörlerin teknolojik kapasitesi düşük olup,
ihracatın teknolojik dağılımında orta ve düşük teknolojili ürünlerin yoğunlu-
ğu dikkat çekicidir. Her ne kadar 2005 yılında orta ve ileri teknolojili ürünler-
de artış görülse de, 2010 yılında teknoloji seviyesi bakımından azalış göz-
lenmiştir.
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2010 yılında 2005 yılına göre doğal kaynağa bağlı ürünlerde yükseliş
meydana gelirken, ihracatı fazla olan orta teknolojili ürünleri üreten İl sana-
yisi; kalite ve fiyat rekabeti ile karşı karşıyadır. Adana için rekabet edebilir-
likte mukayeseli üstünlüğe sahip ürünler ise aşağıdaki tabloda yer almakta-
dır.

İhracatın performansı açısından önemli bir gösterge olan çeşitlilik açısın-
dan İl, üretilip ihraç edilen malların üretiminde en çok çeşitliliğe sahip olan
ilk on il arasındadır. Bunlar sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Adana,
Mersin, Kocaeli, Tekirdağ, Antalya ve Kayseri’dir. Gaziantep 11., Hatay 18.,
K.Maraş 27., Osmaniye 40. sırada yer almaktadır.

Bir diğer ihracat performans kriteri olan sıradanlık değeri açısından ihra-
cat ürünleri değerlendirildiğinde; sıradanlık değeri en düşük olan ilk on ilimi-
zin; İstanbul, Rize, Sakarya, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa, Tekir-
dağ ve Adana olduğu görülmektedir. Bu iller özel/nadir ürünlerin ihracatında
rekabetçi avantaja sahiptirler.

Sıradanlıkta Mersin 34., Antalya 22., Gaziantep 15., Hatay 28., Kahra-
manmaraş 19. ve Osmaniye 61. sıradadır. Gaziantep ili de bölge illerden
farklı olarak daha çok dış pazara odaklanmıştır.
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Bu ihracat yapısıyla Adana ihracatta bölgesel güç merkezleri olarak ta-
nımlanabilen iller içerisinde yer almakta olup, bölgesel kalkınma için önem-
li illerden biri olarak gösterilmektedir.

İl mevcut sanayi yapısı ile daha nitelikli ürünleri ihraç edebilme kabiliye-
tine sahip olduğundan sıçrama kabiliyeti yüksek olan iller içerisindedir. Ya-
ni üretim imkanları geniş farklı ve daha nitelikli ihraç ürünlerine kolaylıkla
geçiş yapabilecek kapasiteye sahiptir. Bu nedenle teknoloji düzeyi yüksek
ürünlere geçmesi halinde ihracatta önemli başarılar elde edebilme kabiliye-
tine sahiptir.
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2007 yılından bu yana TİM’in yıllık olarak yayınladığı ihracat yapan ilk
1.000 işletme içerisinde Adana, toplamda 21 işletme ile bu listelerde yer al-
mıştır. Bu firmalar başta tekstil olmak üzere gıda, kimya, ambalaj, inşaat,
demir-çelik, otomotiv ve makine sektöründe ihracat yapmaktadırlar. Bu sek-
törler içerisinde en fazla pay % 34 ile tekstil sektörüne aitken onu sırasıyla
gıda, ambalaj, inşaat, kimya, demir-çelik, otomotiv, makine ve yem sanayi
sektörleri izlemektedir.
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Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da ithalat rakamları, ihracat ra-
kamlarından yüksektir. Adana ihracattaki düzenli artışa rağmen, diğer iller
kadar hızlı bir gelişme gösterememiştir. Adana ili dönemsel olarak yapılan
değerlendirmede dış ticaret açığı verirken, Gaziantep ve Mersin illeri dış ti-
caret fazlası vermektedir.

2010 yılında %32 artan Adana ithalatı, 2011 yılında bir önceki yıla göre
%33 artış göstererek 3 milyar Dolar civarına ulaşmıştır. 2010 yılında en faz-
la ithalat 459 milyon Dolar ile Makine ve Mekanik Cihazlar grubunda ger-
çekleşirken, 2011 yılında 598 milyon Dolar ile Kimya Sanayi ürün grubunda
gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında; 2005 yılında karşılama
oranı %97 iken ilerleyen yıllarda bu oranda sürekli bir azalış meydana gel-
miş, 2010 yılında %62’ye, 2011 yılında ise %57’ye kadar gerilemiştir.

1.7.4. Bankacılık

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Ülkemizde toplam 45 ban-
ka 9.400 şubesi ile hizmet vermektedir. Adana’da da 2000 yılı verilerine gö-
re toplam 41 bankanın 190 şubesi bulunurken, 2010 yıl sonu itibariyle ilde
21 bankanın 224 şubesi bulunmaktadır. Çevre illere göre şube sayısı yük-
sek olan İlde, şubeler daha çok merkez ilçeler olan Seyhan ve Yüreğir’de
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toplanmıştır. Mevduat açısından durumu ise aşağıdaki tabloda yer almakta-
dır.

Adana’da tasarrufların ağırlıklı olarak tüm yıllarda tasarruf mevduatı ola-
rak değerlendirildiğini görmekteyiz. Tasarruf mevduatının oranı yaklaşık %
68 iken, toplam mevduat içinde ticari mevduatların oranı % 11 gibi düşük bir
rakamdır. Ama 2000 yılına göre önemli bir artış olduğu da söylenebilir.

2010 yılı verilerine göre Tasarruf Mevduatı açısından çevre iller içerisin-
de Antalya 1. sırayı alırken onu sırasıyla Adana, Mersin ve Hatay takip et-
mektedir. Ticari Mevduat açısından ise Adana birinci sırada yer almakta
olup, onu sırasıyla Antalya ve Mersin takip etmektedir.

Geri ödeme koşullarının ağır olması ve finans kurumlarının güvence ta-
lebi nedeniyle ülke geneli gibi Adana ilinde de krediye talep azdır. Antalya
Mesleki kredileri en fazla kullanan il olurken, Adana’da en fazla ihtisas dışı
krediler ve tarım kredisi kullanıldığı görülmektedir. Kredilerin illere göre da-
ğılımında Adana 6., Gaziantep 8., Mersin 9., Hatay 11. ve Osmaniye 50. sı-
rada yer almakla birlikte, mevduat oranı düşük olan Gaziantep’in kredilerde
ön sırada olması dikkat çekicidir.
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1.8. Devlet Yatırımları ve Teşvikler

Kamu yatırımları, devlet yardımları ve teşvik uygulamalarıyla devlet; böl-
gesel kalkınmayı desteklemek, bölgelerarası dengesizlikleri gidermek, sa-
nayileşmeyi, teknoloji ve ar-ge çalışmalarını geliştirmek, özel sektöre ivme
kazandırabilmek ve istihdam imkânlarını sağlayabilmek amacıyla çeşitli ça-
lışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede, yatırım ve teşvik sistemi içerisinde
Adana ilini ele almaya çalışacağız.

1.8.1. Kamu Yatırımları

Adana Kamu yatırımları açısından 2002 yılında 81 il içerisinde 3. sırada
yer alırken, 2010 yılı sıralamasında 36. sıraya gerileyerek kamu yatırımla-
rından % 0,5 pay almıştır. Yıllar içerisinde yatırım miktarı azalan İlde; Ulaş-
tırma ve Haberleşme, Eğitim’den sonra en fazla yatırım yapılan ikinci alan
olarak göze çarpmaktadır. Diğer yıllardan farklı olarak 2010 yılında Enerji
sektörüne de yatırım yapılmış olup, imalat sanayine yönelik yatırımlar 2005
yılından sonra gelişmeye başlamıştır.
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1.8.2. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Ülkemizde bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin büyük illerde kayıt-
lı olması sebebiyle, doğrudan yatırımlar büyük illerde yoğunlaşmış gözük-
mektedir. 2010 yılında Ülkemizde toplam 25.948 yabancı sermayeli işletme
bulunmakta olup, bunların % 0,7’si Adana ilindedir.

Adana 2001 yılından bu yana uluslararası doğrudan sermaye için çekim
merkezi olan illerimiz arasında yer almaktadır. Hazine Müsteşarlığı verileri-
ne göre 1954-2010 yılı kümülatif toplamında Adana’da 190, Mersin’de 437
şirket bulunmaktadır. 2009 yılında yatırım projeleri incelendiğinde; yatırım
tutarı bakımından enerji yatırımlarının yoğunlaştığı Adana’nın ikinci sırada
yer alması dikkat çekicidir.
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2006 yılında yatırımların sektörel dağılımı bakımından, Osmaniye hariç
tüm illerde Toptan ve Perakende Ticarette yabancı sermayenin yoğunlaştı-
ğı, Osmaniye’de ise imalat sanayi ile inşaat, gayrimenkul, kiralama ve iş fa-
aliyetlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Mersin ve Hatay hariç seçilmiş
iller bazında incelenen verilerde imalat sanayi ikinci sıradadır

2010 yılı itibariyle Adana ilinde faaliyette bulunan firmaların, 2006 yılın-
da olduğu gibi toptan ve perakende ticaret ile imalat sanayine yoğunlaştığı
görülmekle birlikte, paylarında azalış meydana gelmiştir. Tarım, inşaat, ulaş-
tırma depolama ve haberleşme sektörlerinin paylarında ise artış olduğu
gözlemlenmiştir.

2006 yılına göre Osmaniye’de imalat sanayi ile ulaştırma depolama ve
haberleşme sektörlerinin paylarında da artış olmuştur.
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1.8.3. Teşvik

Kamu kaynaklarının, ülkenin gelişmesi bakımından daha yararlı görülen
sektörlere yönlendirilmesi olan teşvik uygulaması, 2004 yılından bu yana
uygulanmaktadır. Girişimcilere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işve-
ren hissesi teşviki, enerji desteği sağlanan kanunda 2005, 2009, ve 2011
yıllarında bir dizi değişiklik yapılmış, son olarak da Nisan 2012’de teşvik sis-
temi yenilenmiştir.

Bu bölümde Nisan 2012’ye kadar olan düzenlemeler çerçevesinde ilin
teşviklerden yararlanma durumu değerlendirilecek olup, geleceğe ilişkin
değerlendirmelerin yer alacağı bölümünde genel hatlarıyla açıklanan yeni
teşvik sistemi ve bu sistem içerisinde Adana’nın yeri aktarılmaya çalışıla-
caktır.
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Adana, 2008 yılına kadar teşvik kapsamında yer alan ve enerji konusun-
da da teşviklerden faydalanabilen 49 il içerisinde sayılmamakla birlikte,
2009 yılında çıkartılan ve Ülkemizi 4 bölgeye ayıran ‘Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar’ ile 2. Bölge içerisindeki illere dahil edilmiştir. Bu
karar çerçevesinde; Mersin 2., G.Antep, Hatay ve Osmaniye de 3. bölge il-
ler arasında kendilerine yer bulmuşlardır.

2012 yılına kadar küçük değişiklikler yapılarak uygulanan teşvik sistem-
de, Adana’nın da içinde yer aldığı Bölge için belirlenen sektörlerden bazıla-
rı aşağıda yer almaktadır.

� Madencilik ve Taş Ocakçılığı Yatırımları

� Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 

� Entegre Hayvancılık Yatırımları

� Seracılık

� Su Ürünleri Yetiştiriciliği

� Tekstil Ürünleri İmalatı 
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� Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı

� Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı 

� Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

� Düz Cam, Düz Camın Şekillendirilmesi ve İşlenmesi

� Makine ve Teçhizat İmalatı

� Elektrikli Makine ve Cihazları İmalatı

� Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı

� Tıbbi Aletler Hassas ve Optik Aletler İmalatı (Saat Hariç) 

� Motorlu Kara Taşıtı ve Yan Sanayi 

� Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonlarının İmalatı

� Mobilya İmalatı 

� Lisanslı Depoculuk

� Tehlikeli Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri

� Hava Taşıtları ve Motorlarının Bakım ve Onarımı

Bu çerçevede verilen teşvikler incelendiğinde; Türkiye genelinde ekono-
mik krizin yaşandığı 2009 senesinde teşvik tutarında gözle görülür bir dü-
şüş yaşanmasına karşın, Adana ili teşvik tutarları 2009 ve 2010 yıllarında
yükselme seyri izlemiştir. En fazla belge Gaziantep ilinde alınırken, en az
belge Osmaniye ilinde alınmıştır. Çevre illerde son üç yılda teşviklerle en
fazla istihdam sağlanan iller Gaziantep, Adana ve Mersin olurken, en az is-
tihdam Hatay ve Osmaniye’dedir.

Diğer yıllardan farklı olarak 2010 yılında düzenlenen Yatırım Teşvik Bel-
gelerinin il bazında sektörel dağılımı; Genel Teşvik Sistemine göre, Bölge-
sel Yatırımlar ve Büyük Ölçekli Yatırımlar olmak üzere 3 farklı bölümde ele
alınmış olup, bu çerçevede bakıldığında Adana genel teşvikler kapsamında
ülkemiz sabit yatırım tutarının % 11’ini oluşturmaktadır.

Adana’ya sağlanan teşviklerle 2011 yılında 101 belge karşılığında 1.970
milyon TL sabit yatırım tutarı ile 4.373 istihdam sağlandığı görülmektedir.
2010 ve 2009 yıllarında en fazla sabit yatırım Osmaniye ilinde yapılırken,
2011 yılında en fazla yatırım Gaziantep ve Adana illerinde yapılmıştır.
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Sektörel bazda teşvikler incelendiğinde enerji yatırımları dikkat çeker-
ken, imalata yönelik yatırımlarda önemli oranda artış olmuştur. Hizmetlerin
payında ise azalma meydana gelmiştir. Bölgesel yatırımlarda ise hizmetler
altında turizmin en fazla pay aldığı, onu sırasıyla imalat alt sektörleri olan
orman ürünleri ve gıdanın takip ettiği görülmektedir.
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Büyük Ölçekli Yatırımlarda ise Adana ilinin imalat sanayi alt sektörlerin-
den kimya alanında almış olduğu 1 belge ile (sabit yatırım tutarı
14.828.600.000 TL) 588 kişiye istihdam sağlanmış olduğu görülmektedir.

1.8.4. KOBİ Teşvikleri

2009 yılında Türkiye genelinde toplam 586 KOBİ Teşvik Belgesiyle
468.336 bin TL sabit yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu tutarın % 5’ini kullanan
Adana ili, Akdeniz Bölgesi sabit yatırım tutarının da % 28’ini kullanmıştır.

KOBİ teşvik belgesi yatırım tutarının azalış seyri gösterdiği Adana’ya;
2007 yılında tahsis edilen yaklaşık 25 milyon TL’lik sabit yatırım tutarı, 2009
yılında %4,7 oranında azalma göstererek 24 milyon TL seviyelerine gerile-
miştir.

2009 yılı itibariyle Adana’da, 29 adet belge karşılığında 374 kişiye istih-
dam olanağı sağlanmıştır. Belgeler tüm yıllarda ağırlıklı olarak imalat sana-
yiye yönelik alınmıştır. İmalat sanayi alt sektörleri bazında en fazla belge
alan sektörler sırasıyla; orman ürünleri, gıda ve içki ve lastik-plastiktir.

II. ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALARDA GELECEĞE İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRMELER

2.1. Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Gelişimi

Günümüzde, bireysel ekonomiler ve toplumlar arasında güçlü ve karşı-
lıklı bağlar kuran, dolayısıyla toplumlar arasındaki psikolojik ve ekonomik
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uzaklıkları ve farklılıkları anlamsızlaştıran küreselleşme; yirminci yüzyılın
son çeyreğinde dünya ekonomisinde ortaya çıkan yeni eğilimleri tanımla-
maya çalışan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle dünya-
da meydana gelen iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz gelişmelerden tüm
dünya ülkeleri etkilenmekte ve yoğun bir rekabet ortamıyla karşı karşıya
kalmaktadırlar.

Rekabet ortamında başarıyı yakalamış dünya ülkeleri olarak kabul edi-
len, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya olmak üzere, gelişmiş ül-
kelerin pek çoğu, yerli sanayilerinin bugün ulaşmış olduğu yüksek kaliteyi
ve sahip oldukları toplumsal refahı, yıllar önce başlattıkları ve halen sürdür-
dükleri kaliteli ürün üretme, doğru ekonomi, sosyal ve kültürel politikalara
borçludurlar.

Ekonomik büyüklüklerine göre dünya ülkelerinin durumuna baktığımız
zaman Dünyanın en büyük üç ekonomisini Amerika, Çin ve Japonya’nın
oluşturduğunu görmekteyiz. Ülkemiz ilk 20 ekonomisi içerisinde 16. sırada
kendine yer bulmuştur. Yani satın alma gücü paritesine göre dünyanın en
büyük 16. ekonomisidir.
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2020, 2050 yıllarındaki büyük ekonomi öngörülerine baktığımızda, yapı-
lan tahminler Ülkemizin 2020’de 16. ve 2050’de 9. ülke olacağını göster-
mektedir. 2050 öngörüsünde ilk dört 1.Çin, 2.ABD, 3. Hindistan ve 4. Bre-
zilya olarak tahmin edilmektedir. Tabi ki Ülkemizin yer alacağı tahmin edilen
9. sıra büyüklüğü için 1. ve 9. ülke arasındaki farkın çok açılmamış, diğer
endekslerde de durumunu iyileştirilmiş olması gelecekte önemli olacaktır.

Küresel rekabet ortamında kalkınmada başarıyı yakalamış ülkelerin ya-
pısına baktığımızda;

� Büyük ölçekli işletmelerde katma değeri yüksek ürün.

� İleri teknoloji.

� Kurumsallaşma.

� Güçlü Sermaye Yapısı.

� Yenilikçi ve teknoloji tabanlı üretim.

� Gelişmiş Ar-Ge.

� Nitelikli işgücü.

� Kaliteli ve yüksek standartlı ürün.

� Rekabet üstünlüğü olan alanlara yönelme

gibi özellikleri bünyesinde taşıdıklarını görmekteyiz.

Görüldüğü üzere dünyada karlılığı ve rekabet gücü yüksek ülkelerin
hepsi teknoloji geliştirmeye yaptıkları yatırımla kazanmışlardır. Günümüzde
hızla değişen teknoloji ve müşteri istekleri, firmaları sürekli olarak yeni ve
değişik ürünler geliştirerek pazara sürmeye zorlamaktadır.

Bu durumda Ülkemizin yapısını incelediğimizde aşağıdaki durum ile kar-
şı karşıya kalmaktayız.

� Teknolojik altyapısı yeterince gelişmemiş.

� Yenilikçilik ve yeni teknoloji üretmede yetersiz.

� Küçük ölçekli aile işletmelerinde geleneksel üretim.

� Katma değeri düşük ürün.

� Zayıf Sermaye Yapısı.
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� Gelişmemiş Ar-Ge.

� Dışa bağımlı.

� Niteliksiz işgücü.

� Düşük verimlilik.

� İstikrarsız yapı.

� Rekabet üstünlüğü olan alanlara yönelememe

Bu yapısıyla baktığımızda Ülkemiz, dünyanın gündeminde olan ve çoğu
ülkenin çözemediği birçok problem ile karşı karşıya kalmaktadır. Gelişmek-
te olan ülkeler bazında baktığımız zaman tarımda dönüşümü sağlamış, kul-
landığı kaynaklar bakımından kendi kendine yeterli ve dışa bağımlılık me-
selesini çözmüş ülke sayısı da oldukça azdır.

Gelişmiş ya da az gelişmiş olsun sürdürülebilir kalkınma ve büyüme gi-
bi meselelerin dünyada sorun olmadığı ülke neredeyse yoktur ve bu durum
bir diğer önemli gelişme ekseni olan yerelleşmeyi de ön plana çıkarmakta-
dır. Bu kavram ile de her ülkede yerel kaynakların, yerel dinamizmin hare-
kete geçirilmesi kalkınma, büyüme ve refah artışı sağlamanın önemli bir
şartı olarak görünmekte olduğundan Adana’yı sürdürebilirlik ve rekabet ek-
seninde değerlendirmek günümüz şartlarında doğru olacaktır.

2.2. Sürdürülebilirlik

Kalkınma bütün ekonomik, finansal, ticari ve endüstriyel politikaların, bü-
yümeyi; ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan sürdürebilir kılmak amacıy-
la uyumlaştırıldığı bir süreç olarak görmek gerekmektedir.

Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması başta makro-ekonomik ön-
lemlere, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve teknolojik değişime atfedilecek
önemle bağlantılıdır. Bu nedenle mevcut potansiyelimizi de dikkate alarak
hareket ettiğimiz takdirde; ekonomik alanda toplum olarak arzuladığımız re-
fah düzeyine ulaşabilmemiz mümkündür.

Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin hayata geçirilmesi ve arzulanan fayda-
yı sağlaması yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde tüm paydaşların
üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle mümkün olabilecektir.

Bu çerçevede Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin
Şehirleri Sürdürebilirlik Araştırması” ele alınarak Adana ilinin sürdürülebilir-
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lik performansı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma iki farklı sürdürülebilir-
lik ekseninde hazırlanmıştır. İlk olarak mevcut istatistiki verilerin değerlendi-
rildiği 81 il için nesnel sürdürülebilirlik ölçülmeye çalışılmış, daha sonra iş
dünyasının nabzını ve beklentilerini ölçmek için 29 ilde (Osmaniye bulun-
mamaktadır) yapılan anket sonuçlarını içeren öznel sürdürülebilirlik değer-
leri çerçevesinde illerin performansı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

İkinci aşamanın üzerine inşaa edildiği anket çalışmasında ticaret, imalat
ve hizmetler sektöründen eşit sayıda KOBİ ile görüşülmüştür. Bu ankete
Adana’dan 102 işletme katılarak, İle ilişkin düşünce ve öngörülerini paylaş-
mıştır.

Çalışmada Adana; nesnel ölçütlere göre Türkiye ortalamasının üzerinde
bir performans sergilerken, iş dünyasının değerlendirmeleri açısından aynı
performansı gösterememiştir.

Nesnel ölçütlere göre yapılan endeksleme çalışmasında Adana; Çevre
performansı, Yaşam Kalitesi ve Sosyal Performans açısından Türkiye orta-
lamasının biraz üzerinde değerler alırken, Ekonomik Performansı ortalama-
dan daha yüksek bir değer almıştır.
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İş dünyasının gözünden bakıldığında ortaya çıkan öznel değerlendirme
ve sektörel potansiyele ilişkin algıda, nesnel performansın tersi bir durum ile
karşılaşılmaktadır. İş dünyası Adana’da yaşam kalitesinde gerileme olaca-
ğını düşünmektedir. Ekonomi, Çevre ve Sosyal anlamda gelecekte iyileşme
beklentilerinin olmadığı görülmektedir.
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Sektörel potansiyele ilişkin algılar değerlendirildiğinde; ekonomik geliş-
menin en önemli ayağının tarım olarak görüldüğünü, turizm potansiyelinin
ise gelişmenin ayaklarından biri olarak görülmediğini söylemek mümkün-
dür. Ticaret ve sanayi konusundaki beklentiler de düşüktür.

Öznel verilere göre sağlık hizmetleri, tarım potansiyeli, bina arazi fiyat ve
kiralar ile teknik eleman bulundurma kriterleri ülkemiz ortalaması üzerinde
yer alırken; doğal çevre, planlı gelişim ve turizm açısından ülke ortalaması-
na göre düşük bir durum gözlenmektedir.

İş dünyası değerlendirmelerinde İlin; iş yapmaktan memnuniyet, bir ön-
ceki yıla göre değişim, gelecek beklentileri ve potansiyeller açısından diğer
28 ile göre oldukça gerilerde olduğu görülmektedir. Yani ilde iş yapan ser-
maye sahiplerinin Adana’ya ilişkin beklentileri iyi seviyede değildir.

Adana’dan farklı olarak, Gaziantep ve Hatay gibi iller nesnel ölçütlerle
yapılan değerlendirmede alt sıralarda yer almalarına karşın, o illerde iş dün-
yasının iş yapma memnuniyeti, gelecek beklentileri ve potansiyelleri açısın-
dan ön saflarda olduğu görülmektedir.

Öznel ve Nesnel sürdürülebilirlik ile ekonomik performans açısından
çevre illerin performansına yer verilen tabloda, nesnel sürdürülebilirlik açı-
sından 81 il içerisinde 12. olan Adana’nın öznel sürdürülebilirlik açısından,
29 il içerisinde 23. sırada yer aldığı görülmektedir. Diğer yandan çalışmada
hiçbir ilin; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda aynı anda birinci olama-
ması da dikkat çekicidir.
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2.3. Rekabetçilik

Rekabet gücü, ülke ekonomisinin sahip olduğu birçok kurumsal yapıyı
kucaklayan, ülkenin üretim yapısını, teknolojik alt yapısını, teknoloji üretim
kapasitesini ve dinamiğini, nitelikli insan sermayesini içeren ve ekonomik
ortamı da temsil eden faktörlerle yakından ilişkilidir.

Günümüzde ulusal ve uluslararası rekabet baskısı ülke ve bölge ekono-
milerinin bu baskılara karşı koyabilecek güce, esnekliğe ve dinamizme sa-
hip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte Adana ilinin baskılara karşı
ayakta kalabilmesi için; rekabet kurallarını benimsemesi gerekmektedir.

Bugün gelinen noktada rekabetin artması ve ilerletilmesine öncelik veren
rekabet politikaları illerimizin kalkınmalarına ve büyümelerine kayda değer
katkılarda bulunacaktır. Bu amaçla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Ku-
rumu (URAK) tarafından yapılan “İller Arası Rekabetçilik Endeksi” çalışma-
sı çerçevesinde, Adana’nın rekabet gücü ele alınmıştır.

Benzer bir çalışma Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırmalar Merkezi
(EDAM) tarafından da yapılmış, ancak çalışma 2009 yılında yayınlandığı
için, daha güncel verilerin yer aldığı URAK’ın çalışması çerçevesinde de-
ğerlendirilme yapılmaya çalışılmıştır.

Çalışma kapsamında en rekabetçi 10 il arasında yer alan Adana’nın re-
kabetçiliğinde gerileme olduğu görülmektedir. 2007-2008 döneminde 81 il
içerisinde 7. sırada yer alan il, 2009-2010 döneminde 9. sıraya gerilemiştir.

Çevre illerin rekabetçilik endeksine bakıldığında rekabetçilik sıralama-
sında Osmaniye’nin gerilerde yer aldığı, diğer illerin sıralamalarında bir ya
da iki basamak oynama olduğu görülmektedir.
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Genel Endeks değerinin yanı sıra illerin rekabet edebilirliği dört alt en-
deks bazında da incelenmiş olup, alt endeksler bazında Adana ilinin reka-
bet durumunda da bir önceki yıla göre düşüş görülmüştür. Rekabetçilik en-
deksi olan 28,35’lik değeri oluşturan alt endeksler bazında İl değerlendirildi-
ğinde; % 56,77’sini (16,10) Erişilebilirlik, % 16,78’ini (4,76) Ticaret Becerisi
ve Üretim Potansiyeli, % 2,35’ini (0,66) Markalaşma Becerisi ve Yenilik, %
24,10 (6,83) Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Alt Endekslerinin oluşturdu-
ğu görülmektedir. Buna göre en iyi olduğu alt endeks erişilebilirlik olurken,
en kötü olduğu alt endeks markalaşma ve yenilikçiliktir.
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Tablo: 28 Devamı

Alt endeksler bazında Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Mersin illeriyle
karşılaştırıldığında tüm illerin Erişilebilirlik Alt Endeksi açısından avantajlı
konumda olduğu görülmektedir. Diğer illerden farklı olarak Gaziantep’in
Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Alt Endeksinin çevre illere göre oldukça
iyi durumda olduğu söylenebilir. Osmaniye dışında aşağıda yer alan grafik-
lerdeki iller ve Adana’nın Ticaret Becerisi ve Üretim potansiyeli açısından
birbirine benzer değerler aldığı görülmektedir. Kısaca çevre illerle karşılaş-
tırıldığında benzer bir yapı ile karşılaşılmaktadır. Bu da Adana’nın rekabet-
çi bir çevreye sahip olduğunun bir göstergesidir.
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2.4. Adana’nın Güçlü Ve Zayıf Yönleri İle Fırsat Ve Tehditler

Adana ile ilgili önerilerde bulunulmadan önce İl’in, özellikle ticaret ve sa-
nayi alanlarında içinde bulunduğu mevcut durumun analizinin yapılarak,
avantaj ve dezavantajların tespit edilmesi gerekmektedir. Böylece geleceğe
ilişkin öngörülerde bulunmak ve geliştirilebilecek alanları belirlemek daha
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anlamlı olacaktır. Bu çerçevede analiz çalışılmasında; mevcut duruma iliş-
kin veriler ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından yapılan “İller İçin
Gelecek Stratejileri - Adana Gelecek Stratejisi” çalışmasından faydalanıla-
rak ilin güçlü ve zayıf yanları ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditler orta-
ya konmaya çalışılmıştır.

170



2.5. Türkiye İçin Belirlenen Vizyon ve Stratejiler ile Kamu Politika ve

Tedbirleri İçerisinde Adana Ekonomisinin Geleceği

Avrupa Birliği’ne üyelik süreciyle dünyanın en gelişmiş ekonomik sistem-
lerinden biriyle bütünleşmeye hazırlanan, bir yandan da Çin gibi uzak doğu-
nun ucuz maliyetlere sahip olan ülkelerin yarattığı rekabet baskısıyla karşı
karşıya kalan Ülkemiz için rekabet gücüne yönelik politika ve stratejiler son
derece büyük bir önem teşkil etmektedir.

Bu nedenle Ülkemizde geçerli olan tüm strateji ve hedeflerde, kalkınma,
büyüme ve refah artışı sağlamanın şartı; yerel kaynakların ve yerel dinamiz-
min harekete geçirilmesi olarak kabul edilerek, buna yönelik yol haritaları
oluşturulmuştur.

Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Vizyon 2023, Sanayi
Stratejisi gibi bir çok plan ve stratejik doküman hazırlanarak uygulamaya
konmuş ve bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesinin çerçevesini oluşturan
bu dokümanlarda, Adana’nın yeri irdelenmiş ve aşağıdaki tablo ile durum
özetlenmeye çalışılmıştır.
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Bu çerçevede, günümüz teknoloji dünyası için önemli bir gelişme ve re-
kabet kaynağı olan enerjinin geçiş noktası olma özelliğinden dolayı Ada-
na’ya farklı bir açıdan yaklaşıldığı görülmektedir. Bu yaklaşım ile Adana’nın
yerel gelişme ekseninin enerji merkezi olma temelleri üzerine inşa edilmiş
olduğu görülmektedir. Ayrıca tüm politika, plan ve diğer dokümanlarında
enerji hususuna özel önem verilerek stratejiler geliştirildiği de görülmekte-
dir. Bu durum Adana’nın konumundan dolayı önemli avantajları da berabe-
rinde getirmektedir.

Diğer yandan aynı politika dokümanları çerçevesinde kurulan ve faali-
yetlerini sürdüren Çukurova Kalkınma Ajansı da; kalkınmanın, rekabet gü-
cü ve yenilikçi yerel girişimlerin destekleneceği programları geliştirmek üze-
re İli de içine alan bölge için aşağıdaki gelişme eksenleri etrafında strateji-
ler belirleyerek, çalışmalarını sürdürmektedir.

Belirlediği vizyonu gerçekleştirebilmek için dört ana başlık ortaya koy-
muş olup, üst politika dokümanlarıyla belirlenen çerçevenin içini doldurma-
ya yönelik stratejiler Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından geliştirmiştir.
Bunlar sorumlu bulunduğu Adana-Mersin bölgesini içine alacak şekilde ger-
çekleştirilecektir.

Diğer yandan açıklanan yeni teşvik sistemi de İl için avantaja dönüştü-
rülmesi halinde yararlanılabilecek hususlardan biridir. Dört bölümde ele alı-
nan yeni teşvik uygulamasında Genel Teşvikler kapsamında bölge ayrımı
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yapılmazken, Bölgesel Teşvik uygulamalarında destek unsurları için bölge-
ye göre değişen süre ve oranlar belirlenmiştir. İl bazında belirlenen destek-
lenecek sektörler ise yeniden düzenlenecektir.

Önceki bölümlerde bugüne kadar uygulanan teşvik politikaları kapsamın-
da Adana’nın yeri ve teşviklerden yararlanma durumu aktarılmış. Burada ise
yeni teşvik sistemi içerisinde Adana’nın fotoğrafını görmeye çalışacağız.
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Yeni teşvik sisteminde iller 6 bölgeye ayrılmıştır. Adana 2. Bölgede yer
alırken yakın illerin 3., 4. ve 5. bölgelerde yer aldığı görülmektedir. Bu haliy-
le Adana 2. bölgede yer aldığından daha düşük destekleme oranlarından
faydalanacak ve faiz desteği gibi bazı muafiyetlerden yararlanamayacaktır.

Yeni sisteme göre, OSB’lerdeki; aynı sektörde faaliyet gösteren firmala-
rın birlikte gerçekleştireceği ve entegrasyon sağlayacak yatırımlar ve TÜBİ-
TAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin
üretimine yönelik yatırımlar için bir alt bölge teşvik oranlarından yararlanıl-
ması hususuna yer verilerek, sanayi altyapısının gelişimi göz önünde bulun-
durulmuştur.

Diğer yandan, geliştirilen teşvik sistemi içerisinde stratejik yatırımlar ön
plana çıkarılmış;

� Madencilik

� Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığı

� Test merkezleri, rüzgar tüneli v.b.

� Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (Adana Karataş Yu-
murtalık K.T.K.G.B. )

� Eğitim

� Otomotiv

� Rüzgâr tüneli

� Belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi

� %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üreti-
mi

� Münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçek-
leştirilecek enerji yatırımları

gibi öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1., 2., 3., 4., 5. bölgelerde
yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır.

Yeni sistem içerisinde strateji yatırımlarına verilen önem çerçevesinde,
belirlenen yatırım konuları içerisinde enerji konusunun da bulunması 2. böl-
gede yer almasından dolayı dezavantajlı durumda bulunan Adana’nın bu
durumu lehine çevirebilme potansiyeli açısından önemli bir fırsat olarak gö-
ze çarpmaktadır.
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III. ADANA EKONİMİSİNİN GELİŞTİRİLEBİLECEK ALANLARI

3.1. TARIM

� Tarımsal kalkınmanın hareket noktasının: tarım-sanayiye yönelik
stratejiler olması

� Bölgesel ürün planlaması yapılması ve hammadde teminin kolaylaş-
tırılması

� Bitkisel üretimde katma değeri yüksek ürünlerin (tıbbi bitkiler, aroma-
tik bitliler, sebze-meyve v.b.) üretimi

� Bölgeye özgü yüksek gelir getirici ürünlere yönelinmesi (kurutulmuş
meyve, konserve v.b.)

� Organik tarımın geliştirilmesi
� Ar-ge, yenilikçilik ve markalaşmaya önem verilmesi
� Tarımsal ürünlerin yarı veya tam mamul olarak ihracatının sağlanma-

sı

� Tarımsal ürünleri işleyecek tesislerin kurulması (Hijyenik Süt, Kesim-
hane v.b)

� Üreticinin ve kırsal alandaki küçük sermayenin örgütlenmesi
� Müşteri ve pazara ulaşma imkanları, nitelikli ara personel potansiye-

linin güçlendirilmesi

� Tarımsal verimliliğe sahip arazilerin farklı alanlara tahsisinin önlen-
mesi

� Yöresel ürünlerin tesciline önem verilmesi

3.2. SANAYİ

� Sanayinin yönünün dışa dönük hale getirilmesi
� Orta ve yüksek teknolojili ürün üretilmesi
� İhracatta gelişme ve ortaya çıkma potansiyeli olan alanlara yönelin-

mesi (Demir/çelikten inşaat aksamı, prefabrik yapılar ve kükürt gibi)

� Bilgi, teknoloji ve yenilikçiliğe önem verilmesi
� Ortaklık kültürünün geliştirilmesi
� Markalaşma ve tasarıma önem verilmesi
� Tüketici tercihleri doğrultusunda üretim yapılması
� Verimlilik ve kapasite kullanım oranlarının arttırılması
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� Girişimcilerin harekete geçirilmesi için politikalar geliştirilmesi
� Pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi
� Kümelenme yaklaşımının benimsenmesi
� Çevreye duyarlı üretim yapılması (Atık imha tesislerinin kurulması

v.b)

� Sanayinin ihtiyacına uygun nitelikli istihdam sağlanması

3.3. HİZMETLER

� Enerji ve sanayi sektörüne paralel gelişiminin sağlanması
� Lojistik sektörünün gelişimine yönelik önlemler alınması
� Yenilikçilik ve hizmetlerin geliştirilmesinde ar-ge faaliyetlerinin özen-

dirilmesi

� İşbirliği kültürünün geliştirilmesi
� Kurumsal altyapının bölgenin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi
� Finansal sistemin projeler ve yeni fikirlere kaynak ayırması
� Yatırım ve iş ortamının promosyonunun arttırılması
� Esnaf ve sanatkarın desteklenmesi
� Güçlü finansal altyapının avantajlarından faydalanılması
� Finans sektörünün tek merkezde yoğunlaşmasının önlenmesi
� Mesleki kredilerin kullanımının özendirilmesi
� Hizmetler sektörünün kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması

3.4. ENERJİ

� Adananın geleceğine yön verecek potansiyel yatırım alanının enerji
olarak kabul edilmesi

� Sektöre yönelik kısa ve uzun vadede hedeflerin belirlenmesi
� Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için enerji verimliliği çalışmaları ya-

pılması

� İlin kalkınma vizyonunda alternatif enerjiye önem verilmesi
� Alternatif enerji kaynaklarına yönelik altyapı çalışmaları yapılması ve

yatırımların desteklenmesi (Örneğin, Çin rüzgar enerjisi konusunda
lider ülke olmasına rağmen, bu konuda 2020 yılına yönelik strateji ve
hedeflerini belirlemiştir.)
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� Yatırımcıların enerji konusunda bilinçlendirilmesi ve KOBİ’lerin enerji
yatırımlarının teşvik edilmesi

� Dezavantaj gibi görünen yeni teşvik sistemi kapsamında; enerji sek-
törüne yapılacak yatırımlarla dezavantajlı durumun avantaja dönüş-
türülmesi

� Sektöre yönelik istihdam planlaması yapılması
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� Petrol borsasının Adana’da kurulması için girişimlerde bulunulması

� İlgili tüm tarafların içinde yer alacağı bir planlama-izleme komitesi ku-
rulması ve çalışmaların tek elden yürütülmesi

� Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı avantajının fırsata dönüştürülmesi

� Enerji altyapı ve Enerji Endüstri Bölgesi çalışmalarına hız verilmesi

IV. SONUÇ

Adana ilinin rekabet üstünlüğü sağlayarak geliştirilebilmesi için İlin güç-
lü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini yukarıda ele almaya çalıştık. De-
ğerlendirmelerde göze çarpan en önemli problemler; istihdam, ortak hare-
ket kültürü ve işbirliğinin gelişmemesi, teknoloji, inovasyon, ürün ve pazar
çeşitliliğinin olmaması, sermayenin il dışına çıkması, geleceğe dönük öngö-
rülerin olumsuz olması olarak göze çarpmaktadır.

Rekabetçi bir yapıya kavuşturulabilmesi için ar-ge ve yenilikçiliğe önem
vermesi gereken İlin, sanayide de durgunluğa girilmesiyle birlikte çevre ille-
re benzer yapısı nedeniyle azalan rekabetçiliğini ancak geliştirilecek farklı
bir alana kayarak sağlayabileceği düşünülmektedir.

En uygun alanın, enerji ve enerjiye bağlı olarak gelişecek sanayi ve hiz-
metler sektörleri olacağı düşünülmelidir. Elbette bu alanlar geliştirilirken,
ekonomide söz sahibi diğer alanların da göz ardı edilmeyerek, birlikte bir
gelişim stratejisi hazırlanması sağlanmalıdır.

Tarımdan güçlü bir sanayi yapısına geçen ve uzun yıllar bölgesinde ge-
lişim merkezi olma özelliğini koruyan İlin, yaşadığı durgunluk döneminden
çıkabilmesi için bütüncül bir yaklaşımla strateji ve hedeflerin ortaya konul-
ması gerekmektedir. Ancak bu yapılırken, bölgedeki illerin birbirine benzer
ekonomik ve sosyal yapı sergilemeleri hususunun göz önünde bulundurul-
ması ve İlin farklılaştırılarak rekabet üstünlüğünün sağlaması önem arz et-
mektedir.

Bu nedenle çalışmada Adana’da geliştirilebilecek alanlar başta enerji ol-
mak üzere, sanayi, tarım ve hizmetler olmak üzere 4 ana başlık altında ele
alınarak ortaya konmaya çalışılmıştır.
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GİRİŞ

Değerli konuklar ve meslektaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyo-
rum. Öncelikle bu toplantıyı düzenleyerek böylesi önemli bir konuda bizleri
bir araya getiren İktisadi Kalkınma Vakfı ve Yüreğir Belediye’sinin değerli
yöneticilerine teşekkür etmek isterim. Ayrıca TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü
Başkanlığına ve başkanlıkta çalışan uzman arkadaşlara da huzurunuzda
şükranlarımı sunuyorum. Kendileri Adana ili özelindeki göç verilerine kısa
bir süre içinde ulaşmamı sağlayarak bugün yapacağım sunuma önemli bir
katkı sağlamışlardır.

Biraz sonra sizlerle paylaşacağım sunumun temel amacı, göç, yoksulluk
ve sosyal politika olguları arasındaki ilişkiyi sosyolojik bir bakış açısıyla in-
celemek ve Adana ili özelinde göç olgusunu yoksulluk ve sosyal politika
bağlamında değerlendirmektir. Sunum sırasında sırasıyla şöyle bir yol izle-
yeceğim.İlk bölümde, göç, yoksulluk ve sosyal politika kavramlarının tanımı
ve içeriği, göç ve yoksulluk arasındaki ilişki, yoksulluk ve sosyal politika ara-
sındaki ilişki ele alınacaktır. İkinci bölümde, Türkiye’nin göç ve yoksulluk de-
neyimi değerlendirilecektir. Türkiye’nin göç deneyimi 1950-1980 ve 1980
sonrası olmak üzere iki dönem içinde karşılaştırmalı olarak ortaya konula-
caktır. Sunumun üçüncü bölümü bugünkü toplantının özel olarak incelediği
Adana ilinin göç deneyimini içermektedir. Adana ili göç deneyiminin analizi
TÜİK verileriyle sınırlıdır. Son olarak, sonuç ve değerlendirme kısmıyla su-
numun tamamlanması planlanmıştır.

1. KAVRAMLARIN TANIMI VE İÇERİĞİ

Bu bölümde sırasıyla göç, yoksulluk ve sosyal politika kavramlarının ta-
nımı ve ardından göç ve yoksulluk, yoksulluk ve sosyal politika arasındaki
ilişkiye yönelik değerlendirme yapılacaktır. Biz sosyal bilimciler için kavram-
ların tanımı, bu kavramları nasıl açıkladığımız, onlardan ne anladığımız ol-
dukça önemlidir; çünkü üzerine düşündüğümüz meselenin değerlendirilme-
si kavramların hem tanımlanma biçimine hem de teorik olarak onların nasıl
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açıklandığına bağlı olarak değişebilmektedir. Bugünkü sunumun konusu
olan göç, yoksulluk ve sosyal politika kavramları üzerinde ortak anlaşmaya
varılmış bir tanım yoktur ve bu kavramların hepsi farklı teorik açıklamalara
konu olmuştur.

1.1. Göç Olgusu

Çağlayan (2011) “Göç Kavramı ve Kuramları” adlı yazısında ortaya koy-
duğu gibi, sosyolojik olarak göç sadece modern toplumlara özgü bir konu
olmanın ötesinde insanlığın yeryüzündeki varlığıyla ortaya çıkan bir olgu-
dur. Yani göçün tarihini insanlığın tarihiyle başlatmak mümkündür. En basit
ifade ile göç, “belirli bir hedef doğrultusunda ya da belirli bir hedef olmaksı-
zın herhangi bir yere yönelen coğrafi insan hareketleri” olarak tanımlanmak-
tadır (Çağlayan, 2011: 85). Çağlayan (2001: 87-88) bu yazısında birbirinden
farkı göç tanımlarını da şöyle özetlemektedir:

Orhan Hançerlioğlu tarafından Toplum Bilim Sözlüğünde Göç, “Bir yer-
den başka bir yere gitme” (Hançerlioğlu, 1986:158) olarak tanımlamaktadır.

Ozankaya ise Toplum Bilim Terimleri Sözlüğü’nde, göç ve göç çeşitlerini
şöyle tanımlamaktadır: “Göç: Bireylerin ya da toplumsal kümelerin yerleş-
mek üzere bir yerden başka bir yere gitmeleri. Dışa göç: Bir ülkedeki kimi
bireylerin ya da toplumsal kümelerin başka bir ülkeye göç etmeleri. İçe göç:
Bir ülkeye başka ülkelerden bireylerin ya da toplumsal kümelerin gelip yer-
leşmesi. İç göç: Bir ülke sınırları içerisinde bireylerin ya da toplumsal küme-
lerin bir yerden başka bir yere gidip yerleşmeleri” (Ozankaya, 1980).

Özkalp’e göre (1995:209) göç, “insanların bir coğrafik bölgeden diğer bir
bölgeye olan hareketliliğini ifade eden” bir olgudur.

Fichter’e göre göç, “En genel yorumuyla hareketlilik kişilerin zamanda,
fizik mekânda veya sosyal yapılardaki her tür devinimine veya göçüne işa-
ret eder” (Fichter, 1996:154). Fichter göçleri zorunlu ve zorla olmak üzere
ikiye ayırmaktadır.

Marshall’a göre, “Göç (az veya çok) bireylerin ya da grupların sembolik
veya siyasal sınırların ötesine, yeni yerleşim alanlarına ve toplumlara doğ-
ru kalıcı hareketini içerir. Sosyolojik göç araştırmaları çeşit çeşittir ve genel-
de akrabalık, toplumsal ağlar ya da iktisadi gelişme gibi konulara yönelik in-
celemeler gibi daha büyük problemlerin parçasını oluşturur” (Marshall,
1999: 685).
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Yalçın’a göre ise, “Göç, ekonomik, siyasi, ekolojik veya bireysel neden-
lerle, bir yerden başka bir yere yapılan ve kısa, orta veya uzun vadeli geri-
ye dönüş veya sürekli, yerleşim hedefi güden coğrafik, toplumsal ve kültü-
rel bir yer değiştirme hareketidir” (Yalçın, 2004, 13).

Bütün bu tanımların ortak noktası hareketi, yer değiştirmeyi merkeze al-
malarıdır. Sosyolojik olarak göçe dair ortak ve kapsayıcı bir tanım geliştir-
menin en önemli zorlukları arasında her bir göçün, her bir göç dalgasının
her bir göç olgusunun kendine özgü nedenlerinin olması, her birinin içeriği-
nin, her birinin gerçekleşme biçiminin ve yaşanma şeklinin birbirinden fark-
lı olması yer almaktadır. Dolayısıyla Adana ili özelinde göçü ele alırken bu
yaklaşımı bir kenarda tutmamız gerekmektedir. Bundan dolayı da Adana ili
özelindeki göçün kendi tarihselliği, şartları ve bütünlüğü içerisinde ele alın-
ması burada yaşanan özgünlüğü anlamamız açısından da önemli olacaktır.

Akılda tutulması gereken diğer önemli noktalardan biri de “göçün bir an-
lık bir sosyal olgu değil bir süreç olduğudur” (Çağlayan, 2011). Tam da bu
noktaya Adana’nın göç deneyimini örnek olarak verebiliriz. Adana 2010-
2011 yılları arasında göç alamayan bir il olarak gözükmektedir. Yani net göç
hızı eksilerdedir. Böylesine makro düzeydeki bir istatistiki veriyi okumak gö-
çü anlık ve statik bir olgu olarak ele almak anlamına gelmektedir. Oysa gö-
çü anlık bir sosyal olgu olarak değil de, bir süreç olarak ele almak Adana ili
özelindeki göç olgusunu çok boyutlu bir olgu olarak görmemizi ve analiz et-
memizi sağlayacaktır. Ki bu sunumda Adana’daki göçü çok boyutlu ve sü-
reç içinde, Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve kültürel sorunlarıyla ilişkili olarak
oluşan ve süreç içinde kendine özgü sonuçlarıyla var olan bir olgu olarak
görüyorum.

Sonuç olarak göç, birden çok faktörle ortaya çıkabilen, süreç içinde nite-
liği değişebilen ve etkilediği ve etkilendiği yapı ve aktörleri itibariyle her za-
man biricikliğini ve özgünlüğünü koruyan bir olgudur. Daha da önemlisi, nü-
fus ve coğrafi temelli bir hareketlilik olarak tanımlanmasına rağmen, sosyo-
lojik olarak da göçolgusu sınıfsal, etnik, ırksal, dinsel ve toplumsal cinsiyet
temelli bir içeriğe sahiptir. Örneğin, sadece belli bir etnik kökene ait insan-
lar göç ediyor olabilir. İnsanlar sadece dini inançlarından dolayı yerlerinden
ediliyor olabilir. Kadınlar erkeklere göre göçten daha çok etkileniyor olabilir.
Adana ili özelinde göç olgusunun da işte bu sosyolojik temelde ele alınma-
sı, eşitsizlik yaratan sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik uygulana-
cak sosyal politikalar açısından önemlidir.
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1.2. Yoksulluk Kavramı

Yoksulluk kavramı da tıpkı göç kavramı gibi tartışmalı bir kavramdır ve
yoksulluğun tanımı konusunda ortak bir fikir birliği yoktur. Yoksulluk tartış-
malarının merkezinde yer alan temel soru: “Yoksul kimdir?” ve/veya “Kimler
yoksuldur” sorusudur. Kimlerin yoksul olduğu ise yoksulluktan ne anlaşıldı-
ğına, diğer bir deyişle yoksulluğun nasıl tanımlandığına bağlıdır. Yani “Yok-
sulluk nasıl tanımlanmaktadır?”. Yoksulluğun miktarı ve oranının belirlen-
mesi ise, yoksulluğun ölçülmesiyle ilgilidir. Yoksulluğun ölçülmesi ise yok-
sulluk kavramını nasıl tanımladığımıza bağlıdır. Yani tanımını yaptığımız
yoksulluk kavramının operasyonel hale (ölçülebilir) getirilmesidir. Yoksulluk
miktarı ve/veya yoksulluk oranlarının belirlenmesi yoksullukla mücadele
açısından önemlidir. Yoksullukla mücadele ise yoksulluğun nedenleri-
nin/kaynaklarının belirlenmesiyle de ilgilidir. Ortaya koyduğumuz bu sorula-
rın cevapları tartışmalı olmasına rağmen bizler teorik olarak “Yoksul kim-
dir?” ve/veya “Kimler yoksuldur” sorusuna cevap verebiliriz. Sosyolojik ola-
rak, yoksul olma durumunu iki kategori altında ele alabiliriz. Birinci yoksul-
luk kategorisinde,emek gücünü kullanabilme potansiyelinden yoksun olan-
lar yani çocuklar, engelliler, yaşlılar, hastalar yer almaktadır. İkinci yoksulluk
kategorisinde, emek gücünü kullanabilme potansiyeline sahip olan, işsizler,
düşük gelirliler ve ev kadınları yer almaktadır. Yoksulluk literatüründe yok-
sulluk kavramının genel tanımları ise şöyle yapılmaktadır:

Mutlak yoksulluk: Bireyin ya da hanenin gıda, barınma ve giysi gibi te-
mel biyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir ve tüketimden mahrum kal-
masıdır. Mutlak yoksulluk tanımı, asgari geçim ihtiyaçları üzerinden bir de-
ğerlendirme yaptığı için geçimlik yoksulluk olarak da ifade edilmektedir.
Mutlak yoksulluk ölçümleri genellikle yoksulluğu maddi yoksunlukla sınır-
landırır. Yoksulluk hesaplanırken belirlenen temel ihtiyaçların ortalama piya-
sa değeri bulunur ve tespit edilen miktar yoksulluk sınırını oluşturur. Bu tes-
pit edilen yoksulluk sınırının altında gelire sahip olanlar ise mutlak yoksul
olarak değerlendirilmektedir (Haralambos ve Holborn, 1995: 125). Örneğin
kişi başına günde 1 veya 2 dolarlık harcama Dünya Bankası’nın uluslarara-
sı ölçekte mutlak yoksulluk oranını hesaplamak için kullandığı bir ölçektir
(Güneş, 2009a).

Göreli yoksulluk:Bireyin, ailenin ya da toplumsal gurupların içinde bulun-
dukları toplumda yeterli beslenebilmesi, en azından alışılmış ve ortak kabul
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edilmiş sosyal ve kültürel faaliyetleri yerine getirebilmesi ve içinde bulundu-
ğu toplumun ortalama yaşam standardını sürdürebilmek için gerekli kay-
naktan yoksun olmasıdır. Göreli yoksulluk tanımı içinde temel fiziksel ihti-
yaçların yanında toplumsal ihtiyaçlar da dikkate alınır. Ayrıca, mutlak yok-
sulluk tanımından faklı olarak içinde bulunulan toplumun ortalama yaşam
standardı dikkate alınır (Haralambos ve Holborn, 1995:125). Gelişmiş ülke-
lerde yaygın olarak kullanılan göreli yoksulluğun hesaplanmasında ise ülke
içindeki ortalama gelirin belli bir oran altında kalan miktar ölçek olarak alın-
maktadır. Göreli yoksul olanlar içinde bulundukları toplumun ortalama geli-
rinin altında bir gelir ile yaşayan nüfusu kapsamaktadır (Güneş, 2009).

İnsani yoksulluk: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafın-
dan gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluğun anlaşılması için kullanılan bir
kavramdır. Yoksulluk, toplumun sunduğu hak ve olanaklara ulaşabilme ek-
sikliği olarak tanımlanmaktadır (İnsel, 2001: 70). Örneğin eğitim temel bir
haktır ve parasal olarak ölçülmesi zordur. UNDP tarafından beş insani yok-
sulluk göstergesi geliştirilmiştir. Bu göstergeler şunlardır: 40 yaşından önce
ölme riski taşıyan insan oranı, okuryazar olmayan yetişkinlerin oranı, sağlık
hizmetlerine ulaşamayanların oranı, temiz ve güvenli içme suyuna erişeme-
yenlerin oranı, 5 yaş altı çocukların yetersiz beslenme oranı (UNDP, 1997).

Toplumsal dışlanma:İnsanların içinde bulundukları toplumun ekonomik,
toplumsal, siyasal ve kültürel süreçlerinden dışlanması, diğer bir ifadeyle
toplumla olan bağlarının kopması olarak tanımlanmaktadır (Bhalla ve La-
peyre, 1999). Toplumsal dışlanma bakışı, yoksulluğu statik ve durağan bir
biçimde sadece maddi yoksunluk olarak tanımlayan yaklaşımları eleştir-
mektedir. Bundan dolayı, toplumsal dışlanma kavramı toplumda daha geniş
bir çerçevede yaşanan yoksunlukları dikkate almaktadır. Basitçe tek başına
gelir yetersizliği yoksulluğu ve yoksulları anlatmaz. Örneğin bireyin içinde
bulunduğu topluma katılabilmesi için gerekli hak ve olanaklardan mahrum
olması gelir yetersizliği ile açıklanamaz.

1.3. Sosyal Politika Kavramı

Sosyal politika kavramı da, tıpkı göç ve yoksulluk kavramlarıgibi; tartış-
malıdır ve net bir tanımı yoktur. Politika kelimesi istenmeyen bir durumu de-
ğiştirmeye yönelik belirli bir hedefe ulaşmak için izlenen yolu ifade etmekte-
dir. Politikanın varlığı; istenmeyen durumun tespitini, bunu değiştirmeyi he-
deflemeyi,bu hedefe ulaşmak için de sistematik olarak belirlenmiş bir planın
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olmasını içermektedir. Sosyal politikayı genel olarak, modern toplumda eko-
nomik ve toplumsal yapının toplumsal kesimler üzerindeki yarattığı olum-
suzlukları ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik bir uygula-
ma olarak tanımlayabiliriz. Sosyal politika günümüzde daha çok; sosyal gü-
venlik sistemleri, sosyal sigortacılık kavramı, sosyal yardımlar sosyal hiz-
met uygulamaları çerçevesinde ele alınmaktadır (Sunal, 2011). Sosyal poli-
tika, çalışma hayatını, çalışma ilişkileriyle ilgili düzenlemeleri, emeklilik ve
sağlık politikalarını ve sosyal yardımları içeren bir alan olarak da görülmek-
tedir (Buğra, 2008). Dar anlamıyla sosyal politika sanayi devrimiyle birlikte
ortaya çıkan işçi sınıfının sorunlarını çözmeye yönelik, özellikle de 19. yüz-
yılın ikinci yarısındaki düzenleme ve uygulamaları (çalışma hayatıyla ilgili
düzenlemeler) içermektedir. Geniş anlamıyla sosyal politika İkinci Dünya
Savaşı Sonrası, sanayi devriminin ortaya çıkardığı işçi sınıfının dışındaki;
toplumun diğer dezavantajlı kesimlerinin de ekonomik ve sosyal yaşamları-
nı güvence altına alacak uygulamaları içermektedir ve refah devleti kavra-
mıyla çoğu kez beraber kullanılmaktadır

1.4. Göç ve Yoksulluk Arasındaki İlişki

Yoksulluk ve göç arasındaki ilişki çok boyutlu ve karmaşık ilişkileri içer-
mektedir. Göç ve kentsel yoksulluk arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik ge-
nel olarak iki temel tez ortaya atılmıştır. Birinci teze göre, göç kentsel yok-
sulluğa neden olmaktadır. İkinci tez ise, yoksulluk olgusunun yoksulların ha-
reket alanını sınırlamasından dolayı göçe engel olduğunu savunmaktadır
(Şenses, 1999). Daha ayrıntılı ele aldığımızda birinci teze göre, kırsal alan-
larda gelirin azlığı ve iş olanaklarının yetersizliği insanları yoksullaştırmakta
bu durumda yoksulların kentlere göç etmesine neden olmaktadır. Yani yok-
sulluk göçü hızlandırmaktadır. Ancak kente göç eden kesimlerde sıralaya-
cağımız nedenlerden dolayı yoksullaşmaktadır. Kentsel alanlarda istihdam
artışlarının göç hızının altında kalması kentsel yoksulluğu artırıcı yönde et-
kilemektedir. Diğer bir deyişle, ekonominin örgütlü sektörlerindeki iş olanak-
larının yetersizliği kentlerde enformelleşme süreçlerini hızlandırmaktadır.
Kente göç eden kesim ekonominin örgütlü kesiminde düzenli gelir getiren
işlerde çalışabilme olanaklarından yoksun kalmaktadır. Göç eden insanlar
ya ekonominin enformelleşen süreçlerinde, düzensiz, geçici ve düzensiz iş-
lerinde düşük gelirli işlerde çalışmakta ya da işsiz kalarak yoksullaşmakta-
dır. Birinci tezin aksine, ikinci teze göre, yoksulluk göç maliyetlerinin karşı-
lamasını zorlaştırdığı için göçe engel olmaktadır (2009b).
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1.5. Yoksulluk ve Sosyal Politika Arasındaki İlişki

Yoksulluk ve sosyal politika arasındaki ilişki tarihsel bir ilişkidir. Yoksullu-
ğun tarihini, yoksullara karşı ve yoksullar için geliştirilen politikaların tarihin-
den başlatabiliriz. 16. yy. da Avrupa’nın tarihinde de hızla artan nüfus ve ta-
rımdaki gelişmeler kırsal alandaki nüfusun kente göç etmesine neden ol-
muştur. Bu yıllarda, kentsel nüfusun artmasıyla, sokaklarda başıboş dola-
şan, dilencilik yapan insanların sayısı da çoğalmıştır. Bu yıllarda yoksulluğa
yönelik ilk uygulamalardan biri, 1530 yılında bir kanun ile İngiltere’de yaşlı
ve engelli yoksullara dilenme belgesinin verilmesidir. Daha sonraları ise,
yaşlı ve engellilere evlerinde yapabilecekleri işler verilmiş fakat bu işleri ka-
bul etmeyenler koşulları çok kötü olan ıslah evlerine yollanmıştır. Yoksulluk-
la ilgili en önemli kanun İngiltere’de I. Elizabeth döneminde çıkarılan 1601
Yoksullar Yasasıdır. 1601 Yasası ile mahalli yöneticilere yoksulların sorun-
ları ile ilgili sorumluluklar yüklenmiştir. Yerel yöneticiler, çalışamayacak du-
rumda olanlarayardım etmek için yerel düzeyde vergi toplarken, çalışabile-
cek durumda olan yoksullar için iş temin etmekle sorumluydular. O dönem-
de yoksullara yönelik çıkarılan başka bir kanunla, idari birim tarafından des-
teklenen yoksulların elbiselerinin üzerine yoksul olduklarını ifade eden “P”
işareti1 takmaları istenmiştir. Bu anlamda geçmişte çıkarılan bütün bu ka-
nunlar ile yoksulların topluma zarar verme potansiyeli olan tehlikeli bir ke-
sim olarak görüldüğü ve aslında yoksulluğun değil yoksulların kontrol alın-
da tutulmaya çalışıldığı söylenebilir (Lambert, 2009).19. yy. da ‘çalışan/işçi’
ve ‘yoksul’ kavramları birbirinden ayrı olarak kullanılmaktadır. Yani, çalışan-
dan/işçiden yoksul olarak söz edilmez. 19.yy da sosyal politika hem yoksul-
luk yardımlarını hem de diğer sosyal politikaları (özellikle de çalışanların
haklarını gözeten) içermektedir. 20. yy da sosyal politika çalışma temelli bir
hak ve vatandaşlık temelli hak ayrımına dayanmaktadır. 1942 ve 1944 yıl-
larında, Beveridge’in biri “Sosyal Sigorta ve İlgili Hizmetler”, diğeri “Özgür
bir Toplumda Tam İstihdam” konularını kapsayan iki rapor sosyal politikayı
çalışma durumundan değil vatandaşlık konumundan kaynaklanan haklar
temelinde ele almaktadır.II. Dünya Savaşı sonrasında iseözellikle Refah
Devleti yaklaşımı çerçevesinde değerlendirebileceğimiz sosyal politika yak-
laşımı;sivil, siyasi ve sosyal hakların bütününü içeren vatandaşlık hakkı te-
melinde ele alınmaktadır (Buğra, 2008).
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harfi Poverty kelimesinin ilk harfidir.



2. TÜRKİYE’DE GÖÇ, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKA

Türkiye en yoğun iç göç deneyimini 1950 sonrası yaşamıştır. Bu yıllar
Türkiye’nin kentleşme hızının yüksek olduğu dönemdir. Sanayileşme giri-
şimlerinin artması, Marshall yardımları kapsamında ülkeye giren traktör sa-
yısındaki artış, tarımsal üretimde verimliliğin yükselmesine neden olurken
diğer yandan da tarımsal üretimde belli bir iş gücünün açığa çıkmasını da
sağlamıştır. Kısacası, tarımsal yapılardaki değişimler ve sanayileşme giri-
şimleri iç göçü hızlandırmıştır. 1950 sonrası, daha iyi bir yaşam için kente
göçen ilk kuşak göçmenler iki temel sorunla karşılaşmışlardır. Bunlardan bi-
rincisi, barınmak için gerekli konut ihtiyacının karşılanması, diğeri geçimin
sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan işin bulunmasıdır. Göçmenler konut so-
rularını devlet arazisi üzerine tapusuz ve kaçak yollarla inşa ettikleri gece-
kondutipi konutlarla çözmüşlerdir. İkinci sorun, göçmenlerin ekonominin sa-
nayi ve hizmet sektöründe örgütlü ve güvenceli işlerde çalışmasıyla çözül-
meye çalışılmıştır. Ancakbu alanlar sınırlı kapasiteye sahip olunca, bu sek-
törlerde iş bulamayan göçmenler enformel sektörlerde çalışmak zorunda
kalmışlardır. Aile, akraba, komşuluk, hemşerilik gibi geleneksel ilişki ağları
göç sürecinde, özellikle göç kararının verilmesi, göç edilecek kentin ve yer-
leşilecek mahallenin belirlenmesinde; etkili olmuştur. Göçmenler kente göç
ettikten sonrada, konut sorunun çözülmesi ve iş bulma gibi konularda daya-
nışma ve destek ağlarını kullanmışlardır. Ayrıca bu ilişki ağları, göçmenleri
kentin yabancılaştırıcı etkilerinden kültürel olarak da korumuştur. Sonuç
olarak, geleneksel ilişki ağları Türkiye’nin göç sürecinde; göç edilecek ken-
tin ve mahallenin belirlenmesinde, konut ve iş sorununun çözülmesinde, ya-
bancılaşmaya ve yoksullaşmaya karşı destek, yardımlaşma ve dayanışma-
cı yönleriyle önemli bir güce sahip olmuştur (Güneş, 2011). Bu yıllarda yok-
sulluk makro düzeyde ekonomik bir büyüme sorunu olarak görüldüğü için
yoksulluğa karşı özel bir sosyal politika uygulamalarına rastlamıyoruz. An-
cak geleneksel dayanışma ağları yoksullukla mücadelede geleneksel refah
rejim sisteminin önemli bir parçası olmuştur.

1980 sonrası gerçekleşen nüfus hareketliliğinin nedenlerinden biri zo-
runlu göç olurken, kırdan kente olan göçün yanı sıra kentler arası göç baş-
lamıştır. 1950’li yıllarda yaşanan kırın itici ve kentin çekici faktörleri etrafın-
da oluşan kitlesel göç, özellikle 1990’lu yıllardan sonra nitelik değiştirmiştir
(Güneş, 2009c). Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden kent-
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lere doğru zorunlu göç dalgası başlamıştır. Bu yeni göç dalgası 1950 son-
rası gerçekleşen göç gibi zincirleme bir göç değildir. Yeni göçmenler tüm ai-
le üyeleriyle birlikte aynı zamanda göç ettikleri için, “zincirleme göçün sağ-
ladığı esnek ve aşamalı uyum olanaklarından yoksundur” (Erder, 1996:
296). “Yeni yoksulluk”, toplumsal dışlanma riski taşıyan, kenarda kalan,
özellikle ekonomik ilişkiler bakımından toplumla bütünleşmesi gittikçe zorla-
şan toplumsal tabakayı ifade etmektedir. Türkiye’nin büyük kentlerinin ge-
cekondu ve çöküntü mahallerinde yapılan bir alan araştırmasında, toplum-
sal dışlanma şöyle tanımlanmaktadır: “Kişilerin, -yoksulluk, temel eğitim/be-
cerilerinden mahrumiyet ya da ayrımcılık dolayısıyla- toplumun dışına itil-
meleri ve toplumsal hayata dilediklerince katılımlarının engellenmesi süre-
cine karşılık gelmektedir. Bu durum bu kesimin bir yandan emek piyasaları-
na ulaşımında zorluklar yaşamasını getirirken, diğer yandan da toplumsal
ve çevresel ağlar ve etkinlikler kurmasında engeller kurmaktadır. Bu kesi-
min elindeki güç oldukça sınırlı olup, karar alma süreçlerine katılımı sınırlı
gerçekleşmektedir, dolayısıyla da bu kesim genelde güçsüz ve günlük ya-
şamını etkileyecek kontrolü elinde tutmaktan aciz hisseder” (Adaman ve
Keyder, 2008: 6).

1990 sonrası Türkiye’de göç ve yoksulluk birbiriyle kesişen olgular hali-
ne gelmiştir. Kentlerde yaşamını yardıma bağlı sürdüren kesimlerin yakla-
şık %70’i 1990 sonrası kente gelen göçmenlerden oluşmaktadır (Gü-
neş,1999b). Yeni gelişen kapitalizm ve küreselleşmenin etkisiyle yeni göç-
menlerin formelsektörde güvenceli ve düzenli iş bulma olanakları gittikçe
zayıflamaktadır. İşsizlik, düzensiz, geçici ve düşük ücretle çalışma artmış
bu da yoksullaşmayı artırmıştır. Kentin yeni göçmen yoksullarının konuta
ulaşmada 1950’li yılların göçmenleri kadar şanslı olmadığını söyleyebiliriz.
Gecekondu edinme fırsatları ortadan kalktığı gibi göçmenler kentin çeperin-
de, sağlıksız, altyapısı kötü mahallere yerleşmiş ve konut ihtiyaçlarını kira-
cı olarak çözmüşlerdir. 1950’li yıllardaki göçmenlerle karşılaştırıldığında,
kentin yeni göçmen yoksulların kırla olan toplumsal ve ekonomik bağlarının
da zayıfladığını söyleyebiliriz. Göç ettikleri bölgeler zaten çok fakirdir ve
ekonomik destek araçları da ortadan kalkmaktadır. Göçmenlerin, aile, akra-
ba ve hemşeriliğe dayanan dayanışma ağlarına ortak olmaları zorlaştığı için
yoksullukla mücadeledebu geleneksel ilişki ağlarının (Ayşe Buğra tarafın-
dan “Geleneksel Refah Rejim Sistemi” olarak da adlandırılan) önemi de za-
yıflamaktadır (Güneş, 1999c). Özellikle bu süreçten kadınların ve çocukla-
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rın daha çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Yapılan bazı araştırmalar (Güneş,
1910) kadınların yoksullukla mücadelede bir araç haline geldiğini ve bunun
da kadınların toplumsal konumunu ve eşitsizliklerini daha da derinleştirdiği-
ni ortaya koymaktadır. Yoksul olmak, göçmen olmak ve kadın olmak iç içe
geçen olgulara dönüşmüştür. 1990 sonrası göçmenler arsında yardıma
bağlı yaşayan hanelerin oranının yüksek olduğunu belirtmiştik. Bu yardıma
başvuranların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Çünkü yardım almak
erkek için “onur” meselesidir. Son olarak, kentin yeni göçmen yoksulları
mevcut toplumsal yapının ve toplumsal ilişkilerin de dışında kalmaktadırlar.
1980 sonrası göçle gelen hanelerin yoksulluğunu hafifletmeye yönelik uy-
gulanan sosyal politikalar arasında sosyal yardımlar halen ilk sırada yer al-
maktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından2 yardım alanla-
rın oranı gittikçe artmaktadır.

3. ADANA İLİNDE İSTATİSTİKLERLE GÖÇ OLGUSU

Bu bölümde Adana ili özelinde göç olgusunun genel özellikleri TÜİK ve-
rilerine dayanarak analiz edilecektir. Veriler Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Ve-
ri Tabanından elde edilmiştir.

Tablo 1’de görüldüğü gibi 2007-2008 yılları arasında 2.025.319 kişi olan
Adana’nın nüfusu 2010-2011 yılları arasında 2.108.808 kişiye ulaşmıştır.
Aynı yıllar arasında Türkiye’nin 71.517.100 olan nüfusu, 2010-2011 yılları
arasında 74.724.262 kişiye ulaşmıştır.
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2 1986 yılında 3294 sayılı yasa ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu kurulmuştur. Bu fonun kuruluş amacı yoksulluk içinde ve muhtaç durumda
bulunan vatandaşlara yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici önlemler alarak
gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlamak, sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı teşvik etmektir. 9 Aralık 2004 tarihinde 5263 Sayılı Kanun ile
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü olarak yapılandırılmıştır.
Şu anda Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü olarak Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlıdır. Genel Müdürlük sosyal yardım faaliyetlerini 937 Sosyal
Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı aracılığı ile yürütmektedir.



Grafik 1: Adana ili nüfus göstergeleri

Grafik1’de görüldüğü gibi, Adana’da nüfusun büyük çoğunluğu il ve ilçe
merkezlerinde yaşamaktadır.2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011yıllarında il ve
ilçe merkezlerinde yaşayanların sayısı sırasıyla 1.611.262, 1.763.351,
1.805.145, 1.836.432 ve 1.864.591’tir. Adana’da il ve ilçe merkezlerinde ya-
şayanların sayısı her geçen yıl artmaktadır. 2007, 2008, 2009, 2010 ve
2011 yıllarındabelde ve köylerde yaşayanların sayısı sırasıyla 395.388,
262.968, 257.081, 248.793 ve 244.214’tür. İl ve ilçe merkezlerinin tersine,
Adana’da belde ve köylerde yaşayanların sayısı gittikçe azalmaktadır. Ada-
na nüfusu demografik olarak gittikçe şehirleşmektedir.

Grafik 2: Adana ili yıllara göre göç göstergeleri
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanına dayanarak,
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 yılları arasında sırasıyla
45.493, 53.685, 53.096 ve 50.623 kişinin Adana’ya göç ettiğini söyleyebili-
riz. Grafik 2’de görüleceği üzere son üç yıl içinde Adana’ya göç edenlerin
sayısının azalmıştır. ADNKS veri tabanına dayanarak 2007-2008, 2008-
2009, 2009-2010 ve 2010-2011 yılları arasında sırasıyla 58.316, 54.104,
57.402 ve 62.402 kişi de Adana’dan başka illere göç etmiştir. Adana’dan
başka illere göç edelerin sayısı gittikçe artmaktadır.

Grafik 3: Adana ili yıllara göre net göç hızı

Adana’nın yıllara göre net göç hızını incelediğimizde ise değerlerin ek-
si olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle, 2007-2008, 2008-2009, 2009-
2010 ve 2010-2011 yılları arasında sırasıyla net göç hızı, -6.31, -0.21, -
2.06 ve -5.62’tir. Grafik 2 ve Grafik 3’teki veriler Adana İlinin göç alan değil
göç veren bir il olduğunu söylemektedir. Ancak sunumun göç kavramının
içeriği üzeri hakkında bilgi verildiği bölümde de ifade edildiği gibi, göç an-
lık statik bir sosyal olgu olarak değiltersine süreç içinde oluşan bir toplum-
sal olgudur. Dolayısıyla Adana ilinde yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları
yerler incelendiğinde göçün etnik temelli bir sosyolojik olgu olduğu ortaya
çıkmaktadır.
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Aşağıda sırasıyla 2011 yılı ADNKS veri tabanına dayanarak,

• Adana’ya nereden göç edildiği ve Adana’dan nereye göç edildiği,

• Adana’ya göç edenlerin veAdana’dan göç edenlerin yaşa göre dağı-
lımı,

• Adana’da yaşayanların nüfusa kayıtlı olduğu ile göre dağlımı

• İlçelerde yaşayanların nüfusa kayıtlı olduğu ile göre dağılımı verile-
cektir.

Tablo 2’de Adana ilinin göç aldığı ve verdiği iller sıralanmıştır. Sıralama
1000 kişi ve üstü ile sınırlı tutulmuştur. Şüphesiz Adana tabloda olmayan di-
ğer illere de göç verip göç almaktadır. Adana’ya göç veren iller arasında
Mersin, İstanbul, Mardin, Şanlıurfa, Osmaniye ilk sıralarda yer almaktadır.
İstanbul ikinci sırada yer almaktadır ancak bunu İstanbul’un nüfusuna oran-
ladığımızda ikinci sırada yer almasının çok da fazla önemi yoktur.

Adana’nın göç verdiği iller arasında İstanbul, Mersin, Ankara, Şanlıurfa,
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Antalya, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep ilk sıralarda yer almaktadır. Ada-
na’ya göç edenlerin ve Adana’dan göç edenlerin yaş ortalaması incelendi-
ğinde ise genç nüfusun hareket halinde olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin,
Adana’ya göç edenlerin % 44’ü 20-34 yaş dilimi arasında yer almaktadır.
Adana’dan başka illere göç edenlerin % 30’u ise 20-29 yaş dilimi arasında
yer almaktadır. Bu genç nüfusun eğitim düzeyleri hakkında herhangi bir ve-
riye rastlanmamıştır.

Tablo 3’te görüldüğü gibi Adana’ya yerleşenlerin göç edenlerin çoğu Do-
ğu ve Güneydoğu kökenli vatandaşlarımızdır. Adana ilinde nüfusa kayıtlı
olanları dışarıda bırakırsak Adana’da yaşayanların çoğunun Şanlıurfa, Mar-
din, Osmaniye, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Siirt ve Elazığ kökenli oldu-
ğu görülmektedir. Adana’da göç olgusu etnik nitelik taşımaktadır. Zorunlu
göç dalgasının Adana ilini de etkilediğini söylemek mümkündür. Göçün di-
ğer sosyolojik özelliklerinin (sınıfsal, toplumsal cinsiyet, yoksulluk vb. boyu-
tu gibi) ayrıntılı bir şekilde ortaya konulacağı ve analiz edileceği sosyolojik
alan araştırmalarının yapılması gerekmektedir.
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Adana’nın ilçelerinde Adana nüfusuna kayıtlı olan kişiler sayıca daha
fazladır. Diğer bir değişle, ilçelerde yaşayanları nüfusa kayıtlı oldukları ille-
re göre sıraladığımızda ilk sırada Adana yer almaktadır. Göçü anlamak is-
tediğimiz için Adana sıralamanın dışında bırakılmış Adana’dan sonra gelen
il Tablo 4’de ilk sıraya yerleştirilmiştir. Yani Aladağ ilçesinde (Adana hariç)
Osmaniye nüfusuna kayıtlı kişilerin sayısı daha fazladır. Adana’nın ilçelerin-
de (Adana’dan sonra) daha çok Şanlıurfalıların yaşadığını söyleyebiliriz.
Şanlıurfalılar daha çok Ceyhan, İmamoğlu, Karataş, Yumurtalık ve Yüreğir
ilçelerine yerleşmişlerdir. Şanlıurfalıları Osmaniyeliler izlemektedir (Bkz.
Tablo 4).

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak göç, yoksulluk ve sosyal politika tartışmalı kavramlardır.
Bu sunumda göç anlık ve statik bir olgu olarak değil tersine, süreç içinde
oluşan dinamik bir toplumsal olgudur. Bu sunumda, göç ve yoksulluk ara-
sındaki kuramsal ilişki insanların yoksullaşmasının göçe neden olduğu tezi-
ne dayanmaktadır. Sosyal politikanın tarihini yoksulluğun tarihiyle başlat-
mak mümkündür. Sosyal politika geniş anlamıyla ele alınmakta toplumsal
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ve ekonomik süreçlerin toplumda yarattığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya
yönelik bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. 1990’lu yıllardan sonra
nitelik değiştirmiştir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden
kentlere doğru zorunlu göç dalgası başlamıştır. 1990 sonrası Türkiye’de
göç ve yoksulluk birbiriyle kesişen olgular haline gelmiştir. Kentlerde yaşa-
mını yardıma bağlı sürdüren kesimlerin yaklaşık %70’i 1990 sonrası kente
gelen göçmenlerden oluşmaktadır Kentin yeni göçmenleriningecekondu
edinme fırsatları ortadan kalktığı gibi göçmenler kentin çeperinde, sağlıksız,
altyapısı kötü mahallere yerleşmiş ve konut ihtiyaçlarını kiracı olarak çöz-
müşlerdir. Eski göçmenlerle karşılaştırıldığında, yeni göçmenlerin kırla olan
toplumsal ve ekonomik bağları zayıflamıştır. Yoksullukla mücadelede bu ge-
leneksel ilişki ağlarının önemi de zayıflamaktadır. Yoksullukla mücadelede
bu dönemin en önemli sosyal politika ayağı yardımlar olmuştur. Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alanların oranı gittikçe art-
maktadır. Yardımlar sosyal politikanın sadece bir ayağıdır ve vatandaşlık te-
melinde tanımlanan bir sosyal politika anlayışının tartışılması ve buna bağ-
lı kurumsal yapılanma süreçlerinin başlaması göç ve yoksulluğun yarattığı
eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için önemlidir.
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BAŞKAN: PROF. DR. ADEM ŞAHİN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi

Çok değerli konuklar, bugünkü oldukça yoğun programın hemen hemen
her safhasında çok önemli bilgilerle, ana başlığımızın içeriğini, ellerinden
geldiğince değerli konuşmacılarımız doldurmaya gayret ettiler. Tabi ki bu
son oturum bizim açımızdan belki sonuç nedir? Diye bir soru sorulacak ol-
sa onun cevabının somutlaştığı onun cevabının daha bir müşahede geldiği
oturum olacak. Çünkü sizlerde biliyorsunuz şimdiki konuşacağımız konu "İç
Göçün Yönetimi" , böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bunun olumlu veya
olumsuz sonuçlarını dile getirdik, sebeplerine dair kanaatimiz var. Ama so-
nuç itibariyle de bununla yaşamak zorundayız. Bu yaşamak zorunda oluşu-
muzu da bir anlamda yönetmek durumundayız. Eğer zaten sorun diye ta-
nımlıyorsanız, sorunu çözeceksiniz, çözmekte zaten bir anlamda bunu yö-
netmek anlamına geliyor.

Bu oturumda çok değerli ev sahibimiz var Yüreğir Belediye Başkanlığı-
mız, bu toplantının belki yapılış sebebi bize ev sahipliği yapan gerek vakfı-
mızın gerek değerli koordinatörümüzün aldığı cesaretle bu mevzunun üstü-
ne gitmesine sebep olan ve bir örnek mahalli girişimci ile bu işi sahiplenen
ve bu çözülmesi gereken bir meseledir demeye çalışan başkanımızla bera-
beriz. Yine bu oturumumuzda kamu bürokrasisi hükümet teşkilatı içerisinde
yeni oluşturduğumuz, daha önce bir takım başka kurum ve kuruluşların eliy-
le yapmaya çalıştığımız bütün işleri bir araya topladığımız Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığımızın çok değerli temsilcisi var. Sonuçta bugünkü soru-
numuzun makro politikalarını ve buna ilişkin çözümleri bir anlamda sosyal
politikalarını hükümet tahtında oluşturacak olan birimimizin yöneticisi olan
bir arkadaş bizimle ve yine bizim hep Devlet Planlama Teşkilatı demeye
alıştığımız ama sonradan Kalkınma Bakanlığı'na, onlarda ne kadar alıştı bi-
lemiyorum, Kalkınma Bakanlığından çok değerli arkadaşımız bizimle bera-
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ber ve yine Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı hoca-
mız bizimle beraber. Ben şu anlamda bunu takdim etmek istedim. Konunun
olabildiğince tarafları bir aradayız. Yani Kalkınma Bakanlığı ayağı Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ayağı, yerel yönetim ve bu sorunu tanımlayan
ideal mahalli otorite ve akademik olarak bu işe bakacak olan tarafların hep-
si bir aradayız. O bakımdan ben bu oturumun özetini çıkartmak anlamında
ve kalıcı sonuçları ortaya koymak anlamında çok önemli sonuçlara eleştiri
olacağını düşünüyorum. Dilerim güzel bir gün olur, güzel bir kapanış olur. İlk
sözü ben Sayın Gökhan Güder beyefendiye bırakmak istiyorum. Buyurunuz
efendim.
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Gökhan GÜDER

Kalkınma Bakanlığı, Daire Başkanı

Türkiye’de İç Göç Kalkınma İlişkisi ve
Kalkınma Bakanlığının İç Göçle İlgili Faaliyetleri

Kalkınma İç Göç İlişkisi

Kalkınma ile İç Göç arasında karşılıklı bir ilişkinin olduğu söylenebilir.
Belirli bir bölge veya sektörde ortaya çıkan gelişme diğer bölge ve sektör-
lerden işgücünü kendisine çekebilmektedir. Bölgeler arası gelişmişlik farkla-
rı, teknolojik gelişmenin tarımda ortaya çıkardığı işgücü fazlası, kamu yatı-
rımlarının belirli bölge ve kentlerde yoğunlaşması gibi hususlar bölgeler ve
sektörler arası işgücü hareketliliğini ortaya çıkarabilmektedir.

Esasen işgücü hareketliliği veya göç ekonominin geneli için olumlu kar-
şılanan bir olgu olabilmektedir. İşgücü hareketleri ekonomideki üretim fak-
törlerinin daha ektin bir şekilde kullanılmasına yol açmakta ve ekonominin
genelinin etkinliğini ve verimliliğini artırabilmektedir.

Göçün göç edilen yerde emek maliyetinin düşürülmesi, yeni işler ve ye-
ni fikirleri ortaya çıkması ve ölçek ekonomisine ulaşılması gibi olumlu etki-
leri olabilmektedir. Yine göç göçün kaynaklandığı yerde gizli işsizliği azalta-
bilmekte, geri dönüş durumlarında göç edilen yerde elde edilen bilgi ve tek-
nolojinin transfer edilmesini sağlayabilmektedir. Göç edenlerin tasarruf eği-
limlerinin toplumun geneline göre daha yüksek olması nedeniyle göç eden-
lerin gelirlerinin belirli bir kısmını geldikleri yerlere aktarmaları o bölgelerin
ekonomik gelişmesi için de olumlu etkiler oluşturabilmektedir.

Göçün üzerinde pek fazla durulmayan bir başka olumlu etkisi de bölge-
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ler arasında ekonomik ve sosyal etkileşimi güçlendirmesi, bölgeler arası
sosyal bağları ve sosyal sermayeyi güçlendirmesidir.

Göçün bir takım olumsuz etkilerinden de bahsetmek mümkündür. Göç
edilen yerde artan nüfusa bağlı olarak kamu yatırım ihtiyacının artması ve
bunun gerekli ölçüde sağlanamaması ve yerleşik olanlarla göçle gelenler
arasında bir takım uyum problemlerinin ortaya çıkması bunlardandır. Göçle
beraber göçün kaynaklandığı yerde göç eden kitlenin niteliklerine bağlı ola-
rak üretken nüfus kaybı, beyin göçü ve ölçek ekonomisinin altına düşülme-
si gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir.

Türkiye’de İç Göçün Gelişimi

Ülkemizde 1965-2000 döneminde yılda yaklaşık 2,7 ila 4,8 milyon kişi-
nin iller arasında göç ettiği bilinmektedir. 2000 yılı nüfus sayımlarına göre
1995-2000 döneminde nüfusun yaklaşık yüzde 7,9’u iller arasında göç et-
miştir. Göçlerin yarıdan fazlası (yüzde 57,8) şehirden şehre göçlerden olu-
şurken, köyden şehre göçler yüzde 17,5, şehirden köylere göçler yüzde
20,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. Burada dikkati çeken husus köyden şehre
göç olduğu kadar şehirden köye de göçlerin olmasıdır.

Malumları olduğu üzere ülkemizde göçlerin akım yönü doğudan batıya
doğrudur. Batı illerinin aldığı göç hızı yüksek, verdiği göç hızı düşük olur-
ken; doğudaki illerin genel olarak verdiği göç hızı yüksek, aldığı göç hızı ise
düşük olmaktadır. İstanbul ve Ege tüm bölgeler için bir cazibe merkezi du-
rumundadır. Ancak İstanbul’a gelen göçler en çok Karadeniz Bölgesinden
gelirken, Egeye göçler en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelmekte-
dir. Akdeniz Bölgesi için ilginç olan hem çok göç alması hem de çok göç ver-
mesidir. Akdeniz Bölgesi Güneydoğu Anadolu’dan göç alırken, İstanbul’a
çok fazla göç vermektedir.

Plan ve Programlarda Göç

Göç olgusu Kalkınma Planlarında da önemli ölçüde ele alınmıştır. 2001-
2005 yıllarını kapsayan 8. Kalkınma planı göçü yönlendirilmesi gereken bir
olgu olarak değerlendirmiş ve göçle mücadele için bölgesel politikaları öne
çıkarmıştır. Plan, bölgeler arası göçü bir sorun olarak nitelendirmiş, göç eği-
limlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulmasını ve bu çerçevede bölge
planlama çalışmalarına devam edilmesini öngörmüştür. Ayrıca plan göçün
fonksiyonel bölge merkezlerine yönlendirilmesini öngörmektedir. 2007-2013
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yıllarını kapsayan 9. Kalkınma planı ise göçün yönlendirmekten çok göç
edenlerin kentlerde ortaya çıkardığı uyum problemlerinin aşılmasını ön pla-
na çıkartmıştır. Bu çerçevede planda kente göç eden vasıfsız ve yoksul in-
sanların aktif istihdam politikalarına yönlendirilmesi, yoğun göç ve çarpık
kentleşme sonucu ortaya çıkan sosyo-kültürel uyum sorunlarını azaltıcı ön-
lemlerin alınması ve kentlerde sosyal uyuma yönelik çalışmaların yürütül-
mesi öngörülmüştür.

Göçle İlgili Proje ve Faaliyetler

Planlarda öngörülen tedbirlerin çeşitli proje ve uygulamalarla belirli ölçü-
de de olsa hayata geçirildiği söylenebilir. Araştırma projeleri olarak 2012 yı-
lı Yatırım Programında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürü-
tülecek olan Türkiye Göç Araştırması ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütü-
lecek olan Türkiye İltica ve Göç Araştırması dikkatleri çekmektedir.

Son dönemde uygulamaya konulan ve kırsal alanların ekonomik ve sos-
yal alt yapılarının güçlendirilmesini öngören proje ve faaliyetler de göçle
bağlantılı olarak ele alınabilir. Bunlardan 2005 yılından bu yana uygulanan
KÖY-DES, 2006 yılından bu yana uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını
Destekleme Programı öne çıkmaktadır.

Göçle ilgili bir diğer önemli faaliyet alanı bölgesel gelişme uygulamaları-
dır. Bu çerçevede 2008 yılından bu tarafa Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde
öne çıkan uygulamalar GAP Eylem Planı, Kalkınma Ajansları Uygulaması
ve Cazibe Merkezleri Programıdır. GAP projesinin büyük ölçüde tamamlan-
masını öngören GAP Eylem Planı ile GAP yatırımlarının kamu yatırımları
içindeki payı yüzde 7’den yaklaşık yüzde 14’e yükseltilmiştir. GAP Eylem
Planı ile 2012 yılına kadar ekonomik, sosyal, alt yapı ve kurumsal kapasite
alanlarında 73 eylem ve 300’ün üzerinde projenin gerçekleştirilmesi öngö-
rülmüştür. Yerel dinamiklerin açığa çıkartılması amacıyla yönetişim mantı-
ğıyla uygulamaya konulan Kalkınma Ajansları bugün 26 bölgede yaklaşık
bin kişilik bir kadroyla hizmet vermektedir. Ajanslar aracılığıyla bugüne ka-
dar 2.850 projeye 560 milyon TL kaynak kullandırılmıştır. Diyarbakır’da pi-
lot olarak başlatılan Cazibe Merkezleri Programı ile göçün ekonomik geliş-
me potansiyeli olan 12 ile yönlendirilmesi öngörülmektedir. Program kapsa-
mında 2011 yılında 79 milyon TL kaynak kullanılmıştır.

Göçle oldukça bağlantılı bir başka önemli uygulama ise valilikler aracılı-

225



ğıyla kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Destek Programıdır
(SODES). 2008 yılında GAP illerinde göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunla-
ra kısa sürede karşılık vermek üzere insan odaklı bir yaklaşımla geliştirilen
SODES’in hedef kitlesinde göç etmişler, yoksul çocuklar, gençler ve kadın-
lar yer almaktadır. SODES’le kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve STK’lar
tarafından gençlik, toplum merkezleri, ücretsiz etüt uygulamaları, üniversi-
te-SBS hazırlık kursları, küçük çaplı sosyal, kültürel ve sportif merkezler,
öğrenci gezileri, mesleki eğitim faaliyetleri, mikro kredi uygulamaları, staj gi-
bi alanlarda hazırlanan projelere hibe desteği sağlanmaktadır. 2011 yılı iti-
barıyla SODES’in kapsamı Adana ve Mersin illerini de kapsayacak şekilde
30 ile çıkartılmıştır. Bugüne kadar SODES’le yaklaşık 500 milyon TL tutarın-
da toplam 4.173 projeye destek sağlanmıştır. 2012 yılı için SODES’in büt-
çesi 250 milyon TL’ye yükseltilmiştir. SODES ile Adana ilinde 2011 yılında
3,9 milyon TL tutarında 39 projenin finansmanı sağlanmıştır. Bu projelerin
17’si STK’lar tarafından yürütülmektedir. Projelerden başlıcaları; Göç Kültü-
rünün Şehre Uyumu, Bir Kapı Araladık, Ben de İş İstiyorum, Umut Evi, SO-
DES’le Açılan Umut Kapısı, Benim de Bir Mesleğim Oldu, Yeni Ufuklar Eği-
tim ve Kültür Merkezi, Seyhan’da Kazanılan Çocuklar gibi projelerdir.

SUNUCU

Gökhan Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Aile ve Soysal Politikalar Bakanlı-
ğı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Ömer BOZOĞLU
bey’e sözü bırakıyorum.

226



Ömer BOZOĞLU

Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü

Türkiye’de İç Göçün Sosyoekonomik Sonuçları

ve Adana Özelinde Değerlendirmesi

Göç konusu, bu coğrafyada yaşayanların bugün tanıştığı bir konu değil-
dir. Tarihsel olarak da Anadolu’da yaşayanların geçmişinde göç önemli bir
yer tutmaktadır. Türkiye nüfusu açısından bakıldığında, günümüzde nüfu-
sun yaklaşık %60’nın bir şekilde bulunduğu, doğduğu şehirden/kentten bir
başka şehre/kente göç ettiği görülmektedir. O zaman üzerinde durulması
gereken nokta, göçün bir sorun olarak görülmesi değil; göçle birlikte ortaya
çıkan problemleri/sorunların üstesinden gelinmesi ve insanların ihtiyacına
nasıl cevap verilmesidir. Çünkü göçle beraber, şehirlerimizin pek çoğunda
göç edenlerden oluşan semtler sorunu, çarpık kentleşme, eğitim, sağlık, is-
tihdam, parçalanmış aileler sorunu ortaya çıkmaktadır.Şehirde yaşayanla-
rın, şehri yönetenler ile ülkeyi yönetenlerin bu hareketliliği göz önünde bu-
lundurarak, yapması gerekenleri zamanında yaparak, ortaya çıkabilecek
sorunları aza indirmek mümkün olabilecektir.
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Adana özelinde, verilere bakıldığında 1990’lara kadar göç alan bir il ol-
duğu görülmektedir. 1990’lardan sonra ise, göç veren bir şehir konumuna
geldiği görülmektedir.

Demografik yapıya bakıldığında, kentli nüfusun yüksek olduğu görül-
mektedir, çünkü nüfusun %88’i şehir merkezinde yaşamaktadır. 2008, 2009
ve 2010 rakamları bu doğrultudadır. İl ve ilçe merkezindeki nüfus artışı Tür-
kiye ortalamasının altında iken, belde ve köyler için de bu durumun tam ter-
si olduğu görülmektedir. Nüfus yoğunluğu olarak kilometre kareye düşen ki-
şi sayısı, Türkiye ortalamasının üzerindedir. Doğurganlık hızı, Türkiye orta-
lamasına yakındır. Ortalama hane büyüklüğü Türkiye’de 4,5, Adana ortala-
ması 4.67’dir.

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı yüksektir ve Türkiye’de 8. il
konumundadır. Net göç hızı negatiftir, yani göç vermektedir. Kişi başına dü-
şen gayri safi katma değer ise Türkiye ortalamasının üstündedir.
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Sağlık göstergelerine bakıldığında, yatakta tedavi veren kuruluş sayısı
24, yine yatakta tedavi veren kuruluş kapasitesi 6098, aile hekimi sayısı
591’dır. Bebek ölüm oranı binde 44 ile Türkiye ortalamasından binde bir pu-
an fazladır. 10 bin kişiye düşen hekim sayısı, diş hekimi ve eczacı sayısı
Türkiye ortalamasına yakın veya eşittir, hastane yatağı sayısı ise nispeten
yüksektir.

Ekonomik göstergelere bakıldığında, tarım kolunda çalışan ortalama nü-
fus, Türkiye ortalamasının üzerindedir. Tarım ağırlıklı bir nüfus yoğunluğu,
coğrafya olarak da bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Ücretli çalışan kadınların
toplam istihdamı ise, Türkiye ortalamasının altında görülmektedir.

Yeşil kart sahiplik oranı, Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu da üzerin-
de durulması gereken bir hususu oluşturmaktadır. Çünkü GSS ile birlikte bu
rakamlar farklı bir noktada tekrar değerlendirilecek ama toplamda 260 bine
yakın yeşil karta sahip vatandaşımız bulunmaktadır.
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Suç oranları açısından, 2008 ile 2009 yılları karşılaştırıldığında, tüm yaş
grupları için suç oranında bir azalma olduğu görülmektedir.

Türkiye iç göç olgusu veya sorunu yaşamaktadır. Hareketliliğin doğudan
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batıya ve kuzeyden yine batıya olduğu görülmektedir. Bunda ekonomik kal-
kınmışlığın, ülkenin coğrafi yapısının ve diğer sosyal olayların önemi bulun-
maktadır.

Bölgelere göre göç oranlarına bakıldığında, Güneydoğu, Ortadoğu Ana-
dolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz’in en çok göç veren bölgeler
olduğu görülmektedir. Göç alan bölgelerinse yine batı bölgeleri olduğu gö-
rülmektedir.

Göç veren bölgelerin sorunlarına bakıldığında; bu bölgelerde geçici aile
parçalanmalarının sıkça yaşanan bir sorun olduğu bilinmektedir. Evin erke-
ği il dışında aileden uzak çalışmakta, çocuklarıyla baş başa kalan kadınla-
rın onların kontrolünü tam anlamıyla sağlayamaması eşinden ekonomik
desteği çoğu zaman alamaması sorunu bulunmaktadır. Gidilen yerde işler
iyi giderse, haneye de olumlu yansıması olmaktadır. Bir müddet sonra da
erkeğin çalıştığı şehre çoluk - çocuk göç etmesi gerçekleşmektedir. Önce
evin erkeği bir şekilde bu hareketliliğe başlamaktadır. Yaz ayları mevsimlik
çalışma ile başlayıp daha sonra da kalıcı bir göçe dönüşebilmektedir. Geçi-
ci mevsimlik işçiler için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yaklaşık
6 milyon kişinin tarım işçisi olarak hareket ettiği ifade edilmektedir. Bu ra-
kam, çok ciddi bir rakamdır.
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Tarım işçilerinin okul çağındaki çocuklarının okula devam edememesi,
sağlık sorunları bulunmaktadır. Adana bu sorunları bilfiil yaşayan kentlerden
biridir. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncülüğünde
Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen projelerle mevsimlik tarım işçilerinin okul
çağındaki çocuklarının okula gönderilmesiyle, bu sorunu en aza indirmeye
yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir.

İnsanımızı doğup büyüdüğü yerde doyabileceği ve mutlu olabileceği bir
ortamın sunulması göçü önleme adına büyük önem taşımaktadır. Yoğun
göç veren bölgelerin tespitiyle, göç haritaları mevcuttur. Geri dönüş politika-
larına hız verilmesi, bir devlet politikası olarak yani köyüne dönecek olan,
kendi şehrine dönecek olanlara teşvikle sağlanabilir.

İstanbul’un 2011 yılı nüfus artışı 400 bindir. Yani bu Türkiye’deki pek çok
Anadolu ilinin toplam nüfusundan yüksek bir nüfus artışı demektir. Bazı şe-
hirlerde göç beraberinde sadece ekonomik bir sorun olarak gelmemekte,
aynı zamanda ciddi anlamda sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını yaptığı çalışmalar çerçevesinde,
Adana özelinde 17 yatılı ve gündüzlü kuruluş bulunmaktadır. Huzurevi, ço-
cuk evleri ve gündüzlü kuruluşlar gibi hizmet birimleri ile hizmetler verilmek-
tedir.

Adana özelinde sokakta çalıştırılan çocuk sayısı 2010 yılında 807 iken,
2011’de 344’tür. Sokakta çalıştırılan çocuk sayısının azalması olumlu bir
gelişmedir; fakat diğer rakamlara bakıldığında olumsuz giden bir durum ya-
şanmaktadır. Zira adli işlem gören çocuk sayısı açısından; mağdur çocuk
sayısı 2010 yılında 1.336 iken, 2011’de 1.616’ya; suça sürüklenen çocuk
sayısı ise 2010 yılında 3645 iken, 2011’de 4.012’ye yükselmiştir.

1986 yılından bu yana sosyal yardımlar çerçevesinde, valilikler ve kay-
makamlıkların yönetiminde sosyal yardımlaşma ve dayanışma aracılığıyla
daha çok maddi yardım boyutuyla hanelerin hayata tutunmasına yönelik bir
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politikalar devam etmektedir. Yeni dönemde bu politikayı sadece sosyal yar-
dım boyutuyla kalmayıp sosyal hizmetlerle birleştirerek destek vermek ya
da aileden birisinin hayatını güçlendirerek ailenin nesiller boyu yoksulluğu-
nun dönüştürülmesinin imkan ve zeminini oluşturmak amaçlanmaktadır. Ai-
le Sosyal Destek Programı (ASDEP) olarak adlandırılan bu programda AS-
DEP çalışanın ulaştığı hanede tespit ettiği sorunu bütüncül olarak ele alma-
sı planlanmaktadır.

Yoksul bir aile için, yoksulluğu giderildiğinde eğer ailenin sorunu çözüle-
cekse mesele bulunmamaktadır. Ancak, ailede okula gitmeyen, eğitim al-
ması gereken bir çocuk varsa ve eğitime gitmiyorsa, bununla ilgili çalışma-
lar yapmak veya ailede bir hasta, yaşlı varsa bunun çözümünü gerçekleş-
tirmek gerekmektedir.

Adana SHM Yapılanması

Adana özelinde nüfus ve mesafe uzaklıkları da göz önünde bulundura-
rak 7 yeni sosyal hizmet merkezinin, 2023 yılı hedefi içinde faaliyete geçiril-
mesi planlanmaktadır. Merkezlerin hızla faaliyete geçmesini sağlamak da
önemli hedeflerdendir.

Sosyal hizmet merkezlerinde, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek, sosyal
hizmet müdahaleleri ve takibini gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, er-
kek, özürlü ve yaşlı bireylere koruyucu - önleyici, destekleyici, geliştirici hiz-
metlerle rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşı-
labilir biçimde ve gerektiğinde de diğer kamu ve kuruluşları, yerel yönetim-
ler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği içinde sunul-
masından ve hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü kuruluşlar
olarak hizmet verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca sadece kamunun sunduğu
hizmetleri değil, yerelde sunulan hizmetleri de bir havuzda birleştirerek ge-
rekli koordinasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

Bu merkezlerin işleyişine bakıldığında; aile sosyal destek çalışanından
gelen bilgi ve verilere göre alanda mesleki çalışmalar yapmak, eğer ailede
psikolojik sorunlu bir birey varsa bununla ilgili sosyal hizmet merkezindeki
psikologla aileye gerekli psiko-sosyal desteği sağlamak, bu merkezde bu
sorun çözülemiyorsa en yakın sağlık kuruluşu ile irtibata geçerek, bireyin bu
sağlık kuruluşu ile buluşması arasındaki koordinasyon sürecini yönetmek,
bir veri tabanı üzerinden de bu hane bilgilerinin izlenerek sonucunu da gör-
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mek, sosyal hizmet merkezi sorumluluk bölgesine ait risk haritasını çıkar-
mak, alan taraması sonuçlarına göre sunulacak sosyal hizmet modelini be-
lirlemek ve yine sosyal hizmet verilen birey ve ailelere ilişkin sosyal incele-
me ve izleme değerlendirmeleri yapmak, Bakanlığa ait yatılı hizmet veren
kuruluşlarının yatılı hizmet kısmına kadar olan süreci bu merkezden yönet-
mek şeklinde özetlenebilecek bir işleyiş planlanmaktadır.

Özellikle şu nokta çok önemlidir ki Türkiye’de bazı kurum ve kuruluşların
vermiş olduğu hizmetlerin isimleri söylendiği zaman zihinlerde bir hizmet
modeli şekillenmektedir. Okul dendiği zaman, nasıl bir fiziki mekanı var ve
nasıl, bir hizmet sunulur bunlar bilinmektedir. Sağlıkla ilgili veya diğer kuru-
luşlarla ilgili benzer durum söz konusudur. Ama gündüzlü sosyal hizmet ve-
ren kuruluşlar olarak bakıldığında bunların hem çok yaygın olmadıkları hem
de içeriklerinin de çok bilinir olmadıkları görülmektedir. Bundan sonra, top-
lum merkezi, aile danışma merkezi ve çocuk gençlik merkezi gibi farklı isim-
ler altında hizmet yürüten merkezlerin tek bir isim altında birleştirilerek, me-
kan, insan kaynağı ve hizmet standardının oluşturulması önemli hedefler-
dendir. Bununla birey ve ailelerin ihtiyaç duyduğunda sosyal hizmetlerle il-
gili bir konuda nereye başvurabileceğinin belli olduğu, daha kolay ulaşabi-
leceği ve daha kolay zihninde şekillendirebileceği bir hizmet modeli hayata
geçirilecektir.

2009 yılında gerçekleştirilen Türkiye’de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları Araş-
tırmasının sonuçları bu çalışma için bazı veriler sağlamaktadır. Buna göre;

• Ailelerin yaklaşık %70’i herhangi bir desteğe veya eğitime ihtiyaç
duymadığını belirtmektedir. Dolayısıyla, ASDE çalışanı için öncelikli
hedef kitle Türkiye’deki ailelerin yaklaşık %30’udur.

• 2 milyon 751 bin kişi ülkemizde gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırı al-
tında yaşamaktadır. Bu da yaklaşık olarak 2 milyon 713 bin haneye
yani Türkiye’deki hanelerin %16’sına tekabül etmektedir.

• ASDEP’in birincil hedef kitlesini Türkiye’deki hanelerin en az %16’sı
(2.713.000) en çok da %30’u (5.400.000) oluşturmaktadır.

• Öncelikli hedef kitleye tarama, yönlendirme ve izleme hizmetleri, ge-
ri kalan hanelere ise ağırlıklı olarak tarama ve yönlendirme hizmetle-
ri sunulacaktır.
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Kurgulanmış olan sosyal hizmet modeli, kısaca değerlendirildiğinde;
özürlü ve yaşlılar, şehit yakınları, gaziler, toplum hizmetleri, aile danışma,
şiddeti önleme ve çocuk hizmetlerinin tek elden ve bir komisyon marifetiyle
ve sahadan gelen bilgilerin yönetildiği bir sistemi öngörülmektedir. Sorum-
luluk bölgesindeki aile ve toplum hizmetleri ile kadınlara, çocuklara ve genç-
lere, özürlü ve yaşlılara, şehit yakını ve gazilere yönelik olarak;

• ASD çalışanından gelen bilgi ve verilere göre alanda mesleki çalış-
malar yapmak.

• Sosyal hizmet merkezi sorumluluk bölgesine ait risk haritasına ilişkin
ilgili verileri toplamak ve risk haritasını oluşturmak.

• Alan taraması sonuçlarına göre sunulacak sosyal hizmet modelini
belirlemek ve belirlenen sosyal hizmet modelini uygulamaya almak
için işlemleri tamamlamak.

• Sosyal hizmet verilen birey ve ailelere ilişkin sosyal inceleme, izleme
ve değerlendirme yapmak.
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• Gündüzlü hizmet veren kuruluşların hizmetlerini tek çatı altında yü-
rütmek.

• Yatılı hizmet veren kuruluşların yatılı hizmet kısmına kadar olan iş-
lemleri yürütmek.

• Yatılı kuruluşların ihtiyaç duyduğu mesleki faaliyetleri yerine getir-
mek.

• Resmi ve özel sosyal hizmet kuruluşlarının açılış işlemlerini ve dene-
timini yapmak.

amaçlanmaktadır.

Burada sahadan gelen alan tarama sonuçlarının işlenmesinde aşağıda-
ki gibi bir süreç öngörülmektedir.

Başvuru, ihbar veya hane taramasıyla başlayan süreç, sonrasında ince-
leme, sosyal hizmet merkezinin gerekli yönlendirmeleri ve bilgilendirmeyi
yaptıktan sonra takibinin da yapıldığı bir hizmet modeli kurgulanmıştır. Yani
sahadan saha görevlisinin aldığı bilginin merkezde işlendiği ve daha sonra
da kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlayan bir
sistem öngörülmektedir. Birimlerin ve vatandaşın ihtiyaç duyduğu, merkez-
den ve yerelden üretilen hizmetlere daha hızlı ulaşabilmesini sağlayan bir
süreci de beraberinde getiren bir hizmet modelidir.
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Özetlemek gerekirse; sosyal yardım alanında yapılan çalışmaların, sos-
yal hizmetlerle birleştirilerek, daha hızlı, daha etkin ve hane tabanlı bir hiz-
met modelini hayata geçirerek aile ve bireylerin ihtiyaç duyduğu, kamunun
sunduğu hizmetlerden en etkin bir şekilde faydalandırılması hedeflenmek-
tedir. Bununla ilgili olarak da Türkiye genelinde, çok sayıda sosyal hizmet
merkezinin faaliyete geçmesi öngörülmektedir. Bu çalışma nihayete ulaştı-
ğında göçle gelen sosyal sorunlara da daha hızlı ve etkin çözüm bulmanın
mümkün olabileceği ortadadır. Ayrıca sadece Adana özelinde değil, diğer
şehirlerde de benzer sosyal sorunlara çözüm için bu modelin önemli katkı
sağlaması söz konusu olacaktır.
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Prof. Dr. Ing. Yusuf GÜRÇINAR
Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

İç Göç ve Yoksulluğun Adana’nın Kentleşmesinde

Yarattığı Sorunlar, Çözüm ve Yönetim Önerileri

Giriş

Adana 1940’lı yılların ortalarından itibaren sağlık, eğitim, ticaret, alışve-
riş, eğlence, ulaşım olanaklarının gelişmesi, tarım, inşaat ve sanayi alanla-
rında artan oranlarda işgücüne ihtiyaç oluşmasına paralel kırsal kesimde
yüksek doğum oranı ve tarımın mekanizasyonu ile iş alanları daralan nüfus
için önemli çekim merkezlerinden biri olmuştur.

1980’lerin ortalarından itibaren ülkemizde yaşanan terör olayları netice-
sinde can güvenliği kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin-
den batıya doğru bir iç göç hareketi başlamış ve Çukurova bölgesi bu göç-
ten de en çok etkilenen bölge olmuştur.

Göç toplumu sosyal, kültürel, ekonomik, politik alanlarda derinden etki-
lemekte, kentin gelişiminde ve şekillenmesinde etkin olmaktadır.

Bu bildiride Göç ve kentleşme ile ilgili saptanan sorunlar ve sorunlara
ilişkin çözüm önerileri ve yönetim modeli tartışılmıştır.

Kentin genel durumu

Adana ili nüfusu yıllar itibariyle artış eğilimi göstermektedir. İlk Nüfus sa-
yımı olan 1927 de nüfusu 72.652 iken 28.7 kat artarak 2010 yılında
2.085.225’e çıkmıştır. 1927 yılında Şehir nüfusunun toplam nüfus içerisinde
ki oranı %36 iken, bu oran 2000 yılında %76’ya çıkmıştır.
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2000 yılında Adana nüfusunun % 71,1’i bu ilde doğan %28,9’u ise baş-
ka illerde (sırası ile Urfa, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır ve diğer) doğan ki-
şilerden oluşmaktadır. İklimsel yapısı ve yaşam şartları uygun olan Adana’yı
tercih eden kimselerin göç sebeplerinde;

• Terör ve can güvenliği gibi zorunlu göç nedenleri,

• İşsizlik, geçim sıkıntısı gibi ekonomik nedenler,

• Deprem, doğal afetler gibi fiziksel nedenler,

• Aileler arası kan davaları, töre, etnik ve hemşericilik dayanışması,
hane halkından birine olan bağımlılık, evlilik, daha iyi yaşam ortamı
isteği vb.. sosyal ve kültürel nedenler,

• Eğitim, sağlık, tayin ve atamalar vb. nedenler ön plana çıkmaktadır.

Adana’nın ekonomik yapısı sektörel bazda değerlendirildiğinde beş
önemli sektörün ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sektörler; tarım, sanayi, ti-
caret, ulaştırma ve sağlıktır. Tarım sektöründe mekanizasyonun halen de-
vam etmesi ve sanayi sektöründe son on yıl içinde farklı kapasitelerde 50’ye
yakın fabrikanın kapanması, kamu yatırımlarının çok az olması, yatırımlara
verilen teşviklerin ülke ortalamasının çok altına düşmesi, sanayicilerin yeni
fabrika açmak yerine mevcudu yeni çevre yasalarına göre ve yeni teknoloji-
ler ile modernize etme yoluna gitmeleri, yılda ortalama 50 bin civarında göç-
le gelen vatandaşlarımızın her hangi bir meslek sahibi olmamaları işsizlik
oranının hızla artmasına neden olmuş ve 2010 yılında % 19,1 ile ülkemizde
ilk sıraya yerleşmiştir. İşsizlik paralelinde artan yoksulluk kentsel mekâna,
sosyokültürel yapıya ve ekonomiye yansıyarak sorunlara neden olmaktadır.
Bu sorunlardan önem arz edenleri aşağıda kısaca ele alınmıştır.

• DİE, 2000 sayımlarına göre il sınırları içerisinde toplam 469.189 ko-
nutun bulunduğu 253.447 binanın yaklaşık yarısının imarsız ve gece-
kondu olarak yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Kentin en verimli
tarım arazileri üzerinde rastgele gelişmekte olan Gecekondu bölgele-
rinin büyük bir bölümünde içme suyu, sokak drenajı, kanalizasyon ve
yol çok yetersizdir. Yerleşimlerin yakın çevrelerindeki yolların kapasi-
teleri ihtiyacı karşılayamadığından ulaşım ve taşımacılık çok zor şart-
larda yapılabilmektedir. Sonradan götürülebilen içme suyu, kanali-
zasyon ve diğer kamu hizmetleri pahalıya mal olmaktadır. Kentsel
alanları ve donatıları inşa etmek, bakımını yapmak ve yönetmek için
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zaten çok az olan kaynaklar, bu masraflı hizmetler nedenleri ile yeter-
siz kalmakta, çöküntü alanları oluşmaktadır.

• Gecekondu dâhil yeterli kiralık mekânın olmaması ve talebin sürekli
artması sonucu kira fiyatlarında artış ve arsa spekülasyonu olmakta-
dır.

• Çok değerli tarım toprakları üzerine kurulmuş ve günümüzde büyük
bir bölümü organize sanayi bölgesine nakil edilmekte olan sanayi te-
sislerinin ve bunları çevreleyen ve halen büyümekte olan plansız yer-
leşim bölgelerinin etkisi ile de hava, su ve toprak kirliliği had safhaya
ulaşmakta, toprak niteliğini tamamen kayıp etmekte, çevre sorunları
artmaktadır.

• Adana ‘ya göç hızla devam etmekte fakat kente gelen vasıfsız insan
sayısından daha çok kalifiye insan kenti terk etmektedir. Örneğin;
Adana’ya 2010 yılında 53.096 kişi göç etmiş ve 57.402 kişi ise Ada-
na’dan göç etmiştir, net göç hızı %0. -2.1 olmuştur.

• Okul, cami, sağlık merkezi gibi donatıların eksikliği sosyal ve kültürel
sorunların artmasına neden olmaktadır. Eğitim seviyesi düşmekte,
sağlık imkânları yetersiz kalmakta, sokak çocukları ve madde bağım-
lısı çocukların sayısı dolayısı ile kap-kaç, hırsızlık, cinayet, gasp ve
fuhuş suç oranları artmaktadır. Suç örgütleri göç eden insanları daha
kolay kandırabilmekte ve saflarına dâhil edebilmektedirler. Yaşları kü-
çük sokak çocukları, terör ve organize suç örgütlerince kullanılmak-
tadır. Emniyet kuvvetlerinin kadroları artan suçlu nüfusu ve suç çeşit-
leri karşısında yetersiz kalmaktadır.

• Özellikle 1980 sonrası zorunlu göç ile gelenler Adana ile kaynaşma-
makta, kent çevresinde göç ettikleri yörelerin sosyokültürel özellikle-
rini taşıyan kendi içinde kapalı yaşam adaları oluşturmaktadırlar. Ya-
pabildikleri işlerin süreksizliği ve güvensiz oluşu dolayısıyla en düşük
gelir getirisi olması itibariyle giderek yoksullaşan kesimin kişiliğini, et-
nik grubu, dini ve mezhebi şekillendirmektedir.

• Sanayileşme olmaksızın kentin özellikle vasıfsız göç kaynaklı nüfusu
büyümekte, dengesiz kentleşmesine paralel işsizlik artışı kronikleş-
mekte, kayıt dışı ekonomi hızla gelişmekte tablacılık ve işportacılık
gibi faaliyetler yaygınlaşmaktadır.
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• Gelir düzeylerinin arasındaki farkın artması psikolojik baskıya neden
olmaktadır. İş ya da ev bulamayan Göçmenler, sayılarının çokluğunu,
kentteki kendi şartlarına uygun konut sayısının yetersizliğini veya
kendi vasıfsızlıklarını düşünmemekte iş ya da ev bulamamasının ne-
denini kendisinin başka mezhepten veya etnisiden olduğu gibi çeşitli
faraziyeler oluşturarak olumsuz düşünceler üretmektedir. Bu tür dü-
şünce ve ön yargılarla kentten soyutlanmaya başlayan bireyler bu tür
olumsuzlukları kendi aralarında paylaştıkça bir “biz” ve “onlar” ayırı-
mı yargısı oluşmaktadır.

Sorunların çözümü için alınan önlemler

Devletimizin bu konulardaki duyarlı ve planlı yaklaşımları sorunların çö-
zümüne yönelik önemli mesafelerin alınmasını sağlamaktadır. 2002 yılın-
dan bu yana yoksullukla mücadele çok boyutlu yaklaşımlarla ele alınmıştır.
2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma planındaki başlıklarından biri
“Gelir dağılımının iyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele”
olarak belirlenmiştir. Bu başlık altında yoksulluk ve gelir dağılımında ki den-
gesizliğin sürdürülebilir büyüme, istihdam, eğitim, sağlık ve çalışma hayatı
politikaları ile kalıcı bir şekilde azaltılması ve toplumsal hayatın dışında ka-
lan dezavantajlı kesimlerin hayat şartlarının iyileştirilmesi amaçlayan önce-
likler yer almaktadır. Bu kapsamda kayıt dışı çalışan yoksulların sosyal gü-
venlik kapsamına alınması, yoksul kesime yönelik hizmetlerin bu kesimin
üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte olması yoksul kesime yönelik
ekonomik faaliyetlerin güçlendirilmesi öngörülmektedir.

2008 yılında başlatılan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafın-
dan yürütülen Sosyal Destek Programının (SODES) 2011 yılında Adana
ilinde pilot olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede; Adana ilin-
de dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynak-
lanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ih-
tiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendir-
mek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha
aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sa-
nat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen program bazlı yeni bir model
uygulaması başlatılmış ve bu program başarı ile sürdürülmektedir.

Kentsel yaşama uyum sağlama konusunda Belediyelerimizce toplum,
kültür ve eğitim merkezleri açılmakta, özellikle eğitim ve beceri kazandırma-
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ya yönelik faaliyetlerin olumlu sonuçları üzerine merkez sayıları arttırılmak-
tadır.

Kentsel sorunların çözümü çerçevesinde Toplu Konut İdaresi devreye gi-
rerek Gecekondu ve kentsel dönüşüm gerektiren alanlarının bir bölümünde
2003-2012 yılları arasında toplam 12.896 konutun tüm sosyal donatıları ile
yapımını gerçekleştirmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi ise orta gelir guru-
buna hitap eden 565’i villa olmak üzere toplam 862 konut üretmiştir.

Kentteki toplam 469.189 konutun yarısından fazlasının (gecekondu)
imarsız ve niteliksiz yapılar olması ve bu bölgelerde yaşayan halkın yoksul-
luk sınırı civarında olması nedenleri ile kamu kurumlarınca gerek yapılan
konutların gerekse sağlanan maddi imkân ve desteklerin yoksul kesim nü-
fusunun yaklaşık % 5’ini karşılayabilmektedir.

Mevcut kaynakları en uygun kullanabilmek ve ihtiyaç sahiplerinin sosyal
kültürel, ekonomik ve barınma sorunlarını çözebilmek için muhatap olan
kimselerin katılımını içeren yapılanmalara gidilmesi gerekmektedir. Bu tür
yapılanmalara en uygun modellerden biri kent kooperatifçiliğidir.

Sorunların çözümü ve yönetimi için model önerisi:

Kent Kooperatifçiliği

Kar amacı gütmeyen, değişik teşvikler alan ve konu ile ilgili muhatap
olan kimselerin tamamının katılımının sağlandığı kooperatifleşme ile kent-
sel dönüşümden sosyal faaliyetlere kadar pek çok alanda hizmet yapmak
ve hedeflenen işlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alarak istihdam ya-
ratmak mümkün olacaktır. Örneğin:

• Afete karşı dirençsiz bulunan yapı stokunu ve Gecekondu bölgeleri-
ni ıslah etmek için dönüşüm alanlarında yaşayanların bir araya gele-
rek ilgili kesimlerle birlikte kentsel estetiği, kaliteyi, kültürel değerleri
ve çevresel duyarlılığı üst seviyeye çıkaracak nitelikte dönüşüm pro-
jelerini hazırlamaları.

� Öncelikle kooperatiflerin, 1163 sayılı Kooperatifler kanunu gereği
vergi, harç vb. muafiyetleri bulunmaktadır. Kooperatifler belirli ko-
şulları yerine getirmeleri halinde kurumlar vergisinden, konut tes-
liminde KDV’den muaftırlar. İnşaatlarda da KDV %18 değil %1
oranında uygulanmaktadır. Ayrıca müteahhidin hedeflediği en az
%15-20 karında kooperatife kalacağı düşünülürse kooperatifler
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müteahhitlere göre çok kaba hesapla, en az %45 oranında düşük
maliyetle dönüşümü gerçekleştirebileceklerdir. Bu da gerçekten
dar gelirli olanların konut, işyeri ve sağlıklı kentsel çevre edinme-
lerinde çok önemli bir orandır.

� Kar amacı gütmeyen dar gelirlilerin dönüşüm alanlarında kuracak-
ları kooperatifler kamu kaynaklarından ucuz kredi sağlayabilecek-
lerdir.

Bu hususta örnek olarak başarı ile yürütülmekte olan, kooperatifleşme
organizasyonlarının oluşumunda ve Mimari planlamalarının hazırlanmasın-
da Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner sermayesi üzerin-
den büyük ölçüde katkı sağladığım ve Adananın ilk ve en büyük kentsel dö-
nüşüm projeleri olan; 2880 konutluk “Halk Kent” ve 4328 konutluk “Öğret-
men Kent” projelerini gösterebilirim.

Resim 1: Adana Belediye Evleri Resim 2: Dönüştürülen Adana Öğretmen Kent

• Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer Sosyal fonlardan sağlanan
kaynaklarla;

� Mahalle Kreşleri açılarak çocuklara ve dolaylı olarak annelere eği-
tim verilmesi,

� Yaşlılar için huzur evleri kurulması ve işletilmesi,

� Özürlüler için iyileştirme merkezleri kurulması ve işletilmesi,

� Hasta bakıcılığı ve hemşirelik hizmetleri verilmesi,

� Kimsesizler için barınma imkânı sağlayacak mekânların tesis edil-
mesi ve işletilmesi,
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� Şiddete uğrayan kadınlara hizmetler verilmesi,

� Kadınların el becerilerini değerlendirebilecek üretim ortamları ya-
ratılması,

� Ürünlerin pazarlanabilmesi için organizasyonlar yapılması,

� Kentsel uyum sağlayabilmek için sanat gösterileri, spor aktivitele-
ri, sergiler ve söyleşiler için organizasyonlar yapılması mümkün
olacaktır.

Üretim ve hizmet alanlarında faaliyette bulunacak kooperatiflerin üyeleri
dolaylı olarak istihdam edilmiş ve düzenli bir gelire kavuşturulmuş olacak-
lardır. Kooperatiflerin bir üst birlik kurularak buna bağlı olarak çalışmaları
olası hukuki veya finansal sorunların çözümünde ve pazarlama faaliyetle-
rinde faydalı olacaktır. Bu hususta, Adana Kooperatifler Birliğinin, ADANA-
KOOP’un önderliğinde kurulan, kendilerine AB projeleri hazırlayarak destek
vermiş bulunduğum, yedi ayrı kadın kooperatifi “S.S. Akdeniz Kadın Kültür
ve İşletme Kooperatifleri Birliği” ismi altında birlik haline getirilerek Türki-
ye’de ilk defa kadın kooperatifleri birliğinin oluşturulmasını ve bu kooperatif-
lerin başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini örnek olarak verebili-
rim.

Gündem 21 in kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefle-
yen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küre-
sel uzlaşma ve bu konuda takip edilen ülkesel politikaların en üst düzeyde-
ki eylem planıdır. Gündem 21’in belirleyici özellikleri başında “toplumsal uz-
laşma olmadan sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılamaz” görüşü gel-
mektedir. Önerilen Kooperatifleşmelerin doğrudan çalışma konusuna mu-
hatap olacak fakat çok farklı yörelerden ve görüşlere sahip kimselerle yapı-
lacak olması, toplumsal uzlaşmanın sağlanmasına, kentlilik bilincinin artma-
sına, yoksulluğun azaltılmasına ve sosyal bütünleşmeye de önemli katkılar
sağlayacaktır.

Sonuç ve öneriler

Göç hangi türde ve kapsamda olursa olsun kentte ekonomik, sosyal, kül-
türel, ekolojik ve asayiş sorunlarının ortaya çıkmasına ve bu sorunlardan
var olanların daha da derinleşerek büyümesine yol açmaktadır. Bu nedenle
mevcut kentsel sorunların çözümünün dönemsel olacağını, kentsel sorun-
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larla baş edilebilmesi ve kentsel mekânın değişiminin yönetilebilmesi için
dönemsel özgün sorunlara cevap verebilecek esneklikte stratejilerin gelişti-
rilmesi ve bunun için sürekli araştırma yapan merkezlerin kurulması gerek-
mektedir.

Terör kaynaklı zorunlu göçün gelecek dönemlerde azalarak ortadan kal-
kacağı, fakat göç sorununun bitmeyeceği, ekonomik, sosyal ve kültürel ne-
denlerden kaynaklanan göçün devam edeceği ve önümüzdeki yıllarda ku-
raklık ve deprem, deniz seviyesinin yükselmesi vb. çevre sorunlarından do-
layı bu kez bu güne kadar Adana’ya çok az göç vermiş Van gibi bölgelerden
dahi büyük oranda göçler olabileceği dikkate alınmalıdır.

Yoksulluk ve yoksunluk problemini çözebilmek için neler yapılabileceği-
nin göç eden insanlarla birlikte planlanması ve onların umutlarını, beklenti-
lerini dikkate alan çözümlerin birlikte geliştirilmesi yararlı olacaktır. Yoksul-
luğu azaltma çabalarına kamu ve özel kesim ile birlikte sivil toplum kuruluş-
larının da etkin bir şekilde katılımları sağlanması yararlı olmaktadır.

Göçmenler, en temel kentsel kamusal hizmetlerden yoksun, aile ve kıs-
men hemşerilik dayanışması içinde, bir biçimde var olabildikleri gecekondu-
larla barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Kent hızla büyümekte kentli-
leşme hızı, kentleşme hızına ayak uyduramamakta; plansızlık, kaçak yapı-
laşma kentsel dokunun, tarihsel mirasın ve doğal çevrenin artan bir şekilde
bozulmasına neden olmaktadır. Deprem olgusu dikkate alınmadan inşa
edilmiş yapıların, korunması gerekli doğal, tarihi ve kültürel varlıkların bu-
lunduğu alanlarda ki kaçak yapılaşmaların, Gecekondu alanlarının ve altya-
pı sorunlarının çözümünde ve ekonomik ve fiziksel çöküntüye uğramış böl-
gelerin iyileştirilmesinde “kentsel dönüşüm projeleri” artan bir şekilde önem
kazanmaktadır.

Kentsel dönüşümün başarılı ve sürdürülebilir olabilmesi ve kent ile bü-
tünleşebilmesi için; gelecekte yaşayacak kimselerin planlama ve uygulama
sürecine dâhil edilmesi, mahalle varlığının devam ettirilmesi ve yeşil alan,
altyapı, eğitim ve sosyal donatı yaratmak yoluyla yaşanabilir ve kalitesi ar-
tan çevreler sağlanması gereklidir.

Yoksulların bir araya gelerek kendi sorunlarını çözmede en etkin yöne-
tim modeli Kent Kooperatifçiliği olacaktır.

Kooperatifin sosyal ve eğitim etkinlikleri, kentli kültürünün yaygınlaşma-
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sını, gençlerin, kadınların, yaşlıların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif
olmalarını sağlayacaktır. Dar gelirlilerin tek başına yapamadığı çeşitli etkin-
likler yanı sıra çeşitli kurslar ve eğitim programları kooperatif çatısı altında
yapılabilecektir.

Kooperatiflerin demokratik yapısı, dar gelirlilerin ortak olması, yasalara
uygun hareket etmesi, kayıtlı bir sistem oluşu, denetime tabi olması kentsel
dönüşüm projelerin de şeffaflığı ve adilliği sağlayacaktır. Dönüşümün kent
genelinde istihdam yaratması ve sosyal etkinlikleri, kentin sosyal ve ekono-
mik kalkınmasına da katkıda bulunacaktır.
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Adana, özellikle 80’li yıllardan itibaren gerek işsizlik gerekse terör nede-
niyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan başta olmak üzere Türkiye’nin her
tarafından yoğun göç almıştır. Bölgenin coğrafik yapısı ve yaşam şartlarının
uygunluğu göçü arttıran önemli nedenlerden biridir. Yüreğir ise bu durum-
dan Adana boyutunda en çok etkilenen ilçemiz olmuştur. Adana’ya göçle
gelenlerin ilk yerleştiği yerin Yüreğir olduğu söylenebilir.

İlimizin beş merkez ilçesinden biri olan Yüreğir, Seyhan ve Ceyhan ne-
hirlerinin ortasında, tabiri caizse Çukurova’nın merkezinde yer alır. Seyhan
Nehri’nin yanı başında kurulmuş olan Yüreğir İlçesi genelde düz ve ovalık
bir fiziki yapıya sahiptir. İlçeye bağlı köylerin ve bucak merkezlerinin yerle-
şim alanı E-5 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde kalmaktadır.

03.06.2008 tarih 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İl-
çe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna
göre 29.03.2009 tarihiyle birlikte İlçemiz, Yüreğir ve Sarıçam olmak üzere
iki merkez ilçeye ayrılmıştır. 8.000 ha alana sahip olan Yüreğir, bölünmeyle
birlikte ve yeni katılımlarla 85.000 ha alana ulaşmıştır.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Siste-
mi) verilerine göre Adana merkez nüfusu 1.617.284’dür. Göçle gelen nüfus
oranı ise %39 seviyesindedir. Aynı dönemde Yüreğir İlçesi merkez nüfusu
421.692’dir. Ancak nüfusun %50,80’ini iç göçle değişik zamanlarda gelen
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vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu durum dikkate alındığında Yüreğir’de
göçün getirdiği sorunların çok daha ciddi boyutlarda olduğu ifade edilebilir.
Bu yapının bir sonucu olarak da İlçemizde çok kültürlülük görülmektedir.

Yüreğir gerçekliğinin diğer bir çarpıcı ifadesi olarak 102.000 bağımsız
konutun %80’inin uygunsuz yapılardan oluşması göçün oluşturduğu tahri-
batı ortaya koyan önemli bir tespittir. Ayrıca 1998 yılı Deprem Yönetmeliğin-
den önce yapılan yapıları da göz önüne alırsak Yüreğir’deki yapıların %91’i
risk altındadır.

2006 yılında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Türkiye’nin GSYİH’si
içindeki paya göre Adana merkez ilçeleri Türkiye genelindeki sıralamada
Seyhan İlçesi %1.63 pay ile 9. sırada iken Yüreğir İlçesi % 0.58 pay ile 39.
sırada yer almaktadır.

İlçemizde okur-yazar oranı % 84 seviyesindedir. Özellikle kadın nüfusun
eğitimsiz olması istihdam edilmelerini engellemektedir. Dolayısıyla kadının
toplumsal yaşama katılamamasının sonuçları olarak aile yapısı ile ilgili çe-
şitli sosyo-ekonomik sorunlar ortaya çıkmakta ve kadına şiddetin önü açıl-
maktadır. Diğer bir sonuç olarak da çocuklar ve gençler madde bağımlılığı
gibi olumsuz yönlendirmelere maruz kalmaktadır. Sosyal yapıdaki bu bo-
zukluklar toplumda bilgi ve hoşgörü eksikliğine, yanlış yaklaşımlara, olum-
suz tutumlara, çevre koşullarının yetersizliği ile birlikte tam bir kaosa dönüş-
mekte, zaman zaman yerli yabancı ayrımının yapıldığı da görülmektedir.
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Tüm bunların sonucu olarak özellikle son yıllarda nitelikli göç verip nite-
liksiz göç aldığımızı düşünürsek Yüreğir’de sosyal ve kültürel yaşam kalite-
si her geçen gün düşmekte, suça meyilli toplumsal yaşam baskın hale gel-
mekte ve entegrasyon sağlanamamaktadır.

Bu koşullar altında başta Yüreğir Belediyesi olmak üzere diğer kamu ku-
rumlarına önemli görevler düşmektedir. Ancak Belediyemizin bütçesi yıllar-
dır biriken ve çözüm bekleyen bu toplumsal sorunların önüne geçmeye yet-
meyeceğinden tüm kurumların katılımı ile çözümler üretilmelidir. Adana Va-
liliği koordinasyonunda merkezi idarenin de desteğini alarak Büyükşehir Be-
lediyesi ve ilgili kurumlarla sonuca gidilebilir. Aksi halde sorunlar giderek bü-
yümekte, Adana ve Çukurova Bölgesini zor koşullar beklemektedir.

Ancak Yüreğir Belediyesi bünyesinde tüm imkansızlıklara rağmen
KENTGES (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Mü-
dürlüğü Bütünleşik Kentsel Gelişim Stratejisi) Belediye Eylemleri 2010-
2023 Eylem Planın’da öngörüldüğü gibi yeni ve nitelikli proje çalışmaları
başlatılmış ve önemli mesafeler kat edilmiştir. Yerleşmelerin mekan ve ya-
şam kalitelerinin arttırılması ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanması-
na yönelik olarak Yüreğir’de 8 ayrı mahalle kentsel dönüşüm kapsamına
alınmıştır. Kışla, Başak, Karacaoğlan, Serinevler, Akıncılar, Cumhuriyet ve
Yavuzlar Mahallelerinde uygulanacak olan kentsel dönüşüm ile birlikte İlçe-
mizin çehresi değişecektir. Çalışmalar hızlı bir şekilde gelişerek devam et-
mekte ve bu yönüyle de tüm Adana’ya örnek olmaktadır. Kentsel dönüşüm
kavramını gündemde tutmak ve kenti bu duruma psikolojik olarak hazır ha-
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le getirmek noktasında Belediyemiz 17 Aralık 2009 tarihiyle birlikte öncü ro-
lünü üstlenmiştir.

Kentsel dönüşüm ile Yüreğir’de bir taraftan düzensiz ve yıkık binaların
ortadan kaldırılmasıyla gettolaşmanın önüne geçilecek, diğer taraftan dep-
reme dayanıklı, güvenlikli, sağlıklı ve sosyal donatılarıyla yaşanılabilir kent-
sel mekanlar oluşturmak mümkün olacaktır. İşsizlik ve beraberindeki prob-
lemlerin çok yoğun olarak yaşandığı İlimizde inşaat sektörünün harekete
geçmesiyle yeni istihdam olanakları oluşacak, ekonomik canlılık sağlana-
caktır.

İlçemiz sınırları içerisinde önemli bir diğer çalışma olarak kültürel ve sos-
yal donatı ve hizmetlerin kent ve mahalle düzeyinde dağılımının dengeli ve
yeterli hale getirilmesi noktasında büyük adımlar atılmıştır. Mesleki eğitim-
lerle birlikte kültürel eğitimlerin ve etkinliklerin yapılması adına modern, her
türlü ihtiyaca cevap verebilen 6 adet Kültür Evi yapılmış ve halkımızın hiz-
metine sunulmuştur. Levent, 19 Mayıs, Kiremithane, Yamaçlı ve Köprülü
Mahallelerinde oluşturulan Kültür Evleri, konumları itibariyle merkez mahal-
lelerine ve İlçe geneline hitap etmektedir. Böylelikle kültürel hizmetlerin eşit
koşullarda ve dengeli olarak vatandaşlara ulaşması sağlanmıştır. 2014 yılı-
na kadar toplamda 10 adet Kültür Evinin hizmete sunulması planlanmakta-
dır.
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Bu mekanlar kentlilik bilincini kazandırmakla birlikte aidiyet duygusunu
geliştirmek için önemli fırsatlar sağlamaktadır. Halkın takdirini kazanan bu
mekanlara yoğun ilgi gösterilmektedir. Doğalgaz tesisatçılığı, iş makinesi
operatörlüğü, aşçılık, kaynakçılık gibi direkt istihdama yönelik kurslar da da-
hil olmak üzere 30 ayrı alanda mesleki eğitimler verilmektedir. İlimizde ilk
kez bir Bilişim Akademisi Kültür Evleri bünyesinde oluşturulmuş, SODES
kapsamında da birçok projeler İlçemize kazandırılmıştır. Bugüne kadar hu-
kuk, sağlık, psikoloji, çocuk gelişimi, anne-baba eğitimi gibi çeşitli konular-
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da uzman katılımcılar eşliğinde birçok panel ve seminer düzenlenerek baş-
ta kadınlar olmak üzere toplumun önemli bir kesimine ulaşılmıştır.

Yüreğir Belediyesi kent kimliğini korumak ve geliştirmek adına çok
önemli adımlar atmıştır. Belediyemiz sınırlarında yer alan ve Çukurova Kül-
tür Havzasının en önemli antik şehri olan Misis’i dünya kültürel mirasına ka-
zandırmak için geniş kapsamlı bir proje başlatılmıştır. Kentimize ait tarihsel,
doğal, kültürel doku ve öğeleri kent kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu
inancını taşıyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak kapsamlı olarak yürüttüğü-
müz “Ölümsüzlük Şehri Misis” Projesi ile uluslararası bir konferans ve ça-
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lıştay düzenlenmiş ve ulusal gündem oluşturulmuştur. Adana kamuoyunun
desteklediği bu projeyle Belediyemiz Türkiye’nin model alacağı örnek bir
projeyi gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Sonuç olarak İlçemizde, göçten kaynaklı çok büyük sorunlar vardır. Be-
lediyemizin var olan bütçesiyle bu sorunların altından kalkması oldukça zor
adeta imkansızdır. Her şeye rağmen İlçenin gelişimi ve dönüşümü için cid-
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di gayretler gösterilmekte ve vizyon projeler hazırlanmaktadır. Son yıllarda
Yüreğir’e artan ilgi bu çabaların bir sonucudur. Yukarıda anlatıldığı üzere
kamu kurumlarının güç birliği yaparak göç gerçeğini masaya yatırması ve
çözümler üretmesi gerekmektedir.

Yüreğir Belediyesi ve İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği, Türki-
ye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendir-
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me Sempozyumunun İlimize ciddi katkılar sağladığı bir gerçektir. Önemli bir
kazanım olarak gördüğümüz Sempozyumun gerçekleştirildiği bugünde tüm
katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür eder sevgi ve saygılarımı suna-
rım.
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SORU-CEVAP

Soru 1: Göç rakamları nasıl tespit edilmektedir?

GÖKHAN GÜDER: Göç rakamların en son 2000 yılında yapılan nüfus
sayımları ile 2007 yılından bu tarafa kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminden elde edilmektedir. Ayrıca 2011 yılında Türkiye Nüfus ve Sağlık
Araştırması gerçekleştirilmiş olup henüz sonuçları açıklanmamıştır. Nüfus
sayımları ile göç etme nedeni, göç edenlerin işgücü durumu gibi ayrıntılı bil-
giler elde edilebilirken, ADNKS kayıtları ile bir yıl içinde ikamet yerini değiş-
tirenlerin sayıları, yaşları ve eğitim düzeyleri hakkında bilgi sahibi olunabil-
mektedir.

Soru 2: Göçleri ülkenin stratejik yönden önemli bölgelerine yönlen-

dirme gibi bir faaliyetiniz var mı?

GÖKHAN GÜDER: Göçler büyük ölçüde bireylerin ve ailelerin kendi ko-
şullarına göre verdikleri bireysel kararlar olduğundan bunlar kamu tarafın-
dan yönlendirilme imkanı sınırlı bulunmaktadır. Ancak Cazibe Merkezi
Programı gibi bir takım faaliyetlerle göçün yönelebileceği belirli merkezlerin
ekonomik, sosyal ve fiziki alt yapıları uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Soru 3 : Bir Göç Eylem Planı var mıdır?

GÖKHAN GÜDER: Böyle bir eylem planı bulunmamaktadır.

Soru 4 : STK’ları göç sorununun çözümüne katkı yönünde motive

etmek için 10-20 bin TL tutarında mikro hibe programları açılabilir

mi?

GÖKHAN GÜDER: SODES’le küçük çaplı projelere destek verilmekte-
dir. Ancak 10-20 bin TL tutarındaki projelerin takibi zor olduğundan ve arzu
edilen büyüklükte sonuç üretemediklerinden desteklenmemektedir.

259



Soru 5: Adana’da göçün sebep olduğu işsizlik sorununun çözümü

için verilen destekler yeterli midir?

Adana ülkemizde işsizliğin en çok görüldüğü illerdendir. İşsizliğin azaltı-
labilmesi için Adana ilinde özel sektörün yeni Teşvik Sisteminden de yarar-
lanılarak yatırım imkanlarını çoğaltması, işgücünün İŞKUR tarafından yürü-
tülen aktif işgücü programları aracılığıyla yeni alanlara kaydırılması gibi ila-
ve tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Soru 6: Sayın Ömer Bozoğlu’na sorum olacak. Saddam’ın Kuzey

Irak Hareketi sonucu ülkemize iltica eden kaç kişidir? Bunlardan

geri dönüş yapan kaç kişidir?

ÖMER BOZOĞLU: Bildiğiniz gibi bu göç sınırdan gelen mülteciler
kamplarda barındırılıyorlar ve süreç tamamlandığı zamanda ülkelerine dö-
nüyorlar. O zaman bildiğimiz 500’ün üzerinde bir göç hareketliliği oldu. Şu-
an Suriye’den benzer bir hareketlilik söz konusu Kilis öncü pınar kapısında
şuan bir mülteci kampı ve birde Gaziantep İslahiye’de mülteci kampı ve
bunlarında topla barınabilecekleri insan sayısı da şuan 25 bine yakın bir ra-
kamla planlanmış. Islahiye’de şuan 25 bin üzerinde yine Kilis’te de 10 bine
yakın şuan kalan mülteciler var. Bunlar ülkelerindeki hayat normale döndü-
ğü zaman tekrar ülkelerine dönecekler. Irak savaşı sonrasında ki hareketli-
lik bu şekilde sonuçlandı bildiğim kadarıyla.

Soru 7: Göç veren ve alan ülkelerin sorunlarından bahsettiniz. Ba-

kanlığınızın göçle gelenlerle göç alan illerde yaptığı sorun, ihtiyaç

ve çözümler analizi sonucu nerede bulabiliriz?

Sorunlara çözüm için çalışan sivil toplum kuruluşlarına bakanlığı-

nızdan bütçe ayrıldı mı? Bu bütçeden yararlanma şartları nedir?

ÖMER BOZOĞLU: Bununla ilgili 2012 yılında gerçekleştireceğimiz Tür-
kiye göç araştırmamız mevcut. 81 ili kapsıyor göçle ortaya çıkan illerdeki
sorunlar ve bu sorunlara dönük çözüm önerileri ne olmalı? üzerine kurulan
bir araştırmamız bu yıl şuan ilgili proje çalışmalarını arkadaşlarımız yürütü-
yor. Önümüzdeki günlerde süreç başlayacak ve sonuçlandığında da bunu
kamu oyu ile paylaşacağız. Yine Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü daha önce Aile ve Sosyal Araştırmalar onun öncesinde de 1989’da aile
araştırma kurumu bugüne kadar ki yapmış olduğumuz tüm araştırmalar ai-
le.gov.tr adresinden girdiniz zaman pdf formatın da web üzerinden de ulaş-
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manız mümkündür. Sivil toplum kuruluşlarına doğrudan Bakanlığımızın ak-
tardığı bütçe yok ama biraz önce Gökhan bey ifade ettiği, Kalkınma Bakan-
lığımızın SODES kapsamında kültür, sanat ve sosyal, spor gibi farklı alan-
larda yine sivil toplum kuruluşlarının yine kamu kurum ve kuruluşlar, yerel
yönetimlerin gerçekleştirmiş olduğu projeler bu kapsamda destekleniyor. 

Soru 8:

ERTUĞRUL BOZKURT: Belediyeler, bölgelerinde yaşam kalitesini

artırmak için sosyal projelere destek vermekte ve yerine göre işlet-

mektedirler. Örneğin; çocuk yurdu, huzurevi, özürlü rehabilitasyo-

nu gibi bu tür projelere maddi veya manevi ne gibi teşvikte bulunu-

yorsunuz? Katkınız var mıdır? Teşekkürler.

ÖMER BOZOĞLU: Bakanlığımızın doğrudan bir kurumumuzun yapmış
olduğu bir huzurevi ya da bir çocuk evine doğrudan bir inşaat desteği yö-
nünde bir desteğimiz bulunmamakta, fakat buradan istihdam barındırılan
sakinlere yönelik yaşlılar için yine yoksul olan, evde bakım desteği veriyo-
ruz. Yine özürlü insanlarımız için özel rehabilitasyon merkezleri var bakıldık-
ları zaman yine kişi sayısı üzerinden bir ödememiz var ve önümüzdeki dö-
nemde yaşlı, evde bakımı veya huzurevi bakımları ilgili de yapmış olduğu-
muz desteklerin oranını artırarak şuan Bakanlığımıza bağlı kuruluşların hu-
zurevi taleplerine yeterli sayıda cevap veremiyoruz. Fakat özel huzurevle-
rinde de boş yatak sayıları var, kamu olarak kendi maliyetlerimizi şuan çı-
karttık özelin maliyetlerini de biliyoruz. bir asgari ücret desteğimiz var yok-
sul olan yaşlıların huzurevlerinde kalmasına yönelik. Bizim kuruluşlarımız-
da kalan bir yaşlımızın bize ortalama maliyeti 2.500 TL ile 4.00 TL arasında
değişmekte. Biz kendi harcamalarımızı özel sektörü destekleyerek bu hiz-
metlerin daha hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması yönünde bir düşüncemiz
var. Yine çocukla ilgili de temel politikamız, çocuğun öncelikli olarak ailesi-
nin yanında bakılması ve ailesi ile birlikte yaşamını sürdürmesi yönünde bir
politikamız var. Bizim yurtlarımıza yoksulluk nedeniyle verilmiş ya da ailesi
yok deyip bu çocuğu bize vermişse biz aileye nakdi yardım yaparak bu ço-
cukları kendi yanlarına almalarını sağlıyoruz ve bu yörede pek çok çocuğu-
muz yurtlardan ayrı olarak ailelerine döndürülüyor. Bundan sonraki temel
politikamızda, büyük yurtlar yaparak 4-5 kişilik odalarda çocuklarımızı ya da
yaşlılarımızı buralarda barındırmak değil, temel önceliğimiz ailesinin yanı.
Eğer olamıyorsa da koruyucu ailelere evlat edindirme buda olmuyorsa ço-
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cuk ve sevgi evleri olarak planladığımız 3-5 çocuğumuzun bir bakıcı anne
gözetiminde bakıldığı evler kiralanarak çocuklarımız normal hayattan kopa-
rılmadan, yaşamlarını devam ettirecekleri ortamları hazırlayarak sağlıklı bir
geleceği onlara sürme yönünde bir politikamız var. Teşekkür ederim.

BAŞKAN: PROF. DR. ADEM ŞAHİN

Herkes bildiği kadarıyla, çalıştığı kadarıyla, planladığı kadarıyla yaptığı
hazırlığı sizlere aktarmaya çalıştı. Sebebi her ne olursa olsun insan hareke-
tinin yani göçün durdurulması gibi bir ihtimal yok. Yani insanlar yaşadıkça
öyle veya böyle bir sebeple mutlaka olacak. Ama gönül arzu ediyor ki, in-
sanların doğduğu yerde doyacağı bir sistemin mümkünse tedbirlerinin alın-
ması, yok değil, başka bir yere gitmişse de buraya uyacağı bir sistemin ted-
birlerinin alınması bu doymakla uymak arasında ve bir sanki ilişki gibi geli-
yor bana tabi sosyal politikalar, sosyal devlet fonksiyonu ön plana çıkınca
her türlü sosyal politika bir maliyet demek. O sosyal politikaların maliyetine
katlanabilmek de o maliyete katlanabilecek bir finansman sisteminin, ki dev-
letinde vergiden başka bir geliri olmadığına göre, o finansman siteminin bir
anlamda oluşması icap ediyor. Onu oluşturmanın yolu da olan o kadar çok
verecek ki devlette olmayana verecek kadar bir havuz oluşturacak ve bunu
da mümkünse adaletli bir el çağdaş araçları kullanmak suretiyle de yönlen-
direcek. Yani esasında sosyal devlet dediğimiz o kavram da biz millet ola-
rak yabancı olduğumuz bir şey değil. Bizim geçmişimizde, kültürümüzde,
inancımızda, geleneklerimizde esasında bunlar mekanizmaları olan şeyler.
Yani her ne kadar şimdi bir takım yeni isimlerle adlandırıyor olsak da bizim
geleneklerimizde bunlar var. Ne yapacağız? Mümkünse bunları hatırlayaca-
ğız, hatırladıklarımızı ihya edeceğiz, yaşatacağız, sonra yaşattıklarımızdan
memnuniyet duyanlara memnuniyeti paylaşmış olmanın memnuniyeti de bi-
ze yetecek. Öyle bir sistemi hep birlikte merkezi idare ile yerel yönetimleriy-
le, vatandaşıyla kurarız. Çünkü vatandaşın desteklemediği hiç bir şeyi siz
başka bir elle, başka bir mekanizmayla oluşturamazsınız. Onunda sürdürü-
lebilirliği yoktur ve canlı kalması mümkün değildir. Vatandaş o desteği vere-
cek. Ben kendi adıma, panele katılan arkadaşlarımız adına, değerli hocala-
rımız ve başkanımız adına hepinize ve emeği geçen herkese çok çok teşek-
kür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.


