
T.C. 
Başbakanlık 

Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Hizmetler 

Yüksekokulu 

Güneydoöu Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma Idaresi Başkanlıöı 



T.C. 
BAŞBAKAN L 1 K 

GAP IIOlGE KAlKINM.O. \O,O.RESI B,O.ŞAANUI!it 
oOK(}. ... ANT.O.SYON MERKEZI 

VER NO 

DEMiRBAŞ 
NO 

SOSYAL HİZMET 
SEMPOZYUMU '99 

tb -~ 
- ~ 53~ 

BÖLGESEL KALKlNMA SÜRECiNDE 
SOSYAL HİZMET 

20-21-22 EKİM 1999 
DİYARBAKIR 

Yayma Hazırlayanlar 

Yrd. Doç. Dr. Ümit ONAT AycanALTAY 

T.C. Başbakanlık 
Güneydoğu Anadolu Projesi 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
& 

Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 



II 

T .C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıgı ve 
H acettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Ortak Yayınıdır. 

T.C. Başbakanlık GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıg ı ISBN : 975-19-2730-7 

Hace ttepe Üniversitesi 
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ISBN : 975-491- 1 06-l 

Hace ttepe Üniversitesi 
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No : 007 

İlk Baskı :200l,Ankara 

Bası ldıgı Yer : Afşaroglu Matbaası - 425 22 44- Ankara 

* 

* 

* 
* 

Sosyal Hizmet Sempozyumu '99 kitabının bas Lm ve yayın 
hakkı T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlıgı ile H acettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu'na aittir. 

Bu kitabın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın hiçbir 
şekilde basılamaz, çogaltılamaz ve dagıulamaz. 

Kitaptan kaynak gösterilerek alıntı yapılabiUr. 

Kitaptaki yazılarda yer alan görüşler yazariarına aittir. 

SOSY A.L HlZAlET SEMPOZYUMU "99 



ÖNSÖZ 

"Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet" konulu Sosyal Hizmet Sem
pozyumu'99, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ' nun 1995 
yılından bu yana düzenledigi bir dizi sempozyumun beşincisidir. Bu sempozyum, 
Başbakanlık Güneydogu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıgı 
ile birlikte planlanmış ve 20-21-22 Ekim 1999 tarihlerinde Diyarbakır Kültür 
Sarayı ' nda gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyum '99'un amacı , bölgesel kalkınma sürecinde sosyal hizmet uygula
malannın ve buna ilişkin sorun ların bilimsel bir yakalaşımla irdelenmesi ve bu 
sorun l arın çözümüne yönelik, katılımcı kalkınma hedefine ulaşmayı sağlayacak, 

uygulanabili r ve sürdürülebilir proje öneri leri üreunekıir. Bu amaçla, Sağlık Sorun
lan , Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması, Kadın İstihdamı , Genç İ şs izliği , Kırsal 
Kalkınma, Göç ve Kentleşme, Toplum Merkezleri , Sokak Çocukları, Sivil Toplum 
Örgütleri, Yetişkin Eğitimi ve Doğal Afe tler ve Krize Müdahale konularında, onbir 
çalı şma g rubu olu şturulmuştur. Adı geçen gruplar, sempozyum süresince 
çalışmalarını sürdürmüş ve raporlarını hazırlamıştır . Bu kitapta yer alan yazılar, ka
panış oturumunda sunulmuş ve tüm kaullmcılarla tanışılarak sonuçlandırılmı ş rapor
lardır. 

Sempozyumun sonunda "Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Politikalar" adı ile 
gerçekleştirilen panele, bilim adamlan ve üst bürokrallar ile yerel yönetim temsilci
leri konuşmacı olarak katılmıştır. 

Bu sempozyuma Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere 20 farklı ilden toplam 
258 kişi katılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu sosyal hizme t uzmanıdır. 

Bununla b irlikte sempozyuında on yedi farklı meslekten katılımc ı bulunduğu da sap
tanmıştır . Hacettepe ve Dicle Üniversitesi ' nden sempozyuma katılan öğrencilerin 

sayısı ise , 44 tür. 

Bölgedeki insani sorunları çözme çabaların ı güçlendirmeye yönelik olan bu 
sempozyumda, Türkiye genelinde yaşanan bir çok sorunun Diyarbakır ve çevresinde 
daha yoğun olarak görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bunlar, göçle birlikte onaya 
çıkan yer değiştirme ve çarpık kentleşme, hızlı nüfus artış ı , sağlık hizmetlerinin 
yetersizl iği, kadın sağlıgının risk alunda olması , anan genç işsizliği, kadın istih
damındaki eksiklik, egitimsizlik, düşük okur yazarlık, sokak çocukl arının giderek 
anınası ve bir çok alandaki hizmet eksikliğidir. 

Sempozyumdaki tanışmalar sonucunda, bu bölgede hizmet veril irken iletişim 

güçl üğünün aşılması gerektiği , sosyal hizmetlere i lişkin programların , devlet 
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tarafından gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirligi içinde düzenlenmesi ve 
böylece halkın katkı ve katılımının özendirilmesinin yararl ı olacaj!ı , bölgeye daha 
çok profesyonel eleman gitmesi ve bu elemaniann hizmet içi egitimlerlc desteklen
mesi gerektij!i ve bölgenin daha çok tanıtılmasının yararlı olacagı konulannda ortak 
görüşe ulaşı l mıştır. 

Böyle bir sempozyumun hazırlanması uzun erimli bir çabayı ve çok kişinin 
emegini gerektirmişıir. Bu nedenle, GAP İdaresine ve tüm diger katkı veren kurum, 
kuruluş ve kişilere teşekkür ederim. Son olarak, kitabı yayına hazırlayan GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Danışmanı Aycan Altay ve Yrd. Doç. D r. Ümit Onat'a ayrıca 
teşekkür ederim. 

IV 

Prof. Dr. Beril Tufan 
H .O. Sosyal Hizmeıler 

Yüksekokulu MüdUrU 
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ÖNSÖZ 

Güneydo~u Anadolu Projesi'ni dünyadaki benzer su ve toprak kaynakları nı geliş

tirme projelerinden ayıran en öne mli özellik, geri kalmış bir bö lgenin ekonomik bü
yümesini sa~larken , kalkınmanın odagına "insan"ı otunmasıdır. 

GAP'ta uygulanan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile "bug ünkü kuşaklann ge
reksinimlerini, gelecek kuşaklann kendi gereksinimlerini karşılayabilme yeterlilikle
rini kısıtlamaksızı n karşılayabilmek" hedeflenmektedir. Sürdürüle bilir kalkınınayı 

proje lerimize aktarırken , kamu yatırımları , özel sektör katkısı ve halk kaulımını sa~

lamak temel felsefemizdir. 

Sivil toplum örgüıleri ve gönüllü kuruluşları n projeye desteği he r geçen gün an
makta ve bu karşılıklı işbirligi tarafiara yeni açılımlar kazandınrken , sonuca daha ko
lay u laşmamızda bizlere yardımcı olmaktadır. Bölge'nin sosyal yapısı ndan kaynakla
nan nedenle rle kalkınmanın sonuç larından ol uşsuz etkilenecek ve dolayısıyla kalkın

ma sürec ine katılı nılan geeikecek dezavantajlı nüfusa yönelik sosyal projelerimiz ön
celikli o larak tanıanılanmaya ve yaygın laşıırmaya çalışıı~ınıız projeleri ınizclir. Di
yarbakır'da sokakta çalışan çocukların rehabil iıasyonu için açı l an 75. Yıl Çocuk Evi, 
Mardin 'de gençlerin üretimlerini ve pay l aşımlarını sa~layabilecek Gençlik Evi gibi 
kimi mekanlarda, birey ve bireyin inis iyatif geliştirmesine yard ımcı o larak kalkınmış 

bir ü lkeye doğru gidiş i sağlayacak öne mli projeler yürütülmektedir. 

B ir kamu kuruluşu olarak GAP idaresi , özel sektörü temsile n Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğ i ve sivil in isiyati f o larak illerdeki Sanayi ve Ticare t Odal an 'nın onak 
çabalarıy la kurulan Gap Girişimci Deste kleme Merkezleri, 1997 yılından bu yana 
Bölge'de yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı giriş iıncilere hiz m et vermektedir. 
Kadın ları bilinçlendirip, üretici kı lacak programların uygulandığı Çok Amaçlı Top
lum M erkez leri (ÇATOM), kurulduğu y ıl olan 1 995' ıen bugüne B ölge'deki 22 mer
kezi ile her geçen yıl katılımcılannın say ısı anarak uygulaınaları sürdürdüğümüz ör
nek bi r projedir. Fırat Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Birecik Barajı'nın göl hav
zası alunda evleri, tarlalan sular a lunda kalan 30.000 kişinin yeniden yaşamianna 

sosyal , ekonomik ve kültürel uyumlarını saj!l amayı hedefleyen proj e, dezavantajlı 

grupların kalkınmaya en ıegrasyonu yaklaşımının en çarpıcı örnekle ri nden biricli r. 
Aynı prensipten hareketle katı lınıcı ima r planı uygulamaları , tam am e n demokratik 
bir yapılanmaya dayanan sulama birlikle rinin oluşturulması , sula ma dış ı kalacak yö
relerde yaşayanlar için uygun iş letmeler kurulmasına yardımcı olun ması gibi kimi 
uygulam alar da, evrensel eşitlik ilke leri gözetilerek kalkınnıayı m ümkün kılma hede

fimizin ö nemli gösıergelcrid i r. 
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Güneydogu Anadolu Projesi kapsamında tüm bu projelerde sosyal hizmet alanın

da emek sarfeden uzmanların de neyimlerinden ve yönlendirme lerinden mümkün ol
d ug unca çok yararlanınakıay ız. GAP' ı bir toplumsal dönüşüm aracı olarak iş levsel 

kılma kararlığında olan bizler sosyal refahı n sosyal hizmetle rde n ayrılmazlı~ının far
kındayız. 

Birey ve bi reyin gelişen in isiyati fi ile ulaşılacak kalkmmış bir topluma doğru ilcr
liyor olmanın verdiği mutlulukJ a, sempozyumu birlikte düzenledigirniz Hacettepe 
Ü niversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu'na ve emeği geçen tüm kiş i ve kuruluş
la ra teşekkür ederim. GAP'ta yeni birçok sosyal projeye, sosyal hizmet u zmanlarının 

katkısıyla devam etmek arzumu yenilernek isterim. 

Dr. İ. H. Olcay ÜNVER 
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T.C. Başbakanlık 
Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

ve 

Hacettep e Üniversitesi 
Sosyal Hizm etler Yüksek Okulu 

Uzun ve yoğun bir çalışmayı gerektiren bu sempozyumun gerek hazırlık 
aşamasında, gerekse sempozyum sırasmda, her tiirlii maddi-manevi karkıyı 
veren ; 

Diyarbakır Valiliği, 

Diyarbakır Biiyükşehir Belediye Başkanlığı, 

Dicle Üniversitesi, 

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, 

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Miidiir/iiğü, 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, 

Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği, 

Diyarbakır GAP-GİDEM, 

Diyarbakır Leo Kulübü, 

Meslek Kurıı/uşları, 

Sivil Top/ımı Örgütleri 

yetkililerine, çalışanlarına ve 

Tüm Karı/mıcı/ara 

TEŞEKKÜR EDER. 
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KONFERANS 



AÇILIŞ KONUŞMASI 

Prof. Dr. Beril TUFAN (*) 

Sayın Bakan ve Milletvekilleri, Hacettepe ve Dicle Üniversitelerinin Sayın Rek

törlcri , Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı, GAP İdaresi'nin Sayın Başkanı ve de

gerli katı lımcılar, Sempozyum 99'un düzenleme kurulu adına hepinizi saygı ile se

lamlar, bizi onurlandırdıgınız için teşekkürlerimi sunarım. 

Sosyal Hizmet Sempozyumu'99, ·Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yük

sekokulu tarafından, 1995 yılından bu yana aralı ksız düzenlenen Sosyal Hizmet Sem
pozyurnu etleinliklerinin beşincisidir. Sosyal Hizmet Sempozyumlan her yıl farklı te
malarla ve olanaklar ölçüsünde farklı bir ilde, farklı kuruluşlarla işbirligi halinde ger
çekleştirilmektedir. 

Ülkemizde sosyal hizmetegitimi veren tek yüksekögreıim kurumu olarak Hacet

tepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu , bir yı l zorunlu İngilizce hazırlıktan 
sonra dört yıllık lisans, yükseklisans ve doktora egitimini 1961 yılından bu yana ba
şarı ile sürdürmektedir. Bunun yanısıra, ulusal ve uluslararası etkinliklere de ağırlık 

vererek sosyal hizmet alanında daha fazla bilimsel bilginin üreti lmesine çaba harca

maktadır. 

Bu amaçla, 1995 yılında başlattıgımJZ sempozyum'lar dizisinin ilki Türkiye'de 

profesyonel sosyal hizmet uygulamalarının 30.yılında gerçe kleştirilmiştir. Başbakan

lık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgcme Kurumu , Aile Araştırma Kurumu , Sosyal 
Hizmet Uzmanları Derneği ve Saglık ve Sosyal Yardım Vakfının katkıl arıyla "30. 

Yılında Sosyal Hizmet ve Gelecege Yöneli ş" temasıyl a Ankara'da yapılrruştır. 

96' Sempozyumu "Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet" te

masıyla yine Ankara'da yapılmıştır. Bu Sempozyumda ele alınan çeşitli alt temalar 

arasında "Doğal Afetlerde Sosyal Hizmet Müdahalelerinin"de bulunması, bu konu

nun daha önceden de düş!inüldüğünü göstermektedir. 

Türkiye Spasıik Çocuklar Vakfı ile birlikte düzenlenen Sosyal Hizmet Sempoz
yumu'97 "Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet" temasıyla 
İstanbul ' da gerçekleştirilmiştir. 

(*) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Müdürü. 
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Sosyal Hizmet Sempozyumu '98'de Anıalya'daydık. Akdeniz Üniversitesiyle 
birlikte düzenlediğimiz bu Sempozyumun teması"Kentleşme Sürecinde Sosyal Hiz
met" ,katılımcı kuruluşları ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı , SH ÇEK An
talya İl Sosyal Hizmetler Müdürlügü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şu
besi , Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, ve Antalya Kent Konseyi Yerel Gündem 21 'di. 

Başbakanlık GAP İdaresi Başkanlığı ile birlikte hazırladığımız bu yılki Sosyal 
Hizmet Sempozyumu'99'un konusu ise, "Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hiz
met"tir.Bu tema bölgesel kalkınma ile sosyal hizmetin bütün lcştirilmesini hedef al
mıştır. Konu bölgesel kalkınma olunca GAP İdaresi , Bölge kalkınmasında rol oyna

yan önemli kurum olarak öne çıkmakta ve bu sempozyumu birlikte düzenlernemize 

olanak sağlamaktadır. 

Sempozyuın 99'un amacı bölgesel kalkınma sürecinde sosyal hizmet uygulama
lannın ve sorunlarının bilimsel bir yaklaşımla irdelcnmesi ve bu sorunların çözümü
ne yönelik sürdürülebilir, katı lımc ı kalkınına hedefine ulaşmayı sağlayacak, uygula
nabilir proje önerileri üretmektir . 

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Türkiye ekonomik açıdan hı zla kalkı nan bir 
ü lke gibi görüniiyorsa da ayn ı kaynaktan yayınlanan insani kalkı nına verileri açısı n

dan bakıldığında, temelde kalkınmanın dengesiz olduğu anlaşılmaktadır. Kalkınına

nın sosyal boyutu sağlık, eğilim, sosyal güvenlik ve sosyal refah hizmetleri gibi sek
törleri yakından ilgilendirmekte ve bu sekıörler içinde sosyal hizmet mesleğini n özel 
bir yeri bulunmaktadır . Yoksulluğun ve işsi zliğin azal tı l ması sosyo-ekonomik eşi t

siziiide rin giderilmesi ve böylece sürdürülebilir insani kalkınmanın sağlanması top

lumsal kalkınmanın temel hedefleri arasındadır. Sürdürülebilir insani kalkınma kadı
nı , çocuğu , genci özürlüyü, işsizi, yoksulu, kırsal ve kentsel çevreyi bir bütün olarak 
gözetmeyi öngörür. Bu bağlamda bütünlükçü bir yaklaşım içinde sosyal hizmet mes

leği üzerine düşen rol ve i şlevleri yerine getirmek adına , ke ndini geliştirme çabası nı 
bütün içtenliği ilc sürdürmektedir. Bizim açımızdan sosyal hizmet sempozyumları , 

bu çabanın samimi bir ifadesidir. 

Bizimle birlikte bu Sempozyumu düzenienmeyi üstlenen GAP İdaresi Başkanlı
ğı yöneticileri ve çalışanları başta olmak üzere, katkı larını bizlerden esirgemeyen Di
yarbalar Valiliği , Dicle Üniversitesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır 
Sanayi ve Ticaret Odası ve Güneydoğu Sanayici ve İ şadamları Derneği Başkanlığı
na teşekkür ederim. Türkiye' nin dört bir yanından değerli zamaniarım ayırarak bura
ya gelen ve üç gün boyunca sürdürülecek çalışmalara öz veri ile katılacak olan değer
li katılımcılara ayrıca teşekkür eder başarılar dilerim. 

Üç gün sürecek olan sempozyumun ilk günü protokol konuşmalarından sonra üç 

konferansla devam edecektir. Sayın Prof. Dr. Ayda Eraydın , Sayın Prof.Dr. Sema 
Kut ve Sayın Dr. Olcay Ün ver konuşmalarıyla "Bölgesel Kalkınına Süresince Sosyal 
Hizmet" konusunda temel bilgilere ulaşmamıza katkı sağlayacaklardır. Şimdiden 

kendilerine teşekkür ederim . 
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Öğleden sonra, Saglık Sorunları, Kadın Saglıgı ve Aile Planlaması , Kadın İstih
damı , Genç İşsizı igi , Kırsal Kalkınma, Göç ve Kentleşmc, Toplum Merkezleri , So
kak Çocukları, Sivil Toplum Örgütleri, Yetişkin Egitimi Dogal Afetler ve Krize Mü
dahale konularını tanışacak olan ı ı grup kendi çalışmalarına başlayacaktır. 21 Ekim 
Perşembe günü de devam eden g rup tartışmaları , 22 Ekim Cuma günü grup raporla
nnın sunumu ile sonuçlanacaktır. Bu g ruplarda görev alan değerli bilim adamlarına 

ve tüm katılımcılara teşekkür eder başarılar dilerim. Her grubun ke ndi konusunda so
mut uygulanabi lir ve sürdürülebilir projeler üretmesi beklenmektedi r. 

Ayru gün saat 15.00-17.00 arasında "Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Politikalar'' 
konulu bir panel yer almaktadı r. Dr. Necat Erder'in yöneliminde gerçekleşecek olan 
bu panelde Prof. Dr. Gürhan Fişek , D oç. Dr. Şener Koçyıldınm , Dr. Bülent İlik, İb
rahim Tuğrul ve Şeyhmus Diken görüş ve önerileri ile bizi aydınlatacaktır. Şimdiden 

heps ine teşekkürlerimi sunarım . 

Pane lden sonra Sempozyum' un genel bir degerlendirınes i yapılarak ulaşılan so
nuçlar özetlenecek ve böylece sempozyumumuz sona erecektir. 

Sosyal Hizmet '99 Scmpozyu mu 'nun başarılı geçmesini ve ülkemiz için yararlı 
sonuçlara ulaştimasını di ler, hepinize sevgi ve saygılar sunan m . 
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BÖLGE PLANLAMANIN DEGİŞEN VURGU 

NOKT ALARI VE İÇERİGİ 

Prof. Dr. Ayda ERA YDıN (*) 

GİRİŞ 

Günümüzde giderek hızlanan bir sosyal ve ekonomik de~işim s ürec i yaşanmak

tadır. Bu süreçte mekana bakış açıs ı del!işmekte , farkl ı söylemler ortaya çıkmakta ve 

geçmişte tanımlanan kavrarnlara yüklenen anlamlar degişime ugrarken , vurgulanan

lar farklı laşmaktadır. Mekana bakış yanıs ı ra bir olguya müdahele biçimlerinin nasıl 

olması gerekti~i. özellikle planlamanın kapsamı ve niteligi konuları ise son yıllarda 

çok yoğun tartışmaların ve degişimlerin oldu~u bir alan olarak günde mdedir. Bu kap

samda bir yandan bölge kavramı sürekli olarak farklı içeriklerde kullanılırken , me

kansal düzenlemelere yönelik planlamaların da aynı değişim sürecini izledil!i görül

mektedir. Bu içeri~i degişcn iki kavramdan oluşan bölge planlamanın da do~al ola

rak en güncel oldu~u 1950 ve 1960 ' lı yıllardan farklı bir içeri~i ve daha da önemlisi 

planlamanın uygulamaya aktarılmasında sözkonusu olan kurum ve düzenlernelerin 

çok farklı olması gerekliligi vardır. 

Bu bildiri kapsamında , bölge ve bölgeye yönelik ana kaygıların ve yaklaşım bi

çiminin geçirdiği dönüşüm/evrim gözden geçirilecek ve bugünkü anlamı, kapsamı ve 

içeriği üzerinde durulacakur. Bu evrim izienirken her dönemin ana kavramları ta

nımlanmaya çalışı lacak, böylelikle sürekli olarak degişen dünyada izlene n yol ve du

rum sergilenecektir. Böyle bir uzun sürecin tanımlanmasından sonra, son bölümde 

bugün tartışılmakta olan kavramsal çerçevenin farklı ülkelerdeki ve Türkiye'deki 

bölgelere yönelik düzenlemeler için anlamı sorgulanacakur. 

Bildiri , bazı bölgelerin dünya sisteminden kopmaması ve değişen dünyaya ayak 

uydurabilmesi için yeni bir anlayı şla gelişme stratejilerinin saptanması ve bu çerçe

vede oluşturulacak düzenlernelerin ve planların uygulamaya yeni bir kurumlaşma 

çerçevesi içinde aktarılmasının gerekligini vurgulamakla ve bu kapsamda yapılması 

gerekli düzenlemeler üzerinde durmaktadır. 

(*} Ona Dogu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
ögreıim Üyesi. 
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I. DEGİŞE BÖLGE TAN IMI, FARKLI MEKANSAL KA YGfLAR VE
BU BÖLGELERE Y AKLAŞIMA EGEMEN OLAN A A KAVRAM
LAR 

Mekana yönelik farkl ı parad igmalarda bölgeye yüklenen anlam ve içerik gözönü
ne alındığında bölgeye yöne lik kaygılann ve müdahele amaçlannın önemli dönü
şümler gösterdigi izlenmektedir (Tablo 1). Bu bildiri kapsamında "bölge"ye yakla
şım ve bu ölçekteki müdaheleler beş ayn dönem tanımlanarak incelenmektedir. 

I. Bölgelerin Farklı Faktörlere Dayalı Olarak Betimlenmesi 
II. Bölgesel Farklılıkların Azaltılması İçin Planlama 
m . Bölgelerin Yeni Koşullara Uyum Süreçlerinin Kolaylaştırılması İçin Düzen

lemeler 
IV. Yerel Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Di.lzenle meler 
V. Yeni Düzende Var Olma Mücadelesi ve Bölge Planla ma Geri Dönüş 

BÖLGELERiNFARKLI FAKTÖRLEREDAY ALI OLARAK 
BETİMLENMESİ 

Bölge Planlaması kavramı göreli olarak yeni bir kavram olmasına karşılık "böl
ge" kavramı çok eski dönem lerden bu yana farklı içerik le ve farklı vurgu noktaları 

ile gündeme gelmişti r. Daha çok farklılıklann betimlenmesi güdi.lsü ile ortaya çıkan 
bu kavramın belirli dönemlerdeki mekana bakış açıs ı ile tanımlanabildigi görülmek
tedir. Betimleme çabalarının içerigi ve evrimi şöyle özetlenebilir. 

Mekanın coğrafi k ögelerle özdeşleşnıesi : Bölgenin fiziksel yapının özellikleri 
ile tanımlanması 

Tarımın tek ana ugraş alanı olduğu dönemlerde çiftçi le rin toprak, topografya ve 
iklim koşullannın benzerlikleri ne göre bazı yerleri aynı isimle tanımlamaları ile baş
layan bölge kavramı , aynı zamanda bir mekan parçasın ın diğerinden olan farklarının 
da belirtildigi bir çerçevcyi de içermekteydi. Daha sonraki dönemlerde ticaret, dinsel 
ve yönetimsel etkinliklerin ge(jşmesi ise, mekan parçalarının yaln ızca nitelikleri ile 
degil, üzerinde oluşan ilişkilerle tanımlamasını nedenlerniştir. 

Ancak, bilimsel anlamda bölgenin tanımlanması on sekizinci yüzyılda gerçekleş
miştir. Hantacılar sınır belirlemeye çalışırken su havzalannın belirli alanların tanım

lanması açısından anlamlı olduğunun farkına vannışlar ve ilk bölge tanımlan nchir
ler ve dağ zirveleri kullanılarak yapılmıştır. Daha sonra cografyacılann da konu ile 
ilgilenmeleri farklı coğrafi k özelliklere dayalı bölge tanımlanmasını gündeme getir
miştir. Bu dönem bir imparatorluklar dönemidir ve söz konusu dönemde bölgeler 
benzer tarımsal üretim yapan ve savaşta erzak sağlayan birimlerdir. Bu nedenle, bu 
dönemdeki bölgelere yönc(jk ana kaygının imparatorluğu besieyebilecek ürünün sag
lanması oldugu görülmektedir. Bölgelere yönelik altyapının tümü gerekli tanmsal 
ürün akımın ın sağlanması ve imparatorluğu oluşturan a l an ların merkezden denetimi
ne yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 
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TABLO 1: Degişen bölge tanımı, bu bölgelere yönelik kaygılar ve bu bölgelere yaklaşımda kul· 

lanı lan ıcınci kavrıımlar 

Mekana yaklaşım Bölge tanımı Bölgelcrle ilgili temel Temel kavrarnlar 
kaygılar 

1. BÖLGELERIN FARKLI FAKTÖRLERE DAY ALl OLARAK BETIMLENMESI 

Mekanın coj!rafik öge- Fiziksel özellıklerin or- Su havulannın kullanı· •Fiziksel koşul \'e sınır-
leri e özdeşleşmesi ıaklıgına dayalı bölge mı, tarımsal alanların lar 

Mekanda insan ögesinin tanımı üretim potansiyelinin 

keşfedilmesi sürmesi 

Mekansal örgütlenmede fiziksel ögeler yanısıra, Farklılıkların peyuj ya· *Bölgesel farklılaşmada 
ekonomik ve külıürel sosyal ve külıUrel farklı- nısıra sosyal 1·e kıllıürel tarihsel boyut 
ögelerin gündeme gel· lık gösteren alanlar ögelerden oluştugunun 
mesi belirlenmesıne karşılık 

bu sorun olanık belinil· 
miyor 

Ulus devlet içindeki Ekonomık ve sosyal *Ekonomik bütünleşme 
farklı nitelikteki yöreler farklılaşmanın ulusal • Farklılıklara karşın bü· 

buıünleşmcde engel ola-
ıün.leşme 

cagı kaygısı 

ll. BOLGESEL FARKLILIKLARlN AZALTILMASII_ÇIN PLANLAMA 

Mekansal örgUılenmede Kalkınmışlık düzeyi Ekonomik gelişmişlik •Optimal yer.;eçimi 
akılcı kuralların ege- açısıdan farklı olan alan- farklılıklannın ortadan *Mekansal kademelenmc 
menli!!i : Bölge Planla- lar kaldınlması. az gelişmiş 
manıngündeme gelmesi yörelerde gelişmenin 

*Devlet mü daltelesi 

merkezi kurumlarm mU-
- Keynesyen politikalar 

dahelesi ile hızlandırtl· • Merkezi pl"!''ama ge ... 

ması !!i 

lll. BÖLGELERIN YENI KOŞULLARA UYUM S( REÇLERININ TARTIŞIL AS I 
Bunalım sonrası olum- Ekonomik gelişme ler- Ekonomik bunalım döne· • Teknolojik dönüşüm· 
sallık ve esneklik çerçe· duraks amalardan farklı minin üstesındcn gelebil- ileri teknolojiler 
vesi içinde yerelliilin ge· şekilde etkilenen me- me. dünya ekonomisinde· • Esnek üretim 
ri dönUşU kansal birimler ki yeni koşullara uyum 

saliayabilme 
• Mekansal olumsallıklar 

IV. YEREL KAPASITENIN GELIŞTIRILMESINE YÖNELIK PLANLAMA 

Küreselleşme- yerelleş· KUn:sel ekonomide ba- Yerel birimlerin n:kabet • Merkezi planlama ye-
me dialekıi!!i çerçeve- şan yı yakalayan alanlar güçlerini oluşturmaları ri ne yerel düzlemde po-
sinde orıaya çıkan me·. ve korumaları tansiyeli gelişıirci ön-
kan tanımlan lemler 

Başarıyı yakalamış böl· •üretim ve iletişim aA-
gelerin bu başanyı sür- ları 

düremerneleri 

V. YENI DÜZENDE VAR OLMA MÜCADELESI VE BÖLGE PLANLAMAYA YENI BIR IÇERIK LE 
GERI DÖNÜS 

Üretim ve iletişim aglan Yeni ekonomik düzende Belirli bölgelerin dünya •ognenme kapasucsının 

içinde yer almaya çalı· bl}lnlannı ~ren me ka- ekonomisinden dışlan· artırılması 

şan mekansal birimler pasıtelerini artırarak maları • Sosyal sermayenin ge· 

sürdün:n mekansal bi- Bazı ekonomik gelişme-
i iştirilmesi 

rünler leri n tüm dünyayı edıilc· •Yerel ve yerel üretim 
mesi ve bunun denetl~ ilişkileri içinde oluşan 

nernemesi bilgilerden yararlanma 
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Mekanda insa n ögesinin keşfedilmesi ; Antrop olojik ve fiziksel ögelerin böl
gesel çözümlerneler e baz olması ve tarihsel yaklaşımın eklenmesi 

19. yüzyılda ise, fiziksel yapının nitelikleri yanısıra farklı mekansal birimlerde 
yaşayan insan gruplarının farklı olup olmadıgı sorusu gündeme gel miş ve bu soru 
bölgelerin sosyal ve kültürel özelliklerinin tanım lanması çabalarını başlatmıştır . Ya
nısıra, bu dönemde coğrafyacılar çalışmalan nı daha düzenli bir hale getirirken, me
kansal yapının özelliklerini daha fazla degişken kullanarak tanımlamaya çalışmışlar

dır. Bu durum bölgesel çalışmalarda "peyzaj değerlerinin analizinin" ağırlık lı olma
sını nedenlemiştir. 

Mekanın fiziksel ögeler ötesinde sosyal ve kültürel özellikleri ile tanımlanması 

geregi üzerine gelişen mekansal paradigma, "bölge"yi yerküre üzerinde bir ayrım bi
rimi olarak değerlendirirken , bu ayrımı n peyzaj özellikleri ve sosyal ve kültürel ni
telik lerden oluştuğu ve toplumların bu ayrımın çok eski dönemlerden biri farkında 
o lduğu öne sürmekte idi (Claval, 1987). Buna karşılı k, liberal ekonominin hızla ge
liştiği bu dönemde ekonomik vurgu firmalar üzerinde olup, bunların eylemleri ile il
gili konular gündeme gelirken mekan hep ikinci planda kalmıştır. 

Mekansal örgütlenmede ekonomik ve kültürel ögelerin gündeme gelmesi: 
Ulus devlet içinde b ölgesel farklar 

Yirminci yüzyıl baş ları nda ulus devletlerin ortaya çıkınası ile bölge tanımı ile il
gili başka bir tartışma gündeme geldi. Acaba bölgesel farkların öne çıkarılması veya 
en azından tanımlanması, bir ulus devlet oluşturmak açısı ndan sorun olabilir nı i ? 
Antropolojik ve kültürel farklı lıkları ile tanımlanan bölgeler acaba bütünleşme açı

sından bir engel midir ? Bu soruların yanıılan ulus devlet aç ısından farkl ı lı kların so
nın olabileceğini belirtirken, bölgesel farkları ve çeşitli l iği vurgulayan bölgesel ana
lizierin gerilemesi ve ulus devletin homojenliginin giderek vurgulanması şeklinde so
nuç vermiştir. Öte yandan, bu dönemde ekonomik ögelerin gündeme geldigi görül
mektedir. Ulus devlet içindeki farklılıklar ekonomik göstergeler ile tanımlanarak, 
devlet olmanın ana koşu lunun ekonomik bütün leşme olacağı bel i ıti lmiştirr . Sanayi 
devrimi sonrasında gelişen tarını dışı üretim ve yeni iş kolları nın ortaya çıkışı doğal 
olarak nüfus akışkanlığını ortaya çıkarırken , geçmişte birbirinden kopuk olan bölge
lerin bir ölçüde daha sıkı ilişkiler içinde olmasını sağl amıştır. 

BÖLGESEL FARKLILIKLARlN AZALTlLMASI İÇİN 
PLANLAMA 

Ulus devletin ortaya ç ı ktığı döneme kadar farkl ı bölgelerdeki kaynakların amaca 
uygun olarak kullanılabilmesi için müdaheleler söz konusu olmuştur. Doğal olarak 
teknik ve sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler dönemin gerekle
rine göre yapılmıştı r. Ancak, bu çabaların ana çıkış noktası bölgelerin kaynaklarını 
degerlendirmek olmuştur. Bölgesel planlama özellikle ulus devletlerin egemen siya
si birimler haline gelme leri ve kapitalist ekonomik uygulamalann ll . Dünya Savaşı 
sonrasında olumsuz son uçlarının ortaya çıkmasından sonra ağırlıkl ı olarak gündeme 
gelmiştir . 
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Bu dönem, mekansal örgüt len mede akılcı kuralların arayışı, bölgelere yöne
lik çalışmaların artması ve bölge planlamanın yükselme dönemi o larak tanımla
nabilir. 

Dünya Savaş ı sonrasında kapita lizmin risk ögelerini azaltacak şekilde yeniden ör
gütlenmesi nde akılcılık kavramı ön plana çı karılmış ve mekansal örgütlenmede akıl

cı kurallar arayışı kalkınma ideolojis i iç inde hızla gelişmişıir. Bu ideolojiyi baz alan 

ve modemisı-akılcı bir çerçevede ortaya çıkan mekan organizasyonu kuramları, 

1970' lerin ortasına kadar egemen olmuşlardır. 

Bu dönemde, neo-klasik ekonomik kuramın varsayımlan ve analiz teknikleri kul
lanılmakla birlikte, sol söylemin bazı te m e l tartışmalarının da içeritetiği bir kuramsal 
çerçeve gelişmiştir. Söz konusu çerçevede, modernisı bakış açısının tüm yansımala

rını bulmak mümkündür. Kalkınma ve büy üme kavramlannın bu d ö nemdeki ege
menliği, mekan organizasyonu üzerine gelişti rilen kuranılarda giderek artan büyük
lük anlamında kullanılan optimal ölçekli işletmelerin yerseçimi sorununu vurgulama
ya zorlamıştır (Hoover, 1948; lsard , 1949 ve 1956). Mekandaki y ığılmalar, dağılma

lar ve kade melenme, işletmelerin yerseçim ve örgütlenme biçimlerine dayalı olarak 
açıklanmaya çalışılınıştır (Cohen, 1981). Tüm değişkenierin ve ilişkilerin tanımlana
bildiği ve s is temi oluşturan ögelerin davranışlarının belirli kuralla rla açıklanabildiği, 

kısaca örgütlenmede ak ılcı lığın egemen olduğu varsayımı , mekansal olguları açıkla
ma biçimini tanımlamıştır . 

Bu dönemde, işbölümü , işbölümüne bağlı olarak uzmanlaşma, kademeten me, ka
rar verme süreçlerinde merkczileşme ve yetki dağılımı kavramları ö ne çıkmıştır. Yer 
Seçimi Kuraıniarı (Alonso,l964) üretim ve hizmet birimleri için en uygun yer seçi
mi üzerinde dururken, Merkezi Yerler Kuramında (Christallcr,l 966; Berry, 1 964) bu 
birimlerin e n uygun dağıtı lması iç in modeller oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çerçe
vede bir kademeten me yapıs ı ve bu kadernetemiş yapıda kentsel i şlev ieric hizmetle
rin nitelikleri arası nda il i şki tan ım lanmaya çalışılmıştır. i zlenebileceği gibi, bu dö
nemde mega kuranılar oluşturulması çabası vardır . Mekansal örgütlenme, mekansal 
değişme ve gelişme, soyutlama düzeyi yüksek genel geçer kuramla rla açıklanmaya 
çalışılmıştır . Kentleşme aşamalan kuramı (Berry ,1973), demografik yapının kentleş

me ile ili şkisini açıkl ayan kurarnlar (Vining ve Konıuly, 1978) ve kentsel gelişme gi
bi kuranılar bu eğiLimin örnekleri olurken, bölgesel eşits izlikler ve yerleşmeleri n ka
demclcnmesi üzerine geli şen kurarn lar mekanda akılc ı davranışın tanımı üzerinde 
yoğun laşmıştır. 

Yukarıda sözü edilen mekansal kadernelerin oluşmasında, mekansal özellikler 
beli rleyic i değildir. Mekan ancak farklı i şievlerin örgütlenınesinde birimler arası iliş

kilerin kurulması açısı ndan gerekli bir öge o larak görüldüğünden , bu açıklama çer
çevesinde yer almaktadır (Sıorper , ı 989). Diğer bir deyişle, örgütlenmede alkılcılığı 

temel alan mekansal yaklaş ımlarda ekonomik yapı , bu yapının ögele ri ve dinamikle
ri ön plandadır. Mekan ancak bu ögelerin akılcı bir şekilde örgütlenmesinin sağlan

ması iç in vardır. 

SOSYAL IIIUIET SE.\ıPOzvmıu 19 ll 



Bu dönemde mekana ve bölgelere bakışın etiğer bir özelligi, büyüme temasını ön 

plana çıkarmasıdır. Mekandaki örgütlenme, büyürneyi sağlamak ve artırmay ı ve bu 
nedenle akılcı bir çerçeve oluşturmak amacını taşımalıdır. Bu durum akılcılığa daya

lı mekansal paradigmaların öne sürüldügü dönemde büyüme kavramının gündemin 

ilk sırasında olması ilc ilgilidir. Nitekim, bu dönemde benimsenen Keynesyen eko

nomik politikalar , eko nomik büyürnede sürekl iliğin sağlanması için devlet müdahe

lesinin gerekliliğini benimsemiştir. Gelir dağılımının düzenlemesini da içeren bu çer

çevedeki politikalar, sosyal refah devletinin nüvesini oluşturmakta ve kamunun özel

li kle teknik ve sosyal altyapı yatınmlarını gerçekleştinnesi geregini savunmaktadır. 

Diğer bir deyiş le, 1 950'li yıllardan başlayarak kalkınma ekonomisinin güncellik 

kazanması , bölgesel polit ikalar ve bölge planlama kavramının yükselen değer olarak 

gündeme gelmesini sağlamıştır . Ulusal kalkınına stratej ilerinde benimsenen sektörel 

ve gelir dağılımında denge kavramına bölgeler arası denge kavramı eklemlenmiş ve 

ulusal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak sunulmuştur. Bilindiği gibi kalkınma 

ekonomisi siyasal bağı msı zlığını elde eden az gelişmiş ülkelerin ekonomik bağımsız

l ıklarını elde etmele ri için bi r yaklaşım çerçevesi, politika ve araçlar sunmakta, bu ne

denle de ülke bir bağımsız bütün olarak algılanmakta idi. Bu çerçevede "bölge"nin bir 

kapalı sistemin yarı açık bir parçası olarak tanımland ığı görülmektedir. 

Kalkınma Ekonomis inin ilk varsayımlarından biri sermayenin kısı tlı bir kaynak 

olduğu ve bu kısıtlı kaynağın en verimli yatırım larda ku llanıl ması gerektiğ i şeklinde

dir. Bu nedenle yatı rımın nerede yer seçeceği önemli rol oynarken, bölgesel po litika

lar maliyeti olan uns u rlar olarak ortaya çıkınaktadır. Ancak, sosyal gerekçelerle böl

gesel eşitsizlikleri n ortadan kaldırılması ilkes i bcnimsend ikten sonra, ikinci aşamada 

bölgesel düzeyde yatırımların verimliliklerinin sağl anması amaçlanmaktadır . Bu po

l itikaların ol uşturulması ndaki sistem merkeziyetçi ve kademelidir. Böyle li kle ülke 

çapında kaynakların doğru kullanımının sağlanabileceği düşünülmüştür. 

YERELLİGE DÖNÜŞ VE YEREL BAŞARILARlN BETİMLENMESİ 
DÖ EMi 

Bölge planlamanı n e n güncel olduğu dönem 1 950'li yıllardan başlayarak 1 970'li 

yılların başına kadar sünnüştür. Bu dönemde pek çok disiplini bölge ölçeğinde bu

luşturan Bölge Bilimi ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve bu amaçla Bölge Bi

limi Derneği 1954 y ılında kurulmuştur. 

Ancak 1 960' l arın son yarısında başlayan ve I 970 başlannda üst noktasına u laşan 

ekonomik bunalım, kalkınma ekonomisi çerçevesinde prestij kazanan planlamarun 

hızla değer yitirmesine neden olmuş, ekonomik bunalım yaşayan ulus devletler dara

lan kaynakların ı bölgesel düzeyde sürdürdükleri politikaları uygulayamaz hale gel

mişlerdi r. Bu durum , bir anlamda pek çok ülkede "ulusal nitelikli bölge plan l aınası

nııı " eski içeriğ ini ve önemini yi tinncsi anlamına gelmektedir. 
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Bunalımla birlikte gelen ve mekansal paradigma: Olumsallık ve esneklik 
çerçevesi içinde bölge planla ma kavramının yerel ögelere geri dönüşü 

1960 ' 1arın sonundan itibaren yaşan an ekonomik bunalım , büyük ö lçekli ve toplu 
üretime dayalı örgütlü kapitalizmin kesin kuralları üzerinde bazı soru işaretleri ortaya 
çıkan rken , ekonomik ögelerüzerine kurgulanan mekansal kurarnlar da bu sorgulama
dan etkilenmiştir. Ortaya çıkan yeni geli şme odaklarının keskin çizgilerle belirlenen 
kurallara uymamas ı , gelişmede yeni olasılıkların dikkate alınması geregini vurgular
ken, pek çok bölgenin bunalım döneminde ekonomik açıdan gerilemesi tek ve olum
lu bir gelişme çizgisinin geçerli olmadıgını göstermiştir. Geri leyen bölgele r üzerine 
gelişen yazın bunun iyi bir göstergesidir (Lioyd, 1979; Bradbury , ı 985). Yeni tekno

lojiler (Britton , 1 989) ve küçük ve orta büyüklükte verimli işletmelerin ortaya çıkma
sı , buna karşılık 1930'1ardan bu yana üretimde egemenlik kazanm ış olan kitlesel üre
tim biçimi gerileme süreci içine girmesi, ö lçek, ölçege göre getiri, paz.-ır payını geniş
letme kavramları üzerine kurulan söyle m üzerinde büyük sarsıntı yaratnıışır. Tekno
lojik değişim ve küçük ölçekli işletmeler yeni kuramsal tartışmaların odak noktalan 
olurke n (Freeman ve Perez, 1988; Aydalot ve Keeble, 1988; Casteli s, 1989), ortayaçı

kan o lguların kannaşıklıgı soyutlama düzeyi yüksek kuramsal çerçevelerin gündem
den düşmesine neden olmuştur. 

Bu durumda, ekonomi-mckan ilişkis i üzerine kurulan mekan organizasyonu ku
ramlarının, sosyolojik , politik , tarihsel içerikle zengin leştirilmesi yoluna gidildigi ve 
yeni gelişmeleri açıklamak için Marxisı kuramın daha sıklıkla kullanılınaya başladı

ğı görülme ktedir (Harvey,l982; Soja, J 980). Bu durum, bir yanda m ekansal analiz
de idelojinin yeniden keşfedilmesi anlamına gelirken (Massey, 1984), öte yanda ide
olojiterin ö tesindeki ortak noktaların be lirlenmesi ni sağlamış ve toplumdaki dönüşü
mü açıklamak kaygısı ile eklektik nite likli açıklama biçimleri ortaya atılınıştır (Mar
kusen, 1985; Scott, 1988a). Nitekim, mekansal geli şmenin dinamiklerini liberal dokı

ri n içinde açıklamaya yönelik çalışmaların büyük bir bölümünün, Marks isı ögeleri 
kulland ıgı görülmektedir. 

Ancak, mekansal organizasyona yönel ik kuramiaştırma çabalarının kısa sürede 
an lamlı bir çerçeve kurmada başarılı olmadığı da görülmektedir. Ekonomik bunalım
la ilgili tartışmaların uzantısı olarak bu dönemdeki mekansal dönüşümlerin açıklan

ması, bir anlamda geçiş döneminde yaşanan bazı süreçlerin ayrıntılı ve aydın tatıcı 

açıklamalarına dönüşmüş (Lipietı, 1986), ancak mekanın örgütlenınesi ile ilgili yeni 
bir kuramsa l çerçeve ortaya çıkamamıştır . 

1980'1i yıllarda ise, bunalım sonrası başlayan büyük sanayi ve hiz met iş letmele

rinin ö rg ütlenmesindeki dönüşümler yeni bir boyut kazanmaya başlamıştır. Firınalar 

arası stratejik işbi rliği şirket evlenme leri ile kuvvetlenirken, firmalar arası işbölümü 

üretimin düşey aynşması biçiminde oluşmuş ve bunalım dönemine karşı bir önlem 
olarak e konomik riskierin fırınalar arası bölüştürülmesine yönelik örgütlenmeler or
taya çıkmıştır. Bu gelişmeler yerel ö lçekte yinelenirken esnek üre tim kavramının gi
derek günde min ana kavramı haline geldiği görülmektedir (Schoenberger, 1988). Es-
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nek üretim kavramının düzenlemeci okulım bakış açısı ile karşılaşması (Dunford, 
1990; Albertsen, 1988) ve bu karşılaşmada ortaya çıkan yak laşımın daha önce sözü 
edilen Marxisı perkspektifle bütünleştirilmesi ise mekandaki gelişmeleri açıklakta 

yeni bir çerçeve oluşturmaktadır (Scott, 1988b; Storper ve Scott, 1986 ve 1989; Scott 
ve Storper, 1987). Bu yeni yaklaşımın mekana yönelik tartışma ve araştırmalara ye
ni bir soluk getirdigi göıiilmektedir. Düzenlemeci okul tarafından geliştirilen esnek 
birikim rejimleri yaklaşımı , kapitalist gelişme çizgisine yeni boyutlar getirmekte ve 
olumsallıklan tanımlamaya çalışmaktadır (Hirst ve Zeitlin , 199 1 ). Bu nedenle kapi
talist sistemin dinamiklerini , hem tarihsel hem de mekansal olarak açıklamaya çalı
şan düzenlemeci yaklaşım yeni mekansal paradigmaların belkemigi olarak benim
senmiş (Lipieız, 1986), "Birikim rejimlerinin ve bu birikim rejimlerinde egemen 
olan sosyal düzenleme mekanizmalarının farklı mekansal gösterimieri oldugu" (Peck 
ve Tickell, 1992) ana motifine dayalı olarak mekansal geli şmel er açıklanmaya çalı 

şılmıştır. Bu çerçevede "Ye.ni Sanayi Odakları"nın ortaya çıkışı, üretimin yeniden ör
gütlenmesi ile ortaya çıkan esnek üretim biçiminin , mekandaki en önemli sonucu ola
rak degerlendirilmiştir. 

Üretimde düşey ve yatay ayrışmanın mekansal yıgılma sürecini hızlandırdıgı ve 
bunun sonucu olarak esnek üretim komplekslerinin ve bölgelerinin ortaya çıkugı öne 
süıiilürken, bu süreçte üretimin örgütlenmesi kadar yerel birimde emegin örgütlenme 
biçimi, sosyal ve kültürel özellikler, sosyal ilişkilerin nite ligi gibi, yerel birimlerin 
çok farklı özelliklerinin mekansal örgütlenmede etkili o ldugu belirtilmiştir (Brusco, 
1986; Stöhr,l990; Urry, 1987). Bu bölgelerin bir bölümünün geleneksel becerileri n 
caniandıniması ile (Piore ve Sabel , 1984), diger bir bölümünün yüksek teknoloji sek
törlerindeki gelişıneye dayalı olarak (Sawers ve Tabb, 1984; Storper ve Scott, 1986, 
Scou,ı 988b) ortaya çıktıkları öne sürülmektedir. 

Yerellik kavramını da öne çıkaran bu yaklaşım, yerel birimlerin ve bölgelerin ge
li şmesinde daha önceki mekansal paradigmada söz edilmeyen pek çok faktörü gün
deme getirmektedir (Cooke,1989). Daha da ötesi, farklı yercl/bölgesel birimlerin 
kendilerine özgü dinamiklarinin oldugunu öne sürerek, dünyayı mozaiklerden oluşan 
bir bütün olarak tanımlamıştır. Böyle bir bakış açısım n yeni oluşumları açıklamakta 

ve anlamakla büyük katkı sagladıgı görülmektedir. Ancak , yerelibölgesel sistemlere 
özgü dinamiklerin tanımlanmasında kullanılacak ana değişkenierin tam olarak beli r
l enememiş olması, bir yandan üretim ilişkilerini ön plana çıkarmakta, diger yandan 
sosyal ve ekonomik ögelerin rastlantısal bir şekilde tanımlanmas ı ile yelinilmesi zo
runlulugunu yaratmaktad ır. 

İzlenebilecegi gibi bu dönem dünyadaki ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümün 
mekansal birimler üzerinde nas ıl etkiler yaraıugının araşurılması üzerine odaklan
mıştır. Ekonomik bunalım , ve bunalım sonrası ortaya çıkan ve geçmiş kuramlarla 
açıklanamayan gelişmeler, yeni oluşumlan ve bunları nede nleyen dinamiklerin araş
tınlmasını ön plana çıkarm ıştır. Ancak, geçmişteki planlama yönetem ve yaklaşım

l arının da yerine bir şey konulamad ıgı için , bölgesel çabala r bilinen yöntemlerle sür-
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dürülmüştür. Bu nedenle mekansal plan lama kurnın ve ögrctisi ile uygulama arasın

da büyük bir kopukluk da söz konusu olmuştur. 

YEREL KAPASiTE İN GELiŞTiRiLMESiNE YÖNELİK 
DÜZENLEMELER 

1970' 1erde olup biteni anlama olarak özetlenebilecek çabala r , ulus devletlerin 
geçmiş dönemdeki bazı işlevlerine son verıneleri ile yeni bir aşamaya gelmiştir. II. 
Dünya Savaşı sonrasından 1970'1e rc kadar farklı mekansal birimlerdeki düzenleme
lerden ve özellikle az gelişmiş bölgelere kaynak aktanınından sorumlu olan ulus dev

lelle rin bu çabal arını azaltnıalarının bölgeler üzerinde önemli etki leri olmuştur. İlk 

olarak, bölgeler yeni oluşan küresel düzende ulusa rcferansla değil, uluslararası sis
tem içindeki konumları ilc tanımlanmaya başlamışlardır. İkinci olarak , ulus devletin 
sınırlamaları ve destegi ortadan kalkınca bazı bölgeler sıçrama yap arken, diğerleri 

geçmişteki gelişmi şlik düzeylerini bi le korumada zorlanmaya baş lamışlardır. Bu du
rum bölgeseVyerel müdahele biçinin ne olmas ı gerektigi tartışmalarını da beraberin
de getirmişti r . 

Küreselleşme- yerell~nıe süreçlerinin etkil~imi ile çerçevesinde oluşan yeni 
paradigma ile ortaya çıkan yeni bölgelbölgeler tanımı 

1 980' lcrin ikinci yarısından başlayarak uluslararası düzlemde mekanın kuramiaş
tı n Imasında yeni bir yaklaşım söz konusudur. Yeni kuramiaştırma çabasının ardında
ki en teme l dürtü, dünyadaki farklı mekansal birimlerin örgütlenmesini belirli bir ge
lişme sürecinin çeşi tli evrelerine bağlayarak açıklayan mekansal akılcılık kavramına 
tepki olarak nitelendirilebil ir. Mekanının belirlcyicil iğini en aza indirgeyen yakla
şımlar yerine, aynı zaman kesitinde be nzer ve farklı faktörlerin mekanın özellikleri 
ile birlikte farkl ı bir örgütlenme biçimini ve farklı bir mekansal gelişmey i tanımiaya

biieceği görüşü , bu dönemdeki tartışmalarda öne çıkmı ştır. 

Bu yak laşım, mekansal örgütlenmede akılcılı k çerçevesinde gelişen yer seçimi 
kuram iarına benzer şekilde "girişim " i esas alırken , daha öncekilerden önemli bi r 
yaklaşım farklılığı sunmaktadır. Bu farklılığı oluşturan en öne mli öge ise rekabeti 
yarışma kavramı olup, bu kavram duragan bir değerlendirme yerine, devingen bir 
çerçevenin geliştiri lebileceğini göstermektedir. Firmalar, değişen teknoloji ve reka
bet koşu llarında sürekli olarak değişrnek ve koşullara uyum sağlamak zorunda kal

maktadır (Dicken, 1988). Bu durum, zorunlu bir dinamizm anlarruna gelmektedir. 
Aynca, genişlemek, bütünleşmek, ortaklıklara gitmek gibi coğrafi anlamı o lan ey
lemleri gerçekleştirmek zorundadır . Diğer bir deyişle yerseçim s tratejisinin, rekabet 
gücü kazanmak için girişi lecek eyle mlerin bir parçası oldugu, bu paradigma çerçeve

sinde öne s ürülmektedir (Porter, 1 990). Bu geleneksel yerseçimi kuramlarının öte
sinde yeni bir değerlendione anlamına gelirken , diğer yandan rekabet Ustilnliigiiniin 
ancak kuvvetli yerel slireçlerle ortaya çıkabileceği görüşü, yerellik ve küresell ik kav
ramlarını bağdaşıırınayı saglamaktadır. Porter ( ı 990) "cografik olarak yeniden üreti

lemez çevresel avantajlar" kavramı ile küresel nitelikteki eylemiere ilişki n kararlar-
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da öznel koşulların değerlendirilmesi gerekLigini vurgulamaktadır. Bu yaklaşım için
de ona ya çıkan yerellik kavramı , esneklik paradigmasının içinde yer alan yerellik 
kavramından biraz farklılaşmaktad ır. Burada yerel koşulların küresel etki leşimler ve 
bunlar arasında geçiş sağlayan girişimler nedeni ile sürekli olarak degişı.igi varsayı
mı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle yerel-küresel karş ılıklı etkileşim ön plana çık
maktadır(de Woot,l990; Cookeve Wells, 1992). 

Küreselleşmedek i başarıyı yerel koşullara bağ layan bu yeni kuramiaştırma ülke
nin karşılaşurmalı üstünlüğü yerine, bölge ve kent düzeyine inen bir rekabet gücü ta
nıınlaması yapmaktadır (Henderson,l991 ; Cooke, 1 992). Kısaca , mekana yeni yakla
şım biçimi ekonomik giri şimler ilc mekan arasında etkileşim şeklinde adiandıniabi

Iecek bir i lişki üzerinden kurgulanmaktad ır. Bu bakış, fırma bazında akı lcılığa daya
nan paradigmadaki tek yönlü ve statik şekilde tanı ınianan , esneklik üzerine gelişen 

kuramsal tartışmalarda karşılıklı etkilemc şeklinde dönüşen , eylem-mckan i l işkisini 

karşılıklı etkilerle dönüşüm şeklinde daha kapsamlı ve dinamik bir perspcktife taşı
maktadır. 

Küreselleşme- yerelleşme ilişkilerinin nası l gerçekleştigi ve geçmişte z ıt anlam
ları olan bu kavramların nasıl birbirlerini tamamladıkları ise üretim ve i letişim ağla

rı üzerinde durarak açıklanmaktadır. Bu açıklamalarda, çeşi tli ekonomik birimlerin 
eylemlerini yerel ve küresel ağlar aracı lıgıyla gerçekleştird i kleri ve üretim ağlarının 
iç pazara üretim yapan firmalar için bile söz konusu o ldugu belirtilmektedir (Garofo
li,l 99 1; Storper,l990). Küresel üretim aglarına katı lan çeşitli birimler yerel değerle
ri yeniden düzenleyerek bunları n uluslar aras ı piyasalarda dol aşımını saglamaktadır 

(Stöhr, 1990; Miller ve Cote, 1987; Brusco,J986). Ancak, bu çerçevede ele alınan 
ag/şebeke kavramının daha öncekilerden önemli farklılıkları bulunmaktadır. Bu olu
şumlar, gerçekte rekabetten paylaşma kavramına geçişin bir aracı olarak düşünül

mektedir. Aynı üretim ve iletişim agının içinde olmak bilgiye ulaşma ve paylaşma 

olanağı sağlamaktadır (Cox ve Mair, 199 1). Bilg inin paylaşı lması bu il i şkilerde 

önemli iken, aynı zamanda birlikte üretme, birlikte planlama ve birlikte karar alma 
sürecinin sağlanması söz konusudur (Siaughter, 1993; Hansen, 1 992). Ancak, bu iliş
kiler çerçevesinde birimler bireyselliklerini kaybetınemekte, tam tersine bu ağ için
deki ilişkileri ve iş levleri ile yeniden tanımlanmaktadır (Saxenian, 1991). Bu çerçe
vede bireyin veya birimin kendini bağımsız olarak, ancak karşılıklı ilişkileri çerçeve
sinde tanımlanması söz konusu olduğu gibi (Eraydın , 1994), bireyin, birirrtin veya 
topluluğun birden fazla iletişim dili geliştirmesinin gerekli olduğu öne sürütınektedir 
(Conti,l992). 

Tüm bu ağ şeklindeki örgütlenıneler ve ilişkiler sınır kavramını aşındırmakta, sı
nırların kesin ve durağan olma varsayımını terslemektedir. Farklı şebeketerin içinde 
bulunan birimlerin oluşturdugu mekan, fiziksel sınırların ötesine taşmaktad ır. Bu du
rum, sınır kavramının bu günkü anlamını yitirmesi demektir. Şebeketerin değişik bi
rimlerin katılımı ve eksitınesi ile sürekli olarak farklı boyutlar kazanması ve ilişkile
rin değişmesi , durağan ve tanımlanm ış yapılardan , sürekli olarak devingenli k göste-
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ren ili şki sistemlerine geçiş anlamına gelmektedir. Bu durumda birimlerin rollerinin 
katı bir şekilde bclirlendigi kadcmclenıne kavramı dışlanınaktadır. 

Özetlenirse, bir bölgede veya yörede yer alan fınnalar çeşitli şebekelerle aynı 
kent ve bölge içindeki fırıııalarla ilişki lerini geliştirerek dünya pazarlarına ulaşınaya 
çalışabi leeekieri gibi ülkenin ve dünyanın herhangi bir yerindeki bi r diz i fımıa ile or
taklık yapabilmektc veya en azından iletişim saglayabilmektedir. İlişki ler mekan ba
ğıml ı değil, ortak çıkar ağırlıklı ve mekandan bağımsız hale gelme ktedi r. B u duru m 
bölge içindeki birimlerin benzer bir gelişme sürecini izlemelerini ve ortak bir kaderi 
paylaşmaları gerekliliğini onadan kaldırmaktadır. 

Doğal olarak böyle bir çerçevede bölgelerin ulus devlete referansla tanımlanma
sı söz konusu olmadıgı gibi, geçmişte olduğu gibi bölgesel farklılıkların azaltılması 
ve bölgelerin gelir düzeylerinin ve özelliklerinin benzeşmesi için çaba sarfedilmesi 
gündemden düşmektedir. Böylelikle, bölge düzeyindeki müdahele bu birimlerin kü
resel ekonomi içindeki bireysel rekabet güçlerin in artırılması şekline dönüşmektedir. 

Sosyal refah anlayışının geçerli olduğu dönemde devletin üretim sistemi içinde 
yer alması ekonomik gelişmenin bir parçası olup, özellikle bölgesel geli şmede ilk iv
meyi sağlayacak yatı rımların kamu tarafından finanse edi lmesi kuramsal açıdan ön
görülen ana yaklaşım iken, rekabet gücünü gerçekleştirecek birimler firmalar veya 
yerel ağlarla birbirleri ile ilişkide olan üretim grupları olarak tanım lanmakta, yerelli
ğin sağladığı olumsallık yine gündeme gelmektedir. Bu kapsamda müdaheleler bu 
i l işki lerin desteklenmesi ve rekabet gücünün sürdürülebilmesi için teknolojik düze
yin yükselti lmesi üzerinde odaklaşmaktadır. Hernekadar devletin önemini yitirdiğ i 

görüşü bu dönemde egemen ise de yi ne de özellikle teknoloj ik açıdan gelişmede mer
kezi ve yerel kurumların katkısı üzerinde de durulduğu da bel irtilmelidir. 

YENİ DÜZENDE VAR OLMA MÜCADELESi VE BÖLGE 
PLANLAMA YA YENİ BİR İÇERiKLE GERi DÖNÜŞ 

1980'le rde oluşum aşamasında olan küreselleşme sürecinin , 1990 ' lı yıll ara gelin
diğinde artıları ile birlikte ortaya çıkan sorunları da gözlenıneye başl arruştır. İlk ola
rak, küreselleşme sürecinin ilk aşama larında doğru zamanda, doğru yapıda olmanın 

avantajlarını kullanan üretim birimlerinin yeraldığı mekanlar/bölgelerin bu avantajlı 

konumlarını sürdürmektc zorlandıkları ve kiminin ekonomik açıdan gerileme döne
mi içine girdiği görülmüştür. İkinci olarak, özellikle ekonomik ve sosyal kapasitele
ri gelişmemiş yöre leri n küreselleşme s ürecini n getirilerinden yararlanamadıkları , tam 
tersine dünya ekonomisinden dışlandıkları görülmüştür. Üçüncü olarak ise, küresel 
ekonomilerdeki gelişmelerin, özellikle mali piyasalardaki değişimleri n yerel düzen
leme mekanizmaianna karşın , tüm dünyada önemli etkileri olduğu ve ulusal ve yerel 
kurumların bu etkileri düzenlemek konusunda ne denli etkisiz kaldığı anlaşıl mıştır. 

Bu üç önemli gelişme tüm gelişme sürecinin yerel dinamiklere ve serbest piyasa ko
şullarına bırakılamıyacağını ve yeni bir düzenleme çerçevesinin geliştirilmesi gerek
tiğini ortaya koymuştur. Bu çerçeve içinde bölge planlama yeniden a ncak yeni bir an
layı ş ve içerikle gündeme gelmektedir. 
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Rekabet gücünün korunması : Yeni önlemler ve yeni bir yönetişim sistemi ge
reği 

Bunalım sonrası ortaya çıkan koşullarda başarı lı olan bölgeler bu başanlarını na
sıl sürdürebilider ? Bu soru özellikle küreselleşme süreci nde başarıyı yakalayan sa
nayi odaklan kapsam1nda en fazla üzerinde durulan ve tanı şmanın en yogun oldu~u 
alanı işaret etmektedir. Bu tartışmalar öncelikle bu bölge/sanayi odaklannın başarıyı 

nasıl yakaladıklarını tanımlamaya çalışmakta ve daha sonrada bu başarının sürdürü
lebilmesi için nasıl bir yaklaşım gerektirdigi üzerinde durmaktadır. 

Değişik başarı örneklerinin irdelenmesi sonucu bu bölgelerde "varolan bireysel 
kapasiteleri ve bilgi birikimini karşılıklı etkileşimin sağlandığı ilişkilerle geliştiren 

bir yönetişim yapısının olduğu" bu çerçevede "yerel aktörlerin kendini yönetme be
cerisini toplumsal ç ıkarlar için kullanabildikleri" ve "geçmiş dönemde çat ışan grup
Iann bu yeni onamda uzl aştıkları" belirlenm iştir (Eraydın , 1997 ve 1999). Öte yan
dan, bu bölgelerde gerçekleştirilen gelişmelerin me rkezi ve yerel yönetimlerin do~
rudan güdümü ile sağlanmadığı, yerel ve merkezi yönelimlerin "ortam hazırlama", 
"katalizör olma" veya "aracılık" olarak nitelendirilebilecek iş levler yüklendiği ör
neklerin çoğunda izlenmektedir. Buna karşılık, yerel sivil örgütlerin katklsın1n çok 
önemli olduğu (Malmberg, 1996) ve bu kurumlarla merkezi ve yerel kamu kurumla
rı arasındaki işbirliğinin başanya katkıda bulunduğundan konu edilmektedir (Brus
co,l982; Piore veSabel , 1984; Garofoli, 1991). 

Bu çerçevede üzerinde en fazla durulan kavramlardan biri "ticari olmayan karşı
lıklı bağımlılık"(untraded intedependencies)'dır. Bu kavram bölgesel düzlemde bir
likte olmanın ve birlikte üretmenin avantaj ları olarak tanımlanırken (Amin ve Thrift, 
1995), en önemli öge birlikte edinilen ve üretilen bilgidir. Bu bilgi bilimseVsı nıflan

mış bilgi ile sını rlı olmayıp, üzerinde açıkça söz edi lmeyen eylem içinde içselleşti
riimiş bilgiyi de kapsamaktadır. Bölge içinde bu bi lgiyi paylaşan üretim ve diğer bi
rimlerin kendi kendilerine yardım için bir araya gelmeleri ve sorun çözümüne yöne
lik birliktcliklerin oluşmasının bölgenin gelişme potansiyelini arurdığı görülmektedir 
(Cooke, Uranga ve Extebarria, 1998) 

"Yukarıda tanımlanan becerilere sahip odaklar bu başarılannı sürdürmek için na
sıl bir yöntem izlemelidir?" sorusunun yanıtı arandı~ında söz konusu olabilecek fark
lı nitelikteki bölgeler için stratejiler farklılaşsa bile iki kavram öne çıkmaktadır. Böl
geleri "öğrenen bölge" haline getirme ve bu öğrenme sürecini farklı içerikle gerçek
leşt i rebilecek "kurumsal zenginlik"e ulaşma. Daha sonra izlenebileceği gibi bu baş
l ıklar altında gelişen öneriler yeni bir bölge gelişme stratejisinin/planlamasının da 
ana noktasını oluşturmaktadır. 

Yeni düzende var olma mücadelesi: Üretim ve iletişim ağları içinde yer al
maya çalışan meka nsal birimler 

Günümüzde bölgelerin sadece ülkelerin/ulus devletlerin bir parçası değil , aynı za
manda ulus lararası sistemin bir parçası olduğu ve bir bölgeni n gelişmesinin , yerel ka-
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pasite ve birikimin uluslararası rekabet koşu llarında kullanı lab il mesi ile mümkün ol
duğu doğrudur. Nitekim, bölgeler ve yerel birimler kendi kimlikleri olan ve bu kim
likleri çok uzun dönemde oluşan mekansal yapılardır ve bu özellikleri ile dünya pa

zarlarında kendilerine özgünişler yakalabildikleri ölçüde başarılı olmak şanslan var
dır. Yeni küresel ekonomik ortamda bölgeler bir sistemin yanyana duran parçaları 

değildir, birbirleri ile yanşan ve paylaşan birimlcrdir. 

Ancak, önceki bölümde tan ımlanan bölgeler gibi donamıniara ve üretim kapasi

tesi ve gerekli ekonomik, sosyal ve kültürel bi rikime sahip olmayan bölgeler bu ye
ni koşullara nasıl uyum sagtayabilir ? 

Burada ilk önerilebilecek politika bu bölgelerin mevcut kapasitelerinin tanımla
narak e n etkin şeki lde kullanılmasıdır. Ancak, yeterli birikimin ve donanımın olma

dığı bölgeler için bu öneri çok da anlamlı değildir. Bu bölgele rin dıştan sağlanacak 

bir destek olmadan dünyada giderek senieşe n rekabet koşulları içi nde var o labilme
leri ve koşullarını iyileştirebilme lerini ummak oldukça hayalci bir yaklaşım olacak
Ur. 

Bu nedenle, bu bölgelere dünyadaki diğer bölgclerle yarışabilmeleri için gerekli 
ivme yi sağlayacak donanımların sağlanması gereklidir. Geçmişte, bu görev ulus dev
letlerin idi. Ancak, son dönemdeki gelişmeler ulus devletlerin ekonomik açıdan öne

mini y itirmesinin devam edecegini ve bunun yerine mozaiklerden (bölgeler, metro
poller, ke ntler .. ) oluşan yeni üst ölçekierin ortaya çıkacagını gösterm ektedir. Bu gün, 
bu üst ölçekler/şemsiye türü örgütler bir yeniden dagıum mekanizması olarak deği l, 

uyumsuzluklan çözümleme organı o larak tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği deneyi
mi bu tür bir gel işmenin en somut örneğidir. Ancak, Avrupa Birliğini oluşturan böl
geler arasındaki farklılıklar nedeniyle b ir yandan uyumsuzluklar giderilirken, diğer 

yandan yapısal farklılıkları olanlara çeşitli fonlar yardımı ile destek sunulmaktadır. 
Avrupa Birliği gibi görel i olarak gelişmiş ü lkelerin yer aldığı bir ü lkeler grubunda bi
le, uyumsuzlukların çözülmesi aşamasından önce bütünden çok ayla rı yapı sı olan az 
gelişmiş yörelere özel önlemlerin getirildiği izlenmektedir. Kaldı ki, tüm dünyaya 
bakıldığında bölgesel farkl ılıklar ve yetersiz gelişme düzeyinde o lan bölgeler çarpı

c ı bir şeki lde ortaya çıkmaktadır. Bu d urumda, küresel ekonomik s istem dışında ka
lan bölgelerin belirli bir bu aşamaya gelene kadar desteklenmesi gereklidir. Bu dün
yadaki banşın ve bütünlüğün sağlanması için gereldi olup, bu işlevi yerine getirecek 
yeni bir ulusl ararası kurumlaşma ve fınans sisteminin kurulması gereklidir. 

Küreselleşen dünyada yerel düzenlernelerin etkisiz hale gelmesi: Farklı öl

çeklerde kurumlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi gereği 

Ulus devletlerin egemen yönetim biçimi olduğu İkinci Dünya savaşı sonrasında

ki düzenleme mekanizmalarının ve kurumlarının ana odağı nı devlet oluşturmakta idi . 
Bu dönemde devlet , ölçek ekonomile rine öncelik veren teknoloji paradigması , kitle

sel ilretimle desteklenen birikim rejimi ve talebi garanti altına alan düzenleme meka
nizmalarının bütünlüğünden oluşan bir form olarak karşımıza çıkmaktadır (Jessop, 
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1990). Devletin bu tanımı , yeni birikim rejimi, üretimin kureselleşmesi ve bireyin 
öne çıkınası şeklinde ortaya çıkan egilimlerle, devleti ana birim olarak alan bir dü
zenleme mekanizmasının neden çatışacağını açıkça göstermektedir (Dunford , 1 990; 

Dunford and Perrons , 1992). 

Nitekim, 1970 sonrasında yeni ortaya çıkan üretim örgütlenmesi, yeni tekno lojik 
gelişmeler, ilişki biçimlerinin degişmesi , sermaye birikim rejiminin yeniden şekillen
mesi ve bireyin toplum içindeki değişen rolü , geçmiş üretim ve birikim döneminden 
fa rklı düzenleme mekanizmalarının tanımlanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. 
Devletin de 1970' 1erde yaşadığı mali bunalım son rasında bazı işlevlerini devretmek 
istemesi de üretim ve sermayenin yeni stratejisi çakıştığında daha az devlet ve devlet 
miidahelesi, daha az düzenleme ve kurallar bir anda tüm dünyada en güncel söylem 
durumuna gelmiştir (Ohmae, 1990 ve Ohmae,l995). 

Bu söylemin farklı ülkelerde yaşanan gelişme lere koşuı olarak giderek önem ka
zandığı görülmekted ir. D evletin öneminin azalmas ı , geçmişte üretim ve birikim ku
rallarını belirleyen devletin kuralların ı gcvşctmes i ve kaldırması biryandan " de regu
lasyon" kavramını öne çıkarırken , öte yandan bu kurallan uygulamak için tanımla
nan yönetsel s isıcıni n değişmesin i zorlayarak, karar verme sürecinin ilgili aktörler ta

rafından yeniden tanımlandığı yeni bir yönetişim s isteminin kurulması çabalarına ne
den olmuştur. Ancak henüz bu süreç t amamlanmadığı için yeni gelişmeler ilc eski 
düzenleme mekanizmaları arasında çatışmalar yaşanmaktadır. Yeni düzenleme me
kanizmaları n ın ilkeleri yavaş yavaş ortaya çıkarken, henüz pek çok konuda somut ve 
ayrıntılı düzenlemele r yoktur. Bu nedenle hem kavramsal olarak, hem de uygulama
da çelişkiler ve sürtüşmeler yaşanmaktadır. 

Mevcut kurumlar, bu kurumları tanımlayan s iyasi erk ve bunlara bağımlı bürok
ratik birimler, bu değişim onların gücünü zayıflatacağı için veya daha da ötesi pek 
çok kurumu devre dışı bırakacağı için, bir direnme göstennektcdir. Bu nedenle daha 
önceki deneyimlerin de gösterdiği gibi dönüşüm yavaş ve sancılı olmaktadır. Öte 
yandan, tüm bu oluşu mlar içinde henüz tüm dünyadaki rekabet koşullarını düzenle
yen yasalann ve kurallann olmaması ve rekabetin eşit şekilde düzenlenmcmesi, tüm 
dünyadaki uygulamaları uyumlaştıracak bir yasal çerçevenin olmaması nedeniyle 
pek çok soruna da neden olmaktadır (Baker, Campbell, Reynolds ve Rowley ,1997). 

Mevcut ekonomik düzenleme mekanizmalarının yeni koşullarda en fazla sürtüş
me içinde oldugu konu sermaye harekeıleridir. Ulus devletin ana i şlevlerinden biri 
sermaye hareketlerini denetlernek ve sermayenin ülke dışına kaçmasını önlemek ola
rak tanımlanırken, yeni üretim ve birikim süreci bu konuda esnekliği zorunlu hale ge
tirmektedir. Nitekim, dünya para sisteminin değiştirilmesi için zaman zaman ortaya 
atılan tartışmalar vardır. Bugünkü sistem az gelişmiş ülkeleri dezavantajlı duruma so
karken, finansal bunalımlan önlemede de yetersiz kalmaktadır. 1980 yıllarında yaşa
nan finansal bunalım dünyadaki hiç bir ülkenin bu etkilerden kaçamayacağını göster
miştir. Etkiler sadece finan s piyasaları ile sınırlı kalmamış ülkesel ve bölgesel eko
nomiler yanısıra, mekansal gelişmeden sosyal yapıya kadar çok farklı yönde etkileri 
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olmuştu r (Eraydın , l 998). Bu durum , yen.i düzende geçmiş döne mlerden kalan düzen
Iemelerin çok da işe yaraıııadıgını açıkça göstermiştir. 

m. GÜNÜMÜZ BÖLGE PLANLAMASININ YENİ KA VRAMLARI VE 
İÇERİGİ 

1990'1ı yı lların ortalarından başlayarak gündeme gelen bu tartışmalar, mekana ve 
bölgeye bakışta yen.i bir aşamayı tanımlamaktad ır. Bu çerçevede bölgenin dünya 
ekonorruk sisterrunden dışlanmaması ve artan zenginleşmeden pay a labilmesi için 
gerekli koşullar şöyle özetlenebilir (Eraydın,1999). İlk olarak, bölgele rin mevcut bi l
gi ve birikjmlerini sürekli olarak artırabilmeleri ve bunu rekabet güçlerini sürdürebil
mek amacı ile yaratıcı olarak kulla nabilmeleri diger bir deyişle "sürekli öğrenme 

kapasit esinin oluşturulması". İkjnci o la rak, "öğrenme ve gelişme süreci için ge
rekli ola n birliktelikleri , işbirliğini ve paylaşmayı kolaylaştıracak kurumsal zen
ginliğin d esteklenmesi" (Amin ve Thrift, 1995 , Peck ve Ticke ll ,l 994). Böylelikle, 
kademe! e n rm ş bir ilişki sistemi yerine farklı kurumlar ve bunların işbirliği ile zengin
leşen farklı düzlemlerdeve içeriktc ilişkj aglarının oluşması sağlanabilecek , ve bir
birle rinin gelişmesine katkı saglayabilecektir. 

Bu ikj özellige u laşabilmeniıı ö n koşullan vardır. Bunlardan ilkj bilgi derlenme
si, üre tilmesi ve yayılınas ı için gerekli masrafların azaltılmas ı (Scott, ı 996) ve böy
lelikle varolan bilgiyi kullanarak birim ve bireylerin kendilerini yetiştirme, uzmanlık 

alanları o l u şturma ve yeteneklerini artırma şanslannın artınimas ı gerekmektedi r. An
cak bu o lanaklara sahip olanlar günümüzdek.i çalkanıılı ve d!!ğişken o rta ma ayak uy
durabil irle r (J in ve Stough, 1998). 

İk.inci en önemli koşul mevcut sosyal sermayenin geliştirilmesi ve ögrenme ka
pasitesinin belirli bir düzeye ulaştı rılmasıdı r . Bu kapsanıda sosyal sermayenin ögren
me kapasitesi geçmiş dönemlerden çok daha farkl ı bir niteligi ve te knolojiyi ku llan
ma becerisini tanımlamaktadı r. 

Üçüncü temel koşul ise, degişik a maç lara yönelik çok sayıda bölgesel kurumun 
oluşumunun desteklenmesi (Florida, 1995; Asheim, I996) ve yerel ve merkezi kamu 
kurumla rı ile bu kurumlar arasındili işbil iğinin artırılmasıd ı r. Ancak s adece kurum 
sayısın ın artması degit, sivil kurumlar ile merkezi ve yerel kamu arasında yeni bir yö
netim i l işkj sinin tanımlanması gereklidir. Son dönemde çokça sözü edilen yönetişim, 

kamu kurumları ile yerel yarı-kamu ve sivil örgütler arasında yeni bir ilişk.i düzeni 
anlamına gelmektedir. Burada "yönetişim" karar verme süreci içindekj güç il.i şki leri

nin yeniden belirlenmesi ve sivil kurumlan n dogrudan kararların ol uşturulmasına ka
tılımı anlamına gelmektedir. Yere l örgütlenmenin ögrenıne kapasitesinin geliştiri l

mesi iç in gerekl i ortamı sağlamak açı sından çok önemli oldugu gözden kaçınlmama
lıdır (Jin ve Stough , 1998). Buna karşı lık me rkezi hükümetin yere l kurumların kolay
lıkla ulaşamayacağı bilgi kaynaklarını , teknolojik gelişmeleri yerele aktarmak, özel
likle bu bi lginin kullanımı kotaylaşuracak altyapıyı ve teknik donarunu sağlamak gi
bi bölgedeki kapasitenin etkin kullanımına yönelik yeni bir iş levi yüklenmesinin çok 
daha yararlı olacağı öne sürülmekıedir. 
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SON VERİRKEN: BÖLGE PLANLAMANIN YENİ VURGU NOKTALA 
RI TÜRKİYE AÇlSINDAN NE ÖLÇÜDE GEÇERLİ 

Bu bileliri kap arnında geçmiş dönemlerde n günümüze kadar bölge kavra.nurıın 
ve bu bölgelere bakış aç ı sından nasıl deği ştiğ i ve bölgesel düzlemde ö nerilen müda

hele biçimle ri kısaca özetlenerek, farklı dönemlerin özelliklerine göre bunların nas.ı1 
dönüşüm gösterdiği üzerinde duruldu. Son o larak da içinde bulunduğumuz binyılı.o 
sonuna yaklaşırken , gündeme gelen ana vurgu noktalan ve bölgesel gelişmenin sağ
lanması için izlenmesi gereken yaklaşımlar konusunda gündeme gelen tartışmalar kı
saca aktarıldı. 

Do~al o larak gündeme gelen konular dünyadaki çok farklı bölge ve yörelerin 
gözlemlenmesi ve bunlardan genellemeler yapı lması ile oluşmaktadır. Ancak , gözle

nen örneklerin çoğunun gelişmiş ülkele rde n geldiği de bir gerçektir. Bu durumda şu 
soru akla ge lebilir. Özellikle son dönemde gündeme gelen yeni kavra mlar ve bunla

ra dayalı olarak geliştirilen öneriler farklı nite likleri olan ve özellikle de az gelişmiş 
bölgeler için ne ö lç üde anlamlıdır? 

Mekansal yapının oluşumunda çok farklı di namiklerin egemen olması nedeni ile 
bölge ve kentsel a lanlarla ilgi li çalışanların he r dönemde bu tür sorula rla karşı karşı
ya kaldığı görülmektedir. Geçmişte, geli şmi ş-az gelişmiş ayrımının egeme n olduğu 
dönemde, bu so ruya verilen yanıt değerlendirme ve önerilerio bu farklılıkları gözet

mesi şeklinde idi. Ancak, günümüzde duru m biraz daha farklıdır . Ge li şmiş farklılık
ları hala vardır ve üstesinden gelmenin de kolay olmadığı görülmektedir. Buna kar

şılık , gelişmiş farkları olan bölgeler artık kes i n sı nırlarla ayrılmış ve u! us devletin yo

ğun koruması altındaki alanlar değildir. G iderek sını rların gevşediği, farkl ı bir ülke 
ekonomisinde yaşanan bunalımın doğrudan h içbir il işkisi olmayan alanları etkilediği 
bir ortamda bireyle r, fimıalar ve mekansal birimler benzer kurallar iç inde s tratejiler 
geliştinneye ve e y le mler tasariarnaya iıilınekted ir. Bu nedenle, bir bölge ye yönelik 

gelişme stratejisinin saptanmasında, farklılık ve gelişmişlikten yola çtkarak, oyunun 

kurallarını yadsımak mümkün değildir. i z le ne bilecek yaklaşım , gerekli ön koşulları 
gerçekleştirebilme sürecinin o bölgenin özell ikleri d ikkate alınarak oluşturulmasıdır. 

Bugün farklı bölgelerin yerine geıiı'mesi gere ken ö n koşullar çok dalıa zor. bunu 
yaparken kaulırru gereken kesimler daha geniş ve süreç çok daha karnıaşık ur. Ne ya 

zık ki kolay ve kısa dö nemli reçeteler yoktur. D aha da ötesi, önceki bölümlerde de
ğinildiği gibi , başarılı bir deneyimin bunu sürdüreceğ i veya aynı yolun izlenmesi du
rumunda başantı olacağı garantisi de yoktur. Ancak, çabanın sarfedilmediği toplum
sal kesimlerin tümünün katılmadığı ve her birinin birey olarak ve birbirle ri ile i l işki

leri çerçevesinde ke ndilerini gel işıiremedikleri , yeni kurumlaşma ve koşullara uyum 
amaçlı birlikte lik lcre gidilmediği ve bunun iç in birl ikte yönelişimin uygulanmadığı 

durumda gelişmiş dünyadan kopmak çok daha kolay gözükmektedir. Bu nedenle . 
1 990' 1arın sonunda ki gündem çok daha zorlayıc ı olup, bölgesel ölçekteki yeni bir 
yaklaşımın ve ye re l düzenlernelerin ne denl i ö ne mli olduğunu vurgulamaktadır. 
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GAP BÖLGESEL KALKINMA VE SOSYAL HİZMET 

Prof. Dr. Sema KUT (•) 

Cum huriyet tarihimizin en büyük bölgesel kalkınma projesi o la n Güneydoğu 
Anadolu P rojesi (GAP) dünyadaki ö rnekleriyle karşılaşunldığında coğrafi olan fizik· 
sel büyüklükler ve bedeneri açısından iddialı bir projedir ve dünyadaki benzer 10 
proje arasında yer almaktadır. 

GAP su ya dayal ı , Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin topyekun sosyo-ekonomik 
kalkınmasını amaçlayan insan odaklı bir bölgesel kalkınma projesidir. Dicle ve Fı· 
rat nchirie ri havzasında uygulanan program kapsanıında 22 baraj, 19 hidroelektrik 
sanıral ve 1 .7 milyon hektarın sulanmasını sağlayacak sulama kanallan inşaası öngö
rü lmektedir. Proje tamamlandığında yılda 50 milyar m' su akıtan Fırat ve Dicle üze. 
rindeki Türkiye toplam su potansiyelinin %28'ini kontrol altına alacaktır. 

Görülüyor ki projede suya dayalı sonuç lar gerçekleştirildiğinde bölge ekonomisi· 
ni geliştirmeyi , bölge insanının gelir düzeyini anırmayı bedeneyen G A P , dolayısıy· 

la ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunacak bir proje niteliğindedir. 

GAP Projes i ülkemizin görece az gelişmiş bölgelerinden birisi olan Güneydoğu 

Anadolu B ö lgesi' ndeki 9 ilde (Adıyaman , Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, 
Mardin , Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) uygulanma kta olan çok sekıörtü entegre bir bölgesel 
kalkınma p rojesidir. Entegre nitel iğiy le proj e , sadece barajlar, hid roelektrik santral
l arı, sulam a yapılan g ibi fiziksel yaptırımtarla sını rlı kalmayıp, bunların yanında ve 
birbiriyle eşgüdüm içinde tarımsal gel i şme, sanayi , kentsel ve kırsal altyapı , haber· 
leşme, eğitim , sağlık, kültür, turizm ve diğer sosyal hizmetler gibi sosyo-ekonomik 
kesimlerin geliştiri lmesi ne yönelik yatırım ve etkinlikleri de içermekte dir. 

GAP birbi riyle ilinıili iki planlama yaklaşırnma sahiptir. Bunlardan birincisi en· 
tegre pla nlama yaklaşımı , diğeri ise sürdüri.ilebilirliktir. Bu iki yaklaşım birbirini ta· 
marolayıcı nite liktedir . Entegre yaklaşım, farklı kesimlerin (tarım , sanayi, eğitim, 

sağlık vb.) birarada ve eşgüdüm içinde e le alınması nı içermektedir. Sürdürülebilir 
kalkınma bö yle bir yaklaşımın ayrılmaz bir parçası ve sonucu olarak o rtaya çıkmak· 
ıadır. B u yö n üy le, GAP salt ekonomik büy üme hedefine yönelmiş bir proje olmayıp, 

bir toplumsal dönüşüm projesidir. 

(•) Hacettepe Oniversiıesi Sosyal Hizmet ler Yüksekokulu Emekli Ö!\relim Üyesi 
Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdares i Danışmanı. 
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Bu baglarnda özellikle göç olgusunda bu , oldukça açık seçili ortaya konulan bir 
düşüncedir ya da bir amaçtır. Yani göçü ters döndürülecek biçimde ya da ülkenin sa
nayi kalkınmasında diger bölgeler kadar katkıda bulunacak bir bölge haline dönüş-: 
mesi, yine GAP'ın nihai amaçlan arasında yer almaktadır. Kuşkusuz bunlara ulaşa
bilmesinin çok önemli bir yolu da insani kalkınınayı gerçekleştirmesidir. Biraz ev
vel duydugumuz gibi burada sadece insan için yatınm yapmak degil , olay ayru za
manda insanın kapasitesini geliştirmek ve insanı yaşadıgımız dünyanın koşullarında 
ya da çağdaşlaşına sürecinde yer alacak donatırola donaırnak olarak ifade edilebilir. 
Çünkü insan gücü, kalkınmanın en temel ve en degerli unsurudur. Onun için bu un
suru biz çok iyi kullanmak ve geliştirmek zorundayız. Öylesine geliştirmemiz gere
kiyor ki, anık verdigirniz hizmetleri eleştiren , bunun kalitesinden memnun olmayan 
ve dolayısıyla bu kaliteyi geliştirmeye yöne lik bir takını eylemleri gerçekleştiren in
san topluluğuna ihtiyacııruz olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak kazandığı önem de
recesinde eyle me dönüşmesi , belki de şu anda i stediğimiz düzeyde olmamakla bera
ber, birtakını gelişimierin olumlu olarak başlangıç noktasında olduğunu da ifade et
mek yanıltıcı olmayacaktır. 

Tanmsal geUşmeye paralel olarak bireylerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, üre
tim tüketim ilişkilerinin farklılaşması, sosyal ilişkilere yaşam biçimine yansıyacak 
sosyal gelişme ve değişnıeyi eıkileyecektir. O nedenle GAP'ın sosyal boyutunun ay
n bir odakta e le alınıp sosyal politika hedeflerinin bu odakta geliştirilmesine gerek 
duyulmuştur. 

Sosyal boyutu ortaya koyabilmek için öncelikle GAP bölgesinde birtakım değer
li araştırmalar yapılmıştır ve bu araşıırmal ar özellikle sosyologlar ve bu sosyolog ar
kadaşlarımızın görev aldığı kurumlar, yani üniversiteler ve bunun yanısıra bu bölge
de çokiyi tanınan ve bilinen ve çal ışmalarıyla , kendisini ifade edebilen bir sivil toır 
!um örgütü olan Türkiye Kalkınma Vakfı 'nın da iştirak ettiği çalışmalard ır. Söz ko
nusu sosyal eylem projesi tabii ki sosyal politikada da bu doğrultuda saptanmıştır ve 
bunlar plan ve kalkınma, nüfus hareketleri ve yerleşim, eğitim, sağlık, tarımsal ya
yım hizmetleri, istihdam ve gelir, mülkiyet ve arazi kullanımı gibi başlıklar altında 
ifade edilmektedir. Bunlar arasında eyleme dönüşen , özellikle kadınlarırruza yöne
lik birtakım örnek çalışmalara başlandı. "ÇA TOM"lar dediğimiz çok amaçlı toplum 
merkezlerinin yanısıra yeni başlayan başka bir girişim gençlere yönelik bir çalışma
dır. Yöre gençliğinin organize olması ve kendi toplumuna katkıda bulunacak birta
kım eylemleri planlaması, toplumla bütünleşmesini sağlaması amacın ı güden, genç
lik boyutunu ele alrruş bulunmaktayız . Onun yanısıra, göç olgusunun yarattığı, özel
likle çocuk sayısının büyük kentlerde giderek yoğunlaşması nedeniyle sokaklarda ça
lışan çocuklan n korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda ele alınan so
kak çocukları projeleridir. 

Bunlar başlangıç noktasında yol alan ve sosyal eyleme dönüşümün , sosyal eyle
min uygulamaya geçişini ifade eden birtakım çalışmalardır. Bu çalışmalarda kuşku
suz kamu işbirliği son derece önem taşımaktadır. Bunun yanısıra bazı sivil toplum 
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örgütlerinin ilgisi giderek yükselmekle ve onlarla etkJieşim daha geniş bir tabana ya
yılmaktadır. Ve yine yerel yönetimlerle işbirli~i de konumuz içinde gelişen bir bo
yut olarak da algılanabilmektedir. 

GAP giderek önem kazanan bölgelerarası eşitsizii iderin giderilmesini hedefleyen 
devletin genel politikası çerçevesinde az gelişmiş bölgelerdekJ kalkınma potansiyeli
nin ortaya çıkanlması nı amaçlamaktadır. 

Şimdi böyle bir kalkınma sürecinde acaba sosyal hizmet nasıl bir yer işgal etmek
tedir? Nasıl bir rol oynayabilir? Onu belirtmek açısından, önce sizleri sıkmamak 
kaydıyla sabırlanmza sıgınarak sosyal hizmet meslegi hakkında çok özet, çok kısa 
bir bilgi verecegim. 

Sosyal hizmet mesle~i 1800'1erin ikinci yarısında ortaya çıkan bir meslek olmuş
tur. Böyle bir meslege ihtiyaç duyulmasının nedenleri üzerinde çok yogun, ayrınuh 
bilgi verecek degilim. Ancak şunu ifade eumek istiyorum, sosyal hizmet mesleği , ge
leneksel kurumlara göre daha sonra ortaya çıkan sosyal refah kurumuna işlerlik ka
zandırma gerekçesine baglı olarak ortaya çıkan bir meslektir diyebiliriz. Gayet tabü 
bu kurumun oluşmasının arkasına bakacak olursak, bunu da batı toplumlarından al
dıgımız örneklerle ifade etmek durumunda oluruz. Burada batı toplumlan arasından 
İngiltere örneği, bizim mesle~imizin tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Sosyal hiz
metler dediğimiz bir hizmet sektörünün oluşumuna tarihsel olarak bakacak oluıı;ak 
bu oluşum muhakkak kJ feodal yapının dağı lması , ticari ilişkJlerin arn k baş laması ve 
ondan sonra makJneleşme sürecine geçilmesi ve endüstri toplumları mn oluşmasına 
bağlı bir süreç olarak izlenebilir. Dolayısıyla GAP'la olan iletişiminde ve eilileşi
minde bu mesleğin özellikle insani boyuttakJ önemi çok açık seçik olarak ortadadır. 

Davran ı şiann değişmesi, değişime uyum sa~lanması ve değişikliğin yaraolması 
boyutunda halkla bütünleşme , katılımcı bir yaklaşımla konuyu ele alma durumunda 
olan bu meslek san ırım kJ GAP'ın kalkınma sürecinde katkı verme şansına sahip olan 
bir meslektir. 

GAP' a ili şkin toplumsal politikalar , bölgede sürdürülebilir insani gelişme hedefi
ne yöne! miştir. Bu politikalar temel olarak sürdürülebilir kalkınmanın üç temel aya
ğı üzerine oturmaktadır. Bunlar katılımcılık , kalkınmada eşitlik ve adalet ve insan 
kaynaklannın geliştirilmesidir . Bu politikalan sosyal hizmet mesleğinin uygulaması
nın amaç ve işlevselligi üzerinde durolduğunda GAP'da sosyal hizmet meslek ve ala
nının ne kadar önemli rol oynadığın ı algılamak açısından önemlidir. 

Katılım sosyal hizmetin en temel kavramlanndan biridir. Özellikle toplum örgüt
lenmesi, yerel toplumların kalkınması yöntemleriyle sosyal hizmetin amacı halkı so
runları hakkında bilgilendinne ve bilinç lendirme yoluyla mobilize etmek, kaynakla
n harekete geçirerek kaulımcılığı teşvik etmektir. Kaulımcılık , halkın kendisiyle il
gili politikaların oluşmasında karar verme sür<7ine kauJmasına o lanak sağlamakta, 

kalkınma sürecine toplumun, yerel yönetimlerin ve gönüllü kuruluşların etkJn katkı 
ve katılımını içermektedir. Katılım toplumun kendi ayaklan üzerinde durabilmesini, 
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kalkınma çabalan nı bizzat omu7layabilınesini, ve örgütlü demokratik toplumun ol~
şabilınesinin yolunu açmaktadır. Aynı zamanda, bu yolla hizmetle rin etkinligi .. e nı-
teliği yükselecek, gerçek gereksinimler karşılanabileccktir. GAP 'a yönelik wplum
sal politika lar katılımın projelendirilmesini içermektedir. 

Kalkınmada eşitli k sosyal hizmetin hakca dağılım ı gerçekleştirme amacının te

melini oluşturur. Toplumda hizmet ve gelir dağılımının daha eşit bir biçimde dağılı
mını gerçekleştirmede sosyal hizmetlerin çok önemli bir rolü vardır. Kal~ 
eşitlik, toplumun yoksul kesimlerinin kalkınmaya katılması , eğ itim ve sağlık g:ı -
hizmetle re ulaşabil i rliğinin artı rılmas ı , istihdam olanaklarının yaratılması ve sos~..! 
güvenlik sis te min kapsarnın genişletilmesi ni gerektiren toplumsal poli tikalan n tenıel 
hedeflerini oluşturmaktadır. 

Toplumsal refahı sağlayarak, yaşam kalitesini iyileştirmek ve geliştirmek, insa&
ca yaşamayı sağlayacak bir yaşam standardını oluşturmak, bireylerin bu standan!m 
altına düşmesi ni engelleyecek ve düşme riski taşıyan birey ve nüfus gruplannın sos
yal güvencele rini sağlayacak politikaların oluşturulması ve hizmetle rin düzenlenme
si sosyal h izmetin en tarihsel iş levidi r. Meslcğin dayal ı olduğu bilimsel kurarn "-e 
yöntemle ri bu i ş levin i gerçckleştirmede en güçlü araçlarıdı r. Hizme t ve yaşam kali
tesinin gel iştiri lmesi ve tüm toplum kesimleri için erişilebilecek çağdaş bir asgari 
yaşam standardın ı sağlayacak dengeli bi r dağılımın gerçekleşmesi sosyal refah poh
tikalarının te m el işlevsell iğ id i r. 

GAP'ın kal la nma stratejisinin esasları o lan sürdürülebilirlik , katılımcılık ve insa
ni gelişme kuşkusuz disiplinler ve mes leklerarası bir yaklaşımla gerçekleşebilecektir. 
Ancak çevresi iç i nde bireyi odaklayan, insan hakl arını , sosyal adale t ve sosyal eşitli
ği, sosyal güvenceyi, mesleki değerleri ile bütünleştiren; belli bir dis iplin ve bilimse! 
bir tcmele dayalı olmadıkça , insanı anlamanın, ihtiyaçları nı karşı lamanın , sorunlan
nı çözümle me nin ve in san ın temel ihtiyacı o la n toplumla bütünleşmesini sağlamanrn 

mümkün olamayacağını kabul eden sosyal hizmet meslcğini n rolünün küçümsene
meyecek kadar ö nemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. 

Saygılarımla, 
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GAP ve SOSYAL HİZMETLER 

Dr. İ. H . Olcay ÜNVER (*) 

He pinize hoşgeldiniz diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Çoğunu yakınen 

ıanıdıgım degeri i hocalanmızı ve çalışma arkadaşlanını bu yı l Diyarbakır'da gönnek, 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetle r Yüksekokulu 'nun her yıl gerçekleştirdiği 
sempozyumlara bu yıl bir GAP ilinde evsahip liği yapmak büyük bir mutluluk ... 

GAP 1989 yılından sonra entegre bö lgesel kalkınma anlayış ıyla e le alınmaya baş
lanmıştır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi bu kalkınınayı koordine e tme k , planlamak 

ve y ürütmekle görevlendirilen ülkemiz in ilk bölgesel kalkınma kuruluşudur. GAP 
Bölge Kalkınına İdaresi bu yıl o n yaşını doldurdu ve ben de yaklaşık on yıldır 
GAP'lıyım . 

GAP, Fırat ve Dicle nchirieri üzerinde bir diz i baraj ve hidroe lektrik santralinin 

(HES) inşası nı öngören bir su kaynakları geliştirme programının yanı sıra tarım, sa
nayi , ulaştırma-haberleşme, kırsal ve kentsel altyapı , turizm, egitim ve sağlık gibi 

sektö rlerde de yatı rımı öngören bir projele r bütünü . GAP kapsamında Fırat ve Dic
le nchirieri üzerinde sulama ve hidroe le ktrik üretimi amaçlı 22 baraj, 19 HES ile ı ,7 

mi lyon hektarlık bir alanda sulama şebekeleri inşa edilmesi öngörülmekte. Proje 
alanı birçok Avrupa ül kesinden daha büyük, örneğin Belçika, Hollanda, Lüksem
burg'un toplaınından ve i rianda 'dan daha büyük , neredeyse Avusturya kadar. 

GAP' ı bir büyük barajlar projesi o larak, ülkemizin görece geri kalmış bir bölge
sinin ekonomik anlamda hızla büyümesi ve yaratılan yaurım o lanak l arı ve istihdam 
artış ı hesapl aınalanyla, Proje tamamland ığında ulaşı lacak ürün miktarı ve pamuk 

rckoltesi rakamlarıyla ölçmek ve değerlendirmek yetersizdir. 

Kalkınma , ekonomik büyüme, sosyal gelişme, bölgesel kalkınma kavramlarının 

sık sık birbirleriyle karışunldığı ve birinin diğerine tercih edildiği uygulamalar geç
ınişte bir çok kalkınma girişimini olumsuz sonuçlara ıaşımıştır. Ekonomik büyüme 

adına yapılan yanlışlar bir çok başarılı projenin uzun vadede olumsu z sonuçlar do

ğurmasına sebep olmuştur. 

ileride değinceeğim gibi GAP bu yanlışlardan sürdürülebili r kalkınma yaklaşımı 
ile korunmaktadır. 

(•) Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. 
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Hepinizin çok iyi bildi~i gibi Güneydogu Anadolu Projesi mühendislik anlam
da teknolojik bir şaheserdir. Kapladıgı alan , biraz önce örneklerle degindi~im gibi 
birçok ülkenin toplam yüzölçümüne denk düşmekte pek ço~ununkinden de fazla bir 
büyüklü~e karşılık gelmektedir. Dolayısıyla önemli büyüklükte bir nüfusu ilgilen

dirmektedir. Ülkemizin di~er bölgeleriyle arasında önemli gelir ve gelişmişlik far

lo olan bu bölgenin ekonomik anlamda büyümesi süreç içinde gelinen bu nokta 
GAP'ı dünyadaki benzer su ve toprak kaynaklan geliştirme projelerinden ayn bir ko

numa taşırruşur. 

GAP'ta Uygulanan SiirdUrU/ebilir Kalkmma Yaklaşımı lıakkmda; İdaremizin 
de~erli uzmanları size detaylı bilgiler vereceklerdir. Ben biraz felsefernize de~
mek istiyorum. 

Sürdürülebil ir kalkınma, "bugünkü kuşakların gereksinimlerini, gelecek kuşak
ların kendi gereksinimlerini karşılayabilme yeterliliklerini kısıtlamaksızın karşı

layabiten kalkınma" biçiminde tanımlanmaktadır. Bu geniş tanımlama çerçevesin
de, göz önüne alınması gereken birçok konu vardır. Toplum, ekonomi , kültür, kadın
erkek eşitligi, egitim,saglık, fiziksel planlama, tarım ve çevre ile ilgili konular bun

lar arasındadır. Bütün bu konuların merkezinde ise, ister bir hedef, ister bir özne , 
ister her iki konumda birden olsun, insan yer almaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınınayı projelerimize aktarırken üç ayak pratigini uyguluyo
ruz. Kamu yaurımları , özel sektör katkısı ve halk katılımını birleştiriyoruz. Sivil 
toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla dirsek teması mız ve işbirtigimizden hem 

çok şeyler ögreniyoruz hem de sonuca daha kolay ulaşıyoruz. 

Hemen örneklendirrnek istiyorum, Bölge'de yatırım yapmak isteyen potansiyel 
girişimcilere danışmanlık hizmetleri sunan ve beş GAP ilinde kurularak faaliyetle· 
rini sürdüren GAP Girişimci Destekleme Yönlendione Merkezleri (GAP-GİDEM), 

üçlü dayanışma ve işbirliginin en başarılı örneklerinden biridir. 

Bir kamu kuruluşu olarak GAP İdaresi özel sektörü temsilen TOBB ve sivil in
siyatif olarak illerde Sanayi ve Ticaret Odaları ' nın ortak çabalanyla kurulan GAP

GiDEM'ler 1997 yılından bu yana yerli yabancı girişimcilere hizmet vermektedirler. 

GAP'ta yürütmekte oldu~umuz sosyal projelerde öncelikle, dikkatle seçimine 
özen gösterdigirniz bir di~er unsur da hedef gruplardır. Bölge'nin yapısından kay
naklanan nedenlerle kalkınmanın sonuçlanndan olumsuz etkitenecek ve dolayısıy
la kalkınma sürecini de olumsuz yönde etkileyecek dezavantajlı nüfus gruplarına 

yöneliyoruz. Bu hedef gruplann bazılan kadınlar, çocuklar, genç işsizler, sokal1a 
çalışan çocuklar, göçerler, yerleşimleri baraj sulan altında kalacak insanlannuz, su
lama dışı alanlarda toprak sahibi olan çiftçilerdir. Uygularnaya başladıgımız ve az 
önce de~indigim gruplara yönelik projelerin her birinde mutlaka bir sivil toplum 

örgütü ve/veya özel sektör kuruluşunun deste~iyle çalıştık. 
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Bu uygulaınalann en çarpıcı olanları; kadınlan bilinçlendirip üretici kılacak 
programların uygulandıgı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) dir. Bu proje 
Şanlıurfa'da iki ÇATOM'LA 1995 yılmda başlaınışur. İdaremize ilk destek UNİ• 
CEF'ten gelmiştir. Bugün tüm Bölge'de 21 'e ulaşan sayılanyla ÇATOM'lar artık 
yan özerk yani kendi kendilerini sürdürebilir bir statüye geçmeye hazırlanmaktadır
lar. 

Dünyada ve Türkiye'de ilk kez uygulanmakta olan başka bir projernize deginmek 
istiyorum. Bu proje sürdürülebilir kalkınma felsefemizin ve bu felsefenin vazgeçil
mez unsuru olan kaulımcılıgın en iyi örnegidir. 

GAP İdaresi , Fırat Nehri üzerinde yapımı süren Birecik Barajı 'nın tamamlan
masından sonra evleri ve tarlaları sular altında kalacak 30.000 kişinin yeniden yer
leşimlerine yardımcı olmayı yeni yaşarnianna sosyal , ekonomik ve kültürel uyum
lan nı saglamayı hedefleyen bir proje çalışmasını yürütüyor. Böyle bir çalışma ile 
halkın katılınuna dayanarak proje üretme çalışması gerçekleşiyor. Bu çalışma Pro
je'den etkitenecek dezavantajlı gruplann, azınlıkta bile olsalar, gözetiJip kalkınma 
sürecine entegrasyonu yaklaşımının en çarpıcı ömegini oluşturuyor. 

Benimsedigirniz kavramlardan uygulamakta oldugumuz ve kısaca az önce altla
mu çizdigim projelerde geniş anlamıyla sürdürülebilirlik, gelişme ve kalkınma fır
sat ve imkanlannın bugünkü ve gelecekteki nesiller arasında "eşitlik" ölçüleri için
de paylaşılmasıdır. Bugünkü nesiller içinde ve nesiller arasında adalet ölçüsünün 
gözetilmesi evrensel bir ahlaki temel oluşturmakta ve "eşitlik" terimi ile burada, el
bette fırsat eşitligi kastedilmektedir. 

Bu prensipleri uygulamaya koyan bazı başka projelerimiz ise katılımcı imar 
planlama uygulaınalan, sulama dışında kalacak yörelerde yaşayanlar için uygun 
işletmeler (mantarcılık, ancılık , tatlı su palıkçılıgı, seracılık, fıstık yetiştiriciliği gibi) 
kurulmasına yardımcı olunması Diyarbakır'da kısa bir süre önce başlayan sokakta 
çalışan çocuklara yönelik olan lardır. 

Sürdürülebilir bir kalkınma projesinin başansı , uygulandıgı alandaki toplumun 
iyi tanınması ve Proje'ye kamu sektörü dışındaki tüm kesimlerin katılımı ve destegi
ne bagbdır. Bu noktada sosyal hizmetler disiplini ve bu alanda çalışan uzmaniann 
toplumsal mekanizmalan harekete geçiren işlevi büyük önem taşımaktadır. 

Bölge ' de bir taraftan kamu yatırımlan ile ekonomik refahın altyapısı hazırlanır
ken bir taraftan da daha adil, eşitlikçi, katılımcı kısaca daha demokratik bir toplum 
yaşarnı için gerekli atmosfer saglaruyor. GAP aslında bir toplumsal dönüşümün ateş

lenmesine yol açmış bulunuyor. 

Tamamen demokratik bir yapılanmaya dayanan sulama birlikleri, katılımcı kal
kınmanın ülkemizde hayata geçirilen e n güzel ömegi, Birçok köyün muhtan ile iki
şer ihtiyar heyeti üyesinin biraraya gelmesiyle oluşan Sulama Birlikleri, sulama su
yunu , su kanallan nı birlikte korumak üzere, yöre insanı tarafından kurulmuştur. 
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Bölge, Güneydoğu Anadolu Projesi ile suyun yüzyı ll ardır taşıdı~ı bereket, zen
ginlik ve refahtan payını almaya başlamışıır. Tarih boyunca medeniyeılere yun ol
muş Bölge, 21. yüzyılda da bambaşka bir uygarlığın, suyun yaıatugı , gücünü sudan 
alan bir projenin yarattığı bir gelişime tanık olmaktadır. 

Si:ler ve bi::.! er konuşmamdan da anlaşılacağı üzere aynı ıığraşın bilc~enleriyi z. 

Sosyal Hizmet alanında emek sarfeden si;lcr ile GAP' ı bir toplumsal dönüşüm aracı 

olarak işlevsel kılma kararlılıgında olan bit. ler. 

Sosyal refah ilc sosyal hizmetlerin ayrılınazlı ğı, sosyal refah ile bireyin gelişimi
nin koşutluğu ve GAP'ın Bölge'de ulaşmak istediği hedefler ... 

Onak noktamız birey ve bireyin gelişen insiyatifi ile ulaşılacak refah toplumu ... 

Sözlerime son verirken; Sempotyumun gerçek leşmesine emeği geçen tüm kişi ve 
kuruluşlara teşekkür ediyorum. 

GAP'ta birçok sosyal araştırma ve uygulamada emegi geçen sevgili hocamız , 
sosyal hizmetlerin yorulınayan cmekçisi Sema Kut'a ayrıca şükranlarımı sunuyoruın. 
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SUNUŞ BiLDİRİSİ : Prof. Dr. Halil DE(; ERTEKİN (*) 

GAP'TA SAGLIK SORUNLARINA GENEL BAKIŞ 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), sadece Güneydo~unun deği l ülkemizin ve 
hatta Orta Doğunun yakın ve uzak geleceğini etkileyebilecek çok önemli projedir. 

GAP'la beraber bir çok ekonomik, sosyal ve kültürel sorunun ortaya çıkması bek
lenen bir durumdur. Bölgede başlayacak sulu tanm, makineleşme, endüstrileşme ve 
kentleş m e olgulan önemli gelişmeler olarak karşınuza çıkacaktır. GAP ile beraber böl
gede yaşanacak nüfus artışı ve nüfus hareketleri günümüzde üzerinde çok durulan eko
nomik gelişmelerin ötesinde önemli sosyal-kültürel ve sa~lık sorunlan doğuracaktır. 

Bütün yatırımların temelinde insan varlığı, insanlığa hizmet ve insanlığın rahatı 
ve gelişimi yatmaktadır. Bu nedenle ekonomik yükü ne olursa olsun GAP'ın bölge 
insanının sosyal hayatı ve sa~lığı üzerine etkileri göz ardı edilmemelidir. Özellikle 
bölgenin sağlık sorunlan ve GAP'la be raber gelecek yeni sağlık sorunları GAP'ın 
başarısını yakından etkileyecektir. GAP'la beraber bölgemizde doğacak sağlık so
runları büy ük bir önemle ele alınmalı , sorunlar, onaya konmalı, çözüm yollan tanı
şıimalı ve gerekli önlemler alınmalıdır . GAP'ın sağlıklı ve mutlu insanlarla daha ba-
şarılı olacağı unutulmamalıdır . · 

TÜRKİYE GENELiNDE VE BÖLGEMiZDE SAGLIK GÖSTERGELERİ 

Üzüle rek belirtmek gerekir ki Türkiye sağlık göstergeleri bakımından Batı ülke
lerinden oldukça geride ve gelişmekte o lan ülkelerin bir kısmından ilerde bir kısnun
dan da geridedir. Bizim için çok önemli bir diğer nokta GAP illerinin sağlık durumu
nun Türkiye genelinden de kötü oluşudur. Yurdumuzda zaten kötü o lan sağlık sorun
ları GAP bölgesinde katlanarak daha ciddi boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. 

GAP illeri içerisinde en iyi sağlık koşullarına sahip olan Diyarbakır iline ait gös- · 
tergelere göre Diyarbakır ilinde bile nüfus artışı, kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, 

ana ö lüm hızı Türkiye onalamasının çok üstündedir. Bir yatağa düşen nüfus, hekime 
ve hemşireye düşen nüfus bakınundan Türkiye ortalamasından 2-3 kat fazlal ık vardır. 

Bölgenin diğer ilie ri olan Adıyaman , Şanlıurfa, Mardin ve Sürt'te durum daha kötü
dür. Gaziantep ise bu iliere göre daha iyi bir durum göstermektedir. GAP'la beraber 
gelecek nüfus artışı , nüfus hareketle ri ve nüfus planlaınasıyla ilgili sorunlar diğer bir
çok sağlık sorununun da kaynağını oluşturmaktadır. Bölgede, esasen yüksek olan nü
fus artışı daha da yükselecek, kalıcı ve değişken nüfus büyük bir hareketlilik yarata
caktır. Nüfus artışının yoğunluk kazanacağı yörelerin tespiti, bunların çeşitli sosyal
ekonomik-kültürel ve sağlıkla ilgili sorunların giderilmesi üzerinde durulmalıdır. 

GAP' la beraber gelecek hastalıklar arasında enfeksiyon hastalıklan tropikal has
talıklar, ana çocuk sa~lı~ı ve hastalıklan ve acil hastalar gelmektedir. Ayrıca mesle-

(*) Dicle Üniversitesiö~etim Üyesi. 
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ki hastalıklar, zirai ilaçlarla ilgili sorunlar, çocuk, kadın ve işçi sa~lı~ı sorunlan kar
şımıza çıkacaktır. 

Görüldüğü gibi GAP' la beraberoldukça geniş ve kapsamlı ağlık sorun l arı bizle
ri beklemekteeli r. 

ÖNERiLER 

GAP'ın getireccgi sorunlar ve bunların çözümleri ile ilgili öneriler 3 ana grupta 
toplanabilir. 

1) Genel Öneriler: B u grupta ve GAP'la ilgili saJılık sorunlarının çözümü için ge
rekli alt yapı , yönetim ve sağlık politikas ı gibi temel öneriler ele alınmalıdır. 

a) Bölgenin fiziki a lt yapıs ı ve araç-gereç, personel durumu tespit edilmeli ve eksik
likler giderilme lid ir. 

b) Bölgeye özgü bir "sağlık politikası" ve "sağlık egitim programı" uygulanmalı , bir 
ve ikinci basamak sağlık hizmetleri koordine edilmelidir. 

c) Bölgenin var olan sağlık verileri, bugüne kadarki başarılı-başarısız uygulamalar 
gözden geçiri lme li ve bundan sonuçlar çıkarılmalıdır. 

d) Sağlık verilerinin tam güvenli olabilmesi iç in e n azından pilot bölgele rde ileriye 
doğru yeni çalışmalar yapılmalıdı r. 

e) Bölgede çalışan hekim ve personel için idari ve mali özendirici tedbirler alınma-
lı , pratisyen he kimlere TUS açısından avantaj sağlanmalıdır . 

f) Aile planlamas ı yeniden ve gerçekçi biçimde ele alınmalıdır. 
g) Medyanın bölge sorunları ve hekimler için o lumlu katkıları sağlanmalıdır. 

2) Hastanelcrle İlgili Sorunlar: Hastanele ri n sorunları tüm bölgede yeniden ele 
alınmalıdır. 

a) Bölgede varolan Üniversite, Devlet, SSK ve özel hastaneler gözden geçiri lmeli, 
hastanelerin, kadro, araç, gereç ihtiyaçları ve birbiriyle bilgi-eleınan alışverişleri 
sağlanmalıdır. 

b) Bölgenin artacak sağlık ihtiyacı için yeni hastaneler (çocuk, kadın-doğum , kan-
ser, acil hastalıkları vs.) kurulmalıdır. 

c) Özel hastaneler özendirilmelidir. 
d) Uygun yerlerde dispanserler ve sağlı k merkezle ri açılmalıdır. 
e) Bölgede uygun yerlere "Bölge Hasıaneleri" açılmalıdır. 

3) Yardımcı Sağlık Personeli ve Sağlık Yatırımları: Bu konu mutlaka ciddiyede 
ele alı nınalı ve degerlcndirilmelidir. 

a) Yardımcı saglık personeli ihtiyacını karşılamak için bölgede, hemşire, ebe, tek
nisyen yetiştirecek okullar açılmalıdır. 

b) Sağlık yatırım ları için uygun fabrika ve imalathaneler kurulmalıdır. 

Bu önlemlerle he m personel ihtiyac ı giderilecek hem de bölgeye iş alanı açısın
dan fayda sağlanacaktır . 

Sonuç olarak bölgemiz ve ülkemiz açısından hayati önem olan GAP'ın başansı 
için her türlü imkanın sağlanması gerekmektedir. GAP ile ilgili sağlık sorunları da 
GAP'ın başarısı ile i lişkilidir. Bu konudaki her türlü araştırma, öneri, ıaruşma ve ya
tırım GAP'ın başarısına katkıda bulunacaktır. Saygılarımla. 
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GRUP RAPORU: 

GAP, SAGLIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sadece Güneydogunun değil ülkemizin ve 
hatıa Orta Doğunun yakın ve uzak geleceğini etkileyebilecek çok öne mli bir projedir. 

GAP' la beraber birçok ekonomik ,sosy al ve kültürel sorunun ortaya çıkması bekle
nen bir durumdur. Bölgede başlayacak sulu tan m, makineleşme, endüstrileşnıe ve kent
leşme olguları önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkacakıır . GAP' la beraber bölgede 
yaşanacak nüfus artışı ve nüfus hareke tleri günümüzde üzerinde çok durulan ekonomik 
gelişmelerin ötesinde önemli sosyal, kültürel ve sağlık sorunlan doğuracak ur. 

Bütün yatırımiann temelinde insan varlığı , insanlığa hizmet , insanlığın rahau ve 
gelişimi yatmaktadır . Bu nedenle ekonomik yükü ne olu rsa olsun GAP' ın bölge in
sanının sosyal hayatı ve saglıgı üzerine etkileri gözardı edilmemelidir. Ö zellikle böl
genin var olan saglı k sorunları ve GAP ile beraber oluşabilecek yeni sağlık sorunla
n GAP'ın başansını yakından etkileyecektir. GAP' la beraber bölged e doğacak sağ
lı k sorunları büyük bir önemle ele al1nmalı , sorunlar onaya konmalı , çözüm yollan 
ıaruşılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. GAP'ın sağlıklı ve mutlu insanlarla daha 
başanlı olacağı unutulmamalıdır. Sağlık ekonomik kalkınmanın kaçınılmaz parçası 

ve temel insan haklarının en önemlisi dir. 

TÜRKİYE GENELiNDE VE BÖLGEMiZDEKi ÖNEMLİ SACLIK 
GÖSTERGELERİ 

Üzülerek belinmek gerekir ki Türkiye sağlık göstergeleri bakınundan batı ülkele
ri nden oldukça geride ve gelişmektc o lan ülkelerin bir kısmından ile rde, bir kısmın

dan ise daha geridedir. Bizim için çok önemli bir diğer nokta, GAP ille rinin sağlık 

göstergelerinin Türkiye genelinden de kötü oluşudur. Ülkemizde zate n kötü olan sağ
lık sorunları GAP bölgesinde katlanarak daha c iddi boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. 

GAP ilieri içerisinde en iyi sağlık koşullarına sahip olan Diyarbakır iline ait veri
lere göre bebek ölüm hızı (% 82), ana ölüm h1zı (yüz bi nde 200'ün üzerinde) Türki
ye onalamasının çok üstündedir. Tamamlanmış dogum sayıs ı Türkiye ge nelinde 3.2 
iken GAP bölgesinde 7-8'dir. Yatak başına düşen nüfus, hekim ve hemşire başına dü
şen nüfus bak1mmdan Türkiye onalamasının 2-3 kau fazlalık vardır. Mevc ut sağlık 
personeli de belirli merkezlerde yığı lm1ş olup dağılımda dengesizlik vardır. Bölgenin 
diger ille rinden Adıyaman , Şanlıurfa, Mardin ve Siirt ' te durum daha d a kötüdür. Ga
ziantep ise bu iliere göre daha iyi konumdadır. 

GAP ile be raber gelecek nüfus aruşı , nüfus hareketleri ile ilgili sorunlar diger bir
çok sağlık sorununun da kaynağını oluşturacakur. Bölgede yüksek doğurganlık hızı 

ve bölgeye o lacak göçler nedeniyle nüfus artışı daha da yükselecek , nüfusta büyük 
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bir hareketlilik oluşacaktır. Nüfus artışının yogunluk kazanacagı yöre lerin tesp iti, 
bunlann çeşitli sosyal-ekonomik-kültürel ve sağlıkla ilgili sorunların giderilmesi 
üzerinde durulmalıdır. 

GAP ile beraber gelecek hastalıklar arasında enfeksiyon hastalıkları , t ropikal hasta
lıklar, ana-çocuk sağlığı ile ilgili sorunlar ve acil hastalar gelmektedir. Ayrıca meslek 

hastalıklan, zirai ilaçlarla ilgili hem çevre kirliligi,Jıem yanlış kullanıma bağlı zehirlen
me vb. sorunlann, çocuk, kadın ve işç i sağlığ ı ile ilgili sorunlar karşımıza çıkacaktır. 

Görüldü gü gibi GAP' la beraber oldukça geniş ve kapsamlı saglık sorunları bizle

ri beklemektedir. 

TARTIŞILAN SAGLIK SORUNLARININ GENEL ÖZETi 

Sulu tarıma geçişle birlikte özellikle s ıtına, Shistosomiazis, Leishmainazis , bar
sak paraziıleri gibi hastalıklarda artış beklenme ktedir. Bu baglarnda Diyarbakır'da 
kurulan Tropikal Hastalıklar ve Sı tma Eğitim ve Araştınna Merkezi ' nin açılması 
olumlu ve isabetli bir karardır. 

Saglık ocakla nnda verilen Temel Sağlık Hizmetleri bir ekip hizmetidir (Halen 
saglı k ekibi he kim, ebe-hemşire , saglık memuru çevre saglıgı teknisyeni ve tıbbi sek
reterden oluşur) . Bu ekibe sosyal hizmet uzmanı, diş hekimi, diyetisye n ve psiko log 
gibi elemaniann d a katılması gerekir. Birinci basamak saglık hizmetlerine halkın ka
tı lımını saglamak için saglık ocaklarında sosyal hizmet uzmanı çal ıştırılmalıdır . 

Ana çocuk saglığı hizmetleri ndeki yeters izlik kendini en çok çocukların büyüme
si ve gelişmesi üzerinde göstennektedir. Bölgemizde çocuklarda yete rsiz ve denge
siz beslenmeye baglı kronik malnütrisyon yaygın olarak görülmektedir. Bunun erken 
tanıs ı ve tedavisi iç in bi rinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda büyümenin 
izlenmesi ve değerlendirilmesi düzenli olarak yapılmasına bağlıdır. Yaptığııruz araş

unnalarda çocukların 6 yaşına kadar en fazla 2 defa izlendigi saptanıruştır. Sağlık 
ocaklarında büyüme ve gelişme izlenemernekte ve yete rli ve dengeli beslenme ko nu
larında annelere egitim verilememektedir. 

Saglık egitimi birinci!, ikincil ve üçüncü! kurumlarda çok önemli bir temel sağlık 

hizmetidir. Bug ün tıptaki bilgi birikimi ve te kno lojideki gelişmeler çocuk ölümle ri
nin % 90 'ını ö nleyebilecek seviyede olduğu halde bu bilgiler topluma ulaştın1ama
maktadır. Benzer durum diğer hastalıklar için de geçerlidir. Saglık eğitimi ö zellikle 
okuma-yazma bilmeyen, geleneksel yapı gös teren toplumlarda çok daha önemlidir. 

Bölgede bu özellikle ri taşımaktadır. Saglığa ilişkin birçok olumsuz davranışlar mo
dem sağlık hiz me tle rinin alınmasını engelleme ktedir. Halk bu hizmetlere katılma
makta ve buna baglı o larak saglık sorunlarına çö z üm aramarnaktadır. Bölgenin gele
neksel bir yapıda olması sağlık egitimine duyulan ihtiyacı artınnaktadır. Bölgenin di l 
sorunu oldugu biline n bir gerçektir. Dil sorunu, gebe izleme, çocuk izleme, doktor 

hasta ilişkilerinden sağlık egitimine kadar modern saglık hizmetlerinden yararlanma
y ı etki leyen önemli b ir engeldir. Bu konuda yapılan araştırmalar aynı dili konuşan i ki 
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grup arasında güvenin oluşıu~u . bu duyg unun hizmcıleri kabul etmede ro l oynadı~ı

nı (Örn: halkın konuştu~u dili bilen ebelerin doguma çagırıldıgı) göstermektedir. 
"Saglık hizmeti götüren sağlıkçılann halkın dilini öğrenmesi gereklidir" diyen bir 
hüküm getirilemez. Güneydoğu halkının Türkçe ögrenmesi ise degişme gibi uzun bir 
sürece baglıdır. Dil sorununu çözümleyecek stratejilerin (Örn: toplum gönüllüleri) 
geliştirilmesi gereklidir. 

Bölge için önemli konulardan birisi de bozuk çevre koşulları ve yeterli terniz iç
me ve kullanma suyu teminindeki güçlüktür. Bu nedenle toplu yerleşim yerlerinde 
sık-s ı k su kaynaklı gastroenteritler, ishalli hastalık salgınları görülmektedir. Salgın 
etkeninin belirlenmesinde, kaynagın tespitinde, gerekli önlemlerin alınmasında za
man zaman Çevre Sa~lıgı ve Hıfzıssıhha laboratuarları yetersiz kalmaktadır. Olası 

salgınların önlenmesi, salgı n anında kaynagın ve etkeni n erken saptanması ve gerek
li önlemle rin alınması için uzman personele duyulan gereksinim üniversite ve diğer 
kuruluş larca desteklenebilir. 

h me rkezlerinde kurulacak olan Aile H ekimligi üniteleri; özünde 224 sayılı yasa 
ile çeli şkisi o lmayan, tedavi hizmetini yürütürken, beraberinde bagışıklama, aile 
planlamas ı, e rken tanı, kemoproflaksi, dengeli ve yeterli beslenme, kişisel hijyen, 
saglık egitim i gibi hizmeıleri de sürdürecektir. 

Bölgede sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sağlıklı bir toplumun oluşması di
ger sektö rlerdeki iyileşmelere de bağlıdır. Eğitim, çevre, konut , ulaştırma, çalışma 
yaşamı, yere l yönetimler saglığın geliştirilmesiyle yakı ndan ilişkilidir. 

Ayrıca kayıtlar düzenli tuıulmadığı için bölgeyi yansıtan saglık veri leri gerçeği 
yansıtmaktan uzak, eksik ve kesintili verilerdir. 

ÖNERiLER: 

1. Genel öneriler :Bu grupta GAP ile ilgili saglı k sorunlarının çözümü için alt 
yapı, yönetim ve saglık politi kaları ele alınmalıd ı r. 

a) Bölgedeki sağlık teşkilatı politik tasarrufların dışında tutulmalı , bu konuda eğitim 
görmüş, deneyimli elemanlar atanmalı ve kadrolarda süreklilik sağlanmalıdır. 

b) GAP Bö lgesi nde saglıkla ilgili i ş leri koordine etmek için Diyarbakır'da Sağlık 
Bakanlıgı 'na baglı ve GAP İdaresi Başkanlığı ile koordine çalışan bir "GAP Sag
lık Hizmetleri Başkanlığı" kurulmalıdır . Bundan amaç bölgenin sağlık sorunları
nı yerinde saptamak, acil çözümler ürütrnek ve erken önlemler almaktadır. Bu 
başkanlığa bağlı olarak illerde; 

Sağlık Eğitimi komisyonu, 
Bulaşıcı Hastalıklan Önleme ve Salgın İzleme Komisyonu, 

• Temel Saglık Hizmetlerini yürütme (aile planlaması , ana çocuk sağlıgı , bes
lenme, kronik hastalıkların erken tanı ve tedavisi vb.) komisyonu, 
İl Merkezlerinde Aile Hekimliğini uygulamaya yönelik komisyon, 
GAP Bö lgesinde Psikolojik Damşma Merkezi ve 
Çevre Saglığı İzleme Komisyonu kurulmalıdır. 
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c) Bölgenin fiziki alt yapı sı , araç-gereç, personel durumu tespiı edi lmeli ve eksiklik
ler giderilmelidir. 

d) Temel sağlık hizmetlerinin yürüıüldüğü en uç saglık birimi olan sağlık ocakları
nın hizmeı verdigi nüfus sayısına bağlı olarak yeni sağlık ocaklarının açılması , 

bölgede halen kapalı olan sağlık ocakların ın açılması, çalışma sanılerinin bölge 
koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, sağlık ça l ışanları ve araç-gereç yönünden 
güçlendirilmesi, saglık ocaklannın eğitim ma teryeli yönünden donatılması (tele
vizyon video vb) gerekmektedir. 

e) Bölgedeki sağlık la ilgi li veri lerin doğru olarak toplanınası ve değerlendirilmesi 
için bilgisayar ag ı kurulmalıdır. 

f) Bölgede çalışan hekimler ve yardımcı sağlık personellerini özendirici düı;enleme
lere (özlü k hakları, sosyal haklar, maddi olanaklar) gidilmelidir. 

g) Bölgede çalışan pratisyen hekimlere TUS için avantaj sağlanmalıdır. 

h) Medyanın bölge sorunları , hekimler ve diğer sag l ı k çalışanlan için olumlu katkı
ları sağlanmalıdır. 

i) Topluma sağlık hizmetlerinin göıürülmesinde sivil toplum örgüı lcri ,ıoplum gö
nüllüleri ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının katkıs ı sağlanmalıdır. Sağlık hizmetle
rinin verilmesinde g üçlük yaraıan di l sorununun çözümü için praıik önlemler 
alınmalıdır. 

j) Eğitim kurumlarında okul sağlığı hizmetleri bi rimleri kurulmalıdır. Okullarda 
Sağlık Eğitimi programları müfrcdata alınmalıd ı r. 

k) Sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan toplum da sosyal güven lik ka p
samına alınmalıd ı r. 

2. Hastanelerle İlgili Öneriler: Hastanelerin sorunları tüm bölgede yeniden ele 
alınmalıdır. 

a) Bölgede var olan Üniversite, Devlet, SSK has taneleri ve özel hastaneler gözden 
geçirilmeli, kadro, araç-gereç ihtiyaçları ve birbirleri ilc bilgi-eleman alışverişle
ri sağlanmalıdır. 

b) Özel haslaneler özendirilınclidir. 
c) Uygun yerlerde dispanserler ve sağlık merkezleri açılmalıdır. 
d) Bölgede uygun yerlere "Bölge Hasıanelcri" açılmalıdır. 

c) Bölgede açılan "Tropikal Hastalıklar ve Sı tma Egitim Merkezi" en kısa sürede iş
levsel duruma getirilmeli ve amacı dışında kullanılmamalıdır. 

3. Sağlık Personeli ve Sağlık Yatıramları : Bu konu mutlaka ciddiyeıle e le alın
malı ve değerlendiri lmelidir. 

a. Sağlık personeli istihdamı ve planlaması GAP Saglık Hizmetleri Başkan lıgı 'nca 

yapılmalı , 

b. Sağlık yatırımları için uygun fabrikalar ve imalathaneler kurulmalıdır. 

Sonuç olarak bölgemiz ve ülkemiz açısından yaşamsal önemi olan GAP'ın başa
rısı için her türlü olanagın sağlanması gerekmektedir. GAP ile ilgili sağlık sorunl arı 

da GAP'ın başarı s ı ile iliş kilidir . Bu konudaki her türlü araştırına, öneri , tartışma ve 
yatırım GAP' ın başarısı na katkıda bulunacaktır. 
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SUNUŞ BİLDİRİSİ : Prof. Dr. Iş ıl BULUT (*) 

KADlN SAGLIGI ve AİLE PLANLAMASI 

Gebelik ve dogumla ilgili nedenler yüzünden dünyada her y ıl yaklaşık 600.000 
kadın ölmekte, bunların dışında 15 milyon kadın da gene aynı nedenle özürlülük ve 
sakatlık durumuyla karşılaşarak çeşitli acılara katlanmaktad ır. (Unicef, 1999). Özel
likle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik sorunlar ve kadın- erkek eşitsizligi kadın
ları diger konularda oldugu gibi saglık açısından da magdur duruma getirmektedir. 

Unicef'in "Dünya Çocuk larının Durumu 2001" isimli yayınında Türkiye'de kişi 
başına Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) artış hızının 1965 - 80 döneminde % 3.6 ; 
1990-99 döneminde ise% 2.4 olduğu belirtilmektedir. Sadece bu rakamlar dahi ül

kemizde ekonomik açıdan bir ilerleme olmadığını, bilakis geriye gidişin yaşandıgını 
göstermektedir. Egitim açısından bakıldıgında ise aynı veriler 1995- 97 döneminde 
kadınların, erkeklere göre okuilaşma oranının ilkögretim için% 88 ; ortaöğretim için 
ise% 71 olduğunu göstermektedir (Un icef, 200 1). Gerek ekonomik, gerekse sosyal 
açıdan bir gösterge olarak kabul edilebilecek bu rakamiann bölgelere göre, doğu ve 
güneydoğunun aleyhine farklılıklar gösterebileceğini söylemek yanlış olmaz. 

Bu yazıda sosyal gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edilen sağlık ko· 
nusu üreme açısından kadınlara özgü olarak ele alınacak, kadın üreme sağlığını etki· 
leyen faktörler üzerinde durulacaktır. 

ÜREME SAGLIGI VE ÜREME HAKLARI 

Üreme sağlığı "üreme sistemi , i ş levl eri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sa
katlığın olmaması değil, üremeye ilişki n fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir 
iyilik halinin olmasıdır" (Özvanş ve Akın, 1998). Doğurganlığı ö nle m e k için güven· 
Ii , etkili , maliyeti uygun, kabul edi lebilir yöntemleri seçmek, bunla r hakkında bilgi 
edinmek ve bu araçlara ulaşabilmek he r kadının hakkıdır. Ayrıca gebelik ve doğumu
nu güvenli koşullarda geçirmek ve sağlı klı bebeğe sahip olma koşulları nı sağlayacak 
uygun sağlık ve bakım hizmetlerinden yara rlanmak da kadın hakları arasındadır (Bir
leşmiş Mille tler, 1994). Ancak, bir çok gelişmekte olan ülkede söz konusu oldugu 
gibi Türkiye'de de kadınların bu hakların ı kullanmalan her zaman söz konusu ola
mamaktadır. Çünkü gebelik ve dağuma bag lı sağlık sorunlarını daha çok kadınlar ya
şadığı halde, in fertilitenin sosyal ve ps ikolojik sorunlarını da daha çok kadınlar yük· 
lenmektedir. Kadınlarda kontraseptif kullanımı erkeklerden daha fazladır ve kadınla· 
nn kullandıg ı yöntemlerin riski de daha yüksektir. Ayrıca kadının statüsü ve ülkenin 
sosyo- ekonomik durumu ile kadının üreme haklannı kullanması arasında ilişki var· 

(*) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ö~reıim üyesi. 
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d ır (Unicef, ı 999) . Bu durumda gelişmekte o la n ülkelerdeki kadınl ar hem ülkenin 
sosyo . ekonomik g üçlükleri nedeniyle, hem de kadın oldukları için dezavamajlıdı r. 

DOGURGANLlK ve NEDE LERİ 

Doğurgan lık, bir kadının çocuk dünyaya getirme kapasitesidir. Doğurganlık temel
de biyolojik olmasına rağmen sosyal ve ekonomik birçok faktörün etkisi alundadır. 

Her şeyden önce kır veya kentte y~ıyor olma ile toplam do~urganlık arasında 
ilişki vardır . Toplam doğurganlık, bir kadının tüm do~urganlık çağı boyunca ( 15- 49 
yaş) dünyaya getirebileceği çocuk sayısıdır . Türkiye'de toplam doğurganlık kırda 
3.08 ; kentte ise 2 .39'dur (H.Ü. 1999). Kır kesiminde kadınların daha çok doğum 
yapmaları , çeş itli faktörlere bağlı olarak açıklanabi lir . Eğitim düzeyi bu faktörler 
içinde önceliliklerde n biridir. Kadının eğitim düzeyi arttıkça, sahip olduğu çocuk sa
yıs ı azalmaktadır. Örneğin toplam doğurganlık eğitimi olmayanlarda 3.89 ; ilkokul 
mezunu olanlarda 2.55 ; ortaokul mezunu olanlarda ise 1.6l 'dir. (H .Ü. 1999) Eğiti
mi olmayan kad ı nların kendi haklarının farkında olmadığı , başkaları tarafından yö
netild iğ i , kendi hayatı ve davranışlarını yönlendirme kapasitesinin düşük olduğu ya
ni düşük bir statüyü benimsediği ve bunların sonucunda daha çok doğurduğu söyle
nebilir. Ancak eğitimi düşük kadınların daha çok kır kesiminde yaşadığı ve düşük bir 
sosyo - ekonomik çevreden geldiği unutulmamalıdır. Bu çevrelerde çocuk bir üretim 
aracıdır ve geleceğin güvencesidir. Özellikle erke k çocuklar için geçerli olan bu ne
denler. hem çok sayıda çocuk sahibi olmanın ve hem de erkek çocuk tercihinin teme
lini oluşturmaktadır . Bu nedenle çocukların okula gönderilnıe yerine çalı ştın lmaları. 
gelecek nesi in de benzer sorunlar yaşayacağını göstermektedir. Bireylerin sosyal gü
venceye kavuşmas ı ve çocuklarını bir üretim aracı olarak görmeyecek kadar ekono
mik yeterlili ğe kavuşması, doğurganlığı azaltacakur. Nitekim kentlerde doğurganlı
ğın daha düşük olmas ı da bu konuda önemli bir göstergedir. 

Kadınların sahip olmak istedikleri çocuk sayıla rı ile (ideal çocuk sayısı) sahip ol
dukları çocuk sayıları arasında özellikle GAP bölgesi açısından önemli farklar var
dır. 1998 Nüfus ve Sağlık Araştırması ' nda kadın ların % 57'si ideal aile büyüklüğü
nü 2 çocuklu olarak beyan etmişlerdir.% 19' u ise 3 çocuklu aileyi tercih etmişlerdir. 
Onalama ideal çocuk sayı sı halen evli kadınlar iç in 2.5, kocalar için ise 2.7 olarak 
bulunmuştur (TNSA, 1999). Sahip olunarı çocuk sayısına bakıldığında Türkiye için 
2000 yılı itibariyle 2.8; GAP bölgesi için ise 4 .1 olduğu görülmektedir. Son doğumu
~u istemeden yapan kadınlar GAP bölgesinde % 40.9 oranındadır (UNFPA, 1998). 
Istenenden daha çok çocuk dünyaya getirme davranışının temelinde bilgisizlik ve 
eğitimsizlik olabileceği gibi çevre baskısı da olabilir. Ayrıca evliliktekadın -erkek 
diyalogunun olmaması da bu konuda önemli bir neden oluşturabilir. Özellikle kır ke
siminde eşler arasında kaç çocuğa sahip olmak istedikleri konusunda bir anlaşma ya
pılmamaktadır. (Govemment ofTurkey and Unice f , 1998). Sanki kadının görevi is
temeden de olsa hamile kaldığı çocuğu doğunnakur. 

Bilindiği gibi sık aralarla çok sayıda çocuk dünyaya getirmenin hem anne, bem 
~e ~ocuk için riskleri vardır . Hele gebelik ve doğum süreci ürenıe haklarının gerek
tırdığı koşullarda yapı lmazsa, risk daha da çok artmaktadır. Türkiye Sağlık Araştır
ması 1998 verilerine göre annelerio % 31.5 ' i son beş yılda dogunı öncesi bakım al-
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mamıştır. J 995-2000 yılları arasında eğitilmiş sağlı k personeli n ezaretinde gerçek
leşen doğumlar ise% 81 'dir. (Unicef, 200 1) Dogu bölgelerinde yaşayan kadınları n 

bu açıdan daha zor durumda oldukları söylenebi lir. GAP bölgesi nde doğum öncesi 
bakım almayanlar% 66.9; sağlık personeli o lmadan doğum yapa nla r % 49.7 olarak 
bildirilmiştir (UNFPA, 1998). Nedenlerin başında saglık hizmetine ulaşamama gel
mektedir. Korku, utanma, çevredeki insanlara güvenerek sağlık personelini istemc
me gibi kültürel nedenler de önemini korumaktadır. 

Erken yaşta yapılan evlilikler , doğurganlığı artırarak, kadm ve çocuk sağlığını 

önemli bir şekilde etkilemektedir. Ü lkemi1..de evlilik nerede ise evrenseldir. Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştımıası'na göre (1999) 45-49 yaş aralığında olan kadınların 
sadece 1.7'si hiç evlenmemişti r. 

Aynı araştırmanın sonuçlan na göre ( 1 999) 25-49 yaş grubunda ki kadınlar ara
sında ortanca ilk evlenme yaşı 1 9.5'dur. Bu du rum, bu yaş grubunda ki kadıniann ya
nsının bu yaştan önce evlendiğini göste rmektedir. Yaş gruplarına göre bakıldığında, 

ortanca ilk evlenme yaşında devamlı bir artış olduğu gözlenmektedir. Kentleşme, 
eğitim düzeyinin artması kadınlarda ilk evlenme yaşını yükseltme kted ir. Nitekim kır
da 18.9 olan ortanca ilk cvlenme yaşında 6 yaş ı , kentte yaşayan kadınlarda 19.8'e 
çıkmaktadır. Ayn ı şekilde eğitimi olm ayanlar ile onaokul eğitimi o la nla r arasında or
tanca ilk evlenme yaşayakın fark vardır (Birincisi 17.6; ikincisi 23.5). Doğuda ya
şayanlar ile (18. 1 ), batıda yaşayanlar ( 19 .9) arasında da benzer farklar gözlenmekte
dir. Görüldüğü gibi sosyo - ekonomik nedene dayalı evlenme yaş ı , çocuk sayısını 

önemli bir biçimde etkilemektedir. 

Tüm bunlara dayanarak, doğurganlığın temelinde sosyo- ekonomik ve kültürel 
beli rleyic ile ri n çok önemli bir kon uma sahip oldugu, bu konula rda meydana getirile
cek iyileştirmelerin doğurganlığı ve dolayısıyla kadın ve çocuk sağlığını olumlu bir 
şekilde etkileyeceği söylenebilir. 

DOGURGANLIGIN DÜZENLENMESi VE AİLE PLANLAMASI 

Doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığının bir parças ıdır. Kadın ve erkeğin , 

üreme konusunda bilgi lendirilmi ş şekilde yetki sahibi olabilmeleri , kendilerinin se
çebilecekleri etkili, güvenli , ödenebilir ve kontrol edilebilir kontraseptif yöntemlerle 
sağlıklarını tehlikeye soknıadan doğurganlıklarını düzenlemeleridir (Özvarış , 1998) 
Doğurganlığı düzenlernede psikososyal ve kültürel belirleyicile r, kontraseptif kulla
nımını ve seçimini etkileyen faktörler ve kontraseptif teknolojisi bir arada ele alın
nıası gereken konulaıd ır. Doğurganlığın düzenlenmesinde ana konular menarş ve 
menopoz yaşı , evlenme yaşı , evlenenle rin oranı , bebek- çocuk ö lümleri , ideal çocuk 
sayı s ı , c ins iyet tercihi, doğumlar aras ı s üre, emzirme, isteyerek düşükler, yaşlılıkta 
sosyal g üvence, çocuğun ekonomi k yararı, göçler vb.dir. Bu ve be nzer konular do
ğurganlığın düzenlenmesinin doğrudan veya dalaylı olarak etkile r. 

Türkiye'de 1965 yılı nda çı kan Nüfus Yasası ile antinatalist politikaya geçitmiş ve 
aile planlaması uygulaması gündeme gelmiştir. Başlangıçtan bu yana epeyce mesafe 
al ındığı söyle nebi lir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre evli kadın
ların he me n tümü (% 97) modem yöntemleri bilmektedir. Bu, programların daha çok 
kadınlara yönelik olmasının doğal bir sonucudur. 1994'de Sağlık Bakanlığı ilc Johns 

SOSYAL IIIZMET SE.\IPOZ\'UMU '99 49 



Hopkins Halk Saglıgı Yüksekokulu'nun ortaklaşa yapt.ıgı birçalışmanın sonuçlanna 
göre Türk erkekleri kontraseptiller hakkında daha az şey bilmektedirler. Çünkü o dö
nemde ülkemizde erkeklere yönelmiş e!ıitim programları yok denecek kadar azdır. 
Bu gün ise erkeklerde de en az bir yöntem bilme, % 84 'e ulaşmıştır. 

Bilindi!ıi gibi bir şeyi bilmek, her zaman uygulama veya hayata geçirme an lanu
na gelmez. Kadıniann ancak % 37.7'si hap, RlA, enjeksiyon, diyafram , köpük veya 
jel gibi modern yöntemleri; erkeklerin ise % 42.2 'si prezervatif kullanmaktadır. Tüp 
ligasyonu veya vasekdomi yaptıranlar da bunların içindedir Geleneksel yöntem kul
lanma oranı ise kadınlarda % 25.5; erkeklerde % 20.0'dır. (TNSA, 1999). Gelenek
sel yöntem kullanma insidansının dörtte bir ve beşte bir olması , bu yöntemlerin gü
venili rliği olmamas ı nedeniyle düşündürücüdür. GAP bölgesinde ise evli kadınlarda 
herhangi bir yöntem bilme % 43.3, modern yöntem kullanma ise % 26.3 olarak be
lirlenmiştir (UNFPA , 1998). Son yıllarda ülkemizde kentleşmc olgusu ve bunun so
nucunda kadının çalışma hayatına katılması ; çekirdek aileye dönüşümün çocugun 
ekonomik değeri ni azaltınası ve çocuk yetiştirmenin bir maliyet gerektirmesi ; kent 
ortamında aile planlaması araçlarına ulaşmanın daha kolay olması ve geleneksel top
lumdan uzaklaşman ı n verdi!ıi rahatlık aile planlaması uygul amasını aıttınruştır. An
cak modern yöntem kullanma oranlarının yükseltilmesi gerekir. 

ANNE ve ÇOCUK ÖLÜMLERİ 

Dünya Sağlık Örgütü 'ne (WHO) göre "bi r kadının gebeliğinin birinci gününden 
başlayarak, gebeligin son lanmasından sonraki 42 gün içinde gebelik süresi ve duru
ınuna bakmaksızın, doğrudan gebelikle ilgili veya gebeliğin şiddetlendirdigi dolaylı 

nedenler sonucu ö lmesi, anne ölümüdür" (Mıhçıokur ; Akın , 1998). 

Üç nedenle anne ö lümü gerçekleşebilir. Bunlar, Obstetrik (Gebelik sırası kan ama. 
enfeksiyon, düşük); dolaylı obstetrik (Kalp, hipertansiyon, diyabel, anemigibi gebe
lik döneminde şiddetleneo hastalıklar) ve diğer (Tıbb i olmayan - trafik kazası vb.) 
n edenlerdir. 

Ülkemizde 1997'de 53 ilin 615 hastanesinde anne ölüm hızı yilzbin canlı dogum
da 54 olarak bulunmuştur. Bunun% 83.0'ü obstetrik,% 14.5' i dolaylı obstetrik, 
% 2.5 'i diğer nedenlerle gerçekleşmiştir. Anne ö lümlerinin tüm kadın ölümlerine 
oranı % 5.2'dir. Gelişmiş ülkelerde bu oran% 1 civarındadır (Unicef, 2001). 

Anne ölümlerinin çogu önlenebilir nedenlerle meydana gelmektedir. Türkiye'de 
anne ölümlerinin nedenleri gebelik ve lohusalık toksemileri (% 4 1.0), kanamalar 
(% 19.9), enfeksiyonlar(% 5.5), diğer komplikasyonlar(% 25.0), bilinmeyen neden
ler(% 8.6) şeklinde sıralanmıştır (UNFPA, 1998). 

Anne ölümlerinin azalt.ılması için her şeyden önce güvenli anneliğe önem veril
melidir. Güvenli annelik, kadına ve ai Jelere gebeligin zamanlarnasını, sayısını, ağır
lığını uygun şekilde planlayabilmeleri için gereken hizmetin verilmesi tüm gebelerin 
temel obstetrik bakıma ulaşmalarının sağlanmasıdır. Hedef; anne ölümleri ni , hasta
lık ve sakat lıklarını azaltmakt.ır. Dolaylı olarak bebek ölümlerini de önlemektir. Aile 
planlaması hizmetlerinden kadının yararlandınlması, statüsünün yükseltilmesi ve 
c insiyet ayırımının ön le nmesi gibi çalışmalar da a nne ölümlerini önleyici niteliktedir. 
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Erken yaş çocuk ölümleri anne saglıgı kadar bebek-çocuk saglığı ile de ilgilidir. 
Bu oranlar toplumun saglık düzeyinin , özellikle de sağlık koşullarının önemli bir 
göste rgesidir. Bu nedenle bebek ö lüm hızları (doğumdan sonraki bir yaş içinde ölüm
ler) ve beş yaş altı ölüm hızları (dogumdan sonra beş yıl içinde ö lü mler) , çoğunluk

la bileşik endeksiere dahil edilerek kalkınma düzeyinin belirlenmesinde kullanılmak

tadır. B ebek ve çocuk ölümleri sağlık dışında eğiti m, konut , istihdam vb. faktörlerle 

de yalondan ilgilidir. Okuma yazma bilmeyen annelerden dogan çocukların diğer an
nele rden doğan çocuklara göre 1 .6 kere daha çok öldüğü bildirilmektedir. 20 yaşın
dan küçük, 40 yaşından büyük anneleri n çocuklarında ölüm hızının daha yüksek ol
duğu, 7. çocukların yaşama şansının daha önce doğanlardan 2.5 defa daha az olduğu, 
dogum öncesi ve doğum sırasında bakım almayan annelerio çocuklarının daha çok 
öldüğü çalışmalar sonucunda ortaya çıkan gerçeklerdir (UNFPA; 1998). Verilen ör
neklerden de anlaşılabileceği gibi bebek ve çocuk ölümleri ile toplumun gelişmişlik 
düzeyi, an nelerin eğitim ve saglığı arasında çok önemli bir ilişki vardır. Dünya Sağ
l ık Raporu'nda (1998) beş yaşından küçük çocuklarda başlıca ö lüm nedenleri olarak 
ishal (% 22), kı zarnık (% 1 1), akut solunum yolu enfeksiyonları (% 24) gibi hastalık
lar gösteri lmektedir. Doğumdan sonraki ilk bir ay içinde oluşan ö lümleri n nedenleri 
ise enfeksiyonlar (% 34) doğum travması (% 28), erken dogumla ilgili sorunlar (% 

23), konjenital anemiler (% 10) ve diğer nedenler (% S)' dir. Görüldüğü gibi tüm bu 
hastalıklar erken teşhis ve tedavi ile giderilebilecek hastalıklardır. 

Ülke mizde bebek ve çocuk ö lüm hızl arında yı llara göre fark edilebilir bir düşme 
söz konus u olduğu halde beş yaş alu ölüm sıralamasında ülkerniz 77 . sıradadı r (Uni
cef, 2001). Türkiye'de 1993'de o/o 052.6 olan bebek ölüm hızı , 1998 de o/o 042.7'ye 
düşmüştür. Beş yaş altı ölüm hızı da aynı tarihler itibariyle o/o 060.9 ' dan o/o 052.l 'e 
inmiş tir. Doğu bölgemizde beş yaş a lu ölüm hızı % 075.9'dur. Eğitimi olmayan an
nelerin beş yaş al tı çocukları da % 073.4 oranında ölmektedir. Bu oranların düşürü

lebilmesi için eğitim ve sağlık alanlarında h ızlı bir kalkınmaya ihtiyaç olduğu ra
kamlardan da açıkça görülmektedir. 

DÜŞÜKLER ve ÖLÜ DOGUMLAR 

Ölü doğumlar ve dü şükler anne sağlıgının değerlendirilmesinde ö nemli gösterge
lerdir. Ancak, ai le planlamasının ö ncelikli hedefinin istenmeyen gebeliklerin önlen
mesi olmasından dolayı , isteyerek düşüklerin aile planlaması aracı olarak kullanılma
sı , aile planlamasının hedefleri ile çauşmaktadır. 

Aile planlaması hizmetlerine ulaşırnın yetersiz olduğu ya da diger psiko sosyal 
faktörlerin kullanımını ·engellediği durumlarda, kadınlar isteyerek düşükl ere yönlen
mektedirle r. Aynca kullanılan gebeliği önleyici yöntemlerin başarısız olması nedeniy

le, kadını isteyerek düşüğe yöneiten istenmeyen gebelikler de ortaya çıkabilmektedir. 

1983 de yeni Nüfus Planlamas ı Yasası ile gebeliğin ilk 10 haftasında isteğe bağ
lı düşükler yasall aştırılmış ve bu düşüklerin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi 
saglanmışur . 
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1998 Türkiye Nüfus ve Sa~lık Araştırması verilerine göre, araştırma tarihinden 
önceki son beş y ı lda he r 100 gebelikte 23.2 düşük gerçekleşmiştir . Bunun 8 .7'si ken
diliginden, 14.5' i isteyerek düşüklerdir. Ölü dogum ise 100 gebelikte 1 .S' dir. Toplam 
olarak bakıldıgında 100 gebelikten nerede ise 25'inin (döntc birinin) canlı d ogumla 
sonuçlanmad ıgı görülmektedir. Anlaşılacagı gibi canlı dogum dışında sonuçlanan 
gebeliklerin çogunu düşükler oluşturmaktadır . I 993 ve 1998 verileri karşılaştırıldı
ğında, 100 gebeliğe düşen düşük sayısında azalmalar o ldu~u gözlenmektedjr. Kır ve
ya kente , doğu ve batıda yaşayan, e~itimi olan ve olmayan tüm kadınlarda düşük 
oranları azalmıştır. Kır ve kent düşük oranları (her 100 gebelige düşen düşük sayısı) 

arasındaki fa rk , diger konulardan farklı ola rak kentlerde daha yüksektir. 1998 Türki
ye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre her 100 gcbeliğe düşen düşük sayısı 

kentlerde 16.1 , kırda ise 1 1 .6'd ır. Aynı şekilde ortaokul mezunu olanlarda 17 .3. eği

timi olmayanla rda 1 1.8'dir. Batı da 18.0 olmasına karşı n , doğuda 7.6 'dır. Bu sonuç
lar olan, eğitilmiş; gelişmiş bölgelerde ve kentle rde yaşayan kadı n l arın az sayıda ço
cuk dünyaya getirmek için, düşük yapmayı bir ai le planlanıas ı aracı olara k gördükle
rini göstermektedir. Ayn ı araştı rma sonuçların a göre kadının yaşı arttıkça, son beş 
yıldaki düşük oranları da artmaktadır. İdeal çocuk say ı sına ulaşmak, dog umlann ara
sını açmak veya sag l ı k nedeniyle de düşükleri n yap ı ld ı ğı bilinmektedir. 

Sonuç olarak, Tü rkiye'de tüm gelişmekte o la n ülke lerde oldugu gibi kadırun üre
me sağlığı, risk altındadır. Bu risk kadın eğitimsiz olduğunda, doğuda ve kır kesimin
de yaşadığında dah a da artmaktadır. Demogra fik geçiş teorisine göre de mografik de
ğişmeler, sosyo- ekonomik gelişmeleri takip eder . Eğitimi anan, ev dışı nda çalışma

ya başlayan, çocug u bir üretim aracı olarak görm eyen ve özgürce karar verebilen ka
dın , eşi ile diyalog içinde kendi arzusu ile doğumları sı nırlayacak, doğumlan nı sağ

lıklı onamlarda gerçekleştirecek ve böylece üreme sağlığ ına kavuşacaktır. 
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GRUP RAl'ORU : 

KADlN SAGLIGI VE AİLE PLANLAMASI 

MEVCUT DURUM 

1998 Türkiye Nüfus ve Saglık Araştınnas ı sonuçlarına göre Türk kadınlarının 

şimdiki dogıırganlık hızlarını dogurganlık hızı sonuna kadar devam e Hirdikleri tak

dirde dogurganlık çaglarının sonunda o rta lama olarak 2.6 çocuğa sahip olacakları gö

rülmektedir. En yüksek dogurganlık hızı Dogu Anadolu Bölgesinde (Kadın başına 

4.2 canlı doğum), en düşük dogurganlık hızı ise Batı Anadoludadır (2.0 canlı do

gum) . En az orta okul mezunu olan kadınlarla karşılaştırıldığında ise egitimi olma

yan kadınların 2.5 doğum daha fazla yapacakları sonucu elde edilmiştir. 

1998 TNSA sonuçlarına göre kadın ların o/o 68'i sağlık personelinden doğum ön

cesi bakım almaktadır. Kent lerde yaşayanlar köylerde yaşayanlardan daha fazla do

ğum ö ncesi bakım almaktadır(kentte % 77 .7, kırda % 50.6). Doğum öncesi bakım

dan yararlanma oranı egitim düzeyi ile be lirgin bir şekilde artmaktadır. 

Türkiye'de doğumların % 72.5' i sağlık kuruluşlarında % 26.7'si ise evde gerçek

leşmektedir. Kırsal kesimde doğumların % 39.2'si evde, kentlerde ise % 80' i sağlık 

kuruluş larında gerçekleşmektedir. Sağlık kuroluşunda doğum yapınama nedeni 

1/4 ' ünde gerek olmadığına inanılınası l/4 ' ünde güvensizlik yaklaşık 1/5 ' inde erişim 

güçlüğüdür. Dog~ bölgesinde % 82 oranında evde doğum yapılırken sağlık kurulu

şunda doğum yapma oranı ancak o/o 35 oranında kalmaktadır. Doğu Bölgesinde iste

nilen doğurganlık hızı 2.3 iken sahip o lunan doğurganlık hızı 4.4'dür. Doğu Bölge

sinde doğum öncesi bakım en az oranda (% 25) gerçekleşmektedir. 

Türkiye'de kadınların % 98,9'u en az b ir aile plan lanıası yönte mi bilmesine kar

ş ın yöntem kullananların oranı o/o 63.9'dur. Yine doğu bölgesinde çalışmanın yapıl

dığı yılda % 69 oranında başka çocuk istenınediği ifade edilmiştir. Doğu bölgesinde 

aile p lanlaması yöntemi kullanmayanlar Türkiye orta lamasının yaklaşık iki katıdır 

(% 58). Ancak % 55 oranında modem yöntemler kullanılmaktadır. Geleneksel yön

temler % 15 seviyesindedir. Adölesan döne mde doğurganlık ve annelik eğitim arttık

ça azalmaktadır. İlk doğum yaşı doğu bölgesinde ortalama 16-17 yaşlarında gerçek

leşmektedir. Bu oran batı bölgelerinde % 80'den fazla olarak 20 yaşında olmaktadır. 

GAP B ö lgesinde 1985'de okur-yazar o lmayan nüfus erkeklerde % 28, kadınlar

da o/o 60 iken 1990 'da bu oran ancak e rkeklerde o/o 24'e kadınlarda , % 55'e düşürü

lebi lmiştir. Dogu Bölgesinde kadıniann % 48'inin hiçbir eğitimi yoktur ve o/o 25.9'u 
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ancak ilkokul mezunu, % I6,3'ü ilkokul egitimini tamamlamadan terk etmiştir. Bü
tün bunlara ragmen kadıniann %SO' i kız çocuklannın üniversite mezunu olmasını 

istemektedir. 

DURUM TESPİTİ: 

- Bölge saglık istatistikleri Türkiye geneline bak:ıldıgında daha kötüdür. 

İletişim problemi oldugundan okuma-yazma oranı tüm çabalara ragmen yükselti

lememektedir. 

- Kadının statüsü Türkiye genelinden daha aşagıdadır ve kendi saglığı ile ilgili ko

nularda karar vermeye yetecek düzeyde bi le degildir. 

- Kentte bilinenin aksine kadınların statüsü ve yaptırım gücü kırsal kesimden daha 

azdır. Çünkü kırsal kesimde çalışan ve üreten daha yüksek oranda kad.ınlardır. Er

kekler bu nedenle bu bölgede kadınların sağlık hizmeti almasını pek de engelle

memektedir. 

Bölge yogun göç almaktadır. Bu sadece güvenlik sorunundan degil, GAP'ın sag

layacaj!ı muhtemel istihdam imkanlarından da kaynaklanmaktadır. Özellikle 

kentlerde bu konuda alınan önlemler yetersiz kalmaktadır. 

- Hizmeti almaya hazır bir toplul uk olmas ı ve tüm çabalara karşın, hızlı nüfus ha

reketleri nedeniyle halen hizmet açıj!ı vardır. 

- Halkın bir üst yapı gerej!i olan saj!lık hizmetlerine ulaşmasından evvel temel ya

şam koşullarını saglayacak ekonomik gücü yeterli degildir. 

- Toplum merkezlerinin sayı ve iş levsellik açısından revizyonu gerekmektedir. 

- Fonksiyonel eğitim (meslek edindirme çalışmaları ve bunun için de yer alan oku-

ma-yazma, temel saglık egitiıni, yasal haklar vb.) hemen kabul görmektedir. 

Saglık personeli (doktor, hemşire , yardımcı personel vb.) istenilen hizmete yeter

li uyum göstermemektedir. 

- Sağlık sistemi yasal o larak gelişkin ve bölge ihtiyaçl arına uygun düzenlenmiş ol

masına karşın, uygulamada talep edilen hizmeti karşılayamamaktadır. 

- Halk sağlık hizmetini gönüllü kuruluşların vermesini daha çok tercih etmektedir. 

- Sosyal hizmetler hem sayısal açıdan hem bölgenin ihtiyacı olan hizmet açısından 

yeterli deği ldir. 

- Bölgede çalışan sosyal hizmet uzmanların ın iş tanımlan belirgin değildir. 

- Bölgede çalışan sosyal hizmet uzmanlarının yönlendirilmesi ve desteklenmesi 

(süpervizyon) yeterli degildir. 

HEDEFLER: 

1- Kadın sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin iyileştirilmesi ve bölgelerarası 

farklılıkların giderilmesinde sosyal hizmet mesleğine işlevsellik kazandurnak, 

2- Kadın sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini iyileştirmek hedeflenmelidir. 
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ÖNERİLER: 

l- Toplum merkezlerinin sayı larının artırılması ve varolanların işlevsel hale getiril
m esi, 

2- Sosyal hizmet ile ilgili mesleki ö rg ütlerin işlevselliginin arttı rılması , 

3- M ezuniyet sonrasında sosyal hizm et uzmanlarına çalıştıkl arı a lana ve bölgeye 

özgü hizmet içi egitim verilmesi ve mezuniyet sonrasında süpcrvizyon uygula
masının başlatılması, 

4- Kadın saglığı ve aile planlamas ı çal ışmalanna katılan persone li n (ekonomik ve 

sosyal yönden) bölgede çalışmaya özendirilmcsi, 

5- Hükümet pol itikalarında sosyal hizm et politika lannın yeniden gözden geçirile

re k kadroların tespit edilmesi, 

6- Mevzuat taraması yapılarak ihtiyaçlara göre kadro oluşturulması amacıyla yasal 

düzenle rnelerin yapılması , 

7- Halk eğitim merkezlerinde ve kadınlara yönelik açılan diğer kurslarda sosyal 

hizm et uzmanlarını n görevlendirilmesi, 

8- Ye re l yönetimler yasasında değişiklik yapılarak sosyal hizmetle rin ana hizmet 
birimlerinde üst düzeyde örgütle nmesinin sağlanması, 

9- Personel politikalarında sürekliliğin sağlanması , 

lO- Yılda bir kez gelişmeleri izleme k amacıyla hizmet içi eğitim veril mesi, 

ll - Okuma-yazma kurslarınma kadının statüsünü ve sağlık eğitimini içerecek şekil

de düzenlenmesi, 

12- Sağlık kuruluşlarında bölgenin özgün dilini bilen personel bulundurulması , 

13- Kız çocuklarının egitimini yükseltmek amacıyla programların geliştirilmesi, 

14- Mesle k (tıp , hemşirel ik , sosyal hizm et uzmanlıgı vb.) eğitimlerinin amaçlanan 

hi zme te yönelik olarak yeniden düzenlenmesi, 

15- En az üç yılda bir olmak üzere m esleki yeterlilik sınavının ve lisans denetimi

nin yapılması , 

16- Öğretmen yetiştiren okullar için kadın sağlığı ve aile plan laması müfredatının 

oluşturulması , 

17- Ö rgün ve yaygın eğitimde üreme ve c insel sağlık ve hakları ile ilgili her düzey

de eğitim verilmesi, 

18- Sağlık hizmeti sunan kuruluşların özellikle danışmanlık hizmetle rinde çalışan
lara yönelik hizmet içi programlar yapılması , 
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19- Sosyal güvenlikle ilgili bölgeye özel yeni bir program yapılması, 

20- H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'nun sosyal hizmet e~itiminde Türkiye ön
celikleri ni daha öne çıkarmaya özen göstermesi, 

21- Sosyal hizmet uzmanlannın di~er meslek gruptan, sivil ve resmi kurumlar ile 
entegre olarak çalışarak, bu konuda alt yapı oluşturması ve di~er meslek grup
lannı bilgi lendirilmesi, 

22- Sosyal hizmet uzman larının bölgeye özel iş tanı mlarının yapılması ve kadrolan
nın artırı larak entegre olacağı kurumlara dağıl ı mlarının sa~lanması, 

23- Sosyal hizmet mesleğinin branşlaşmasının sağlanması, 

24- Sosyal hizmet uzman l arına ilk atamalarında en az bir hafta olmak üzere yeterli 
sürede oryantasyon çalışmasının yapı lması , 

25- E~itimde toplum gönüllülerinin kullanımının yaygınlaştırılması, 

26- Hızlı nüfus hareketlerinin kadın sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde neden 
olduğu aç ığın karşılanması için sivi l toplum örgütlerinin desteklenmesi ve bun
lardan yararlanılması, 

27- Özellikle kadınian n istihdam garanti li fonksiyonel meslek edindirme kurslann
dan yarariandıniması, 

28- Sosyal hizmet yöneticilerinin sosyal hizmet uzmanları arasından seçilmesi, 
gerekmektedir. 
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SUNUŞ BiLDİRİSİ : Şenay ESER (*) 

TÜRKİYE'DE KADlN İSTİliDAMl SORUNLAR VE GAP 

BÖLGESİ KADINI 

Cumhuriyetin kuruluşunun 76. yılında kadın ların kalkınma yolunda aldıklan me
safeye bakacak olursak hemen her alanda erkeklerin gerisinde kaldığını görüyoruz. 
Bu durum kadın l arın ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkılannın yetersiz 
düzeyde olduğunu açıklamakta aynı zamanda mevcut üretim ve gelişmelerden yine 

yetersiz düzeyde faydalandı~ını göstermektedir. 

O halde kadınların üretime daha etkin bir şekilde katılmaları hem kendilerinin 
hem de ülke kalkınmasının kaçınılmaz gereğidir. Kadınlar üretirnin her alanında he
men her bölgede i şgücüne katılmakta, ancak geleneksel rollerinin kendilerini daha 
çok ev ve çocuk bakımı sorumluluğuyla kısıtlıyor olması nedeniyle bulundukları sek
törlerin düşük statülü az kazançlı işlerinde yo~unlaşmaktadırlar. 

Cumhuriyet tarihimizde ülkeyi tarımsal üretim yapısından sanayi ve hizmetlere 
geleneksel toplum yapısından modern topluma dönüştüone çabalan hız kazanmış, 

ancak süregelen hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak kaynak yetersizliği emek yo
ğun sektörlere a~ırlık verilerek çözülmeye çalışılmıştır. Emek yoğun sektörle rin i ş

gücünün uzmanlaşmasına ve i htisaslaşmaya kolaylıkla uyum göstermesini sağlama
ması, üretim teknoloj ilerinde ortaya ç ıkan yeni sektörlere yönelecek işgücünde reka
beti artırmı ş burada da kadınlar yine geri p la nda kalmıştır. Bunun en ö nemli sebep
leri arası nda eğitim-i stihdam i lişkisinin önem çerçevesinde kadınların zaten erkekler
den daha az eğitiml i olmaları yer almaktadır. Buna paralel olarak hemen geçerl i l iği

ni sürdüren geleneksel bakış açısı toplumun kadına atfettiği rol , sosyo- kültürel geli
şim çerçevesinde kadının bu rolünü değiştirmeye yönelik çabalarında karşılaştığı en
geller kadınları n ev dışında çalışma isteğini ö nemli ölçüde etkilemektedir. Diğer ta
raftan ülkemizde 1945 yılı sonrası başlayan sanayi leşme çabaları kapsamında ortaya 
çıkan iç göç ve işgücü hareketi istihdamın bugünkü yapısının oluşmasında önemli rol 
oynamıştı r. Sanayileşmenin ilk yıllannda bilgi beceri ve sennaye sı kıntısı yaşanırken 

kırdan kente göç eden nüfus sanayinin nitelikli iş gücünü karşılamaktan ziyade bakım 
onarım , temizlik, geçici işler ile kent piyasas ı nda yerin i alarak aynı zam anda gece
kondu olgusunu da beraberinde getirmiştir ki , kadınların tarımdaki işlevini azaltan 
ancak kentte kendine üretim alanı sağlamayan önemli bir ekonomik ve sosyal olgu 

olarak ka l kınma politikalannda etken olmuştur. 

(*) Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdür Vekili. 
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1980'li yıllardan sonra da kırdan kente göçün yanında kentler arası göçün artn~ 
görülmektedir. İç göç araştırmalanndan ortaya çıkanlan degerlendirmeler bu iç göç 
sürecinin varış noktalarında nitelikli işgücünün yogunlaştıgını ve göçmen işçilerin 
anan pazarlık gücü nedeniyle işgücü piyasasının parçalandıgını işaret etmektedir. Bu 
süreç nihai olarak eksik istihdama bağlı düşük gelir ve fakirliği, şehirlerin içine ge
tirmiştir. Diğer bir deyişle lonn gözard ı edilen fakirliği , geri kalmışlığı şehirde işsiz
lik olarak tezahür etmiş ve görünür bir sorun haline gelmiştir. 

Göç edenlerin örgütlü, sendikalı bir işçi kesimine adaptasyonu olamamış bu kişi
ler marjinal mevsimlik geçici işlerde ve daha çok enformel sektörde yoğunlaşrnuşnr _ 
Elbette bu işlerde kadınlar fazla yer almarnuş, kentin işsizlerine kaulmış lardır. Kırda 

kalanlar ise ücretsiz aile işçi si olarak tarım sektöründe çalışmasını sürdürmektedir. 

işgücüne ka u lım oranlarına baktığırruzda kadın ve erkek için oraniann yıllara gö
re düşüş gösterdiğini görüyoruz. 1999( Ekim -Nisan) yılında 12 ve daha yukarı yaş
taki kadın nüfusun ancak yüzde 26.42' s i işgücüne katılmakta iken erkekler için bu 
oran %69.99'dur. Oysa bu oranlar 1990 yılı (Ekim ayında) kadınlar için yüzde 34, 

erkekler için yüzde 75,3 idi. 

Şehirde yaşayan nüfusun 1955 yılında yüzde 25,8 den 1990'da yüzde 59,0'a ve 
1997 de ise yüzde 65,1 'c yükseldigini dikkate alacak olursak, kır ve Türkiye ortala
ınası düşüklüğüne rağmen hiç olmazsa kentli nüfusun daha fazla işgücüne katılmala
rı bcklenebilirdi. Ancak kente göç, erkekler için işgücüne katılımda küçük bir düşüş
le sonuçlanırken, kadınların yüzde 16 sının işgücü dışında kalması sonucunu doğur
muştur. Yani kentte kadın ve erkek işgücüne katılım oranlarındaki fark oldukça açıl
nuştır. 

İktisadı sektörler itibariyle işgücünün dağılımına baktığı mızda; kadın işgücünün 
tarım sektöründe yoğunlaştığını görüyoruz. 1998 Nisan ayı Hane Hallo Araştırması
na göre kadınların yüzde 69.48'i tarımda, yüzde 10,77'si sanayide ve yüzde 19,74'ü 
hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. Mevcut nüfus anış hızı ilc sivi l işgücü 
arzının 2000'li yıllarda daha da artacağı dikkate alındığında, tarım sektöründeki azal
ma ile birlikte, sorunun yükünün, tarım dışı sektörlere ve sanayi üzerine kaymakta ol
duğu görülmektedir. 

İstihdam edilenler incelendiğinde, ücretli kesimin istihdam içindeki payının ço 
düşük olduğu, kendi hesabına çalışanlar ile ücretsiz aile işçilerinin ağırhklı paya sa
hip olduğu görülmektedir. 1998 Nisan HHffi verilerine göre; kadınların yüzde 
62.63'ü ücretsiz aile işçisi, yüzde 27 .75'i ücretli veya maaşlı yüzde 8.77 si kendi he
sabına, yüzde 3,07'si yevmiyeli (mevsimlik , arızı , geçici) olarak çalışmaktadır. Yine 
erkeklerde bu oranlar yüzde 11.57, yüzde 39.37, yüzde 31.67, yüzde 9.44 dür. Bu du
rumu kadın işgücünün çok önemli bir bölümünün gerçek anlamda istihdarrun dışın
da bulunduğu şeklinde değerlendirmek mümkündür. Kadınların düşük statülü işlerle 
kısıtlan mı ş ve işsizlikten en çok zarar gören kesim olmalan, kadın istihdamında uzun 
vadeli ve kalıcı tedbirler alınması nı gerektirmektedir. 
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Kadınların üretime katılımı ve e lde ettikleri geliri kontrol ede bi lm eleri , üretimin 

karşı lıgımn parasal değerinin belli olması ve bunun ilk elden kadına iletilmesi ile 

mümkün olabilir. Üretirnin karşılı gı o larak hesaplanan ve düzenli bir şekilde elde 

edi len bu gelir ücrettir. Kadınların ücret karşılıgı iş te çalışması onları erkekler kadar 

üretimde söz sahibi yapacaktır. Böylece üretiminin değerlendiri ldiğini , yani parasal 

ölçülebilir bir karşılığı olduğunu göre n kadın sosyal ve ekonomik kalkınmaya kaul

makta olduğunu somut olarak fark edecektir. Ücret karşılığı çalışmanın psikolojik ve 

ekonomik faydaları na rağmen, kadınların ücretli istihdama yönelmele rini engelleyen 

geleneksel ve sosyolojik engeller halen ağırl ıgını korurnaktadır. 

Kadınlar, yapılan araşurrna ve mülaka tlarda ev kadını olmaktan mutlu olduklan

nı , ev ve çocukların hayatlannda e n önemli yeri tuttuğunu, çalışmak söz konusu ol

duğunda bunu hane gelirine katkı olması itibariyle olumlu bulduklarını belirtmekte

dirler. 

Kadın işgücü ve ist ihdamına ili şicin sayısal ve niteliksel göstergelerin olumsuzlu

ğu sadece kadının istihdamı sorunu olarak değerlendirilrnerneli, ülkenin insan kayna

ğı nın atıl kalması sorunu olarak ele alınmalıdır. Bu çerçevede kaclın, ülkenin işgücü 

kaynağı iç inde erkeklerle eşit bir potansiyel değere sahip olarak kabul edilmeli, üre

tim sürecindeki işlevinin erkeklerle birlikte gel işti rilmesi arnaçlanmalJdJr. Elbette ka

dınlar üretim faaliyetlerinin birçok çeşidi ni yürütmekte ve kalkınmaya dolaylı veya 

dolaysız olarak kaulmaktadır. Ancak bu iş ler genellikle yemek yapma, ütü, temizlik, 

çocuk ve yaşlı bakımı , ufak çaplı tamira t , dikiş gibi bütçeye dolay lı katkı sağlayan 

faaliyetle r o lup, ülke ekonomisine katkısı bakırnından ölçülemeyen, istatistiklere 

yan sımayan faaliyetlerdir. Bu faaliye tle r de eko nomiye bir katkıdJ r a ncak bu şekilde 

yürütülmes i faaliyetin sistemli örgütlü , ihtisaslaşmaya ve bilgi beceri kullanmaya ge

rek göstermeyen yapıda sürdürülmesi ni getirmektedir. Kaldı ki kadının çalışması salt 

ülke ekono misine katkı olarak ele alınmamakta, üretime kan lım ve gelirin kontrolü, 

kadının özgürlüğü ve gücünü artırması nın yolu olarak görü lmektedir. 

Kad1n istihdamında önemli bir belirleyici etken kadı nın eğitim göstergelerindeki 

yeridi r. 1924 yılında çıkarılan ve eğitimi tek sistem ve çau alunda toplayan Tevhid

i Tedrisat Kanununun kabulüyle kadınlar e n temel vatandaşlık hakkı o lan eğitim gör

me haklarına kavuşmuş, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilköğretimin her 

Türk vatandaşı için zorunlu olması kadın-erkek okurna-yazma bilm eyen kimsenin 

kalmamasını ne yazık ki sağlayamarmştır. Zorunlu i lköğretimden kız çocuklarının 

daha çok kaçındığın ı , ikinci basamak o la n orta öğreti me geçişte kız çocuklarının er

kek çocuklara göre daha düşük oran teşkil ettiğini görüyoruz. tiköğretimin 8 yı la çı

karıldJğı, 1997-98 öğretim yılından öneelci 1996-97 döneminde ilkokul mezunu kız 

çocukların yüzde 74'ü, erkek çocukların ise yüzde 53.9'u ortaokula devam etmişti r. 

İ lköğretimi n 5 yıldan 8 yı la çıkarılması kız çocukların okul sistemi içerisinde daha 

uzun süre kalması ve özellikle bilinç le nme çağına geçişte kendi eğitimlerine sonraki 
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basamaklar için karar verebilecelderi yaşı okulda karşılaşmalanyla egitirnde de.,·ri.m 
olarak kabul edilmelidir. Daha iyi egitim kadınlar için istihdam piyasasında anan =e

kabet gücü demektir 

Kadın işgücünün eğitim ile ilişkisine dair rakamlara bakuğımızda okuma-yaz nu 
bilmeyen işgücünün yansından fazlasını (yüzde64.1) kadınların oluşturduğunu g öcü
yoruz (Nisan 1998, HHIA). Bu yüksek oran kadıniann ağırlıklı olarak tanmsal fa:Ui
yetJerde çalışmas ı ve bu grubun çok küçük bir kısmının ilkokul veya ilkokul ü stü ef;i
time sahip olması ile uyum göstermektedir. Kentlerde ise aktif kadın gücünün }~ 
90'ı ilkokul ve sonrası egitim görmüş olup, erkekler için bu oran yüzde 95 ' d ir. Ka
dınların egitimden yararlanmalan çocukluktan itibaren aile içi karar mekanizmalan
nın işleyişine bağlıdır. Aileler eğitim imkanlannı daha çok erkek çocuklar lehine 1c:!
lanmakta ve ekonomideki yeri ve verimliliği küçük yaştan itibaren belirlenmel.."tedir 

Hane halkı işgücü anketleri, kadınların eğitim seviyesi arttıkça işgücüne katılım 
oranlarının da arttığını göstermektedir. 1998 yı lı verilerine göre kentlerde yaşayar; 
kadınların işgücüne kaulım oranı ilkokul mezunları için yüzde 9, ortaokul mez:un!3.. 

rı için yüzde 12,3, lise için yüzde 30,1, lise dengi meslek okullan için yüzde ~..6. 
üniversite mezunları için yüzde 71,5'dir. Ayn ı oranlar erkekler için sırasıyla yüzc.e 
67,4, 54.6, 65.9, 77.9, ve 82.6 dır. 

Ülkemizin ekonomik gelişmişlik düzeyi kadın işgücünü çok genç yaşlarda ~
timde yer almaya zorlarnaktadır. Kadınlar 12- ı 4 yaş gnıbunda yüzde 11.2, 20-2-ı :f2i 
grubunda yüzde 32.7 oranında işgücüne katı lmaktadır. Evli lik öncesi, çeyiz hazırb
ma ve evliliğe ekonomik olarak hazırlanma dönemi olan 20-24 yaş grubunda k ad::::.

ların en yüksek oranda işgücüne katıldıgını görüyoruz. Ancak 25-29 yaş grubunda bl 
oran yüzd e 30.5'e düşmektedir. Bu yaş grubunun evl ilik ve çocuk sahibi olrna::n 
denk düştügünü dikkate alarak, evliliğin kadın için istihdamdan vazgeçmede öne:::ı:il::: 

bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Diger bir deyişle evlilik, kadınlar için halen sos~ 
güvence ve statü kazandıran bir kurum olma niteliğini korumaktadır. 

İşgücünün eğitim durumuna göre özelliiderinden yola çıkarak işsizleri n de eğitim 
durumu değerlendirildiğinde, işsizierin yüzde 47.1 'ini, 12-24 yaş g rubunun oluşı=
ması, iş arayanların yüzde 45.5 inin ilkokul mezunu olması çalışmaya hazır kitleıı=ı 

niteligini ortaya koymaktadır. İş arayan kadıniann yüzde 61.1'i 12-24 yaş gruburrlı 
toplanmaktadır. işsiz kadıniann eğitim durumuna bakıldığında ise yüzde 29.4"ünu il
kokul mezunlarının, yüzde 32.9'unu lise mezunlannın oluşturduğunu göriiyoruz. 

Egitim göstergelerindeki kadın-erkek farklılığı , meslek grupları itibariyle ~ 
dam oran larına da yansımaktadır. Tanmcı, hayvancı,ormancı , balıkçı ve avcılar u
tegorisinde istihdam edilenlerin yüzde SO'sini , idari personel ve benzeri çalışanlar 
kategorisinde yüzde 35.6'sını, ilmi ve teknik elemanlar, serbest meslek kategorisi=
de yüzde 34,9'unu, hizmet işlerinde çalışanlar kategorisinde yüzde 12.8' ini, kadın
lar oluşturmaktadır. Kadınların en düşük oranda yeraldığı meslekler ise yüzde 9 .0 tk 
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tan m dışı üretim faaliyetinde çalışan lar ve ulaştırma makinası kullanan lar, yüzde 7.9 
ticaret ve satış personeli ve yüzde 6.2 ile de müteşebbislcr direktörler ve üst kademe 

yöneticileri kategorisidir. 

Bu veriler ışıgında kadınların genellikle düşük staıülü güvencesiz işlerde istih

dam edildigi görülmektedir. Düşük statülü iş ler düşük ücretleri, süreksiz ve geçici ça

lışmayı, sosyal güvenceden yoksunlugu da beraberinde getirmektedi r. Sosyal güven

cc ise kadınlar için genellikle kamu sektöründe çalışmak anlamındadır. Bu nedenle 

Türkiye'de kadınların en çok tercih ettigi istihdam alanı kamu sektörüdür. Devlete 

duyulan güven, düzenli çalışma şartları, saglık ve emeklilik sigortası saglanınası ka

dınların kamu sektörünü tercihlerinde ücreti ikinci planda tutmasını getirmektedir. 

Kamu sektöründe çalışanlar içerisinde kadınların payı artış göstermekte olup, 1990 

yılında yüzde 30.4 olan bu oran 1994 yılında yüzde 34.3'e ulaşmıştır. Kadınlar en 

çok saglık hizmetleri sınıfında yogunlaşmakta, ikinci sırayı avukatlık hizmetleri sını· 

fı, üçüncü sırayı da egitim ve ögretim hizmetleri sınıfı almaktadır. 

ögretim durumlan itibariyle kamudaki kadın istihdamına bakugırruzda lise me

zunu olarak çalışanların yarıya yakını kadınların oluşturdugunu görüyoruz. Dolayı· 

sıyla kadınlar orta kadernede yogunlaşmış ve yükselme şansları da sınırlı olarak ka

mu sektöründe yerini almıştır. 

Ülkerniz açısından kadın istihdamının en olumlu göstergesi öğretim elemanların· 

daki oraniard ır. Kadın ögretiın elemanı oranı yüzde 51.2'ye ulaşarak, bir çok ileri üJ. 
kc seviyesinin üzerine çıkmıştır (1996-1997 yılı). 

Ülkemizde kadının ilerlemesini destekleyici ulusal mekanizma olarak uluslar ara

sı anlaşmalar doğrultusunda 1990 yılında kurulmuş olan Kadının Statüsü ve Sorun· 

ları Genel Müdürlügünün amacı , kadının statüsünü yükseltmek, sosyal, ekonomik, 

külıürel ve s iyasal yaşamdaki konumunu güçlendirmek, çalışma yaşamına eşit ve et

kin katılımını özendirmek, saglık ve egitimden tam olarak yararlanmalarını saglamak 

ve eşit haklara sahip bireyler olarak toplumsal yaşamda ve kalkınına sürecinde etkin 

bir şekilde yer almalarını gerçekleştirmek, kalkınmanın sonuçlarından eşit biçimde 

yararlanmalarını saglaınakıır. Bu amaçları gerçekleştirmek için kamu kurum ve ku

ruluşlarının hizmetlerinde kadın-erkek eşitligi ni n sagtanmasında koordinasyon ve ta· 

kip görevini yürüten Genel Müdürlük iki büyük dış kaynaklı projenin uygulanması

nı da 1993 yılından bu yana sürdürmektedir. Bunlardan biri Birleşmiş Milletler Kal

kınma Programı tarafından finanse edilen ve kadınları her alanda statülerini iyileştir

meye yönelik pilot projeler ile bu alandaki kurumsallaşma projelerinin desteklendigi 

Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı Projesidir. Diger pro· 

je ise Dünya Bankası ile Türk Hükümeti arasında imzalanan ikraz anlaşmasına ko· 

nu olan İstihdam ve Egitim Projesinin Kadın İstihdamını Geliştirme (KİG) bölümü

dür. Bu projenin amacı ise geleneksel olarak erkeklerin egemen olduğu iş alanları da

hil olmak üzere bütün alanlarda kadınlara daha iyi iş ve meslek olanaklarının sunu!-
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masını sağlayacak politikaların üretilmesi için gereldi bilgi ve verileri saglamak ve 
bunları yaygınlaştırmakur. Proje kapsamında yaptırılan araştırmalar yanında dokü
mantasyon merkezi oluşturulmuş ve araştırma bulgularını yansıtan fi lm yaptınlrruş
tır. Araştırmalar 3 temel alanı kapsamakla olup bu alanlar itibariyle kısaca şu deger

lendinnelere ulaşı l mıştır. 

I. alan : Kadın istihdamının az bilinen yönleri. Kadınların iş yaşamına katılımın

da aileden bir erkeğin (eş, erkek kardeş, baba vb.) izni çok önemlidir. Ve bu unsur 

kadın istihdamını engelleyici bir faktör olarak değerlendirilmektedir. 

Kadınların i şi terk etmelerinde ailesel faktörler birinci sıradadır. Kentsel kadın is

tihdarruyla ilgi! i olarak yapı lan araştırınalarda kadınların daha çok 15-19 yaş grubun

da çalıştıkları ve en az bir kez iş değiştirdiği görülmektedir. 

Kentsel kadın araştırmaları kadınların koşullar kötü de olsa çalışmayı istedikle

rini ortaya koymuştur. 

Diğer taraftan kadınlar aralıksı z çalışarak e mekli olamamakta, mutlaka herhangi 

bi r nedenle işe ara vermekte veya terk etmek zorunda kalmaktadırlar. 

Siyasal partiler ve sendikalara ait metinler kadınları , "hakkında konuşulan , nes

ne" olarak ele a lmakta, bu metinlerde kadınlara özürlü, yaşlı gibi özel ilgi gerektiren 

gruplar düzeyinde yer verilmektedir. 

Siyasi parti metinleri kadınların özel ala n sorumlulukları nı bir uıantısıyrruşçası

na kadının politikadaki ilgisizl iği ni bunu bağlamakta , koruyucu ve teşvik edici ön

lemlere ihtiyaç duymad ığı anlaşılmaktadır. 

Popüler kültür ürünleri (TV dizileri, politika programları , gazetelerin kadın ekie

ri vb) kad ını evde ve aile içinde göstermekte ve bu imajı derinleştirmektedir. TV 

prograrnı yapımcıları kadınlara özel duyarlılık yaratınaya yönelik bir bakışa gerek ol

madığını, eşit davrandıklarını söylemişlerdir. 

Kadın işgücüne gelecekte muhtemel talep konulu araştırma, 1980-1985 yılı veri

lerinden yola çıkı larak 20 10 yılında kadının istihdama katılımında negatif senaryoya 

göre yüzde 14; pozitif senaryoya göre de yüzde 25 düzeyinde bir artış olacağını ileri 

sürmektedir. Bu araştırma kadınlan istihdam edildiği hizmet sektöründeki fırma ve 

çalışanlada gerçekleştirilmiştir. 

2. alan: Eğitim ve istihdam ilişkisi: Bu alanda iki araştırma yapılmış, İş ve İşçi 

Bulma Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim ve rehabilitasyon hiz

metlerinin kadın istihdamına etkisi incelenmiştir. Araştınnada, kurslara katılıp çalış

makta olan veya i şi bırakmış kadın kursiyerler le görüşülmüş, kadın katılımcılar kurs 

konulanyla ilgi li o lmayan işlerde çalıştırı ldtklarını , kurs materyallerinin kısıtlı ve 

eği ticilerin yeters iz olduğunu belirtmişlerdir. Kadın kursiyerlerin i şi terk nedenleri 

64 SOS\'AL tdZı.\tET SEMPOZVUMU '99 



"insan ilişkileri" olarak tanımlanmakta ve bunun alt ında genell ikle cinsel taciz yat

maktadır . 

Milli Egitim Bakanlıgın a baglı Mesleki Teknik Egitim Okulları ve METGE pro

jesi çerçevesinde görüşülen kursiyerler ise, genellikle orta sınıftan genç kız ve kadın
lar olup, bu okul ve kursları seçme nedenleri daha kolay iş bulmaktadır. Kursiyer ve 

ögrencilerin erkek alanları olarak bilinen alanları tercih etmedigi ve öğretmenierin de 

ögrenc ileri bu yönde teşvik etmediği anlaşılmıştır . Mezunlar mesle ki egitiminiş yer
lerinde insan ilişki l erini kurmak bakımından yararlı oldugunu belirtrnjşlerdir . 

3. alan: Sektör Araştırmaları : imalat sektörü kapsamında yapılan konfeksiyonda 
kadın işgücünün kullanımı araştırmasında hazır giyim alanında çalışan firma ve fab

rikalar ile evde çalışan kadınlarla göri.işülmüştür. Buna göre fabrikalarda çalışan ka
dınlar çok genç ve eğitim düzeyleri çok düşüktür. Evde çalışanların ise yaş ortalama
lannın yüksek ve genellikle evli ve çocuklu oldukları saptanmıştır. Bu sektörde çalı
şanların çok az bir kısmının sigortalı ve sendjkalı oldugu ve kadınların yüksek ücre

ti, sigortalılıga tercih ettikleri göri.ilmektedjr. Buna göre konfeksiyon sanayij başan

sını düşük ücrele uzun saatler çal ışan , güvencesiz ve sigortası z kadın ve genç kızia

nn emegine borçludur. 

Hizmetler sektöründe yaptınlan araştırma kapsamında ev hjzmetinde çalışan ka
dınların genellikle İç Anadolu' nun illerinden Ankara'ya göç eden evli kadınlar oldu
gu ve yaşlarının 30-48 arasında bulundugu anlaşılmaktadır. Bu kadınların yüzde 
50'si ilkokul mezunu olup, yüzde 40' ı da okuma-yazma bilmemektedir. İşleri genel
likle akraba ve tanıd ıkları aracılığıyla bulmakta, temizlik şirketlerinj i ş bulma kanalı 

olarak tercih etmemektedirler. Bu hizmetlerde çalışan kadınların işverenlerinden en 
büyük beklentile ri ise "evden biri" g ibi muamele görınekdir. 

Sağlık sektörü araştırmasına göre, sağlık alanında çalışan kadınlar bir e rkek yö
netici yle çabşmayı tercih etmektedirler. Sağlık alanında çalışan sekreter ve hemşire

lerde cinsel tacize ugradıklarını belirte nierin oranı yüksektir. Doktorlar da Tıpta Uz
manlık Sınavı (TUS) na rağmen uzmanlık eğitimleri sırasında cinsiyete dayalı ayrıın

cılıkla karşılaştıklarını bclirtmişlerdjr. 

GAP BÖLGESİNDE KADININ DURUMU VE İSTİliDAM 

Ülkemizdeki kırsal kalkınma, endüstriyel gelişme ve sulama proje leri itibariyle 
tarihimizin en kapsamlı atılım projesi o lan Güneydoğu Anadolu Projesi, yöre halkı

nın gelir düzeyini ve yaşam standardını yükselterek diğer bölgelerle olan geUşmişlik 

farkını ortadan kaldırmayı , kırsal alandaki verimlilik ve istihdam imkanlarını artır

mayı hedeflemektedir. Böylece bölge kentlerinin göç vermesi önlenecek, ekonomik 
büyüme sosyal istikrar ve ihracatı teşvik gibi ulusal kalkınma hedeflerine katkı sağ

lanacaktır. Bu kapsamda istihdam olanaklarının artırılması, özellikle kı rsal nüfusun 
dışa göç etmesinin önlemesi bakımından önem arzetmektedir. 
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Diğer taraftan GAP salt ekonomik büyüme hedefine yönelmiş bir proje olmayıp, 

bir toplumsal dönüşüm projesidir. Ülkemizin daha çok tarıma dayalı ekonomisi ne

deniyle özellikle kırsal gelişmeye yönelik uyg ulamalarda GAP'ın kadın konusuna 

öncelik vermesi bu programlardaki başarının belirleyicisi olmaktadır. Bu nedenle 

Bölge kadınının sosyo-kültürel koşulları ve gelişmesinin önündeki engelleri belirle

mek amacıyla GAP Bölge İdaresi tarafından "GAP bölgesinde Kadının Statüsü ve 

Kalkınma Sürecine Enıegrasyonu Araşurması" yaplınlmıştır. Bölgenin sosyo-ekono

mik ve kültürel yapısını ve kalkınma sürecine entegre edilmesi gereken hedef grup

lan belirlemeye yönelik diğer araştırmalarla birlikte elde edilen bulgular ışığında ha

zırlanan GAP Sosyal Eylem Planı GAP'ta sürdürUiebi lir, katılımcı ve eşitlikçi bir ge

lişmeyi amaçlamıştır. Plan çerçevesinde 1995 yılından itibaren bölgede kırsal alanda 

ve kentlerin gecekondu mahallelerinde kadın ve çocukların durumunun iyileştirilme

si, dolayısıyla aile refahının artıniması ve toplum kalkınması nın sağlanmasını hedef

leyen Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) oluşturulmakıadır. 

ÇATOM'larda yürütülen faaliyetlerde esas o larak halkı ve özellikle kadınları , so

runlarını belirlemeye ve tanımlamaya teşvik ederek çözüm arama yollan araştırıl

maktadır. Bu yönüyle bölge kadınının önemli bir sorunu olan istihdamın geliştirilme

sinde ÇATOM'Iar öncülüğünde yürütülen yaşam kalitesini yükseltme amaçlı sosyal 

programlar ile kadının üretim becerisini ve gelirini artırmaya yönelik programlar 

önemli yer tutmaktadır. 

Kadın istihdamında en belirleyici faktör o la n eğitim bakımından GAP Bölgesi 

göstergeleri Türkiye ortalamalarına göre oldukça düşüktür. Ülke çapında yüzde 28 .1 

olan (12 + yaş grubu) okuma-yazma bilmeyen kadın oranı bu bölgede 55.2 ' ye çık

maktadır. ÇATOM' lar bu açıdan çok önemli i şieve sahiptir. Yürütülen sosyal prog

ramlar arasında sağ lı k-eJ!itimi , cv ekonomisi ve bes lenme eğitimi, anne eğitimi , biç

ki-dikiş, nakış faaliyetleri, poliklinik hizmetleri ve rehberlik hizmetleri yer almakta

dır. Bu programların başarı s ı , gelir getiric i programlara kalılan kadınların başarısını 

da artırmaktadır. 

ÇATOM'larda yürütülen gelir geıirici programlarda yerel koşullar ve pazarlama 

imkanlarına göre belirlenen a lanlarda kadının sürekli üretici hale gelmesini sağlayı

cı destekler verilmektedir. 

GAP Bölgesi kadınının istihdama katılımını artırınaya yönelik çabalarda gerek 

bölgenin fiziksel ve ekonomik koşulları, gere kse kadınların ekonomik ve sosyal sta

tüsü dikkate alınmalıdır . 

GAP Bölgesinde yürütülen projelerin başarı sını etkileyen hususlar arasında kamu 

idaresinin halkla i lişkilerinin yeterince gelişmemesi yer almaktadır. Yerleşim yeri sa

y ısının yliksekliğ i bu ilişkileri ve sosyal projelerin uygulanmasını güçleştirmektedir. 
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İstihdam yaratmada önemli etken olması beklenen özel sektör yatırımları bu işle

vi görecek ve topluma kazanç saglayacak ölçeklerde olamamı ştır. 

Bölgede kamu kurumlannın hizmetlerinin tamamlayıcısı ve kalkınına programla
nnın destekleyicisi olması beklenen sivi l toplum kuruluşları ise çeşitli nedenlerle ge
lişememiştir. Oysa halkın egitim, saglık ve dij!er sosyal projelere ilgisini çekerek ka
tılımını saj!lamada gönüllü inisiyatifierin rolü bütün kalkınma programlarında kaçı
nılmaz bir ihtiyaçtır. Bölgedeki kalkınmanın sürdürebilirlij!ini sagıama bakımı ndan 

sivil toplum örgütlerinin geliştirilmesi de amaçlanmalıdır. Esasen ülkemizde sivil 
toplum örgütleri proje üretme ve uygulama açısından birkaç büyük şehir dışında var
lık gösteremeınektedir. Ömegin Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlügü ta
rafından 1993 yılından buyana yürütülen ve Birleşmiş Milletler Kalkınına programı 
tarafından finanse edilen Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Prog
rarnı Projesi 'nin amaçlan kadının statüsünü yükseltmek ve özellikle gelir getirici be
ceri kazandırmaya yönelik pilot projelerin desteklenmesi olarak belirlenmiştir. Pro
jenin öncelikleri arasında kırsal kesim kadınlannın ve özellikle Dogu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde gönüllü kuru luşlar tarafından yürütülecek pilot projelerin yer al
masına raj!men Genel Müdürlüj!e bu projeden faydalanmak için bölgeden çok az sa
yıda müracaat alınmıştır. Böylece projenin önceligine ragmen Ankara, İstanbul , İz
mir gibi illerin gecekondu bölgelerinde Doj!u ve Güneydogu Anadolu 'dan göç etmiş 
kadınlara yönelik pilot projeler desteklenmiştir. GAP Bölgesinde ise sadece Batman 
ilinde 1998 yılında başlatılan Kadın ve Aile Sagbgı ve Egitim Projesi desteklenmiş

tir. KSS Genel Müdürlügü ile yakın işbirliginde çalışan 17 gönüllü kuru luşun oluş

turdugu Gönüllü Kuru luşlar Ulusal Kadın Saj!lığı Komisyonu (KASAKOM) adı na 
Türkiye Ana Çocuk Sağlıgı ve Aile Planlaması Derneği tarafından yürütülen proje 
kapsamında 5000 kadın ve genç kızın a nne-çocuk sağlığı, aile planlaması , aile il işki

leri ile statü ve hakları konulannda bi lgi lendirilmelerinden sonra Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve ÇA TOM işbirlij!inde kad ın lara gelir getinci faaliyetler 
sürdürülmektedir. Projede kadınlar için tarhana üretim atölyesi kurulmuş, büyük 
marketle r ve yemek fabrikaları ile görüşmeler başlatılmış ve üretime geçilmiştir . 

GAP bölgesinde kadınlara yönelik istihdam projelerini sosyal amaçlı projeler ile 
bir bütün olarak düşünmek gerekmektedir. Bunun için toplum çalışması gerektiren 
sosyal projelerde sosyal hizmet uzmam istihdamını n arttırılması saglanmalıdır. Bu
nun yanında sosyal projelerde halkın kendi içinden gelen kadın ve erkek liderlerin 
yeliştirilmesi bu projelerin etkinligini arttıracaktır. 

Sonuç olarak bölge kadın ını n istihdamının artırılması onların ej!ilim ve sağlık 
hizmetlerine ulaşabilmeleri bunun için engel teşkil eden sosyal ve geleneksel baskı
ların yumuşaması, piyasa ekonomisi mekanizması için rasyonel bir üretim planlama
sı ve pazarlaması yaratılabilnıesine baglıdır. Beceri egitimi programlarından azami 
verim alınabilmesi için öncelikle okuma yazma sorunu çözülmeli, beceri ve meslek 
kazandırma programlan ÇATOM'lar öncülüj!ünde bütün aile fertlerini kapsayacak 
dosya kaydı ile takip edilmeli, böylece egitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden aile ba-
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zında ne ölçüde yararlanıJabilecegi tespit edilerek, sadece kadınlar degil onlann sos
yal çevrelerinin de kalkınma çabalarında yer alması saj!lanmalıdır. 

Dij!er taraftan yörenin şartları na uygun olarak geliştirilecek üretim alanlannda 
kooperatifçiliğe özendirmek ve kredi imkanlarını geliştirmek için kapsamlı bir prog
ram uygulanmalıdır. Bütün bu çabalarda gönüllü hareketin önemi gözardı edilmeme
li, gönüllü kadın kuruluşlarının proje üretme ve kaynak yaratma kapasiteleri de des
teklenmelidir. 
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GRUP RAPORU : 

KADlN İSTİliDAMl 

1) NEDEN KADlN İSTİHDAMI 

GAP ile birlikte,tanmsal üreliıtlln gelişmesi, tarıma dayalı sanayileşmenin geliş

mesi, bölgenin dış pazarlara ulaşırnı gerçekleştirilecektir. Proje, uz un ve orta vadede 
kadının tarımda emek yogun ücretsiz ai le işçisi konumundan modern üretim sistem
lerine geçiş le birlikte statüsünü degiştirecek bir etki alanı yaratacaktır. 

Kadın istihdamının önemini ve gerekliliı:lini şöyle açıklayabi l iriz: 

• Kadının kamusal alana çıkması 
• Aile iç i kararlara katılması 
• Ekonoıtllk bagımsızlıgını elde ederek kendi ayaklannın üzerinde durması 

• Birey olabilmesi 
• Kalkınma sürecine entegre olması ve kalkınmadan yararlanması; 
için en e tkili araç islihdamdır. 

Sürdürülebilir bölgesel kalkı~ma için kadın istihdamı gereklidir. 

Bölge özelinde kadınların istihdama katılması uzun vadeli ve aşamalı bir süreç 
olarak ele alınmalıdır. Bu aşamalı geçişin ilk süreci istihdamla i lişkisi dolayısıyla ka
dınlara yönelik egitim ve bilinç yükseltme çalışmalarıdır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi öze linde kadınların istihda m a katılması 

aşamalı ve orta-uzun vadeli bir süreç olarak ele alınmalıdır . 

2) EGİTİM VE İSTiHDAM 

Bölgede kız çocuklarının egilime katılımında sosyal , ekonoıtllk ve kültürel engel
ler (karma ellitime katılınada güçlükler, lise sonrası eğilim için destek hizmetlerin 
yokJugu vb.) vardır . Egitime ulaşabilirlikteki yetersizlik kızların ve kadınların dil ye
teneklerini geliştirmelerini ve özgüverı kazanmalarını engelleyerek eve kapanmaları
na neden olmaktadır. Bu da kadının kamusal hayata katılmasın ı güçleştirımekte ve 
dolayısıyla istihdam edilebilirlikJerini azaltmaktadır. 

Ellitirnin eı:lilici grup açısından işlevsel amaca yönelik ve yenile ne bilir olması ge
rekir. Bö lgesel kalkınma için kadınların il ve ilçe düzeyinde yerel sosyo-ekonomik 
ve kültürel bakımdan özgün taraflarının dikkate alınması ve bu özelliklere uygun ve 
saygılı programlarının geliştirilmesi yararlı olacaktır. 

Sorun: Kad ı nın kamusal hayata katı lmasında Türkçe bilmemesi e ngeldir. 
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malar yürütmüşıür. KAMER bilinç yükseltme çalışmalannı artırmak iç in KSS
GM ve SHÇEK' Ie ortak çalışmalar yürüuneyi beklemektedir. 

6) GENEL SORUNLAR 

- Kadının ev dışındaki çalışmasının koşullannı yaratmak için ev soruınluluklanru 

(çocuk bakımı , hasta ve yaşlı bakımı vb.) azaltmak gerekir. Aksi taktirde onlara 

götürü lecek istihdam olanaklannın yaşama geçmesi zordur. 

72 

Yüksek dogurganlık oranı kadın istihdamını engelleyen bir sorun olarak hala \ 'aT

lığını korumaktadır. 

7) GENEL ÖNERiLER 

Bölgede çocuk bakımı cv temizliği gibi işlerin gelişmesine yönelik bir potansiyel 

vardır. Hizmet sektörüyle ilgili bu iş a la nlannda bölgedeki olumsuz bakış açısıru 

(düşük statülü iş algılaması) değiştirecek çal ışmalar yapılması gerekir. Bu alanda 

rol modeli olabilecek kişilerin çeşitli teşvikler ve tanıtım ile ön plana çıkanJarak 

etkileşim olanakları yakalamak çocuk bakıcılıjlı gibi işlerin toplum tarafından ka

bul görülmesini olumlu yönde etki leyecektir. 

Çeşitli sektörlere ait profesyonel çalışma koşullannın bölge halkının modem istih
dam süreçlerindeki deneyimsizliği ve geleneksel toplumun özelliklerini (gurur. 

hassasiyet vs.) taşıması nedeniyle iş hay au ndaki iletişim , görev sorumluluğu, pay
laşım gi bi konularda özel dikkat ve oryantasyon eğitimlerine ihtiyaç vardır. 

Bölgede örgütlü bulunan SHÇEK, toplum organizasyonu olarak adlandırılan ça
lışma tekniği ile bölgedeki kamu kuruluşlan ve STK'Iarla hem yerel hem de böl

gesel düzeyde sayısal ve niteliksel düzeyde işbirliğini geliştirecek bir i şlev üstlen
melidir. Bunun için bölgedeki uzman sayısının ve sivil toplum ö rgütlerinin artı

nlması gereklidir. 

Pazara ulaşma konusunda kadının dahil olabileceği bir egitim verilmelidir. Han

gi firmanın hangi ürünü satın al acağı konusunda üretici kadınları bilgilendirecek 
bir iletişim ağı (network) kurulmalıdır. 

Ürün kaliteli ambalajlama vb. gibi konularda pazarda rekabet g ücünü arurarak. 

pazarda varolma gücünü artırmaya yönelik projeler geliştirilmelidir. 
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SUNUŞ BiLDİRiSi : Yrd. Doç. Dr. Kasım KARATAŞ (*) 

TOPLUMSAL KALKıNMANIN ÖNÜNDEKi ENGEL: 

İŞSiZLiK VE GENÇ İŞSİZLİGİ 

Toplumsal Kalkınma 

Ülkeler arasındalci gelişmişlik farkları gün geçtikçe daha ciddi boyutlarda bir so
nın o larak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmesini esas olarak 19. Yüzyılda ve 20. Yüz
yılın ilk yarısında tamamlayan kimi ülkeler dışında kalan tüm ülkeler bugün kalkın
ma sorunuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Kalkınma sorunsalı büyük ölçüde top
lumların gündemine az gelişmişlik olgusu ile birlikte ginniştir . Gelişmiş ülkelere gö
re daha az gelişmiş olan ülkeler çeşitli kalkınma politikalan uygulayarak aradaki ge
lişmişlik farkını kapatma çabası içine girmişlerdi r. 

Günümüzde az gelişmişlik olgusu kendini ulusal gelirde, gelir dağılımında , nüfus 
yapısında , toplumsal yapıda, egitim durumunda, sağlık göstergelerinde , ekonomik 
yapıda , ekonomide sektörlerin ağılığında , verimlilikte, siyasal yapıda, kentleşme du
rumunda vb. pek çok değişkende gösterir. Dolayısıyla kalkınma denilince tüm bu un
surları dikka te alan bir süreç akla gelm e lidir. 

Az gel i şmiş ülkeler denilince genel o larak gayri safi milli hasılası düşük, yavaş 
büyüyen , kişi başına düşen ulusal geliri yetersiz ve toplumsal kesinnler (sınıflar) ara
sında geli r dağılımında büyük adaletsizlikterin olduğu ülkelerden söz edilmektedir. 
Bu tür ülkelerde bir bütün olarak ekonomide sektörlerin ağılığına bakılınca tarımın 

yeri hala hissedilir oranlardadır . Öte yandan tüm sektörlerde verimlilik ciddi bir so
nın olarak yaşanmaktadır. Bu Ulkelerin kalkınma gündeminde "pastayı büyütme" ve 
daha adaletli bir biçimde bölüşme en ö ne mli sorun nitel iğindedir . 

Az gelişmiş ülkelerin karakteristik özelliklerinden biri de nüfusun hızla arımayı 
sürdürmes i, ortalama yaşam süresinin kısa olması , nüfusun çoğunluğunun ya da 
önemli bir ağırlığının kırsal kesimde yaşaması ve çocuk ve genç nüfusun genel nü
fus içindeki oranının yüksek olmasıdır. Bu tür ülkelerde kalkınmayla birlikte nüfus 
yapısında oluşması beklenen değişimler, nüfus artış hızının denetim altına alınması , 

ekonomik gelişmeye koşut olarak kentsel nüfusun oransal ağırlığının artması ve ço
cuk ve genç nüfusıa bir azalma, buna karşılık da yaşlı nüfusıa bir artış meydana gel
mesidir. 

Toplumsal yapıda geleneksel ilişkilerin ve kurumların agırlığını koruduğu , kent
leşme/kentlileşme sürecinin henüz tamamlanmadığı, kadının toplumsal yaşama katı-

(*) Haceııepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler YUksek Okulu ögrcıim Üyesi. 
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lımının her düzeyde düşük, çocuk emegi kullanımının yüksek oldugu az gelişmiş ül
kelerde kalkınmanın hedeflerinden biri de sözü edilen bu geleneksel i l işki ve kurum
larda yapısal değişimleri tamamlamaktır. 

Egitim, sağlık başta olmak üzere tüm sosyal hizmellerde geri kalrruşlık , azgeliş

mişligin bir diğer özelligi gibidir. Kişi başına ortalama egiıim süresinin düşüklügü , 

temel egitim süresinin kısalıgı, temel egitimde n başlayarak tümörgün eğitim kade
melerinde okuilaşma oranlarının düşüklüğü, üniversitelerin yeıersi zligi kalkınınayla 

birlikte egitiınde aşılması gereken sorunlan işaret etmektedir. Ayrıca sağlıkta geliş

me ölçütü olarak benimsenen pek çok konuda geri kalmışlık kalkınmanın başlıca 

odakları arasındadır. Söz gelişi O-l yaş aras ı bebek ölüm oranları, bağı şıklama, sal
gın hastalıklada savaşım , doktor başına düşen nüfus, diger saglık personelindeki ye
terlilik gibi bir çok ö lçüte başvuruldugunda gelişmişlik ve azgelişmişlik arasıoda fark 
belirginleşmektedir. 

Sosyal güvenlik ve sosyal refah alanındaki gelişmeler de az gelişmişl ik ve geliş
mişli k arasındaki çizginin beli rlenmesinde kullanılan önemli ölçütler arasındadır. 

Çalışan nüfusun ne kadarının sosyal güvenli k şemsiyesi alunda olduğu, bağımlı si
gortalıların çalışanlara oran ı , sigorta türlerinin g üvenceye aldıgı risk çeşitleri ve gü
vence alu na almada ki etkililiği , sosyal refah sistemindeki yeterlilik , bütçeden sosyal 
refaha ayrılan payın büyüklüğü de gelişm işlik ve az gelişmişlik ayrımında başvuru

labilecek önemli ö lçütler arasındadır. 

Görüldügü g ibi "ekonomik olduğu kada r sosyal , siyasal v.d. konu ları da içine 
alan genel boyutlu bir yapısal değişim" (İlkin , 1988: 59.) olarak tammla nabilecek 
olan kalkınma, salt iktisadi büyüme ile özdeşlcştirilemeyecek kadar geniş boyutlu bir 
olgudur. Dolayısıyla kalkınma toplumsal ve ekonomik boyutları olan bütünsel bir ya
pısal değişim sürecini ifade etmektedir. 

Bütünlükçü kalkınma anlayış ı , kalkınmanın ana ve alı bileşenleri arasında bütün
lükçü, işlevsel bağlar kuran bir anlayıştır. Kalkınmanın ana bi leşenleri deyince akla, 
toplumsal ve ekonomik kalkınma ve bunların sayısız alt bileşeni gelmektedir. Bu un
surlar sosyolojik olarak son çözümlemede birbirleriyle bağlantılıdırlar. Ekonomik 
kalkınma az ya da çok toplumsal kalkınınayı da harekete geçirir, etkiler. Bunun ter
si de dogrudur; fakat kalkınmanın bu çok önemli iki boyutu ne yazı ki bütünsel bir 

anlayışla planlan ıp programlanmadığında, çoğunlukla eş zamanlı gerçekleşmez. Baş

ka bir söyleyiş le, ekonomik kalkınma toplumsal kalkınma ile örtüşen bir anlayışla 
planlanmadığında sonuçta bu birliktelik "otomatik" olarak gerçekleşmez. 

Son yıllarda kalkınma kavram ve olgusu ile yakın ilişkide olan yeni bir yaklaşım 

öne çıkmaya başlamıştır: "Sürdürülebilir insani geli şme: Doğal ve insani kaynakla
rın optimum kullanımı yoluyla gelecek kuşakların olanaklan tüketi lmeden, halkın 
tercihlerini ve ekonomik potansiyellerini eksiksiz bir biçimde hayata geçirebilecek
leri bir ortam yaratmayı hedeneyen, insan odaklı gelişmedir" (T.C, Başbakanlık 
GAP, 1999: 17) . Sürdürülebilir insani kalkınına ise "bu günkü kuşaklann gereksi-
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nimlerini, gelecek kuşaklann kendi gereksinimlerini karşılayabilme yeterliliklerini 
kısıtlamaksızın karşıl ayabilen kalkınma" şeklinde tanımlanmaktadır (T.C, Başbakan
lık GAP, 1999: 19). 

Bütünc ül toplumsal kalkınma an lay ışı ile saglanacak ekonomik büyüme planlı bir 

anlayış içinde toplumsal kalkınmanın da motoru olacakur. Bu da toplumsal kararlı

lık içinde refah düzeyinin yükselmesi de mektir. Böylece bölgeler arası gelişmişlik 

farkları , eşi tsiz gelişme önlenebilir. 

Kalkınma kurarnl arı arasında W. Rostow (İ lkin, 1988: 6l)un kalkınma modeli ay

n bir öneme sahiptir. Rostow'un modeline göre her toplum ekonorrtik bakımdan beş 

aşamadan geçmektedir: Bunlar geleneksel toplum, "kalkış"a (take-off) geçiş aşama

sı, "kalkış" aşaması, olgunluk aşaması ve kütle tüketimi çagıdır (İikin, 1988: 62). 

Kalkışa geçiş aşamasında sanayi ve ticaret kesimlerinin önemi artarken, tarımın 

önemi azalmaya, alt yapı gerçekleştirilmeye başlar, verimlilik artar, dogum oranı dü

şer, sosyal, siyasal ve ekonomik yapı genişler. Bilimsel ve teknik gelişmeleri izleye

bilen yetişmiş insan gücünün ve bir ayclın kesimin doguşu buna bağlı o larak da ulu

sal bilinçlenmenin saglanması bu dönemin diger özelliklerindendir (İl kin, 1988:63-

64). Ülkemiz bu modele göre henüz "kalkış" aşamasında sayılabilir. 

Toplumsal Kalkınma ve Uluslar arası Çalışmalar 

Bugün hem her ülkenin kendi iç inde hem de ülkeler arasında gelir dağılımı eşit

sizli ği giderek büyüyor. Üstelik bu eşitsizlik, sadece bizim gibi ülkelerde değil, ge

lişıniş saydığı mız ülkelerde de büyüyor. Birleşmiş MilletlerGenel Sekreteri Kofi An

nan, " ... 1.2 milyar insan hala günde bi r dolardan az bir gelirle yaşamını sürdünıneye 

çalışmaktadır. Aşı rı yoksulluk , ülkeler arasında, hatta genelde ülkelerin kendi içlerin

deki aş ın dengesiılikle birleştiginde ortaya insanlık için bir utanç kaynağı çıkmakta

dır"(BM 2000a: 3) demektedir. Toplumsal kalkınmanın en önemli odağı hiç kuşku 

yok ki "muhtaçlıga son vermek"tir. Bu a m açla Genel Sekreterin " 21. Yüzyılda Bir

leşmiş Mille tler" (BM, 2000a) ad lı rapo rda belirledigi öncelikli a lanlar şunlardır: 

Sürdürülebilir büyümenin gerçek leştirilmesi, gençler için fırsat yaratılması , sağlığın 

geliştirilmesi ve HIV/AIDS'le mücadele edilmesi , gecekondulan n iyileştirilmesi , Af

rika dahil yoksullukla mücadeleye daha büyük öncelik verilmesi, söz konusu ülkele

rin halklannın yeni bilgi sistemlerinden azami düzeyde yararlanmaları için dijital 

köprüler kurulmas ı , zengin ülkelerin pazarlannın yoksul ülke ürünle rine daha çok 

açılması, yoksul ülkelerin d ış borçlarına daha hızlı ve köklü çözümler getirilmesi ve 

daha fazla ve somut amaçlara dönük kalkınma yardımı yapılması konulannda küre

sel dayanışma sergilenmesi. 

Günümüzde sı k sık yoksullugun küreselleştiginden (Chossudovs ky, 1999) söz 

ediliyor ve son yı llarda yapılan bütün uluslar arası zirvelerde, toplantıların ana konu

su her ne olursa olsun , mutlaka yoksulluk konusuna da deginiliyor. 
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1995 yılında Kopenhag'da toplanan Toplumsal Kalkınma Zirvesi "yoksulluk, iş
sizlik ve dışlanma gibi bütün ülkeleri etkisi a l una almış olan sorunları" (Türk H arb
İş Sendikası, I 995: 7) en önemli sorunlar o la rak bclirlcmcktcdir. Buzirvede açıkla
nan deklarasyonda " toplumsal kal kınma ve adaletin tck tck ülkeler içinde ve ülkele
rimiz arasında barışın sagıanması ve korunması için zorunlu koşullar" (Türk Harb-İş 
Sendikası , 1995: 8) oldugu ifade ediliyordu. Ayrıca " toplumsal kalkınmanın, dünya
daki bütün insaniann gereksinme ve özlemle rinin merkezinde yer aldıgına ve bu so

runun hükümetlerin ve bütün sivil toplum sektö rlerinin sorumlulugu içinde oldugu·· 
inancı dile getiriliyordu . 

Üretilen raponun günümüzde toplumsal durumu inceleyen bölümünde " çok sayı
da insanın , özellikle kadın ve çocukların zorluklar ve ınahruıniyet karşısında koru
masız durumda bulundukları" kabul edi lmekte ve "yoksulluk, işsizlik ve toplumsal 
çözülme çoğu kez yalıulmışlık, marjinalizasyon ve şiddete başvurma sonucunu do
ğurmaktadır. Özellikle korumasız durumdaki insanlarda ve bunların çocuklarında ge
leceğe yönelik endişe ve güvensizlik artmaktadır" (Türk Harb-İş Sendikası , 1995: 

1 I) denilmektedir. 

Rapor, ayrıca, dünyada 120 ınilyonun üzerinde i nsanın resmi kayıtlara göre işsiz 
olduğu, zaman zaman çalışabi lcnlerle birlikte bunlann sayı sının daha fazla oldugu, 
resmi eğilim görenler de dahil olmak üzere çok sayıda genç insanın üretken iş bulma 
umudunun fazla olmadığı tespitini yapmaktadır (Türk Harb-İ ş Sendikası , 1995: 
s.12). 

Bazı koşulların insanlarımızın sağlık, güve nlik barış, emniyet ve refahı için ciddi 
tehditler oluşturduğu, toplumsal huzursuzluk ve karas ızlığın esas kaynaklan arasın
da "önü alınanıayan açlık, kötü beslenme, gizli uyuşturucu kullanımı ile bağlantılı 
sorunlar, teröriz m , hoşgörüsüzlük ve ırksal etnik , dinsel ve başka türden nefret duy
gularına yol açan kışkırtmalar, yabancı düşmanlı j:!ı , sürekli , bul aş ıcı ve kronik hasta
lıklar"ın yer ald ığı belirtilmektedir (Türk Harb-İş Sendikası , 1995: 13). Bir başka be
lirleme de "yoksulluj:!un , üretken islihdamın yoklugunun ve toplumsal çözülmenin 
insan onuruna bir saldırı olduğu" şeklindedir. 

Raporun "ilkeler ve Hedefler" bölümünde insanı, kalkınınanın merkezine oturt
mak, ekonomik ve toplumsal politikalar arasında bir bütünlük oluşturmak, ekonomi 
politikalannın sağ lam ve geniş bir temel üzerine oturlulmasına özen göstermek, eşit 
gelir dağılımını desteklemek, ailenin toplumsal kalkınmada çok önemli bir role sahip 
olduğunu kabul etmek, kalkınına programlan nda, zarara uğram ış, korunaksız kişile

re ve gruplara da yer verilmesi gibi konular yer almaktadır (Türk Harb-İş Sendikası. 
1995: 14-17). 

Zirveye kaulan ülkeler, insanın toplumsal geli şmesini olanaklı kılacak bir ekono
mik, politik, toplumsal, kültürel ve yasal çevrenin yaratılması, yoksulluğun dünyanın 

her köşe inde ortadan kaldırılması , tam istihdamı ekonomik ve toplumsal politikala
rın temel önceliğ i olarak belirlemeyi, insanı merkez alan sürdürülebilir kalkınmanın 
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temel ilke lerini koymayı , yapısal düzenleme programlarında, toplumsal kalkınma he
deflerinin, özellikle de yoksullugun ortadan kaldırılmasına, tam ve üretken istihda
mı n geliştirilmesine ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine mutlaka yer ver
meyi , toplumsal kalkınmaya ayrılmış kaynakları arttırınayı ya da daha etkili bir bi
çimde kullanmayı, uluslararası, bölgesel ve yöresel toplumsal kalkınma için işbirli~i 

çerçevesini geliştirip güçlendinneyi taahhüt etmektedirler (Türk Harb-İş Sendikası, 
1995: 18-40). 

Zirvede kararlaştırılan "Eylem Programı" dört ana başlıktan oluşmaktadır: Bun
lardan birinc isi "Toplumsal Kalkınma İçin Güçlendirilmiş Bir Çevre" dir. "Daha İyi 
Bir Ulusal ve Uluslar arası Ekonomik Ortam" İle "Daha Elverişli Bir Ulusal ve Ulus
lar arası Po litik ve Yasal Ortam" bu bölümün alt başlıklarını oluşturmaktadır (Türk 
Harb-İş Sendikası, 1995: 48-63). 

Eylem Programını ikinci ana başlıgı "Yoksullugun Ortadan Kaldırılması"dır. Bu 
bölümde yoksullugu ortadan kaldırmak için birbirleriyle baglantı lı strateji lerin nasıl 
formüle edilecegi, üretken kaynakların ve alt yapı olanaklannın nası l daha kolay eri

şilebilir hale geti rilecegi, herkesin temel insani gereksinimlerinin karşılanması veda
ha etkin toplumsal koruma gibi konular ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir (Türk 
Harb-İş Sendikası, 1995: 64-87). 

Prograırun üçüncü bölümü, "Üretke n İstihdamın Genişletilmesi ve İşsizlik Oranı
nın Azaltılması" başlıgını taşımaktadır. Burada yoksullukla mücadele ve toplumsal 
bütünleşmenin geliştirilmes indc, tam, yeterli, uygun ve ad il istihdamm e tkili bir yön
tem oldugu kabul edilmektedir. Toplumsal kalkınma politikalarında istihdam soru
nuna agırl ık verilmesi, insanların üretken istihdamdan ve daha iyi iş olanaklanndan 
yararlanabilmesi için egitim ve ögretime, işçi i şveren ilişki leri ile ilgili politikalara 
vurgu yapılmaktadır. Öte yandan çalışma koşulları ile istihdam kalitesinin yükseltil
mesi, özel gereksinmeleri olan gruplar için istihdam olanaklarının genişletilmesi, ça
lışma ve istihdamı n daha geni ş bir çerçevede anlaşılması için ayrıntılı eylem kararla
n alınmıştır (Türk Harb-İş Sendikası, 1995: 88- 103). 

Eylem programının son ana başlıgı "Toplumsal Bütünleşme"dir . Bu baş lık altın

da topluma tam katılınun saglanması , farklı özell iklere sahip birey ve gruplara karşı 
ayrımcı lık yapılmaması, hoşgörülü ve saygılı davranılması ve her farklılığın kendine 
göre bir degerinin oldugunun kabul edilmesi, eşitlik ve toplumsal adalet, özel top
lumsal gereks inmelere yönelik çözümle r , mültecilerin, yurtlanndan ayrı lmak zorun
da kalmış insanların, sıgınacak ülke arayan kişilerin, göçmenlerin özel toplumsal ge
reksinmele rine duyarlılıkla yaklaşılması , şiddet, suç işleme, yasa dışı doğal ve sente
tik uyuşturucu kullanımı , toplumsal bütünleşme ve aileye karşı sorumluluklar işlen
ınektedir (Türk Harb-İş Sendikası, 1995: 104-121 .). 

1992' de Rio'da yapılan Çevre ve Kalkınma Zirvesi kalkınma temasını da çevre

nin yanına koyuyordu (TMMOB, 1992) . 1994 yılında Kahire'de toplanan Nüfus ve 

Kalkınma Konferansı da önemli ölçüde yoksullukla nüfus arasındaki bağlara değin-
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di (Birleşmiş Mille tler, 1994). Daha sonra Pe kin 'de yapılan Kadın Konferansı yine 

yoksulluk ve kadın sorunları arasındaki bagla nu üzerinde duruyordu (KSSGM , 
1995). 2000 yılı Eylül Ayında Amerika'da toplanan Bin Yıl Zirvesi ve bu Z irveden 
çı kan "Bin Yıl Bildirgesi" (BM, 2000b) içinde de yoksullukla mücadele, açlıgın or

tadan kaldırılması , muhtaçlıgın sona erdirilmes i te malan ( insanlarm insan g ibi yaşa

ması) çok önemli bir konu olarak ele alınmaktad1r. Bu Bildirgede 21. Yüzyılın alu çi

zilen temel degerie rinden birincisinin özgürlük oldugunu görüyoruz. Daha sonra 

eşitlik ve dayanışma vurgulanmaktadır. Hoşgörü , doğaya saygı ve ortak sorumJu

luk altı çizilen diger temalar arasında. Bu temel degerler olmadan toplumsal kalkin

mayı gerçekleştirmeye olanak olmad ıgı görülmektedir. Yani açlık ve yoksulluk öz

gürlüğü tehdit e tmektedir. 

Eşitlik anlayışına göre , kalkınmadan yara rlanma olanagından kimse nin yoksun 

bı rakı lmamas ı , he rkesin refah içinde yaşama hakkının saglanması gerekiyor. 

Dayanışma, küresel düzeyde yaşadıgımJz sorunlara yine küresel düzeyde bir da

yan ışma ile çözüm bulma gerekliligini vurg uluyor. Diger temalar da son derece 

önemli. Bu arada bildirgede (BM, 2000b) özellikle " Kalkinma ve Yoksullukla Mü
cadele" başlıgını taşıyan bölümde Zirveye ka u lan liderler kişiyi insanlıktan uzaklaş

tıran yoksulluk tan kurtarmak için her türlü çabayı harcamaya ve kalkinmak ve yok
sullugu onadan kaldırmak için elverişli bir ortamın yaratılmasına söz vermektedirler. 

Bir Toplumsal Kalkınma Deneyimi Olarak GAP 

GAP Bölgesi yüz ölçümü, ülke yüz ölç ümünün % 9.7'sine, nüfusu da ilg inç bir 

rastlantıyla yine ülke nüfusunun %9.7'sine karşılık gelmektedir. Bölgede nüfus hare
keti , kırdan kente dogru olmakta, kentsel nüfus 1980'1i yıllardan 1 990 ' 1ı yıliann so

nuna dogru önemli ö lçüde yer degiştirmiş gö rünmektedir. Ülke genelinde ortalama 
nüfus arıış ı % 1 .5 ike n, bölgede bu oran % 2.5 ' tir. 1985 ' te GAP illerinde ke ntse l nü
fus oranı % 47 .6, klrsal nüfus oranı % 52.4 iken bu oranlar ülke genelinde sırasıyla 

% 55.5 ve % 44.5 ' tir. 1997 yılı sayım sonuçlarına göre bu oranlar GAP ilie ri için sı

rasıyla % 64.1 ve % 35.9; ülke geneli için de %65.7 ve % 34.9 olarak gerçekleşmiş

tir. Görülüyor ki son yıllarda nüfusun kirdan ke nte doğru yer degiştirme h1zı GAP 

Bölgesinde, ülke ge nelinden çok daha yüksektir. Kentsel nüfusun kira oranındaki 
yaklaşık 9 puanlık fark söz konusu sürede hemen hemen kapanmışur (T.C . Başba

kanlık GAP 1999: 24-26) . 

Bu hızlı değişim, başta kentsel yerleşmelerde olmak üzere bölgede çok önemli 

sorunlar gündeme getirmektedir. Söz konusu nüfus artış hızının kentsel yerleşmeler

deki alt yapı mn gelişme hızı ve istihdam hacmindeki genişleme hızından daha yük
sek olması sonucu pek çok sorunonaya çıkmaktadır. Konuttan egitime, istihdamdan 

kültürel alt yapıya kadar hemen her alanda yaşanan bu sorunlan n çözülememesi top

lumsal huıursuzlugun başlıca kaynakları arasındadır. 
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Öte yandan kırda eksilen nüfus kimi yerleşim yerlerindeki fiziki ve toplumsal alt 
yapı hizmetlerinin verimliligi sorununu da ortaya çıkarmaktadır. Çok az sayıda insa
nın yaşadıgı bir yerleşim yerine yol, su , elektrik vb. fizik i alt yapı hizmetleri götür
mek, okul yapmak ya da yeterli ögrencini olmadıgı okullara ögretmen atamak yeni 
sorunlara kapı aralamaktadır. 

GAP Master Planının uygulanmasıyla bölgede kalkınma adına önemli gelişmeler 

olması beklenmektedir. Öncelikle 1 .7 milyon lıa tarımsal alanda sulama gerçekleşti
rilmesi, 27 milyar kwh hidroelektrik e ne rj i üretiminin saglanmas ı , Gayri Safi Bölge
sel Hası lanın yı lda% 7.7 arımasıyla tanmda (%4.9), sanayide(% lO), i nşaat sekıö

ründe (%6.6) ve hizmetler sektöründe (%9.0) önemli artışlar öngörülmektedir (T.C. 
Başbakanlık GAP 1999: 28). 

Görüldügü gibi GAP, planlı ve bütüncül kalkınma anlayışının egemen olduğu bir 
proje olarak anlam kazanmaktadır. Kalkınma sürecinde önem taşıyan tüm sekıörler 
harekete geçirilmekte, her alanda gerçekleştirilen büyüme diğer sektörlerdeki büyü
meye de ivme katmaktadır. 

Planlı , bütüncül kalkınma sürecinde önem kazanan bir diğer konu da yapısal de
ğişimdir. Bu konudaki en önemli hedef, ekonomik yapıda sektörlerin agırlığında ön
görülen degişimdir. Buna göre tarımın payı % 40'tan % 25'e geri le rken, sanayiinin 
ağırlıgının % 16'dan% 24'e, hizmetler sektörünün ağırlıgının ise %37'den % 47'ye 
yükselmesi plan lanmaktadır (T.C. Başbakanlık GAP 1999: 28). 

Kalkınmada öngörülen hedeflerin aynı zamanda toplumsal refaha yönelik yansı

malan da olacaktı r. Planın uygulanmasıyla kişi başına düşen gelirde % 209 oranında 

bir artış, GSMH ' de % 445 oran ında bir artış beklenmektedir. Ekonomi k yapıda bek
lenen gelişme ler, yaraıuğı istihdam hacmiyle de toplumsal refahı olumlu etkileyecek 
bir potansiyel e sahiptir. Dönem içinde bölgede 3.8 milyon kişiye is tihdam sagıanma

sı beklenmektedir (T.C. Başbakanlık GAP 1999: 28). 

GAP'ın amaç ve hedefleri doğrultusunda ve sürdürülebilirlik bağlamında benim
senen hedefler arasında "yeni istihdam olanakları yarat ılması" da vardır (T.C. Başba

kanlık GAP 1999: 20). 

Toplumsal Kalkınmada İstihdanun Önemi 

Çalışmak, birey ve bireyin içinde yaşadıgı toplum açısından çok önemli anlamlar 
içermektedir. Çalışma, insanı doğanın tutsaklığından kurtaran, onu toplumsal ve ba
ğımsız bir varlık haline getiren eylemdir (Fromm 1982: 195). 

Çalışmanın yararları ve gerekliliği üzerinde çok şey söylenebilir: 

"ı. İnsan, kendisi ve bakınakla yükümlü oldugu yakınlarının yaşamını , çalışarak 

elde ettiği gelirle sürdürür. 
2. İnsan , gerek çalışırken gerekse çal ışma gücünü kaybettiği dönemlerde (hasta

lık , kaza, emeklilik, vb.) kendisinin ve ai lesinin karşılaşabi leceği çeşitli risk-
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!ere karş ı korunma. bir b~ ka deyişle sosyal güvenlik olana~ını da çalışar4 

elde eder. . 
Birey, çalışarak toplumsal işbölümüne katılır. Üstlendi~i rol ve statıi aracl-

3. ı 
gıyla toplumla bagla~nı genişletip, güç endi":r~k büt~nl~şm~si~ı.saglar. 

4. Birey, sahip oldugu ış yoluyla yalnızca kendısı ve aılesıyle ılgılı anıaçlaQ 
gerçekleştirmekle kalmaz, daha kapsamlı toplumsal amaçlarla büıiiıılq;z 

olanagını da bulur. 
s. Çalışarak toplumsal işlevselligini sürdüren birey kendini degerli lıi..sscder. S. 

durum onun saglıklı bir kişilik geliştirmesi için temel oluşturur. 
6. Çalışan bireyin kendine güven ve saygısı artar. Gelecek kaygısı azalu. işJı 

kalmanın yaraıugı gerginliklerden uzaklaşır. Böylece y~am doyumu yiilı
len birey , y~ama daha sıkı baglanarak kişisel refah, sa~lık ve mutluJoe 

güvence altına alır. 
7. Çalışan birey içinde bulunduğu ai le n di~er toplumsaJ kümeler içiıııi 

saygı görür ve karar süreçlerine daha etkin katılma olanağı bulur."~ 

rataş, 1996b). 

Bu anlayış içinde; çalışma ve işsizlikten korunma hakkı , bireysel bak ve~· 

Jüklerin tamamlayıcısı olarak ortaya çıkan toplumsal haklar kategorisi içinde gd.t 
miştir. Bu geli şmenin temelinde özellikle Avrupa'nın sanayileşmiş ülkeleriııde ıry:> 

lama alanı bulan sosyal devlet anlayışının büyük rolü vardır. 

Türkiye' de 1982 Anayasası, çalışmayı herkes için bir hak ve ödev olarak k.abui& 
mektedir. Anayasa, Devleti "çalışan lan n hayat seviyesini yükseltmek, çalışma~ 
un ı geliştirmek için çalışanlan korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizli~ öııkııt 

ye elverişli ekonomik birortam yaratmak için gerekli tedbirleri" (md.49) alm:ılJıg; 

revlendirmektedir. Anayasa gençlerin korunması yönünde de devlete bazı göre\t 

yüklemektedir. "Gençleri alkol düşkünlü~ünden, uyuşturucu maddelerden. suçhıki 
kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için" (rnd58) tı:d!:t 
ler alma sorumlulugu verilmektedir. Ancak Anayasa, öngördü~ü so yal ve ekoııod 
haklara "ekonomik istikrann korunmasını gözetme ve mali kaynaklann yeterlili~& 
çüsünde yerine getirilebilecegi" şeklinde bir sınırlama getirerek haklan n koJ'Ulllll3t 
nı yeterince güvenceye almaktan kaçınnuşur. Çalışmak isteyen herkese iş buJıııi. 

tüm ülkelerin ortak sorunlanndan biridir. Özellikle, işgücü piyasasına yeni pr.! 

gençler için sorun, daha agır koşullar içinde gerçekleşmektedir. İşsizlik \'t geııç ~ 
sizligi insan haklan açısından önem kazanan sorunlar olarak görülmeye ve bir W:ıı 
düzenlemeler getirilmeye çalışılmaktadır. Sorunun temel çözümü kuşlaısu.z )cıd 
ekonomik gelişme ve bilyümeden geçmektedir. 

Ekonomik Gelişme ve İşsizlik 

Azgelişmişligin önemli bir özelligi de yapısal nitelikli bir işsizlik sorunuylÜJ' 
ş_ı ~arşı ya olmasıdı r. Küreselleşen dünyada işsizlik gitgide daha büyük bir soruıı bt 

!ını almıştır (BM, 2000b; Türk Harb-İş Sendikası , 1995). Bugün işsizlil.. soıunu.: 
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rek nicelik gerekse nitelik açıdan, gelişmiş, azgelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülke

lerde bir sorun niteli~i taşımaktadır. 

İşsizlik öyle büyük bir sorundur ki , "Bir ekonomi düzeninin yeterli bir biçimde 

i şleyip işlemedi~i. her şeyden önce , cari ücret karşılıgı çalışmak isteyen herkese i ş 

sa~layabilip sa~layamamasıyla ölçülür" (Aren 1984: 1). Benzer bir yaklaşı mla işsiz

lik, bir ülkenin gelişme düzeyini belirlemede kullanılan en önemli ölçütlerden biri sa

yılmaktadır. Buna göre işsizli~in giderek d üşmeye başlamış olması , gelişmedeki ba

şannın ö nemli bir göstergesi kabul edilmektedir (Reynolds 1969: 90'dan aktaran 

Ekin 1971 :6). O halde bir dayatma sonucu neredeyse tüm dünyada uygulanan küre

selleşme politikalanyla işsizli~in her geçen gün anıyor olmasını da bu po! ilikalann 

başansızlı!Pn bir göstergesi olarak kabul etmek gerekir. 

Bugün işsizli~in ekonomik anlamda gelişmişlik ile çok yakın ilişkisi oldu~u ge

rek nedenleri ve ortaya çıkış biçimi, gerekse sonuçları , sonuçların g iderilmesi ve çö

züm olanakları bakımından açıkça ortaya konulmaktadır (Karaıaş, 1996a: 8) 

"İnsanların işleri olup olmayışı, daha çok dünyanın neresinde doğduklarına bağ
lıdır. Bir Asyalı ya da Afrikalı, iş bulma açısından bir Avrupalı ya da Kuzey Ameri

kalıdan çok daha az şanslıdır. İşsizlik daha yoksul durumdaki gelişen ülkelerde bü

yük bir sorundur ve bu ülkelerin nüfusları , ilk kez i ş arayan genç insanların sayısını 

günden güne ço~altan yüksek bir hızla arttı~ından, bu sorun gitgide kötüleşmektedir 

"(Gökdere 1986:2 1). 

Her toplumda ekonomik kalkınmanın temel amaçlarından biri , çalışma çağındaki 

herkese istihdam olanagı saglayarak toplumu oluşturan tüm bireyleri yeterli bir yaşa

ma düzeyine ul aştırmakıır. Bu nedenle ekonomik, toplumsal ve siyasal bir hedef ola

rak "tam istihdam" kalkınmanın başlıca amaçları arasındadır. 

Azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, temelde sermaye donanıını yetersiz

liğine bağlı yapısa l nitelikte açık ve gizli işsizlik olgusu geçerlidir. Bu ülkelerde iş

sizlik ve kalkınma sorunu, iç-içe gelişen ve birlikte düşünülmesi gereken bir olgu ni
teliğindedir (Karaıaş, 1996a:9). 

Gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin temelde üretim donan ı rru ve kapasitenin ye

tersiz olmasıyla açıklandıgı ve yapısal özellikler taşıdığı bilinmektedir (Hesapçıoğlu 

1986: 168) . 

Başlıca İşsizlik Nedenleri 

Göç ve kentleşme olgusu; işsizlik nedenleri arasında önemli bir yere sahiptir. Gü

nümüz Türkiye'sinde işsizlik, çoğunlukla büyük kentlerin sorunu olarak ortaya çık

maktadır (Kepenek 1987:70-80). 1999 yılı itibariyle kentlerde işsizlik oranı % 11.7 

iken kırsal kesimde bu oran % 3.4 olmuştur. Gençler arasında işsizlik, % 30'a yak

laşmaktadır (DPT 2000: 102-103). Kentlerde istihdam olanaklanrun yeterince yara-
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ulamaması önemli ölçüde açık işsizlige ve eksik istihdama neden olmaktadır. Sana

yi ve hizmet sektö rlerindeemilemeyen kır kökenli işgücü, bir yandan açık işsizlik öte 

yandan verims iz, güvencesiz, sürekiiiilli olmayan düşük ücretli i ş lerde çalışmak gibi 

seçenekler arasında kalmtşur . Özellikle sanayiinin yeterince gelişmemiş olması , iş
gücünün -çogu göçenierin kendilerince geliştirilen- marjinal işlerde yıgılmasına ne

den olmuştur. Bu üretken olmayan çalışma biçimi, işsizligin başka tür ve biçimlerde 

varlıgı nı sürdürmesi anlamına gelmektedir (Karataş, 1996a: 12). 

Kentlerdeki işsizliğin nedenleri arasında sayılabilecek bir başka önemli nokta ise; 
kırdan gelen işgücünün kentsel ekonominin gereksindigi ni teliklerden yoksun olma
sıdır. Ekonomik ve toplumsal yapı , i şgücünü , gereksinimiere göre yeniden eytip 
mesleki beceri ler kazandıracak kurumlaşmadan yoksun olunca, işgücü arz ve talebi 
arasında ortaya çıkan "vasıf uyuşmazlıgı" ö nem kazanmaktadır. 

H ızlı nüfus artışı , her y ıl işgücü piyasasına katı lan kişi sayısının da artmasına yol 
açmaktadır. Öte yandan nüfus anış hızının üstünde bir büyürneyi gerçekleştirecek 
sermaye olanaklarının olmaması , kaçınılmaz olarak çeşitli biçimleriyle işsizligi gün
deme getirecekti r. Bu gerçeklerin ışıgında bakıldıgı nda; günümüzde işsizliğin en yo
ğun yaşandığı ülkelerin, nüfus anış hı zı yüksek azgelişmiş ülkeler olduğu söylenebi
lir. 

Ülkemizde düşüş egiliminde olmakla birlikte hala yüksek seyreden (T.C Hükü
meti ve UNICEF, 1998: 1) nüfus aruş hızı ( 1990- 1995 arasında o/o 1 .8 ) ve bunun kal
kınma hızını yavaşlatan etkisi, işsizliğin yapısal kaynaklarından bi risi olarak kabul 
edilmektedir. 

Eğitim , bir toplumda gereksinim duyula n nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde en 
etkili yoldur. Eğitimin, temel egitimden başlayarak her kadernede yaygınlaşması ve 
aynı zamanda toplumun beklenti ve gereksinimlerine göre planlanması , ekonomik 
kalkınmanın itici güçle ri nden biri sayılmaktadır. Eğitim ve istihdam politikalanoın, 

birbirinin gereksinimine cevap verebilecek biçimde planlanması gerekir. 

Ülkemizde yıllardan beri eğitim po l itikalarının kurumsallaşmış bir yapıya kavu
şarnarnası, pek çok sorun gibi istihdam sorununu da yakından etkilemektedir. Bu an
lamda, ekonomik ve toplumsal yapının gereksindiği işgücünün, nitelik ve nicelik ola
rak tanım l anıp, buna uygun eğitim kurumlannın geliştirilememesi, başka bir deyişle 
etkili bir insan gücü planlamasının yapı lamamış olmas.ı, işsizlil!in nedenleri arasında 
önemli bir yere sahiptir. Örgün eytimdeki yanlış politikalar, üniversite kapılannda 
yığılmış yüz binlerce, diplomalı ama mesle ks iz işsiz yaratmaktadır. Üniversiteye gi
rebilenler ise bu sorunu üniversite sonrasında yaşamaktadırlar. 

Öte yandan her kadernede okuilaşma oran ı istenen düzeyin altında kalmaktadır. 
Özellikle temel eğitim son rasında eğitim ağından kopan gençleri, nitelikli işgücü ola
rak yetiştirecek kurumların yetersizliği, önemli bir sorundur. Bu alanda yaygın eği
tim kurumlarının , mesleki eğitimde üstlenebilecekleri roller, işgücünün yetişme ve 
isti hdamında yönlendinci bir i şlevi yerine getirecektir. 
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işsizli ı'\in , cinsiyet ve yaş değişkenine de duyarlı bir sorun olduğu bilinmektedir. 
Dünyanın her yerinde istihdamda kadın, e rkek nüfusuna oranla daha azdır. 1999 yılı 
itibariyle erkeklerde işgücüne katılma oranı % 73. 5 iken kadınlarda bu oran %3 1.1 
olmuştur (DPT 2000: 103). Toplumsal deı'\erler çogunlukla gelir getirici i ş lerde er
keklerin çalışması üzerine kuruludur. 

İşsizligin nedenleri arasında sayılabilecek bir başka etmen ise , özürlülük durumu

dur. Fiziksel veya zihinsel özürleri ya da kronik hastalıkları olan bireylerin istihdam 

olanakları daha kısıtlı olmaktadır. Bu kişilerin eı'\itim ve yetiştiri lmeterindeki güçlük
ler, daha sınırlı sayıdaki mesleklerde ve iş alanlarında çalışabilmeleri, iş verene yük
Iediği artı maddi yükler gibi faktörler , özürlüleri n i stihdamını olumsuz etkilemekte

dir. Özürlülüğün nedenleri arasında yer alan sağlık ve toplumsal koşulların olumsuz

luğu , gene l nüfus içinde özürlüleri n oranın ı arttırmaktadır. Buna karşın özüdülerin 
eğitim ve rehabilitasyonu, onlann iş piyasasındaki şanslarını yükselten bir faktördür. 

Özürlüleri n bu tür o lanaklardan yeteri nce yararlanmaları, onların iş piyasasında özür
lü olmayanlarlarekabet edebilme şanslarını yükselımektedir (Karataş , 1997; 1999). 

Ülkerniz nüfusu, genelde genç nüfusun ağırlıklı oldugu bir yapıya sahiptir. (DPT 

2000: 78). Toplam nüfusun %41 ' i 18 ya da daha küçük yaşlardadır (TC Hükümeti ve 

UNICEF, 1998: 1). Çalışma yaşarruna giriş, çol!unlukla gençlik çağına rast! ar. Gide
rek anan oranlarda kentlerde yogunlaşan nüfusun genç ~esimi, gerek i şgücüne ilk ka
tıldıl! ı aşamada, gerekse bell i bir çalışma deneyiminden sonra işsizlik olgusuyla en 
fazla karşılaşan grubu oluşturmaktad1r. Yeni iş olanaklarının yeterince yaratılamarruş 
olması , doğa l olarak işgücü piyasasına he nüz kaulrruş olanları daha çok etkilemekte
dir. Bir ü lkenin nüfus anış hızının yüksek o lmas ı , her yıl işgücü piyasasına yeni ka
tılan ların yüksek oranda olmasına neden o l maktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ül
keler genç işsi zlil!inin daha yol!un yaşandlğı ülkelerdir. Öte yanda n gencin bilgi ve 
deneyi m eksiklil!i , işgücü piyasasındaki şansım zayıflaımaktadır. 

"GAP İllerinde işsizlik oranının , resmi olarak beliniten ülke ortalamasının hemen 
üzerinde, bu bölgedeki işgücünün % 8.4'ü olarak bildirilmektedir. Aktif o larak iş ara
yan nüfusun en yol!un biçimde topland1ğı iller de Diyarbakır, Şanlıurfa , Gaziantep ve 

Ad1yaman o lmak üzere GAP illeridir" (T.C. Hükümeti ve UNICEF, 1998: 7) 

Bütünsel kalkınma anlay ışının dogaı bir sonucu da ekonomik ve toplumsal kal
kınma süreçlerine nüfusunun her kesiminin eşit ve adil bir yaklaşımla kaulmasıdır . 

Bu açıdan balaldığında işsizlik , bu sürece katılmanın önündeki en ciddi engel duru
mundadır. İşsizlik neden ve sonuçları açısından çok yönlü bir olgu olarak del!erlen

dirilmektedir. Kabaca, bir yanıyla kallanmamışlığın bir sonucu bir yanıyla da kalkın

manın bir engeli durumundadır . Bir ekonomik yapı içerdiği işgücünün tümünü ya da 

büyük bir bölümünü işlendirecek bir potansiyelden uzaksa bu, her şeyden önce o bü
yüklükteki bir iş gücünün ekonomiye olası katkıs ından vazgeçmek anlamına gelmek
tedir. Bir yandan da söz konusu işgücü, yaşamsal gereksinimlerinin karşılanması ne-
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deniyle, üretmedikleri ekonomiye y ükledikle ri yük aracılığıyla toplumsal ıcaiJcıııl!' 
y ı yavaşlatan bir etkide de bulunmaktadırlar. 

Sorunu aşmada etkili olan tüm araçların birlikte kullanımı gerekmektedir- f. 
bağlamda geniş anlamda sosyal hizmetler (eğitim,sağlık, sosyaJ güvenlik, sos}-al ~· 
fah vb.) , insan kaynaklarını geliştirme açısından büyük bir öneme sahiptir. 

Bütüncül kalkınma endüstriyel üretim, turizm, ulaşurma ve dige r altyapı ça.I.Jş:D 
larında "entegre" bir anlayış iç inde gelişmeyi öngörürken eğitim sağlık , konur -e 0 

tihdam gibi sosyal alanda da çok sektörlülük anlayışını benimsernek dururnunda:iıı 
Bu anlayışta, tam istihdam hedefi doğrultusunda istihdam olanaklarını arronz=ıi 
amaçlan ır. İşgücünü ekonomi dışında tutmanın birekonomiye maliye ti yüksek old::ı
ğu gibi bu durumun yaratacağı toplumsal maliyet de kalkınmanın özündeki insar.-i ar:
lay ı ştan uzaklaşmak olacaktır. Yani insan odaklı kalkı nma anlayışı yukarda tanı:ı:r::.h
nan kalkı nmada sürdürülebilirliğin de bir sonucudur. Bu ise kalkınma sürecinde ~ 
kaynakları n en etkili kullanımını gerektirir. Sonuç itibariyle toplumsal kal.kııım 
amacı bireylerin gelir düzeyini ve giderek artan oranda yaşam niteliği ni yükse:ıtn;.el; 
olmalıd ı r. Tüm bunlar sürdürülebilir bir nüfus yapısı içinde insan kaynaklarının C:: 
geliştirilmesi anlamına gelir. O ha lde bu süreçte genel olarak egitimin ve özel o lax:D: 

da mesleki eğitimin yerini ve önemini iyi belirlemek gerekir. 
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GRUP RAPORU : 

GENÇ İŞSİZLİGİ 

Çalışmak, birey ve bireyin içinde yaşadıgı toplum açısından çok önemli anlamlar 

içermektedir. Çalışmanın yararlan ve gerekliligi üzerinde çok şey söylenebilir. Bun

lardan bazı lan şöyle özetlenebilir: 

1. İnsan, kendisi ve bakınakla yükümlü o ldugu yakınlarının yaşamını, çalışarak el

de ettigi gelirle sürdürür. 

2. İnsan, gerek çalışı rken gerekse çalışma gücünü kaybeııigi dönemlerde (hastalık , 

kaza, emeklilik, vb.) kendisinin ve ailesinin karşılaşabilecegi çeşitli riskiere kar

şı koruma, bir başka deyişle sosyal güvenlik olana~ını da çalışarak elde eder. 

3. Birey, çalışarak, toplumsal işböl ümüne katılır. Üstlcndi~i rol ve statü aracılığıyla 

toplumla bagl arını genişlcıip, güçlendirerek bütünleşmesini sagı ar. 

4. Birey, sahip oldugu i ş yoluyla yalnızca kendisi ve ailesiyle ilgili amaçlarını ger

çekleştirmekle kalmaz, daha kapsamlı toplumsal amaçlarla bütü nleşme olanağını 

da bulur. 

5. Çalışarak to plumsal iş levsell igi ni sürdüre n birey kendin i degerl i hisseder. Bu du

rum onun saglıkJı bir kişilik geliştirmesi için temel oluşturur. 

6. Çalışan bireyin kendine güven ve saygısı artar. Gelecek kaygı sı azal ı r. işsiz kal

manın yarattığı gerginliklerden uzaklaşır. Böylece yaşam doyum u yükselen bi

rey, yaşama daha sıkı baglanarak kişisel refah, sağlık ve mutluluğunu g üvence al

tına alı r. 

7. Çalışan bi rey içinde bulunduğu aile ve d iger toplumsal kümeler içinde saygı gö

rür ve karar süreçlerine daha etkin ka u lma olanağı bulur. 

Çalışma ve işsizlikten koruma hakkı , bireysel hak ve özgürlükleri n tamamlay ıcı

sı olarak ortaya çıkan toplumsal haklar kategorisi içinde gclişmiştir. B u gelişmenin 

temelinde özellikle Avrupa'nın sanayi leşmiş ülkelerinde uygulama alanı bulan sos

yal devlet an lay ışının büyük rolü vard ı r. 

1982 Anayasası , çalışmayı herkes için bir hak ve ödev olarak kabul e tmektedir. 

Anayasa, Devleti "çalışan ların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayaun ı geliştir

mek için çalışanlan korumak, çalışmayı desteklemek ve işsi zliği önlemeye elverişli 

ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri" {md. 49) almakla görevlendir

mektedir. A nayasa gençlerin korunması yönünde de devlete bazı görevler yüklemek-
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te ve "Genç leri alkol düşkünlügünden , uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve 

benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için" (md 58) tedbirler alma 50-

rumlulu~ vermektedir. 

Çalışmak isteyen herkese iş bulmak , tüm ülkelerin ortak orunlanndan biridir. 
Özellikle, i şgücü piyasasına yeni g ire n gençler için sorun, daha agır koşullar içiıı~k 

gerçekleşmektedir. İşsizlik ve genç işsizlik insan hakları açısından önem kazanan 
sorunlar olarak görülmeye ve bir takım düzenlemeler getirilmeye çalışılmaktadır. Ser 
runu n temel çözümü kuşkusuL yeterli ekonomik gelişme ve büyümeden geçnnektedn 

OECD'nin gençlik tanımında benimsenen yaş dilimi, 15-24 yaşlan arasıdır. 

Ge ncin toplumsallaşması, istemli yada istemsiz benimseyip özüıniediği düşünce 

davranış ve tutumlardan oluşan bir süreçtir. Bu süreç, aileden başlayarak giderek ge
nişleyen bir çevrenin etkisi alundadır . Bu süreçten önem kazanan bir o lgu da geocii. 

meslek kazanı mı, çalışması ve iş çevresi dir. 

Dünyada çalışma istek ve gücünde o ldugu halde milyonlarca insanın işsiz olduğ

bilinmektedir. Bugün işsizlik sorunu , nice lik ve nitelik açıdan, sanayileşmiş ülkeler ik 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklı düzeylerde yaşanmaktadır. 

Bugün i şsizligi n ekonomik anlamda gelişmişlik ile çok yakın ilişkisi oldu~ ge

rek nedenleri ve ortaya çıkış biçimi , gerekse sonuçlan, sonuçlann giderilmesi ve çö-

züm olanakl an bakımından açıkça ortaya konulmaktadır. Hiç kuşkusuz gelişı:nemi.ş 

ve gelişmekte olan ülkelerdeki görünüm digerlerine oranla daha kötüdür. (ILO 1978: 
OECD 1980) . 

Günümüzde işsizliginen yogun yaşandıgı ülkelerin, nüfus artış hızı yüksek azge

lişm iş ülkeler o ldugu, üstelik aynı koşullar içinde gelecekte de bu gerçeğin değişme

yecegi söylenebilir. (Pronk 1986: 66-67) 

Kentlerde yaraulan istihdam olanaklanndan daha hızlı bir nüfus yoğunlaşmas.ır.a 

neden o lan göç olgusu, işsizligi de beraberinde getirmektedir. 

Egitim, bir toplumda gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde en 

etkili yoldur. Saglıklı bir insangücü planlamasına dayalı egitirnin olmayışı , belli ni

telikteki işgücünün gereksinimden fazla bazı niteliklerde ise gereksininnden az işg-J

cünün yetiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bunun sonucu ise bir yandan işsizlik,lıı:' 

yandan da nitelikli işgücünden yoksun kalan ekonomidir. 

Dünyanın her yerinde istihdamda kadın, erkek nüfusuna oranla daha azdır. Çalış

ma isteğinde olan kadınlarda işsizlik , aynı durumdaki erkeklerden daha fazladır. 

Yaş ilc i şs i zlik ar.ısındaki bağın da evrensel bir nitelik taşıdığı ifade edilebilir. 

Gençler arasında işsizl ik , yetişk in yaş gruplarına oranla daha fazladır. 
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Çalışma yaşamına giriş, çogunlukla gençlik çagına rastlar, Yeni iş olanaklarının 

yeterince yaratılmamış olması , dogaı olarak işgücü piyasasına henüz katılmış olanla

n daha çok etkilemektedir. Bir ülkenin nüfus anış hızının yüksek olması , her yıl iş

gücü piyasasına yeni katılanların yüksek oranda olmasına neden olmaktadır. Bu ne

denle gelişmekte olan ülkeler genç işsizliginin daha yogun yaşandığı ülkclerdir. Öte 

yandan gencin bilgi ve deneyim eksikJigi, işgücü piyasasındaki şansını zayıflatmak

tadır. Ayrıca birçok ülkede deneyimli işçileri koruyan iş mevzuatının olması, genç iş

sizliğin i arttıran bir başka etmen olmaktadır. 

GAP Bölgesinde genel anlamda geleneksel toplumsal ve kültürel yapı henüz ağır

lığ ını korumaktadır. Pazara açılma , ülke ekonomisi ile bütünleşme oldukça sınırlıdır. 

Bölgede nüfus kır ağırlıklı özelliğin i g ide rek kaybetmektedir. Bununla birlikte bölge 

nüfusu çocuk ve genç yaş gruplarında yogunlaşmaktadır. Yüksek doğurganlıktan 

kaynaklanan bu durum istihdamla ilgili sorunlara da yansımaktadır. Kentlere yöne

len yogun göçle birlikte, işsizlik sorunu da önemli ölçüde kentlerin sorunu haline gel

miştir. 

Bölgede yaşanan yaygın işsizliğin önemli ölçüde ekonomik geljşme ve kalkınma

da görülen yetersizliklerlc ilişkili olduğu bilinmektedir. 

DİYARBAKIR ÖRNEGİNDE KA YITLI İŞSİZLERİN DURUMU 

ÖNERiLER 

Türkiye'de genel olarak işsizlik ve özelde genç işsizliği konusunda yeterince 

araştırma yapılmamıştır. Dolayısıyla bu a landa, konuyu çeşitli açılardan ele alacak 

yeni araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Genç işsi zl iği konusunda yapılacak 

araştırmaları ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının (Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan lığı , İş ve İşçi Bul

ma Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sendikalar vb.) desteklemesi hem 

finansman sorununun çözümü hem de sonuçların uygulamaya aktanlması yönünden 

kolaylık sağlayacaktır. 

lşsizUğin önlenmesi temel olarak, ekonomik büyüme hızının y ükseltilmesine 

baglıdır. Bunun için ekonomik yatırırnların anunlması ve istihdam hacminin geniş

letilmesi gerekir. Bölgenin ekonomik potansiyeli tüm sektörler açısından iyi analiz 

edilmesi ve istihdam antıncı yatınmların hızla devreye sokulması gerekir. GAP pro

jesinin, tüm sektörleri harekete geçirici etkisi planlı bir yaklaşımla arttırılabilir. 

Turizm sektörünün bölgenin ekonomik yaşamındaki yeri istenjlenin çok gerisin

de kalmıştır. Bu sektörün gerek genel olarak istihdamdaki gerekse genç istihdamın

daki olumlu etkisi düşünüldüğünde, üzerinde özenle durulmayı gerektirmektedir. 
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Kentsel işsizl igin temelinde göç olgusu yatmaktadır. Dolayısıyla kırdan kente 

göç eden nüfusun kente uyum ve bütünleşme süreçlerini hızlandıracak sosyal politi

ka önlemlerine agırlık verilmelidir. E~timden sagııga, konut sorunundan altyapıya 

kadar birçok alanda bu kesime yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve özellikle kırdan 

gelen işgücünün kentsel istihdama hazırlanması büyük önem taşımaktadı r. 

Çeşitli ülkelerde işsizligin önlenmesi amacıyla; toplam çalışma saatinin azaltıl

mas ı, fazla çalışmanın ö nlenmesi ve kısmi çalı şma (pan-time) uygulamalannın yay

gınlaştırılması öngörülmektedir. 

Öte yandan fazla çalı şmadan (fazla mesai) kaçınılması, eger gerekiyorsa fazla ça

lışma uygulaması yerine yeni işçi alınması, işsizligin önlenmesi açısından yararlı ol

maktadır. Fazla çalışma karşılıgı alınan ücretie rin yüksek olması , işgücü maliye tini 

anurmaktadır. Bunun yerine i şsiziere istihdam olanagı vermek daha akılcıdı r. 

Özellikle kısmi ça lı şma uygulaması n ı n genç işsizliginin azaltılmasında önemli 

katkılar sağlayabilecegi düşünülmektedir . Bu uyg ulama, gencin yetişme ve egitim 

olanakları açısından da yeni fı rsatlar sağlayacaktır. Örnegin yanın gün yada haftanın 

belirli günleri çalı şan genç egitimini sürdürebilecek, ke ndini geliştirebi lecek etkinlik

lere zaman ayırabilecektir. 

İşsizligin yogun o ldug u grupların (gençler, kad ı n lar, özürlüler gibi) istihdamını 

teşvik edici özel önlemle r alınabilir. Örneğin gençlerin istihdamına öncelik veren iş

letmelerin, belirli bir süre için sigona primlerinden muaf tutulması genç işsi zliginin 

azaltılmasında etki li olmaktadır. 

Gençlerin kendi işlerini kurmalannda faizsiz, düşük fai zi i yada bağış n iıel iginde 

krediler sağlanarak işsi zligi azaltıcı sonuçlar a lmak olanaklıdır. Ekonomik açıdan 

gerçekçi projeler üreten gençlere sağlanacak yardımlar yeni istihdam olanakları ya

ratma kapasitesine de sahiptir. Bu konuda kır kö kenli işgücünün öncelikli hedef g ru

bu seçilmesinde büyük yarar olacağı düşünülmektedir. 

işsizliğin yapısal nedenlerinden biri de hızlı nüfus aruşıdır. Hızlı nüfus arıışı m n 

dogal sonucu ise çocuk ve genç nüfusun fazla olmasıdır. Bu konuda alınacak ö nlem

lerin emek piyasasındaki e tkileri 15-20 yıl gibi uzun sayılabilecek bir dönem içinde 

olacaktır. Ancak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından ( 1962- 1967) başlayarak üze

rinde durulan hı zlı nüfus arıışı sorunu eğerdaha önce çözülebilmiş olsaydı , bugün so

nuçları çoktan alınmış olacaktı . Devletin aile plan laması yoluyla bu sorunun çözümü 

yönünde her türlü olanagı harekete geçirmesi büyük önem taşımaktadır. 

işsizliğin azaltı lmas ı yönünde alınacak önlemlerden biri de sağlıklı bir insang ücü 

politikas ının geliştirilmesidir . Ülkemizde yaygı n bir i şs i zl ik sorununun yaşanmasına 
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karşın , aynı anda çeşitli sektörlerde belirli nitelikte işgücü açıgı d a yaşanmaktadır. 

Öte yanda n belirli nitelikte işgücünün, ekonomik yapının gereks inimle rinden fazla 

üretildig i görülmektedir. Bu durum iş ve işgücü piyasasında önemli bir "vasıf uyuş

mazlığı" yaşandıgını göstermektedir. Saglıklı bir insangücü pol i tikası ile bu sorunla

nn aşılması ol anaklıdır. 

İşsizligin ö nlenmesi yönünde be lirtilmesi gereken önemli bir konu da mesleki 

egitimdir. Yukarıda sözü ed ilen insang üc ü politakasıyla tutarlı bir şekilde, örgün ve 

yaygın egitim kurumlarında mesleki egitime gerekli agırlık verilme lidir. Bu yolla, iş 

ve işgücü piyasasında yaşanan vasıf uyuşmazlıgı sorunu çözülebilir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu etkili bir "İş Kurumu" niteligi taşımamaktadı r. Herşey

den önce işsizierin önemli bir bölümü İİBK ' na kay ıt olmayarak güvensizliklerini be

lirtmekted irle r. İİBK'nun etkili ve verimli çalışacak bir yapıya kavuşturulması , istih

dam ve işsizlik konusunda iyi egitilmiş elemanlarla donatılması ve kayıt sisteminin 

daha sağlıklı hale geti rilmesi gerekir . İİBK, organize edecegi i şgücü yetiştirme pro

jeleriyle de işsizligin azaltılmasına katkıda bulunabilir. 

İşsizligin önlenmesi, birey ve ai lesi üzerindeki etkilerinin giderilmesi konusunda 

sosyal hizm etin üstlenecegi etkin rolle r vardır. Çeşitli hizmet kuruluşlannda çalışan 

sosyal hiz m e t uzmanları , işs izlikle baglantılı sorun getiren müracaatç ılarla bireysel 

olarak ça l ı şırken , soruna grup ve toplum düzeyinde yaklaşımlarla da müdahale ede

bil irler. Bu tür çalışmaların yapılabilmesi için özellikle i şs iz genç lere ve ailelerine 

yönelik bire y, g rup ve toplum düzeyinde hizmet verecek sosyal hiz met kurumları ve 

uygulamaların ın geliştirilmesi gerekir. işsizli ğin yoğun olduğu kentle rde kurulacak 

"işsi z Merkezleri" bu konuda önemli i ş l evler üstlenebilir. Öte ya nda n G ençlik Mer

kezleri , i şsiz gençlere yönelik yeni hizme tler üreterek, sorunun çözümüne katk ıda 

bulunabilir. Buralarda, bir yandan gençlerin serbest zamanlarını daha e tkin ve yarar

lı geçire bilecekleri , bir yandan da niteliklerini geliştiric i (meslek eğitimi vb) çalışma

lara yer verile bilir. Kentlerin özellikle gece kondu bölgelerinde açılacak Toplum Mer

kezleri ' nde de işsi l gençlere yönelik çalışmalara yer verilebilir. İşs i zlere yönel ik ça

lışmalar yapılan bu ve benzeri kuruluşlarda işsizlikten ctkilenme riski y üksek kişile

re (tek e beveyn li aileler, gençler, yaşlılar, özürlü ler) öncelikli yaklaşımlar geliştiril 

melidi r. işsizligin birey ve çevresi üzerindeki sonuçlannı etkileye n degişkenlerin 

araşurıJarak , buna göre müdahale planları yapılması gerekir. 

Etkili bir sosyal yardım ağının oluşturulması , i şsizligin sonuçlarının hafifJetilme

si aç ı sından büyük önem taşımaktadır. İşs izligin yol açtığı ekonomik kayıpların be

lirli düzeyle rde de olsa giderilmesi, genç ve ailesine önemli bir sosyal d estek sağla-
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yacaktır. Ancak işsizligin ve yoksullu~un oldukça yaygın olduAu Ulkclcrde bu kayıp

l arın giderilmesi büyük ekonomik kaynaklan gerekıırir Bu yU1den, sahip olunan sı

nırlı kaynaklann etkili bir şekilde kullanımı stıglanmnlıdır. Bunun içın sosyal yardı
mın , profesyonel sosyal hizmet uımanlarının denetiminde verilmesi uygun olncakur . 

Ülkemizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflan bu doArultudn yeniden ör

güLlenmcli ve buralarda sosyal hizmet uLmanlannın j,ıihdnnıınnöncclik verilmel idir. 
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SUNUŞ BiLDİRİSİ : 

KIRSAL YAPI 

VE 

Rırat DAC (*) 

YENİ KIRSAL DÖNÜŞÜM ARAÇLARI ÜZERİNE 

Giriş 

GAP, sosyo-ekonomik göstergele ri açısından en sorunlu bir bölgede uygulan
makla birlikte, projenin içerdigi potansiyel ve ulusal gelişmeye olası katkılan düşü

nüldügünde, çok önemli bir toplumsal dönüşümü başlatacagı biliniyor. 

75000 km' lik bir alanda uygulanan proje, gerek içerdiği nüfus ve gerekse dönü

şecek sektörleri açısından, makro süreçlerle yogun bir etkileşimi yaşayacak, başka 

bir deyişle, genel politik tercihler ve uygulamalar, projenin de geliş imini etkileyecek 

ve kaderini tayin edecektir. 

Bu nede nle, nüfus, kalkınma hızı ve dogrultusu, kentleşme, besle nme çabalan ve 
çevre sorunları gibi bir dizi degişkenin ha reketlendigi bir süreçte , kırsal gelişme so
rununun, ulusal evrende irdelenmesi ve özel konumun ona göre tanımlanması , kaçı

nılmazdır. 

Türkiye 'nin tarım politikaları ve kırsal kalkınma deneyimleri ve söz konusu uy
gulamaları ndaki geleneksel yaktaşı mJ , bir sonraki çalışmalanna referans olacağın

dan, öne m arz etmektedir. 

Dolayısıyla, tarımsal yapıya ilişkin mevcut durum kısaca irdelenecek ve kırsal 

kalkınma iç in yeni yaklaşımlar, yeni araçlar tartışmaya açılacaktır. 

I. Bölüm: KIRSALYAPI 

ı. Türkiye Tarımında Sosyo-ekonomik Çerçeve: 

1.1. Demografik Yapı: 

Kentleş me olgusuna baglı olarak, kırsal nüfus oranı, özellikle e liili yıllarda giri

len tarımsal mekanizasyon süreciyle birlikte giderek azalmış ve 1980 yılındaki %56 

oranından, 1985 yılında %47, 1990 yılında ise %4l 'ler düzeyine düşmüştür (DiE, 
1995). 

(•) GAP BKl Danışman. 
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Özellikle ı 997 yılı nüfus tespiti çabşması ile nüfus anış hızının % 2 I erin alu na in
miş olduğu sonucunun çıkmış olması (DiE, 98), demografik gelişme lere ilişkın ola

rak daha iyimser yorumlara neden olmaktad ı r . 

TÜSİAD'ın "Türkiye'nin Fırsat Penceresi" konulu çalışmasmda, Türkiye'nin 
"Demografik GeçişSüreci"ni anık tamamladığından söz edilerek, "kadın başına dü
şen çocuk sayısının 2 nin altında seyretmesi ile nüfus ancak kendini idame edebile
cegi anlamına gelmekte .. " oldugu belirti lmekte ve bu olgunun bir fırsat olarak değer
lendirilmesi gercktigi üzerinde durolmaktadır (TÜSİAD, 99). 

TÜSİAD'ın trend analizi, Türkiye' nin genel demogra.fik egilimiyle ilgili bir yo
rum olmakla bi rlikte, kırsal nüfus yapısına ilişkin degerlendirmelerde ise daha ihti
yatlı yaklaşı rnlara ihtiyaç oldugu ortadadır; 

Köymen, "Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Yapı ve Tarım Politikaları" konulu 
makalesinde Hobsbawm'ın ".Avrupa ve Ortadoğu yöresinde sadece bir köylü kale
si kaldı: Türkiye .. " deyişi ni anımsatarak, " ... g ünümüzün sanayileşmiş-gelişmiş ülke
lerinde tanıncı nüfus, toplam nüfusun %5-% 10 u arasında değişiyor. Azgelişmiş ül
kelerde ise kÖy lülüğün hızla azaldığı görülüyor. Latin Amerika ülkelerinin hemen 
hepsinde, köylü nüfus azınlıkta kalıyor ... Türkiye' de hala önemli oraniara ulaşmak
ta ... " ifadesini kullanırken , kırsal nüfus payının önemine değiniyor (Köymen, l999a). 

Kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payı, halen önemli bir düzeyi temsil eder
ken, 1997 Genel Nüfus Tespiti sonuçlarına göre, nüfusun %35 i (22.1 milyon kişi) 
kırsal kesimde yaşamaktadır (DiE, 98) . 

Nüfusun bölgelere göre, kentsel ve kırsal mekansal dağılımı , homojen değildir ve 
genel ortalamadan bir hayli farklıdır. 1990 nüfus sayımına göre, Ortakuzey, Marma
ra ve kısmen Akdeniz Bölgeleri genel ortalamanın altında bir kırsal nüfusa (sırasıyla 
%36-19-39) sahipken, özellikle Doğu , Güneydoğu(*) , Kara.deniz, Ege ve Ortadoğu 
Anadolu Bölgeleri (sırasıyla %59-54-60-43-52) ortalamanın üzerinde bir nüfusa sa
hip bulunmaktadır (DİE, Nüfus Sayımları). 

Asıl sorun, kırsal nüfusun mutlak değerinde önemli bir değişikliğin henüz yaşan
mamış olmasında ve nüfus-kaynak (nüfus-arazi varlığı , nüfus/gelir) ilişkilerinde yat
maktadır. 

97 nüfus tespitine göre kırsal alanda 22.1 milyon kişi yaşamaktadır ki, 70 yılında 
21.9 milyon, 80 yılında 25 milyon ve 90 yılında ise 23 milyon kişinin barındığı (DİE , 
95) düşünüldüğünde, henüz iyimser olunacak bir kırsal-dönüşümün yaşanmadığı \·e 
özellikle teknolojinin işgücüne yüksek oranlarda ikame olduğu bir süreçte, kentsel 
çekici dinamiklerin bu dönüşümü yeterince hızlandıramayacağı sonucu çıkmaktadır. 

(*) Gilneydoğu ·da özellikle toplumsal olaylara baj!l ı olarak, kesimlerarası nüfus daj!ılıırun

da dej!işiklik olduj!u bilinmektc ve Diyarbakır'da 90 nilfus sayımına göre kırsal nüfıö 
oran ı %9 bulunmaktadır. 
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97 Genel Nüfus Tespiti baz alınarak analitik bir de~erlendirmeye gitmek müm

kün olmamakla birlikte, tanmsal alandaki faal nüfus miktarının 90 lı yıllara kadar art

mış ve bu e~ilimde ola~anüstü bir degişikligin henüz yaşanmamış olması , çalışabi lir 

kırsal nüfusun halen önemli düzeyde o ldugunu göstermektedir. 

1970 yılında 10.2 milyon olarak belirlenen kırsal faal nüfus (oranı%42.4) düze

yindeyken , 80 yılında 11. 1 ve 90 yılında ise 12.5 milyon kişi düzeyini yakalıyor 

(DİE, 97). 90 yılında mutlak bir artış söz konusu olmasına ragmen, 70 yı lına göre 

oransal bir düşüşünonaya çıkugı, % 41.1 düzeyine geriledigi gibi bir sonucu veriyor 

ki; daha bu oran bile, çalışabilir nüfusun yansına yakın bir d ilimin halen kırsal ke

simde tutuldugunu gösteriyor. Kırsal kesim nüfus yapısı, toplumsal gelişmenin sağ

lanmas ı yönünde, ciddi bir kısıt oluşturma niteligini halen koruyor. Kentlere göçün 

kaynagı o lma özelligini de uzun bir süre daha koruyaeaga benzemektedir. 

Köy ve kent nüfusuna ilişkin degerlendirmeler, 1950 baz alındıgında 1990 yılın

da kentlerin nüfus endeksinin 636'ya yükseldigini, köy nüfusunun ise 148 düzeyine 

çıktıgını gösteriyor(Köymen, 99b). 

Kentlerin nüfus kaynagını , niteligi de hesaba katıldıgında nüf us aruş sürecinin 

uzunca bir süre daha devam edecegi sonucu çıkıyor. Asıl üzerinde durulması gereken 

konu, yaşanan olağanüstü içgöç sürecine rağmen, 1950 l)üfus temeline göre kırsal 

nüfusun %50 oranında mutlak olarak artrruş olduğudur. 

1.2. Kırsal Nüfus-Gelir ilişkisi : . 

Tarım sektörü ulusal hasılaya katkı düzeyini koruyaamakta; giderek azalmakta

dır. 1970 yılında %24 oranında gerçekleşen tarımsal GSYİH , 1996 yı lında % ı 3.5 dü

zeyine inmiştir (DİE, Istatistik Yı llığı ). 

Tarım sektörü mutlak gelir artışında da oransal bir azalışın söz konusu olduğu bi

linmekte ve 70-80 zaman aralıgında %10.7 düzeyinde gelişen tanmsal hasıla , 80-90 

zaman aralıgında %6.52 düzeyinde inmiş bulunmaktadır (Talim, 95). 

ı 987-96 zaman aralığında, GAP Bölgesi tarım sektörü payında % J .6 oranında bir 

artışın yakalanmış olması na karşılık, Türkiye genelinde %-2.1 oranında bir geri leme

nin yaşanmış olması, düşündürücüdür (DİE, 97). 

90 lı yı llarda, kişi başına tarımsal geli rdeki de~işim kırsal nüfusun lehine değil

dir. Kırsal nüfus, 1995 yılında Türkiye kişi başına düşen ortalama gelirin %36 sını 

alıyorken , 1996 yılındaki oran %34'e düşmüş bulunuyor (Dag, 98). 

Tanmda verimlilik aruşı saglanrruştır. Ancak, 1970 temel yılına ve işlenen alana 

göre, 1990 yılında, %57 oranında bir artış göstermiş olması (Talim, 95), aynı dönem

de aktif nüfustaki artışın %25lere ulaşmas ı sonucu ile ciddi bir anlam ifade euniyor. 
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Gelir yapılannın çifıç i yaranna gelişmedigini , iç ticaret oran ları da göstermekte

dir. Tarımsal ürün fiyatlarındaki göreli artı ş sanayi ürünleri fiyatlarındaki artışiann 
gerisinde kalmaktadır. Tarımsal ürünlerin , sanayi ürünlerine göre fıyat degişiminde . 
özellikle 90'lı yıllardaki düşüşün çok önemli oldugunu, açılan makasın % 45 lere va

ran kaynak transferine yol açugını gösteriyor (Dag, 98). 

13. Kırsal Nüfus-Arazi KaynalıJ İlişkisi: 

Arazi verimi ve gelir potansiyeli, toprak niteli!ıine ve pazarla ilişki leri açısından 

bölgelere göre deg işmekle birlikte, toprak , tanmsal üretim için halen çok önemli bİr 
temel gi rdidir. 

Görünen odur ki nüfus aruşı, bu temel girdi üzerinde önemli bir baskıya dönüşmek

te, 70 yılı nda faal nüfus başına düşen tarımsal alan 27 dekandan, günümüzde 20 deka

ra inmiş bulunmaktad ır (Dİ E, 96). 

Tablo: 1 ' de sergilendigi üzere, i şletmelerin sahip bulundukları arazi varlıgına gö
re dağılımı, doğaldır ki topraksız kırsal ai le le ri kapsamaktadır. GAP B ö lgesinde top
rak dağılımının genel tabloya göre daha dengesiz oldugu ve Türkiye ortalamasının, 
bölge koşulları arazi yapısını temsil e tmedigi , bölgede topraksız kırsal nüfusun 
%421ere ulaştığı bilinmektedir (Dag ve Göktürk , 95). 

Polari ze bir gelir yapısının kırsal kesim iç in de söz konusu olduğu ve gelir grup
ları arasında kutuplaşmanın yıllara göre derinleşıigi , Tablo: I de görülen toprak da
ğılımının söz konusu sonucu doğuracagı kaçınılmazdır. 

Tablo:! 

İşletme Büyüklügü 

(Da) 

1-50 

51-100 

101-200 

201-500 

501-1000 

101+ 

Toplam 

Türkiye İşletme ve Toprak Dagılımı 

(Miktar: milyon-işl:ad-Toprak : ad.) 

1970 

İşletme% 

75.1 

4.7 

7.1 

2.6 

0.4 

0.1 

0.3 

Toprak % 

29.6 

23 .1 

2 1.8 

14.3 

5.8 

5.4 

13.9** 

1990 (91) ı 
İşletme % Toprak % 

67 22.1 ı 
18 19.9 ı 
9.7 21.0 

4.4 19.8 

~ :~ ~~:; ı' 
39 23A 

(Kaynak: Tarım Sayımları , DIE) 

(••ı 70 yılı arazi varlıgının daha yüksek oldu~u , sonucun eksik bildirimden kaynaklandıgı . 
çOnkO 63 de~erlerinin de alıına dOşOidü~ü bilinmektedir. R.D. 
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1970 yılına göre, 1990-91 yılında, 1-50 Da araziye sahip i ş letme grubunun arazi 
oranı , %9.8 düzeyinde gerilemiştir . Tan m sayımı sonuçl an, her arazi grubunun ken
di içerisindeki dagılımı izlemeye imkan vermediginden, 1-50 g rubundaki parçalan
ma sürecini ve boyutunu izlemek mümkün olmamaktır. 

DPT'nın gerçekleştirdig.i bir araşurmada, asgari geçimlik toprak miktarının , Tür
kiye geneli için 70 Da, lç Anadolu için 80 Da ve Akdeniz Bölgesi için ise 40 Da dü
zeyinde olması gerektigi (Köymen, 99) belirtildigine göre, 1-50 grubundaki işletme

lerin geçimi ik sınınnda bulundugu, gerek üretim yapıs ı , niteligi ve gerekse sermaye 
donarumlan açısından, üst işletme gruplanndan farklı taleplerinin bulunacagı açıktır. 

İşletmelerin %67 sin in 1-50 Da grubunda faaliyet göstermesi, küçük üretimin 
egeme n oldugunu gösterirken, buna çiftç inin marjinal gelirin sıfır noktasına kadar 
üretim gerçekleştirrugini, destekleme politikalarının üzüm, çay, tütün (90'lı yıllara 

kadar) g ibi ürünler için optimum kaynak transfer edebildigini, Kanal'ın da belirlen
digi gibi iç göç sürecinde kırsal alanda göç edenlerin belirl i periyotlarda köydeki var
lıklarına sermaye transferetmelerinin ( K a rta! , 94) etken oldugunu , geçici işçilik sis
temj ile ek kaynak geliştirme imkanının bulundugunu ve sonucunda işgücü talep pi
yasasının daralmış olmasının da neden oldugunu düşündürmektedir. 

GAP Bölgesi mülkiyet yapısının daha dengesiz bir temele dayandıgı bilinmekle 
ve %61 olarak belirlenen 1-50 Da i ş letme grubunun i şlediği ortalama arazi genişligi
nin 14 Da büyüklügünde oldugu, işletmecilerin %61.4 nün sulanacak arazinin ancak 
% 10.5 inde n yararlanabilecegi (Taraklı, 87) anlaşılmaktadır. 

1.4. Çifçinin Davramm Özellikleri ve Tarımsal İşletmelerin Nitelikleri: 

TanmsaJ işletme niteligi ve tarımsal üreticinin davranım özellikleri , sektör kay
naklannın daha kolay yitirilmesine uygun bir yapıdadır. 

• Üretim tarzının ve sosyal yapıların birer sonucu olarak köylü üretici , bir progra
ma rasyonel kurallara ve yazılı kaynaklara baglanmayan yüz yüze ilişkilerle ya
şamını sürdürmektc ve iktisaru faaliyetlerini buna göre tayin etmektedir. Bu da v
ran ı m özelliginin pazara açılmarruş küç ük üretimlerde ve kan bağı esasına daya
lı ilişkjlerin egemen oldugu yörelerde hakim bir yönelime dönüştüğü açı k!Jr. 

• Gele neksel kamusal tahsisler, gerek fi ziksel ve iktisadi alanlarda o lsun ve gerek
se sosyal kurumsallaşmada, kırsal üretici ortak bilincinin oluşmasına ve dayanış
ma kültürünün gelişmesine destek olmamıştır. Başka bir deyişle , dayanışma an
layışının kan bagı grup çemberi ni aşması sürecine destek olunmamışur. 

• Tarım doğal koşullara açık ve üretim eylemi uzun bir dönemj kapsamaktadır. Bu 
nedenle, konjonktürel dalgalanmalara açık bir sektördür. 

• Be nzer nitelikteki üretim, sermaye donanırnı düşük bir çok i şletme tarafından 

gerçekleştirilruginden , talep piyasasın ın " tercihleri" genişlemektedir. 
Küçük tarım üreticisi, marjinal gelirin sıfır noktasına kadar üretim yapmakta, 
önemli bir yönelim olarak, i.şgücünü teknolojiye ikame etmektedir . 
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• Özellikle küçük üretimin egemen oldugu tarım sektöründe üreticiler, piyasalara 
karşı üretimlerinin fıyat düzeyini yükseltecek organizasyonlara girmed ikierinden 
yeterli kaynağa ulaşamamakta ve böylece informel para piyasalan sisteme gire
bilmekte, finansal yapıyı :.1yin etmektedir . 

• Küçük üretim , öteden beri çalıştırılagelen ortaklık ilişkilerinin yeni bir versiy~ 
nuyla karşılaşmakta, makine-ekipman ya da tarımsal sanayi tesisine sahip kişiler
le ortak çalışarak, ürününü tarlada teslim(alivre-sauş) etmekte, makine pariuna 
rant ödcmektedir. 

2. Uygulanan Tarını Politikalarında Önemli Evreler ve Temel Yaklaşımlar: 

Cumhuriyet döneminin ekonomik politikalannın yönlendirilmesi nde, 1923 İzmir 
İktisat kongresinin önemli bir yeri vardır. Kongrede, liberal ekonomiye geçilecegi 
işaretleri veril irken , "müteşebbisin" dcsteklenecegi ve " ... hammaddesi dahilen sağla
nan ... " sanayinin geliştirilece~i "arzuları" belirtilmjştir. 

1923-29 döneminde, sanayi için yeterli bir birikimin oluşturulmaması, tanmla ye
tinilmesine neden olmuştur. 

İ ktisat Kongresi sonrasında tarım sektöründe gözlenen en önemli degişim , "öşür" 

ve "agnam" gibi üreticiden toplanan doğrudan vergilerin kaldırılması ve üretime sü
reklilik sağlanmaya çalışılmasıdır. Ancak, tanmda beklenenler gerçekleşemeyecek, 
1929 dünya ekonomik bunalımı, Türkiye'de 1926 yı lında uç vermeye başlayacaktır. 

Türkiye' de 1926 yılında ona ya çıkan bunalım , 1929 dünya bu h ram ile doruga çı
kacaktır. Tarımsal ürün fiyatları , fındıkta o/o 73, incir ve tütünde % 50, pamukta % 48 
ve üzümde ise o/o 43 oranlarında düşecektir (Köymen, 99). 

1929 dünya ekonomik bunalımının tarımsal ürünler talebini daraltması sonucun
da, sanayi öncelikli kalkınmaya yönelinrniş; pamuk , şeker pancarı gibi temel sanayi 
girdileri desteklenmiş , bugdayda taban fıyat uygulamasına geçil mjştir. 

İkinci Dünya savaşı yıllarında, devlet piyasaya yogun bir biçimde müdahale eder
ken, üretim sıkı bir denetime alınır. Birçok nedene baglı olarak, savaş yıllanndaki 
üretim düşer, 45'teki üretim, 38-39 yıllarının % 34 'ünün altına iner . Savaş yıllannda 
çıkanlan "Milli Koruma Kanunu"nun olumsuz sonuçları , daha çok küçük çiftçiyi et
kiler (Pamuk, 97). 

1950'1ili yıllar, Marshall Yardımı ile yeni bir dönemin başlangıcıdır. Tanmda 
makinalaşma tarımsal yapıyı ve sistemjni değiştirmiş, işlenen arazi miktan iki katına 
yükselmiş , 30 000 adede ulaşmakta traktör sayısı , 1952 yılında 1950 yılımn üç katı
na ulaşmış; tarım pazara açılmıştır. Keyder ' in deyişiyle 1950'lili yıllar" ... ürünlerin, 
girdilerin ve işgücünün ticarileştigi ... " yıllardır (Keyder, 99). 

1960 ' 1ı ve 1970 '1i yıllar, özellikle sanayinin ve iç tüketimin ihtiyaçlarını karşıla

maya yönelik üretimin gerçekleştirilmesi için gübre, ilaç, makina gibi temel girdile
rin yogunlukla kullanıldıgı ve "tarımda kendine yeten bir ülke" misyonunun korun
maya çalışı ldıg ı dönemdir. 
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1980 li yıllardan bu yana, liberal ekonominin gerekleri uygulanı rken, tarım sek
törü önemli deJıişmeler yaşamış ve yön deJıiştirmiştir. Kamu tahsisleri ç iftçinin ken
dine yeterliligi saglananıadan çekilmiştir. Bu dönemin en belirgin yönelmelerinden 
biri de, tohum, ilaç, fide ve fidan gibi genetik materyalin ithal edi lerek saglanması ve 
yerel madde araştırma ünitelerinin etken kılınamamasıdır. 

Şimdiye kadar ki uygulamalarla, kırsal yapısal sorunlar aşılarnamJŞ, işletme bü
yüklügü ve işletme genişliginde yeterlilik saglanamamış ya da bu süreç çalıştınlma
rruş ve tarımsal eylemler, demokratik grup organizasyonlan ile yürütülememiştir. 

3. Köy Sorunları,"Köycülük Akımı" ve Sonrası : 

Köy, Cumhuriyeıle keşfedilir. Gerçi köy gerçeJıi, U. Meşrutiyet döneminde Ziya 
Gökalp , Yusuf Akçura ve Abdullah Cevdet ile dile getirilen ama daha çok "medeni
yelin" güzideler (aydınlar) tarafından götürüleceği bir kesim olarak görülür. 

Ziya Gökalp, 1913 yılında çıkardığı "Halka DoJıru" dergisi ile" ... halka doğru git
mek, harsadoğru gitmek mahiyeıindedir ... "derken, köylüyü yaşayan bir kültür kay

naJıı olarak görür. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, köycülük felsefesi kamusal alanda yankı bulurken, 
özellikle köylünün aydınlanması, medeniyet değerleri ile buluşması motivasyonlan 
öne çıkar. H alk Evleri, bu yönelmenin ilginç bir kamusal merkezidir. Halk Evlerin
deki deneyim de hesaba katılarak, medeniyelin "dışarıdan" götürü lemeyeceği ve köy 
aydınlannın kendi bünyelerinde çıkarılması gerekıi~i düşüncesine varılır. Köy Ens
titüleri, bu düşüncenin bir üründür. 

19501i yıllarda , köylü anık politik arenada ve ancak kendisine ayrılan bir yerdedir. 

1960-19701i y ıllarda , mekansal organizasyon ihtiyacı , aydınları , daha çok 
yol,su,elektrik, köy odası gibi bayındırlık hizmetlerinin önemli o lduğu düşüncesine 

getirirken , "Toplum Kalkınınas ı" akımı bu ideallerle besleni r. Dışa vurumu, kamusal 
alanda da yankı bulacak, ilçelerde " Köylere Hizmet Götürme Birlikleri" kurulacak

tır. 

Toplum kalkınması olgusunun tartışıldığı 60'1ı yıllar sürecinde, 1163 sayılı yasa 
ile kurulan "Köy Kalkınma Kooperatifleri" ile ilk defa, köylünün gönüllü katılımı ile 
iktisadi sorunun çözüm bulacağı noktasına gelinir; ancak, gerek devletin güncel ey
lemleri bile yönlendinne i steJıinde ısrarlı olması ve gerekse kooperatifierin organi
zasyon araçlarının (yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurullannın işlevleri ve 
işleyişieri açısından) dönemin gelenekçi bir toplumunda rasyone l çalıştırılamaması 
sonucunda beklenen hedeflere ulaşılarnaz. Aydın önderliğinde kalkınma öneren bu 
birimler , belirli bir süre içinde gündemden çıkmış olur. 

80'li y ıllara girildiğinde özellikle 85 nüfus sayırru sonucu ile köy ve kent nüfusu
nun eşitlendiğinin farkına varıldıJıında, kentli nüfus bu eşitliği kendi lehine değiştir
mek istediğini açıkça dile getirir. Artık sorunlarıyla kentler vardır ve gündemdedir. 
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Ciddi bir gerilim yaşanmaktadır, çünkü köylüler de kentlerdedir, azınlık degiller-
dir ve talepleri vardır ... Dahası ... gelecelderdir de ... 

ll. Bölüm YENİ KIRSAL DÖNÜŞÜM ARAÇLARI 

ı. Gelişme Sürecinde Stratejik Bir Yaklaşım: Katılımlı Yönetim 

BM-Çevre ve Kalkınma-Konferansı-Rio de Janerio-tüm insanların, özellilde 
kentsel ve lursal kesimlerdeki yoksulların, yaşam ve çalışma ortarniarını iyileştirmek 
yönünde bir dizi karar üretir. Nedenlerini, daha çok gelişmekte olan ülkelerdeki ka
mu kaynaklarının, sosyal güvenlik, toplumsal refah (gclirdagılımı, konut , yaşamı ko
laylaşuncı araçlar, v.s.) gibi alanlarda etkin kullanılmadıgı gerekçelerine dayandırır. 
Dahası , BM, bir dizi araştırmalarına dayanarak, merkezi hükümetler harcamalannın 
ancak %5.6 sının refah alanına yansıtıldıgını belirler. Bununla da yetinilmez, araJa
rında Türkiye' nin de bulundugu BM üyeliğinin bagıtladıkları bir belge ortaya çıkarı
lır (Çevre ve Kal kınma Konferansı , 97). 

Söz konusu belge, sürdürülebilir çevre ve kalkınma sürecinin hedef ve araçlarını 
tamamlarken , insan ögesinin çok önemli oldugunu ve özellikle temsil edilemeyenler
Ic ilgili olarak " kapasite geliştirmenin" teşvik edilmesi gerekligini vurgular. 

Çevre ve Kalkınına Konferansı , yaşam ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi 

amacına ulaşmak için üç tenıci araç önerir: 

• Teknik işbirligi faaliyetlerinin arttırılması, 
• Kamu ve özel gruplar arası ndaki ortaklıkların güçlendirilmesi, 
• Toplumdaki grupların karar alma sürecine katılımının güçlendirilmesi 

Konferans, çevre, kalkınma ve kent krizinin ancak ilgil i tarafların rol almalan ile 
aşıl abilecegini belirler. 

Rio Konferansı süreci, birdizi ülkeyi etkilemiş; herduyarlı yönetim, ülkeleri için 
yenilikçi bir dizi program arayışına girerken , varolan yapıları sorgulamayı da göze 
almıştır. 

Aslında , geleneksel toplumsal sorunların , "toplumsal ve coğrafi kutuplaşma" yı 
arttırmış ve "coğrafi ayrımcılıgın" ciddi sonuçlar dogurmuş olması, yeni sürecin ça
lışıırılmasına ve insan odaklı çözümlerin esas alınmasına meşruiyet kazandırmakta
dır. Avrupa Komisyonu, toplumsal sorunlarını gelenekçi ülkelere göre daha düşük 
yoğunlukta yaşarnalarına ragmen, insanlığın kazanmış bulunduğu yeni açılımlara. 
daha bir içerik kazandırmayı başarabilmektedir. "İnsan kaynaklannın geli ştirilmesi" , 
"yöncısellkurumsal yeterliligin" halka yakınlık ilkesi ile saglanabilmesi için örgütsel 
temeli "aşağıdan yukarıya" dogru inşa etmekte ve "erişebilirlik" ilkesine işlerlik ka
zandırmaktadır (AB-Tr.TEM, 96). 

Gelişmekte olan ülkelerin bazıları , gücün , "dışarıdakilerden yereldeki insanlar'' , 
"güçlü lerden güçsüzlere" devri için "ROLLERİN DE<iiŞiMİ" ni, yönetsel bir alter
nalif olarak görmektedirler. Temsil edilemeyenlere, 
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Kendi çıkarlan nı dile getirebilecekleri, 
Ellerinde olanı savunabilecekleri , 
Yeni alanlara yönelebilecekleri 

bir örgüt kümesine ulaşmalan, hedef o larak konmaktadır. 

Kamusal alanın yeniden biçimlendirilmesinde , resmi bürokrasiye dayalı devlet tar
zı, doğrusu meşruiyeti , her alan ve kes imde şu ya da bu boyutta sorgulanmıyor de~il. 

AB, kamusal alana i lişkin krizin , "subs idiarite" (devletin ikinciliği) ilkesine ba~
l ılıkla aşılabilecegini resmen açık lıyor. " Devletin geri çekilmesi", "devletin ikincili
gi" anlamına geliyor ve bu yaklaşımla , "vasi devlet" in yerini , "yardımcı devlet" an
layışı almış oluyor. 

"Kamusal sorumluluklar, vatandaş inisiyatifi ile içselleştirilnıiş e n yakın yöne
timlere bırakılmalıdır ... " 

Yurttaşlık bagı ve evrimine bakugımızda, yurttaşlıgın , meşruiyetini, insanın top
lumsal bir varlık olma temelinden aldığını görüyoruz. 

İnsanlık , toplumsal yaşamdaki verimlil igin ve niteliksel ilerlemenin gerçekleşme
si için "ortak tartışma" ve "ortak karar alma" sonucunda "yaratıcı uzlaşmaya" ulaşı

labileceği ayınmını yapabilmektedir aruk ... 

Dahası , uluslar arası formlardan aynı düzlemde görüşler açıklanıyor: 

Habitat ll sürecinde sunulan "Ulusal R apor" ile halkın "yapabilir kılınması", il
kesi öne sürülürken aslında, insan kaynaklannın geliştirilmesi ve kapasite lerinin güç
lendirilmesi sorunu dile getirilmek isteniyor. 

BM Kalkınma Programı (UNDP) des tek politikalarının gene l Çerçevesi kapsa
mında, Tü rkiye'nin hazırlam ış bul unduğu "Ülke Stratej isi Notu"nda " toplumsal kal
kınına ve eşi tsiziiiderin azaltılması" yönündeki alanlar belirlenirken ," .. halk kaulımı" 
kalkınmanın önemli bir motivasyonu olarak vurgulanmıştır (GAP-BKİ, 97). Başka 
bir deyişle Türkiye reel olarak, katılımc ı yönetim modellerine açık olduğunu ilan et
miştir. 

GAP'ın uygulandıgı alan, aynı zama nda, eşitsiz gelişme sorunlarını da yaşamak
ta, bu nedenle, önerilen kalkınma araçlan ile bir dizi sosyal ve ekonomik dinami~in 

hareketlenınesi beklenmektedir. Birbirini etkileyecek olan dinamikle rin hareketlen
mesi sürecinde, uygun kombinasyonlar yaratılmadıkça ve yerel inisiyatiflere aynı za
manda sorumluluklar verilmedikçe, kalkınma rasyonelini yakalamak m ümkün görül
memektedir. 

GAP idaresinin, gerek hazırladıgı bir dizi araştı rmayla ve gerekse uyguladıgı pro
jeleri yle, yerel katılımı öne alan bir tarzı seçmiş olması, umut verici bir gelişme ol
makla birlikte, bu yaklaşımın tüm kamusal alanda, tüm kamu kuru luşlarınca benim
sernesi de ö nemlidir. 
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2. Kırsal Mekansal OrganizasyondaYeni Bir Seçenek: Ekolojik Havzalar 

Bilindiği üzere havza kavramı," .. denizlerde ya da göllerde son bulan akarsuların 
geçtikleri vadileri .. " kapsayan bir alanı tanımlar. 

1950 li yıllarda kurulan DSİ (Devlet Su i şleri) , Türkiye'yi 26 su havzasında de
~erlendirerek, etüd ve projelerini bu fiziksel temele dayandırır. Bu yaklaşım, baraj 
yapımı için gereklidir de. Ancak, aralarında lokal karekteristikler ve farklı!Jklar içe
ren bu büyük havza içerisindeki bölgeler/mikroklimalar, daha farklı dokulara sahip 
bulunurlar. Farklı özellik sergilerler. 

Farklılık, sadece iklim koşullarından kaynaklanmaz; iktisadi faaliyetlerini e kosis
temin belirlediği geri kalmış yörelerde, klimatolojik özellikler, "iştigal aıanıan·~~ 
ayıncı bir nitel iğe dönüştürmektedir. 

GAP Bölgesi örne~ine bakıldı~ında, Güneydo~u Toroslan n güneye bakan yüzün
deki tarımla, ovadaki tanm niteli~inin farklı oldu~u görülecektir. Verimli hilal ola
rak da bi linen anti toros etcklerinde, 600 mm ye varan yıllık yağış miktan ve ılıman 
iklim yapısı , koyunculuk ve ipekböcekciliğ i faaliyetini dikte etmektedir. Ovaya ve 

güneye inildikçe, iklim yapısı ilc bi rl ikte, tarımsa l faaliyet niteliği de değişmekte. bu 
yapı, farklı organizasyonlar ve sosyal dokular doğunnaktadı r. Mardin eşiğine inild..i
ginde, özellikle Savur ve Midyat Vadilerinde ise yukarıda , sözü edilen iki bölgeden 
de farklı bir iklim dokusu ve farklı bir bitki örtüsü vardır. Zeytin, fındık, fıstlk ve in
cir yetişebilmektedir, ayrıca sözkonusu vadiler şeridinde, nıeşe doğal bir ormanlık 
alanına dönüşmektedir. 

DSİ'nin önerdiği biçimiyle eğer, GAP Bölgesini, Fırat (Aşağ ı Fı rat-Yu kan Fu-at:) 

ve Dicle Havzalan bütünlügünde değerlendirseydik; farklı dokulan n gereklilik.leriıri. 
ihtiyaçlarını, bir ölçüde, eşiılemiş olurduk. 

Kırsal sosyo-ekonomik gelişme yaklaşımı , tarı mı olduğu kadar, tarım dışı tiim 
sektörlerin gelişmesini, değişmesini de amaçlamaktadır. Bu yaklaşı rrun insana daya
lı en vurgulayıcı tarafı , hiç kuşkusuz, toplulukların davranım sistemlerinde ve kalıp
larındaki değişime ilişkin önerıneleridir. 

Ekolojik havza kavramı, sadece klimatolojik/biyolojik benzerlik gösteren bir fi
ziksel tabana otumıamakta, havza alanının sosyolojik potansiyeline de göndenne 
yapmaktadır. Başka bir deyişle, bölgenin fiziksel altyapı ve iletişim imkanlan ona
mında, dönemsel havza programlarının kolaylıkla izlenebileceği, değerlendirilebile

cc~i ve işbirliği kapasitelerinin yoğunlaşabileceği yani sosyolojik anlamda bütünleş
meyi arıtırabi l ecegi bir ölçeği de tanımlamaktadır. Halk tarafından katltınabilir ve de
netlenebil ir ö lçek, sosyal anlamda yoğunlaşmayı arıuracak ve kamusal alana ilişkin 
getiri lecek sistemlere yabancılaşmasını önleyeeektir. Başarılı olmuş kırsal kalkınma. 

örnekleri, mikro bölge plan yaklaşımını n , kırsal kalkınmadan beklenen değişimleri
nin yakalanabildiğini ve katılı mcılar için etkileşimli bir süreç önerdiğini göstermek
tedir. 
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G üncel ihtiyaçların da taraflarca iz le nebilecegi alan ölçegi, mikro plan ve uygu
lama alanı o larak seçildiginde, hem üretim çeşitlenebilecek , hem de tarımdışı kay
naklann (altyapı ve üretim anlamında) hareketlenınesi sonucunda, bu süreç, gelenek
sel köylü tipo lojinin, programa ve teknik-yeni sosyal kavrarnlara evrimini de hızlan

dırmış olacaktır, en azından potans iyel bir imkandır. Toplumsal dönüşüm, yapıyı de
gişti recek di namiklerin etkenligi ve kalıcılıgı ile başka bir deyişle, halk tarafından ka
bul edi lebil ir önermelerin sürekliligi ile mümkün olabilecektir. 

Altbö lge içerisindekilokal ekolojik havzalar, yeni bir plan stra tejisini de günde
me getirecektir. 

Kamu tahsislerinin etkenligi ve eşzamanlı çözümü için de yeni bir fırsat olarak 
karşımıza çıkan ekolojik havzalarda de m okratik planlama iş levi , ala na yönelik kamu 
programlarının katılım lı bir süreçle çalıştırılmas ını , temsile dayalı o lara k ortaya çıka

cak grupların rollerinin bel irlenınesini ayrıca verecekleri plan katkılan yanında so
rumluluk d a üstlenmelerini gerekti recektir. 

3. K a musal Alan da Katılımlı Yö n e tim Sürecine Girmelid ir : 

Kamusal al anın yönelim yapısı , katılımi ı bir sürece alınmaz da ka musal erk, ge
leneksel fonksiyon larını taşımayı sürdürürse, bürokratik i şleyişierin doğurduğu sı

kıntılardan da öte, Ülkenin, daha dar an la mda kalkınma bölgelerinin , ihtiyaç belirle
me, tanımlama, projelendi rme ve uyg ulama süreçlerinde de sorunlar yaşanacagını , 

evrensel deneyimler göstermişti r . 

Bu nede nle , doğrudan demokrasi m odelinin aynı zamanda rasyo nel toplumsal or
ganizasyon çerçevesini de öneren bir mode l olduğunu hesaba katmak gerekiyor. 

4. Kırsal Fiziksel Altyapı Hizm etle ri Dönüşmelidir: 

Katılım ın güçle ndirilmesi ve insan kaynaklarının gel iştirilmes i açısından , kırsa l 

alana yans ı tıl an altyapı hi.zmetleri ve te k noloj ik altyapıların (konut, sağlık, beslenme, 
yerleşim s iste mleri ve egitim) miktar ve nitel iği n in de önemli olduğu tartışılmıyor. 

Ke ntle rin birçok nedene bağlı o larak özell ikle işgücü taleplerinin daralması olgu
su kırsal göç miktarını ve niteligini e tkilememekte, kentsel yıgılmaların önüne geçi
lememektedir. 

Tekno lojinin iş gücünü ikame oranı arttıkça, bu temel sorun , yaratacağı çevre so
runları ile birlikte önemini koruyacaktır. Teknolojik altyapı imkanlannın geliştirile

memesi , göç olgusunun çok önemli gerekçelerinden biridir. Bu nedenlerle de, altya
pı sistemi y e ni modeller içerisinde geliştirilmel i ve altyapılardaki hi zmet kalitesi an
tırılmalıd ı r. 

Havzalarda, köy veya küçük yerleşmelerarası ulaşım imkan ların ın sağlanması , 

yerel ekono miterin güçlenmesi ve pazara açılması aç ısından da önem arzetmektedir. 

Kırsal a la nda, her konuta su ve tele fo n i mkanı götürülmeli , elektrik ve enerji do
laşıını e kono mik alanlara da (tarlalara/işletmelere) sağlanmalıdır. 
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GRUP RAPORU : 

KffiSAL K ALKlNMA 

Kırsal alanda yaşananların ve özellikle dezavantajlı grupların doğal ve toplumsal 
yaşam şartlarını iy ileştirmeye yönelik olarak kamu, yerel ve STK'ların gönüllü iş
birli~ine dayalı sürdürülebilir ve katılım esas olan bir süreçtir. 

İlkeler 

• Sürdürebiiirlik 
• Aktif katılımcılık (tabandan-tavana) 
• Örgütlük!İşbirligi/Oıtak karar alma-uzlaşma 
• inisiyatifın tabandan gelmesi 
• Üretimde çeşitlilik 
• Özgün koşulların dikkate alınması 
• Proje ve Uygulamada şeffafl ık 
• izleme-Degerlendirme 

Kırsal Kalkınma: 

Kalkınma Plan l amasında temel birim olarak bireysel köy yerleşimlerini değil; 
·"mikro havza-havzacılıkları esas alan DEMOKRATiK bir yaklaşımdır". 

Kırsal Kalkınma'da Sorunlar 

1- İNSANA DAY ALl SORUNLAR: 

SOSYAL: 

• EKONOMiK 

-Nüfus/Aile Yapısı 

- Göç 
-Egitim 
- Saglık 
-Kad ı n 

- Dagını k Yerleş im 

- Mülkiyet (Nüfus/İşlenebilir ...... %) 
- Gelenek/Örf-adetler 

-Üretim 

-Tüketim 

- Pazarlama 

Teknoloji 
Eğitim Yayın 

Kredi 
Girdi Temini 
Beslenme ile ilgili sorunlar 
Gelirin kullanımı 
Piyasa bilgileri 
Örgütlenme 
Ürün iş iemelmuhafaza 
Dağılım 
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• POLİTİK (Y APlSAL) 

- K amu kuruluşları arasında koordinasyon ye1ersizli~i 
- Yerinde kalkınınayı özendirici politikalarda yetersizlik 
- Mülkiyel da~ılımı ve arazi kullanımındaki dengesizlik 
- Ortak davranış ye1ersizli~i ve özendiri lmesi 
- Toplumsal tabakalaşmadan (gelenekler) kaynaklanan sorunlar, 
- Kamusal alanın kullanımında nihai yararlanıcı ların/görüşlerinin karar ~ 

sında alınmaması (katılımeılı k ilkesinin i şlet i lmemesi) , 
- Bilg i ve kaynaklannın yete rs iz li ,!!i 

2- DOGAL KA YNAKLARIN KULLANIMI VE MUHAFAZASINA iı...iş
KİN SORUNLAR 

Toprak ve su kaynaklarının kullanı m ın daki bil inçsiz davranışlar 
Di,!!er dogaı kaynakların kalkınma aracı olarak etkin kullanılmaması (mer·a _ cr
man, flora/fauna, vb) 

ÇÖZÜM ÖNERİLERi 

• Kırsal kalkınma tek boyutlu bir proj e le ndirme hizmeti-faaliyet olmayıp; faydalı
nanların katılımlarının yer aldıgı bir çabad ı r . 

• Yerel koşulların özelliklerine göre u ygun olarak lanımlanmalı-dizayn edilrnel.idir 
• Halkın-faydalananların sa~duyusu ile bilimin uzlaştı~ı makul bir düzlemde geı-

çekleşmelidir. 

Kalkınma, insan odaklı , gelişıneye o la nak sa~layan , insan ların kendi sorunla:n:ıı 
dile getirebilecekleri, ellerindekini savunacakları , yetki ve sorumluluk alabilecekleri 
bir siste m ol uşturulınalıdır. 
• Aktörlerin ve rollerin yeniden tanımlanacagı bir süreç olmalıdır. 

• Kırsal kalkınına faaliyetlerinde M ekansal planlamaya baglı olarak öıgütlenr...ı: 

gerçekleştirilmelidir . 

• Yatay ve dikey entegrasyon için u ygun bir yapılanma benimsenmelidir. 

PROJE YÖNETİMİ & ÖRGÜTLENME 

• Kırsal kalkınma proje çalışmaları , a na planın bir parçası ve katkı veren bir bölıl
mü olmalı ve interaklif iletişime ola nak saglanmalıdır. 

• Kırsal kalkınma projeleri en uç noktaya (köy, ilçe, vb.) kadar örgütlenme yapı.sı.-

na sahip olmalıdır. 

• Proje yönetimi yan özerk olmalıdır (yetki ve sorumluluk olmalı hesap vermeli} 
• Kamu görevi yapacak aktörlerin görevleri açık olarak tanımlanmalıdır. 
• Proje çalışanlan profesyonel-yetişmiş, e~itilmiş ve sürekli el!itime açık olmalıdu 
• Proje yö netiminde hedef killenin seçilmiş temsilcileri de mutlaka yer almalıdır. 
• Proje sahibinin faydalananlar olduğuna ilişkin tüm kitleye bilinç aşılanmalıdır 
• Özellikle köy-havza çalışmalarında SOSYAL HİZMET uzmanları proje ekibin

de yer almalıdır . 

• Kırsal kalkınma yaklaşımında "insanlara özgün koşullarda", çözüm önerileri üre
tilmelidir. 
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SUNUŞ BiLDİRİSİ : Doç. Dr. Atilla GÖKTÜRK(*) 
Araş. Gör. Sevilay KA YGALAK (**) 

GÖÇ VE KENTLEŞME (***) 

Göç, ilk bakışta co~rafı bir mekan dcgiştirme süreci olarak görülmekle birlik
te,nedenleri ve sonuçlan bakımından ,bireylerin ve toplumların yaşamında daha geniş 
etkiler yaratan bir olgudur. Başka bir deyişle,toplumsal formasyonların ekono
mik,politik ve kültürel yapılannda ve bu yapılar içindeki ilişkiler s isteminde yaşanan 
degişimlerin sonucunda ortaya çıkan göçün kendisi de, söz konusu yapılar üzerinde 
önemli dönüşümlere yol açan bir mekansal yer de~iştinne hareketidir. Bu nedenle, 
göçün yaşandıgı süreçler boyunca,göçün meydana geldiği tarihsel ve toplumsal ba~
lam üzerinde hem neden hem de sonuç olarak etkide bulunabilecek dinamiklerin iç 
içe geçtiginden söz etmek mümkündür. 

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan göçler ,mekanda eşitsiz biçimde dagıtılrruş eko
nomik fırsatlardan yararlanma istegini n bir sonucu olabildigi gibi ,ekolojik dayatma
lar (dogal afetler)ya da devlet gibi toplumsal bir otoritenin gündeme getirdiği sürgün
ler,mecburi iskanlar ve savaşlar nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. 

Göçün toplumdaki nitelik ve iş levi,tarihsel süreç içinde üretim tarzlarının de~iş

mesine bağlı olarak de~işmektedir. Modem dünyada göç ,sanayileşmenin bir sonucu 
olarak işgücünün yeniden dagılımı ve yeniden örgütlenmesi anlamına gelmektedir 
(Roberts,l981: 193).Bu tanımı ile göç süreci ,insan emeğinin kurulu bir pazara sunul
ması olgusunu içermektedir. Bu durumda daha önceden kurulmuş ve kendi kurallan 
çerçevesinde iş leyen bir işgücü piyasasına "özgür" bir emek giriş i söz konusu olmak
tadır. 

Göçün Tanımı ve Kuramsal Çerçevesi 

Demografik bir süreç olarak göç, "coğrafık bölgeler ve/veya idari alanlar arasın
daki yerleşim yeri (ikametgah) değişiklikleri" (Ünalan,l998:9I)olarak tanımlanmak-

(*) Mersin Üniversitesi 
(**) İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi 
(***} Bu bildiri .Mersin Üniversitesi Araştırma Fonunca Desteklenen SBEKYYL(SK)98-3 

nolu proje kapsamında,Mersin üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 
Doç.Dr.Atilla GÖKTÜRK danışmanlıj!ında Arş. Görevlisi Sevilay KA YGALAK tara
fından hazırlanan 'Zaman ve Mekan Boyutuyla Göç ve Kentleşme:Mersin Demiıt~ 

Mahallesi Ömegi 'isimli Yüksek Lisans tezinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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ıadır. Ünalan göçün tanımında, uzaklık, zaman ve kalıcılık olmak üzere üç kriter 
kullanı ldığını belirtmektedir. Göçün, yalnızca, demografik bir süreç o larak tanırnlan
ması ,onun içeriğini anlatmak bakırnından yetersizdir. Böylesi bir tanımlama.göçün 
anlamını daraltmakta ve özellikle kapita lis t toplumda göç olgusunun tüm boyutlan 
ile anlaşılabilmesini güçleştirmektedir. Ke ndi içine kapalı üretim birimlerinin yer al
dıgı feodal toplumda ,işgücünün,üretimin yapıldığı toprak parçasının dışan çıkması. 

yani göç etmes i söz konusu olmamaktaydı. Bunun tersine,kapitalist ekonominin ege
men olduğu m odern dünyadaki nüfus hareketlerini niteleyen özellik, işgücünün yer 
degiştirmesidir. Dolayısıyla,göçün yalnızca bir nüfus hareketi olarak değerlendiril
mesi göçme nle rin oynadıgı çeşitli ekono mik roBerin gözden kaçmasına neden olabil
mektedir. 

Nitekim Teke li (I 998a: 1 1), kapitalist toplumda göçün iki farkl ı mantıksal temele 

dayandığın ı belirtmektedir. Birincisi, doğrudan sistemin devamlılığı ile ilgili 

olan,emeğin m e kansal olarak, üretimi daha etkin kılacak bir biçimde dağıulmasıdır. 

Çünkü , kişinin me kanda yerdegiştirmesi emeğin o ldugu kadar sanayinin ve tüketici

nin (pazarın) d e yer değiştirmesi anlamına gelmektedir. Göç,böylece,hem üretirnin 

gerçekleş tirilmesine hem de yeniden örgütle nmesine etkide bulunmaktadı r. İkincisi 
ise, göçün , bireyle re mekansal yer değ iştirmeler yoluyla daha fazla e konomik fırsat

lar yakalama şansı nı vermesidir. Kişiler , toplumsal degişimler karşısında yaşam yer

lerini deği ştirerek kendilerine mesleki ve toplumsal açıdan daha iyi fırsatlar sunacak 

rnekanlara taşınmaktadırlar. 

Temel olarak bu çerçevede ıanımlanılabi lecek olan göç olgusu ,göç sürecindeki 

farklıl aşmalara bağlı olarak değişik biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Göçün nedenle

ri,içerdiği aktörler ve mekanizmalar ,farklı göç tiplerini doğurmaktadır. "Göç etme 

nedeni", "uzaklık (mesafe)", "göç etme biçimi" ve "göçün yönü" gibi değişkenler, 

göçün biçim ve içeriğinde, aynı zamanda, ö lçek ve yönünde farklılaşmalan gündeme 

getirmektedir. 

Göç Etme Nedenine Göre Göç Türleri 

Petersen,"göç etme nedeni" bağlamında dört değişik tipte göçten söz etmektedir. 

Bunlar ilkel , zorlayıcı (impelled),zorunlu (forced)ve serbest /özgür göçtür. İlkel 

göç, ekolojik bir itme sonucu oluşmaktadır. Yani insanoglunun doğal güçlerle başa 

çıkma beceris inden yoksun oldugu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ekolojik bir zor

lamaya karşı veri lecek bir yanıt ya da geliştirilecek çözümler,bunu yaşayan insanla

rın teknolojik donanımlan ile ilişkili olduğundan, ilkel göçler, ilkel toplumda yaygın 

biçimde yaşanmıştır. Zorlayıcı ve zorunlu göç türlerinde harekete geçiren neden 

ekolojik bir baskı değildir. Devlet ya da eş değerdeki bir sosyal kurumun baskısı söz 

konusudur. Başka bir deyişle,yer değiştirme olgusunun bir ucunda devlet, ~er 

ucundaJse birey yer almaktadır (Petersen .1970:291). 
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Tekeli, zorlayıcı ya da zorunlu biçimde yaşanan yer de~iştirmelerin üç farklı kay

nagı olabilecegin i belirtmekte ve bunları " devletin belli amaçların ı sağlamak , savaş

lar sonuc unda yeniden uyum, dogaı afetierin sonuçlarından kaçınmak" olarak say

maktadır. İlk ikisinin devletle il işkisi açıktır, üçüncüsünde ise çözüm iç in devlete ge

reksinim vardır ve devlet bu aşamada devreye girerek sürece katılmaktadır (Tekeli , 

1990:49). Zorlayıcı ve zorunlu göçleri n her ikisi de baskı unsuru içermektedir. Bu 

iki göç arasındaki ayrım; zorlayıcı göçt e , göçe zorlanan kişilerin gitmek ya da kal

mak konus unda bir miktar gücü ellerinde tutması , zorunlu göçte bu tarz bir dayat

mayla karşı karşıya gelenlerin böyle bir güçlerin in olmamasıdır. 

Serbest göçte ise,göçün asıl nede ni göçmenlerin kendi iradesidir. Ne ilkel göçte 

oldugu g ibi fizyolojik gereksinimierin karşılaşmasında ortaya çıkan bir sorun, ne de 

zorlayıcı ve zorunlu göçteki pasif bir göçmen söz konusudur. Serbest göç türünde 

bireyle r özgür karar alıcılar durumundadır (Petersen,l970:291) . 

Uzaklık Kriterine Göre Göç Türleri 

Uzaklık Kriterinin (1) tanımladığı iki göç türü vardır. İç göç (ulusal göç) ve dış 

göç (uluslararası). Bu ayrımda, İç göç kavramı, ülke içindeki bir yerleşim birimin

den, yerleşmek üzere, yine ülke içinde ki bir başka yerleşim birimine yapılan nüfus 

hareketini anlatmaktadır. Başka bir deyişle, iç göç, ülke sınırlan dışına taşmayan 

göçtür. Ülke sınırlarının dış ına yapılan göç ise dış göçtür. Bu göç türünde,yerleşmek 

niyetiyle bir ülkeden bir başka ülkeye yapılan bir nüfus hareketi söz konusudur. (Ün

ver, 1972:77) 

Göç E tme Biçimine Göre Göç Türleri 

"Göç Etme biçimi" bakımından, üç farklı göç türünden söz etme k mümkündür. 

(Erder, 1995:1 10): Birincisi bireysel göçtür. Bu göç sürecinde bireyler göçün neden

leri ve sonuçlanna i lişkin daha kesin bilgiye sahiptir ve akılcı aktörler o larak hareket 

etmektedirler. Göçün nedenleri ve sonuçları konusunda bilgili olmaları , gidilecek ye

re i l işkin kesin ve geniş bir bilgiye sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Nitelige 

göre seçicilik gösteren bu göç türünde bi reylerin gidilecek yerle ilg ili beklentileri de 

oldukça yüksektir. İkinci göç türü kitlesel göçtür. Bu göç süreci toplumsal ekono

mik ya da politik nedenlerle ortaya çıkmakta ve göçün kaynaklandığı bölgedeki tüm 

katmanları içermektedir. Bu göç çog u zaman yukanda sözü edilen zorunlu göç tü

rüyle de örtüşebilmektedir. Üçüncü göç türü ise zincirleme göçtür. Bu göç sürecin-

(1) Dış ve Iç göç sınıflandırılmasında "uzaklık (mesafe)" kriıeri gerçekte bu farklılaşmayı 

karşılayamamakıadı r. Bunun yerine "s ınırı aşma"nın kriıer olarak alınması daha açık la· 

y ıcı olabilmekıe, "ulusal ve uluslararası" vurgusunu daha kolay vermektedir. 
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de göç karan bireysel ve özerk olarak degil , üyesi bulunulan (hane halkı , akraba gru
bu gibi) birime baglı olarak ve onları dikkate alarak verilmektedir. Bu göç biçimin

de önceden göç etmiş olanlarla aile ve akrabalıga dayalı olarak kurulan ilişki agı/şe
beke (neıworks) göç edecek bireylere gidilecek yere ilişkin bilgi sunmakta ve olası 

risk ve maliyetleri azaltmaktadır. 

Göçün Akım Yönüne Göre Göç T ürleri 

Göçün akım yönüne baglı olarak yapılan sınıfland.ırma ise kırdan-kente, ken• 
tcn-kente , kırdan-kıra ve kentten-kıra göçü içermektedir. (Akkayan . 
1979:25).Türkiye" deki yaygın olarak yaşanan ise kırdan-kente ve k entten-kente 
göç türleridir. (Bayhan, l996:179). Nitekim, kapitalist gelişmenin kendisi kır-kenl .,.e 

kent arasında eşitsi z bir gelişme yaratan bir dinamige sahip oldugu için diger iki göç 
türü (kırdan-kıra ve kentten-kıra) gene l egil imlerin dışında kalmaktadır. Kırdan

kente göçte, göçü veren ve alan birimler aç ı sından birbirinden farklı toplumsal yapı
lar yer almaktadır. Göçü veren birim olarak, "köy" toplumu, kurumsal yapı, ekono
mik etkinlikler, toplumsal i ş bölümü ve ilişki ler açısından , göçü a lan birim olan 
"kent" toplumdan farklı özelliklere sahiptir. Kentten-kente göç türünde ise göçün 
her iki ucunda da aynı toplumsal yapı yer almaktadır. 

Yapılan bu sınıflandı rmalar göz önüne alındıgında göçle ilgili tek bir kurumsal 
çerçevenin oluşturulmasındaki zorluklar daha iyi anlaş ılabilmekted i r. 

Göçe ilişkin K uramsal Yaklaşımlar 

Göçün kuramsal olarak açıklamasına ilişkin ilk çabalar Ravenstein 'in göç kanun
lannı oluşturdugu 1880 yı lı na uzanmaktadır. Ravenstein 'a göre insanlar sınırlı saya
da fırsatiann bulundugu yerlerden daha çok fırsat yakalayabilecekleri yerlere gider
ler. Gidilecek yerin seçimi "uıaklıga" baglı o larak yapılmaktadır (aktaran, Oberai ve 
Singh, 1983:25). 

Lee(I966)ise, Ravensıein'ın göç kanunlarını temel alarak göç eden bireyin algı
lanna etki eden faktörleri "anı lar ve eksi ler" olarak ikiye ayırmıştır (aktaran, Oberai 
ve Singh,l983:25). 

Kırdan kente emek aktanmına ilişkin ilk kapsamlı model ise I 950'1erde Le vis 
(1954)tarafından geliştirilmiştir. Bu bakış açısı jkili bir ekonomi yapısında göçün 
"denge kurucu" bir mekanizma oldugunu varsaymaktadır (aktaran Ersoy ,1985:9). 

Myrdal ( 1957) ise göçün "dengeleyici" bir mekanizma olduğu düşüncesine karşı 

çıkmaktadır. O na göre göç, azgel işmiş bölgedeki insan kaynagını gelişmiş bölgeye 
akıtarak bölgeler arası dengesizligin daha da derinleşmesine neden olmaktadır (akta
ran Ersoy , 1985: 11 ). Myrdal , göçün devamlılıgı nı sağlayan nedenin, önceki göçlerin 
yaranığı "çogaıtan etkisi" (cumulative causation) oldugunu belirtmektedir. Myrdal , 
bu süreçte çogaltan işlev i gören alt ı sosyo ekonomik faktörden söz etmektedir: gelir 
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dagılımı, toprak dagılımı, tanının örgütlenmesi, kültür, insan kaynagının bölgesel da
gı lırru ve işin toplumsal anlam ı (2) (aktaran, Massey v.d., 1993: 45 1-454). 

Todaro da Lewis gibi,göçü,bölgeler arası ücret farklılıklarının giderilmesine kat

kıda bulunan olumlu bir nüfus hareketi olarak ele almaktadır . Göç karannın ,öncelik

le çogu finansal , fakat aynı zamanda ps ikolojik de olan kazanç ve maliyetierin ,akılcı 

ekonomik hesaplanınaları sonucu ortaya çıkugını belirtmektedir. (Todaro, 1969:131-

135). Todaro, daha sonraki çalışma larında,kentsel emek gücünün formel ve enformel 

sektör arasında dagılmış oldugunu be(jrtmektedir. (Oberai ve Singh ,1983:28-29). 

Göç olgusunu daha mikro düzeyde çözümleyen Sjaastad (1962) ise ,göç kararının 
zaman içinde ortaya çıkacak kazanç ve maliyetierin hesaplanması sonucunda alınan 
bir yaunm karan oldugunu ileri sürmektedir. Bu yaklaşımda kazançlar "parasal ve 
parasal o lmayan" biçiminde ikiye ayrılmaktadır (aktaranlar, Mu Ider, 1993:21; Obe
rai ve Singh; 1983:27). 

Psikolog olan De jong ve Fawcett ( 1981) de "De ger - Beklenti Modeli" olarak 
adland ı rılan yaklaşımlarında göç kararının alınmasında bireysel düzeydeki degişken

lere dayalı analizlere girişmişlerdir. Bireylerin farklı amaçlaona yükledikleri öneme 
dayalı olarak ortaya çıkan hiyerarşi, göç karannın alınmasındaki bireysel farklılıkla
n açıklamakta ve neden bazılan göç ederken digerleri etmiyor sorusunu yan ı tlamak

tadır (aktaran, Mulder,l993:21-22). 

Marksist gelenek içinde yer alan kurarncı lar ise, göçü, sermaye birikim süreçleri 
ve eşitsiz gelişmenin maddi ve yapısal süreçleri ile açıklamanın önemini belirunek
tedi rle r. Bu görüşe göre, göçü, kentlerde yaratugı "yedek işgücü ordusu" bağlamın
da açıklamak daha anlamlı olmaktadır. Casıles ve Kosack'a göre sermaye birikim sü
recinde sanayinin yarı-nitelikli ve niteliksiz işgücüne yönelik oluşan talebi , kırsal 

sektördeki nüfusu harekete geçirmekte ve kentlerde bir "yedek işgücü ordusu" oluş

tu rmaktadır (aktaran , Miles ve Satzewich, 1990:338). İş gücünün sürekli yedeklen
mesi, sermaye birikimi ve kapitalist ekonomi nin gelişimi için gereklidir (İçduygu 
v.d, 1998:213). 

Portes'e (1978:5-35) göre ise, kapitalist dünyada göçün önemi taşıd ığı iki özelli
ğe baglıdır. Birincisi, göçün kapital ist ekonomik gelişmede gene lli k le temel bir rol 
oynaya n insan kaynagını sağlamas ı ; ikincisi, göçün, az gelişmiş ü lkele rde, çalışan 

(2) Böhning ( 1972)ve Piore ( 1979) • ye göre çok sayıda göçmenin belirli meslek guruplano
da yogunlaşması durumunda bu meslekler toplum içinde "göçmen meslegi" olarak ta
nımlamaya başlamaktadır. Bunun sonucunda kültürel olarak damgalanmış ve yerli işçi
ler için uygun olmadıgı düşünülen bir meslek kategorisi ortaya çıkmakta ve yerl i işçiler 
bu işlerde çalışmak istememektedirler. Aslında bu damgaianma söz konusu işlerin do
gasından degil göçmenlerin sayıca bu işlerde birikmiş olmasından kaynaklanmaktadır 
(aktaran, Massey v.d.l993:453). 
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kesimlerin bulunduklan konurnlara ait engel ve sınırlılıkları aşmak için bir yol sun
masıdır (Portes, l 978:40-47). 

Göçü açıklamaya yönelik kurarnsal çabaların çeşitli li~, bu olgunun çok yönlülü
ğünü ortaya koymak bakımından anlamlıdu. Göç olgusu her bir disiplin için farklı 
veriler sunmakta ve farklı sorun alanları yaratmaktad ır. Günümüzde göç olgusunun 
tüm boyutları ile anl aşılabilmesi yalnızca bir çözümleme düzeyine bag lı kalınarak ya 
da bir disiplini n araçlarını kullanarak başanlamamaktadır. Göçte ilgili açıklamalann 
"bir nüfus akırru sonucu bazı yerler dolarken bazılannın boşalması" biçimindeki bir 
çözümleme düzeyi ile sınırlı kalması göçün neden ve sonuçlarına, göç süreci sonun
da ortaya çıkan uyum sorunlan ve mekanizmalan na ve geriye dönüş dinamiklerine 
ait verilere ulaşmayı engellemektedir. Çünkü göç, "durağan birolgu olmayıp, neden
leri ve sonuçlanyla birlikte algılanması gereken bir süreçtir" (İçduygu ve Üna
lan,l998;38-51). 

Göçün Nedenleri 

Göç kurarnlarında göçün nedenlerine ilişldn açıklamalar, esas olarak, kır-kent gö
çü üzerinedir. Bunun nedeni, kapitalizmin mekansal gelişme dinamiğinin temel ola
rak kırdan kente doğru bir demografik geçiş sürecine dayanıyor olmasıdır. Bu dog
rultuda, özellikle 1960'lardan başlayarak gelişen göç yazınında göç olgusu, kentler
de sanayi üretiminin gelişmesini doğrudan ve dotaylı sonuçlarının etkisiyle kırda ya
şanan çözülmeler ve kentlerdeki nüfus yogunlaşması kapsamında ele alınrruştır. Bu 
nedenle göç çalışmalarının analiz ettiği verile r, kentleşnıe verileri ile iç içe geçmiş, 
bugüne kadar göç konusunda ulaşılan bilgiler de daha çok kırdan-kente göç türü ile 
ilgili olmuştur. 

Göç kuramlarının birçoğu, toplumdaki değişimlere bireysel düzeyde nasıl uyum 
sağlandığı nı inceleyen mikro kuramlardır. Göçü sistem düzeyinde açıklamak savın
da olan kurarnlar da genellikle mikro yaklaşımların alışkanlıklanndan kopamarnak
tadırlar (Tekeli ve Erder, 1978:197). Böyle olunca da, göçün ortayaçılaşı daha çok 
bireylerin güdüleıine dayanılarak açıklanmaktadır. Oysa göç, yukarıda da belirtildi
ği gibi,ekonornik , politik ve toplumsal dönüşümlerin bir sonucu olarak yaşanmak

tadır (İçduygu, 1998:1; İçduygu ve Ünalan, 1998:42). Tarihsel olarak da, sanayi
leşme ve ekonomik gelişmeye, işgücü talebi içindeki kent merkezlerine dogru yaşa
nan büyük göç hareketleri eşlik ettiğinden (Oberai, I 983:8), göç olgusu, kır toplumu
nun çözülmesi , sanayileşme süreçleri ve bu süreçlerde kentler ve bölgeler arasında 
ortaya çıkan gelişmişlik farklan ile doğrudan ilişkisi kurularak değerlendiıilmekte
dir. 

Göç tiplerinden en çok bilineni, toplumda sanayileşmeye paralel olarak ortaya çı
kan kırsal alandan kentlere doğru olan göçtür (Tekeli ve Erder, 1978:24). Bu çerçe
vede, sanayileşme ve kentleşme olgularına paralel olarak toplumda tek yönlü bir göç 
hareketi yaşanmaktadır. Bu göç hareketinin nedenleri evrensel bir geçerlilik taşıyan 
iki başlık altında incelenmektedir: 1) göçü a la n birimin çekim gücü ya da çekiciliği; 
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2) göçü veren birimin dayanılmaz koşulları ya da iticiligi. Degişik insanları degişik 
yerlerden göç ettiren bu itme ve çekme gücünün bir bileşkesidir. Bu güçler de eko

nomik, politik, toplumsal ve bireysel koşulların karmaşık bir fonksiyonudur. (Şanlı , 

1976:78). 

Kentleşme sürecinde, sanayileşmeye koşuı olarak yaşanan kırsal alandaki yapı 

dönüşümleri göçün temel kaynakları olarak görülmekte (Ecevit, 1996:493) ve "kınn 

iticiligi"ni ifade etmektedir. Kırdan göçler, bir yandan aşırı nüfus artışı diger yandan 

tarımsal üretimde kullanılan yeni tekniklerin , bu sektörde çalışanları üretim sürecinin 

dışına i tmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yeterli düzeyde olmasa bile, kapitaliz

min tanmsal yapılara girişi ile birlikte, kırsal alandaki geçimi ik hane ekonomisi, gi

derek pazara yönelik üretime dönüşmeye başlamıştır (Çabuk, 1996:503). Tanmsal 

üretimde insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçilmesi, tarım topraklannın 

mülkiyerindeki dengesizlik ve büyük tarımsal işletmelerin artışı sonucunda ortaya çı

kan işsizlik ve topraksızlaşma, kırsal nüfusa hareketlilik kazandımuşur. Ayrıca, ta

rım ve sanayi kesimlerindeki ücret farklılıklan , gizli ve açık işsizlik, toprak yeıersiz

Jigi ve verimsizligi , ıanm kredilerinin açılmasındaki eşitsizlik de kırsal nüfus hare

ketliligini arttıran nedenler arasındadır (Tekeli ve Erder, 1978:14-21 ; Oberai ve 

Singh, 1983:30). 

Göç üzerine yapılan çok sayıda araştırma insanların büyük çogunlugunun ekono

mik nedenlerle göç eıtigin i ortaya çıkarmaktadır (Gilbert ve Gugler, 1984:52). Göç 

kararının alınışında ekonomik hesaplamalar birinci l önemdedir. Buna karşılık, kente 

göç etme konusunda, kişiler üzerinde maddi kazanımlar dışındaki faktörlerin etkili 

oldugunu dile getiren görüşler de bulunmaktadır (Gedik, 1994:214; Gilbert ve Gug

ler, 1984:52). Bu görüşlere göre, kır ve kent arasındaki fırsatların tartılması , sadece 

iş ve geli r/ücret açısından yapılmayıp aynı zamanda kentsel refah ve olanakları da 

içermektedir. Özell ikle, kırsal bölgelerde okulların açılmasıyla birlikte, kı rda yaşa
yan daha genç kesimler arasında bir grup, egitimlerini ilerletınek ve becerilerini ge

liştirmek için göçe karar verirken, digerleri de, k ırsal yaşam tarzınw sundugu olanak

lardan tatmin olmadıklan için göç etmektedir. Bunlar kentsel alanları çekim merke

zi haline getiren fakıörlerdir. 

Göçmenler tarafından kent yaşamına ilişkin olarak algı lanan bir diğer olanak ise, 

kentin degişik ve karşıt inançlara, düşüncelere sahip insanları bir arada tutan kozmo

polit yapısıdır. Bu yapısıyla kent bir kan davası kurbanı ya da yerli halk tarafından 

"suçlu" görülmüş bir kişi için bir s ı gı nak olabilmektedir. Bunun yamnda, özellikle 

genç kuşaklar iç in "kente gelmek" kişilere bir gurur ya da ilerleme hissi verebilmek

tedir. Ancak, bunlar önemli faktörler olmakla birlikte ekonomik fırsatlar kadar etkili 

degildirler (Şanlı, 1976:80). 

Önemli bir açıklayıcılık gücüne sahip olmakla birlikte, kentin çelciciligi ile kırın 
iticiligi göç sürecini belirleyen tek etken degildir. Bu süreçte ulaşım ve i letişim alt-
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yapısına ilişkin teknolojik gelişmeler de göçü hızlandırınaktadır. İleti şim araçlarının 
gelişimi kırda yaşayanları "d ışandaki yaşam" konusunda bilgi sahibi yapmakta ve 

ulaşım sistemindeki gelişmeler de aynı şekilde kırdaki nüfusun hareketliliğini artır

maktadır (Kılınçaslan, 1976:160). Ulaşım ve iletişim araçlanndaki bu gelişmeler 

" iletici" etmenler olarak göç nedenleri arasında yer almaktadır {içduygu ve Sirkeci , 

1999:268). 

Tanındaki düşük gelir, işsizlik ve eksik istihdam , kentteki ücret farklılaşmalan ve 

iş olanaklan, toplums al ve kültürel fırsatlar ulaşım ve iletişim teknolojilerindek.i ge

lişmeler, insanların göç etme nedenleri arasında yer alsa bile, göçler sonucu oluşan 

yeni koşullar da, göçü ortaya çıkannada bağımsız bir faktör olarak işlemektedir. Ör

neğin , gelişmiş ülkelerde, göçün başlamasının ardından , kentlerde, göçmenlerin 

kentsel olanaklara erişmesi, belli haklardan yararlanması , daha iyi muamele görme

leri için bir yasal çerçevenin oluşturulması amacıyla , özel ve gönüllü örgütlenmeler 

ortaya çıkmak tadır. Bu örgütler, danışmanlık yaparak, sosyal hizmetler sunarak, ka

lacak yer sağlayarak göçmenlere yardım etkinlikleri geçekleştinnelctedirler. Bazı 

araştırmacılar , zaman geçtikçe kurumsallaşan bu örgütlerin , göçmenler için yabancı 

olan bir emek piyasasına gi riş mücadelesinde, toplumsal bir birikim (social capital) 

sağlayarak , yeni göç! ere neden oldugunu belirtmektedir (Massey v.d, 1 993:450). Ge

lişmiş ülkelerdeki bu kurumların göçü hızlandıran i şlevini , azgelişmiş ülkelerde, göç

menlerin kendi aralarında gelişen haberleşme şebekesinin yerine getirdiği çeşitli 

araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur (Massey v.d., 1993:450; Gedik, 

1994:2 15; Tekeli ve Erder, 1978: 149). Sözü edilen araştırmacılara göre, göçmenle

rin geldikleri yerle kurdukları ilişki agları, göç etmeyip yerinde kalanlar ile iletişimi n 

sürmesini ve bilgi alış-verişini sağlayan önemli bir etmendir. Akrabalık, arkadaşlık 

ya da ortak topluluk kökenine dayanan bu ilişkinin , yeni göç edecek olanlar açısın

dan göçün maliyet ve risklerini azaltacak toplumsal birikimler sagladığı ve böylece 
göçü arttıncı bir işlev gördüğü belirtilmektedir. 

Kırdan kente göçü arttıran faktörlerden biri de devlet politikalandır. Daha önce 

sözü edildigi gibi, bazı zamanlarda devlet bir baskı mekanizması olarak toplumda gö

nüllü olmayan yer değiştirmelere (zorunlu ve zorlayıcı göçler) neden olabilmektedir. 

Devlet bu müdahaleyi belirli politik çıkarlar doğrultusunda ya da savaş durumların

da gerçekleştirmektedir. Bunun yanında, devletin sermaye birikim sürecine uygun 

olarak izledigi poli tikaların da kentlerin çekiciliklerini arttırarak, nüfusun kırsal ve 

kentsel alanda yeniden dağıtımına etkide bulunduğu görülmektedir. Örneğin , kentler

deki sanayi altyapısının hı zla geliştirilmesine yönelik politikalar ile toplumsal ve ka

musal hizmet yatırımlarının ağırlıklı olarak kentlerde yapılmasını öngören politika

ların kırsal bölgedeki nüfusun kentlere do~ru hareketini arttırması bu çerçevede orta

ya çıkmaktadır . 

120 SOSYAL IIIUIETSEMPOZYUM U '99 



Son olarak, kentleşme süreçlerinde önemli bir yer tutan kentler ve bölgeler ara
sındaki göç hareketlerine de de~inmek gerekmektedir. Türkiye'de de 1970'1erle bir
likte, kırdan kenıe göçün yanında, göç ha reketleri içindeki a~trlı~ı artmaya başlayan 

bu göç hareketi (İçduygu ve Ünalan, 1998:44; Peker, 1999:297), kapitalisı (eşitsiz) 

gelişmenin yaratu~ı mekansal dengesizi ik ierin belirginleşınesine baglı o larak ortaya 
çıkmaktadır . Kentler ve bölgeler arasında , iş ve istihdam olanaklarından, ücret, gel ir 
ve sosyo-kültürel gelişmişlik düzeyinde n kaynaklanan farklılıklar, azgelişmiş olan
dan, gelişmiş olan yerlere do~ru tek yönlü bir göç hareketine neden olmaktadır. Söz 
konusu göç hareketleri, Türkiye'de daha çok, kırdan kente göç edenlerin , göç ettik
leri kentlerdeki istihdam ve gelir olanaklarının yetersiz kalması nedeniyle, bir süre 
sonra daha geli şkin kent merkezlerine göçü biçiminde gündeme geldig i için, aşama

lı göç çerçevesinde degerlendirilmektedir. Sonuç olarak, göç ve kentleş me süreçleri
ni anlamak bakımından önem taşıyan, kentler ve bölgeler arasındaki göç hareketleri
nin ortaya çıkmasında, ekonomik nedenlerin, kır-kent göçüne ora nla, daha a~ırlıklı 

olarak ro l oynadıgını söylemek mümkündür. 

Göçün Sonuçları 

Göçler, he m göçü veren, hem de göçü alan birimler üzerinde önemli etkiler ya
ratmaktadır . Bu durum, göç olgusunun sonuçları irdelenirken, göç ekseninin iki 
ucundaki mekansal birimlerin ayrı ayrı ele alınmasını gerektirmektedir. 

Göçü Veren Birim Üzerindeki Sonuçları 

Hem kırdan kente hem de kentten ke nte gerçekleşen göçlerde, göçü veren birimin 
ekonomik , toplumsal ve külıürel yaşamında olumlu ve olumsuz degişirnler ortaya 
çıkmakta olup, bu durum göçün seçic i yapısından kaynaklanmaktadır. Çünkü, göç 
edenler içinde daha çok üretim yapabilecek genç ve üretken erkek nüfus yer almak
tadır. Göçü veren birimde üretim için gerekli nüfusun yitirilmesine neden oldu~u 
için, yogun ve ki tlesel göçler, göç veren toplumunun ekonomik yaşammda olumsuz 
sonuçlar yaratabilmektedir. Bu alanlarda n, büyük kenı merkezlerine dog ru gerçekle
şen nüfus hareketleri, yalnızca bir işgücü kaybına neden olmamakta, aynı zamanda, 
maddi serm aye ve diger ekonomik kaynakların da bell i kentsel merkeziere akarak 
orada yogunlaşmasına neden olmaktadır. Böylece, nüfusun üretken kesiminin ve ser
mayenin yer de~iştirmesine ba~lı olarak göç veren bölgenin gelişme luzı düşmekte

dir. Bu durum , gerek kır-kent arasındaki gerekse kentler arasındaki eşitsizlikleri art
ııran bir etkiye sahiptir. Bu da, sonraki süreçte, göçü daha da arıuran bir etkide bu
lunmaktadır. Bununla birlikte, özellikle ke ntler arasında gerçekleşen göçlerde, kişi
lerin yer degiştirmesinin, göçü veren kentlerde, nüfusun azalmasına, pazarın daral
masına ve böylece, e konomik canlılıgın yitirilmesine de neden oldugu belirtilmekte
dir (Şan lı , 1976:83; Tekeli, 1998 a: 1 6). 

Diger yandan , kırdan kente göç edenlerin kır ile sürdürdükleri ilişki ler, kı rı n top
lumsal ve kültürel yaşamında çeş itl i degişimlere neden olmaktadır. Oberai ve 
Singh' in ( 1 983:37) de belintigi gibi , göçmenler kentte ögrendikleri yeni bilgi leri , dü-
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şünce ve pratikleri kıra taşıyarak kır toplumunda a lternatif yaşam biçimlerinin oluş
turulmasına aracı lık etmektedirler. Bu durum kır toplumunun deger ve yargıları üze

rinde dönüştürücü etkiler yaraıabilmektedir. 

Göçü Alan Birim Üzerindeki Sonuçları 

Özellikle sanay i devriminden bu yana, mekansal gelişmeler açısından ortaya çı
kan genel egilim dogrulrusunda, göç sürecinde göçü alan birim olarak kentler öne 

çıkmaktadır . Bu nedenle, göçün, göçü alan birim ü zeri ndeki sonuçlannın değerlendi
rilmesi, genellikle, kent mekanı üzerinden yapılmaktadır. 

Göç, özellikle, yogun ve kontrolsüz biçimde yaşandığı dönemlerde kentin ekono
mik, toplumsal, kültürel ve politik yaşamına damgasını vuran bir olgu olarak ortaya 
çıkmaktadır . Göçün yoğun ve kontrolsüz biç imde yaşanması , bu olgunun kentler 

üzerindeki etkisini arıuran önemli bir unsurdur. Göç ve kentsel gelişmeler arasında

ki ilişkiler üzerine yapılan çalışmalar , kentsel s is temde göçün yarattıgı etkilerin baş
lıca beş boyutta e le alınması gerektigini ortaya koymaktadır (Tekeli ve Erder, 1978; 
Portes, 1978; Mingione, 1981; Oberai ve Singh, 1983; İçduygu v.d., 1998). Bunlar, 
göçün istihdam ve kentsel işgücü, ücretler, kent mekanı , kent yönetimi ve kentin kül
türel yapısı üzerindeki e tkileridir. 

istihdam ve Kentsel İşgücü Üzerindeki Etkileri 

Göçün, kentteki istihdam yapısı ve düzeyine etkisi devletin belli bir istihdam dü
zeyi sagıama veya i şsizfiği toplumsal ve politik kaygılarla belli birdüzeyde tutma ça
bası göz önünde tutularak incelenmelidir. Bu çabayı, Batı Avrupa ülkelerinde sosyal 
refah devletinin , Keynesçi tam istihdam politikası doğrultusunda, istihdamı yüksel
terek iç pazarı caniandı rma ve işsizligin yarattığı toplumsal gerilinıleri ortadan kal
dırma kaygısıyla başvurduğu uygulamalarda daha açık biçimde gönnek mümkündür. 
Özellikle, i şsizligin yüksek boyutlara vardıgı dönemlerde devletin atıl durumdaki nü
fusun en azından bir kısmını istihdam etme zorunluluğunun bclirdigi ve sermaye bi
rikim sürecinin buna olanak tanıdıgı durumlarda, göç, istihdam anuran bir etkiye sa

hip olmaktadır. Bu türde n politikalarla istihdarrun arttırılması kentlerde hizmet sek
törünün genişlemesinin de nedenlerinden biridir. Bu durum özellikle, gelişmiş ülke
ler için geçerli olmakla birlikte, ulusal kalkınmacılık politikalarını izleyen çeşitli az
gelişmiş ülkelerin de bu yolla kamu iktisadi teşekküllerinde ve hizmet sektöründe is

tihdanu anunnaya çalışugı da görülmektedir. 

Ekonomide teknolojik yenileme ve işgücü tasarrufu sağlayan makine kullarurrun
dan kaçınan emek yogun bir üretim anlay ışının varlığı durumunda da, göçmen nüfus, 
sunduğu ucuz emek olanağı ile istihdamı arturan bir etkide bulunmaktadır (Obcrai ve 

Singh, 1983:4 1 ). 

Göçmenlerin kentsel işgücüne etkisi ise, göçmenle rin özelliklerine baglı olara k 
çeşitli farklılıklar göstermektedir. Göç eden grup içerisinde genç ve üretken nüfus ço
ğunlukta ise, bunların vardıkları yer açısından, işgücünün genç yaş oranını yükseltti-
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ğinden, olumlu katkıları olacağı varsayılabilir. Yine, bunların belli niteliklere sahip 
olarak gelmesi de, kenısel ekonomi açısından bir kwınım sağlamaktadır. 

Ne var ki bu olumlu luk, özellikle tam istihdamayakın bir işgücü piyasasının söz 
konusu oldu~u kentsel sistemlerde geçerlilik taşımaktadır. Bunun dışında kalan ör· 
neklerde ise, işgücü piyasasının taraflarından olan işçi sını fının , ekonomik ve örgüt· 
sel çıkarları açısından olumsuz, işverenler açısından ise olumlu etki leri olmaktadır. 
Bunun nedeni, göçmenlerin büyük ço~unlu~unun kentsel işgücü piyasasında emeği
ni sermayeye pazadamak durumunda olmasıdır. Nitekim, göçün kentsel sınıflar üze· 
rindeki etkisi, daha çok göç ve işçi s ınıfı arasındaki ilişki temelinde ele alınmaktadır. 
Bu ilişki dolaysız ve kesindir, çünkü göçler, kentsel sektörde bir iş bulma mücadele
si ile başlayan bir "işçileşme" sürecini de beraberinde gelinnektedir (İçduygu v.d., 
)998:211). 

Bu ilişkinin çözümlenmesi ise "çüte pazar" ve ''yedek işgücü ordusu" kavram· 
lannın içeren bir kuramsal yakl aşım yoluyla yapılmaktadır. Çüte pazar yaklaşımı, 
işgücü pazarının "formel" ve "enformel" sektörlere aynştığını vurgulamaktadır. For· 
mel sektör, nite likli işgücü gerektiren yani eğitilmiş ve iş deneyimine sahip ise, kıs
mi ya da bütün olarak devlet düzenlemesinin dışında, niteliksiz ve yarı nitelikli i şçi· 
leri n istihdam edildiği, düşük ücretli, emek yoğun, süreksiz ve güvencesiz işleri içer· 
mektedir. Enformel sektör, en çok da azgelişmiş ülkelerdeki kıt sermaye ve bol emek 
koşullarında gelişme olanağı bulmaktadır (İçduygu v.d., 1998:2 13; Portes, 1978:45). 

Kentsel işgücü piyasası açısından , a~ulıklı olarak, niteliksiz işgücü sunan göç· 
menler, işe girişte, kurumsal engellerin bulunmadığı enformel sektö re yönelmekte· 
dir. Enformel sektördeki i şlerin en bilineni "inşaat işçil iği"dir. Bunun yanında hamal
lık, eski eşya taınirci liği , seyyar satıcılık , tabiacılık vb. de enformel sektör iş leri ola
rak tanımlanmaktadır (Tekeli , 1977:56; Portes, 1978, 1978:46; Ekin, 1995:73). 

Daha ö nce değini lmiş olan yedek işgücü ordusu kavramı ise , " kapitalist ekono
minin çalışan işç ilerin pazarlık gücünün zayıftatan bir işgücü potans iyelini el altında 
bulundurdu~unu" vurgulayan Marksist analize dayandırılmaktadır. Bu yaklaşıma gö· 
re, göçme nle r , kullanıma hazır bir işgücü potansiyeli yaratarak işçilerin ücret ve di· 
ğer kazanımlar konusundaki pazarlık gücünü azalımakla ve işçi hareketinin birliğini 

parçalamaktadır (İçduygu v.d., 1998:2 13) (3). 

Göçmenlerin rolü daha çok yerli işçilerin örgütsel çabalarını etkisiz hale getirmek 
ve ücret leri yüksek olan örgütlü işçilerin yerini almak biçiminde ortaya çıkmaktadır 
(Pones, 1978:32). Böylelikle, bir yandan , formel sektördeki örgütlü ve kurumsallaş· 

mış işçi kesiminin pazarlık koşulları yok edilirken, diğer yandan, enforme l sektörde· 

(3) Bu yedek işgücü ordusunun, sadece sOrekli işsizleri de~il , çifte Pazar yaklaşı mında dile 
getirilen enformel sckıör çalışanlarını da içerdij!i belirtilmektedir. Bkz . İçduygu v.d. 
1998:2 13. 
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ki göçmen işçilere, ekonomik ve demokratik hakJannın tanınmamas ı yoluy la, bu iş
çilerin kentsel i şverenler ve devlet karşısında zayı f ve savunmasız kalmas ı saglan
maktadır (İçduygu v.d., 1998:214). Bu koşullarda göç, işçi leri ayrıcalık ve rekabet 
yaratarak bölen bir m ekanizma olarak iş lemektedir (Yurtsever, 1996:45). 

Sınıfsal konumlarının yanısı ra göçmenle r etnik ve dinsel kimlikleri nede niyle de 
iş ararken aynmcılıga uğrayabilmektcdir (Oberai ve Singh, 1983:41). Kentsel işve

renlerce bilenen etnik ve dinsel fark lılıklar, işç i s ını fı içinde ayrışmalam yol açmak
ta ve homojenliği bozarak sınıfsal örgütlenme nin ö nünü kesmcde kullanılmaktadır. 

Göçün işçi sınıfı üzerindeki bir etkisi de, ke ntteki arsa spekülasyonu (kent toprak
larının değerinin hızlı ve yapay bir biçimde şişirilmesi) aracılığıyla onaya çıkmakta
dır. Mingione , arsa s pe külasyonunu, gelişmiş ül ke kentlerinde işç i sınıfını de ne tim ve 
baskı altına tutman ın bir yolu olarak değerlendirmektedir. Bu görüşe göre, ke ntlere 
yönelen yoğun göç akımları sonucu, anan konut gereksinimi sınırlı olma özell igi ni 
taşıyan kentsel toprakların fiyatlannda sürekli bi r artışa neden olmaktadır. Ayrıca bu 
durum, işçi sınıfının , ö zellikle de yeni göç etmiş kesimlerinin kent merkezinde n uzak 
(ucuz arsa ve konut nedeniyle) yerlerde altyapısı yetersiz mekanlarda yaşamasına ve 
ekstra ulaşım giderleriyle karşı karşıya gelmes ine de neden olmaktadır. Bu durum 
Türkiye gibi azgelişmiş ülkelerde yansıması ola n gecekondutaşma konut sorununun 
çözümüne yol açsa d a, bunların saglıksı z, düşük s tandani ı ve altyapıdan yoksun ko
nut çevrelerinde oturmalarına neden olarak, yaşam koşullarını olumsuz biçimde e tki
lemektedir. 

Göçün kentsel işgücü piyasasında yarattığı degişikliklerin başında gelen işsizlik , 

işçi sın ıfı üzerinde dolaysız etkiler yaparak, kentsel gelişmeleri etkilemektedir. İşsiz
lik aynı zamanda, kente göçün en önemli nedenidir (Bayhan, 1996:184). Göçün sana
yileşmeye paralel olarak gerçekleşmedi~i durumlarda kırdaki işsizlik sorunlan kentle
re taşınrruş olmaktadı r. Sonuç olarak, azgelişmiş ülke lerde, göç, kentsel sistem içinde 
işsizlik oranını yükseltme ktedir. 

Aynca, "göçmen! ik" konuınianna ba~lı olarak, göç edenlerin kentlerde yeriiie rin 
sahip olduğu bağlan ula rdan (ilişki agları) yoksun olması , göçmen işçilerin iş bulma 
şansını görece azalta n bir etmendir. Bu durum özellikle, kırdan kente göçün ilk dö
nemlerinde daha yogun olarak yaşanan bir durumdur. Bu bağlamda, daha önce de de
ğinildi~i gibi, zamanla göçmenlerin de kendi aralarında özellikle, iş bulma ve barına 
konulannın çözümünde e nformel ilişki a~larının geliş tiği yapılan alan araştırmaların

da onaya konulmakla (M assey v.d., 1993; Gedik , 1994; Tekeli ve Erder, 1978) bir
likte, bu insanların işgücü piyasasındaki konumları daha zayıf olmaya devam e tme k
tedi r. 

Ücretler Dolayımından Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri 

Göçün ücretler üzerindeki etkisinin en önemli göste rgesi. yogun ve hızlı biç imde 
yaşandıgı dönemlerde yarattığ ı yüksek işgücü sunumuyla, ücretler düzeyini düşür
mesidir (Obcrai ve Singh, 1 983:45). Bunun yanında , göçmenlerin işgücü piyasasın-
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da kendile rine ancak, süreksiz, güvencesiz i ş lerde istihdam olanag ı bulabi ldigi du
rumlarda, göç düşük ücretle çalışıırman ın gelişmesine de yol açan bir faktör olmakta
dır. Bu nedenle, göç olgusu, göçmenlerin gerek işgücü piyasasına giriş leri nin çogu du
rumda ücretleri düşürücü etkiler yaratması, gerekse de kentin örgütlü ve kurumsallaş
rruş yerli işçi lerinin sahip oldugu avantajlardan yoksun olması onun alt katmanlan 
aleyhine arttırmaktadır. Göç, ayrıca, gelir ve olanaklar bakımından işçi sınıfının ken
di içinde de ayrıcalı klı konumda olan kesimler (aristokrat işçi) yaratmakta ve bu da sı
nıfın kendi iç inde eşitsiz bir gelir dagılırrunın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Zorunlu biçimde göç edenler ise, göçmenlerin , kentsel işgücü piyasasında, istih
dam ve gelir açı sından karşı laştıkları eşitsizlikleri daha agır biçimde yaşamaktadır

lar. Kentteki gelir dagılım ı eşitsizl i ğinden en büyük payı bu kesim almaktadır (4). 
Göçmenlerin yedek işgücü ordusu olarak i şçi sınıfının gelir ve diğer kazanımlan üze
rinde yarattıgı olumsuz etkiler zorunlu göçler söz konusu olduğunda iki katına çık
maktadır. 

Kent Mekanı Üzerindeki Etkileri 

Uzun bir sanayileşme sürecinde mekansal kalıpların degişmesi ne neden olan te
mel faktör o larak değerlendirilen göçleri n (Mingione, 1981 : 126), kent mekanı üze
rindeki e n ö nemli etkisi, kentlerin dagınık büyümesidir. Yogun göçlerin doğurdugu 
konut tale bi , kentlerde "yetersiz konut sorunu"nu ortaya çıkarmaktadır. Nüfusun hız
la artmaya devam etmesi, yükselen bir konut talebine paralel olarak, arsa spekülas
yonunu yaratmakta ve s ınırlı olanaklara sahip çok sayıdaki göçme n i kentin dış böl
gelerine ya da düşük standart! ı alanlara yerleşmeye zorlamaktadır. Azgelişmiş ülke
lerde bu d urumun sonucu olarak, kentsel hizmetlerden yoksun durumdaki bölgelere 
itilen göçme nler kendi emekleriyle, izi nsiz ve düşük standart! ı konutlar (gecekondu) 
inşa ede rek kısa bir süre sonra kendi yaşam alanlarını kurmakta, böylece göç olgusu 
bir yandan kentin kontrolsüz biçimde yayılması na neden olurken, d iğer yandan da 
kentteki me kansal ayrımlaşmalar üzerinde de etkili olmaktadı r. Göç, kentteki mekan
sal ayrıml aşmaları derinleştiren etki lerde bulunurken, yoksulluğun mekansal olarak 
yoğunlaşmasına ve belli kes imlerin kentsel hizmetlerden ve altyapıdan yoksun kal
masına da neden olmaktadır. Çünkü, kentte, göçmenlerin çogunlukta oldugu bölge
ler, kozmopol it ve devingen yapılarıyla, kente yeni göç edenleri çekmekte ve kent 
içinde belli mekanların "göçmen mekanları/mahalleleri" olarak beli rmesi ne yol aça
rak, yoksullugun mekansal olarak yogunlaşmasına etkide bulunmaktadır. 

Tarihi ve kültürel yapıların tahrip edilmesi veya bazı durumlarda kentsel rantlar
dan pay almak ve konut gereksinimi karşılamak üzere yakılıp yı kılması da göçün 
kent mekanı üzerinde yaratugı olumsuz bir sonuçtur. 

(4) Burada zorunlu göçler sonucu kente gelenler içinde sennaye ve meslek sahibi kesimle
rin de bulundugu ve söz konusu ayrımcı l ı kla karşı karşıya kalacakların işçi sın ı fına da
hil olacak kesimler oldugu belirtilmelidir. 
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Kent Yönetimi Üzerindeki Etkileri 

Göç, özellikle kentlerin nüfusunun büyük miktarlarda artmasına ve kentin çarpık 
büyümesine neden oldugu hızlı kentleşme dönemlerinde, kent yönetimlerini de önem
li ölçüde etkileyen bir olgudur. Bu durumu, göçmenlerin, kentin altyapısı tamamlan
mış, belediye hizmetlerinden düzenli biçimde yararlanan konut alanlannda kendisine 
yer bulamayıp, kentin çevresindeki sözü edilen olanaklardan yoksun alanlarda kaçak 
yapılaşmaya yönelmek durumunda kaldıgı, Türkiye gibi azgelişmiş ülkelerin, 
ı 950'1erden başlayarak yaşadıgı kentleşmc deneyimlerinde izlemek mümkündür. 

Kırdan-kente göçlerin büyük artış gösterd ig i ve hızlı kentleşmenin yaşandığı 

1950'1crden beri, Türkiye'de kent yönetimleri anan nüfusun, yol, su, kanalizasyon, 
ulaşım, ısınma, çöp toplama, yeşil alan gibi aci l ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken , 

göçmenlerin kurduklan "gecckondu alanlanndaki gelişmeleri meşrulaştırma ve bu 
alanlara minimum altyapı sağlama sorunlaoyla karşı karşıya kalmıştır" (Tekeli, 
1992:133). Tekeli, bunun kent yönetimlerini adeta bir kriz yöneticisi haline getirdi
gini belirtmektedir ( 1992: 1 33). 1970'1erden başlayarak, Ankara, istanbul , İzmir gi
bi büyük kentlerde gecckondulu göçmen nüfusun, kent içindeki agırlıgının anması, 
bu nüfusun seçimle iş başına gelen kent yönetimleri açısından önemli bir "oy depo
su" olarak görülmesine neden olmuştur. Böylece, bu grupların kente eklemlenme ve 
yaşadıklan alanlardaki yaşam kalitesini yüceitme mücadeleleri, farklı siyasal pani
lerce önemli bir seçim yatırımı olarak gizli ya da açı k biçimde desteklenmiştir. Nite
kim, 1970'1crde CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), 1980'1erde ANAP (Anavatan Par
tisi), 1990'larda RP/FP (Refah Partisi/Fazilet Panisi) gibi partilerin kent yönetimle
rine gelmeleri, diğer faktörleri n yanında, gecekondulaşmayı meşrulaştırma ve kent
sel hizmeılerle buluştuona konularına en fazla vurgu yapan partiler olmalarıyla açık
lanmaktadır. 1970'1erden bugüne pek çok kentte yerel seçimler için verilen oy ların 
yöneldigi partilerle, genel seçimlerde kazanan paniter arasında önemli farklılıkların 
ortaya çıkması da bu durumun göstergelerinden biridir. 

Göçmenlerin kent merkezi dışında yerleşerek kendine özgü bir kamusal ortam ya
ratması , Kıray' ın "saçaklanma" olarak tanımladığı kent topraklannın kent hukuku dı
şında üretilmesi sürecini de beraberinde getirmektedir (Kıray, 1998A: 164). İstan
bul'da Esenyurt, Ümraniye, Sultanbeyli gibi yeni belediyeler kent yönetimleri açısın
dan önemli etkiler yaratan böylesi bir sürecin ürünüdür. Başka bir deyişle, göçme n
lerin, 1960'1ar ve 1970'1erde kent çevresinde kaçak yapıların toplaşmasıyla, genel
likle hazine arazileri üzerine kurduklan gecekondu mahalleleri , 1980'1erin sonların

dan beri "göçmen belediyelikleri" olarak tanımlanabilecek büyük yerleşim birimleri
ne dönüşmüştür. Aynı etnik, dinsel ve kültürel özelliklere sahip göçmenlerin toplaş

masıyla belediyelik haline gelen bu yerlerde, iş bulma ve konut edinme sorunlannın 
çözümlenmesi süreçlerinde ortaya çıkan, fakat sonraJan toplumsal iüşki ve yap ı ları 

da kapsamına alarak gelişen enformel dayanışma i lişkilerini n sonucunda, "düşük ya
şam standanianna sahip, içinde yaşayaniann taleplerini gizli ya da açık ancak genel
likle çatışmalı ve sert o larak ifade etmelerini zorunlu kılan" farklı bir belediye-yerel 

126 SOSYAL II IZMET SEMPOZVIJMU '99 



halk ilişkisi ve buna baglı olarak farkl ı bir kent yönetim tarzı ortaya çıkmaktadır (Er
der, 1996:87). 

Ke ntin Kültürel Yapısı Üzerinde k i Etkileri 

Kı r toplumu türdeş nüfusu, yüz yüze (kişisel) i l işki biçimleri , dayan ı ş ına ve kan 
bagına dayalı örgütlenme yapısı ile, fark l ılaşmış bir nüfusa sahip , bürokratik örgüt
lerin ve kiş isel olmayan i lişkileri n egem e n oldugu, iş bölümü ve uzmaniaşmaya da
yal ı ke nt toplumundan oldukça farklıdır. Kır ve kent toplumu arasındaki bu farklılık

lar göçme n le rin kent toplumuna "uyum sorun ları"nı gündeme getirme ktedir. 

Göçle r sonucu kentlerde biriken nüfus, bir yandan işsizlik , konut, ulaşım , saglık , 

egitim v .b . sorunlarla ugraşırken , diger yandan, yeni bir kültürle karşılaşmanın yarat
ugı sarsın tı ve çatışmalan yaşamaktadır (Bayhan, 1996: 183). Böy lece, kente gel iş, 

yaşama alışkanlıkları ve davranışlarda degişmeler yaratmaktadır. Kırdaki geniş aile 
yapısının p a rçalanarak çekirdek aileye dönüşmesi , örf, adet ve gele ne klerin kentsel 
varoluşu karş ı layacak biçimde yeniden yorumlanması , kentsel yaşamın göçmenlere 
yeni bir dünya görüşü saglaması bu degişimlerden bazılarıd ır. Ke nt deneyimi göç
menlerin bir kısmı için travmatik olma kta ve hayal kınklıgı yaşatarak geri dönüşe ne

den olmaktad ı r. Göçmenlerin büyük çogunlugu ise, bu yeni çevrede kalmaya ve 
"kent i nsan ı" olmaya karar vermektedir. Kısa bir süre sonra "kentli" ya da "kentsel" 
olmanın tek bir yolu olmad ıl!ı ani aş ı lmakla (Kılınçaslan , 1976:160) ve " ne kırsal ne 
de kentse l ola n, saf olmayan, ayrı ve ke ndine özgü" (Genç, 1996:3 14) bir kimlik 
edinme sürec i başlamaktadı r. Kent sosyologlarını "bütünleşememiş kent yapısı", 

"köylüleşen kentler" , "ikili kent" tanıml amalarına (Van Kempen , 1994:2; Kıray, 

1998 a: 160) götüren bu süreç sonunda, kentte aral arındaki etki leşim ve iletişim bağı

nın oldu kç a zayı f oldugu farklı kültüre l yapılar ortaya çı kmaktadır. 

Sonuç o larak , sanayi devriminden bu yana göçü alan temel bir im olan kent· 
lerde, göçün etkisiyle istihdam ve işgücü, gelir dağılımı, meka nsal gelişmeler, 

kentin yön e timi ve kültürel yapısı boyutlarında çeşitli değişimler yaşanmıştır . 

Bu değişimler, genellikle kentlerde göç öncesinde kurulu olan yapının sahip ol
duğu is tikrar ve belirlilik öğelerinin bozulması , yeni dengeler üze r inde yeniden 
kurulması biçiminde yaşanmaktadır. Göç, her koşulda bu türde n etkilere sahip 
olsa da, söz konusu değişimterin içeriğini ve boyutunu, göçü ve kentleşmeyi da
ha gene l çer çevede belirleyen ekonomik gelişmeler yönlendirmekte d ir . 

TÜRKİYE'DE DEGİŞEN GÖÇ, GÖÇMENLİK VE KENT Y AŞAMI 

Türkiye ' de iç göç hareketleri konusu i ncelendil!inde, ticaret ve sa nayi sektörleri
nin, izlene n dışa açılma pol i tikası ve ithal ikameci büyüme modeliyle hızlı bir geliş

me sürecine gi rdigi ve tanmda makineleşmenin arttığı 1950 yıl ının bir milat olduğu 
görülme ktedir. Konunun çoğu zaman 1950 öncesi ve sonrası olarak e le alınmasının 
nedeni , e konomik yapıda yaşanan sözü edilen gelişmelerin , bu ta rihte n başlayarak 

kırsal alanlardan ke ntlere daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir nüfus akımına yol 
açmasıdı r . 
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Bunun yanında, l950'1eri bu açıdan önemli kılan bir başka durum da, kentsel nü
fus artış hızının çok yavaş oldu~u Cumhuriyetin kuruluşundan bu tarihe kadar ki dö
nemde (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1234) göç ve kentleşmeyle baglanıılı toplumsal 
degişim süreçlerinin yönetimler tarafından denetim altına alınabilmesine karşılık , 
I950'den başlayarak, anan iç göçlerle bu denetimin yilirilmesi ve bu nedenle göç

menlik olgusunun bir toplumsal sorun olarak algılanmaya başlanmasıdır. Bu algının 
kaynağında temel olarak, yaşanan dönüşümlerin , kırsal alanda, kentsel sektörlerin ih
tiyaç duydu~undan ya da emcbileceğindcn daha fazla nüfusu işsiz bırakarak, kentle

re yönlendirmesi yatmaktadır. 

Türkiye'deki İç Göç Hareketlerinin Özellikleri ve Yönelimleri 

Türkiye toplumunda ekonomik amaçlı göçün, başka bir deyişle ekonomik kalkın

ma, sanayileşme ve modernleşme bağlam i nda o rtaya çıkan göçün tarihi 1 920'lerle 
başlamaktadır. (İçduygu ve Sirkeci, 1999:249) 1923'ten 1950'ye önemli bir iç göç 
hareketinin yaşanmadığı Türkiye 'de, göç konusundaki ilk bilgiler, ancak kır-kent nü
fus dağılımına ilişkin veriler ve nüfus artış hızlarını gösteren nüfus sayımı sonuçla
rında bulunmaktadır. l 927'de kentsel nüfus, toplam nüfusun yüzde I 2.7'sini oluştur
makta ve bunun yüzde 39'u İstanbul 'da yaşamaktaydı. İkinci büyük kent durumun
daki İzmir' i ise, henüz İzmir nüfusunun yarısına sahip olan Ankara izliyordu , 1927-
1935 arasında kentsel nüfus anı şının toplam nüfus artış ının altında kalması o dönem
de kentlerin çekim g üc ünün kısıtlı ölçüde geliştil!ini göstermektedir (Eraydın , 

1988: 138-139). 

Nüfusun yıllık artış hızının kentlerde bi nde 17.5, kırsal kesimde bi nde 22.2 o ldu
gu, 1935 yılında (İçduygu ve Sirkeci, 1999:251) yapı lan nüfus sayımı sonuçları , iç 
göçe ilişkin kısmi bilg ile r sunmaktadır. Bu sayım sonuç larında illerin nüfus bilgileri, 
"dogduklan ilin dışında başka illerde yaşayanlar" ın sayısal toplamına da yer verdi
ğinden, "göç almış o la n a lanlar" ile ilgili bilgi edinilmesi mümkün olmuştur. Buna 
göre, 1935 yılında il dışı doğumluların genel nüfus içindeki payı ise yüzde 6.8 'dir. 
1950 yılına ait Nüfus Sayım sonuçlarında ise bu oran yüzde 8.3 olmuştur (Tümerte
kin, 1968: 1-3). Bu tari hten sonra da sözkonusu rakamlarda sürekli artışlar göze çarp
maktadır. 

Türkiye'deki iç göç hareketleri anlatılırken Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan 
ve nüfus hareketleri içinde önemli bir yer tutan mecburi i skan (zorunlu yerleştirme) 
uygulamalanna da değinmek gerekmektedir. Türkiye ' de biriçiskan politikası olarak 
uygulanan bu zorunlu yerleştirmcler, ası l olarak 1925 Şeyh Sait, 1930 Ağrı ve I 937 
Dersim isyanlanndan kaynaklanmış ve bu uygulama, Şeyh Sait isyanının ardından 
çıkanlan 10 Haziran 1927 tarih ve 1097 sayılı "Bazı Eşhasın Şark Mıntıkasından 

Garp Vilayetlerine Nakline Dai r Kanun" ile, 1934 yılında çıkarılan 2510 sayılı yasa
ya dayanılarak gerçekleştirilmiştir . 1097 say ılı yasanın ! .maddesinde, nakilleri n , yö
netsel, askeri ve toplumsal nedenlerle yapıl abileceğ i ve nakledilenlerin terk e ttikleri 
toprak ve bu toprak üzerindeki gayri menkullerinin hazineye geçeceği belirtilmekte
dir (Tekeli, 1990;63). 1934 ' tc çıkarı lan ve hükümetçe yapılacak bir programa göre, 
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Türk kü ltürüne baglılık açısından nüfusun mekansal yayılımın ı düzelıme görevini 
Dahi liye Vekaleti (İçişleri Bakanlıgı)' ne veren (Tekeli , 1990:63) 2510 sayı lı yasa ise, 
zorunlu yerleştirme ile göç eden nüfusun ideolojik ve kültürel anlamda Cumhuriye
tin getirdigi yapı ve ilişkiler sistemiyle bütün leşmesini hedeflemekteydi. Bunun ya
nında, 25 10 Sayı lı yasanın diger hedefleri ise, aşiretlerin bir yanda yerleş ik yaşama 

geçmelerin i saglamak, diger yanda da aşiret içindeki güç yapısının kı rılması yoluyla 
aşiret yaşam tarzın ı ortadan kaldırmak olarak belirlenmiştir (Beşi k çi, 1991: 107). Bu 
kanun kapsamında Tunceli, Erzincan, Siirt, Bitlis, Bingöl, Van, Diyarbakır, Ağn, 

Muş, Erzurum, Elazığ, Kars, Malatya, Mardin illerinden 5.074 haneden 25.831 kişi 

Batı Anadolu 'ya gönderilmiştir (Tekeli, 1990:64). 1947 yılında ise söz konusu iller
den zorunlu yerleştirme uygulamasına tabi tutulanlann, bu zoru n lu l ukları ve hakla
nndaki tüm kayıtlar kaldırı l mıştır (Gcray vd., 1983:2359-2360). 

Özellikle traktörün tanma girdiği ve karayollarındaki gelişmelere paralel olarak 
ülke pazarını bütünleştirecek dagıtım ve haberleşme kanallarının kuruldugu 1948 yı
lından sonra, kırsal nüfusun hareketliligi artmıştır. Çünkü, tarımsal üretimde makine 
gücüne geçilmesi ve ülke pazarının hızla bütünleşerek, yerel pazar için üretimden ül
ke pazarı için üreti me kayması , tarımsal işletme birimlerindeki dönüşüm için çok 
güçlü baskılar yaratmış işsiz kalan nüfus, ki tleler halinde göç etmeye başlamıştır (Te
keli ve Erder, 1978:309-314) (5). Böylece, 1950'1erden sonra kentl i nüfus hızlı bir 
gelişme göstermiş ve kentlerdeki nüfus artışı binde 55-65 düzeyine çıkm ıştır. Doğal 

nüfus artış hJZJnın yı llık yüzde 2.8 1 olduğu bu dönemde, kentli nüfus yüzde 7.25 art
mıştır (Eraydm , 1988:142). 

Bazı yazarlar b u yıllarda yaşanan göç o lgusunu yalnızca tarımda meydana gelen 
dönüşümlerle açıklamanın eksik bir çözü m leme olduğu görüşündedi r. Akşit ı 950-55 
arasındaki sıç ramayı , toprağı kıt köyle rde eki lebilir toprakların sınuına varıl mış ol
mas ı neden iyle, geçlerin umut vaat eden kentle re yönelmelerine bagıamakta ve bu 
köyle rin İstanbul , Ankara ve İzm i r gi bi büyük kentlerin bulunduğu bölgelerde yer 
alan, kapi talis t pazarın ve kentlerin ilk e tk isine giren köyler olduğunu belirtmektedir 
(Akşi t , 1 998:26). İçduygu da, ulaşım alanında elde edilen gelişmeler ve eğitim ola
naklarının kentleri bir çekim merkezi ha line getirmesinin de etkisi olduğunu belirt
mektedir (İçduygu ve Ünalan, 1998:43). Gerçekten de, 1950 yılında kırsal kesimde 
yaşayan topraksız aile sayıs ı 810 bin iken , kentsel alanların 950 bin göç aldıgı göz 
önüne alınd ığında , nüfus hareketlerinin tamamının tarımdaki çözülme ile açıklana
mayacag ı anl aşılmaktadır (Eraydın , 1988: 143). 

Bu yıllarda büyük barajları n yapılmaya başlanmasıyla bir takım yerleştirme so
runları ortaya çıkmış ve baraj yapılan bölgelerdeki nüfusun zorunlu o larak yer değiş
tirmesi gündeme gelmiştir. 

(5) Bu dönemde tarımda uygulanan fıyat destekleme politikaları sayesinde küçük üreticili· 
ği n varlıj!ın ı sürdürcbilmesi yaşanan kırdan kopuş olgusunun daha da hızlanması nı ön· 
lemiştir. (Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı, 1996:16) 
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Kır-kent nüfus oranlarına bakıldıgına , 1950-1960 yı lları arasında, kır nüfusunun 
yüzde 81 'den yüzde 74 ' e gerilediği görülmektedir. Tü-kiye'de en büyük göç dalga
sının yaşandıgı bu dönem (Köymen, 1999:261), aynı zamanda gecekondu olgusunun 
gündeme geldiği yıllar olmuştur. 1955-1960 döneminde, kentli nüfus artışın ın yüzde 
8 .73 gibi çok yüksek bir değere ulaşugı görülmektedir (Eraydın , 1988: 145). Geray 
( 1989:7), 1951-52 yıllarında Bulgaristan'dan 1956-57 yıllarında Yugoslavya 'dan ge
lenlerin, özellikle Marmara Bölgesi'nde yer alan illerin nüfus artışında önemli bir rol 
oynad ığını belirtmektedir. 

1965-70 yılları arasında, en azından sayım yerinde oturmakta olan nüfusun yüz
de 14 'ünün yer değiştirmiş olduğu belirtilmektedir (Tekeli ve Erder, 1978: 148). Ak
şit , bu dönemde göç miktarının 1 .939.000'e sıçramasında, Ona Anadolu ve Karade
niz Bölgeleri'ndeki köyleri n hemen yakınlarındaki kentlerin ve diğer bUyük kenl.le
rin etkisine girmesinin rolü olduğunu belinınekted ir (Akşit, 1998:26). Nitekim 1970 
yı lı sayım sonuçları , kırsal göçlerin yalnızca İstanbul , Ankara ve İ zınir'e yönelme
diklerini , göç edenlerin yarı sının başka yerlerdeki kent merkezlerini seçtiklerini orta
ya çıkarmışur. Kimi yazarların, 1960 ve 1970 yılları arasında kır-kent göçünün baş at 
olduğunu söylemesine (İçduygu ve Sirkeci, 1999:252) karşılık , Gedik, yapılan ampi
rik çalışmalann, bu dönemde köylü nüfusun hareketlili ğinin (yüzde 10), kentli nüfu
sun (yüzde 20) yarı s ı olduğunu ortaya çıkardığını belirtmektedir (Gedik, 1994:214-
215). 1969-70 yılları arasında Bulgaristan'dan Türkiye kentlerine göç edenlerin de, 
bu dönemdeki kentli nüfus artışına katkıda bulunduğu görülmektedir (Geray , 
1989:4). 

1960'1ann onalarından 1970'Jerin ortalarına kadar, popülist olarak nitelendirilen 
tarım destekleme politikalarıyla, kırsal kesimde küçük üreticil iğin sürdürülmeye ça
lışılmasının ve ülke dışına göçün etkisiyle kentleşme hızının yavaşindığı görülmek
tedir (Tekeli , 1998b: 15) . 

Keleş (1996: 150), 1975 ' )ere kadar yaşanan iç göçün iki önemli özell iği olduğunu 

belirtmektedir: birincisi, göç eden nüfus içinde erkeklerin baskın oluşu (yüzde 65), 
ikincisi ise, göçün İstanbul , Ankara, İzmir gibi metropoliten merkezlerin bulunduğu 
bölgelerde yoğunlaşmasıdır (6). 

Kentli nüfusun art ı ş hızı , 1975-80 arasında toplam nüfus aruş hızı gibi yavaşla
mışor (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1233). Eraydın, 1970 ' lerdeki ekonomik kriz koşul-

(6) Gedik (1994:226) ise, yapılan ampirik çalışmaların , bu Uç bOyilk ıneıropole kırdan göç 
edenlerin onalamasının diğer il merkezlerinin onalamasına yakın oldugunu gösterd iği

ni açıklamaktadır. Bu metropollerden dışarıya göç oranının oldukça dUşilk oldugunu be
l inen yazar, söz konusu yerlerdeki yilksek net göç oranın ı köylerden gelen iç göç hızı
nı n yilksek olmasına değil , il merkezlerine olan dı ş göç hızının minimum degerde olma
sına baglnmakıadır. 
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lannın da e tkisiyle sanayi içi gel ir oranlarının düştü~ünü ve kentlerde ortaya çıkan 
olumsuz ekonomik koşullann yanısıra yaşanan siyasi çalkanıılan n , l980'1ere kadar 
kentlere yönelen göçün hızını keslig ini belirtmektedir. Eraydın'a göre, 1980 sonrası 
dönemde ise, dış ticaret hacmindeki genişlemeler ve yabancı sermaye girişleri büyük 
kentlerin gelişınesine ve çekiciligini yeniden artırmasına neden olmuştur. Bu neden
le, 1975-1980 döneminde yüzde 4.23 olan kentleşme hızı 1980-85 yılları arasında 
yüzde 4.9 1 'e yükselmiş ve İ stanbul ile İzmir ' in başını çektigi dışsatım merkezleri 
hızlı bir büyüme süreci içine girmiştir (Eraydın, 1988: 149-150). 

Sermayenin uluslararası niteligiy le ke ntlere yeni işlevler kazandırdığı bu dönem
de, rant gelirleri büyük oranda artmış , sanayi yaunmlan yerini konut, işyeri , ikinci 
konut, turis tik tesis türü yatınmlara bırakmış ve toplu konut kredis i uygulamalan ile 
de bu süreç desteklenmişıir. Artan dış ilişkiler ve dış ticaret gelirleri ile toplam ser
mayenin yaratılmasında ve denetlenmesinde önemli bir konuma geçen kentler, çeki
cilikle rini arttırarak bu dönemde hızlı bir nüfus akınına hedef olmuştur (Eraydın, 

1992:114-117). 

1980' 1erin ikinci yansından başlayarak iç göçün hem yönünde bem de varış nok
talarında dcgişimler ortaya çıkmıştır. İlk olarak, bu tarihe kadar kır-kent göçü toplam 
nüfus hareketleri içinde en önemli yeri tutarken, 1980 sonrasında kentler arası göçle
ri n payının artugı izlenmektedir (Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı-TUREP, 

1996:20; Pe ker, 1999:297). Ancalk , özellikle l990'larla birlikte Dog u ve Güneydo~u 

Anadolu 'dan , yaşam güvenliginin bulunmayışı nedeniyle gerçekleşen göçler ile aynı 
nedenle köy boşaltmalarının ortaya çıkardı!! ı zorunlu nüfus yer degiştirmeleri yanı sı
ra Güncydogu Anadolu Projesi (GAP) kapsaınında yapılmakta olan barajların büyük 
sayıda köylünün yer degiştirmesi ne neden olması (TUREP, 1996:20) kı r-kent göçü
nün, ülke genelindeki göç hareketleri içinde önemli bir yer tutmaya devam ettigini 
gösterme ktedir. Bu süreçte, bölge nüfus unun hareketliliginin artmasına baglı olarak 
Antep başta olmak üzere Urfa ve Diyarbakır gibi bölge merkezi niteliğindeki kent
lerde ciddi bir nüfus yogun laşması gözle nmektedir. (Akşit ve Akçay , 1999:326). 

İkinci olarak, 1950-1980 döneminde iç göçün en çok yöneldiği İstanbul , Ankara 
ve İzmir' e (İçduygu ve Sirkeci, 1999:252), 1980' lerin sonlarına dogru , yeni çekim 
ıne'rkezlerinin ekJendi~i görülmektedir. Bu dönemde Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı
Ianna ve özellikle Antalya ve Mersin gibi kentlere yo~un bir nüfus akışı yaşanmıştır. 

Bu sürecin ortaya çıkmasında, yukarıda deginilen, kentlerin , sermaye birikim süreç
lerindeki de!!işiın lere paralel olarak yaşadıgı dönüşümlerin etkisi büyüktür. 

Ülke ekonomisirlin dışa yönelmesinin yanında, büyük ölçekli turizm yatırımlan
nın artmasına bag lı olarak, kıyı alanianna çok sayıda girişimcinin yığılması ve böy
lelikle bu alanların kamunun altyapı harcamalan içinde öncelik kazanmas ı , bu bölge
lerin çekim gücünü arturm.ıştır. Bunun yanında, Türkiye'de özel araba sahipliginin 
artışı ve yaşam kalıplannın degişmesi sonucunda kıyılarda çok sayıda ikinci konutun 
yapılması da nüfusun kıyı alan larına yönelmesinde etkili olmuştur (TUREP, 
1996:22). Yine yukanda sözü edilen çerçevede Dogu ve Güneydoğu Anadolu 'dan 
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göç etmek zorunda kalan nüfusun kendisine en yakın uzaklıktaki güvenli bir kent 

merkezine yönelme eğilimi, Akdeniz'deki kıyı kentlerini bu süreçte yo~un göç hare

ketleriyle ka11ı k311ıya bırakmaktadır (7). 

Ayrıca, Türkiye'deki iç göç olgusunun 1980'li ve 1990' 1ı yıllar ba~lamında orta

ya çıkan birdiğer farklılığı ise, " iletici" nedenlerle açıklanan göç türünün a~ırlık ka

zanmasıdır. Bu dönemde hem iletişim ve ulaşım koşullarının gelişimindeki sürekli

lik (İçduygu ve Sirkeci, 1999:253), hem de "daha önceden göç etmiş akraba ve tam

dıkların göç edecek bireyin kentte risk altına girebilme olanakl annın derecesini art

tırması" (Gedik, 1994:214) nüfusun kırdan kente hareketliliğin i antıran nedenler ara

sındadır. 

Sonuç olarak, Türkiye'de, ekonomide a~ırlığın kırsal faaliyetlerden kentsel faali

yetlere doğru kaydığı, kırda hızlı bir nüfus artışının yaşandığı, tarım alanında çeşitli 

dönüşümlerin gerçekleştiği 1950'den bu yana, hızlı iç göç süresi yaşannuştır. Yerle

şim birimi açısından bakıldığında, büyük oranda kırdan kente do~ru yaşanan bu göç

ler, ülkenin ekonomik açıdan geri durumda bulunan kuzey ve doğu bölgelerinden, 

batıya ve güneye doğru gerçekleşmiştir. Nüfusun bu hızlı ve büyük boyutlu yer de

ğiştirmesi ni bebrleyen temel etmenler, "kentlerin sermaye birikim sürecinde yüklen

d ikle ri roller, mekan ö rgütlenmesinin değişim yapısal özell ikleri" olmuştur (Eraydın, 

1992:122). Bunun yanında , bu etmenin barındırdığı sıralanan değişkenierin göç ol

gusu üzerinde yarattığı etkiler, göçün yönü ve hızı ilc sın ı rl ı kalmamış göçle bağlan

tılı toplumsal, ekonomik ve kültürel düzeyde tanımlanan sorun alanlarının niteliğini 

ve ağırlığını da değiştirerek, Türkiye'de göçmenlik ve kentlilik kavrayışını da önem

l i ölçüde etkilemiştir. 

Türkiye Kentlerinde Göçle Bağlantılı Sorun AJanları ve Göçmenlik ve Kent

lilik Kavrayışının Gelişimi 

Kente göç olgusunun, Türkiye'deki ekonomik politikalar, kentleşme ve kırsal ge

lişme dinamikleri doğrultusunda değişen anlamları düşünüldüğünde, 1950'lerden gü

nümüze iki dönem tanımlanabilir: 1950 ile 1980 arasındaki birinci dönemde, kentsel 

alanların kendi iç yapıl arının ve bu yapılardaki dönüşümlerin kentleşme süreçlerini 

belirlediği görülmektedir. (İçduygu ve Sirkcci, 1999:252). 1980'lerden günümüze 

kadar tanımlanacak olan ikinci dönem ise, kentlerin dünya ekonomik sistemiyle da

ha sıkı ilişkiler içine girdiği ve uluslararası sermaye hareketlerinin etkisi altında ye

ni işlevler edindiği yıllardır (Eraydın , 1988: 136). 

(7) Söz konusu bölgeden, Adana ve Me~ in gibi güneybat ı iUerine yönelen göçe ilişkin sa

yısal veriler için bkz. Akşiı , B. Ve Akçay, A. A., GAP Bölgesinde Nüfus Hareketleri. 
O. Baydar (Deri), içinde, 75 Yılda Köylerden Şehirlere (323-332).1sıanbul: Tarih Vak
fı Yayınları. 
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1950-1 980 Aras ı Dönemde T ürkiye Kentlerinde Yaşanan Sorunlar ve Göç
menlik Olgusu 

Türkiye'de 1950'li yıllardan başlayarak , kirdaki nüfus artışı , tarımda makineleş

me ve belli bölgelerde toprak sahipligi yapısında meydana gelen dcgişimlerle, kırsal 
alanda büyük bir kitlenin i şs i z kalmas ı ve yetersiz miktarda topraga sahip duruma 
gelmesi sonucunda, bu alanlardan kentle re dogru hızlı ve yoğun bir göç olgusunun 
gündeme geldiği belirti lmiştir. Kentlerde yaşayan nüfusun bu tarihten sonra hızlı bir 
gelişme göste rmesinde etkili olan bir başka etmen ise, 1950'den başlayarak kentlerin 
çekicilikle rini antıran gelişmelerdir. Bu gel işmeler arasında en önemli olanı , kır-kent 

gelir farklılıklannı kent lehine antıran , 1950'li yıliann ikinci yarısından başlayarak 
sanayi kesiminin tanma oranla daha hızlı bir büyürneyi gerçekleştirmesi (Boratav, 
1990:90) ve özellikle 1960'Iarla birlikte, hızlanan biçimde, kentteki sanayi ve hizmet 
sektörünün geHşmesidir (Eraydın , 1988: 144-147). Kentlerin ekono mik çekici liğini 

arttıran bu gelişmelerin yanında, bu yerleşim yerlerinin toplumsal çekicil iğinin an
ması ve ulaş ım ve iletişimde kaydedilen ge l işmeler de göçü sürdüren d iger önemli et
kenler olmuştur (İçduygu ve Sirkeci , 1999:252). 

Kentleşmenin hızının çok yüksek olduğu bu dönemde, kent mekanı, bir yandan 
belediye sınırlan içinde tanıınlanrruş formel yapının dışına taşarken, bir yandan da 
"yağ lekesi" halinde büyümüştür. Kentsel mekanın bu şekilde biçimlenişinde yoğun 
ve hızlı göçler kadar , kent içinde sermaye arasındaki işbölümü de e tkili olmuştur. Söz 
konusu i şbölümü , sanayinin yaratugı artı degere büyük sermayenin, ke ntin yapılaş
ması sürecinde ortaya çıkan anı değere ise küçük sermayenin el koyması biçiminde
dir. Bu iş bölümü kapsamında kent içi ulaşım hizmetlerinin küçük gi rişimciHğe bıra

lolması kenti n yag lekesi halinde büyümesine yardımcı olmuştur (Te ke li , 1988: I 32). 

Kentsel mekana yön veren bir d iger etken olarak göç, bu süreçte, özellikle büyük 
kentlerin dogaı nüfus artışının üç katı o larak gerçekleşmiştir (Osm ay, 1998: 143). 
Kentteki varolan konut oluşumunun hızla gelen kirsal nüfusun barın ma ihtiyacını 

karşılayacak düzeyde olmayışı kenti çevreleyen hızlı bir gecekondutaşma olgusu 
başlatrruştır. Bu dönemdeki gecekonduların temel özell iği, konut sahibi, yapımcı ve 
kullanıcı arası nda bir aynşma olmamas ıdır. Bu gecekondular henüz ticari bir al ış-ve

rişe konu olmamakta ve tamamen kullamcının bannma gereksinimini karşılamak 
üzere üretilmektedir (Işık, 1998: 106). Ke ntteki bu tıkanıklık , konut piyasasında oldu
gu kadar iş piyasasında da göçmenlerin ke ndi mekanizmalarını geliştirmelerine ne
den olmuştur. Kentin formel ekonomisi içinde kendisine yer bulamayan göçmenler, 
enformel yada marjinal olarak tanımlanan yüzer gezer işlerde geçimini sağlamaya 
başlamıştır. B öylece, gecekondularda yaşayan ve enformel sektö rlerde çalışan bir 
göçmen kitlesi, kent nüfusunun önemli b i r parçası haline gelmiştir (İçduygu ve Sir
keci, 1999:252). 

Bu dö ne me ilişkin rakamiann incelenmesi de söz konusu gelişmeleri dogrulmak
tadır. 1955 yılında 50.000 olan gecekondu sayısı 1960'ta 240.000'e yükselmiştir 

(Keleş, 1996:386). Yine bu dönemdeki sanayi çalışanlarındaki anışı gösteren veriler 
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incelendiğinde, bu rakamlar ile kentsel büyüme hızlan arasında anlamlı bir koşutlu

ğun bulunmadığı görülmektedir (Eraydın, 1988: 145). 

Kentin sunduğu kısıtl ı olanaklar karşısında göçmenlerin geliştirdiği mekaniz ma

lardan bir diğeri ise, "cemaatleşme"dir. Göç edenler üzerinde yapılan bir çok araştır

ma, özellikle yerleşme ve iş bulma sürecinde yaşanan sorunlara ilgili olarak akraba

lı k ve bemşehril ik ilişkilerinin yo~un biçimde kullan ıldığını ortaya koymaktadır 

(Şenyapılı, 1978: Kanal, 1978; Ayata, 1990- 199 1, E rder, 1996). Ayata kökene d aya
lı bu i l işki lerin, yalnızca bir iş ve barınak bulma arac ı değil , aynı zamanda bir kimlik 

kazanma mekanizması olduğunu belinınektedir (Ayata, 1990-91:89). Özellikle zin

cirleme göç türü, bu ilişki lerin doğması ve yaygınlaşmasında etkili olmuştu r (Ayata, 

1990-91:100; Erde r, 1996:236). Gecekondu bölgele ri de, çoğunlukla bu ilişki ler te

melinde oluşturulmaktad ı r. Aynı yöreden; ilçeden veya ilden gelen gruplan n bir ara
da yaşaması Türkiye kentleşmesinin önemli bir özelliğidir. Bu özelliğiyle gecekon
du bölgeleri, göçmenlere önemli bir toplumsal çevre sağlamaktadır (Ayata, 

1989:101-102). 

Planlı bir döneme g irilen 1960 yılından 1970' le ri n o rtalanna kadar, iç pazarın ge

n işli ği ve can lı lığına dayalı ithal ikameci bir mode l egemen olmuştur. Grev hakkını 
içeren toplu pazarlık s is temi ve yaygın sendikalaşma ile sınıflar arası bir dengenin 
yaratıldığı bu yıllar, gerek siyas i-hukuki kurumlar d üzeyinde, gerekse ekonomi k dü
zeyde iç pazar talebini can h tutmaya ve toplumsal uz laşmaya dönük popülist polüi

kaJann uyguland ığı bir döneme işaret etmektcdir (Boratav, 1983:8, 1990: 100). Bu 
nedenle, bi r yandan reel üc retierin sUrekl i yükselme e g itimi göstermesini sağlayan bu 
politikalar, bir yandan d a tarımsal üretimi destekle m e uygulamalaoyla reel köylü ge
lirlerini sürekli olarak arttırmıştı r . 

Kentleşmenin ve göçün hı z kazanmasıyin beraber , bi r yandan varolan ekono m ik 
sisternin kente gelen göçm e n grupları, forınci konut piyasasına girmelerinin kanal la
rını yaratamaması , bir yandan da gelişmeye başlayan sanayinin işgücü talebi, zam an 
içerisinde, gecekondu o lg usunu ilginç bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya bırak

mıştır (Tekeli, 1998 b: 14). Gecekonduya örtük bir meşruluk kazandıran bu nede nle r 
gecekonduların çoğalması nı ve yasallık kazanmasını kolaylaştırmışıır. Söz konusu 
nedenler, parlamento ve yerel yönetimlerdeki politikacıları n , "bir seçim yaurırru" 
olarak benimsedikJeri , gecekondu olgusu karşıs ındaki özendirici ve koruyucu tavır

ları ilc birleşi nce gecekonduların sayısı hızla anmış, 1965 'te 430.000'e ulaşan bu sa 
yı , 1970'e gelindiğinde 600.000'i bulmuştur (Keleş, 1996:386). 

1970'1erden itibar en ilk kuşak gecekonduların tem el özelliği olarak belirtile n 
yapımcı konut sahibi özdeşliği ortadan kalkmış, gecekondular giderek gecek on

dularda yaşamayanlarca inşa edilip, kullanıcılara satılan bir "mal" haline gel
miştir. Bu dönemde gözle ne n bir başka de~işim ise salt gecekondulara hizmet ede n 
bir arsa ve i n şaat piyasasının ortaya çıkışıdır. ilk e vrede gecekondu arsaları kamu 
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arazilerinin işgali yoluyla tamamen piyasa dış ı ili~ki lerle elde edilirken 70'1crlc bir
likte arsa e lde etme koşulları kendine özgü kurallan olan bir piyasa ınekaniı:ması ta
rafından belirlenmeye başlaını~tır (Işık , 1998: 107). 

Aynı yı ll arda yaşanan hızlı kcn ıleşıne ve imartı arsa sunumunun arttırılamayışı 
gibi nedenlerle arsa fiyatları çok artmıştır (Tekeli, 1998b: l4). Artan nüfus baskısının 
kentlerde konut ve arsa talebini oldukça yüksek boyutlam vardıınıas ı ek ranılar ya
ratmıştır. Böylece, kentsel ranılar sanayi yatırımiarına alternatif bir nite li k kazanmış

tır. (Em ydın, 1988: 147). Kentsel rantl arın üretim sektörleri ilc birikimin yönlennıesi 
açısından rakip durumuna gelmesi, bu dönemde kentleri , üretken sermaye döngüsü
nün kırıldıgı mekanlar haline getimıiştir (Tekeli, 1988:136). 

Bu dönemde de göç eden nüfusun kentlerde yeterli istihdam olanakl arıyla karşı

laşmadıgı iz lenmektedir. 1960-1975 yı lları arasında sanayi sektörü 572.254 ki şiye is
tihdam olanagı saglarkcn aynı dönemde kentsel işgücü artışının 8.38 milyon oldu~u 
ve bunun içerisinden 2.68 milyon kişinin işgücü piyasasına girdiği göz önünde tutul
duğunda, kente eklenen nüfusun ancak beşte birine, sanayi sektöründen iş olanağının 
sağlandıg ı an laşılmaktadır. Geriye kalan işgücü ise hitınet sektöründe ve enformel 
iş lerde çalışmaya başlamıştır. (Eraydın, 1988: 145-146). 1970'1erden itibaren enfor
melleş me sürecinde gözlenen hızlanma , bu olgunun ısrarlı varlıgını ve beklentilerin 
aksine g itg ide büyüyen hacmini ortaya koymaktadır (Tabak, 1999: 13). 

1970' 1erin sonlarına dognı, içe dönük , ithal ikameci, popülist modelin bunalımı 
baş göstermiştir. Ücret dışı gelirlerin arttığ ı , sanayi içi gelir oran larının düştüğü bu
na karşılık çeşitli kurumsal, politik ve ekonomik nedenlerle istihdamın aynı oranda 
düşürülmediğ i bu yıllar, sadece ekonomik değil , aynı zamanda ağır bir siyasi bunalı
mın da yaşandığ ı bir döncmdir (Boratav , 1990: 1 14-118). Ötellikle, bu siyasal kriz 
ortamının kentlere göçü az da olsa yavaşlattığı görülmektedir. Kırsal nüfusun bir kıs

mının tarımdak i daralınadan cıkilcnmesine karş ı lık , kentlerdeki siyasal çalkant ı lar 

nedeniyle göç etmeyi riskli bu lduğu gözlenmektedir (Erayd ın , 1988: 1 50). Bu yıllar

da uygulanan politikaların sonuçlarının , esas olarak, 1980 sonrası dönemi kapsayan 
etkiler yarattığı görülmektedir. 

Ekonomik politikalar, mekansal gelişim dinamikleri ve kı rsal süreçler baglamın

da kaba hatlarıyla ortaya konan 1955-1980 dönemi , aynı zamanda, "kentlileşıne" ve 
"göçmenlerin kente uyum sorunları"nın sıkça tartışıldıg ı yıllardır. Göçün geçici ve 
engellenebilir bir olgu olamk algı land ığ ı ilk yıll arda, köylerini bırakıp, kente gelerek 
yasalara aykırı biçimde gecekondular yapan bu kişilerin , sağlayacagı ucuz işgücünün 

iş levleri henüz kavranamamıştır. Göçün toplumsal dönüşüm sürecine ai t bir olgu ol
dugu henüz anlaşılamaınış ve yüzeysel değerlendimıelerle, kente gelen bu insanların, 
kent yaşamına yabancı davmnış larına bir sorun olarak bakılınıştır (Tekeli ve Gülök
süz, 1983:1234). 

Sanayileşmenin hızlandıgı 1950' li yılların sonlan na dogru, kente göçü n kesinti
siz sümıesi ve göçmenlerin kentteki ağırlıklarını giderek arttırma ları , bu olguya ait, 
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ilk yı llardaki kavramıaştırma ların yeıeısizligini ortaya çı karmış ve kentleşmen in ne
denlerine ilişkin açıklamalar getiren yeni kavramlaştımıalara ihtiyaç doğmuştur (Te
keli ve Gülöksüz, ı 983: 1234). Modernleşme Kuramı 'nın egemenliğinde şekillenen 

yeni görüşler, kente yığılan ucuz işgücünün ülkenin kapitalistleşme süreçleri açısın
dan gerekliliğini ortaya koymuş ve bu bağlamda "kentle bütünleşme'' sorununu gün

deme getirmiştir. Aynı çerçevede, göçmenlerin "köylülükten kenıliliğe geçiş" süre
cinde kent yaşamında düzensizliğe ve örgütsüzl üğe yol açacak "ara mekanizmalar·· 

geliştirdikleri fakat bu ara mekanizmaların geçici olgular olduğu dile getirilmiştir (8). 

Kentteki forınci konut oluşumlarını n sahip olduğu standanlara aykırı gecekondu
lar, sözü edilen ara mekanizmalardan biridir. Gecekondular kentin çarpık ve dü.ten
siz büyümesine neden o lan bir toplumsal sorun olarak algılanmaktadır. 

Kentin geri kalanın ın , göçmenlerin yaşadık lan konuta olduğu gibi, dinledikleri 
müziğe yaklaşım lan da tepkisel bir nitelik taşımaktadı r. Arabesk müzik, 1960'1arda, 
kent yaşamına yabancı, hasret çeken, ezilen, dışlanan gecekondu lu göçmenlerin mü
zi ği olarak onaya çıkmıştır. Kent yaşanıını toptan bir reddedişi dile getirmeyen bu 
müzik, hem kalmak is teyen hem de kalırken zorla nan bir deneyime işaret etmektedir. 
Arabcsk, kent in d ı ş layan ve zorlayan tutumuna karşı özümseme ve sevecenlik yoluy
la bir değişimin gerçek leşmesi isteğ i n i di ilendiri rken, kentl iler tarafından kentsel 
çevreyi kirleten, "kad e rc i" ve "yol' bir müzik tarzı olarak aşağılanmıştı r (Özbek, 
1994:22). 

Göçmenlerin kentleri kırsallaşıırdığına inanılan bu dönemde, kentlilik , kentin 
toplumsal forınasyonunda egemen olan kesimlerin değer ve davranışlarını benimse
me anlamında , kültüre l bir farklılık olarak tanım lanmakta ve göçmenlerin yaptık ları 

iş, yaşadıkları konut, d inledikleri mülik, çoğu zaman bir zaman sorunu olarak algı

lamakıadır. Kent l i liğin , kentin sunduğu ekonomik ve toplumsal fı rsatl ar içinde yer 
alma düzeyinden çok, sadece kültürel bir dönüşüm olarak vurgulanması aslında 

önemli bir işlevi yerine geti mıektedir. Çünkü, "Kentleşme olgusunu kültür fark lıl ığı 

(8) Bu ara mekanizmalar içinde önemli bir yeri olmasına karşılı k "dolmuş•·. TOrkiye'deki 
kcnıleşme liıeraıüründe gecekondu ya daarabesk olgusu kadar ilgi görmemiştir. Tekeli 
bu eksikli~i dolmuş olgusunun, çogunlu~u ona sın ı fın bir üyesi olan plancılar, yönetici
ler ve ıoplumbi l inıci lcrce bir sorun olarak algılanmamasına ba~lamakıadır. Çünkü dol
muş, çıkıı~ ı günden başlayarak ona sınıfların yaşam ına girıniş ve gündelik yaşamın ko
laylaşıırıcı bir ö~esi olmuştur. lik dönemlerde toplumdaki çatışmaların dışında kalmış 
olmasına karşın dolmuş, 1990'larla birlikte kenııe bell i iş kollanndaki eınık köken ya da 
meLhebe baglı cemaaıleşme olgusunun besledi~i •·mafyalaşma" egilimleri dogrultusun
da önemli bir gerilim nesnesi olmaya başlamışıı r . Dolmuş olgusuyla ilgili olarak yapıl 

m ış kapsamlı ıck araştı rma için bkz. Tekeh. l. ve Ok yay. T. (I 978). Dolmuşun Öyküsil . 
Ankara: Çevre ve Mimarlık Bilimleri Dernegi Yayınla rı . 
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olarak ortaya koymak, bu olgunun sınıfsa l içerig ini boşalımaya da yaranıaktadır"(Tc

keli ve Gülöksüz, 1983: 1235). 

l980'den Günümüze Türkiye Kentlerinde Yaşanan 

menlik O lgusu 

Sorunlar ve Göç-

Türkiye toplumu , 24 Ocak Kararları ve ardından gelen rej im değişikliğiyle 

1980'li yıllarda , yeni liberal ve yeni muhafazakar unsurları birleştiren yeni sağ söy

lemin egemenliğinde bir dönüşüm sürecine girmiştir (Yarar, 1998:49) (9). 24 Ocak 

Kararla rı te me linde yaşanan bu sürecin , kentlerin gelişimi , yaşad ığı sorunlar, iç göç

leri n yönü ve hızı , kente göç edenlerin yaşanı koşullan ve göçmenlik kavrayış ları ba

kırnlarından da önemli cıkileri olmuştur . Söz konusu cıkileri nedeniyle, bu bölüme, 

1980 sonrasında ekonomi a lanında yaşanan gelişmeleri özcıleyerek başlamak gerek-

mekıedi r . 

24 Ocak kararla rı , devlet müdahaleciliği ağırlıklı birekonomiden dışa açık ve ser

best piyasa kurallarıyla işleyen bir ekonomiye geçmeyi hedefleyen politikaları içer
mektedir (Ard ıç, 1994:3 I). Bu çerçevede , ithal ikamecilik stratejis inden vazgeçilme
si, sanayileşmenin büyük ölçüde gündem-dışı kalması , planlama düşüncesinin ağırlı
ğını yitirmesi ve devletin küçülıülmesi temel ekonomi politikal arı olarak belirlen
mektedir (Şcnses, 1998:30-31). Bu doğrultuda, ağır sanayi ve temel m a llara dönük 

kamu yatırımlarının giderek tasfiye edilmesi ve dış sauma öncelik verilmesi, tarım
da fiyat kontrolle rinin ve sübvansiyonların kaldırılması, mevduat faiz lerinin serbest 
bırakılmas ı , sermaye hareketleri ve ithala t rejiminin serbcsıleşmesi , sendikal faaliyet
lerin askıya alınması ve ücretierin dondurulması , fınans piyasal arının scrbestleşmesi 

gündeme gel mişt ir (Boratav, 1990:23; Eki nc i, 1998: 135). 

Dış tica retin gel i şti ri lmesi ve dı ş ticaret dengesinin sağlanması na yönelik bu po
litikaların , gerek sanayi yatırı mları gerekse de tarım sektörü üzerinde o lumsuz etki
leri olmuşlllr. 1 980' ler sonrasında , sanayinin toplam yatırımlar içindeki payı sürekli 

olar.ık düşmüştür (Eraydın , 1992:70 ,93-94). Tarım sektörüne bakıldığında ise, "ko
ruyucu ve düze nleyici" politikalardan vazgeçilerek ıarım üretiminde piyasa koşulla

rına geçilmesini sağlayacak bir politika değişikliğine gidildiği sapıanmaktadır (Kaz
gan, 1999:33). Bu sürecin sonunda, tarımın milli gelirden aldığı pay, 1980-1997 ara
sında yüzde 25.5'ıcn yüzde 13.4'e düşmüştür (DİE , l998). 

" İhracata dayalı kalkınma" modeli olarak sunulan bu yeni birikim tarzının temel

lerini , dünya ekonomisiyle çok daha derinden bir bütünleşme ve işçi üc retleri üzeri n-

(9) Bu dönüşürnUn kOlıOrel boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgiler saglayan önemli çalışmalar 

bulunmaktad ı r. Bkz. Gürbilek , Nurdan. ( 1993). Vitrinde Yaşamak- 1 980 ' 1erin KülıUrcl 

Iklimi . Is tanbul: Metis Yayınları : Kozano~lu , Can. (1995). Pop Çagı Ateşi. Istanbul: 
Iletişim : Kozanogıu . Can. (1997), lnıerneı. Dolunay, Cemaaı. 
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de sık ı bir denetimin kurulması oluşturmuştur (Savran, 1985 15) Bu yaklaşımın et
kisiyle. gelir dağ ılımının emek gelirleri aleyhine boLulduğu görülmektedir. İ şçi üc
retleri aşağıya çekil mi~ ve ücretierin maliyetler içindeki payı onemli miktarda düş
müştür (Eraydın , 1992:93). Tarım sektöründe ç iftçile rin payına düşen gelirle r ince
lendiğinde de benLer bir eğilim izlenmektedir (Yarar, 1998:61). Ücretierin 1980 yı
lında, toplam milli gelir içindeki payı yüLde 30 iken, 1986'da yıude 15 'e. tarım ge
lirlerinin de aynı yıllarda yüzde 24'ıen yüzde 18'e düştü~iı 11ienmcktedir. (Özmu
cur'dan ücretlerinde 1979-1986 yılları arasında yüzde 50'dcn fatla bir artış olduğu 
saptanımşıır (Bora tav, 1991 :36). Çalışanların üc retlerinde 1979-1986 yıll arı arasında 
yüLde 50'den fazla bir artış olduğu sapıanmıştır (Boraıav, 1991:36). 

24 Ocak kararlarıyla birlikte reel ücretieri n dibe vurduğu 1986 yılına ( Boratav, 
1994:11) kadar kesintisiL biçimde uygulanan politikalarda 1988 ' ıcıı sonraki dönem
de bir takını farklı laşmalar yaşanmıştır . Söz konusu farklılaşmaların başında , sendi
kal faaliyetlerin canlılık ka7anmasıyla reel ücretierin artışa geçmesi ve ücretler ve 
maaşlarda bir sıçrama yaşanınası gelmektedir (KaLgan, 1994a: 19). Ayrıca, 1989 yı
lında, uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki bir kısım denetimierin kaldırılına
s ı gcrçek leşıirilnıiş (Köse ve Yeldan, 1998:55) ve bu y ı llardan sonra finansal serbesı
lcşme yönünde kuvve tli bir eğilim onaya ç ıkmıştır . Ancak ~ÖL konusu serbestleşıne 
ilc birlikte, Türkiye ekonomisindeki isıikra rsızlıgı n oldukça ciddi boyutlara ulaştığı 
görülmüşılir (Ka/gan. 1994b: 16}. Dolayı sıyla, 1989- 1993 arasındaki büyüme mode 
li ; yüksek enflasyon , artan dış borçlar ve ayrıca Güneydoğu 'da yaşanan sorunlarla 
ilişkil i olarak yapı lan askeri harcamaların J993'e gelindiğinde GSMH ' nın yüzde 
6'sını bulması (Güldağ. 1994: 10) nedeniyle bir tıkarımayla karş ı karşıya gelmiş ve 
1994'ıe Türkiye e konomisinde büyük bir ekonomik k ri ı: y.ışanmışıır. 

Mali sektörde başlayan ve daha sonra da diğer sektörlere yayılan kriz, 5 Nisan 
1994 tarihi itibariy le .. iç talebi daraltıc ı , büyürney i ve üretimi sınırlayıcı ve dışa açıl
nıayı yeniden ca/ip kılıcı" nitelikte bir önlemler paketini beraberinde getirmiştir 
(Sönmez, 1998:22). Bütçe açıklarını ve iç talebi kısnıaya yönelik para ve maliye po
litikaları yanında . ba.tı yapısal değişiklikleri de öngören bu paket, esas olarak, ·'sos
yal devlet" uygulaınalarını eriımcyi hedef almaktadır. Böylece, 5 Nisan Kararları 'yla 
birlikte gündeme gelen düzenleme ve uygulamalar. KİT'lerin öLelleştirilnıesi. kamu 
personelinin ernekliye ayrılması ve sosyal güven lik kurumlarının kendi kaderine terk 
edilmesi (Sönmez, 1995:23) ve 80'1i yılların sonu ilc 90'lı yıliann başında ücretler
de yaşanan anı~ eğiliminin son bulması gibi sonuçlar doğunırak . ücretli kesimlerin 
yaşam koşullarını ağırlaştıran etkiler yaratmıştır. 1990 ' lı yıllarda ücretlerde gözlem
lencn dü~üş , 1980'li yıllara göre daha yüksek olmuş ve 1995 yılı ücreti 1979 sonra
sının en dü~ük ücreti olarak belirmiştir (Çeti k ve Akkaya, I 999:202). 

1978-79 döneminde başlayıp, 80'1i ve 90'lı yıllar boyunca Türkiye ekonomisini 
etkisi altına alan ve yeni liberal politikaların kök salmasına neden olan süreç dış dün
yanın yaşad ığı kriı:den ayrı gcli~memiştir. Başka bir deyişle , 1980'1cr sonrası Türki
ye 'de yürü rlüğe giren bu yönetim anlayış ı ve ekonomik politikalar, aynı dönemin 
uluslararası siyasal ve ekonomik c~ilimlcriylc örtüşnıekıedir. Bu süreç, IMF. OECD 
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ve Dünya Bankası gibi ıııekanitmalann teşvik ve yapıırımlarıy la yön lendiri lmiştir 

(Yarar, 1998:57). 

Yeni bir sermaye birikim tar7ının ycrlcşıigi 1980'1i ve 1 990' 1ı y ıllar, aynı zaman
da kentle rin de, sermaye birikimi aç ı sından yeni işlevler ka7and ığ ı bir döncmdir 
(Eraydın , 1988: 150). Bu yı llar. kentin yarattığı ranıl arın burjuva ın ıfı ta rafından bir 
sermaye birikim aracı olarak algıland ığ ı , birikimin di~er ranı alan lan gibi kentsel 
alanlara yöneldiği yeni bi r durumu ortaya çıkart maktadır (Tekeli. 19RlU32: Işık, 

1996:798; Eraydın , 1988: 151). Kentsel ranıların sanayi yaıırı mlarına a lte rnatif bir ni
telik kazanmasına yol açan bu gelişme (Eraydın, 1988:147), önceki dönemde geçcr
li olan büyük ve küçük sermaye arasıııdal,i işbölümünü de dcği şt irnı i şt i r. Kentin fi
ziki formu nun bclirlen ıııcsin i küçük sermayeye bırakan bu işbölümü te rk ed ilerek, 
büyük sermayenin birikim güdülcrinc ve faaliyet ölçeklerine (iletişim, finansman, 
hizmetler alanında) göre yapılanmı ş bir kente geç iş gcrçek:leştirilmck istenmiştir. 

Böylece, toplu konut projeleri , yap-sat devret yoluyla yapılan altyapı projeleri, gök
delenler, ulus lararas ı ticarc ı merkezleri, de v alış-veriş ve e~lence me rkezleri bu geçi
şin ürünleri olmuştu r (Tekeli, 1988: 132). 

Büyük se rmaye, devletin, bu dönemde konut sektörüne yönelik gcl iştirdigi poli
tikalar (Toplu Konut Yasası , Toplu Konut İdaresi ve Toplu Konut Fonu gibi) aracı

lığıyla , inşaat sektörüne gimıiştir (Eraydı n , 1992: 1 18). Bu tarihten sonra, sermayenin 
yeniden yapılanma sürecinin de bir uzanusı olarak bu sermaye grubunun, kentlerde
ki kamusal mekanların oluşumunda söz a lmaya başl aması , kamu mekanlarının hep 
devlet g i rişimi öncü lü~ünde yapılmı ş olduğu önceki yıllardan bir fark lılaşma olarak 
göze çarpmaktad ır (Bilgin, 1998:266-267) . 

Büyük sermayenin bu alanları tckeline almasıyl a birlikte , arsa ve konut piyasası 

toplumsal grupları ayrışt ı rıcı bir i şlev görmeye başlamışıır. Çünkü bu döneme kadar 
küçük sermaye grupl arının bu piyasalara kolayca girebilmesi, kentte oluşan rantlara 
orta ve düşük gelirli leri de dahil etmektc ve böylece arsa ve konut piyasası bütü nleş

tirici bir i şlev görmekteydi ( Işık, 1998: 107- 108). 

Kentle rdeki arsa ve konut piyasalannın esnckliğini kaybetmesi, gecekonduların 

yapı m ve kullanım sürecine ait koşullan da etk ilemiştir . Anı k gecekondu yapı ını her
kesin kolaylı k l a girip kendi evini yapugı bir süreç olmaktan çıkm ış , gecekondular, 
küçük grupların deneliediği bir piyasada kullanım degeri yerine, değişim değe

ri düşünülerek üretilen metalara dönüşmüştür. Bunun yanında, gecekondu ar. 
rına ilişkin olarak Çıkartılan dört yasa , gecekondu Olgusunda Önemli bir dÖDÜ· 
şüme neden olmuştur ( 10). Bu yasalar içinde 298 ı Sayılı yasa, varolan gecckondu-

(ll) Bunlar . Man 1983 ıarihl i 1805. Man 19 84 ıarih l i 298 1. Haziran 1986 tarihli 3290 ve 

Mayıs 1987 tarihli 3366 sayılı yasalardı r. 
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ların hazırlanan ı s lah imar planlarında öngörü le n modele göre dönüşüme ortam ha
zırlamış ve gecekondu l arı n apartınanlaşmasının yolunu açmıştır. Hızl a apartınana 

dönüşen gecekondular, kentsel ranılara el koymanın önemli bir aracı haline gelerek 
kentlerde yeterli altyapıdan yoksun ve çevre standanlarının oldukça düşük olduğu 

alanların yaratılmasına neden olmuştur (Işık , 1998: 107- 108). 

1980'1erin önemli bir özelliği de, bu dönemde uygulanan yeni liberal politikalar 

sonucu, kentsel iş piyasasında, işten çıkarına, taşeronlaşma, eve i ş verme, parça başı 

iş, sözleşıneli ve dönemselimevsimlik işçilik gi bi uygu laınaların yaygınlaşmasıdır. 

Bu durum, bir yandan çal ışanların ücretlerinin düşmesine neden olurken, diğer yan

dan da, özellikle yeni göç edenler açısından , kent ekonomisi içindeki örgütsüz çalış

ma kanall arını çoğaltmıştır. Sonuç olarak, ücre tli ve yoksul aileler içinde, bir hanede 
birden çok kişi n in ça lı ştığı ya da bir kişinin bi rde n çok iş yaptığı yeni aile stra tejile
ri gel işti rilmiştir (Pe ker, 1999:301). 

Bu süreçte kentle rdeki enformel iş piyasasının geniş lemesi ne cıkide bulunan bir 

diğer olgu da, Doğu ve Güneydoğu'dan güvenlik nedeniyle gerçekleşen zorunlu göç 
hareketleridir (Peker, 1999:301). Peker, belli bir sermaye ve vasıftan yoksun olarak 
gelen bu nüfusun , ke ntte enformel işlere yöneldiği n i belirtmektedir. 

1980'1erden sonra e konomide enformel sektö rün , konut piyasasında gecekondu

nun neden olduğu iki li yapıya yönelik yaklaşımın değişmeye başladığı görülmekte
di r. Ekonomide örgütlenmiş, sermaye yoğun işlerin yer ald ığı forınci kesim dışında 
oluşan enformel kesimin , zaman içinde evrimleşeıneyen bir gelişme gösterınesi ve 
gecekondulaşınanın devam etmesi, kenııek i bu ikili yapının geçici olduğu yönünde
ki i n ancı zayıflaıını şur . Bu ikili yapının, "ıugeli şmiş bir kalk ınma sürecinin ortaya 
çıkardığı yapısal bir sorun olduğu" (Tekeli ve Gülöksüz, 1983: 1236-1237) tezi daha 
fazla kabul görmeye başlamıştır. 

Ekonomideki ikili yapın ı n giderek güçlenınes i , enforıneUörgüısüz çalışaniann 

toplam işgücü içindeki payını yükselımişı i r. Yapılan araştırmalar, 1980'1i yıll ar bo

yunca işgücü piyasalarında enformel işgücü kullanımının giderek arttığını ve 1990' lı 

yı ll arda enformelleşıne oranının toplam işgücüne oranının, tarım dışı sektörlerde, 
yüzde 28'e ulaştığ ını o rtaya koymaktadır. 1994 yılında bu oran sanayi istihdamının 
yaklaşık yülde 53 'ü kadardır (Köse ve Yeldan, 1998:59). 

Konut ve i ş piyasasının bu görünümü, Türkiye ke ntlerinin yeni dönemde karşılaş

tığ ı sorun ların , eski dö nemden miras kalan kenıleşme sorunlarının çoğuna çözüm 

bulunulmamış olmasının da cıkisiyle oldukça ciddi boyutlar taşıdığını göstermekte
dir (Iş ık, 1996:784). J 950 ' 1i ve 60'1ı yıllardan çok farklı koşulların ve dengelerin hü

küm sürdüğü 1990'1ara gelindiğinde, kentlerde yaşanan birçok sorunun kaynağında, 
toplumun geçmişte kentsel sorunların çözümü için başvurduğu kurum ve mekaniz-
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malar yer almaktad ı r. Ömegin, 1950'1e rde kurumsallaşan geceko nd u , o dönem için 

ken tlere yönelen yogun göçün etkisin i hafi fleı i rkcn. bugünün ke ntle rinde i y i leştiri l

ınesi güç o lan çöküntü alanlarının da te m e lini atınışıır (Işık, 1998: 105). Ekonomide

ki ikili yapının sürmesi ve ycrleşikleşmesi ise, eskiden geçici ve bir sıçrama tahtası 

olarak görülen enfonncl işlerin kalıcılaşmas ı anlamına gelmektedir. Böylece , işgücü 

piyasasında parçalanma ve ayrışmala r yara tan bu olgunun , işçi s ı nı fı üzerindeki, üc

retleri n düşük tutulması ve örgütlü lüğün zayıflat ıl mıısı bağiamı ndaki etkileri de sü

rekli hale gelmektedir. 

Yeni liberal politikalar, hem tüm d ünyada yaraııığı genel sonuç lar baglamı nda. 

hem de Türkiye toplumuna özgü kent leşme sorunları ile etkileşimi içerisinde, kenı

lcrdeki yaşam koşulların ı agırlaştıran e tki le r yaratmışıır. Bunun sonuc unda, özellik

Ic büyük kentler, sosyal devlet uygulama ların ın geri lemesi ve toplu m sal adalet dü

şüncesinin aşınmasına paralel olarak pla nl ama çabalarının terk edi lmesi, gelir dağılı

mının daha da bozulması , işs izlik ve yoksulluk oranının artmas ı , mekansal eşitsizlik

lcrin ve kutuplaşınalann ıı nnanmasının yol açı ı ğı çel işkilere sahne o lmakta ve zaman 

zaman bu çelişk iler çaıışma boyutuna varmaktadır (lşık, 1994- 1998; Erder, 1997-

1998; Aslanoğ l u, 1998). Kentlerdeki gelir dağılı mının yapısı incelendiğinde, 1996 

yılı rakamlarıy la, en üst geli r grubunun oluşturduğu yüzde 20'1ik kesimin gelirden al

dığı payın y üzde 64 düzeyinde olduğu saptanmaktadır (Dİ E, 1997). 

Göçme nle rin kenı nüfusu içindeki ağırlığının artması ve özellik le, eğitim olanağı 

yakalayarak, iş ve gelir açısından daha iy i o lanaklar elde eden ikinci kuşak geeekon

du luların , yu ka rıya dogru hareketlilik göste re rek orta sınıfın yeni bir bileşenini oluş

turmalan (D e mir, 1998: 140), eskin in uy um sorun l arı çeken kır göçme n ini , art ı k kent

tc "yerl ileşmiş" ve kentin kü ltürel dokus unda söz sahibi olan bir kon uma geti rmiş

tir. Kentte uz un sü re kalan göçmenle rin 1980'1erdeki sözü edilen yü kselişiyle birlik

tc, "kültüre l o larak kentl ileşmc" kavramJ da değerini yilinneye başlamJştır. 

Tekeli ve Gülöksüz, kente gelen ve u zun süre kenııe yaşamasına karşılı k kenı l i

lik kalıplarını benimsemeden kentin bir parçası olan bu i nsanları n da, kentli olarak 

kabul edilmesinin, yeni bir "kenılilik" tanımının sını fsal konumlarının belirleyiciliğ i 

alu nda, kentin sabit ve kararlı bir öğesi h a line geldiklerinde "kentli" sayılmaları ge

rektiği vurgu lanmaktad ır. (Tekeli ve Gülö ksüz, 1983: 1236). 

1990'1a ra gelindiğinde ise, kentle rde gözlemlencn farklılaşma ve kutupl aşmalar, 

kentlerde birbirinden oldukça farklı ve uzak olan kentli gruplan o rtaya çıkarmışıır. 

Öyle ki, artık kentlerde yaşanan kültüre l farklıl aşmaların tanımlanmasında kır-kent 

karşı tlığı te m e l eksen olmaktan çıkmaktadır (Aslano~lu, 1998: 143). Kır-kent karşıt

lıgını aratacak düzeyde ortaya çıkan bu farklı laşmalar, kenııe fazlaca y üz yüze gel

meyen " tara fla r" arasında bi r gerilime ned e n olmaktadır . Özell ikle metropol yaşamı , 

büyük alışveriş merkczlerinin, dünya markaları nı satan lüks rnagazaJarın , sosyete 
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barlannın ·•asli tüke tic i leri" ile buralara uzak yoks ul kesimicnn bırbirleriyle pek kar

şılaşmadığı bir yapıda örgütlenıneye başlamaktadır. Ona-üst sınınarın giderek ragbet 

gösterdiği ·'site yaşamı" bu ayrışmanın önemli bir figüril olmaktadır (Kozanoğlu , 

1996:597). Devletin ö nlem almak ve toplumsa l adaleti gözeten çözümler üretmek 

açısından etki li politikalar gcliştircınediğ i bu kentsel ınanzara ka~ısında , toplumda

"göç edenlerle dayanı~ma", "sokak çocuklarını koruma". "ıoksullara eğitim". "afet

zcdelerc yardım" g ibi temalar etrafında gönü llü örgiitlcnmelcr ortaya çıkmaktad ı r 

(Erder, 1998:1 1 ı) . Bug ün Türkiye metropollerinde çaresizlik içindeki yoks ul grupla

rın kentte tutunma mücadele lerinin forınci ucu nda bu göııüllti örgütlenmeler, enfor

mel ucunda ise akrabalık , hemşehrilik ve komşuluk ilişkileri yer almaktad ır. 

Kentlerde o rtaya çıkan bu gerilim hattını derinleştiren bir başka olgu da. 

1990'1arla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'dan özellikle metropol kentlere yö

nelen kitlesel, zorunlu göçle rdir. 1990-1996 yılları arasında zorunlu göç olgusu ne

deniyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan, Batı ' ya ve Güney'c doğru hızlı bir nüfus 

hareketli l iği yaşanmıştır. OHAL Bölge Valiliği ' nin 1997 yılı veri lerine göre , toplam 

3.428 yerleşim yerinin boşaltılması sonucu , bölgeden 450.000 kişi göç etmek zorun

da kalmıştır (CHP Somut Politikalar Çalışma Grubu Ön Raporu 'ndan aktaran B ay

dar, 1999:339). Zorunlu göç olgusunun neden olduğu geleneksel sorunları aşan , da

ha kannaşık sorunlara neden olmaktadır. "Hiçbir kurumsal düzenleme olmadan, ta

mamen enformel bir süreçle ve olaganüstü koşulların bask ısıyla, .wrunlu olarak göç 

etmiş olan" bu nüfus, merkez ya da yerel düzeyde herhangi bir kurumsal yapıdan yar

dım gönneden, gene llikle kendi kaderlerine te rk edilerek kente tutunmaya çalışmak

tad ır (Erder, 1997: 15 1) . Bu koşullar altında , yeni liberal politikalarla ilişkili olarak 

kentteki işsizlik oranı ve toplumsal kutuplaşmala rın ciddi boyutlara vardığı Türkiye 

kentlerinde, zorunlu göçler, yoksullu~un kroniklcşmesinin ve mekansal olarak yo

ğunlaşmasının önem li bir dinami~i olmaktadır. Önceden gelen akraba ve hemşehri

lerin sunduğu deneyim ve olanaklar sayesinde, uyum sürecinin lUrluklarının azaltıl

dığı zincirleme göç türünden farklı olarak, tüm aile bireylerinin aynı anda kente gel

diği zorunlu göç türünde, kente ekiemienmeyi kolaylaştıran benzeri ilişki ağiarına 

ulaşılamamaktadır. Ayrıca, bu gruplar, i sıege bağlı biçimde göç etmiş ola nlardan 

farklı olarak, geçici bir süre için bile olsa, geldiklere yerlere geri dönme olanağını yi

tirmişlerdir. Bu nede nle, gönüllü göçün sa~ladığ ı esnekliğe sahip değillerdir. Uyum 

sürecini sözü edi len olanaklardan yoksun biçimde yaşayan bu haneler, iş bulma ve 

konut edinme mücadelele rinde yalnız kalınaktadırlar. Bu çoğunlukla, malını mülkü

nü ayrıldı~ ı yerde bırakmış ve kente sennayesiz ve vasıfsız biçimde gelmiş olan göç

menler arasında. yoksulluğun ycrleşiklcşıne eğilimini yükselımektedi r (Erder, 

1996:296; Erdcr, 1997: J 51 ). 
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1990'lı yıllarda, biryandan yeni liberal politikalardognıllu sunda gerçek leşt i rilen 

ekono mik yeniden yapılanma sürecinin , diger yandan zonınlu göç olgusunun baskı

s ı alu ndaki Türkiye kentlerinde, 1950- 1980 arası döneme damgasını vuran"göçmcn

lerin kentle bütün leşemcnıe" sorununun güncelligini yitirmeye başladıj:!ı söylenebi

lir. 1980'lerle başlayan, yeni birikim rejiminin kentteki geni ş yoksul kesimleri dışla

yan yapılanması içi nde, artık kent lerde uyum sonın iarı çekenler ya lnızca göçmenler 

degi ldir. 

Küreselleşme süreci ilc ortaya çıkan yeni i li şkiler içinde ken tteki bazı gruplar bu 

sürece eklemlenirken, batıları tamamen bu sürecin dışında kalmaktadır. Küreselleş

me süreçle rinden dışlanan grupların , içe kapan ma, ccmaatlcşme yoluy la kendi yaşam 

alan larını kurdukları görülmektedir (Işık , 1996:800). Bu egilimi güçlendiren en 

önemli dinamik "yoksulluk"tur(Şenol ve Cantek, 1998: 129). Bu nede nle, 1950-1980 

arası dönemde göçmenlere özgü bir o lg u o larak ortaya çıkan cemaatleşme egilimi, 

anık göçmenlerin de bir parçası oldugu bütün kent yoksullannın, kentteki "tutunum 

stratejisi" ha line gelmektedir. 

Sınıfsal ayrışmalam göre fark lılaşmış kentsel alanların önceki dönemlerden daha 

şiddetli biç imde gözlemlendi j:!i bu süreçte, söz konusu mekansal fark.lılaşmalar, kent 

içindeki toplumsal grupları hızla birbirinden koparmaktadır. Böylece, sadece ekono

mik ve toplumsal konumları itibariyle deJ:lil , yaşam tarzlan , tüketim norm ları ve dav

ranış kal ıpları açısından da birbirinden çok uzak kentli gruplar oluşmaktadır. Özel

likle büyük kentlerde, farklı sınıf ve g ruplar için farklı oturma, çalışma ve tüketim 

mekanlarının ortaya çıkması, (Özbe k , 1998: 186) "gündelik yaşamm her aşamasını 

birbirine dokunmayan aglar" (Işık , J 999-290) biçiminde örgütlemektedir. 

Sonuç o la rak, Türkiye kentlcşmesi nde 1980'1e başlayan ve günümüze kadar ge

len dönem , ke ntle rin bir yandan önceki dönemden devraldığ ı gecekondulaşma , en

formel sektör g ibi çeşitli kentleşme sorunlarıyla ugraşııgı bir yandan da, yeni döne

min ke ntsel yoksulluk, mekansal ayrımlaşma, cemaaılcşme gibi sorunlarıyla karşı 

karşıya kaldıkları bir dönem olmuştur. Özellikle 1980-1985 arasında hızlanan göç 

hareketleri de bu dönemde sürekliligini korumuştur. Bu durumda, 1990 sonrası Do

gu ve Güneydoj:!u Anadolu Bölgesi'nin kırsal alanlarından Türkiye ' nin Batısı , Güne

yi ve bölge kentlerine yönelen göçle ri n de önemli bir payı vardır. 1980 sonrasında 

ekonomi , s iyaset, kültür alanlarında kökten bir dönüşüme yol açan yeni birikim tar

zının kentlerde ortaya çıkardıgı yeni dinamikler, göç edenlerin yaşadıkları sorunlar 

karşı sında geliştirdikleri tutun um stratejileri , kentlilik ve göçmenlik kavrayışı üzerin

de de bir takım dej:! işikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Kentlerin g iderek birbi

rinden farkiJiaşan ve uzaklaşan gruplan bir arada tutabilme gücünü yitirdi j:!i bu sü

reçte, modernleşme literatürünün öngördüJ:lü türde bir kentli kültürün varlıgından söz 

etmek de zorlaşmaktadır Oş ık, 1996:801 ). Bu koşullar altında , göçmenlerin kentle 

kültü re l o larak bütünleştirilmes i söylemi de etkisini yilinıneye başlamaktadır. 
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GRUP RAPORU : 

GÖÇ VE KENTLEŞME 

SORUN 

Türkiye 'de 1950'lerde başlayıp 1980'1ere degin uzanan kentleş mc süreci pek çok 
sorunun yaratıcısı olmuştur. Kırdaki nüfus anışı, tanmda makineleşme gibi nedenler
le mevcut topraklar parçalanmış ve parçalanan toprakların yeniden belli ellerde top
lanmasıyla toprak sahipligi yapısında bazı degişimlermeydana geJmjştir. Kırsal alan
da meydana gelen bu de~işimler büyük bir kjtJenin yetersiz miktarlarda topra~a sa
hip olması sonucu geçinemernesi veya işsiz kalmasına neden olmuştur. Bu yapı kır
dan kentlere olan göç olgunu körükJemjştir. Kentsel mekanda yeni sorunlar başlatan 
bu göç kentte öncelikle yeni gelenler için barınma ihtiyacını n karş ılanması gerektir
miştir. Kentlerde yaşanan barınma sorunu kenlleri kuşatan hızlı bir gecckondulaşma 
olgusunu başlatmıştır. İlk döncmdeki gecekonduların temel özelligi, konulların der
mc çatma, kısa süredekaçak olarak yapılması, kötü koşullu olması, bcledjye ve alt 
yapı olanaklarından uzak bölgelerde olmasıdır. Bu dönemde inşa edjlen gecekondu
ların bir başka özelli~i de ticari meta h aline gelmemiş oluşudur ve konut sahibi, ya
pımcı ile kullanıcı arasında bir ayırım bulunmamaktadır. 

Kente göçen kırsal alan insanı kentin formal ekonomisi içinde yer bulamamış, en
forme l yada marjinal olarak tanım l anan yüzer, gezer işlerden geçimlerini saglamış

lardır. Böylece gecekondularda yaşayan ve enformel sektörde çalışan bu insanlar 
kent nüfusunun önemli bir parçası haline gelmiştir . 

Kentin sunduğu kısıtlı olanaklar karşısında kır insan ı cemaatleşme mekanizmala
n ndan yararlanmayı seçmiştir . Özellikle yerleşme ve iş bulma sürecinde yaşanan so
runlarla ilgi li olarak akrabalık ve hemşerilik ilişkileri bu bölgelerde yoğun bir biçim
de kullanılmaktadır. 

Zama n içerisinde parlamento ve yerel yönetimlerdeki politikacı ların gecekondu
yu bir siyasi yatırım aracı olarak gören (özendirici ve koruyucu tavırları nedeniyle) 
gecekondu sayıs ında hızlı bir artış gözlem lenmiştir . Geçen zaman içerisinde 
1950 '1erdeki ilk gecekonduların teme l özelli~i olan yapımcı-konut sahibi özdeşliği 
de ortadan kalkmış ve gecekondular yap-satçılann elinde bir meta haline gelmiştir. 
Bu değişirnde gözlenen bir başka durum da, salt gecekondulara yöne lik oluşan bir ar
sa ve inşaat piyasasının oluşurnudur . İ lk yıllarda kamu arsalannın işgal i ile yapılaşan 
gecekondular 70'li yı llarla beraber kendjne özgü kurallan olan bir piyasa mekaniz
ması tarafından belirlenmeye başlamıştır . 

1960-1975 yı lları arasında sanayi sektörü kente eklenen nüfusun ancak beşte bi
rine iş olanağı sağl ayabilmiştir. Geriye kalan işgücü ise hizmet sektörü ve enformel 
işlerde çalışmaya başlamıştır. Bu dönem aynı zamanda kentlileşme ve kente uyum 
sorun lannın sıkça tanışıldı~ı yıllardır. İlk y ıllarda göçün geçici ve engellenebilir bir 
olgu olduğu düşüncesi, kente uyum sorununu yaşayan bu kişilerin yabancı davranış
Iarına çözüm aramaya engel oluşturmuştur. 
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Kente göçenierin kentte yaraıuğı köylülük tarzına karşın , kentlilik; kentin deger 
ve davranışlarını benimseme anlamında, göçmenle rin yaptıklan işten, yaşadıkları ko
nuta değin pek çok konuda büyük bir uyum sorunu yaşanmaktadır. İşte bu aşamada 
yeni oluşan gecekondu bölgeleri ile eski kent arasında bütünleşmeyi sağlamak iç in 
sosyal hizmet müdahalelerine gereksinim vardır. 

Türkiye toplumunun 24 Ocak kararları ve ardından gelen süreç kentlerin geliş i 
mi, yaşadığı sorunlar, iç göçlcrin yönü ve hızı , ke nte göç edenlerin yaşam koşullan 
ve göçmenlik kavrayışl arı bakımından da önemli e tkiler yaratmıştır. Arazile rin işga
l i yoluyla tamamen piyasa dışı ilişki leric elde edilirken 70 '1erle birlikte arsa elde et
me koşullan kendine özgü kurallan olan bir piyasa mekanizması tarafından belirlen
meye başlamıştır . 

1960-1975 yılla rı arasında sanayi sektörü kente eklenen nüfusun ancak beşte bi
rine, sanayi sektöründe n iş olanağı sağlayabilmiştir. Geriye kalan iş gücü ise hizmet 
sektöründe ve enforme l i şlerde çalışmaya başlamıştır . J970' lerden itibaren enformel
leşme sürecinde gözlenen hızlanma, bu olgunun ısrarlı varlığını ve beklentilerin ak
sine gitgide büyüye n hacmini ortaya koymaktadır. 

Ekonomik politikala r, mekansal gelişim dinamikle ri ve kırsal süreçler baglamın

da kaba hatlarıyla ortaya konan 1955-1980 dönemi, aynı zamanda, "kentlileşme" ve 
"göçmenlerin kente uyum sorunları"nın sıkça tartJş ı ldığı yıllardır. Göçlin geçici ve 
engellenebil ir bir olgu olarak algı landığı ilk yıllarda , köylerini bırakıp , kente ge lerek 
yasalara aykırı biçimde gecekondular yapan bu kişi leri n kent yaşamına yabancı dav
ranı şiarına bir sorun ola rak bakılmıştır. İşte bu aşamadan itibaren yeni oluşan gece
kondu bölgeleri ile eski kent arasında bütünleşmeyi sağlamak için sosyal hizmet 
mesleği ne ihtiyaç duyulmuştur. 

Göçmenlerin kentlere klrı taşıdığına inanılan bu dönemde, kentlilik, kentin top
lumsal fornıasyonunda egemen olan kesimlerin deger ve davranışlarını benimseme 
anlamında, kültürel bir farklılık olarak tanımlamakta ve göçmenlerin yaptıkları iş , 

yaşadıklan konut , dinledikleri müzik, çoğu zaman bir zaman sorunu olarak algılan
maktadır. Kentliliğin , kentin sunduğu ekonomik ve toplumsal fırsatlar içinde yer al
ma düzeyinden çok, sadece kültürel birdönüşüm olara k vurgulanması aslında önem
li bir işlevi yerine getirme ktedir. 

Türkiye toplumu, 24 Ocak kararları ve ardından g elen rejim değişikliğiyle fark b 
bir dönüşüm sürecine girmiştir. Yaşanan bu süreç, kentlerin gel işimi , yaşadığı sorun
lar, iç göçterin yönü ve hızı , kente göç edenlerin yaşam koşullan ve göçmenlik kav
rayışları bakımlarından önemli sonuçlar yaratmıştır. 

Yeni bir sermaye birikim tarzının yerleştiği ı 980'li yıllar, aynı zamanda kentle
rin de, kentin yaranığı rantların belli gruplar tarafından bir sermaye birikim aracı ola
rak algılandığı , birikimin digerrantalanları gibi kentsel alanlara yöneldiği yeni bir 
durumu ortaya çıkartmaktadır. Kentsel ranıların sanayi yatırımiarına alternatif bir ni
telik kazanmasına yol açan bu geli şme, önceki dönemde geçerli olan büyük ve küçük 
sermaye arasındaki iş bölümünii de değiştimı iştir. Kentin fiziki formunun belirlen-

148 SOSV AL ıtiZ.\IET SEMPOZYU\IU '99 



mcsini küç ük sermayeye bırakan bu i ş bölllmü terk edilerek, büyük sermayenin biri
kim güdülc rine ve faaliyet ölçeklerine (ileti~im, finansman, hizmctJc r a lanında) göre 
yap ılanmı ş bir kente geçiş gerçekleştiri lmek istenmiştir. Böylece, toplu konut proje
leri , yap-sat devret yoluyla yapılan alt yapı projeleri, gökdelen ler, u luslar arası tica
ret merkezleri , dev alış-veriş ve eğlence merkezleri bu geç işin ürün leri olmuştur. 

Kentlerdeki arsa ve konut piyasalarının esnekligini kaybetmcsi , gecekonduların ya
ptın ve kullanım sürecine ait koşulları da etkilemiştir. Artık gecekondu yapımı her
kcsin kolaylık la gidip kendi evini yapug ı bir süreç olmaktan çıkmış , gecekondular, 
küçük grupların denetledigi bir piyasada kullanım değeri yerine, degişiın degeri dü
şünülerek üretilen metalara dönüşmüştür. Bunun yanında gecekondu affına ilişkin 

olarak çıkartılan dört yasa, gecekondu olgusunda önemli bir dönüşüme neden olmuş
tur. Hız la aparımana dönüşen gecekondular, kentsel ranılam cl koymanı n önemli bir 
arac ı haline gelerek kentlerde yeterli altyapıdan yoksun ve çevre s tanda rt larının ol
dukça düşük olduğu alanların yaratılmasına neden olmuştur. Yeni liberal politikalar 
sonucu , ke ntsel iş piyasasında, işten çıkarma, taşeronlaşma, eve iş verme, parça başı 

iş, sözleşmeli ve dönemselimevsimlik işçilik gibi uygulamaların yaygınlaşmasıdır. 

Bu durum , bir yandan çalışmaların ücretlerinin düşmesine neden olurken , diğer yan
dan da, özell ikle yeni göç edenler açısından , kent ekonomisi içindeki örgütsüz çalış
ma kanaUarını çogaltmışur. 

1990' lara gelindillinde ise, kentlerde gözlcınlcnen farklılaşma ve kutuplaşmalar, 

birbirinden oldukça farklı ve uzak olan kentli gruplan ortaya çıkarmıştır. Öyle ki, ar
tık kentlerde yaşanan kü ltürel fark lılaşmaların tanımlanmasında k ı r-kent karşıtlığını 

araıacak düzeyde ortaya çıkan bu farklı laşmalar, kenııe fazlaca yüz yüze gelmeyen 
"taraflar" arasında bir geri lime neden olmaktadır. 

Sonuç olarak, Türkiye kentleşmesinde l980' le başlayan ve günümüze kadar ge
len dönem, kentlerin bir yandan önceki dönemden devraldığı gccekondulaşına, en
formel sektör gibi çeş itl i ken ı leşme sorunları yla uğraşuğı , bir yandan da, yeni döne
min kentsel yoksulluk, mekansal ayrımlaşma, cemaaıleşme gibi sorun larıy l a karşı 

karşıya kaldıkları bir dönem olmuştur. 

ÖNERiLER 

90 ' 1ı y ıllardak i kentleşmenin bu görüntüsü, kentlerde yaşayan ve göçmen lerin de 
bir parçasını oluşturduğu , toplumsal grupların yaşam kalitesini yükseltecek sosyal 
hizmetlere ne denli ihtiyaç duyduklarını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda günde
me gelebilecek sosyal politikalan n aşağ ıda s ı ralanacak öneriler çerçevesinde gelişti

rilmesi GAP bölgesi için de geçerli olacak şekilde ve sorunun çözümüne önemli kat
kılar sağlayacaktır . 

- Türkiye 'de kenıleşme sürecinin kırdan-kente yönelen göç akımını sınırlayıcı ve 
göçü engelleyici sosyal politikaların oluşturu lması için çalışmalar yapılmalıdır. 
Bu ko nuda GAP bölgesine özel bir hassasiyet gösterilmesi ayrıca önemlidir. 
Kentlerde plansız ve programsız "çarpık" kcntleşme sürecini ortadan kaldırıc ı ön
lemlerin , kentsel mekanı ekonomik ve sosyal boyutlan ile ele alan bir planlama 
anlayışı içinde geliştirilmesi ve bu planların kagıı üzerinde kalkmaktan çıkanla-
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rak ilkeli bir biçimde uygulanması lazımdır. Ö zellikle bölgede hıLi ı göç o lan Di
yarbakır, Gaziante p gibi illerde pla nlı kentleş me son dereec önemlidir. 
Sosyal refah devle ti ilkeleri çerçevesinde yürütülen kamu hilllıetlerinin vazgcçil
ınezliği ile kentsel mekandaki ayrışmanın engellenınes i önemlidir. Özellikle böl
gede h ızlı göç a lan Diyarbakır. Gaziantep gibi ille rde planlı kentleşme son dere
ce önemlidir. 
Kent yönetiminde halk katılımının önünü açacak , sorunların ve çözümlerin halk 
ile birlikte degerle ndirilmesini sağlayacak yaklaşımiann getirilmesi bu konuda 
kentlerde özellikle mahalle düzeyinde örgütle nmelerin sağlanması gereklidir. 
Kentsel mekanda e n küçük birim olan mahalle ö rgütlerinin ve yerel yönetimlerin 
sosyal hizmetieric ilgili görev, yetki ve sorumluluklannın anınlması sorunun çö
zümünde öneml i bir rol oynayacakıır. 
Toplu konut pol i tikalarının hıL ia geli ştirilmes i l azımdır. Bu politikalara yönelik 
uygulaınaların GAP bölgesi kentlerinde insanlara çok iye anlatılınası gereklidir. 
Bu konuda gerekirse mimarlar ile sosyal hizmet uzmanları birlikte çalı şmalıd ı r. 

Yoksulluğu önlemek için vasıfsız işçi konumundaki kişilere beceri kazandırmaya 
ve meslek edindirmeye yönelik hizmetlerin ve programları n gelişt irilerek , kiş ile

rin toplumsal hayata katılımlannın sağlanmas ı yerinde olacaktır. 

Zorunlu göç etmiş o lanlar öncelikli olmak üzere, göçmenlerin iş ve konut bulma 
mücadelelerinde kamusal düzenlernelerin yapılması gerekir. Zorunlu göçe maruz 
kalanların , geriye dönüş koşullarının yaratılarak, isteyenlerin geriye dönmelerini 
desteklemek önemlidir. Özellikle halk katılımı GAP'nin Sosyal boyutunu tamam
layıcı olacaktır. 

Mahalle muhtarlıkların güçlenmesi ve işlerlik kazanması , heınşerilikıen yararla
nılarak mahallelerde halk katıl ımının sağlanmas ı , halk konseylerinin oluşturul
ması, soruna yerinde çözüm bulmaya olanak tanıyacaktır. ÖLeli ik le halk katılı rm 
GAP'nin sosyal boyutunu tamamlayıcı ol acaktır. 

Avrupa Birl iği Komisyonu'nun MEDA programı tarafından finanse edi len ve 
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) tarafından yürütülen, 
kapsadığı iller içeris inde Diyarbakır ve Gaziantep'in de bulunduğu "Muhtarlıkla
rın ve Mahalleleri n Güçlendirilmesi" projesi gibi çabal arın yaşama geçirilmes i ve 
uzman kişilerce uygulanması yararlı ol acaktır. 

Toplum merkezleri aracılığ ıyla bu çabalan n deste klenmesi (bu konuda oluşturul
muş çalışma grubu olduğu için ayıınıılı ele alınmamıştır). Sosyal hizmet müda
halelerinin uygulanmas ı aç ısından gereklidir. 
Sorun gruplarının sorunlarının oluşmasını önleyic i, çıkan sorunları çözücü sosyal 
hizmet önlemlerini a lma, halk eğiıimleri , davranış degişiklikleri yaraıma halk ka
tılımına yönelik boş zamanlan de~erlendinme çalışmaları (örn. Sokak çocukları 
sorunu için sokak çocuklan merkezi bu konuda g rup olduğundan aynntıya giril
medi) gibi çözümler çeşiılendirilmelidir. 
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SUNUŞ BİLDİRİSİ : Doç. Dr. Şener KOÇYILDrRlM (•) 

TOPLUM MERKEZLERİ VE 

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI(**) 

Kahtırncı Uygulamalar Çerçevesinde Toplum Merkezi Gereksinimi 

Çagımızda tüm toplumlar çok hızlı bir degişme sürecinden geçmektedir. Sanayi

leşme, kentleşme ve modernleşme, ul aşım ve haberleşmenin yaygınlaşması, insania

nn ülke içinde birbirleriyle ve diger ülke toplumlarıyla olan ilişkilerinin çok yogun 

bir şekilde gelişmesine neden olmuştur. İnsan larda daha iyi yaşama isteg i artmış ve 

dünyadaki gel işmelere ayak uydunna çabaları yogunlaşmıştır. Tüm devletler bu kal

kınma yarışında kendi toplumlarını her yönden geliştinnek daha ileriye götünnek 

amacıyla ekonomik, sosyal, kültürel a lanla rda büyük gayretler ve atı lı mlar içine gir

mişlerdir. Ancak tüm çabalara karşın degişim sürecine toplumların ayak uydurması 

güç olmakta, çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Degişme sürecindeki toplumlarda oluşan ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar 

özellikle cografi bölgeler arasında belirgin farklı lıklar göstermektedir. Örnegin köy

leri n gelişmemiş yapısından , kentlerde gecekondu bölgelerindeki köy ile kent arasın

da kal rruş toplum yapısına ve oradan da kentlerin her yönden gelişmişligine kadar 

uzanan bir yelpazede sosyal degişimi gözlemek mümkün olmaktadır. 

Bu farklılıklar içinde ortaya çık an sorunlardan o toplumdaki he r kesim etkilen

mektedir. Örnegin köyden kente yıg ı n lar ha linde göçler, köyleşen kentler, nüfus ar

tışı, saglıks ı z yerleşim merkezlerinin oluşması , işsizlik ve yoksulluğun artması buna 

karşılık hizm etlerin yetersiz kalışı, egi tims iz lik , kültürel çözülme, bulundugu toplu

ma uyumsuzluk , kuşaklararası çatışma sorunlan , a ile bağlarının ve komşuluk ilişki

lerinin zayıflaması, suç işleme ve zararl ı alışkanlıklar edinme eğilimlerinin artması 

gibi birçok sorun toplumu rahatsız etmektedir. 

Toplumlarda sorunlann çözümü ve e tkili bir kalkınma için teknolojik ve ekono

mik alanlardaki gelişmeler önemli bir te m e l oluşturmakla bi rlikte; gün ümüzde kal

kınmaya ve degişmeye halkın her bakımdan hazı r duruma getirilmesi ve bu sürece 

(•) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Ö~retim Üyesi. 
(**} Bu bi ldiri Prof. Dr. Sema Kut 'a Armagan Yaşam Boyu Sosyal Hizmeı (Haceııcpe Üni

versitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 004) kitabında yayınlanmışıır. 
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katılımının saglanması düşüncesi de çok önem kazanmıştır. Bu dilşiince kalkınmarun 

maddi unsurlarının yanısıra beraberinde bir anlayış degişıkligini de gerektird i~ini 

açıklayıcıdır. Toplumun sosyal fonksiyonları gözönüne alınmaksızın tek başına eko

nomik kalkınına faaliyetine yönelmek gelişme açısından yeterli olmamaktadır. O hal

de; bireylerin değişime anlayış, tutum ve davran ış olarak hazırlanması ve uyumlarının 

sağlanması zorunludur. Bu amaçla devlettoplumların kalkınma gereksinmeleri ve so

runları çerçevesinde sürekli olarak politikalar üretmek, yeni hizmetler oluşturmak ve 

halkın bilinçli bir katılımını esas alarak bunları topluma götürmek zorundadır. 

Köy, kasaba, mahalle, semt gibi yereltoplumlarda eğitimin ve komşuluk ilişkile

rin in geliştirilmesi, katılım gücünün organizasyonu ve bu kaıılımların kalkınma sü

recinde aktif rol oynamasının saglanması için bazı kuruluşlara ve hizmetlere ihtiyaç 

vard ır. Bu yönde birçok ülkede merkezi ve yerel yönetimler veya gönüllü kuruluşlar 

yoluyla toplum merkezleri, halk cgitirni merkezleri, halk odalan veya halkevleri, 

çevre evleri , kültür merkezleri, gençlik merkezleri sağlık merkezleri gibi kuruluşlar 

açılmıştır. Bu tür kuruluşların özel olarak ağırlık verdikleri amaçlan ve yöneldikleri 

hedef kitleleri arasında farklılıklar bulunmakla birlikte sonuç olarak hepsinin ulaş

mak istediği şey; insan ların yaşadıl! ı toplumla uyumlu olmalan, sorunlarını çözmele

ri, gelişmeleri ve birbirlerini destckler duruma gelmeleridir. 

Katılımc.ı Bir Meslek Olarak Sosyal Hizmet 

Demokratik de~erlere ve katılımcı ilkelere sahip bir meslek olan sosyal hizmet 

de; toplumda çeşitli nedenlerle uyumsuzluklar ve eşitsizlikler içinde bulunan kişi, 

grup ve toplumların sorunlarını önlemek ve refalunı sağlamakla ilgilidir. 

Sosyal hizmet sanayileşen ve hızla dcj!işen ülkerniz iç in çok önemli bir meslek 

haline gelmektedir. Çü nkü yüksek oranlardaki nüfus artışları, sanayileşme ve kent

leşme ile onayaçıkan sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlann bir yönüyle de sosyal 

hizmet mesleği ilgilenmek durumundadır. Bu da; herhangi bir nedenle yoksunluk 

içinde bulunan kişi, grup ve toplumlann sorunların ı ö nlemek, iyileştirmek ve koşul

larını geliştirmek için yapılacak tüm faaliyetlerle ilgilidir. 

Destekleyici, önleyici, tedavi edici ve geliştirici işlevleri bulunan sosyal hizmet; 

kişi, grup ve toplurnların ruhsal, fiziksel ve toplumsal yönlerden mümkün olan en 

yüksek refah düzeyine erişebilmclerini amaçlar. Bu amaçlar çerçevesinde yardım 

yollan arar (Kut 1988). Sosyal Hizmet tüm uygulamalannda bilimseltemele dayal1 

olan, kendine özgü yöntem ve tekniklerden yararlanır. Bu yöntemler ise sosyal hiz

met konularında eğitim görmüş meslek elemanlan tarafından kullarulır. 

Sosyal hizmet kişi, grup ve toplum olarak insanların doğal yetenek ve yaratıcı 

güçlerini harekete geçirerek duygusal, sosyal, ekonomik sorunları nı çözümlemeleri

ne yardımcı olmakla kalmayıp, onları kendi gelişmeleri için seçtikleri hedeflere var

mak üzere yapılan çalı şmalara etkin olarak katılmaya da teşvik eder. Bu hedefler 
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yoksulluga veya fiziki ve zihinsel yeters iz liklere çare bulmakla s ınırlanmış olmayıp 

daha çok insan gücünün degeriendirilmesi ve toplumun gelişmes i iç in harekete geçi

rilmesinj içerir (Friedlander 1965). 

Toplum Merkezleri 

A- Anlamı ve Önemi: 

Sosyal Hizmetin topluma yönelik işlev ve etkinliklerini en iyi şek ilde yerine ge

tirecegi kuruluşlardan birisi de "Toplum M erkezi"dir. Gelişmiş veya geli şmekte olan 

birçok ülke de toplum merkezleri yaygın bir organizasyon yapısı içinde etkin çal ışma

lar yapmaktadır. 

Toplum merkezleri semt, mahalle veya köy düzeyinde toplumun ortak ihtiyaç ve 

sorunlarına yönelik olarak koruyucu, geliştirici, egiıici , boş zamanları değerlendirici 

ve eglendiric i çeşi tli sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin yürütüldügü; bu faali

yetlerin amacına ulaşması için toplumdaki kişi ve kuruluşların katılımda bulunması

nın teme l bir yak laşım olarak benimsendigi; bu yolla komşuluk ilişki lerinin ve daha 

uyumlu bir toplumsal yapının geliştirilmesinin amaçlandıgı kuruluşlardJr. 

Toplum merkezleri , yerel toplumun birçok sorunuyla ilgili olarak düzenlediği et

kin likler nedeniyle bir yandan yerel toplumdaki kuruluşlar arasında bir köprü oluştu

rurken ö te yandan da kuruluşların birbirleriyle olan i lişkilerin i geli ştirici rol oynar. 

Yerel toplumdaki katılıma dayalı çalışmalarda böyle bir eşgüdünı işlevi ni yerine ge

tirebilecek e n uygun kuruluşlar toplum merkezleridir. 

Toplum m erkezle ri için insanları birbirle riyle kaynaştırrnak, işbirligi içinde iliş

kileri geliştirmek temel amaçtır . Yerel bir toplumda insanların yaşad ıkları yerden 

memnun olmaları , ortak yaşan tılannda aynı değerl eri ve amaçları paylaşmaları , kom

şularını sevmelcri, bizlik ve hemşehri lik d uygularına sahip olmaları o to plumun ge

lişmesinde saglam bir temel oluşturur. Böylece karşılıklı etki leşim ve dayanışma sis

temleri işlemeye başlar. Özellikle kentin geli şmiş ve gelişmemiş kitlele ri arasında da

ha hızlı: bir bütünleşme süreci oluşur ve sosyal değişim daha saglıklı bir tempoda 

ilerler. 

Toplum merkezleri halk katılımına dayalı çalışmalar yoluyla yere l toplumlarda 

demokratik yapılanınayı da güçlendirir. Halkın ortak etkinlikler içinde tartışma yapa

bilme, birbirlerini daha iyi anlama ve hoşgörülü olma gibi tutum ve davranışlan ge

lişir. Organizasyon, işbirliği ve işbölümü d e neyimleri kazanırlar. Ay rıca politik ön

derligin de bu süreç içinde olgunlaşması mümkün olur; bu tür toplumların yerel yö

netimleri de gelişim ve halktan kopuk yönetimlerin yerini toplumla iç içe olan,onun 

sorunları m duyarlılık gösteren yönetimler alır. Çünkü toplum yerel yönetimlerin de

neıleyicis i olarak bilinçli ve aktif bir i ş lev yerine getirir. Yerel yönetimleri toplumun 

kendisi yönle ndirmeye başlar. 
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Köyler ve kasabalaıda da toplum merkezleri çok gereklidir. ÖzeUikle sosyal ve 
ekonomik kalkınmalarını hızlandırmak amacıyla üretimi anırına, eğitimi geliştirme. 

yol, su, elektrik gibi alt yapı sorunlarını giderme, kooperatifleşıne, toplum girişken

ligini ve katılımını yükseltme gibi yararları için toplum merkezleri önemli bir işlev 

yeri ne geti ri r. 

B- Toplum Merkezlerinin Yapısı ve işleyişi: 

Toplum merkezleriyle ilgili izienimler bu konuda ülkelere göre çok degişik olu

şumlar bulundugunu ortaya koymaktadır. Bunların genel amaçları aynı olmakla bir

likte organizasyon yapıları , programları veya kuruluş amaçları farklılıklar göster
mektedir. Değişi k koşullarda kuruldukları gibi, değişik amaçlara da hizmet etmekte

dirler. Örneğin, gönüllü kuruluşlar özel kuru luşlar veya resmi kuruluşlar tarafından 
kurulmuş toplum merkezleri bulunmaktadır. Hatta kişiler tarafından bile kurulan ö r

nekleri vardır. Bazı yerlerde merkezi bir organizasyon yapıs ı içinde gel iştirilmeye ça
lışılırken, birçok yerde yerel yönetimlere bağlı olabi lmektedir. Bir ülkede bunların 
hepsini bir arada görınek de mümkündür. 

Bütün bu çeşitlilik içinde bir toplum merkez inin kendine özgün özelliklerini oluş
turan unsurları şu üç noktada toplamak mümkündür: 

1. Toplumun temel gereksinmelerine yönelik kapsamlı bir program, 
2. lrk,inanç,yaş,cinsiyet ve politik konulardaki düşünce ve farklılıklar dikkate alın 

madan bütün toplumun veya büyük kısmının faaliyetlere katılabi lmesini sağlayan 

olanaklar, 
3. Seçilmiş bir yönetim kuruluna ve çeşitli faaliyet alanları için özel çalışma grup

larına (komite veya komisyonlara) sahip demokratik bir organizasyon (SSYB 
1967). 

Toplum merkezlerinde oluşturulacak hizmetle r mutlaka toplumun gereksinmele
rine dayanmalıdır. İyi bir toplum merkezi organizasyonunun koşulu faaliyetlerin bu 
merkeze gelenlerin iş birliği ile yürütülmesi, toplumun ihtiyacına cevap vermesi ve 
ihtiyaç sahiplerinin en yaygın bir şekilde katılımlarının sağlanmasıdır. 

Toplum merkezleri ayırım yapmadan herkese açık olan kuruluşl ardır. Toplumda 

ikilik yaratacak unsurlardan bu merkezler kesinlikle uzak dunnalıdır. Belirli bir dü
şüncenin, inancın veya grubun merkezi değil , birleştirici , toplum ruhu yaratıcı bir an
layışla tüm toplumun yeri olmalıdır. 

Doğal olarak bir toplumun aynı anda, birçok farklı gruplarına yönelik prograrnlar 

geliştirmek çoğu kez olanak dışıdır. Programların her kesimin ilgi ve isteklerine gö
re çeşitlendirilerek sunulması toplum merkezlerine daha çok kişinin ilgi gösterırnesi 
bakımından öneml i bir yaklaşı nıdır . 
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Çevrede yaşayan herkesin aynı anda veya dilediginde gelebileceği bir toplum 
merkezi binası bu lmak da genell ikle çok zordur. Her tür boş zamanları değerlendir

me olanaklarının bulundugu, sosyal ve kültürel faal iyetlerin tek binada toplandıgı 

toplum merkezlerinin kurulması ancak zengin ülkelerde düşünülmektedir. Böylesine 
geniş olanakların bulunmadığı yerlerde toplum merkezi için küçük bir binanın bulun

ması bile yete rli olabi lir. Toplum merkezinin uzmanları bu koşullarda toplumun tüm 

kaynaklarını kullanmaya yönelirler. Örneğin park lar, boş alanlar, okullar, sağlık mer

kezleri, halk eğitimi merkezleri , gençlik merkezleri , spor tesisleri vb. her türlü resmi 

ya da özel olanaklardan toplum merkezinin bir pançası gibi yararlanmaya çalışırlar. 

Toplum merkezlerinin yönetim yapıs ı da demokratik ve katılıını ko laylaştıncı ol

malıdır. Yönetim kurulu bulunmalı ve bu kurula toplumdan, bazı kuruluşlardan kişi

ler temsi lc i o larak seçilmelidir. Yöneti m hiçbir zaman partizanca e tkiler altına girme

melidir. Toplum merkezlerinin yöneticileri de bu konularda eğitim görmüş (sosyal 

hizmet uzmanları gibi) meslek elemanlarından seçilmelidir ve toplumu tanıyan , halk

la ilişkile r kurma becerisine sahip kişi ler olmalıdırlar. Yönetim karar alma sürecinde 

esnek davranabilmeli ve toplumla yürütü lecek faaliyetlerde toplumun karar almasını 

teşvik etmelidir. 

Toplum merkezleri başan saglayabilmek için yöneldigi nüfusun kapasite ve kay

naklarıyla uy umlu olmalıdır. Çok ka labalık bir semııe, kaynaklan sınırlı bir toplum 

merkezinin çalı şmaları nitelik ve nicelik olarak yetersiz kalır. 

Finans kaynagı olarak, toplum merkezleri bakanlıkların ayıracağı fon lardan, ye

rel yönetimle rden, toplumun katkılarından, gönüllü kiş i ve kuruluşların yardımların

dan yararla n ır . Katılımcı projeler geli ştiren ve projesi kabul edilen m e rkeziere ilgili 

bakanlıkların veya yerel yönetimlerin aşamalı olarak destek sağlaması ve toplumun 

da kendi ne d üşeni yapması şartur. 

C-Top lu m Merkezinde Uygulana n Sosyal Hizmet Yöntemleri: 

Demokratik değerlere ve katılımcı ilkelere sahip olan sosyal hizm et; toplum mer

kezlerinde te me l ilç yöntemi olan "sosyal kişisel çalışma", sosyal g rup çal ışması" ve 

"'toplumla çalı şma" yöntemleri ilc kişi , g rup veya toplumun sorun l arını çözme, yete

neğini artırma, kendine yeterli duruma getirme ve toplum yaşamına aktif olarak ka

tılmaları nı sağlama çabalarına girişir. Bu amaca ulaşmak için sosyal hizmet; "destek

leyici", "önl eyici" "tedavi edici" ve "geliştirici" işlevler yerine geti rir. Bu çalışmalar

da kişileri n , grupların ya da toplumların m evcut sorunlarının çözümünde rol üst lerıe

rek deneyim kazanmalan ve kendilerine o la n güvenlerini artırarak sorun çözme ye

teneklerini geliştirebilecekleri kabul edilir. 

Toplum merkezlerinde sosyal kişisel çalışma yöntemi ile suçluluk, sakatlık , okul 

başansızlığı , yoksulluk, aileçözülmeleri , yaşiılı k, işs izlik v.b. sorun alanlarında bire-
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yin ve ailesinin sorunlarıyla ilgilenir, gerekli görülen yardımlar ilk elden verilir. Da
ha büyük sorun larda kişiye yardımcı olabilecek kaynaklar tavsiye edilir ve buralara 

havale edilir. Bu tür vakalar iılemeye alınır. Kayıtları tutulur. 

Sosyal grup çalışması yöntemi ise; boş zamanlan degerlendirici grup faaliyetle

rinde grubun dinarnigini, ilişkilerini geliştirmek , onak kararlar almalarını kolaylaştıi

mak işbirliği ve güven duygusu içinde ça!Jşmalannı saglamak amacıyla destekleyici. 

tedavi edici ve geliştirici olarak kullanılır. Grup süreçlerinin de raporları tutulur ve 

tüm faaliyetler genelde bir bütünün parçaları olarak görülür. 

Toplum merkez lerinde amaç ve uygulamalar çerçevesinde en ağırlıklı yöntem 

toplumla çalışmadır. Toplumla çalışma sosyal refah amaçlan için toplumda değişik

lik yaratmayı hedef alan ve bu yöndeki çalışmaların en etkin bir biçimde toplumun 
demokratik katılımı ile gerçekleşecegine inanan bir sosyal hizmet yöntemidir. 

Sosyal hizmet diğer yöntemlerin yanısıra toplumla çalışma yöntem ve teknikleri
ni uygularken insaniann temel gereksinmelerini karşılayabilmek için eşit bakJara sa
hip olmaları gerektiJıine inanır; bu nedenle toplumdaki ortak sorunlarla ilgili karar 
alınmasında tüm üyelerin sorumlu oldugunu kabul eder. Toplumun sorunlarının çö
zümünde kendilerinin katılımını amaçlar. Toplumla çalışmada halk kaulımı her alan
da önem taşır ve hem kendi sorunu nedeniyle toplumun müracaatçı o larak kaulııru , 

hem de insanların başkalannın refahına i lişkin gönüllü katılıml arı olarak daha geniş 
boyutlarda gelişir. 

Bu üç yöntemi destekleyici ve kolaylaşurıcı olarak "sosyal refah araştırması ve 
"sosyal hizmet yönetimi" yöntemleri de her alanda oldugu gibi toplum merkezlerin
de de sosyal hizmet uzmanlan tarafından uygu l anır. 

D· Toplum Merk ezlerinde Sosyal H izm et Uzmanının Uyması Ger e ken i lke
ler: 

Demokratik ve uyumlu bir sosyal gelişme saglamak amacıyla toplum merkezle
rindeki mesleki uygulamalarda şu ilkeler gözönüne alınır: 

1. Toplumsal yapının iyi tanınması,toplum la iyi ilişkiler kurulması ve toplumun 
güveninin kazanılması. 

2. Toplumda birlik yaraLılması ve bizlik duygusunun geliştirilmesi. Varsa anlaş
mazlık yaratan unsurlada ilgilenilmesi. 

3. Toplumun gereksinim ve sorunlannın iyi belirlenmesi, toplumun önem verdiği 
sorunlardan hareket edilmesi. 

4. Özellikle köy ve gecekondu gibi gelişmemiş toplumlarda yaşam düzeyini geliş-
tirici programlara ağırlık verilmesi. 

5. Planlama sürecine halk ın temsi lcileri yoluyla katılmalarının saglanması. 
6. Toplumun katılım gösterdiği , bi rl ikte gi riş tikleri faaliyetlere destek verilmesi . 
7. Toplumun ilg isinin sürekli ve canlı tutul ması. 
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8. Top lum, gnıp ve bireylerle toplum merkezi arasındaki karş ı lıklı i letişim kanal
larının iyi işletilmesi , çalışmalarla ilgili olarak toplumun çeşitli araçlarla bilgi

le neli rilmesi. 
9. Toplumun, grupların , bireylerin tepki ve de~erlendirmelerinin iz lenmesi. 
10. Önderlerin geliştirilmesi. 
l l . Toplum gücünün organize edilmes i ,çalı şma grupları (toplum kornitele ri) oluştu-

rulması ve gönüllü kuruluş ların geliştirilmesi (etkin kılınması). 

12. Yerel ve bölgesel kaynaklardan e n verimli bir şekilde yamrlanılması. 

13. Hiz metler arasında etkin bi r eşgüdüm sagıanması. 

14. insanlarla çalışmada sabırlı , anlayışlı ve toplumu özendirmede bilg il i ve beceri

li o lan sosyal hizmet egitimi görmüş mesleki elemanların görev almaları . 

Yukandaki ilkeler çerçevesinde yapılan çalışmalarda toplumun yapı s ına , gelişme 

düzeyine, kaynaklanna ve egilimlerine göre degişen çeşi tl i faaliyetle r düzenlenir. Fa

al iyetle rin belirlenmesi ve uygulanmasında toplum merkezinin "toplumun yapısını 

geliştirme" yönündeki temel amacı unutulmamalı ,yapılan işlerin bu temel amaca 

ulaşmanın birer aracı oldugu düşüncesiyle hareket edilmelidir. 

E- Bir Toplum Merkezindeki Faaliyet Çeşitleri 

Bir to p lum merkezi, içinde yer aldı~ ı toplumdaki çeşitli hedef kitlelerin (çocuk
lar, genç le r , ögrenciler, kadınl ar, e rke kle r , yaş l ı lar , çalı şanlar, ça lışmayan lar, evl iler, 

bekarlar vb .) özelliklerine, ihtiyaçlarına ve egilimlerine göre çok çeşitli faaliyetler 

düzenler . Her toplumun veya toplumdaki farklı g rupların birbirlerinden ayrı ve çok 

degişik sorunları ve beklentileri vardı r. B u nedenle de toplum merkez lerindeki prog

ramlarda standart bir yaklaşım olamaz. Her toplum merkezindeki faal iyetler ağırlık
lı olarak b irbi rinden farklıdır . Ancak toplum merkezine gelen he rkes kendisini ilgi

lendiren birşeyler bulabilmeli ve buraya devam etmekten zevk almalıdır. 

Toplum merkezlerinde genellikle düzenlenen faaliyetlerden bazılan şöyle sırala

nabilir: 

1 . Sergiler, yanşmalar, 

2. H alk konferanslan ve halk e~itimi prograınlan , 

3 . Toplantılar,özel gün kutlamaları , törenler, 

4 . Egitici ve katılımcı kampa nya lar , 

5 . Kültüre l ve sanatsal faaliyetle r , 

6. Eglenee, geıi , gösteri ve boş zamanları değerlendirici faaliyetler, 

7 . Sportif faaliyetler, 

8. Çevre düzenleme ve gel iştirme etkinlikleri , 

9. Gönüllü çabaları ve kuruluşları geliştirici etkinlikler, 

10 . Ortak gereksinimler ve sorunlar üzerinde çalışmalar (Tartışmalar, çözüm 

yolları arama, kaynakları bulma, yönlendirme v.b.), 

l l . Çeşitl i yaş gruplarını ilg ile ndi ren programlar (Çocuk,genç,yaşlı gibi), 
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12. Kadının statüsünü geliştirmeye yönelik çalışmalar, 

13. Aileye ve birey sorunlarına yönelik faaliyetler (Aile anlaşmazlıklan - aü 
planlaması, çocuk bakıınu ve cgitimi, beslenme, kreş , çocuk klüpleri v .b. 

14. Toplumun ihtiyaç duydugu konularda verilecek danışmanlık ruzmede:: 
(Tüketici sorunlan, okul sorunları, saglık, iş, sosyal güvenlik v .b.), 

15. Sosyal dayanışma ve yardımiaşmayı geliştirici faaliyetler. 
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GRUP RAPORU : 

SOSYAL HİZMETLER TOPLUM MERKEZİNİN ROLÜ 

(Bölgesel Kalkanma Düzeyinde) 

Toplum Merkezi: Sosyal hizme t m esleginin toplumda deği şme ve gelişme ya
ratma amacına hizmet eden ve toplumun gereksinimleri dogrultusunda hizmet bilim
leri içeren sosyal hizmet kuruluşlandır. 

T oplum Merkezleri daha çok kırdan göç etmiş yoksul hanelerin oluşturdugu ge
cekondu mahallele rinde ve kırsal alanda da merkezi nitelikte köy yerleşmelerinde 
hizmet vermektedir. 

Mevcut Durum: (SORUNLAR) 

• Bürokra tik Engeller 
• Bütçe 

Yaklaşım 
Motivasyon 
Hiz me t içi Egitim 

• Toplumu Tanıma 

• İzleme Değerlendirme 
• Geri Bildirim 
• Süpervizyon 
• İş Tanırru 
• Tanıtım 

• Yöne tmelik 
• Gele ne ksel Toplumsal Yapı 

AMAÇLAR 

• Cinsiyet Dengeli Kalkınma sağlamak 
• Sürdürülebilir insani Gelişmeye Katkı Saglamak 
• Dezavantajlı ve yoksun konumda bulunan tüm nüfus kesimlerine yönelik sosyal

ekonomik-kültürel etkinl ikler düzenle mek 
• Demokratik toplum temellerini oluşturmak 

HEDEFLER 

1. HEDEF: Toplum Merkezleri/ÇATOM' larda toplum kaulımını sağlamak 

Etkinlikler: 

• Toplumu tanıma çal ışmalannın yapılması 
• İhtiyaç lar dogruııusunda programia nn oluşturulması 
• Tanıtım ve savunu çalışmalannın yapılması 

• Uygula ma aşaması 

• İ zleme ve Degerlendirme 
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2. HEDEF: Toplum Merkezleri/ÇATOM' Iann etkinlij!i ve etkinliginin artıniması 

Etkinlikler: 

• istikrarlı ve yeterli bir personel izlenmesi (Nitelik ve nicelik) 
• Yeterli ekipman ve lojistik destej!in saj!lanması 
• Mali kaynak ayniması ve yaraLılması 
• Personele yönelik periyodik olarak hizmet iç i ej!itim programlannın düzenlenmesi 
• Yatay öj!renmc sürecinin başiaLılması 
• Ekip çalışmasının harekete geçirilmesi (farklı disiplinlerden yararlanılması) 
• Süpervizyon sürecine işlerlik kazandırılması 
• Toplum merkezleri/ÇATOM'ların iş tanımlarının yapılması 
• Toplum merkezlerinin yasal statüye kavuşturulması 
• Toplum merkezleri/ÇATOM'Iarda karar mekanizmasını harekete geçirecek lru

rulların oluşturulması. (Halktan temsilcile rin bu kurulda yer alması) 
• Toplum merkezleri 1 ÇATOM'Iarda hizmeti n yürütülmesi deJ!il üretilmes ine yö

nelik çalışmaların yapılması 
• İnsan gücünü geli ştirmeye yönelik, bireysel topluluk+grup düzeyde çalışmalann 

yapılması 

3. HEDEF: Merkez çalışmalarının başlangıcında toplumun duyulan ihtiyaçlanndan 
hareket etmek 

Etkinlikler: 

• Sorunun çözümüne ilişkin (mevcut durumun analizine ilişkin) yüz yüze ve odak 
grup görüşmeleri, taruşma toplanularının yapılması 

• Hedef kit.lenin gerçek ihtiyaçlarına yönelmele rinin saj!lanması 
Yapılan çalı şmalarda hizmet götürülen nüfuz gruplarının kaulımının sağlanması 

(motive etmek+bilgi açıklarını kapatmak +çözüm yollarını arama) 
• Toplumda liderliğin ve girişimcil ij!in gel iştirilmesi 

4. HEDEF: Mevcut kaynaklar maksimize etmek, atıl kaynaklan harekete geçirmek 

Etkinlikler: 

Kamuoyunda duyarlılık yaratmak 
Kaynak.ların yerinde kullanınunı saj!lamak 
Kamuoyunu farkLı yaklaşımlar konusunda bilg ilendirmek ve kamu personelini 
motive etmek 
Yerel kaynaklan harekete geçirmek 
Uzman personelin saj!lanamadıgı durumlarda, yerel insan potansiyelini dej!erlen
dirmek. 
Programların uyg ulanma sürecinde, ilgili kamu kuruluşları , yerel yönetimler, 
STK etkili işbirliği ve eşgüdümün saj!lanması 

VİZYON 

a) Toplum Merkezleri 1 ÇATOM'Iann kentsel alanda gecekondu bölgelerinde, nü
fus en az 20.000, kırsal alanlarda merkezi nite likte nüfusu en az 2000 olan yerle
şim birimlerinde kurulması ve; 

b) Sosyal hizmetlerin etkili ve verimli yürütülebilmesi açısından Toplum Merkezle
rinin birimler olarak hizmet üretmesi. 
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SUNUŞ BiLDİRİSİ : Prof. Dr. Scvil ATA UZ (*) 

GİRİŞ 

Sokak çocuk ları olgusu son yı llarda Türkiye'nin gündemine yerleşti ve ö nemli bir 
ilgi odagı haline geldi. Ülkemizin özellikle büyük kentlerinin ayrılmaz bir parçası 
olan sokak çocuklarına, göçleri n, ekonomik zorlukların , işsizlik ve yo ksullugun ya

şand ıgı tüm dünya kentlerinde rastlan m a ktadır. Bugün dünyada 150 milyon civarın
da çocuk tek başına veya ailesiyle birlikte yaşam savaşı vermekte, çocuklugunu ya
şayamamakta ve yetişkin lige nite likli iş gücü olarak hazırlanamamaktadır. Soruna 
müdahalede geç kalınması ve/veya iç inde bulundukları toplumun ve hedef olarak 
seçtikleri çocukların gerçekligiyle bagdaşmayan proje girişimleri çocukların sayısı

nın artmasına ve sorunların niteligini n degişmesine yol açmışur. So kak çocukları so
rununu e n yoğun yaşandı~ı Brezilya ' da toplum, önceleri iyi nitelikli ve insancıl pro
jelerle bu çocukları korumaya çalışırken , bugün artık çabalan nı çocuklardan kendi

ni korumaya yöneltmiştir. 

1993 yılında Rio de Janciro'da polis görevlileri altı sokak çocugunu katlettiklerin
de d ünya kamuoyu ayaga kalkınmıştı . 1996 yılında suçunu itiraf ede n bir polis, dün

yada sokak çocuklan nı öldürmekten s uç lu bulunup, hüküm giyen ilk g üvenlik görev
lisi oldu . O ysa, Rio 'da sokak çocuklarının öldürülmesi daha 1990 yılmda başlaınışu . 

Çocuklara karşı iş lenen suçlarla ilg ili bir rapora göre bu kentte her g ün üç sokak ço
cuğu ö ldürülmektedir. Katillerin büyük bir bölümünü çocuklan n dilenciliğinden, hır
sızlıgından ve madde bagımi ılığından e tkilenen işyeri sahiplerinin is tegi üzerine ha
reke te geçen polisler ve özel timler bu sokak çocukları sorunu karşısındaki çaresizli

gin sonunda , sorunun nerelere varabilecegine ilişkin dramatik bir ö rnektir. 

Diger yandan, Latin Amerika ülke le ri başta olmak üzere, sokak çocukları sorunu
nun yaşand ıgı pek çok Afrika, Asya ve A vrupa ülkesinde uluslararası düzeyde çalı

şan soka k çocukları örgütleri ve ulusal ve yerel düzeyde çalışan sivil toplum örgüt
le ri tarafından soruna çözüm yolları ara nmakta ve giderek daha anlamlı modeller 
gelişti rilmekted ir. Bugün dünyada küç üklü büyüklü 1500 civarında proje uygulan
maktadır . So n 15 yı lın deneyimleri soka k çocukları konusunda epey yol katedildi
ğini göste rmektedir. Çocugun korunmasına ilişkin kalıplaşmış, gele neksel yardım 
siste mle ri pek çok projede, sınama yanılma yöntemiyle de olsa aruk te rk edilmişti r . 

Yaşanılan kültürün özell ikleriyle uy umlu oldugu kadar, çocukların istekle rini ve 

gerçek gere ksinimle ri ni de göz önünde tutan ve her şeyin ötesinde projeleri onlara 
mal ede n girişimler başarı kazandı . Tüm bu arayış iann sonunda "sokak çalışması" ve 

(•) Hacetıepe Üniversitesi Sosyal Hizmetle r Yüksek Okulu Ö~retim Üyesi. 
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"sokak eğitimi" gibi yeni kavramlar literatüre yerleşti. Artık sadece sokak çocukla
n konusunda araştırma yapanlar, projeleri üretenler ve uygulayanlar arasında de~il . 
biaat sokak çocukları arasında da iletişim agları mevcuttur. 

1986 yılında Brezilya'da toplanan ilk Sokak Çocuklan Ulusal Kong resi 'nde, tüm 
grupları tem sil eden 140 çocuk bir araya geldi . 1989'da ülkelerin her yanından ve eli
ger Latin Amerika ülkelerinden gelen 700 çocuj!un, parlamenterlerin ve senatörlerin 
katılımı ile senatoda gerçekleştirdi~i toplan u çocukların bir demokratikleşme ve et
kin katılım sürecine ginnelerine yardımcı yol açtı. 

Yine 199 1 'de Filipinlerde bir hafta süren Sokak Çocukları ve Çalışan Çocuklar 
Ulusal Kong resi sonucunda, sokak çocuklannın bazı önerileri , kanun tasansı kapsa
mına alındı . Tüm bu örnekler ulusal ve ulus l ararası iletişim aglarının ö nemini ve so
runun çözümünde ve demokratikleşmenin vurgulanması gereğini bir kez daha ortaya 
koydu. 

Sokak çocukları sorununun yaşandığı tüm dünya kentleriyle paralel bir gelişme 
gösteren sokak çocukları sorununa ülkemizde toplumun ilk tepkisi "sorunu görmez
den gelme" veya "reddetme" idi. İkinci tepki ise sorunu en ilgili devlet kuru luşu olan 
"Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ' na havale etmekti . "Sokak çocukla
rı", bir milyona yakın korunmaya muhtaç çocukların ancak 20.000'ne bakabilen bu 
kurumun, zaten kapsamı içindeydi. Ancak, başta sosyal hizmetlerin yapılanma mo
deli olmak üzere çocuklara yardım götünnede pek çok engel vardı. Çocuklan n hava
le edildiği diğer bir kurum ise polis idi. Ancak başta Küçükleri Koruma şubelerinin 
örgütlenme yetersizli~i nedeniyle, bilinen polisiye önlemlerle ya konunun üzerine gi
dildi ya da görmezden gelindi . Çocukları gözle rden uzak tutmak, özellikle turistleri 
ve "gerçek kentli leri" rahatsız ettiklerinde başvurulan en yaygın yönte mlerden biri 
oldu. Örneğin H abi tat Il Zirvesi sırasında sokak çocuklan toplanarak kent dışına çı
karıldı. 

Konunun g ündeme getirilmesinde ve duyarlılık geliştirilmesinde çok önemli bir 
işieve sahip olan medya ise, konunun sansasyonel tarafıyla ugraştı~ı için başta uçu
cu ba~ımlısı çocuklar olmak üzere çocukları sadece teşhir etti. Hatta te levizyon ya
yınları ve gazetelerin üçüncü sayfa haberleri uçueulan markalarıyla tan ı ttığı için 
özellikle "uhu" , "bally" ve "tiner" tüketiminin artmasında aracı oldu. 

Sayılarının arıması ve sorunlannın gözard ı edilemeyecek kadar belirginleşmesiy
le ülkenin gündemine yerleşen sokak çocukları için son birkaç yılda öncelikle sivil 
toplum kuruluşlarından ve tek tek vatandaşlardan tepki gelmesi ile birlikte, İstanbul , 
İzmir, Mersin , Adana, Bursa, Antalya'da soka k çocuklaona ilişkin demekler kurul
du. Buna paralel olarak medyanın da konuyu gündemde tutmasıyla devlet kuruluşla
n yeni düzenle melere gi tmeye başladı. 

Sokak Ç oc uklan IGmdir? 

Sokak çocukları , dünyanın her yerinde bir büyük kent olgusudur. Yaygın görüşün 
aksine, sadece geli şmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin kentsel mekanlar
da da sayılannın ve sorunlannın giderekartmasıyla birlikte, kendilerini daha belirgin 
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olarak farkettirmektedirler. Soka k çocukları tarihsel olarak da yeni bir gelişim degil 
dir. Bu çocuklan Onaçag Avrupa 'sının kentlerinde, endüstri de vriminde görürüz. 
Onlar, edebiyatta Andersen, Twain , Dickens, Gorki, Kemale ttin Tuğcu 'nun , Yaşar 

Kemal'in eserle rinde yerlerini alırlar. Türkiye'de sokak çocukları kavramının belir
gin olarak ona ya çıkışı, ülkede kırdan kente büyük ölçekli göçün hissedilmeye baş

lanıldığı ı 950'1i yıllara rastlar ve o y ılların çocuk kitaplarında duyg usal bir tema ola
rak i şlen ir. Bugün üç büyük kentimizde olduğu kadar, göçlerle ke nt nüfusu hızla ar
tan kentlerimizele de, sokak çocuklarını, alışveriş merkezlerinde , is tasyon ve tenni
nal lerde , park ve pazarlarda, eğlence alanları ve turistik bölgelerde görürüz. Son yıl

larda Latin Amerika kentlerinden Afrika'ya, Hindistan'a, New York'a, Bükrcş'e, İs
tanbul ' a kadar uzanan bir çeşi tlilikte dünya kentlerinde en belirgin kentsel sorunlar 
arasında ye rlerini alan bu günün sokak çocuklan J890'1ar Londra'sının 1940'1ar İs
tanbul ' unun sokak çocugu değildir; sorun , niteliksel olduğu kadar niceliksel olarak 
da değişmiştir . Ancak bir yüzy ıl sonra değişmeyen, çocukları ke nt sokaklanndaki 
var olma mücadelesidir. Bu gün yaşam yeri o larak sokaklarda tutunmayı kolaylaştı

ran ve zorlaştıran ögeler de değişmiştir. Bu g ünün kentlerinde yoğun bir trafik , gece
le ri ışıklandırılan caddclcr, merkezi ısıtmanın olduğu binalar büyük alışveriş merkez
leri vardır. Sokaktaki polis, zab ı ta , sokak sosyal hizmet çalışmacıları da değişmiş, tu
rist sayısı artmıştır. Sokakta sayıları he r geçen gün artan evsizle rin, alkol ve uyuştu
rucu bağımlılarının yanı sıra, yoğun bir uyuşturucu ve fuhuş trafiği de vardır. 

Sokak Çocuklarının Kavramsallaştırılması: 

Sokak çocuklarını tanımlamaya ilişkin pek çok çalışma yapılmış ancak herkesin 
üzerinde tam olarak anlaştığı bir tanıma ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu girişimler
den ilki UNICEF'in Çalışan Çocuklar ve Sokak Çocuklann Sömürüsü isimli dokü
manında (Doküman sayısı : EflFEF/ ı 986/CR.3) yer alan geli şmekte olan ülkelerin so
kak larındaki çocuklar, sahip oldukları a ile destegine göre üç kategoriye ayrılmaktadır: 

ı . Ailele riyle i li şkis i sürekli ola n çocuklar; 
Yoks ul kesimden ailelerin karşılaştıkları gündelik güçlüklere karşın , çocuklann 

çoğunluğu ai le leriyle aynı evde yaşarlar, günlerini sokakta çalı şarak geçirdikleri hal
de ai lenin denetimi ve korunmas ı altındadırlar . 

2. Aileleriyle zaman zaman i l i şki kuran çocuklar; 
Çocukların aile bagları zayıflasa d a tümüyle kopmamıştır. Gününü sokakta çalı

şarak ya da sadece dolaşarak geçiren ancak genellikle akşam evine dönen çocuklar 
"sokaktaki çocuklar" olarak ıanıınlanırlar. 

3 . Aile desteğinden tümüyle yoks un olanlar; 

Ailelerinden atılan ya da kaçan bu çocuklar, günün 24 saatini sokaklarda geçir
mekte ve tek başianna yaşam mücadelesi vermektedir. 

Tanım 

Sokak çocuğu "yaşamı ve yaşam kaynakları için sokağı kendine mesken haline 
getirmiş olan , sorunlu yetişkinlerin gözetiminden ve yönlendirmes inde n yoksun olan, 
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henüz yetişk.inlige ulaşmamış her hangi bir kız ya da erkek çocuk" olarak tanımlan
maktadır (UNICEF 1986 s. 2). 

I 990 ' Iı yıllara gelindi~inde sokak çocukları tanımlaması . çeşitli ülke lerde yapılan 
araştırmaların ve çalışmalann birikimiyle daha genel iki kategori iç inde ıanımJandı
"Sokaktaki çocuklar"' ve Soka~ın çocukları". 

Sokaktaki çocuklar genellikle, okul g iderlerini ve cep harçlıkların ı çıkarmak . ai
lelerinin geçimine kalkıda bulunmak, bazı durumlarda tek başına evi geçindirrnek 
için sokakta çalışan çocuklardır. Bu çocukların ço~u aile destegi ve denelimine sa
hiptirler ve günlerini sokaklarda çalışarak geçirdikleri halde geceleri evlerine döner
ler ve kazandıkları paranın ço~unu ailelerine verirler. Ülkeden ülkeye, şehirden şe
hire degişmekle birlikte, sokakta görülen çocuk! ann ço~u bu gruptandır ve yine ço
gunlugu e rkeklir. 

Sokagın çocukları , bazı tanımlamalara göre gerçek sokak çocukları, bir ailesi 
olamayan, evden kaçan , evden atılan ya da terk edilen gece ve gündüz sokaklarda ba
şı boş dolaşan/çalışan çocuklardır. Bu grupta o lan çocukların sayıca az olmal~ 
karşın karmaşık sorunları vardır. 

Sok a k Çocukları Olgusunun Ned e nleri 

Genelde sokak çocuklan sorunu özelde ise, çocukların sokakta çalıştırılması bir 
vicdan ve toplumsal ahlak meselesi olmas ı nın ötesinde toplumun bazı kesimlerini=;ı 
yaşam mücadeleleri ile iç içe olan bir toplumsal olgudur. Bn nedenle sokak çoc~ 
rı sorununun toplumsal kökenierine kısaca değinmekle yarar vardır: 

Kentsel alanda çocuk eme~ini kullanan ailelerin büyük bir çogunluğu kırsal kö
kenlidir. Kırsal alanda, çocuklar aile işgücünün bir parçası olarak her zaman çalt~
mışlardır. Bu yüzden kentte uyum süreci içinde ailenin tüm üyelerinin aile gelirine 
katkıda bulunmak üzere çalışması bu ai le lere, orta sınıf kentli ailelere geldiği gibi. 
yabanc ı gelmemektedir. Kaldı ki, çocukların emeğini en çok gelir getiren alanda Imi
lanmak, çoğu aile için bir tercih meselesi değil zorunluluktur. Ancak hayali zorunb
luklar dışında da çocu~un çalıştırılması onun toplumsaliaşması mn ayrılmaz bir par
çası olduğu görüşü bugün hala toplumumuzda egemendir. Ve bu görüş, çocuğun ye
rinin, kapalı veya sokaktaki çalışma mekanlan de~il , okul olması görüşü ile çeJ4-
mektedir. 

Çocukluğun Tanımlanması 

Çocuk genel olarak, çocuk sorununun, özel olarak çocuk işçiliğinin sosyal polin
ka konusu olarak önem kazanması, geçimlik tarını ekonomilerinin sosyo-ekonomik 
dönüşüm s üreçleri ile ilişkilidir. "Üçü nc ü dünya" ülkeleri ve gelişmiş sanayi toplum

larında farklı gelişim örünıüleri gösteren bu tarihsel süreç, bir toplumsal kategori ola
rak "çocukluğu" da yaratmıştır. Çocuk işçiliği ise, bu gelişmelerin sonucunda, ancal. 
bir etik sorun olarak toplumların gündemine gel ebilmiştir. 
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Çocukluk, Avrupa'da sanayi kapitalizminin gelişmesi bağianunda iki olgu ilc 
ilişkilidir. Teknolojinin gelişip yaygınlaşması ve yazılı bilginin hiyerarşik bir nitelik 
kazanması. Böylece, yet işk inlik kadeıneli bir öğrenme süreci ile kazanılan bir statü 
olurken, çocukluk da insanın henüz bu sürecin gereklerini yerine getirmemiş olduğu 

bir ev resi olarak tanımlanır olmuştur. Bir "Bilgi boşluğunun" yaratılması, yetişkin ve 

çocukların sembolik dünyalan nı g ittikçe farklılaştırmışur ( Postm an 1983). Okul, ço
cukları n gerekli bilgileri edinerek, yetişki nlik rollerini kazandıkları bir mekan olarak 
kurumsallaşmış ve 20. Yüzyı lın ikinci yansında, zorunlu eğitim , çoğu topluında te
mel bir vatandaşlık hakkı olarak tanımlana gelmiştir. İkinci bir gelişme ise, aile te
melinde örgüılenmiş olan üretim sistemle rinin çözülmesi ile hane halkı üyelerinin bi
reyl~r o larak emeklerini satma zorunda kalmalarıdır. Bu süreç içinde çocuklar pazar
da talep edilen ucuz iş gücü olarak, ailele ri için geçim kaynağı olmuşlardır. 

Bu gelişmeler mekansal olarak , gerek zamanlamagerekse nitelik açısından , fark
lılıklar göstermiştir. Ucuz çocuk emeği , bir taraftan iş gücü pazarının kolayca ulaşa
bi leceği bir hedef haline gelirken , diğer taraftan da, çocukluk g ide re k okul sistemi 
içinde tanımlanır olmuştur. Çocuk emeğin e olan talep ve buna paralel çocuğun oku
la gitmesi gerekliliği konusundaki görüşler Avrupa'da 19 Yüzyılın son larında yo
ğunluk kazanmıştır. Çocuğun zaman ve enerjisine aynı oranda talep olan bu iki fa
aliyet alanı arasındaki yarışma evrensel değurguları (implications) olan bir tartışma 
baş latmıştır. Bazı çevreler, fabrikayı çocukları sokaktan kurtaran ve yetişkinliğe ge
çişl erini sağlayan önemli bir sosya lleşmc süreci olarak romantize ederken, diğer ba
zıl arı , çocuğun fiziki ve enielektüel gelişimini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiy
le çal ışmalarına karşı çıkarak çocukların yerlerinin okul olduğu görüşünü savunmuş

lard ı r. Zaman içinde, ikinci görüş galip gelerek etik değerlere ve ulus l ararası antlaş

malara temel olmuştur. 

19. Yüzyıl Avrupa'sında çocukluğun oluşmasına yol açan dönüşümler, dünyanın 
diğer yerle rinde farklılıklar göstermiştir. Geri kalm ış ülkelerin küresel süreçlerde bü
tünleşmeleri bazen derece derece, bazen de ani olmuştur. Pazar ekonomisinin yayıl

ması ile /kır/kent toplulukları ve formal/enformal sektörler arasındaki kurumlarda 
önemli çelişkiler ve farklılaşma meydana gelmiştir. Böylece, atadan kalma yöntem
lerle yaşamlarını sürdüremez hale gelen kırsal haneler, yeni geçim s tra tejileri geliş
tirmek zorunda kalmışlard ı r. Çocuk emeği ise, çoğu kırsal aile iç in , geçim sıkıntıla

rını g ide rmede önemli bir olanak sağlam ı ştır. Çocuk işçiliğinin getiris i ekonomik 
açıdan önemsiz bir düzeyde olduğu durumlarda dahi , çocuğun çalışması , ai le için bir 
"eksik boğaz" anlamına geleceği için tercih edilmektedir. Çocukların ekonomik zo
runluluğa bağlı olarak ev dışında çalışmaları , çoğu kez sosyo-kültürel değerlerce de 
pekişebilmektedir. Zira, toplumsal cinsiyet (gender) rolleri , yaş hiyerarşisindek.i ko
numları n belirlenmesi, aile ya da topluluk dayanı şma biçimleri vs., kişinin yaptığı 

işe göre tanımlanmaktadır. Ayrıca, çocuğun çalışması genel olarak ha nelerin geçim 
güvencelerinin yok olması , yani yoksulluk ve işsizlik nedenleri ile bir gereklilik ha
line geldiğine göre, bu çocuklar için okul zaten uzun vadeli bir seçene k olmaktan 

uzaktır (Ertürk, 1994). 
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Genelde çalışan çocuklar sorununa özel olarak da çocu~unun sokakta bütünleş
mesinde ilk adım olarak adlandırılabilecek sokakta çalışan çocuklar sorununa ve bu 
analizler ışı~ında bakmak sorunun nedenleri kadar çözüm yollarına da ışık olacakt:ı: · 
Sorunla ilgili di~er bütün belirleyicileri sabit tutarak, vurguyu çocuklan formal eği
tim sisteminin bir parçası olmaya zorlayan projelerde yaşanan düş k.ınklı~ ı böylece 
daha iyi anlaşılnuş olur. 

Sokak Çocukları Sorununun BoyutJan 

Gerek ülkemizde gerek uluslararası literatürde sokak çocuklannın sayılan hak
kında verilen bilgiler genellikle tahminlere dayanmaktadır. Bütün marjinal gruplar 
gibi sokak çocukları da resmi istatistiklerde yer almazlar. Çocukların belli bir çalış
ma mekanları olmadıgından ve kent içinde sürekli hareket ettiklerinden, bazılannın 
ise, yasalarla çatışma içinde oldu~undan sayılannı tespit etmek oldukça güçtür. Yine 
de çocukların sayısını , UNICEF tarafından kullanılan bazı sistematik sayma teknik
leri ile tespit etmek mümkünolmaktadır (Atauz, 1992,1995, 1997, 1998). 

1992 yılında ilk olarak lLO-IPEC-Ankara Büyük Şehir Belediyesi 'nin ortak pro
jesi olan Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Projesi'nin uygu lamalı araştımıası 

sırasında, Ankara sokaklannda 12 bin çocu~un yaşadıgı/çalıştı~ı saptanrruştır. Ayru 
yöntemle Diyarbakır'da 1997 yılında 2300 çocugun çok güç koşullar altında çalıştı
~ı tespit edilmiştir. 

Sokak çocukları konusunda yapılacak bir uygulama projesine başlamadan once 
yapılması gereken araştınnalarda, sorunun boyutlarını belirlemek açısından sa yılann 
tespiti önemlidir. Açılan bazı merkezlerin boş kalmasında, bazılarımn ise izdihama 
u~raınasında bu ön çalışmaların eksikli~inin önemli rolü vardır. 

Sokak Çocuklarının Özellikleri 

Sokak çocuklannın özellikleri, gereksinimleri ve bunları karşılamada karşılaştığı 
sorunlar 1989- 1998, istanbul tartışması, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Diyarbakır veGa
ziantep'de yapılnuş olan araştırma sonuçları temel alınarak yapılacaktır. Bu araştır
malar, agırlıkl ı olarak anıropolojik araştırma yöntemlerinin ve hızh de~erlendirrne 
tekniklerinin kullanıldı~ı "niteliksel" araştırmalardır. Sokak çocuklarıyla yapılan ça
lışmalarda anket yerine, derinlemesine görüşmeler, odak grup görüşmeleri , vaka ça
lışmaları ve "check list"ler kullanılmıştır. Araştırma evreni belirsiz oldu~u durum
larda kullanılan "kartopu örneklerin" tekni~i kullanılmış, aynı zamanda çocuklann 
sayılan ve kenue yaşadıklan ve çalıştıklan bölgeler saptanmıştır. Bunun sonucunda 
kentin sokak çocuklan haritası çıkarılmıştı r. 

Araşurmalann bulguianna göre sokak çocuklarının temel özellikleri tabloda özet
lenmiştir. 

Yasal Düzenlemeler ve Gerçekler: 

Türkiye'nin imzaladıgı Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklan Sözleşmesi'ne gö
r~. ı~ yaşın~n al tında herkes çocuk olarak tammlanmaktadır. ınuslararası Çalışma Ör
gutu, asgarı ça lışma yaşını 15 olarak tespit etmiştir. Türk İş Kanunu ' nda çalışma ya-
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Araştırmada Tekrarlanan Soknk Çocukları nın Benzerlikleri ve Fnrkhhkları 

Sokal<ıa Çalışan Sokak Çocuklujunn Sokajın Çocuklıın 

Çocuklar AdayÇocuklar 

DEMOGRAFIK 7ile 15yaşıırnsı, 13 ya- Aynıyqlaıdıı . Yaşlan daha bilyük 

ÖZELLIKLER şındaıı sonra sayılan Çojunlukla erkek 13-15 yaş ve Usıü 
luıJaartıyor 

Aile ll'i düztnsızlikler 
. Hemen hepsi erk< k 

Çojunlukıa erkek. ve şiddtı sonucu aile- . Ayn yaşadıklan aiklc-
Kızların sayısı son yal- den gıdcrck evden kop- rinde aile parçalanma-
larda lllliyor mak ll, sı. Uveylik, islismar ve: 

Kenıe gOçle gelen çok Şehırı: ~k başına çalış- ihmal yaygın . 

çocuklu çekirdek aile- malc için geleni&Onde-
ler rilen çocuklar 

. Anne vt babanın etiU- • Anne-baba elitimı dü-
AILE Anne-baba eJitimi dU- mi düjllk, babalan n ge- Şük,bahalar işsiz \UO· 

şOk Anneler ev kadını, nellıtlc işsizlık soru- nmlu. Ailcde işbırfıjiıt-
babalan n ço~unlukln nu, kunw ve alkol alış- den çok dajılma •~ 
sOrtklı ve güvenceli i.şi kanlıtı ver. parçalanma var 
yok. 

Kardeşler de evi geçin-
dırrnek için çalış ıyor. 

GELIR DÜZEYI Çocuklar çalışarak aıle . Çocuklar kazançlannın . SUrekli çalışmı)'orlar. 

gelinne kaıkıda bul u- bir bOlUmOnO aiklerine gtındelik loızaıııp. gün-
nuyorlar. kazançlannı veriyorlar delik harcıyorlıır. Ço-
aılelerine veriyorlar cuklararası dayamşma 

var. 

KONUT Genellikle geeckondu- Ailel<riyk gecekondu- . Sokaklarda, inşaaılaıda 
da aıteteriyle yaşıyorlar da veyadü!Dk SED ko- parlclarda, ıerl: edilmiş 

nuılannda yaşıyorlar. binalarda diıer çocuk:-
Zaman zaman evden larla birlikte kalıyorlar 
kaçıyorlar. 

EC ITIM Çocuklar ilkokula de- Okuila ilişkiler ya hiç . Okuila i lişkjleri ya h~ 
vam ediyorlar veya bi- olmamış. ya terk: etmiş- olmamış ya da ıama-

tinnişler. Ortaokul terk ler ya da okuldan kop- men kopmuş çocuklar. 
yaygın ma s.flrecindeler. 

MADDE Madde baAımlılı~ı yok Sigara. 1lkol ve: uçucu . Madde bajımlılıjı yay-

BAÖIMLILICI 
denecek kadar az . ve yapıştıncılan dene- gın, bazı kentlerıle ço-
Madde kullanan çocuk- mişkr \'t)'l zaman Ul· cuk satlıjını ciddi bi-
lardan uıak: duruyorlnr. man kullanıyorlar. çimde Lthdit ediyor. 

şı 15 olarak belirlenmekle birlikte, hafif işlerde 13 yaşını doldurmuş çocukların ça

lışmasına izin verilmektedir. 

Ancak DiE 1994 yılı çocuk istihdamı anketine göre 6-7 yaş grubunun işgücüne 

katılma oranı % 2.2'dir.8-9 yaş için bu oran% 3,3, 10-11 yaş grubunda ise% 64'tür. 

Bir başka değişle Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki her 100 çocuktan 12'si çalışmak-
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tadır. 6- 14 yaş arasındaki ı 1.889.000 çocu ktan yaklaşık 3.848.000 yani % 32,2'üça. 
lışan çocuk konumundadır. 

Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. ı 2-18 yaş grubunda ı o milyon civarındakı ço. 
cuktan sadece yarıs ı okula devam edebilmektedir. Geri kalan 4,5 milyon çocuk c~ı· 
tim dışında kalmaktadı r. Çıraklık egitim i ne başvuranların sadece 1/ ı O' nın bir işe ye. 
tiştirilerek, eğitime devam edebildikle ri düşünülürse, en iyi ihtimalle ilk okulu 13· 

mamlayabile n kentl i gençlerin, en formal sektörde ve özellikle KOBİ ' le rde çalışma
sının dışında, tek seçenegin sokakta çalışmak olduğu daha iyi anlaş ılabilir. Çocuklar 
ve gençle rin a lternatif eksikl igi, çocukl arın kentin sokaklannda çok g üç çalışma ko
şulları içinde neden devam ettiginin de bi r göstergesidir. 

Burada üzerinde önemle durulması gere ken nokta, çocugun çahşmas ından/çalış· 

urılmasından ya da çocuk işçil iginden söz e dildiginde, çocuk emeğinin yoğun olaral 
kullan ı ldığı fo rmal ya da enformal, açık ya da gizli tüm alanlar içinde sokakta çalı· 
şan çocukların ayrı bir kategori olarak e le alınmamasıdı r . Bu çocukların da çalışma 
koşulları , i ş ris kleri ve sosyal güvenlik sorunları diğer sektörlerde çalışan yaşdaşla

nyla çok p a rale l olmasına ragmen, henüz ko nuya gereken dikkat ve ö nem verilme
mektedir. 

Burada e n paradoksal yan, çocukların ça lışma koşulları , ve içinde bulunduklan 
yoksunlukla r , hatta ugradıkları istisma r , d iğer bütün iş türlerine kıyas la en açık ve 
net olara k gözler ö nünde olmasına rağmen , en göz ardı edilen çalışma biçimi olma
s ıd ır. Bu çocuklarla, ne i ş müfettiş leri , ne sendikalar, ne de Çalı şma Bakanlığı ilgi· 
lenmektedir. Ülkemizde sokakta çalışan ç ocuklar sorunu şimd ilik bir zabıta, güven· 
lik ya da sosyal hizmet alanının sorunu o larak görülmektedir. 

Bu durumda gözden en çok kaçırılan nokta, çocukların en belirgin kimliginin,ça· 
lışan çocuk olmasıdır. Gündelik ve haftalık kazançların çocuk işçi ve çıraklada kar· 
şı laşurıldığında, onların birkaç misli olmas ı dikkatle üzerinde duru lmas ı gereken di· 
ğer bir gösteridir. 

Sokakta Çalışan Çocukiarın Çalışma Koşulları ve Karşılaştıkları Sorunlar: 

Son yı ll arda uluslararası literatürde, çocuk işgücünün kullanımının çocuğun sos· 
yalizasyonunun bir parçası mı olduğu yoksa çocuğun emcginin sömürülmesi anlamı· 
na mı geldiği tanışması, bu konuda çalışanların bazı ölçütler geliştirmesiyle sonuç· 
lanmıştır. Bu ölçütler: 

Çocuğun çalışmaya çok erken yaşta baş laması . yasalarla bel irlemiş tatil olanak
l arını kullanmaması, 

Uzun çalışma saatlerine baglı olarak çalışması , 

Çalışma yaşamının , çocuğun fiz iksel ve ruhsal gelişimini engelle mesi, 
Emeğin karşılığını alamaması , 

Yetersiz beslenmesi, 
Serbest zaman etkinlikleri ne ve oyuna vakit ayıramaması , 

Ağı r ve tehlikeli i şlerde çal ışmaları . 
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Çocukların iş koşullarına ilişkin tartışmayı, bu ölçütleri baz alarak ve aşagıda bc-
linilc n araştırma veri lerinden yararlanarak özetlemek istiyorum: 

İş Türü 

Çocuklar tarafından yapılan işl eri n ortak özellikleri: 

Hiç sermaye gerektirmemesi ya da çok az sermaye gerekti rmesi. 

He rhangi bir beceri gerekıirrnemesi ve küçükler tarafından yogun çaba harcan
madan yapı labilmesi, 

iş türlerinin , hızlı iş degişimine imkan tanıyacak bir biçimde ö rgütsüz oluşu, 
İşin süreklilik gerekıinnemesi ve egi timle birlikte sürdürülebilmesi. 

Bu i ş lerden en yaygın olanlar; simiıçilik , boyacılık , tartıcı lık, seyyar saııcılık , ıa

şıy ıcılık, çöp toplama, pazareılı k, kagıı mendil, çikleı , poşeı satıc ılı~ı ve mezarlık lar

da çalışmadır. 

Bazı iş türleri ise dileııcilikle çok içicedir. Açıkça dilenen çocukların sayısı daha 

azdır. On yıl öncesine kıyasla bu çocuklar, ıralik ışıklarında araba camı silmek, ka
ğıt mendil ve kalem satmak, eğlence yerleri önünde gül satmak , bozuk tartılann ya
nında kitap, defterlerini yerlere sererek ders çalışugı izlenimini vermek gibi daha 
farklı ve "ileri" yöntemler geliştirrnişlerdir. 

Sokakta yapuklan iş türleri arasında, mevsimeve ıalebe göre sürekli bir iş degi
şimi yaşanmaktadır. Yine çocukların , kapalı iş yerler ile sokakta çalışma arasında, 

özellikle de Gaziantep gibi kapal ı iş yerlerinde çalışma imkanının fazla oldugu kent
lerde, sürekli bir geçiş oldugu görülmüştür. 

Sokakta , bazı yetişkinlerin çocukları belirli bir yüzde karşı lığı çalıştırılarak onla
rın ü zerinden kazanç saglanması da oldukça yaygın bir olgudur. Balon saucıları, tar
tıcı lar, simit canıekanlara vb. 

ise Başlama Yaşı 

Bütün araşurıııalarda, çocukların büyük bir çoğuıılu~unun ilkokul döneminde 
hatta daha önceleri çalışmaya başladığı görülmektedir. Çocuğun işe başlama yaşı ile 
ai lenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar arası nda çok yakın bir ilişki vardır. Ai
le nin yoksulluk düzeyi arttıkça, işe başlama yaşı da düşmektedir. Burada ailenin ge

lir düzeyi kadar, babanın işsizlik durumu da çocuğun işe başlamasında önemli bir et

kendir. Örnegin, çocukların % 38 'inin okul öncesi dönemde işe başlamasının, baba
ların % 57'nin işsiz olması ve sadece % 9.5 'nin sürekli bir işi olmasıyla yakından 

ili şkisi vardır. Yine çocukların % 28'nin hiç okula gitmemiş olması da çocuklarının 
sokakta çok erken yaşlarda işe başlamasında önemli bir etkendir. 

Çocukların Çalışma Mekanları: 

Çocukların kentte çalıştık l arı yerler genellikle, kentin en kalabalık olduğu mer
kezlerdir. Trafik yogunluğunun en yüksek olduğu bu mekanlar aynı zamanda hava 
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kirliliğinin ve kaza geçirme riskinin de en yüksek oldugu bölgelerdir. Örnegin; tıafi. 
ğin yavaşladığı , ukandıgı kavşaklarda veya Bogaz Köprüsü " dc çalışan çocukların 
solunum yolu hastalıkianna tutulmalarının yanı sım çok sık trafik kazası geçiıdı~ 
görülmüştür. 

Caddeler ve kavşaklann yanı sıra , bütün kentlerde çocukların çalışına mekanlaıı. 

parklar, hal ve pazar yerleri , cami ön leri, dolmuş , otobüs durakları , vapur iskele;ı 
otobüs terminalleri veya otogarlar, büyük alış-veriş merkezlerinin girişi, köprü ve ya. 
ya geçitleri, kentlerin eğlence merkezle ri , hastane önleri , stadyum girişleri, kagıı \C 

çöp toplama merkezleri ve çöplükle r, mezarlık lar, sinema girişleri, tarihi ve turistil. 
yerler ve resmi binalann önleridir. 

Çocuklan n kent mekanlarını kullanmasındaki çeşitlilik ve serbestlik, onlann i} 
kollarıy la ve ailenin denetim mekanizmasıyla yakından ilişkilidir. İşleri gereği 1ıan 
çocuk lar şehirde uzun mesafeler ka tederken , simitçiler, boyacı lar , kağıt toplayıcılar 

vb. bazılan da yakınlarıyla veya tek baş larına aynı mekanda çalışırlar . Mezarlıklar. 
hal ve pazar yerleri gibi. 

Sokaktaki mekanlar çocuklar için farkl ı anlamlar taşır. Önceli kle, sokak kapalı~· 
yerle rine, okula ve eve göre çok daha dinamik ve canlı bir onamdu. Sokak, çocu~a 
değişi k insanlarla tanışma ve pek çok olaya tanıklık etme olanağı verdiği için, başlı 
başına b ir eğitim odağıdır. Ancak pek çok riski , tehlikeyi ve istismar biçimini de be· 
raberinde getirir. Sokakta çocuklar başta , duygusal ve fiziksel istismar biçimleri ile 
karşılaşırlar (aşağılama, azarlama, dövme, vb.) . Kendilerinden büyük çocuklan n, kü· 
çüklerin parasını alması , çocukların cinsel saldırılam hedef olması, sokakta sıkça 
rastlanan olaydır. 

Çalışma Zamanları 

Çocuklan n büyük bir çogunluğu sokakta çalışırken, bir bölümü de okul ile sokak 
çalışmasını birlikte götürmektedir. Türkiye'de uygulanan ikili eğitim sistemi çocuk· 
ların okul saatleri dışında çalışmasına o lanak tanımaktadır. Ancak, okul dışı saatle
rini ders çalışmaya ayırmak yerine, sokaklarda geçiren çocukların okul başansı düş
mekte ve giderek on lan okuldan kopma sürecine sokmaktadır. 

Diyarbakır'da çocuklan n büyük bir çoğunluğunun (%84.5) yedi saatten faı.la ça
lıştığı görülmüştür. Benzer bulgular diğer şehirlerimizde de görülmektedir. Araştır
maları n yaz aylarında yapıldığı Şanlıurfa ve Ankara 'da bu süre I 2 saatin üstüne çı
kabilmektedir. 

Çocuklan n çalışma saatleri, devlet olarak taraf oldugumuz bütün sözleşmelerle 
çelişmektedir. Bu çalışma saatleri, dünyanın her yerinde çocuğun emeğinin temel 
göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burada çarpıcı olan husus, çocukla
rın hayatlarının önemli bir kısmını ev d ı şında geçirmelerinin yetkililer tarafından ka
nıksanmış o l masıdır. Araştırmalarda pek çok çocugun, belirli bir parayı kazanamadı
ğı için, dayak korkusuyla veya duyduğu sorumluluktan dolayı eve dönmedi~e rast
lanmıştı r. 
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Çocukların büyük bir çogunlug u çalışmaya çok erken saatlerde başlamaktadır. 
Son iki yılda yapugımız Diyarbakır ve Gaziantep araştırmalarında, hava sıcaklıgının 

- IO'lara kadar düşmesine karş ın , çocukların üçte ikisinin sabah dokuzdan önce ça
lışmaya başlad1gı görülmüştür. Bütün kentlerimizde özellikle sim it satan çocukların 

saat 5 ' den itibaren çalışmaya başladıgı bilinmektedir. 

Gelir 

Çocukların sokakta çalışarak e lde ettikleri gelir, kentten kente, işten işe, çocuk
tan , çocuga dcgişmektedir. Her gün ve tam zamanla çalışan çocuklar asgari ücret ci
varında bir gelir elde etmektedirler. Çocuklar arasında en yüksek geliri elde edenler, 

dilencilik yapan çocuklardır. Genellikle yaşlan daha kilçilk o ldugu için insaniann 

yardım duygusunu harekete geçirebilen ve yetişkinlerin denetiminden ve egitimden 
kopuk çalıştıkları için de daha uzun süre sokaklarda kalabilen bu çocuklar arasında 
kızi ann sayısı da oldukça yüksektir. 

Çocukların kazandıgı para, iç inde yaşad ıklan kentin durumuyla da yakından iliş· 

k.i licti r. Ömegin , Diyarbakır'da çocukların% 9J'nin 250 bin TL.'den (1997 Şubat) 
daha az bir kazanç sagladıklan görü lmüştür. Çocukların çok el verişsiz koşullarda ve 
her türlü güvenceden yoksun o la rak kazandıgı bu para asgari ücreti n yarısının çok al
tındadır. Ancak ailenin birden fazla çocugunun sokakta çalışugında aile için geçim· 
lik de olsa kullanılması gerekli bir kaynaktır. 

Aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışaniçalıştırılan çocukların, kazançları· 

nın bütününü veya büyük bir bölümünü a ilelerine (genellikle annelerine) verdikleri 
görülür. Kend i yiyecek, giyim ve egitim masrallan nı karşılayarak aile bütçesine kat· 
kıda bulunan çocukların sayısı da az1msanamayacak kadar çoktur. Bazı durumlarda 
çocukların tek başlarına ai lenin geçimini üstlendikleri görülür. Çocukların bir kısmı· 

nın eve daha fazla para gölürebilmek için, ögle yemeğinde bir şey yemedikleri izlen· 

miştir. 

Aile baglan kopmakta olan ve sokaklarda yaşayan çocukların genellikle parala
rını kendilerine ayı rdıkiarı aileye az ya da çok maddi katkı saglawkları görülmüştür. 

İş Tercihi 

Çocukların önemli bir bölümü ya çalışmak istemernekte ya da kapalı işyerinde 
çalışarak bir meslek edinmeyi tercih e tmektedir. Bu çok haklı bir is tektir. Çünkü bu 

çocukların da çocukluklarını yaşamaya haklan vardır. Diger yandan sokakta çalış· 

mak çocugun yetişkinlige hazırlanırken , kalifiye iş gücünde yer almasını engelle· 

mektedir. 

Çocukların iş imkanları ve meslekler hakkında bilgileri çok sınırlıdır. Genellikle 
çocuklar en yakınlarında var olan oto tamirciligi , elektrikçilik, fınncılık, gibi egitim 
gerektirmeyen işleri tercih etmek egilimindedirler. 

Çocukların çoğu haftanın bütün günle ri çalışmakta ve bu koşullar iç inde oyun ve 
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serbest zaman etkinliklerine zaman ayıramamaktadır. Oyun, oyuncak, ve serbe t za
man gibi sözcüklerin, genellilde çocukların literatüründe ve yaşamında yer almadı~ 

görülmüştür. 

Tüm bu bulgular sokakta çalışan çocukların ilk başta algılananın aksine, olduk
ça güç koşullar alunda hayatlannı sürdürdüğünü , bu koşullar alunda formel egitim
den koptuğunu, saglık beslenme ve hijyen sorunlarının onun piskolojik ve fiziksel 
gelişmesini ve saglıklı bir yetişkin olarak toplumda yerini almasını engellendiğini 

göstermektedir. 

Bir Değişim Modeli Önerisi: 

Çocuk i şçiliği kadar sokak çocukları olgusu da ülkemizin öncelikli sorunlardan 
biridir. Ancak sorunun çok boyutlu, karmaşık ve çözülmesi kolay bir sorun olmadı
gıda bir gerçektir. Bir yandan ekonomik baskıların kentte ve kırda yaşanan yoksul
ıugu e nflastyonist baskılarla artması , diğer yandan çocuk emcgine duyulan gereksi
nimin sürece ği düşünüldü~ünde daha uzun süre konunun gündemde kalması kaçınıl
mazdır. Devletin konuya bakış açısının köktenci sosyal politika aray ı şlarından çok 
uzak olduğu da bir gerçektir. 

Sokak çocuklan ve çalışan çocuklar sorununun ülkenin yapısal sorunlarıyla iç içe 
olduğu ve e konomik , sosyal ve kültürel a lanlarda köklü dönüşümler gerçekleşmeden 
çocuğun emeğinden yararlanma olgusunun ortadan kaldırılamayacağı da bilinmekte
dir. Ancak , çocukların içinde bulunduğu koşullar acil önlemleri gerektirmektedir. Bu 
yüzden sorunun çözümüne i l i şkin çabaları uzun ve kısa vadeli hede fler olarak dü
şünmekte yarar vardır. 

Uzun vadeli hedef, çocuk emeğinin sona erdiri lmesi ve sokakta çocuk kalmama
sıdır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için temel politika degişimlerinc ve her alanda 
köklü değişimlere gerek vardır. 

Kısa vadeli hedef ise, uwn vadeli köklü değişik l ik lere ulaşana kadar , çocukların 
içinde bulunduğu koşullann hafıfletilmesidir. Çocukların çalışına koşullarına baglı 

olarak gelişen sağlık , beslenme, barınma, eğitim sorunlarına ivedilikle çözüm geti
ren etkili prograrnlar geliştirilmelidir. 

Uzun vadeli hedeflere ulaşmadaki sürecin başlatılınası kadar kısa vadeli hedefle
rin de gerçekleşmesinde temel alınacak bazı ilkeler olmalıdır: 

1. Devletin , bütün organlarıyla sokak çocukları sorununu çözmeye yönelik kararlı
lık içine girmesi. 

• Bunu yaparken geleneksel yaklaşımlannı , modellerini ve uygulamalarını savun
ma yerine bunları irdelemesi, 

• Varolan politika ve programlara karşı bir antitez oluşturulacak politika tartışma
larını başlatmas ı , 

• Projelerin, bürokrasiden arındınlması , 

• Devletin ke ndi kaynaklannı kullanarak, sokak çocuklan sorununa bir çözüm ge
tirmekte n vazgeçerek, toplumsal kaynakları harekete geçi rmesi, 

• Yerel giri şimiere teknik ve mali destek sağlanması , esas olmalıdır. 
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2. Program ve projelerin amacı, sosyal yardım boyutunu aşarak, çocukların beden
sel, zihinsel, duygusal ve ekonomik gelişimini ilerletici elkin liklere öncelik tanı
mak olmalıdır. 
Burada amaç, sadece çocukların acil ihtiyaçlarına odaklanmak degil, etkili prog
ramlarla var olan gelişme potansiyelini ortaya çıkanna kur. 

3. Tedavi edici programlardan çok, önleyici programlara öncelik verilmesi gerekir. 
Burada, önemli olan çocukların aile baglan kopmadan, marjinalleşmeden önce ço
cuklara müdahale etmek, on ları izlemek ve sokakla bütünleşmelerini önlemeklir. 

4. "Çalışma" ve "Sokak", çocugun gelişme inde e~itsel bir araç haline getirilmeli
dir. Varsayılanın aksine çocukların çogunun güç lü bir benlik saygısı, sorumluluk 
duygusu ve direnme gücü vardır. Çocukların içinde bulundugu zorunlu çalışma 
koşullan nı göz önüne alarak, çal ışmanın sadece bir ekmek kapısı degil , bir egi
tim süreci oldu~unun da on lara anlatılması gerekir. 

5. Çocuklarla diyalogun süreklilig inin saglanması, onları oldugu gibi kabul etmeden 
geçer. Çocukların oldu~u yerden başlayarak, diyalog kurma ve giderek toplumda 
bir yer edinmelerini saglamak hedeflenınelidir. 

6. Proje ve programlar çocuklara empoze edilmemeli, mutlaka onların "kaulımı", 
daha projenin oluşturulması aşamasında sa~lanmalıdır. Burada unutulmaması ge
reken husus, kimsenin onların ihtiyaçlarını, sorunlarını ve isteklerini onlardan iyi 
bilmedigidir. 

7. Egitim kavramı gözden geçirilmeli ve çocukların ihtiyaçlarına göre yeniden ta
nımlanmalıdır. Mevcut "Milli Eğitim" sistemi içinde bunun gerçekleştirilmesi 
çok zor oldu~undan , alternatif egitim modelleri gel iştirilmelidiL 

8. Hükümet dışı kuruluşların programlan çocukların içinde bulunduğu sorunları 
çözmede devlete oranla daha ucuz, daha esnek ve daha yaratıcıdır. Bu nedenle bu 
programların uygulanmaları teşvik edilmelidir. 

Devlet programları, tümüyle ücretli personel dayanırken, HDK' lar gönüllüleri 
harekete geçirebilmektedir. Burada dikkate alınınası gereken önemli bir nokta gönül
lüleri n bu işi "seçtikleri" için yaptıkları , devlet görevlilerinin ise göreve "tayinlc" 
gelmeleridir. Bundan, tüm devlet görevlilerinin isteksiz oldugu sonucunun çıkarılma
yacag ı gibi, yüksek ınotivasyonla çalışmaya başlayan gönüllüle ri n de her zaman ba
şarı lı olabilecegi düşünülemez. 

Sokak çocukları konusunda Brezilya dışında hiçbir hükümet programının olma
ması, sokak çocuklan sorununun çözümünde, lokomotif görevini üstlenen !erin hükü
met dışı kuruluşlar oldugunun bir göstergesidir. 

SONUÇ 

Türkiye sokak çocuklan konusuna müdahalede daha yolun başındadır. Geliştiri
len ve geliştirilecek olan sokak çocuklan projelerinin başarısı, kendini sürekli yeni
leyebilmcsine, Türkiye'nin başka bölgelerinde de yinelenebilmesine, kendi parasal 
kaynakları ile ayakta durabilmesine, sürdürülebilirligi olmasına ve herşeyin ötesinde 
toplumun ve çocukların katılımını en yüksek düzeyde tutmasına bağlıdır. 
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GRU P RAPORU: 

SOKAK ÇOCUKLARININ REHABİLİT ASYONU 

1- AMAÇ: 

G AP bölgesinde yaşayan sokak-sokaj!ın çocuklan sorununu , entegre bir yakla

şımla tanımlamak, toplumsal statüle rinin iyileştiril mesine yöne lik katılı mcı yakla

şımlarla programlar geliştirerek, uyg ulamalarla toplumsal rehabilitasyonlannı sagla

mak. 

2- HEDEF: 

K e nt merkezlerinde yöresel d ü zeylerde sokak çocuklannın re habilitasyonuna iliş

kin eylemsel programlar geliştirerek uygulamalar yapmak, bu çalışmalara toplumsal 

duyarl ı lık geliştirici gönüllü girişimleri desteklemek, iş birligi olanaklannı geliştire

rek , sokak çocuklan sayısını asgari d üzeye indirmek. 

3- GERÇEKÇE: 

GAP bölgesi son yıllarda hızlı bir gelişim ve degişim sürecini yaşamaktadır. 

GAP bölgesinde yaşanan şiddet atmosferi , kırsal alanda kent merkezlerine göçü ço

cu klar açısından da problemc dönüştürmüştür. 

Ke ntlerde i ş olanaklarının ye te rsizligi ve kent adaptasyonu sorunu , aileleri n ilgi

siz ligi ve tam nedeştiri lmeyen nede nler olumsuz etki ler yaratmış, bu da çocuklarda 

" sokak çocugu " ve" sokagın çocugu " konulannda potans iyel oluşturmuştur . 

GAP projeleri çerçevesinde d e marjinal grup/lar olarak deste klenmeleri, rehabili

te edilmeleri kaçınılmazd ır. S okak çocuklan sorunu, sosyal bir sorun olarak, bütün 

dünya da kabul görmüştür. 

4- MEVCUT DURUM TESPİTİ 

Mevcut durumda; sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocukların sayısal potansi

yeli bilimsel araştırmalarla o rtaya çıkartılmalıdır. Bu araştırma verileri bölgede 

faaliyet gösterecek gönüllü ve kamu çalışmalanna girdi saglamalıdır. 
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• Araşunna kaulımcı bir yaklaşımla yapılmalı , planlama ve uygulama süreçlerine 

hedef gurup/ların katılımı mutlak saglanmalıdır. 

• Araşunnalarda; çocuklann e~ilimleri, sosyo kültürel özellikleri , demografik ya

pılan, aile statüleri , ihtiyaç ve e~ilimlerinin belirlenme i ve sorunlarının tespiti

ni de içermektedir. 
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5. HED EF GRUP 

A-

O SOKAKTA 
ÇALIŞAN 

B-

O AİLELER ANNFlBABALAR 
O ÇOCUGUN YAKIN ÇEVRESİ 

c. 
TOPLUM 

O ZABITA 

O EMNiYET BİRİMLERi 

O OKUL 

O İŞÇi ÖRGÜTLERİ 

o İŞVEREN ÖRGÜTLERİ 

O OORETMENLER 

O SOKAKTA 
YAŞAYAN 

O ESNAF 

O ÇOÇUÖUN SOKAKT AKİ ÇEVRESİ 

O UYUŞTURUCU MADDE SATAN YERLER 
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6 . ÇALIŞMA STRATEJİLERİ: 

So runun çözümüne yönelik yapılan çal ı şmalarda işbirlig i yapı lacak kurum ve ku· 
ruluş lar , 

BASIN/ 
MEDYA 

ST Ö/GÖNÜLLÜ 
KURULUŞLAR 

HALK ECİTİM 
MERKEZLERİ 

MİLLİ ECiTiM 
MÜDÜRLÜÖÜ 

7 . ÇALIŞMA PROGRAMI 

1- KISA VADELİ 

İŞÇi -iŞVEREN 
ÖRGÜTLERİ 

SYDV 

Mobil geçici üni ıeler (ilk 6 ay) 
M. Durum ıesbiıi . (Yere l düzeyde 1 ay) 

2. ORTA VADEDE 
Yer seçimi 
Donaıım 

Hedef guruplarla ön ilişki ler 

Proje elemaniarına hizmet içi oryanıasyon egiıimi 

Ön çalışmalar (Ailede Sokakta) 

3. U Z UN VADEDE 

BARO 

ÇlRAKLlK 
EGiTiM MERKEZi 

YEREL 
YÖNETİMLER 

İL SACLiK 
MÜDÜR. 

SH ÇEK 

Yerleşik merkezlerin otunulması ve sürdürülebilirl iğin sağlanması 

Basın ve Medya i li şki lerinin geliştirilmesi 

Tanıtım ve savunu (Orta k eylem programlarının belirlenm esi Ulusal ve 
Uluslar arası platfromlarda ) 
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8. ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİ 

• Çocukla rla çalışma: 
• Ailelerin çalışma: aileye destek, ailele rle iş bölümü, aile danışmanlı~ı . hukuki 

sorunlan n çözümlenmesi (evlat edinme, nüfus kayıt) 
• Okulda çalışma: Okullarda yönetim ve ö~retmenlerle görüşmeler, okul takibi , 

meslek e~itimi veren kuruluşlarla işbirli~i- programlama çalışmalan 

• Toplumla çalışma: 

M ahalle düzeyinde: Mahalle muhtarlan , din hocalan , sa~lık ocaklan, kahve
haneler ve ilgili yakın çevre ile ilg il i sorun tanıumı ve savunu faaliyetleri. 

Kent düzeyinde: Sendikalar, ve meslek kuruluşlan , gönüllü aile le r ve örgütler 

Ülke düzeyindeki çalışmalar: Ulusal düzeyde tanıum ve savunu çalışmalan 
Çalışaniann c~itimi : Proje çalışanlarının hizmet içi oryantasyon e~iti mi 

• Biliçlendirme: Polis, Zabıta, Basın-Yayın 

9. PROJE ORGANİZASYONU 

SHÇEK ..... ~ GÖNÜLLÜ 

KURULUŞLAR 

NGO 

ı 
YEREL YÖNETİMLER ı 
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10- PERSONEL VE İŞ TANIMLARI 

Projenin ölçegine göre degişken olmalıdır. 

Merkezler düzeyinde personel: 

• Müdür 
• Proje yöneticisi 
• Destek elemanlan 

Teknik elemanlar 

§Sosyal hizmet uzmanı 
Psikolog 
Rehberlik 
Egitimci 

Büro elemanları 

E Muhasebe 
Yardımcı Hizmet. 
Part- Time 

Projede çalışıınlacak eleman sayısı vasıflıysa yeterli sayıda ve minumum dü-
zeyde planlanmalıdır. 

Mobil hizmetler düzeyinde ise minumum düzeyde olmalıdır. (2-3) 

11- İŞ BÖLÜMÜ 

A- İş tanımı : 

Yetki ve görevler net tanım lan malıdır. 

Ücretlendirme, sosyal ve yasal haklar netleştirilmelidir. 
İstihdamcia sürekli Part-Time ve gönüllü çalışanlar biçiminde düzenlenmelidir. 

B- Alan tanımı: 

İstihdamcia sokak ve büro çalışma alanlan ayn ayn düşünülmelidir. 

C- Danışmanlık : 

Uygulanacak bütün projelerde danışmanlara yer verilmelidir. 

12- ZAMANLAMA VE PLANLAMA 

Dinamik ve katılımcı bir yaklaşım uygulanmalıdır. 
Tenmin plan ihtiyaçlara uygun ve sade geliştirilmelidir. 

13- BÜTÇE: 

Projelendirmede bütçe planlamasına önem verilmeli, ayrıntılar net olmalıdır. 
Projelerde finans kullanımı ve yasal belge sistemi mevzuata uygun geliştirilme
lidir. 
Bütçelendinnede partner /ler netleştirilmeli , planlama sürecine olanalklar ölçüsün
de katılımı sa~lanmalıdır. 
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14- VİZYON: 

o Projeler Amaçlar için bir araç olmalı , yaratabilece~i de~işimler sürdürülebilir ni
telik taşımalıdır. 

o Uygulamalarla toplumsal bilinçlenme ve proje çerçevesinde toplumsal örgütlülü
~ü kal1cı hale getirilmelidir. 

o Demokratik kültür, demokratik kaulım saglanmahdır. 
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GRUP ÇALIŞMASI: 9 

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Sunuş Bildirisi Birten GÖKYAY 
Ankara Halkla İlişkiler Derneği 

Yönetici Kemal KÜÇÜKCAN 
Lions 118 V Yönetim Merkezi 
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GRUP ÇALIŞMASI 9: 

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

KA TIL IM CIL AR LİSTESİ 

Özcan KARS 

Mahir HAN 

Birten GÖKYAY 

Kemal KÜÇÜKCAN 

Nurcan BAYSAL 

Şeyhmus DiKEN 

Nurşen YOLLU 

Ayla TUNÇSİPER 

M.Müge CİV AN 

N. Mevhibe AYDOÖAN 

Gönül BARIŞ 

Kader UZUN 

Melike KÖSE 

Sibel KILIÇ 

AynurTURAN 

Figen ESENYEL 
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SUNUŞ BiLDİRİSİ : Birten GÖKYAY (•) 

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE KALKINMA 

GİRİŞ 

Bölgesel kalkınmaya yönelik bir çalışmada sivil toplum örgütlenmesine önem ve
rilmesi ile bu yapıyı tanıtmak ve kalkınmaya olabilecek katkılannı tartışmak üzere 
bir görev almaktan kıvançlıyım . 

GAP'ın bir yayınında, "Entegre, sürdürülebilir ve bölgesel bir kalkınma projesi, 
yöre halkının iyi tanınması ve projeye halkın destek ve katılımının sa~lanması ile 
gerçekleşebilir" diye çok do~ru bir sapıama yapılmış ; ardından da bir dizi araştırma 
ile hedef kitle ya da kitlelere ulaşılmasının yollan yani iletişim kanallan belirlenmiş

tir. 

Sürdürülebilir kalkınman ın üç temel ayagıııdan ilki katılımcı, ikincisi kalkınma
da eşitlik ve adalet, üçüncüsü insan kaynaklannın geliştirilmesidir. 

"Katılım , toplumun kendi ayakları üzerinde dumbilmesini , kalkınına çabalarını 
bizzat omuzlayabilmesini ve örgütlü, demokratik toplumun oluşabi lmesinin yolunu 
açmaktadır" (GAP, Sosyal Politika Hedefleri). 

Bu gerçekten hareketle GAP Sosyal Eylem Planında, yöre halkının örgütlü ve 
açık toplum haline gelmesi temel hedef olarak belirlenmiş, çagdaş ö rgüt ve kurumla
rın etkinliginin arttırılması öngörü lmüştür. Başlangıçta katılımın kendiliginden olu
şumunu beklemenin gerçekçi olmayacagı düşünüldüğünden özendirici mekaniLmn
lara başvurulması ve yerel ve dogaı liderlerden yararlanılması düşünülmüş, kadınlar 
ve gençler sosyal kalkınmada öncelikli hedef kitleler olarak saptanmıştır. 

Örgütlenme ve katılım politikasın ı hayata geçirmek üzere 3 temel strateji belir
lenmiştir. Bunlar; 

a) egitim, b) teşvik ve c)yerel idarelerin ve gönüllü kuruluşların güçlendirile-
rek insiyatiflerinin antırılmasıdır. 

a) Eğitim kapsamında; hem halkın bilgi-bilinç-farkındalık düzeyinin artınlma-
sı , hem de hizmet sunan kamu kuruluşlarını n katılımcı yaklaş ı rru benimsernesinin 
sağlanması önerilmektedir. 

(• ) Ankara Halkla Ilişkiler Demej!i Başkanı. A.O.D. Danışma Kurulu Üyesi . ÇEV ve 
ANAÇEV Kurucu Üyesi. 
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b) Teşvik kapsamında; Toplumda mevcut kooperatif, birlik ve sair örgütlerin 
kaynaklara (kredi, hammadde, pazar vb) ulaşmasının kolaylaştınlmas ı , 

c) Yerel idareler ve gönüllü kuruluşların insiyatiflerinin anunlması kapsamında; 

- Yerel , ulusal ve uluslararası gönüllü kuruluşları n teşvik edilerek P roje'ye destek
lerinin saglanmas ı , 

Kamu kuruluşlanndaki plancı ve uygulayıcılara kaulımcı yaklaşımı benimsetiDe 
ve katılımcı proje tekniklerini kazandırmaya yönelik egitim programlannın 
hazırlanıp uygulanması, 

- Toplumla çalışacak kalkınma elemanlannın yetiştirilmesi ve bunların gerek kamu 
gerekse gönüllü kuruluşlarda istihdam edilerek Bölge'de çalı şmasının saglan
masıd ı r. (*) 

Bulgula ra göre, bölgede hane reisierinin %52' si yenilik ve deg işimlere ayak uy
durma egilimindedir .Bu oran kadınlarda % 57 geçlerde %69'dur. Bu oranlar oldukça 
umut vericidi r. 

İletişim araçları arasında sözlü ve görüntülü basının izlenme oranları şöyle sap
tanmıştır: H ane reisierinin kırda %85'1, kentte %62'si çeşitli sıklıkta radyo dinlemek
te , televizyonun izlenme oranı da hane reisie ri için kırda ve kentte %92'dir. 

Yörede GAP projesi bilinmekte, sonuçların olumlu olacagı kanaari daha yaygın 
olmakla birlikte, hane reisierinden %20 'sinin proje sonuçlarından kuşkulu olduğu an
laşılmakta, bu da ta nıtırnın bu hedef kitleye ugyun şekilde sürdürülmesini zorunlu 
kılmaktadır. 

Katılı mda, inan mak, güven duymak esastır. 

Halkla ilişkilerde de açıklık , inandırıcılık , dürüstlük, meslek etigidir. Kalkınma
da ve özelinde GAP'da sivil toplum ö rg ütlenmesinin yerleştirilebilmesinin yolu da 
inandırmakur. 

Bu girişten sonra ülkemizde sivil toplum örgütlerine ilişkin bazı bilgileri genel bir 
çerçevede aktarmaya çalışacagım . 

ÜLKEMiZDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

3. Sektör olarak da adlandırılan , son zamanların moda deyimiyle sivil toplum ku
ruluşlan veya ö rgütleri ifadesinden toplumsal hak ve yararlar dognıltusundaki amaç
larını gerçekleştirmek için genelde maddi kar gözetmeksizin kendi insiyatifleri ile 
hareket eden , amaç ve hedefleri yönünde kamuoyu oluşturabilen , kaynaklarını ken
dileri bulabilen gönüllülük ve sorumluluk bilinci, vatandaşlık bilinci olan insanlar 
toplulugunu anlıyoruz. Prof. Dr. Emre Kongar'ın tarifiyle sivil toplum örgütleri. 

( 0 ) GAP Sosyal Eylem Planı'ndan özet bilgi. 
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"Devletin resmi yapısı dışında kala n , bireyin temel hak ve özgürl üklerine dayalı olan 

ve gerek bireylerin, gerek gruplan n toplum içinde kimliklerini ge l i ştirici fonksiyon

ları nı kolayl aştıran oluşumlardır" (Kongar; S: 190). 

İstanbul - H abitat zirvesiy le birlikte bir süre NGO Türkçe karş ı lı g ı Hükümet Dı

şı Kuruluşlar deyimi kullanıldı , a ncak BM'nin geıirdigi bu ifade, toplumda bcnim

senmedi . Zira bu deyimin içerigi bugün anlatmaya çalışııgımız o lguyu tam olarak 

kapsarruyordu. Digertaraftan BM ' nin diger birdeyimi olan CBO (Communiıy Sa

sed O rganizations) ''Toplum Tabantı Kuru luşlar" da bizde tam olarak aniaşılıp bc

nimsenemedi. 

Yine yabancı litcraıürdc kullan ı l an "Klir Amacı Gütmeyen Kuruluşlar" (Not for 

Profit veya Non Profil) ifadesi de sivil toplum örgütü kapsarru içine ald ıgımız bazı 

kuruluşları dışarıda ıuımamıza neden oluyor (Ömegin kooperatifler ve kurduğu işleı

mele r dolayısıyla vakıflar). 

B ir şemayla sivil toplum örgütlerini sın ı flandıımamızı aktarabiliriz: 

Yukarıdaki sınıflandırmada daha çok STK' Iann farklı yasal konumları gözönün

de bulundurulmuşıur. 

3. SEKTÖR= SiVIL TOPLUM KURULUŞLARI 

NGO CBO 
Hükümet Dışı Kuruluşlar Toplum Tabantı Kuruluştar 

/ ı ~ 
Dernekler Vakıflar Yurtıaş Girişimleri 

Sendikalar. Barolar, Ticarcı 
Ve Sanayi Odatan, Meslek 
Platform lar, 

+ 
Örgütleri, Kızılay, THK, / \ 1\ 
Kooperatifler vb. 

Vergiden 
Muaf Otanlar 

(Kamuya Yararlı) 

/ ' ~ 
Vergiden Muaf Vergiden 

Olmayanlar Muaf Olan 

J\~ 
Yerel Ulusal Uluslararası 

Yerel Ulusal Uluslararası 

Olmayan 
Verg iden Muaf 
Olmayan 

(Siyasi partiler de sivilıoplunı örgUılenmesidir. sınıflandırmada yurttaş girişimleri kısmında }er :ılabilir. 
Ancak bu ıebli ıin konusu içinde ele alınınamakıııdır.) 
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Hükümet Dışı Örgütler, özel yasalarla kurulmuş, çogunlugu bürokratik yapılı ku
rumlardır. Bunlarda etkinliklerin önemlice kısmı personel tarafından yapılır. Üyeler 
genel kurullara katılır, büyük etkinliklere ça~rılır ya da getirilirler. Bunların çoğu çe
şitli parasal destekierin yanında üyelerin ücret ya da maaşlanndan o tomatik olarak 
kesilen aidatlar nedeniyle maddi yönden de güçlü kuruluşlardır. Ulusal örgütlenme
ye yönelik çalışmalarında da başarılı o labilen bu kuruluşlar , medyanın ilgi alanına 
giren etkinlikleriyle kamuoyu oluşturmada da başarılı olabilmekte, diger sivil toplum 

örgütleriyle dayanışmaya girebi Idiklerinde de gündemi belirleyebilmektedirler. 

Toplum tabanlı kuruluşlar adı altında sunduğumuz örgütlenmelerden biri olan 
yurttaş g irişimlerinde de esas olan doğrudan kamuoyu oluşturmakur. Burada toplum

sal refleksle r ve hızla karar verip so ya! psikoloji ye hitabedebilmek, düşüncelerin kit

le iletişim araçlarıyla yayılmasını sağlayabilmek çok önemlidir. Katılımın mekan bir

liği olmaksızın da sağlanabildiği bu yapılanma, vur-kaç hareketi gibi o lsa da çok et
kin olabilmektedir, zira örgütlenmenin amacı o sırada ülkenin önde gele n g ündemde

ki sorun larıdır . Ulusal çıkar esastır. Örneğin şeriata karşı kadın mitingi , ışık kapaıma 

eylemleri bu tür sivil toplum hareketleridir. Yasal yöntemi de 7 kişinin ikametgah il

muhaberi , savcılıktan temiz kağıdı ve nüfus cüzdanı örnekleriyle başvurulma şeklin

dedir. 

Ülkemizde en çok yaygın olan, dernekle r şeklinde örgütlenmedir. Ta rih Vakfı ta

rafından yapılan bir araştırmaya göre (1 997) Türkiye'de toplam 69.385 (yı llık arn ş 

oranı yaklaşık %8) dernek varlığı belirlenmiştir. Herhalde bu sayı şimdi 80.000 civa

rındadır . Ancak bu sayısal çok luğa karşın tüm derneklerin sadece % 1 ,5' u öne çıkıp 

etkili olabilmiştir (Örneğin A.D.D.'Ier, ÇYDD' Ier, İ şadamları Dernekleri, Rotary ve 
Lionslar, bazı kadın dernekleri ile Yardımsevenler gibi sosyal dayanışma ve yardım
laşma dernekleri). 

Derneklerin çoğunluğunun kamuoyunda e tkili olamarnalarının nedeninin , birbiri
ne benzer yöresel ve ufak çaplı kuruluşlar olmalanndan ileri geldiği düşünülmekte
dir. (Gönel, 1998: 24) 

Bunun yanında derneklerin bir üst güçlü örgüt çatısı altında toplanmalarının ko

lay olamamasının da (yasal engeller) bu durumu ortaya çıkardığı söylenebilir. Örne
ğin Federasyon kurabilmek, bünyedeki en az 3 derneğin "kamuya yararlı" statüsünü n 

mevcudiyetine bağlanmış; 1980 öncesi kurulmuş olan bazı federasyonlar bu özelliği 

taşımadıklarından feshedilmişlerdir (tanınan belli bir süre sonunda). 

Kamuya yararlı olma statüsünü alabilme nin kriterleri ve oldukça ayrıntılı bir pro

sedürü vardır. Yerel demekler için bu kriteriere uyabi lmek ise oldukça zordur (bakı
nız Dernekler Yasası). 

Burada bir parantez açmak istiyorum. Cemiyet = demek ile cemaati birbirine 
karıştırmamak gerekir. Cemaatler ' biz" ve "başkaları" aynmı üzerine oluşturulmuş 
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topluluklardır. Cemaate katılmak , demek üyesi olmaktan farklı anlam taşır. 

Dayanışma yanında özgürlü~ü kısıtlayıcı denet im ve cezalandırma mekanizmalarını 

içerir. Bunlar dinsel, yöresel ya da etnik olabilir (Öncü , 1991 : 46). 

Sivil toplum örgütlenmelerinin kü ltürel dayanagı , bireyin temel hak ve özgürlük
lerine, "çagdaş devlet" anlayışı içindeki "vatandaşlık bilinei"ne baglı bir anlayış 
(Kongar: 1 09)tır . Ümmete dayalı bir düşüncenin bu yapı içinde yerinin olmaması ge
rekir. Demokrasi ancak onu güçlendiren katılınıcı mekanizmalar sayesinde var ola
bilir. 

Be nzer durum vakıflar için de söz konusudur. Din, mezhep ve tarikatiara yönelik 
çok sayıda vakıf oldugu bilinmektedir. 

Bunlann bir kısmının görünür amaçları da farklıdır. Üstelik vakıflar ticari i ş letme 
kurup çalı şurma olanaklan ile bi r bakıma maddi getiriye de açık kuruluşlardır. 

Vakıflar, hukuki statü itibariyle demeklerden çok fark.lıdırlar. Tarihi kökeni de 
eskile re dayanan vakıflan n bag lı oldugu kamu kurumlan vardJr (Vakıflar Genel Mü
dürlügü, Vakıflar Bankası). 1967 yılından sonra hukuki yapısındaki değişikliklerle 
(kurucu lar kurulu, genel ku rul vb)sivil toplum örgütlenmesine uygun hale gelen va
kıfların say ısındaki anış 80'1i yıllardan sonra olmuştur. Bazı vakJflar da vergiden 
muaf olma statüsü kazanmışlardır. Bunlar için kamuya yararlı ifadesi de kullanılmak
tadır. 

B ence vergiden muaf olup ayrıcalıklı konuma gelmeyi saglayan kamuya yarar
lı ifadesinin degiştirilmesi için gerekli girişimlerin yapılması zorunludur. 

Belli kriterlerin vergi alıp-al nıama yönünden irdelenmesi ayrı bir konu . Ancak bir 
kısım sivil toplum örgütünü "kamuya yararlı" ifadesiyle ödüllendirirken digerlerinin 
kamuya yararlı olmadıkları gibi bir s ınıflandırmaya sokulınas ı topluma birşeyler ve
rebilmeyi düşünen her birey için şev k kırıcı bir durum olmaktad ı r. Sanki onların et
kinlikleri kamu için yararlı degi lrniş gibi. 

Tarih Vakfı 'nın yaptı~ı bi r araştı rmaya göre (1997), amaçlarına göre sınıflandı

rıldı~mda STK'ların , sırasıyla (%22- %10 arasında) dayanışma, egiti m, ekonomi, 
kültür, saglık , sosyal hizmet ve çevre alanl arında yo~unlaştığı; bu konuları (%6 dan 
%2 'ye do~ru) sanat, kadın ve çocuk , spor ve hobi, bilim, konut, il etişim ve politika
mn izledigi görülmektedir. 

STK 'ların etkinliklerinde toplantı düzenlemek ilk sırada gelmekte, onu egitim ve 
eğlence izlemektedir (Gönel, ı 998: 29). 

Bireyin kendi girişimiyle gönüllü olarak katılacağı , aktif etkin vatandaşlıgını 
yeniden keşfedebilecegi, farklılıgını ortaya koyabilecegi, toplumun sorunlarına 

çözüm getirebilecegi ve kendini ifade edebilecegi, kamu denetimi sağlayabilecegi 

sivil toplum örgütlerine ülkemizi n gerçekten çok ihtiyacı vardı r. Bu ihtiyaç son gün
lerde daha belirgin şekilde su yüzüne çıktı . 
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Toplumun sorunlannı çözmesi beklenen en büyük örgüt o lan devletin, kamu yö
netimlerinin, birçok alanda yetersiz kalması sonucunda dogan boşluklar, bireylerin 
ke ndi örgütlenmeleri ile doldurulmaya başlandı. 

Özellikle çevreye duyarlılıgı arttıran, egiıime yönelik vakıflar toplumu etkileyen 

çalışmalarla inandıncı oldular. Tema Vakfı, E~iıim Gönüliiileri ve Çagdaş E~iıim 
Vakıfları gibi (ÇEV, ANAÇEV) . 

D e premde ise sivil insiyatifi n ö nemi kendili~inden ve çok sarsıcı bir biçimde or
taya çıkıverdi . 

Başta AKUT olmak üzere bireysel girişimlerin yanında örgütlillil~ilylc, Rotary 
Kulüpleri , ÇYDD gönüllüleri, Psikologlar Deme~i ve birçok adsız kahraman gönül
lerde taht kurdular. Gazetelerden ögrendigimize göre Sakarya'da "Sakarya Güçbirli 
gi Platformu" adıyla yeni bi r sivi l hareket oluşturuldu. 

O lumlu örneklerin yanında olumsuz örnekler de toplumun aynasında yerini bul
du ve kamu vicdanında kıyasıya yargılanmaya başladı. 

Ne yazık ki özel statüiii kuruluşlardan olan Kızılay böyle bir örnek. Kriz yöneti
mini en iyi şekilde bildi~ini, adeta kusursuz yönetildi~ini sandıgırru z bir kurumun, 
aslında s ivil toplum örgütü olmaktan da çıkugını hantaliaşmış bürokrasi agı ve so
rumsuz ve chil olmayan kişilerin e linde kaldıgını algılayarak da sarsıldık. 

Bu örneklerden hareketle STK'Ian daha yakından tanıyabilmek için aklımıza ge
len sorulan sıralayalım ve bu sorulan n cevaplarını bulmaya çalışalım: 

STK'lar - Yasal olarak nasıl kuruluyorlar? 
- Nasıl yöneti !iyorlar? 
- Hedef kitlelerine nasıl ulaşıyorlar? 
- Ne kadar gönüllü katkısı alıyorlar? 

- Gelir kaynakları neler? 
- Fonları var mı? Nasıl oluşuyor? 
- Bu fonlan nasıl harcıyorlar? 

- Söyledikleri ile yaptıkları aynı ını? Tutarlı mı? 
- Gerçegi söylüyorlar mı? 
- Gerçekten topluma hizmet ediyorlar mı? Etkinlikleri neler? 
- Yaptıklan amaç larına uygun mu? 
- Yeterince kalifiye elemanları var ını? 
- Nasıl denetleniyorlar? 
- Di~er STK'larla ilişkileri var mı? (Ulusal ve uluslararası) 
- Toplumda istedikleri ölçüde tanınıyorlar mı? 
- Halkla il işki ler çalışmaları yeterli mi? v.b. 

Sosyal sorumluluk alanında toplumda yeni baglar örmeye çalışan si vii toplum ör
gütlerinde de etkin liderlik ve işletme yönetimine ihtiyaç vardır. 
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Sivil toplum örgütleri farklı yasalara göre kuru lduklarından yönetim biçimlerine 
göre farklılıklar taşırlar. Yönetim biçimleri ve yukarıdaki sorulardan bir kısm ının ce
vabı yasa, tüzük ve yönetmeliklerde bulunabilir. Bir lusmı da uygulamalarda ortaya 
çıkar. 

Yönetim biçimleri farklı da olsa; STK yöneticileri, 

Onaya net olarak konmuş amaçlan operasyona yönelik hedefler haline dönüştü
rebilmek ve eylemlerde etkinlik saglayacak ilkeleri belirlemek, 

- Ulaşılması düşünülen sonuçlan çok iyi tanımlamak, 
Vaad karşılıgı toplanan parayı yerinde ve verimli kullanmak zorundadırlar. 

STK'ların çalışmaları gönüllülere dayansa da yönetimin profesyonel olması zo
runludur. 

Yönetim kurulu ile yöneticinin birlikte çalışması esastır. Perfonnansları devamlı 
olarak hedefler ve beklentilerin gerisinde kalan yönetim kurulu üyeleri ile icranın ba
şındakiler ya istifa ederler ya da yeniden seçilmek üzere adaylıklannı koymazlar. 

Toplumdaki her kurumda oldugu gibi sivil toplum kuruluşlannda da hedef kitle
leri belirleyerek, önceliklerine göre onlarla iletişim kurmak çok önemlidir. (Ekli lis
teler) 

Hedef kitleleri dogru olarak tanıyıp tanımlamak ve onlara örgütü tanıLabilmek ya-
ni iyi bir halkla ilişkiler çalışması gerçekleştirmek zorunludur. 

Bunun için açık, güvenilir ve inandırıcı olmak esastır. 

Bu kuruluşlarda halkla ilişkilerin rolünü özetteyecek olursak; 

Kuruluşları n amaç ve misyonunun hedef kitlelerince dogru olarak algılan ıp kabul 
gönnesinin saglanması ile etkili ve kalıcı bir imaj oluşturulması 

Kuruluşun hizmet götürdügü hedef kitleye doğru yer ve zamanda ulaşabilmesi 
Hizmetlerin gerçekleşmesi yönünde gerekli o lan kaynagın sa~lanması için uygun 
onaının oluşturulması 

Seçilen kurum ve kişilerle uygun iletişimin sağlanması 

Kuruluşa olan gönüllü talebinin anunlması 
Kamuoyu oluşturabilmek için medya ile etkili iletişim kurulması. 

Halkla i lişkiler çalışmalarında tanıma ve tanıtma başlı kları alunda 4 önemli aşa
ma vardır: Araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme. Bu birbirini izleyen sü
reçler şeklinde sürer gider. 

Sivil toplum kuruluşlannda kurucular ve üyelerin toplumsal profılinin araştırıl
masında şu sonuçlara varılmıştır. 

Demeklerde, üst-orta gelir gruplarını oluşturan uzmanlaşmış meslek sahipleri ile, 
serbest meslek sahipleri ve üst grubu oluşturan işveren ve yöneticiler çogunluktadır, 
vakıflarda işverenler ve yöneticiler en yüksek oranda temsil edilen gruptadırlar; sen-
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di kalarda alt gelir grubunu oluşturan işçi ve memurlar ve profesyonel yöneticiler ha
kim grupıur. Odalarda işi geregi kayıt zorunlulu~u bulunan meslek sahipleri, esnaf 
ve zanaaıldirlar en ağırlıklı gruplardJT; yurttaş girişimlerinde ise başı çekenlerde uz
manlaşmış meslek sahipleri ilk sırada gelmekte, tabanı tüm halk katmanları oluştur
maktadır. 

Üyelik, ideal biçimde kuruluşla sürekli, düzenli ve disiplinli baglar kumayı gerek
tirir. Ancak bizim ülkemizde benim gözlemime göre Rotary ve benzer kuruluşlardı
şında üyelik sadece bir heves le başlamakta, aidat ödemelerinin dahi ciddiye alınma
dıgı bir sı fat olarak, zaman zaman -canı isterse- etkinliklere katılma şeklinde ortaya 
çıkan bir etiket olmaktadır. Bunun yanında üye değil amagönüllü katkısı sunmak is
teyenlerin varlığı birçok sivil toplum örgütüne, özellikle Vakıflara hayatiyel kazan
dırmaktadı r . 

STK'larda hedef kitle içinde kamuoyu oluşturulmasını saglayacak medya men
supları na, kuruluşun çalışmalarına o la nak sağlayacak fonlara ve sponsorlara ulaşmak 
da çok önemlidir. Ekli listelerde birer satırla aktarılan bilgilerin üzerinde tek tek du
rulması ayrı program ve tebliğierin konusu olacak açıklaınaları gerektirdiğinden bu
rada ayrıntıya girilmemektedir. STK'ların ulusl ararası iletişim ve ilişki leri de bu kap
samda düşünüldüğünden açıklamalarda yer almamaktadır. 

SONUÇ 

Ülkemizde sivil toplum oluşumunun tarihine girmeden genel b ir çerçeve içinde 
STK ya da STÖ'den ne anlaşıld ığını bazı araştırmalar ve kendi deneyimlerime daya
narak açıklamaya çalıştım. 

1 965'ten bu yana Türk Üniversiteli Kadınlar Dcmegi üyeligi ile başlayan gönül
lü lüğü mü İsveç ortalamasını tutturduğumu düşünerek sürdürüyorum. (İsveç'te nüfu
sun 8 milyon, S.T.Ö. üye adedinin 32 milyon olduğu söylenir) 

Ülkemizde de demokratikleşmenin ve kalkınınanın sadece eleştirme ile değil ka
tılım ve dayanışma ile gerçekleşecegi ne inanıyorum. 

Bu toplantıya kısa süre önce ald ığım davet üzerine katıldığırndan yörede-hangi si
vil toplum örgütlerinin bulunduğunu tam olarak tespit etme ya da araştırma şansım 
olmadı. Bazı tanıdıklar yoluyla saj!ladığım verilerin yeterli olmadığım bilmekle bir
likte hükümet dış ı kuruluşların bazı alanlarda etkin çalışmalar içinde oldukları ve ba
zı demekieric de güçbirliği oluşturdukları kanısını edindim. Bunlar arasında Sendi
kalar, Meslek Odalan, Esnaf ve Sanatklir Odaları , Genç İşadamları ile SİAD'lar bu
lunuyor . Ayrıca Rotary kulüplerinin yalnız yerel degil, uluslararası kaynak sağlaya
rak yöreye etkili katkılarda bulunduğunu öj!rendim. 

ÇATOM'ların kurulmasının bölge için çok yararlı olduğuna ÇATOM'larda katı
lımcı toplum kalkınması modelinin bizzat uygulayarak öğrenilmesi yanJOda kamu 
kuruluşlan, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin 
uyumlu ve verimli işbirliği de ortaya çıkmaktad ı r. ÇATOM' lar kurulurken, bir kadın 
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eğitmenin bir aileyi eği tınekle eşanlamlı oldugu felsefesinden hareket edildiğini dü
şünüyorum . 

Bölgede, Türk Kadınlar Birliği, Türk Anneler Derneği , Türk Üniversiteli K adJn
lar Demegi (G.Antep) ve Yardımsevenler Dernegi gibi bazı kadın demeklerinin az 
sayıda da olsa var olduğunu bilmekle beraber, sayıları ve etkinliklerinin kalkJnma 
için yeterli olmad ıgını düşünüyorum. 

Az sayıda sivil toplum örgütü ile sivil toplu m olamayacağımız açık. Herkesin bir 
şeyin yapılmasını başkasından beklediği , soyut bir kavram olan "devlet"i suçladJğı 
bir onam içinde de sivil topluma ulaşmak zor. İ nsanlar kendileri ve çevreleriyle ilg i
li karariann alınmasına bizzat, ya da temsilcileri vası tasıyla katı Imalı; kültürümüzün 
hiç de yabancı olmad1ğı imcce usOlil paylaşırru, ürelirken de tüketirken de hep hatır
lamalı ve uygulamalı . Bunun için vatandaşhk ve biz bilincinin varlığı zorunlu . G elin 
hep birlikte "biz"i "çağdaş uygarlıklar dilzeyine" taşıyalı m. 

KAYNAKÇA 

GAP, Sosyal Politika Hedefleri. 

GAP, Sosyal Eylem Planı 
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Kongar, Emre, Sivil Toplum TOses. 
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DERNEK VE VAKlFLARDA HEDE~ 
KiTLELER 

• Kurucular 

• Üyeler 

• Gönüllüler 

• Katkıda bulunanlar 

• Yönetim kurulu 

• Çalışanlar (elemanlar) 

• Hizmet götürülenler 

• Medya 

• Toplum ~ 

• Fonlar -- Kamuoyu 

• Hükümet Organlan 

• Yasa Yapanlar 

• Sanatçılar 

• Sporcular 

• Modacılar 

• Spansorlar 

• Toplum önderleri 

• Diger dernek ve kuruluşlar 

Vb ..... 
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STK'LARI HALKLA İLİŞKİLERİNDE 
ARAÇ VE TEKNİKLER 

• Araştırmalar 

• Amblem ve logo, renkler 

• Ydlık rapor 

• Duyurular, bültenler, mektuplar 

• Bo~ür ve bildirgeler 

• Sesli ve görüntülü malzemeler 

• Basın toplantı ları 

• Çeşitli toplantı ve konferanslar 

• Düşünce gruplan-egitim araştırmalan 

• Ser~ ve gösteriler 

• Der~ler, kitap ve çeşitli yayınlar 

• Yasalara kurallara ilişkin genelgeler 

• TV/Radyo etkinlikleri , kabiolu yayınlar 

• Yeni likler,e~itim olanakları 

• Spotlar,sloganlar, afış ve pankartlar 

• Yürüyüş ve gösteriler 

• Açık ev ve turlar 

• Özel olaylar, ödüllendirme ve törenler 

• Sanatsal eıkinlikler -.............. 
-- Sponsorlar • Sponif eıkintikler 

• İnternet 

• Talkshowlar vb. 
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GRUP RAPORU : 

BÖLGESEL KALKlNMA SÜRECiNDE SİVİL TOPLUM 

ÖRGÜTLERİ 

Sivil toplum ö rgütü (STÖ) denilince, hükümet dışında varolan, sivil inisiyatif 
gruplannın bir sorunun veya konunun çözüm yollannın bulunması ve bu yönere 
hizmet üretmesi amacı ile gönüllü olarak bir araya gelerek oluşturdukları yapılar 

aklımıza gelmektedir . 

STÖ sürdürüle b ilir kalkınmanın temelini oluşturan öğelerden biridir. Her 
yöre ve bölge iç in b u tip yapılann olması gereklidir. STÖ halkı harekete geç.ire n , 
halkın sesi ve s iyas ilerin uyarıcısı olan örgütle rdir. Bu örgütler halkı temsile n y i
ne halk için hizm e t üretirler . Bireyler bu yapı iç inde başkalanndan hizmet bekleme k 
yerine birey olarak sorumluluk alarak hizmet üretme ve sunma aşarnalanna doğrudan 
katılır! ar. 

Bölgede STÖ tarafından yapılan çalışmalar ö nemli fakat bölgenin ihtiy a ç la
rı ve sorunları dikka te alındığında bunların ç öz ümü açısından yeterli durumda 
değildir. 

STÖ yaptıkları çal ışmalarda hem kendi yapısı iç inde hem de topluma karşı aç ı k 
ve katılımcı olmalıdH. STÖ' nin yönetim yapıs ı esnek ve tarafların katılımcılığına 
açık olmalıdır . 

STÖ'Ieri gere k finansman yönünden gerekse diğer kaynaklar açısından te k bir 
kaynak tarafından beslenmemeli ve o kaynaklan n g üdümünde olmamalıdır. 

STÖ'leri yaptıkları her çalışmada sürdürüle bilirlik esasını dikkatten kaçır
mamahdırlar. 

STÖ'Ieri kendile rini kamuoyuna yeterince duyuramamaktadırlar. Bu duru m bazı 
STÖ'Ierin yanlış tanınmasına ve bazı lannın da önyargılı yaklaşırnlara maruz kalm a
lanna neden olmaktadır. Rotary ve Lions Klüpleri bu bağlamda çalışma grubu iç in
de tanışılmış , STÖ ' le rinin yapı lanması için bi r model oluşturabilecekken az önce be
lirtilen nedenlerle ke ndilerini yeterince ona ya koyamanuşlardır. 

STÖ'Ieri ile Dev let arasındaki ilişki bu bölgenin koşullanndan da etkilenmiştir. 
Son zamanlarda başlayan süreçle taraflar birbirle rini anlama ve yardımcı olma yö
nünde adımlar atm1şlardır. 

Bu bölge içinde d evlet imajını olumlu yönde değiştirmelidir . Bu yumuşama s i
vil toplumun gelişmes i ni de desteklcyccektir. De mokrasinin ana ögesi olan ka u lım-
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cılıgı ortaklık mantığıyla geliştirip resmi (Devlet), yarı resmi (Ticaret Odaları , Sa
nayi Odaları, Sendikalar) ve özel kurum ve kuruluşlan ile STÖ arasında projeler üret
me ve uygulamalarda işbirligi protokollerinin imzalanması taranann daha iyi yönde 
gelişmesine yardımcı olacaktır. Resmi kurum ve kuruluş yöneticileri katılımcı 
STÖ'ni , yetkilerini payiaşıyor veya yetkilerini elden çıkarnıama nedeniyle ha
sım gören veya devletçi zihniyetle dışlamamalı , ortaklık mantığıyla işbirliğine 

girilmelidir. 

Devlet ve STÖ'lerinin bir araya gelmesi için düşünülmüş farklı platformlar 
oluşturulmalı ve mevcut olanlara süratle işlerlik ve işlevsellik kazandırılmalıdır. 

Yerel yönetimler çatısı altında Kent Konscyleri , Merkezi yönetim aç ısından bir 
örnek olabilecek İl Sosyal Hizmet Koordinasyon Kurulu gibi onarnlar bu yönde kul
lanılmalıdır. B u kurullara siyaseti ve ekonomik gücü ön plana alacak kişilerin belir
lenmesi yerine , daha çok STÖ'Ieri temsilc ileri nden proje üretecek ve sorumluluk üst
lenecek kişilerin gerekir. tı Sosyal Hizmetler Koordinasyon Kurulu bölge ve o il 
için mevcut tüm sosyal sorun ve konuların tartışıldığı ve çözüm yollarının üre· 
tildiği bir kurul kimliğini almalıdır. 

GAP Bö lgesi nde yaşanan olağanüstü koşullar ve yıllardır süren bu durum bu böl· 
gede sivil toplumun gelişmesini de olumsuz yönde etkilemiştir. 

Sosyal hizmete ilişkin uygu lamaların , sorunları bilimsel yaklaşımla irdelenmesi 
yoluyla uygulanabilir proje üretimi yolunu açmalıdır . Bölge kalkınmasına katkı ve
recek projeler STÖ-resmi, yarı resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği iç inde hayata ge
çirilmelidir. 

Ümidimiz şudur ki , tarım ülkesi olan ülkemizde tarımla uğraşmayan ziraat mü· 
hendislerin yetiştirilmesi gibi, sosyal hizmetlerden uzak elemanların yetiştirilmeme

sidir. 

Sosyal hizmet örgütlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları ile diğer tüm ilgili 
personelin bölgenin sorun ve ihtiyaç larını bilen, bu yönde inisiyatif gösterebilecek, 
mesleki çalışmaların yürütülmesinde üzerle rine düşen profesyonel sorumluluklannı 
hisseden ve yerine getiren kişiler olmaları süreci olumlu yönde etkileyecektir. 

Bölgesel kalkınma sürecinde görev alan tüm meslek elemanlanm yetiştiren 
üniversitelerin, ülke gündeminden haberdar olan, güncel ve bölge koşulları hak· 
kında bilgisi olan ve görev aldığı yerde grubu sürükleyebilecek, ateşleyebilecek , 

gelişmenin önünü açabilecek kapasiteye ve kişilik özelliklerine sahip olmaları 
gerekecektir. 

GAP Bölgesi içinde görev alacak herbir kişinin aslında bu özellikleri taşıma· 
sı ve bu kişilerin özenle seçilmesi gerekecektir. Ayrıca bütün çalışanların bölge 
halkı ile kucaklaşabilecek olgunlukta insanla r olması gerekir. 
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Bölgesel kallunmaçalışmalarının taraflan olan Kamu Kurumları, Yerel Yönetinı

ler, Üniversiteler, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgüıleri ortaklık mantığı içinde ha

reket etmeli ve üzerlerine düşen sorumlu l ukları yerine geıirmclidirler. 

STÖ'leri önce aralarında birbirlerinden haberdar olmalan ve ortak hareket edebi

lecekleri platformlar oluşturmalıdırlar. Böylesi bir platform bölgenin ağır olan koşul

larının iyileştirilmesinde yararlı olacaktır. . 

Bölgenin kendine özgü kültürel zenginligi STÖ'nin çalışmalarına da ayrı bir zen

ginlik katacaktır. Diyarbakır ilinin tarihinden gelen sosyal yapı sı ve dokusu sivil top

lum örgütünün yapacagı çalışmalara katkı verecektir. Bölgenin genelinde yaşanan fe

odal kültürünün çalışmaları engelleyen faktörleri belirlenmeli ve kişilerin demokrasi 

kültürü içinde yapılan çalışmaları içlerine sindirerek katılımcı rol üstlenmeleri gere
kir. 

STÖ'leri yaptıkları çalışmalarda amatör ve gönüllülük r uhunu her zaman 

taşımalı ve profesyonelce hareket etmeyi bilnıeli ve de profesyonel elemanları 

güçleri ölçüsünde bünyelerinde bul undurmaları yararlı olacaktır. 

Eger olanaklar profesyonel elemanların çalıştırılması için yeterli degilse bu kişi

lerin gönüllü katioları alınmahdır. 

STÖ'lerinin Bölgede yerine getirdikleri çalışmalar ileriye yönelik umutlar ver

mektedir. En son yaşanan Marmara Depremi Diyarbakır'da iyi bir paylaşım ve işbir

ligi örnegi sunmuşıur. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ' nce Dünya Yerel Yönetim

ler Akademisi'yle başlatılan diyalog uluslararası bir projeyi gündeme getirecektir 

(mahalle evi). Toplum Sonıniarı Araştırma Vakfı (TOSAV) tarafınca kısa bir süre 

önce 48 genç kıza büro yönetimi üzerine verilen egitim çalışması ile nitelikli iş gücü 

yaratma sürecine katkı veri lmi ştir. Bölgesel kallun ma süreci içinde uluslararası kuru
luşlarla işbirligi içinde gerçek leştirilecek projelerin ayrı bir önemi olacaktır. 

STÖ'ler kendi konularını çok iyi etüt eımcli ve bu bilgiler ışıgında çalışmalarını 

pl anlamalıdırlar. STÖ'leri özellikle sosyal hizmet sunan örgütlerin uygulamalarını 

halk adına , halkın vicdanı ola rak oto kontrol mekanizması olmalıdır. 

STÖ' leri kendilerini öncelikli çalışma alanlarında ilg ili he r kesime ıanıımalıdır-

lar. Unutu lmamalıdır ki en iyi tanıtım yapılan çalışmalarla gerçekleşecektir. 

Bütün bunlar sonucunda: 

STÖ'lerinin kendi aralarında etkili bir platform oluşturmalan gerektigi gibi, 

Devlet ve STÖ'leri arasında sürekli diyalogu saglayacak bir başka platform oluş

turulmalı, 

Sosyal kallunmanın taraflan o lan Devleı/STÖ/Üniversiteler ve Özel Sektörün bu 

konudaki mevcut durumlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma projesi STÖ 

ve üniversite işbirligi içinde hayata geçirilmeli , 
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• Bu araştırma sonuçlan tüm kamuoyuna doyurulmalı , 

• Tüm bunların sonucunda ortaklık ınanug ı düşüncesinden hareketle uygulama 
projeleri planlanmalı ve hayata geçirilme lidir. 

• Sosyal hiz metieric ilgili Devlet Kuruluşları ile STÖ'lcnnin yapacagı sosyal pro
jelerin halkla ve çevreyle bütünleşmediği sürece başanya ulaşmasının mümkün 
olmayacağı bilinmelidir. 

• Sosyal kalkınma olmadan tek başına ekonomik kalkınmanın olmayacağı ve ger
çek Demokrasiye erişilemeyeceginin herkes tarafından bilinerek hareket edilme
si gerekir. 

• STÖ'leri yalnız eleştirici degil , katılımcı , araştırınacı ve dayanışmac ı olmalıdır. 
• Yöre insanlarının , ülkenin her yöresindeki insanlarla diyalog kurabi leceği ve top

lumsal barışı sağlayabilecek sosyal projeler üreli lmelidir. Lions Klüplerinin başa
n lı ve fakir öğrencilerin ülkenin batı yörelerini de görebilmelerine o la nak sagla
yan Doğu-Batı kucaklaşması projesi bu konuda bir örnek olarak degerlenrurilme
lidir. 
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SUNUŞ BİLDİR.iSi : Prof. Or. Serap AYHAN (*) 

"YETİŞKİN EGİTİMİ" 

Konuşmama. öncelikle, Türkiye 'de çogu kez eş anlam lı olarak kullanıldı~ını gör
düğümüz halk e~itimi, yetişkin eğitimi ve yaygın e~itim kavramlan nı açımlayarak ve 
bu radan hareketle yetişkin lerin çocuklardan ve yetişki n egiti min in, çocuklar için ge
lene ksel okul e~itiıninden farklı özell iklerini tanımiayarak baş l amak istiyorum. Ar
dından yetişkin egitimini gerekli kılan nedenlere de~inerck, çağdaş yeti şkin egitimi 
anlayışı ve uygulaınaları bakımından ülkemiz ve özellikle de G AP bölgesi ile ilgi li 
saptamalarımıza ve bölge için öne rilebilecek yetişkin e~itimi uygulama projeleri ge
liştirme çalışmalannuza ışı k tutabilecegi kan ısıyla, UNESCO tarafından sonuncusu 
199 7 yılında Hamburg'ta düzenlenen 5. Uluslararası Yetişkin Egitimi Konferan
s ı 'nda ele alınan konular ve önerilerden bazılaona yer vererek , konuşmam.ı bu ba~
la mda bazı sorularla sonuçlandırmak istiyorum. Böylelikle "Yetişkin Egitimi" konu
sunda yürütecc~imiz bu grup çalışmasına ul uslararası platformda yetişkin egitiminin 
gündemini oluşturan konular ve öneriler penceresinden de bir açılım saglayabilece
ğimi düşünüyorum. 

İlgili Kavramlar 

Yetişkin e~timi terimini oluşturan iki sözcük: yetişkin ve eğitim. Kimdir yetiş
kin? Yetişkinlik nedir ve özellikle ri nelerdir? Bu özellikleri niçin yetişkinin özellik
le ri olarak algılıyoruz? Yetişkinlik çoj!u kez toplumsal normlara göre tanımlanan ; ya
ni farklı coj!rafyalarda, kültürle rde ve zamanda farklı tan ım lanabilen degişken bir 
kavramd ır. Yasal açıdan , biyolojik açıdan , toplumsal açıdan ve psikolojik açıdan ya
pı labi lecek yetişkinl i k tanımları da farklıl aşacaktır. Örnej!in , yasal olarak oy kulla
na bilecej!imiz, sürücü belgesi a labileceği miz, herhangi bir kiş i nin yasal iznini alma
dan evlenebilecegimiz ya da cezai sorumluluk Ustlendigimiz yaşa geldij!imiz zaman 
yasal olarak yetişkin sayılırız. Biyolojik olarak; kendi türümüzü üretecek olgunluga 
geldigirniz zaman yetişki n say ı lırız. Bu genellikle ilk ergenlik dönemine rastlar. Ba
zı diniere göre biyolojik yetişkinlik önemlidir. Biyolojik olarak yetişkin olan kişi ev
le nebilir ve dinsel sorumluluklan yerine getirmesi beklen ir. Toplumsal olarak; tam
zamanlı bir çalışan, eş, ana-baba, seçmen, vb. rolleri yerine getirmeye başladıgımız 

zaman yetişkin sayı lırız. Bazen askerligini yapmış olma, vergi ya da salma veriyor 
o lma da önemli göstergeler o larak karşımıza çıkar. Bu göste rgeler, toplumun yetiş

kin saydıj! ı bireyden beklediği ro llerdir ve bu rolleri üstlenmiş kişiler, yaşlan ne 
o lursa olsun toplum gözünde yetişkin kabul edilebilir. Psiko lojik olarak ise; kendi 
yaşamamızdan sorumlu olmaya, öz-yönetimli olmaya ilişkin bir benlik algısına eriş-

(*) Ankara Üniversiıcsi Egitim Fakültesi Ö~rctim Üyesi. 

SOSYAL 1117,\IET SDıPOZYU\IU '99 203 



tiğirniz zaman ve başkalannın da bizi böyle kabul etmesi yönünde bir gereksinimi de
rinden duyumsadığımız zaman yetişkin sayılırız. 

Herhang i bir toplumda her durum için bu tanımiann tek başına ruç birini n yetiş
kinliği tanımlamada yeterli olmayacağı açı kur. Ancak, "yeıişkinlik" kavramının da
ha çok "baJtımsızlık" ile ilgili bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda genel 
eğilim de , " bir toplumda, kendi yaşamlarını yönetme sorumluluğunu üs tüne alan bi
reylerin yetişkin kabul edilmesi" yönündedir. Çocuklar yaşamlarını s ürdürmek için 
başkalarına bağımlıdırlar; gençler bazı konularda bağımsız davranabilsele r de , bazı 
konularda bağı mlıdırlar. Ücretli bir işte çalışma, bir eş ve ana-baba olma, yurttaşlık 
sorumlul u klarını yerine getirme ve yaşamı ile ilgili konularda karar verici olma gibi 
roller ise, genellikle bağımsızlığı da beraberinde getiren yetişkinlik rolleridir. Öte 
yandan bu toplumsal rollerin çoğunu üstlenmiş olduğu halde halen kendi yaşamını 
yönetmek için gerekli bazı kararlan bağımsız olarak alınasın ı engelleyen bazı etmen
ler (çoğu kez kültüre l) bulunabili r. Burad a ise psikolojik tanım , yani bireyin kendi 
benlik algısı ve b11 alg11ıın içinde geliştigi çevresel etmenler önem kazanmaktadır. 
Öğrenme açısından da psikoloj ik tanım d iğerlerinden daha bir ön plana çıkar. 

Ülkemizden ömckler vermek gerekirse ; 1990 nüfus sayımına göre 12- I 9 yaş gru
bundaki 5 milyonu geçen kadın nüfusun % 9 ,3 'ü evli ve Güneydoğu illerimilde bu
nun (ve doğurganlık oranlarının) ülke ortalamasın ın çok Ülerinde olduğunu biliyo
ruz. Yasal ö lçüılere uygun olmasa da , evli ve çoğu çocuk sahibi bu genç kadınlarırnı
zı toplumsal açıdan yetişkin kabul etme k durumundayız. Yine, ilkokulu bitirdikten 
sonra ı 2 yaşında sanayide ya da bir esnaf yakını yanında çırak olarak çalışmaya baş

layan, oku la devam edemeyen, şimdi 15 yaşı nda olan, kazandığı para ilc evdeki ana
sını ve d iyelim iki kardeşini geçindiren bir genci düşünelim. Bu genç çocuk yaşta ol
masına karşın toplumsal roller ve sorumlu luklar üstlenmiştir ve pek çok konuda ba
ğımsız kara rla r verebilınekted ir . Bu durumda, yaşları ne olursa olsun, zorunlu eğiti
min dışına çıkan ve üst öğrenimini sürdürerneyen çocuk ve gençlerim iz de yetişkin 
eğitiminin kapsamına girmektedir. 

Yetişkin eğitimi terimini oluşturan ikinci sözcük ise 'eğitim ' . En genel anlamıy
la eğitimi, i nsa mn içinde yaşadıgı toplumda uyg11/ama degeri olan yetenek, yöneliş, 

duygu, düşünce ve davramşları yine kendi yaşamısı yoluyla oluşwrma, geliştirme ve 
degiştirme süreci olarak tanımlıyoruz. Bu genel tanımın arkasından , 'eğitim' ile 'öğ
renme' kavramları arasındaki farkın ne olduğunu sorabiliriz. Çünkü b u tanım , sanki 
öğrenmeyi de tanımlar gibi görünüyor. Eğitim , bir ya da daha çok arac ı tarafından 

yürütülen ya da başlatılan; bireylerin, grup ların ya da toplulukların bilg i , beceri ve tu
tumlarındaki değişmelere etki yapmak için tasarlanan bir etkinliktir. Eğitim terimi 
eğitimeiyi , öğrenme içinuyancı ve pekiştiricileri sunan ve değişme yi başiatacak olan 
etkinlikleri tasarlayan aracı kurumu vurgular. Oysa öğrenme terimi, tersine, değişi
min kendi nde ortaya çıktığ ı ya da çıkmas ı beklenen k işiyi vurgular. ö g remne; dav
ramş degişmesinin, yeni bilgi, beceri ve ıutumlarm elde edildigi eylem ya da süreç
tir. ögrenmc, eğitim kavramından daha gen iş bir kavramdır ve bu, bireyin, içinde ya
şadığı dogaı , toplumsal çevre ilc etki leşrnek yo luyla herhangi bir aracı kurum olmak
sızın da he r zaman öğrenme sürecinde bulunduğu anlamına gelir. Eği t im s üreci için-
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deki öJ!renme ise; kurumsallaşmı ş. sistemli ve kasıtlı olan bir yoldan elde edilen öl!
renmedir. Başka bir deyişle egitim, bireyin ögrenme yollarından yalnızca birisidir. 

EJ!itimle ilgili bir başka ana kavram ise, ' yctiştirim' kavraınıdır. Yetiştiriın (ing: 
training), egitimin mesleki olan boyurudur. Bir meslekteyada işteki iiretkenlili art
tırmak için o işe ya da mesle!Je ilişkili bilgi, beceri ve tiltumları kazandırmayı lıedef

leyen elitime 'yctiştiıim' denir. Bu balılaında mesleki egitiıne gönderme yapmak için 
kullanılır. EJ!itim,ögrenmenin kurumsallaşmış, sistemli ve kasıtlı olan biçimidir. Öl!
renmenin egitim olabilmesi iç in örgütlü , planlı , sistematik ve kasıtlı olması gerekir. 
ögrenmenin yeıiştiıim olabilmes i için ise, önce örgütlü, planlı ve kasıtlı olması, son
ra da mesleki amaçlı olması ve okul sonrası ya da dı şı bir e tkinl ik olması gerekir. 

Buraya kadar tanımlamaya çalışugım ana kavramlardan sonra, yetişkin egitimi 
ve ilgili başka bazı kavramların nasıl tanımlandıgı na bakabiliriz: 

Halk Eğitimi-Yetişkin Egitimi-Yaygın E~itim 

Bu üç kavram, Türkiye'de çogu kez eş anlam lı olarak kullanılmaktadır. Türki
ye'de en eski kullanıma sahip olan kavram, halk e~itimidir. H alk egitimi kavramı
nın dayandıgı ana ögeleri şöy le belirtebiliıiz: 

/ . Elitimilı, işi okııla gitmek olmaya11,/akat toplumda sorumluluk yüklenmiş ya 
da yüklenmeye elverişli durumda olali yetişkin/ere ya da okul öncesi ya da okul ça
/Jındakilere okul dışmda yönelmiş olması , 

2. Yete11eklerini, lıareketlerini, davramşlarım geliştirmek amacıyla bir 6lrenci
ö1Jretici, daha dogrusu katı/macı- elitici ilişkisinin kurulması, 

3. Bu ilişkinin rastfalltı ya bırakılmaması, diizenli ve tasarlı olması. 

Halk egitimiterimi Cumhuriyetin ilanından 70'1i, hatta 80'1i yıllara değin toplu
mumuzda yaygın olarak kabul görmüş ve kullanılmıştır. Bu dönem , özellikle Cum
huriyetin kuruluş yıllan ülke mizde çok çeşitli ve yenilikçi halk eğitimi uygulamala
rı yla doludur. 

UNESCO'nun 1 960 '1ı yıllarda egitim konusunda etkin rol almaya başlamasiyle 

beraber, bu kurum tarafından örgün (fonııal), yaygın (non-formal) ve algın (infor
mal) egitim sınınaması ge li ştiri l miş ve özellikle az gelişmiş ülkelerde, bu arada ül
kemizde de giderek bu sınınama yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır . Türki
ye'de 'yaygın eğitim' kavramının kullanılmaya başlamas ı , 1973 yılında kabul edilen 
Milli Egi tim Temel Kanunu ile olmuştur. Kanun, egitim sistemimizi örgün ve yay
gın egitim olmak üzere iki başlık altında ele almış ve yaygın eğitim , "örgiin elitimili 
yanmda ya da dışmda diizenlen en elitim etkinliklerinin tümü" olarak görülmüştür. 

Bu ve incclenirse ilgili başka kaynaklarda yapılmı ş olan yaygın egitim tanımları
nın daha önce halk egitim i iç in yapılan tanımlardan özde bir farkı yoktur. Fakat yay
gın egitim terimiyle dilimizde, aslında hem uluslararası alanyazındaki 'nonfonnal 
education' kavramını da dogru karşı lamayan hem de kamu gözünde sanki eğitimin 
örgüLiü , dizgeli olmayan bir biçimi imiş gibi algılanmasına yol açabilecek yanlış bir 
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adiandırma yapılmıştır. 'Yaygın' kavramı, belki Ziya Gökalp'in kullandıgı 'münıeşir 
terbiye' kavramındaki münteşir karşılıgı olabilirdi. Ancak, egiti m alanında özellille 
bu örgü n ve yaygın aynştırmasıyla birlikte bir kavram karmaşasına yol açılmış olsa 
da, sonuçta bu kavram ülkemizde halk egitirni ve yetişkin egitirni kavramlanyla eş 
anlamlı olarak kullanılagelnıiştir. 

Yetişkin eğitimi kavramı ise, uluslararası platformda ve ülkemizde de giderek 
daha geniş kullanım alanı bulan bir kavramdır. Yetişkin egitimi kavramının özellik
le Batı ülkelerinde ve İngilizce alanyazında daha yaygın kullan ılıyor olması , bu ül
kelerin çogunlukla 8-10 yıl ve daha fazla süren zorunlu temel egitim düzeyinde okul
laşmayı büyük ölçüde sa~lamış olmalan; genel nüfus yapılan içinde yetişkin ve yaş
h nüfus oranlannın görece yüksekligi ve çağın getirdigi hızlı değişimler karşısında 
bu nüfus kesimlerinin de sürekli ögrenme gereksinimlerine yanıt verme gereği ile 
açıklanabilir. 

Nitekim gerek tarihi, gerekse ilkesel nedenlerle kuram, örgüt, içerik ve yöntem 
bakımından, yalnız uluslar arasında degil , fakat ulusların kendi içinde bile önemli 
farklılıklar gösteren yetişkin egitiminin özelligi , kültürel ve çevresel etmenlerce be
lirlenmektedir. Toplumun ve bireyin sürekli olarak ve hızla değişen ögrenme gerek
sinmelerine bağlı olarak, yetişkin egitirni alanında, hemen her ülkede yeni amaçlar ve 
uygu lamalar ortaya çıkmakta; bu gel i şmeler kullanılmakta olan terim leri aşındırmak
tadır. Bu durumda ya eski terimler terkedilerek yeni terimler üretilmekte ya da eski 
terimiere yeni kavramlar yüklenmekted ir. Böyle olunca alanda üretilen ve çogu ha
len kullanılan terimierde boldur: Kitle egitimi , halk eğitimi, toplum egitirni , yetişkin 
egitirni , okul -dışı egitim, okul-sonrası egitim, sürekli egitim, yinele me li egitim, dö
nüştü eğitim, geleneksel olmayan egitim, biçimsel olmayan egitim, yaşamboyu eği
tim; giderek ögrenme sürecine ve öğrenenin kendisine daha fazla vurgu yapılmasıy
la birlikte yaşamboyu ögrenme, ögrenme toplumu , ba~ımsız ya da öz-yönetimli öğ
renme, vb . 

Alana ad o larak çogu ülkede ve uluslararası kurumların çogu tarafı ndan kullanı
lan "yetişkin eğitimi" ise, bazen bir süreç olarak; bazen eğitime devam edenlerin 
özelliğine, bazen amaç ve işlevlerine, bazen eğitim programlannın içeriğine, bazen 
kullanılan yöntemlere, bazen eğitime baglı ödül sistemlerine bağlı olarak tanımlan
maktad ı r. Bu tanımlardan çıkantabilecek sonuçlar şunlar olabilir: 

1. Yetişkin eğitiminin yöneldiği kesimle r içine, herhangi bir okulun tam zaman
h programiarına devam eden belli yaş grubundaki çocuk ve gençler dışında kalan 
herkes girmektedir. Hatta bir okulun öğrencisi olup ta, o kurumun programında yer 
almayan bir konuda ögrenme gereksinimi duyan ve okul-dışı bir eğitim etkinliğine 
katılan çocuk ya da genç de yetişkin eğitiminin kapsamı içindedir. 

2. Yetişkin eğitimi , türü ve biçimi ne olursa olsun; hedef grupları be lli, amaç ve 
hedefleri belirlenmiş, düzenli , planlı bir egitimdir. 

3. Yetişkin egitimi, yine türü ne olursa olsun , düzenienirken ve uygulanırken ka
tılımcıları n bireysel ve toplumsal özelliklerinin, gercksinmelerinin , koşull arının , bu 
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arada kültürel farklılıkların dikkate alındı~ı; kuralların yer, zaman ve süre bakımın
dan "esnek" tutuldu~u bir egiıimdir. 

4. Yetişkin egilimi programlarının içeri~ini bireyin ve toplumun gereksinmeleri 
belirler. Yetişkinlerin ö~rcnme gereksinimi duydukları her konu yetişkin e~itiminin 
kapsamına girer. 

Bu noktada bir tanım vermek gerekirse; UNESCO'nun yetişkin egitimi tanıını ol
dukça geniş kapsamlı ve üzerinde uzlaşılabilecek bir tanım gibi görünmektedir: 

"Yetişkin e~itimi içeriği, düzeyi ve yöntemi ne olursa olsun( ... ), yetişkin olarak 
düşünülen kimselerin yeteneklerini geliştirmelcrine, bilgilerini arturmalan na, teknik 
ya da mesleki yeterliklerini iyileştirmelerine ya da bu yetenek, bilgi ve yeterlikleri
ne kendilerinin ve toplumlannın gereksinimlerini karşılayacak yeni bir yön verme
lerine, tutum ve davranışlarını hem kişisel gelişme bakım ı ndan hem de dengeli ve 
bağımsız bir toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeye kaulma bakımından değiş
tirmelerine olanak sa~layan düzenli öğrenme süreçlerinin tümünü ifade eder.' 

Yetişkin E~itiminin Başlıca Varsayınılan 

Geleneksel olarak pedagojik model, neyin ögrenileceği konusuoda bütün kararlan 
vermeyi, nasıl ögrenilece~inin, ne zaman öğrenileceginin ve öğrenilmiş olup olmadı~.ı

nın de~erlendirilmesinin tam sorumluluğunu ögretmene verir. B u model, ö~renene yal
nızca, bir ö~reunenin yönergelerini izlemenin iıaatkftr rolünü bı rakan, ö~reunen-mer

kezli eğiti mdir. Öte yandan, I. Dünya Savaşının bitiminden kısa süre sonra başlayan ve 
hem Avrupa'da hem de A.B .D.' de, ö~renenler olarak yetişkinlerin farklı tipik özellik
leri o lduğu konusunda giderek biriken bir fikirler bütünü ile birlikte ortaya konan yeni 
kavramlar kapsayıcı bir yetişkinlerde öğrenme kuramı na doğru gelişti. 

Yetişkin e~itimi (andragoji) modellerini pedagojik modelinki lerden ayıran başlı

ca varsayımları özetle şöyle bclirtebili riz. Bunlar, ö~renenler olarak yetişkinlerin 

farklı özelli kleri olduguna işaret ederler: 

Öğrenenlerin Benlik Algısı. Kişi olgunlaştıkça benli k algısı, bağımlı bir kişilik 
o lmaktan çıkarak kendini-yöneten bir insan olmaya doğru yol alır. Yani, yetişkinler 

kendi kararlan için, kendi yaşamları için sorumlu olma biçiminde bir benlik algısına 
sahiptirler. O benlik algısına ulaşuktan sonra aruk başkalarının da onları kendini-yö
netme yetene~indc görmeleri ne, buna uygun davranınalarma derin bir psikolojik ge
reksinim geliştirirler. 

Bu yüzden yetişkinler, başkalarının kendi isteklerini onların üzerine dayatugı, 

kendilerine çocuk gibi davranıldığını hissettikleri durumlara içerler ve tepki gösterir
ler. Ayrıca birşeyi öğrenmeye girişmeden önce onu niçin öğrenmeleri gerektigini bil
me gereksinimleri güçlüdür. Öğrenmekle elde edecekleri yararlan, ö~renmemenin 
olumsuz sonuçlarını önceden görebilmek isterler. Çoğu kez bir yetişkinin benlik al
gı sında, onun bir öğrenen olma rolünü etkileyen bir başka öğe daha vardır. Daha ön
ceki okul yaşantıları nedeniyle, en azından yeni öğrenmeleri başarabiieceği konusun
da öz güvenleri düşük olabilir. Kimi yetişkin lerde, dersliğin kişiye saygısızca davra-
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nılan bir yer oldu~u anısı öylesine güçlüdür ki, bu onların halk e!\itimi etkinliklerine 
katılınalarına daha başından ciddi bir engel oluşturabilir. Eger bu yetişkinler sistem
li ögrenme çabalarına geri döndürülmek isteniyorsa, öğrenme sonucunda elde ede
cekleri yararları kendileri için gerçekten önemli görüyor olmalılar. Fakat bu engeli 
yenen yetişkinler de bir egiısel etkinli!\e geldiklerinde, yine de çocuk g ibi davranıl
manın beklentisi içindedirler; çünkü önceki okul yaşanularındaki koşullanmanın et
kisi altındadırlar. Bu beklenti çogu kez yetişkinlerin, öğreticilerini kendilerine bu bi
çimde davranmaya zorlamalarına bile yol açacak kadar güçlüdür. Tipik olarak yetiş
kinler, başangıçta öz-yönetimli öğrenmeye pek hazır değildirler. Yetişkin olarak sa
hip oldukları öz-yönetimli benlik algısıyla çauşmadan, buna uygun bir öğrenmeyi 
gerçekleştirebiirnek için. bir yeniden-yöneltme sürecinden geçmeye (öğrenmenin ye
ni yollarını öğrenmeye) gereksinimleri vardır. Ancak yetişkin kendi öğrenmesinde , 

yaşamın öbür alanlarında olduğu gibi sorumluluk alabileceğini bir kez keşfcderse, 

psikolojik olarak rahatlar ve can lanır; bunun sonucu öğrenme yaşantıianna bütün 
benliğiyle katılır ve böylelikle hem kenclini hem de çevresini şaşırtacak bir başarımı 
gerçekleştirebilir. Yetişkinlerin benlik a lgısı ile ilgili bu varsayımdan , uygulamaya 
dönük olarak şu sonuçlan çıkarabi liriz: 

• Öğrenme atmosferi, fiziksel ve psikolojik o larak, yetişk inin özelliklerine uygun, 
kabul ecli ldi!\ini, saygı duyulduğunu ve desteklendiğini hissettirecek bir ortam ol
malıdJr. Öğreticiler ve öğrenenler arasında, dostça ve biçimsel olmayan bir hava
da, birlikte araşuran kişilerin hissedebileceği bir kal}ılıklılık ruhu bulunmalıdır; 
mahçup edilme ya da engelleome korkusu olmaksızın an latım özgürlüğü sağlan

malıdır. 

• Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi, etkinliğe katılacak olan yetişkinlerin 
kendi gereksinimlerini "öz-tan ılama" süreci içine alınmalarıyla gerçekleştirilme

lidir. Yetişkinler en iyi, kendisinin olmak istediği durum ile içinde bulunduğu du
rum arasındaki farkl görebilmesine yardımcı olunursa ve bu farka i l işkin olarak 
yaşanacak doyumsuzluk duygusu, kendini geliştione yönünde bir i tki ile pckişti
rilirse öğrenmeye güdülcnirlcr. Böylece öğrenme yaşantısının amaçlarıru da, ken
di amaçları olarak algılarlar. Burada eğitimeinin rolü. katı lanların bilme gereksi
nimlerinin ayırdına varınalarına ve bunu açıkça ifade edebi lmelerine yardımcı ol
makur. 

• Öğrenme etkinliğinin planlanması sürecinde, etkinliğe kaulan yetişkinler de yer 
almalıdır. Planlama görevi, tanı konmuş öğrenme gereksinimlerinin belirli eğitsel 
amaçlara (gelişme yönlerine) dönüştürülmesi ni, bu amaçlara ulaştıracak öğrenme 
yaşantılarının neler olacağının, nasıl yürütüleceğinin ve amaçların gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin nasıl değerlendirileceğinin tasarianmasını içerir. Yetişkin 

eğitiminde bu görevi yerine geti rme sorumluluğu, öğrenenlerin ve bir kaynak ki
şi işlevi gören eğitimcilerin paylaşuğı karşılıklı bir sorumluluktur. 

• Yetişkin eğitiminde herhangi bir öğrenme durumu daha çok, biribirinin öğrenme
sine yarru m sorumluluğunu paylaşan küçük küme çalışmalan (planlama komite
leri , dan ışma ve tartışma küıncleri , proje görev ekiplcri , vb.) ile canlılık kazanır. 
Burada öğretmenin rolü; bir süreç teknisyeninin , kaynak kişinin ve birlikte araş-
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uran ki şinin rolüdür. O artık bir ögreticiden çok bir aracıdır, ögrenmeye yardım
cı olan kişidir; bir akıl verici olmaktan çok bir rehberdir. 
Öğrenmenin değerlendirilmesi de mutlaka, eğit ime katı lanların bir kendin i -değer
lendirme süreci biçiminde düşünülmel idir. Bu süreçte eğitimeinin rolü , yetişkin

le rin kendi eğitsel amaçları yönünde yapmakta oldukları ilerleme konusunda ka
nıt sağlamalarına yardım e tmek olacaktır. Bir öğrenme yaşantıs ı sonunda yetişki

nin bir sorunu çözme başarı mını, o yaşantıdan önce be nzeri bir durumdaki başa
nrnı ile kendisinin kıyaslaması na, böylece de o öğrenme yaşantı s ı ile onayaçı kan 

değişmeleri ölçebilmesine yardımcı olmak gereki r. Öğrenmeyi kolayiaştırma ya 
da engelleme bakımından eğitim programının taşıdığ ı g üç lü ve zayıf yönlerin de 
yine katılımcılarla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Aslında bütün bu değerlen
dirme süreci, henüz karşıtanmayan ya da süreç içinde duyulur hale gelen öğren
me gereksinimlerinin yeniden-ta nılanması anlayışıyla yürütülmelidir. 

2. Öğrenenlerin Geçmiş Yaşantılannın Rolü: insan zamanla çoğalan bir yaşan
tı birikimi kazanır ve yaş aldıkça sahip olduğu yaşanulara daha bir değer verir, ade
ta onlarla öldeşleşir. Böyle ol unca yetişk in kendini, önceki yaşantılarından yararla
nılmayan ya da bunlara pek değer verilmeyen bir ortanıda hissettiği zaman, yaşantı
l arıyla birlikte kendisinin de redeled ildiğini düşünür. Bu durumun öğrenme için en 
azından şu sonuç ları vardır: 

1. Yetişkinlerin "yaşantı küfele ri"nde başkalan nın öğrenmesine katkı yapabilecek çok 
ve türlü yaşantı vard ır; birço k öğrenme türünde yetişlinterin kendileri de zengin bir 
öğrenme kaynağıdır. 

2. Önceki yaşan tı birikimle ri ilc yeni öğrenme yaşantıları arasında daha çok ilişki 
kurabilir, bu ilişki leri kurabildikleri ölçüde de yeni öğrenmeler onlar için daha bir 
anlam kazanır . 

3. Yetişkin insanın , yerleşmiş alışkan l ıklan ve kalıp düşünceleri de daha çoktur; bu 
nedenle yaşlandıkça daha lutucu olma eğil i mi göstere bi i ir. Buradan, yetişki n eği
timi uygulamaları için çeşitli sonuçlar ç ıkarabiliriz: 

Yetişkin grupların daha hetorejen olması nedeniyle , öğretme ve öğrenme strateji
lerinin bireyselleştirilmesi dalıa bir önem kazanır. 

Öğrenme yaşantılarını tasa rlarken, aktarııncı tekniklerden çok deneyimsel teknik
Iere ve pratik kullanıma önem verilir. Çünkü bunlar, yetişkinlerin önceki yaşan

tıianna musluk açan tekniklerdir. 
Öğrenenlerin sürece içtenlikle katılımlannı sağlamak ve bu durumu sürekli kımak 
için , kendileri için çok önemli olan yaşantılarını doğrudan reddetıneyip, ben-kim
liklerini rencide etmemek gerekir. 
Yetişkinlerin , yeni ve seçenekli düşünmelerini güçleştirmc olasılığı olan alışkaıı 

lıklannı , kanıksaınalannı, ö n veya peşin yargılarını gözden geçirmelerine fırsat 
verecek "buzl arı çözücü" yaşantılar sunmak gerekebilir. 

3. Öğrenmeye Hazır Olma: Yetişkinlerin öğrenmeye hazır oldukları zaman, 
kendi yaşanı koşulları ve sorunları ile etkili olarak başa çıkabilmek için belli bir ko-
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nuda birşeyler bilmeye ve yapabilmeye gereksinim duyduklan zamanlardır. Bu da. 
çoğu kez, yetişkinlik döneminde de varolan "gelişme ödevleri" (bireyin yaşamıoı:ı 
belirli bir döneminde onayaçıkan , başarıyla yerine getirilmesi durumunda onu mm
lu eden ve sonraki ödevleri başarmaya yönelten; başansızlık durumunda ise bireyde 
mutsuzluğa, toplumun onay vermemesine ve sonraki ödevle rinde güçlük çekmesine 
yol açan ödev ya da yükümlülük) kavramı ile ilişkilidir. Uygulamaya yönelik ola
rak: 

Öğrenme yaşantılannın, yetişkinin ö~renmeye hazır oldukları zamanla aynı za
manda düzenlenmesi gerekir . Ancak bu hazıroluşun kendiliğinden gel işmesi için 
edilgen biçimde beklemek yerine, bu durumun onaya çıkmasını teşvik edecei 
yollar aranmalıdır. 

Öğrenme etkinli~i tasarianırken , çeşitli alt-gruplamalar yapılabilir ve katılanlara 
seçm e esnekli~i verilerek, benzer gel işme ödcvleri ile karşı karşıya bulunan ye
tişkin lerin aynı grupta yer alması kolaylaştınlabilir. 
Bazen de hetorejen grupların daha etki li olabilecegi ögrenme ko nulannda böyle
si g ruplar oluşturulması teşvik e dilebilir. 

4 . Öğrenmeye Yönelim: Yetişkin lerin ö~renmeyc yönelüni, yaşam-merkezli 
(görev ya da sorun-merkezli) dir. Yetişkinler, birşeyi ögrenme nin görevlerini yerine 
getirmede ya da kendi yaşam durumlarında karşılaştıkları sorunl arla başa çıkınada 
yardımcı olaca~ını algıladıkları ö lç üde enerjilerini o konuda öğrenmeye çevirirler. 
Ayrıca yetişkinlerde en etkili ö~renme, ö~renme konulan onlara kendi gerçek-yaşam 
durumlarına uygulama ba~lamında sunuldu~u zaman gerçekleş i r. Bu nedenle uygu
lamada: 

Yetişkin e~itimcileri (program yapı mcıları ve öğretici ler); öğrenen i merkeze alan. 
konuyu ö~retmektcn çok kişilerin öğrenmesine yardımcı olma an l ayışıyına sahip 
kişiler olarak yetiştirilmelidir . 
Öğrenme konul arını düzenlernede izlenecek sıra, ille de konuların kendi sıra 
mantığına göre degil , sorun alan larına göre düşünülmelidir. 
Tüm öğrenme yaşantılannda en uygun başlangıç noktası, yetişkinlerin eğitimin 
başında zihinlerinde varolan sorunla r ve ilgiler olabilir. İy i bir öğrenme yaşantı 
sı, katılanların başlangıçta farkında o lduklan sorunlarla başlar. Eğitimeinip ya da 
kurumun u~raşmayı düşündüğü başka sorunlar, katılanlar ile görüşmeler sırasın

da, öğrenenlerin sorunlan ile birlikte dikkate alınarak günde m e sokulur. 

Yetişkin Eğitimini Gerekli Kılan Nedenler 

Yetişkin e~itimini gerekli kılan nede nler, zamana ve toplurnlara göre farklılaşa
bilmekle birl ikte, bugün genelde çağın getirdiği ve bireyin öğrenme gereksinimini 
yaşamı boyunca sürekli kılan değişmelerle ilgi li olarak tanışı lmaktadır. Bunlan üç 
başlık alunda toplayabiliriz: 

a) Örgün eğitimle ilgili nedenler : Örgün e~itimin okul çağındaki tüm nüfusa 
yaygınlaştırılamaması; örgün eğitimdeki nitelik düşüklügü; okullarda kazandınlan 
bilgi, beceri ve davranışiann kısa sürede eskimesi; örgün eğitimde istenilen verim için 
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çocukların ana-babalannın da c~iti ın düzeyini yükseltme gere~ i ; örgün e~itimin, ulu
saV bölgesel gelişme için gerekli olan nitelikli insangücünü yetiştirmede yetersiz kal
ması. 

b) Ekonomik ve teknolojik nedenler: Köyden kente göç ya da kırsa l alandaki 
ekonomik ve teknolojik deg işmeler sonucunda insanların yeni bilgi, beceri, davranış 
ve tutumlara gereksinim duyması ; işsizlik sorunu, işlendirme ile ilgi li düzenlernele
rin ve gereksinimierin köklü de~işimi sonucu niteliksiz işgücüne olan önceki isıemin 
hızla yok olması ve nitelikl i işgücüne olan gereksinimin hızla artması ; bilginin üreti
mi , kontrolü ve dagıumı ile ilg il i teknolojilerin çok hızlı de~işimi; küreselleşme so
nucu halen var olan eşitsi zliklerin ve dengesizlik leri n daha da bclirginleşmesi , ser
mayenin de küreselleşmesi. 

c) Toplumsal nedenler: Hızlı nüfus anış ı ; onalama ömür süresinin uzaması so
nucu nüfusun yaş yapısında ortaya çıkan degişmeler; kırdan kente ve başka ülkelere 
göç; kadının aile ve toplum içindeki rollerinin degişimi ; kır-ken t ve kadın-erkek ara
sındaki eşitsizliklerin artması, vb. 

Listeyi aynnulandınp uzatabiliriz. Genelde tüm dünya ülkeleri için oldu~u gibi , 
ülkemiz için de geçerli olan bu nedenler, çok ve çeşitli öğrenme gereksinmelerine 
işaret etmektedir. E~iıimc yaşamboyu bir süreç olarak bakılınca, gençler ve yetiş
kinler için eğitimin amaçları: insanlarda ve topluluklarda özerkliği ve sorumluluk 
duygusunu geliştirmek; ekonomide, kültürde ve bir bütün o larak toplumda gerçek
leşen dönüşümleri e başetme kapasitesini güçlendirmek; birlikte varolmayı , hoşgörü

yü ve yurttaşların yaşadıkları topluma bilgilendirilmiş ve yaratıcı bir biçiminde katı

lımını arttırmak; kısaca aşmaları için onlan bekleyen engelleri göl!üsleyebilmeleri 
iç in insanları ve toplulukları alanyazılan ve toplum üzerinde denetim sa~lamaya yet
kin kılmak olmaktadır. 

1997 yılında S. Uluslararası Yetişkin E~itimi Konferansı'na kaulanlar, sürdü
rülebilir ve adil bi r gelişmeye yalnızca insan-merkezli kalkınma ve insan haklarına 

tam saygı temelindeki katılımcı bir toplumla ulaşılabileceği konusunda birleşmişler

di. Yetişkin egiıimi ,. ekolojik olarak sürdürülebilir gelişmeyi teşvik etmek için; de
mokrasiyi, hak ıanırlığı , toplumsal cinsiyeıe ilişkin adaleti geliştirmek için; bilimsel, 
toplumsal ve ekonomik gelişme için; kendini şiddet biçiminde 'gösteren çatışmanın 

yerini diyalo~a ve hak-hukuk temelindeki bir barış kültürüne bıraktı~ı bir dünyanın 
inşası için güçlü bir araç ve koşul , bu yüzden de bir hak olmanın ötesinde artık 21. 
yüzyıl için bir anahtar olarak görülmekıeydi. Konferansta üzerinde durulan konular 
arasında, ülkemiz ve GAP bölgemiz için de yaşamsa l oldugu düşünülebilecek bazı
ları şunlar olabilir: 

Yetişkin okuryazarlığı ve herkes için temel eğitim (temel bir insan hakkı) . 

ö grenme olanakl arından yoksun olan ve bu hakkı savunabilmek için gerekli beceri
lere yeterince sahip olmayan , çogunlugu kadın milyonlarca insan var. Onlan bunu 
yapabi lmeye yetkin kılmak için yapılması gereken, öncelikle, farkındalı k düzeyini 
yükseltmek ve güçlendirme yoluyla öğrenmenin önkoşullarının yaraulması olmalı

dır. Okuryazarlık , ayn ı zam a nda toplumsal, kültürel, politik ve ekonomik etkinlikle-
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re kaulım için ve yaşamboyu ögrenme için de bir hızlandıncı (katalizör)' dır. Bu yüz
den kendimizi, herkese okuryazarlık beceri lcrini ka1..annıa olanaklarını saglamakla ve 
bölgemizde sözlü kültürü destekleyecek bir okurya7..ar çevreyi yaratmak la yükümlü 
saymalıyız. Okuryazarlık ve ıcmel egiıim evrensel hakkını bölgemizde yaşama geçir
mak üzere, okuma-yazma ve ıünı diger öğrenme programlarını öğrenen lerin toplum
sal, külıürel ve ekonomik gelişme özlemleriyle nasıl bağlanıılı kılabiliriz? Bu prog
ramiann insan hak ları , katılımcı yurttaş lı k, toplumsal-politik ve ekonomik eşitlik ve 
kültürel kimlik için önemini vurgulamamız; herbirini bölgedeki ıüm kalkınma proje
leri içinde bütünleşıirmemiz ve bunun için de taban örgüılenmclerini, öz-yönetimli 
öğrenme ve gel işme girişimlerini geliştirecek toplumsal hareketleri cesaretlendirme
miz; öğrenenleri kendileri için materyal geliştirmeye de katan ve bu s üreçte, Türkçe 
konuşamayan yetişkin nüfusun (özellikle kad ınların) öğrenme gereksi nmele rini kar
şılamak için onlara ulaşmak ve iletişim engellerini ortadan kaldıramrak geçişi kolay
laşıırmak üzere, bölgedeki yerel di lleri de devreye sokan ögrenen-merkezli stratej iler 
geliştirmemiz gerekir sanıyorum? 

Kadınların entegrasyonu ve güçlendirilmesi. Kadınlar bir toplumsal tecrit duru
munda ıuıulduk.ları , bilgi ve habere ulaşmaktan yoksun oldukları zaman; aile, yerel 
topluluk ve genelde toplum içinde karar-verme süreçlerinden dışlanmakta; kendi be
denleri ve yaşamları üzerinde kontrol fı rsatın a da pek sahip olamamaktadır. Yoksul 
kadınlar için , hayana kalmak için yapılan sıradan işler bir egiıiın engel i oluştunnakta

dır. Bu yüzden eğitim süreçleri, kadın ların bi lg i kaynak larına ulaşma hakkın ı önleyen 
engelleri dikkate almalı ve onları toplumsal dönüşümün ortakları olarak tam aktif ol
maları iç in güçlendirınelidir. Eşitl ik ve eşit fırsat mesajlan yal nı zca kadın lar için ta
sarlanmış o la n programlarla sınırlandırılmama lıd ı r. Eğitim. onların hem özel hem de 
kamusal a landa karar verme süreçlerine ve formel güç yapılarına giriş hakkı kazandı
rabilecek bi r kapasite kurma gereksinimlerinin ayırdına varnıalarını ağlamalıdı r. 

Bölgennizde de gençler ve yetişkin ler için eğitim politikaları, yerel kültürlere du
yarlı olmalı ve kadınların farklılıgına sayg ı gösterirken aynı zamanda, onların eğiti

me kaıılmalarını sınırl ayan ve böylece e lde edecekleri kazançları engell eyen kalıp/ 
ya da önyargılan ortadan kaldırına çabasıyla, bütün kadınlar için eğitim olanaklarını 

genişletmeye ö ncelik vermelidir. Bu noktada, kadınların eğitime başarılı katılmaları
nı sağlayacak olan toplumsal politikalar ve yeterli yasal. parasal, vb. ö nlemle r neler 
olabili r? Kadınların günlük yaşam deneyimlerini kabul eden ve eğitimin duyuşsal ve 
bilişsel tüm sonuçlarını kavrayan "toplumsal cinsiyeıe duyarlı ve kaıılımcı" bir eği
tim uygulamasını nasıl geliştircbiliriz? Kadınlara özel programlar yanısıra, e rkekleri 
de eğitsel çabala r içine çekip uygun e~itsel o namlarda bir toplumsal uzlaşma zemini 
yaratılabi lir mi? D il ve güvenli iletişim engellerini aşma yolunda kadın lar arasında 

sevilen gönüllü kişi lerden ve doğal önderlerde n nasıl yararlanabiliriz? 

Değişen çalışma dünyası ve öğrenme. Küreselleşme ve yeni teknolojiler, bugün 
kadın-erkek herkesin bi reysel ve ortak yaşamlarının ıüm boyuılannda güçlü ve gide
rek artan bir e tki yapıyor. i sıihdanıda güvensizlik ve işsizliğin arıışı konusu nda ıüm 
dünyadaki kaygılar , gelişmektc olan ülkelerde herkes için güvenli geçim yollan nı 
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güvence altına almakla da ilgi li. Sanayide, tarımda ve hil.mctlc rdc üretim ve bölüşüm 

bakım ından gereksinim duyula n ilerle me, çalışma yaşamı boyunca istihdaının sürek
li değişen istemlerine üretken biç imde uyum yapabilmek iç in insanlarda yeterlik 

artırmayı; yeni beceriler ve kapasite lerin gclişıirilmesini gerektiriyor. 

B ö lgemizde ilgi li sorunları hızlı nüfus arıışı ve hareket l iliğ inin getirdigi baskılar 
ilc birlikte ele aldıgımızda, herkes için çalışına ve sürdürü lebi lir bir gcçim sağlama 

hakkını da kabul ederek, istihdam modellerini farklı laşıımcak ve kabul edilen üretici 
etkinlikleri özendirecek yeni dayanışınalar düşünebilir miyiz? Yetişkin cgitimini , iş 
piyasasına gi ri ş ve işte hareketlilik için özel yeterlikler ve beceriler saglayacak bi
çim de hangi programlarla devreye sokabiliriz? Serbest ve informel sektörde çalışan

ların gereksinimlerine de yönelecek, aynı zamanda kadınların ve göçmen i şçi lerin ge
leneksel olmayan işlerde ve sektörlerde yetiştirime girişini kolaylaşuracak, girişiın
ciliği uyaracak yetişkin eğitimi politikaları neler olabilir? Çalışmayla ilgi li farklı öğ
ren me içerikleri ve eğitim ortam l arı neler olabilir? İşverenleri işyerinde okuma-yaz
mayı desıeklemeleri, öğrenme ortam larını çogalımaları ve çal ışanlar için esnek, bi
reysel ve ortak öğrenme cıkinliklerini ve bunlarla ilgi li hizm e tleri sunmaları yönün
de nasıl özendirebiliriz? 

Barış kültürü ve demokrasi iç in eğitim. Şiddet kül türünü onadan kaldırmak , 

evle rde ve topluluklarda, ülkele r ve milletler arasında diya loğun , karşılıklı kabu liin 
ve müzakerenin şiddetle yer değiştireceği adalete ve hoşgörüye dayalı bir banş kül
türünü kurmak,çağımızın en öncelikli kaygılarından birid ir. 21. Yüzyıl, yoksullugun 
azaltılmasında , demokratik s üreçlerin peki ştirilmesi nde, insan haklarının korunması 

ve g üç lendirilmesinde, barış kü ltünü yükselımede, aktif yurttaş lı ğı özendirınede, si
v il toplumun rolünü gelişıirmcde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve adaletinin sağlan-· 

mas ı nda, kadınların özgürleşmesini arttırmada, kültürel fark l ılıkların ve devlet ile si
v il toplum arasında yeni bi r ortaklığın tanınmasında her yaştaki yurttaşların yetenek 
ve yaratıcılı klarını gerektiriyor. Özetle, demokrasiyi pekiştirmede, hem insan ların 
üretkenliginin arttığı ve hem de ay nı zamanda daha geni ş yurttaş katılımının varol
duğu bir eşitlik ve barış kültürünün kök saldığı ortam la rı yara tmada önemli etki ler 
yapacak olan örnek ögrenme koşullarının güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun için de 
toplumda ve her dilzeydeki eğitim de, cinsiyet, ı rk , dil , din , ulusal ve etnik köken, sa
katlık ya da başka herhangi bi r te meldeki varolan ayrımcı lık ve önyargıl arı ortadan 
kaldırmanın önlemlerinin alınması ; kadın l arı ve erkekleri , toplumsal cinsiyet ilişkile
rini ve bü ıi.in boyutlarıyla insan cinsell iğin i kavramaya yetkin kı lacak eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ; çatışmalam cmpatik, şiddete dayalı olmayan ve yapıcı bir 
yoldan yaklaşımları geliştirecek barış eğitiminin ve barış haberciliğinin yaygınlaştı

rı lması ; sivi l toplum örgütlerinin ve yerel toplum gruplarının bütün sektörlerde yetiş

kinler için eğitim fırsatları sağlamada, en çok gereksinim içinde olanlara ulaşınada ve 
aktif bir sivil topluma katkı vermedeki anan rolünü kabul ederek bunların fonlandı

rı lmas ı , yetişkin egitiminin kültürel farklılıkları n zenginliğini de yans ıtması , vb .. be
nimsenen öneriler arasında. İlg ili konular. bölgemiz koşullarında irdelenebilecek ve 
uygun stratejileri yerel katılımcılarla ayrıntıda ıaruşılabi lecek önemli bir başlık ola
b ilir mi? 
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Çevr e, sağlık ve nüfusla ilişkili o larak yetişkin eğitimi. Çevre, sağlık, nüfus. 
beslenme ve gıda güvenliği, sürdürülebilir kalkınmada birbirine yakından bağlı ko

nular. Nüfusu kontrol ederek, toprak erozyonunu önleyerek ve doğal kaynaklan akıl
lıca yöneterek çevreyi korumanın, nüfus artışını ve gıdaya erişimi e tkileyen sağlık, 
beslenme ve refah üzerinde de doğrudan bir etkisi var. Bu konular, yaşlanma, göç. 

kentleşme, kuşaklararası ve aile içi ilişkiler, yeniden üretici yaşam döngüsü ve nüfus 
sorunlanyla ilgili eğitime işaret ediyor. Çevre ve kalkınma konulan nı yetişkin eğiti
minin her alanına nasıl bütünleştirebiliriz ve yaşamboyu öğrenme yönünde ekolojik 

bi r yaklaşımı nasil geliştirebiliriz? İnsan ve doğa arasındaki etki leşim bakımından 
yerel ve geleneksel bilgiyi yetişkin öğrenme programlarında nasıl dikkate almalıyız? 
Bölge koşullarında insanları ulaşılabilir sağlık hizmetleri için destek eyleminde yer 

almaya özendi ren, koruyucu ve cinsel sağlık haklan da içinde olmak üzere kendi in

san hakların ı kavramaya ve sorumlu tutumlar geliştirmeye yönlendiren kaulımcı sağ
lık eğitimi ve geliştirme programları nasıl örgütlenebilir? 

Son olarak; eğitimin ayrı bir kalkınma sektörü olmayıp, kalkınmanın temel öge

lerinden yalnızca biri olduğunu ve diğer ögelerden ayrı düşünülmemesi gerektiğini 
anırusatmak isterim. Bu yüzden eğitimin diğer kalkınma sektörtarinden bağımsız, 

yansız ve tümleşik bir bütün olarak örgütlencbileeeği , planlanabileceği ve yönetile

bileceği yanılgısına düşmemek; eğitimin öngörülen olumlu etkilerinin ancak ilgili 
tüm sektörlerde birbirini bütünleyen çabalarla ortaya çıkabi leceği ni de dikkate almak 
gerekir. Bu bağlamda, bir başka önemli nokta, günümüzde yetişkin eğitimini zorun
lu kılan dönüşümlerin odağında devlet için yeni bir rolün ve sivil toplum içinde ge
lişen yeni ortaklıkların doğuşudur. Devlet, herkes için, özellikle toplumun en savun

masız grupları için eğitim hakkını güvence al una almada ve genel bir politika çerçe
vesi sağlamada temel bir araç olmayı sürdürmelidir. İlgili tüm bakanlıklar yetişkin
lerde öğrenme kapasitesinin arttınlması için çatışmalı, uluslararası işbirliği olanakla
n değerlcndirilmeli; öte yandan bu amaçla işveren ler, sendikalar, hükümet-dışı ve 
yerel toplum kuruluşları , yerel topluluklardaki insanlar ve kadınların oluşturduğu 

gruplar da içinde olmak üzere yeni toplumsal ortaklann işbirliğine kapı açılmalı, ye

tişkin eğitiminde kurumsal zenginlik desteklenmelidir. 

Kaynakla r : 

DIE, 1998 T ürkiye İstatistik Yıllığ ı , Ankara: I 997 

UNESCO ve UZ DVV, Adult Leaming: A Key for the 2 I sı Century (Yeıişkinlerde Ö~renme: 
21. Yilzyıl için Bir Anahtar), 14-18 Temmuz 1 997'de Hamburg'ta düzenlenen 'CO -
FINT EA V' Konferansı sonuç metinJeri, Adult Education and Development , Sayı: 
49, Bonn: 1997 

M. Knowles (Çev:Serap Ayhan), Yetişkin Öğrenenler: Göı Ardı Edilen Bir Kesim, Gulf 
Publishing Company, Housıon-Texas: I 990. 
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G R UP RAPORU: 

YETiŞKİN EGİTİMİ 

Çalışma Yönetimi: 

1. Amaç: 

Yetişkin Eğitimi içinde, konuya il işkin 

a) Uygulama ve sorunların b ilimsel bir yaklaşınıla incelenm esi 

b) Bu sorunlann çözüme yöne lik , sürdilrülebilir, katı lımcı ve kalkınma hedefine 

ulaşmayı sağlayabilir olması , 
c) So nuç olarak Yetişkin Eğitimine ilişkin proje önerilerinin üretilmesidir. 

2) Tartışma Metodu ve Teknikler: 

Beyin fırtınası tekniği ku llanılarak, bölgeye özel sorunla r detaylı bir şekilde tar

tı şılmı ş balık kı lçığı diyagram ı üzerinde n belirlenen sorunlara il işkin çözüm önerile

ri üretilmişti r . Üretilen önerile rden 21 tanesi sizlere sunulmak üzere seçilmişti r. 

Bu önerilerden hareketle, grubumuzun uygulanabilir ve s ürdürülebilir kabul etti

ği , katıl ımcı ve kalkınma sü recine katkı sağlayacağı tüm sektö rle re yönelik, geniş ta

ban lı bir proje önerisi geli ştirilm iştir. 

Bu proje önerisinde; eğitimden doğrudan sorumlu o la n kuruluş lann yanı sı ra; 

sağl ıktan tarıma, tarımdan-sanayiye kadar yetişkin eğ itimi ne yönelik hizmet veren 

tü m kurum ve kurul uşları n kapsam a alınması öngörülmüştür . B ö lgenin özel yapısı ile 

bu bölgeye has eğitim ihtiyaç ları d ikkate alınarak, halkı n katı lımı ile ayrıca okuma

yazma eğitimleri ve mesleki beceri kazanma ve geliştirme programları sektörler ara

sı işbirl iği ve koordinasyonla yeti şkin eğitimi faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve yay

gınl aştırılması benimsenmiştir. 

YETiŞKiN EGİTİMİ SOR UNLARI 

3 . YETiŞKİN EGİTİMİ S ORUNLARI aşağıdaki şekilde belirlenmişt ir : 

3 .1. EKONOMİK SOR UNLAR : 

Eğitime ayrılan mali desteğ i n azlığı 

Yaygın işsizlik 

Yoksulluk 

Eğitim Faaliyetlerinden halkın gelir beklentisi 
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3.2. SOSYO-KÜLTÜREL GÜÇLÜKLER: 

· Gelenekler 
İşsizlik 

• Kadınlar üzerinde aile baskısı 
- Hallun , hizmet sunanlara karşı duyduğu güven eksikli~i 
- Dil güçlüğü, bölgede çeşitli lehçe, ağız ve dillerin çeşitli li~i 

Çevresel faktörler 
Anne-baba eğitim düzeyinin düşüklüğü 

3.3. SEKTÖRLERARASI İŞBİRLİGİ: 

- Sistemdeki tıkanıklık 
Her sektörün kendine özel e~itim yaklaşımı 

Alanda Formasyon özclli~i olmayan kişilerin görev alması 
- Ekip çalı şma becerisi eksikli~i 
- Çalışanların yaptığı işlere ve göreve yeterince inanmamaları 

- Çalışanların sorumluluk almaktan kaçınmaları ve inisiyatif kullanmamaları 

3.4. EGİTİM'DEN SORUMLU KURUMLARlN ZAYlFLIKLARI: 

Halk Eğitim uzman larının istihdam sorunu 
- Mali yctersizlikler, 

Eğitici-Eğitim yetersizli~i, hatta yokluğu, 
Alana özel personelin yerleştirilmemcsi, 

- Hizmet içi eğitim yetersizli~i, 

35. ÖRGÜN EGiTiM: 

- Genel Eğitim düzeyinin düşüklü~ü, 
Özellikle kadınlarda okur-yazarlık oranının düşüklü~ü 

- Okul öncesi eğitim oranının düşüklüğü 
- Eğitim metod l arı sürecinin sistemli olması, 

15-20 yıl sonra bilgilerin eskimesi ve değişmesi 
Anne-baba eğitiminin eksikliği 

- Küreselleşmenin getirdi~i yeni e~itim ihtiyaçlannın ortaya çıkması, 

3.6. YETiŞKİN EGİTİMİNE YAKLAŞlM EKSİKLİGİNDEN GELEN 
SORUNLAR: 

Kurumsal yaklaşım egemenli~i, 

E~itim programlarının a~ırlıklı olarak kadına yönelik olması, 

Programların merkezi yaklaşımla hazırlanması , 

E~itimi hed e flenen grupların eğitim ihtiyaçlarının yeterince belirlenememesi, 

Her sektörün kendi alanına özel yaklaşımı. 
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4. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

Çözüm önerileri, yukarıda belirlenen sorunların esas alınarak saptanmış ve aşa-
gıdak.i şekilde öıeılcnın işıir . 

Toplumu tanıma çalışınalarının yapılması , 

Toplumun egitim ihtiyaçlarının tesbiti, 
Halk egitim merkezlerinin yeniden yapılandırılması ilc daha işlevsel hale getiril
mesi, 
Toplum liderleri ile işbirligi yapılması, 
Yapılacak çalışmalann toplumun degerieri ne, öncelikli ihtiyaçlarına, yaşam biçi
mine diline ve dinine saygı gösterecek şekilde yapılması, 
Birimler arası iletişim ağının sağlanması için, bölge ve iller bazında koordinatör
lükkrin kurulması, 
Eğitim programlarının yerel bazda ele alınmasının saglanması ve aşagıdan yuka
nya doğru yaklaşım modelinin benimsenmesi, 
ÇA TOM ' ların ve Toplum Merkezlerinin güçlendirilmesi nin saglanması, 

Yeterli sayıda ve nitelikte eğitimcilerin istihdam edilmesi, 
Eğitimcilerin alanlarına özel, hizmet için egitimlerle yetiştirilmesi, 

Eğitime ayrılan büıçe payının arttırılması, dogru kullanımı ve denetimi, 
Yerel ve bölgesel fırsatların değerlendirilmesi , kaynak yaratılması mevcut au i ka
pasitenin kullanılabilir hale getirilmesi, 
Y erişkin egitiminin önemi ve geregi konusunda halkın ve yerel yöneticilerin bil
gilendirilmesi, 
Sektörler arası işbirligi anlayış ve davranışının geliştirilmesi ve bunun her yöne
tim ve hizmeı düzeyinde yürütülmesi, 
Eğitim programlarının her aşamasında halkın gerçek anlamda kaulımının saglan
ması, 

Yetişkin egitimi sorunlarının çözümünde ve programlarının başarısında; dogru, 
tam ve zamanında veri-bilgi akışının saglanması ile ilgili sistemin yerleştirilmesi, 

Üniversitenin hizmetlerini, çevresindeki yetişkin nüfus gruplarına da götürebil
mesi; bunun için; üniversite ile yerel toplum arasında tümleşik araştırma, egiıim 

geliştirme onaklıklarının kurulması , 

Örgün egitintin kalitesinin arttırılması ve bu egitiminden pay alan kişi sayısının 
yükseltilmesi, 
Anne ve baba egitinti ile okul öncesi egitinti oranının yükseltilmesi için özel 
programların geliştirilip, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, 
Kamu yararına çalı şan ve çalışmaları kabul görmüş Sivil Toplum Kuruluşlan nın 
desteklenmesi ve işbirliginin güçlendirilmesi, 
Kitle iletişim araçlanndan yararlanılması , medyanın pozitif egitim katkılarının 
saglanması. 

Yukarıda belirlenen önerilerden bütünleştirilen ve yakın vadede de kolaylıkla 
gerçekleştirilebilecek sürdürülebilir ve uygulanabilir bir proje önerisi görüşlerinize 
sunulmaktadır. 
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5. PR OJE ÖNERİ TASLAGI 

Proje Adı : YETiŞKİN EÖİTİMİ KOORDİNATÖRLÜKLERİN OLUŞTURUL-
MASI 

Kurum 
Amaç 

:GAP İdaresi'ne ba~lı çalışacak bir e~itim yönetimi biriminin kurulması 
: Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sa~lanması, yapılan çalış
maların verimlili~inin arttırılması, sektörler aras ı mali idari ve insan 

gücü kaynaklarının en verinıli şeki lde kullanılarak daha fazla nüfusa 

e~itim olanağı sunulınasıdu . 

HEDEFLER: 

1) Yetişkin E~itiminden Sorumlu; 
• Halk Eğitim Merkezlerinin 

• Toplum Merkezlerinin 
• ÇATOM'Iarın 

İl düzeyinde e~itim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşların des teklenmesi ve 
güçlendirilmesi için işbirliği ve koordinasyonun sağlanmas ı , 

2) Veri-Bilgi Yönetimi sistemi içinde yapılanmanın gerçekleştiri lerek, sürekli iz

leme ve değerlendirmeler ile koord inasyon ve denetimin sağlanması , 

3) Toplu mun eğitime katılımının sağlanması için; tabandan-tavana yaklaşırıu mo
delinin benimsenerek programlara yansıtılması, 

4} Kamu yararına çalışan ve çalışmaları kabul görmüş Sivil Toplu m Kuruluşları

nın desteklenmesi ve i şbirliğinin güçlendirilmesi 
5) Yerel ve bölgesel fırsatların değerlendirilmesi , yerel kaynak yaratılması, mev

cut kapasitenin en verimli şekilde kullamlabilir hale getirilmesi, 

6) Yeterli sayıda ve bölge özelliklerine göre e~itilmiş eğitimcilerin koordinatör
lük kapsarru içinde istihdam edilmesi, 

7) Eğitimcilerin alanlarına özel (Sosyal Hizmet Uzmanı, E~itim Danışmanı, Sağ

lık Eğitimcisi , Tarım ve Ev Ekonomisli teknisyeni vb.) hizmet iç i eği limlerle bilgi ve 
becerilerinin geliştirilmesi, 

8) Eğitici-E~iti ınlerinin bölge ve hedef grup özellikleri dikkate alınarak. sürekli
li~inin sağlanması, 

9) Toplum liderleri ile yakın işbirl iği yapılınası ve hizmet için güç birliği oluş-
turularak, hizmet ağının yaygınlaştırılması, 

10) Yetişkin eğitiminin önemi ve gereği konusunda halkın ve yerel yöneticile
rin bilgilendirilerek, desteklerinin sağlanması , 

ll} Kitle iletişim araçlarından yararlanılması medyanın e~itim sürecine pozitif 
katkılarının sağlanması. 

DEGERLENDİRME: 

• Eğitim-denetimi ilc sonuçların 3-6 ve 12 aylık periodlarla değerlendirilmesi , 

Değerlendirme sonuçlarına göre yeni eğitim stratejilerin belirlenmesi , 
Değerlendirme sonuçlarının toplumla paylaşılması. 
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SUNUŞ BiLDİRİSİ : Prof. Dr. Kuvvet LOROOCLU (•) 

DOGAL AFETLERDE OLUŞAN KRİZLERE 

MÜDAHALE VEYA 

OPERASYON YÖNETİMİ 

A- Genel Çerçeve 

Bu kısa rapordogaı afetler sırasında oluşabilecek bir dizi sorunun çözümünde ya
rarlı olabilecek bir model önerisi taşımaktadır. Uygulama esnasında çıkabilecek so
runlara müdahaleye göre degişik seçenekler geliştirilebilir. 

Acil bir durum karşısında tek standart bir yönetim sisteminin kurulmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Acil bir durum onaya çıkugı sırada oluşacak sistemi belirlemek son derece güç
tür. Her şeyden önce her olayda acil duruma müdahaleyi etkileyen bir dizi etken bu
lanabilir. 

Şehi r vb yerleşim yerlerindeki nüfusun hızlı ve dilzensiz artı mı, nüfusla homojen 
olmayan dagılım . 

Dil ve kültürel farklılıklar 
Birbirini etki leyen birden fazla ve içiçe girmiş olaylar 
Standart operasyon yönetim sistemini etkileyen kural farklılıklan ve birden fazla 
kurumun gerçekleştirdiğ i belli tür olaylar 
Her seviyedeki kaynak ve birim yetersizligi 
Sayısal olarak anına, kalabalık , telsiz frekanslarının kullanımı 
Çok kompleks ve içiçe geçmiş (birbirlerini etkileyen) olaylar 
Dogaı veya insan kaynaklı teknolojik afetlerden daha fazla can ve mal kaybı ris
kinin olası oldugu durum lar 
Birden fazla noktada, her an için bilgi venne durumunda kalını lan solisıike tek 
nokta çıkışlı olmayan medya ilişkileri 
Daha sık masraf paylaşma kararlarının alınmasına neden olan olaylar 

Yukarıdaki örnekler daha kompleks olaylara dogru bir trendi ifade eden olaylar-
dır. Mevcut birçok arama kurtarma kuruluşunun onak yapı sı olarak kullanması ama
c ıyla oluşturulan sisteme "Operasyon Yönetim Sistemi (OYS)" adı verilir. 

(*) Marmara Üniversitesi-AKUT 
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B- Sorun Grupları 

OYS, 1970'1erin başlarında, ABD'de özellikle hızla yayılan orman yangınlan sı
rasında başgösteren yönetim sistemi arayışı sırasında onaya çıkmıştır. Bu dönemler
deki operasyon liderlerinin karşılaştıkları bazı problemler aşağıdak i gibiydi: 

Bir operasyon veya ekip liderine rapor veren çok fazla sayıda insan 
Farklı acil durum müdahale organizasyon yapıları 

Olay hakkında güvenilir bilgi eksikliği 

Yeters iz haberleşme 
Farklı kurumlar arasında koordi ne li planlama yapma amaçlı yapının oluşturulma
ması veya eksikli~i 
Yetki ve sorumluluk sınırlarının net olarak çi zilmemiş olması 

Farklı kurumlar arasındaki ıenninoloji farkJılı~ı 

Olayla ilgili farklı, ıanımlaıımamış veya açık olmayan öncelikler, konular 

Acil durumlarla ilgili standardize edi lmiş bir yönetim sistemini oluştunna çalış
maları, birbirlerinden farklı çok sayıda kurumun yanyana gelmesi ile, yıllar süren ça
lışmalar ve birçok faaliyeıle yapılan testler sonucunda netleşen bir sonuç venniş ' 'e 
"Operasyon Yönetim Sistemi" adını almışLır. Bu sistemin ol uşturu lması çalışmalan

nın başlangıcında dört temel konu saptarnışu r. 
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Sistem, olayların tür ve boyutuna bağlı kalmaksııın,sürekli değişen dinamik ve akı
şa ayak uydurabilmek amacıyla , organize olarak esnek bir yapıya sahip olmalıdır. 
Kurumlar bu sistemi, günübirUk çözülebil eıı küçük operasyonlarda olduğu gibi 
büyük afetlerde de kullanabi lmelidirlcr. 
Hızlı ve doğru bir şekilde onak bir yönetim yapısının oluşturu labilmesi için sis
tem, farklı kurumlardaki bireylerden de yararlanabilmcnin ve farklı coğrafi k ko
şullarda da uygulanabilirliğin sağ lanabilmesi amacıyla, yeterE miktarda standar
ilize edilmiş ol malıdır. 

Sistem, düşük maliyeı li olmalı ve düşük maliyetli dogru çözümle r üretebilmeUdir. 

OYS' İN KULLANILDIGI BAZI ALANLAR 

Yangınlar, afetler, dağ arama kurtarma operasyonları , birden fazla kazaze
denin olduğu kunarma operasyonl arı, 

Birde n fazla kurumun yetki alanı iç inde gerçekleşen , çok kurumJu SAR 
faa liyetleri ve afetler, 
Geni ş bir bölgeyi içeren SAR faaliyetle ri , 
Salgın hastaJıklarla mücadele, 
Petrol sızmaları gibi akut çevre sorunları ilc mücadele ve ceset çıkarma 
faa liyetleri, 
Tck ve çok kurumlu, adli ve emniyet birimlerini ilgilendiren o laylar, 
Havayol u, demiryolu, denizyolu ve karayollarında meydana gelen kazalar, 
Planlanmış organizasyonlar; kutlamalar, konserler vb. 
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Küçük olaylarda beş fonksiyonun tamarnı belki de operasyon lideri adı verilen sa
dece bir kişinin yükürnlülügü a l tına girecektir. Operasyon boyutları büyüdükçe temel 
fonksiyonlan üstlenen kişilerin say ısı artaca~ı gibi, alt birimlerde çalışacak persone
lin de operasyonda yer alması gerekecektir. 

OYS organizasyon sisteminin dogal bir sonucu olarak; operasyon niteliğine bağlı 

olmak üzere ihtiyaç duyuldukça temel fonksiyonların her biri a lt gruplara bölünebilir. 

OYS'nin ana kurallarından biri; 'Organizasyonun tepesinde bulunan kişinin yerine 
birisi geçineeye dek tüm çalışmalardan sorumlu olmasıdır. Özellikle küçük çaplı ope
rasyonlarda, personel sayı s ı neredeyse sabit kaldı~ından , operasyon liderleri faal iye
tin başından sonuna kadar degişmez. 

Bu aşamadan itibaren OYS organizasyonun temel fonksiyonlarını biraz daha de
taylı olarak incelerneye başlıyoruz ve ilk s ırada operasyon lideri ve idare (yönetim) 
personeli yer alacak. 

C- Operasyon Lideri (OL) 

Tüm SAR faaliyetinin her türlü aşaması ve uygulamasından sorumlu olan kişiye 
operasyon lideri adı verili r ve bu kişi , bir SAR faaliyetini yönetebilecek tüm bilgi, be
ceri ve tecrübeye sahip olmak zorundadır. Bu kişi, baglı oldugu kurum tarafından se
çilir. Diger temel fonksiyonların sorumlulan henüz belirlenmemiş olsa dahi, bir SAR 
faal iyeti söz konusu oldugunda ilk olarak operasyon lideri saptan malıdır. 

Operasyon l iderliği iki türlü uygulama ile gerçekleşti rilebi li r : 

Tek operasyon lideri 
Birleşik yönetim 

Birleşik yönet im; birden fazla kurumun yetki sorumluluguna giren bölgelerde 
ve/veya çok kurumlu SAR operasyon larında herşeyin, birden fazla yöneticinin ortak 
kararları ile yönetilmesi an lamında kullanılır. Çok nadi ren ve çok az olayda uygulan
mak zorunda kalınmıştır bu nedenle, şu aşamadan itibaren temel uygulama yöntemi 
o la n "Tck Operasyon Lideri" ile yönetim konusunu işleyecegiz. 

Operasyon Lideri , aynı kurumdan veya farkl ı kurumlardan yardımcılara (deputy) 
sahip olabilir. Hangi seviyede o lursa olsun bu yardımcıl ar ve O YS organizasyon sis
temi içinde yer alan tüm personel , yeterli bilgi, yetenek ve tecrübeye sahip olmak zo
rundadır. 

Operasyon Liderine yardımcı olması amacıyla personel (deputy-yardırncı) görev-
le ndirmcnin üç temel nedeni vardır: 

Operasyon Lideri tarafından is tenen spesifik bir uygulamanın gerçekleşebilrnesi 

için, 
Operasyon Liderliğinin , nöbetieşe devarn ettirilebilmesi ve sürekliliginin sağlana

bilmesi için, örneğin ; operasyon periyoduna bağlı olarak, operasyon liderinin din
lenmesi ve yardımcısının görevi devralması gibi, 
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Yetki ve sorumluluklan paylaşan tüm kurumları idare fonksiyonu içine almak 
için. 

Taktik uygulamalan gerçekleştirecek birim ve ekipleri n görevle ndirilmeleri, genel 
olarak operasyonların tasariarnası ve uygulamalann değerlendirilmesi, operasyon li
derinin sorumluluklan arasındadır. Olayların gelişimine bağlı olarak operasyon lideri , 
belirli taktik uygulamalann gerçekleştirebilmesi için yetkililer görevlendirebilir. 

Genellikle; olay yerine ilk ulaşan eki bin sorumlusu olan kişi, operasyon liderljği 
görevini de üstlenmiş olur. Nadiren , bu kişinin yetcrsii kalması veya olayı, kendi so
rumluluk alanlarına dahil olan ekipler üs tlendiklerinde operasyon liderinin değişme
si gerekebilir. Bu durumda, eğer ilk operasyon lideri görevi devretme kararı verirse. 
yeni gelecek olan kişiye tam bir brifing vermeli ve faaliyette yer alan tüm bireylere 
bunu bildirmelidir. 

1- Yeni Operasyon Liderinin Atanması 

OYS ' nin önemli özelliklerinden biri de yönetim ve/veya operasyon değişiminin 
minumum kargaşa ilc çözümlenebilmesidi r. 

Yeni bir operasyon lideri seçilınesinjn nedenleri ~ağıdaki gibi o labilir; 

Daha bi lg ili , yetenekli ve tecrübe li bir kişinin olay yerine ulaşmış olması, 

B azı o laylarda yetki alan larına bağlı olarak karmaşa yanşanmaması amacıyla 

operasyon liderinin değişimine karar verilebilir. 
• Özellikle uzun süre alan faaliyet lerde uygulanan vard i ya yönte mi nedeniyle ope

rasyon liderleri dönüşümlü olarak çalışabi lirl er. 

Operasyon liderinin değişimi, n adi ren uygulanır ancak temel o larak; olayın kar
maşıklığı , bilgi, beceri ve tecrübe miktarı ile ilgili olarak yapılması gerekebilir. 

Operasyon liderlerinin değişimi s ıras ında yapılacak brifing aşağıdaki bilgileri 
içermelidir; 

• Durum raporu ve operasyon aşaması (periyodu) 
• Konular ve öncelikler 
• Mevcut organizasyon 
• Birim ve ekipleringörevleri 
• Bölgeye gelmek üzere olan veya talep edilmiş olan ekip ve birimler 
• O ana dek yapılanlar 

• Haberleşme planı 

• Sonuç , ilgili konular vb. 

1.1. "İdare" (Yönetim) Personeli 

SAR faaliyetinin başlangıcında; ilk müdahaleye ek olarak oluşturulması gereken 
operasyon , planlama, lojistik ve finans fonksiyon ianna ek olarak, operasyon lideri
nin önünde ilgilenmesi gereken başka önemli konular da olacaktı r. Yapılan faaliye-
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tin nitcligi ve büyüklügüne baglı olarak operasyon liderinin bu konular için ek per
sonel görevlendirmesi söz konusu olabilir. 

Bu pozisyonları işgal eden bireyler yönetim personelidirler ve "subay (officer)" 
olarak isi mlendirilirler. Yukarıda gösterilen yönetim fonksiyon l arı sadece birer kişi

lik görevlerdir ve bu bireylerin yardımcıları (deputy) olmaz. Ancak bu bireylere yar
dımcı olmak üzere "asisıan"lar görevlendirilcbilir. Gerçekte büyük bir operasyonda 
yönetim fonksiyonlarından birini üstlenmiş olan bireylerin yanında çalışan birden 
fazla asistanın varlıgı sözkonusu olabilir. 

"Asistan", teknik kapasiteleri, yetenekleri ve sorumlulukları ile yönetim persone
linin altında görev yapan bireylere verilen isimdir. Genellikle büyük bir operasyon
da asistan olan ilk bireyler, Enformasyon subayı (offıcer) ve Emniyet subayı (offı

cer)dır. Asistanlar, ayrıca kamplardaki "uniı"ler için yönetici lik de yapabilirler. 

Enformasyon Subayı - Enformasyon subayı, medya ve diğer kurum ve organi
zasyonlar gibi olay hakionda direkı bilgi almak isteyenlerin ulaşacaklan bir noktada 
olacaktır. SAR faaliyeti sırasında yalnızca bir enformasyon subayı olabilir, diger ku
rum ve organizasyonlar içinde enformasyondan sorumlu olarak atanan bireyler ise bu 
kişiye asistanlık yaparlar. 

EmniyetSubayı - Bu birey emniyet koşullarını gözlemler ve faaliyet boyunca 
görev alan tüm personelin emniyeti için yapılması gerekenleri belideyip bunları uy
gular. Faaliyete dahil olmayıp sadece gözlemlerne yapmaya gelen medya mensupla
rı ve subjc/kazazede ailesi gibi olay yerinde bulunan diğer bireylerin emniyeti de bu 
bireyin konusuna dahildir. 

İlişki Subayı- Daha büyük faaliyetler veya organizasyonlarda, birden fazla kuru
mun faaliyet içinde görev alması söz konusudur. ilişki Subay ı, diger kurumların (as
s isting agency) temsilcileri i le yanyana çalışarak kurum ilişkilerini düzenler. ilişki 
subayına karşı sorumlu olan ve faa liyete katılan diğer kurumların temsilcileri , ku
rumların ilişkilerini düı.enler ve yönetim personeli içinde kendi kurumunun nitelik
lerine en hakim kişi olduğundan görev dagılımı s ırasında özell ikle önem taşır. Kızıl
haç gibi faaliyet içinde görev a lan diğer kuru mlar ise "cooperating agency" olarak 
isimlendirilir. Bu kururnların temsilcileri de aynı diğer kururnların temsilcileri gibi 
ilişki subayına karşı sorumludurlar. 

2. Planlama Birimi 

Planlama Birimi; mevcut olayla ilgili olarak her türlü bilgiyi toplamaktan ve de
ğerlendirmekıen sorumludur. Daha geniş bir anlaıımla, bu çalışmalann sonucunda 
planlama birimi; her an için alternatif bir planı hazır tutmaktan , olayın hangi aşamada 
oldugunu bclirlemekten, ne şekilde gelişmeler olabileceği ile tahminleri yapmaktan, 
birim ve ekiplcrin güncel ve anlık durumlan hak lu nda bilgi sahibi olmaktan, operas
yon planı 'nı hazırlamak ve geliştirmekten de sorumlu olacaktır. Bu çalışmalar, yar
dımcıyada sahip olabilecek bir planlama birim şefi'nin yönetiminde gerçekleştirilir. 
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Operasyon lideri tarafından oluşturulan planlama birimi aşagıdaki konular başta 
olmak üzere birçok konuda çalışma yürütecektir. 

o Mevcut ve olayda çalışabilecek birim ve eleipierin anlık ve güncel durumunu ta-

kip eder. 
o Olayın hangi aşamada oldugunu belirler 
o Operasyon Planı'nı hazırlar . 

o Dokümantasyon çalışmalan gerçekleştirilir. 

o Olaylar sonrası ile ilgili olarak demobilizasyon planlaması yapar. 
o Özellikle te knik kurtarma yapacak ekip ve birimlerin öncelikli bulunmalan gere

ken bölgeleri belirler. 

Planlama biriminin en önemli fonksiyonlarından biri; operasyon iç inde mevcut 
olan aşamanın haricinde, daha sonraki aşamal arı ve olabilecekleri de gözeterek, po
tansiyel problemierin oluşmadan engelle nmesini saglamakur. 

Planlama birimi kendi içinde; birim ve ekipler, operasyon, dokümantasyon ve de
mobilizasyon olmak üzere dört ana ekipte n oluşab i !ir. 

1) Birim ve ekipler ile ilgili olan ekip; o lay sırasında aktif olarak çalışacak herkes ve 
her malzeme ile ilgil i mevcut durumun anlaşı labilmesi için faaliyete katılan her 
birim, birey ve ekibin listesini hazırlar. 

2) Operasyon ile ilgili ekip; mevcut olay ile ilgili her türlü bilgiyi topla maktan , ola
yı n güncel durumunun tam olarak bili nmesini saglamaktan, haritaların incelen
mesinden, hava durumunun bilinmesi ve ö n hazırlıkların yapılabilmesi g ibi bir
çok fonks iyondan sorumlu olacaktır. 

3) Dokümantasyon ekibi; operasyon planının yazı lı hale getirilmesinden , o layla il
gili her türlü dokümantasyondan ve dokümantasyonun çogaltılmasından sorum
ludur. 

4) Demobilizasyon ekibi ise; özellikle çok büyük ve kompleks operasyonlan n son
rastndaki "geri dönüş" ve dagılmanın planlamasını yapacaktır. Bu e kip; çalışmış 

olan birim ve ekiplerin güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için gerekli hazır
lıkları gerçekleştirecektir. 

Planlama birimi aynı zamanda; operasyona katı l an her birim ekip ve bireyin gel
diklerine dair kaydolmalan gereken listenin hazırlandıgı yerdir. Başka bir deyişle fa
aliyete katılan herkes, bu birimin hazırl ad ıgı listeye kaydolacakur. Burada bahsi ge
çen herkes terimine operasyona katılacak farkl ı disiplinlerdeki teknik uzmanlar da 
dahildir (havacılık, tehlikeli kimyasal ma lzemeler, ç ıg uzmanlan v.b.) Faaliyetlerin 
ihtiyacına göre bu uzmanların planlama birimi içerisinde çalışmalan da sözkonusu 
olabi lir. 

3. Lojistik Birimi 

Lojistik birimi , operasyon içinde görev al a n hizmet birimidir ve operasyonu des
teklemek üzere gerekli ihtiyaçların temininden ve operasyon için hazır tutulmasından 
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sorumludur. Bu birimin ihtiyaçlannın önceden bilinmesi durumunda operasyon sıra
sında fazlaca bir harcama yapmadan, faaliyetin düzenli bir şeki lde yürütülmesi müm
kün olacaktır. Başka bir deyişle özellikle ön planlama aşamasında ihtiyaçların dogru 
bel i rlenmiş ve temin edilmiş o lması durumunda operasyonlarda rahatlık sa~lanacak
tır . 

Lojistik birimi, operasyonu desteklemek için gerekli o lan herşeyin temininden ve 
yapılınası gereken servisleri vermekten sorumludur. Faaliyetin başlaması ile beraber 
operasyon lideri, ihtiyaç gördü!\ü takdirde (verilecek desıegin kompleks yapısı , ihti
yaçlar, faaliyetin tahmini süresi vb. birçok kriteri de gözönüne alarak) lojistik birimi
ni oluşturmalı ve lojistikten sorumlu lojisıik birim şefini belirleınelidir. 

Lojistik birim şefi; birimi alunda çalışmak üzere destek ve servisleri farklı şube
ler alunda oluşturabilir. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda bu şubelerin alıında görev 
alacak alu temel alt ekibi de kurabil ir. Bu şube ve ekipler ve bunların görevleri aşa
gıdaki gibidir: 

A- Servis Şubesi 

1) Haberleşme Ekibi- Haberleşme planının hazı rl an masından, hertürlü haber-
leşme aracının da~ıtılmasından ve operasyon merkezi içinde oluşturulacak Operas
yon Haberleşme Merkezinin kurulmasından sorumludur. Ayrıca eğer ihtiyaç varsa 
röle kurulması da bu ekibin çalışması ile sa~lanır. 

2) Tıbbi Ekip-Tıbbi planlamay ı yapar ve faaliyet sırasında ihtiyaç duyulan ilk 
yardım ve tıbbi ihtiyaçlan n karşılanması için çalışır. Bu ekip aynı zamanda acil du
rum tıbbi transportasyonunun planlamasını da (yerden veya havadan vb.) yapacak ve 
tıbbi raporlar da hazırlayacaktı r. 

3) Yiyecek Ekibi - T üm operasyon s ırasında ihtiyaç duyulan yiyecek ve içece-
gin hazırl anmasından sorumludur. Bu ekip yiyecekleri hazırlar, faaJiyenen dönen 
ekip ve birimlerin sıcak yiyecek ve içecek bulmalarını saglar vb. 

B- Destek Şubesi 

1) Malıerne Ekibi - Operasyon için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin 
(personel, teknik malzeme, y iyecek vb.) temininden sorumludur. Bu ekibin gerekli 
malzemeleri temin etmemesi lojistik birim şefinin sorurnlulugu altındadır. 

2) Destek Ekibi - Operasyon için gerekl i olan her türlü desteği n verilmesinden 
sorumludur. Kamp civarındaki güven liğin sa~lanması , ana kampı n kurulması sırasın
daki çalışmalar vb. 

3) Yer Destek Ekibi - T ransportasyanun sağlanması , araçlan n ihtiyaç duydu-
ğu yakıtın temini vb. 

Lojistik birimin altındaki ekipleri n (Malzeme ekibi hariç) direkı olarak operasyo
na katılan personel ve kaynakları desteklemeye yönelik olduğuna dikkat edilmelidir. 
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Örnek olarak lojistik birimi alundaki y iyecek ekibi, bir sel sonrasında çadırlarda yer
leşmiş o lan yerel halkın yiyecek ihtiyacını karşılamaktan sorumlu degildir. Operas
yon yöne tim sistemi içerisinde yürütülecek bu türden bir faaliyet ancak bir diğer ope
rasyon olarak kabul edilebilir ve bu konu öncelikli olarak operasyon biriminin so
rumluluğu altına veril ir. Bu tür bir uygulamada ihtiyaç duyulan yiyecek malzemele
ri ise lojis tik birimi altında görev yapan malzeme ekibinden talep edilebi lir. 

4- Finans Birimi 

Finans birimi, faaliyete baglı olarak maliyeılerio incelenmesi ve faaliyet sırasın
da ihtiyaç duyulan finansal kaynak ların temininden ve faaliyet için gerekli olan bir 
talum resmi yazışmalann veya bir takım malzemelerin kiralanınas ı gibi bir durum 
söz konusu olduğu takdirde resmi sözleşmelerin hazırlanmasından soru mludur. 

Ge nellikle yalnızca büyük operasyonla r için ihtiyaç duyulan fınans biriminin 
oluşturulması kararını operasyon lideri verecekti r. Bu birimi n kurulmaması duru
munda görevlerini operasyon lideri üsılenecektir. 

Finans birimi, özellikle operasyon s ırasında karşılanması gereken finans ile ilgili 
konuların olduğu durumlarda oluşturuimal ıdır. Operasyon boyutları büyüdükçe bu 
birimin önemi de artacakıır. 

Bazı küç ük operasyonlarda da gerekli olabilecek malzemelerin alınabilmesi için 
finans biriminin oluşturulması gerekebilir. 

Gerekli görüldüğü takdirde finans birimi altında dört alt ekip oluşturmak gereke
bilir: 

Zaman Tutucu - Bu fonksiyon yalnızca profesyonel kurumlar için değil , gönül
lülük ilkesine göre çalışan kurumlar içi n de oluşturulabilir. Bu faaliyetten sorumlu 
olan kişi "adam/saat" hesaplan nı yaparak reel çalışına süresini hesaplar. 

Prosedür Sorumlusu - Özellikle kiralık bir aracın kullanılması söz ko nusu ise (he
likopter kiralama v.b.) görev alacaktı r. Gerekli olan kağıt işlerinin düzenlenmesinden 
sorumludur. 

Hasar T espit ve Karşılama - Sigorta Sorumlusu- Bu birey, yalnızca malzemeler 
ile ilgili o la rak gerçekleşen hasarlar ve bu malzemelerin geri konması ile ilgili çalış
ma yapmaz aynı zamanda faaliyete katı lan personelin s igortalanması gibi işlemlerle 

de ilgilenir. 

Maliyet Sorumlusu - Faal iyetlerin maliye tini hesaplayarak ihtiyaçları belirleyen 
birey veya ekiptir. 

228 SOSYAL IIIZMET SE\o!POZYUMU "99 



GR UP RAPORU: 

DOGAL AFETLER VE KRİZE MÜDAHALE 

Doğal afet konusunda Türkiye resmi ve gönüllü kuruluşlanyla yetersiz ve hazı r

l ı ksızdı. Ayrıca halk konuyla ilg ili olarak bilgisiz ve eğilimsizdi . Bu durum Marma

ra depreminde yaşanan afetin boyutları nı önemli ölçüde büyütmüştür. 

Doğal afet grubu olarak bu raporda ol ayı depremle sınırlandınnayıp doğal afet 

ola rak ele aldık. Ancak gerek M anmara depremi gerekse konunun yaygın bir doğal 

afe tle yakı n bağlant ısını düşünerek bu raponda deprem ifades ini kullanacağız . Bun

dan aniaşılmasını is tediğimiz, yaygın doğal afet durumudur ve öneriler dar kapsam

lı doğal afet durumlan için de geçerlidir. 

Türkiye'de deprem kültürünün oluşması için gerekli mekanizmalan harekete ge

çirmek müdahaleleri yapmak başta üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar olmak üzere 

hepimizin görevi durumuna gelmiştir. "Deprcme hazırlıklı olmak" konuyla ilgili ola

ra k temel belgemiz (şiarımız) o lmal ıdır. Bu, depremle yaşamayı öğrenmek olarak 

medyada zaten yaygınlaşurı lmaya çalışılmışıır. 

Türkiye ' nin yaşad ığı Marmara depremi felaketi Türkiye ' de her resmi kuruma, 

kuruluşa , yerel yönetimlere, dernek ve vakıflanyla gönüllü kuruluşl ar başta olmak 

üzere , sendika, kooperalif, baro, oda vb. tüm sivil toplum ö rg ütle rine ve sokaktaki in

sana deprem konusunda birçok görevler yüklemiştir. Bu görevlerin en başında ken

dini bilgi lendirme, yetiştirme ve yeniden örgütleme gelmektedir. Bu konudaçalışma 

grubumuz tarafından ele alınan önerileri aşağıda özet halinde sunmalk istiyoruz. 

Devletin hem resmi ve hem de yerel yönetim bazında dogal afet konulaoyla ilgi

li olarak, bilgi, birikim, örgüt modeli, hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi, 

fınans kaynakları ve materyal bakımından yeniden yapılanması şanur. 

Başta Sivil Savunma Gene l Müdürlüğü olmak üzere çeş i tli bakanlıklar bünyesin

de yer alan sivil savunma uzmanlıklannın istenen işlerl ige kavuşturulması için 

yeniden yapı landırılmas ı ge rekmektedir. 

Bunun yanı sıra, gönüllü kuru luşlar ve bireysel olarak halkın da konu üzerinde 

bilgili ve bilinçli olma, deprem kültürünü alma, depremle yaşamayı öğrenme ve 
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kriz öncesi, sırası ve sonrası da duruma ve bi lime uygun davranış konusunda e~i
tilmesi gerekmektedir. 

Dogaı afetieric karşılaşıldıgında harekete hazır durumda olacak boyutta bir gö

nüllülü~ü yaratmak ve özendirmek için her kesime görev düşmektedir. 

Ulusal kurumumuz Kızılay gönüllül ük ruhu diri tutmaya çalışarak çagdaş bir an

lay ış l a yeniden örgütlendirilmeli ve gcnçleştirilmelidir. 

AKUT ve benzeri gönüllü kuruluşlara sadece do~al afet dönemlerinde değil, ön

cesinde de devlet destegi saglanmalı , çalışma onamlan yaratılmalı , gelişme po

tansiyelleri teşvik edilmelidir. 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve benzeri alanlarda ele

man yetiştiren ilgili yüksekögretim kurumlannda doğal afetlerle ilgili dersler ve 

seminerler konmalıdır. 

Orduda askerlere, özellikle kırsal yöre lerden gelen ve memleketine dönecek olan

lara, doğal afet konusunda arama kurtarmadan ilk yardıma kadar her boyutta eği

tim verilmelidir. 

Depre mde çalışan resmi ve gönüllü kişilerin deneyimleri kayda alınmalı, raporlaş

tınimal ı , düzenlenmeli ve yayınlaşmas ı saglanmalıdır. Böylelikle de prem ve doğal 

afet bilgisi geliştirilebiür , deprem kültürünlin yaratılmasına katkı veri lebilir. 

Her gönüllü kuruluş doğal afet konularıy la ilgili olarak stratejik plan ve maddi 

açıdan desteklenmelidir. 

Depre mde ortaya çıkan, çocuk, genç, yaşlı, özürlü, kadın, erkek vb gibi kalıcı ve 

geçici özel gereksinim gruplan kriz anında hızla koruma altı na alınmalı , bunlara 

yöne lik kurum içi ve kurum dışı hizmetler geliştirilmeli, düzenle nme li, yürütül

melidir. Özel gereksinim gruplarının ivedi sorunlarının çözümü resmi kuruluşlar 

başta o lmak üzere her kuruluşun ve yurttaşın görevi olmalıdır. 

- Özel gereksinim guruplarının sorunlarına yönelik h.izmetler her kademedeki ku

ruluşlarca deprem öncesinden stratejik olarak planlanmalı, kuruluşlar bu duruma 

önceden hazır olmalıdı r. 

- Deprem nedeniyle yaşam umutlarını yitirmesi kolaylaşan yaşlı lara sosyal ve psi

kolojik destek hizmetleri hızla sunulmalıdır. 

Gönüllü ve isıekli kişilere olduğu gibi resmi kuruluş personeline, gönüllü kuru

luşlarda çalışanlara, sivil savunma uzmanlarına deprem, dogal afet ve ilk yardım 
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konulannda yetkin ku ru luş la r tara fından kurslar düzenlen meli ve bu konuda dev

let özendirici ve destekleyici olmalıdır. 

Yayın dogaı afet durumunda ayn ı ve nakdi yardımların teşv i ki , topl anması, depo

lanmas ı ve dağılımın düzen 1 i, önceden planlanmış bir örgütlenme ve eş düğüm ile 

yapılması saglanmalıdır. 

Depremle ilgili olarak ça lı şan resmi, yerel, gönüllü ve özel kuruluşlann hizmet

lerinin ulusal ve yerel kitle iletişim araçlarıyla yapılması kriz anında hızla örgüt

lenme! i ve bu yayınlar aras ı nda eş düğüm sağlanmalıdır. 

Takım çalışmasının önemi Marmara depremi ilc kendisini açık olarak göstermiş

tir . Takımı oluşturan inşaat mühendisi, pcyzaj mimarı, şehir plancısından, sivil 

savunmacı , doktor, hemşire, e!jitimci, sosyal hizmet uzmanı psikolog, çocuk ge

lişimci vb. gibi meslek elemanlarının bir arada, uyum içinde çalışması için hazır

lık ve deneyimler geliştiri lmeli , bu konuda dogaı afetler yaşanınadan çok etmen

li (multifaktörel) boyutlu grup çal ışmalan (work shop) düzenlenmelidir. 

Sağlık sadece bedensel değil ruhsal ve sosyal bakımdan da tam bir iyilik hali ol

duguna göre dogaı afete uğrayan insaniann sadece fiziksel degil psikolojik ve 

sosyal terapi ve rehabili tasyonla rı için de görevli kuruluş lar hazırlıklı olmalıdır. 

Sosyal hizmet uzman l arı doğal afeue ugrayan ve sosyal desteklerden yoksun kal

mış insanlarla sosyal deste k s istemlerini derhal harekete geçirebilmek için hazır

lıklı olmalıdı r. 

Akademik kuruluş l ar doğal afet konusunda derleme, inceleme ve araştı nna çalışına

l arına ve bu konudaki literatürün gelişmesine önem verilmeli , özen göstennclidir. 

Bu konuda bilime dayalı o larak yaşamdan çı karılan ve geliştirilen model ve öne

riterin merkezi ve yerel yönetic iler tarafından dikkate alı nması için duyarlı k ge

li ştirme çalışmalarına herkes katı lmalıd ır. 

Bu kapsaında sosyal hizme t uzman l arı doğal afete uğ rayanları n savunucuıugunu 

yapma konusunda inançlı ol maları, ancak, bu konuda resmi ve yerel oıoritelcrin 

anlayışlı ve yardımcı olmaları için kendileriyle önceden iletişim kurarak sosyal 

hizmetin işlevleri konusunda bilgilendirilmeleri görevini de yerine getirmelidirler. 

Bu alanda çalışan so ya! hizmet eleman ları çalışmalarını kayda geçirerek raporlaş

tırı lınalıdır. Bu, mesleki çal ışmaların sürekliliği ve meslek disiplininin gelişınesi 

açısından çok önem taşımaktad ır. Bununu gibi, havale sisteminin işletilmesi ve il

lenınesi de tüm ilgi li meslek elemanları için işlediği olan bir görev olmalıdır. 
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Yukarıda sıraladığımı z tıneriler dışında somut durumlara göre daha birçok öneri 

geliştirilebilir. Konu üzerinde daha sonra yapılacak çalışmalar , yeni öneriler ge

liş tireceği gibi doğal afet konusunda yürütülecek uygulanıalar ve bu alanda kul

lanılacak yöntenıleri de zenginleştirecektir. 
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PROJE ÖNERiSİ : 

DOGAL AFET KONUSUNDA EGİTİM PROJESİ 

Projenin Sahibi : Gönüllü bir kuruluş 

Proje Konusu : Deprem cgitimi 

Sorun : Dogal afetiere müda halede ortaya çı kan örgüts üz lük ve bilgisizl ik ve 
bunların beraberinde getird iğ i sorunlar. Bu sorunlar, kriz sonrasında yaşanan aksak
lıkların temelinde kriz öncesi alınmayan önlemler yaratmaktadı r. 

Projenin Hedefi : Doj!aJ a fetl e rle karşıl~an kesimlerin bundan en az hasarta çık

masın ı sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak. 

Projenin Amacı : Doğal a fe tle r karşı halkın eğitimi ko nus unda öneri ve hizmet 
modelleri geliştirmek. 

Hedef Grup: Doğal afet ko nusunda halkı eğitecek gönüllüle r. 

Projenin Amacı : Doğal a fet , özellikle deprem konusunda he r yaş grubundan in
san ların profesyonel ve gönüllü kişiler tarafı ndan çeşitli aşamalarda eğitimlerinin or
ganizasyonu. 

Projenin Modeli : Resmi kurum, yerel ya da gönüllü kuruluşlar tarafından yol
lanacak bireyselc başvurutarla da gelen kişilerin doğal afe t , özellikle deprem konu
sunda düzenli ve sınırlı süre li seminerle r eğilimleri . 

Eğitim Programı : AKUT, SH ÇEK, HÜ Sosyal Hizme tle r Yüksekokullu , Afet 
İş leri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak kurul tarafından düzenlenecektir. 

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar : Valilikler, Beled iyelc r , Gö nüllü Kuruluşlar, 
Üni versiteler, SHÇEK, Aile Araştırma Kurumu, Özürlükle r İdares i Başkanlığı, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Genel Sekreterl iği , Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü , Bayınd ırlı k ve İskan Bakanlığı , TÜBİTAK, Kızılay , Sivil Savunma Ge

nel Müdürlüğü , Sağlık Bakanlığı , Milli Eğitim Bakanlığı, ve i lg ili diğer tüm kurum 
ve kuruluşlar . 

Bütçe : Yurtiçi ve yurtdış ı kaynaklar ve bağışlardan sağlanacaktır. 
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GÖÇ, SOSYAL REFAH VE KENTLEŞ ME : 

MERSİN ÖR EGİ (1) 

Giriş 

Doç. Dr. Atilla GÖKTÜRK(*) 
Arş. Gör. Sevilny KA YGALAK (**) 

Dünden bugüne kentsel nüfusunun oluşumunda göç çok önemli bir yer tutan Mer
sin ' inin 1970' li yılların başından itibaren göçle oluşan mahallerinden Demirtaş ma
hallesinde yapılan bir araştırmanın verileri bu bildiride ele alınacakur. 

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin çeşi tli illerinden gelenler tarafından oluşturulan söz 
konusu mahalle, özellikle 1990 sonrasında Dogu ve Güneydogu Anadolu'dan göç 
edenler içinde önemli bir mekan olmuştur. Bu yeni göç dalgası göç gerekçeleri ve 
göç kararının alınış biçimi açısından geçmiş yıllardan farklı bir çizgi sunmuş, bu yö
nü ile mahalleden yola çıkılarak Mersin kentine yapılan göçün nitelik ve boyutları
nın irdelenınesi, göç edenlerin yaşam koşullan, refah düzeyi ve hizmet beklentileri
ni n tanımlanması için önemli bir kaynak oluşturmuştur. 

Araşurmada zaman ve mekan boyutu dikkate alınarak , mahallenin kuroldugu 
g ünden bugüne göç edenlerin bir profili çıkanlmış, buna bağl ı olarak, göç edenlerin 
kentleşme düzeyi ve kentten beklentilerinde geçmişe göre onaya çıkan degişim be
li rginleştiri l meye çalışılınış tır. 

Türkiye'deki iç göçe yen i boyutlar katan zorunlu göç o lgusunun etkisi de göz 
önünde bulunduran araşurına ile son dönem politikaların deri nleştirdiği ekonomik ve 
sosyal dengcsizlikleriıı sonuçlarının kentteki yansımala rının yan ı s ı ra , "kente uyum 
ve kentle bütünleşememe" olgusu hakkında da gözlem elde edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma Alanı 

Günümüz Türkiye'sinde iç göçün önemli varış noktalarından biri durumundaki 
Mersin kenti bu türden bir araştırma için zengin bir laboratuar özelliği taşımaktadır. 

( 1) Bu sunumda yer alan veriler için Mersin Üniversitesi Araştırma Fonunun, Doç.Dr.Atil
la GöktOrk'Un Proje YOrOtUcülüj!ünde dcstekledigi "-Zaman ve Mekan Boyutu ilc Göç 
ve Kenıleşme: Mersin Demirtaş Mahallesi ömcgi," adlı Sevilay Kaygalak 'ın Yüksek 
Lisans Tez çalışmasmdan yararlanılm ıştır. 

(*) Mersin Üniversitesi 1.1 .B .F. 
(**) Kamu Yönetimi BölOmU 
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Araştırma alanı olan Mersin Demirtaş Mahallesi, oldukça heterojen olan demog
rafıl. .. yap ısıyla kentin önemli bir öL.ellig ini temsil etmektedir. Bu mahalle, hem düşük 
gelirli yerli nüfusun yaşadı~ı hem de yak laşık 35 yıldır Dogu, Güneydogu , İç Ana
dolu ve Akdeniz bölgelerindeki bir çok kentten yogun göçler alan bir bölgedir. Yıl
lardan beri göç alan bu bölge, hala göçü çeken önemli bir merkezdir. Öı:ellikle , 1990 
sonras ı Dogu ve Güneydoğu Anadolu ' dan gelen nüfusun önemli ugraklarından biıi 
durumundadır. Demirtaş'ın bu heterojen ve devingen yapıs ı , hem farkl ı toplumsal 
grupların kent.le ilişkilenme ve kente eklemlenmc biçimlerin in karşılaştırılabilmesi
ne hem de yerleşik ve yeni kurulan ilişki ve mekanizmaları ile bunlar arasındaki et
kileşimin gözlcmlenebilmesine olanak sağ lamaktadır. 

Demirtaş, Mersin 'in kuL.eyinde. Toros lar ilçesi belediye sınırlan iç inde yer al
maktadır. Ruhsatsız yapıların çok olduğu Toroslar İlçesi , daha çok gelir düzeyi dü
~iik olan kesimlerin yerleştiği mahalleleri içermektedir. İ lk olarak Arap nüfusu n yer-
1.-~tiği bu bölgede esas canlanma, 1 960' 1arın ikinci yansından sonra başlamıştır. 

1965'e kadar, mevsimlik işçi olarak gelip, na renciye bahçelerinde çalışanların , bu ta
rilıt~n başlayarak Demirtaş'a yerleştikleri görülmüştür. 1970'1erde, özellikle, İç Ana
dolu ve Dog u A nadolu 'nun bazı kentlerinden gelen göçmenlerin alunına uğrayan De
mirtaş, 1980' in ikinci yarısından başlayarak, başını Siinlilerin çektiğ i Güneydoğu ve 
C'>kisinden daha yogun biçimde Dogu Anadolu'dan göçlerle ka~ı karşıya kalmıştır. 

Bu yoğun göçlerle nüfusu oldukça artan mahalle, 1994 yılında ikiye ayrı lmış batı

sı Demirtaş olarak kalırken , dogusu Turunç lu olarak adlandırı lmaya başlarruştır. 

lateryal ve Yönt.enı 

Demirtaş Mahallesi'nin çok yönlü karşılaşurmal ara olanak sağlayan yapısımn 

sunduğu avantaj lar örneklcm belirleme evresinde bir takım zorlukla r yaratrruştır. 

Araştırma sü res ince etkisi sınanan birden fazla bağımsız değişkeni n varlığı , ömegin 
büyüklüğünü belirle rken dikkate al ınması gereken bir etmen olmuştur. Başka bir de
yişle, seçilen örneğin, bu değişken lere ilişkin değerlendirmeler yapılınas ına izin ve
recek gen işlikte olmasına çalışılınışur. 

"Gayeli Tabakalı Ömcklenı" yöntemi seçildikten sonra, önceden belirlenmiş de
ğişkenler dogrulıusunda çeşitli alt-tabakalar oluşturulmuştur. Kent yaşarmoda göç
menliğin konumu, kentleşmenin ve göçün bug ünkü evresinde onayaç ı kan değişme

lerio göçmenler ve kentteki düşük gelirli diğer kesimlerin yaşamlarında yarattığı dö
nüşümler, mekansal farklılaşmanın yansıttığı eşitsizlikler ve yoksulluğun mekansal 
olarak yoğun laşmasında göçün rolü biçiminde sıralanabilecek bu temaların tartışıl
masına olanak sağlayacak değişkenler göç, göç etme tarihi, göç etme biçimi ve ma
halledeki yerleşme özellikleri olarak seçilmiştir . Aynca, ön araştırmalar sırasında 
mahallede ki göçmenler arasında "coğrafi köke n" bağlamında gruplaşmaJan n olduğu 
yönünde ipuçları edinilmiş, yaptıkları i ş, aile iç i ilişkileri, toplumsal ilişki ağlan, ör
gütlenme biç imleri ve siyasal eğilim le ri bakımından farklılaşmalar gösteren bu grup
lar araştırmada göz önünde bulundurul muştur. Uygulanacak anket sayısı yüzde 5 ha
ta payı ile toplam 256 olarak bel irlenmiş tir. Araştırma birimi olarak " hane" seçil
miş, anket ı.oruları ise hane reisinc yönel ik o larak hazırlanmışur. 
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Alan Araştırmasının Bulguları 

Araştırma bulgulannın çözümlenmesinde, Demirtaş' ta göçmen olmanın ne anla
ma geldiği ; ve günümüzün s iyasal ve sosyo-ekonomik dinamiklerinin yoksul göç
menler ve kentin diğer düşük gelirli kesimlerinin yaşamları üzerindeki etkileri belir
lenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda oluşturu lan temel grup l andırma "göçmenler" ve 
"yerliler" biçimindedir. Diğer boyut için ise birinci gruplandırmada yer alan göç
menler "1990 yılı öncesi gele n göçmenler"le, "1 990 yılı sonrası gelen göçmenler" 
olarak ayrılmıştır . Bu gruplandırma, Türkiye'de 1980'1erin sonlarına dogru günde
me gelen, ancak 1990 sonrasında iç göç hareketleri içinde ağırlığıııı antıran zorunlu 
göç olgusunun, ayın edici sonuçlarını gözlemleyebilmek amacını taşımaktadır. 

Bulguların değerlendirilmesinde, bazen yalnızca amaca en uygun olan, başka bir 
deyişle, araştırılan olgu ve s üreçler açısından en anlamlı karşılaştırmalan sağlayan 

gruplar üzerinden tartışma yürütülmüş tür. 

Araştırma bulgularına ilişki n ek te tablolar yer almaktadır. 

GÖÇ VE KENTLEŞME SURECİNi DEGERLENDİRİLMESİNDE BİR 
ÖR EK OLAY: MERSİN DEMİRTAŞ MAHALLESi 

Türkiye kentleşme süreci nin önemli bir belirleyeni olan kırsal alandan kente göç 
olgusu, ülkenin yaşadığ ı değ işime bağlı olarak nedenlerinden sonuçlanna kadar 
önemli değişimler sunmuştur . Dünden bugüne kenısel mekanda göçmenlik ve kent
lilik olgularını etkileyen dinamikler ve süreçlerin "mahalle" ölçeğinde araştırlması 
yapılmış , bu alan araştırması içinde göçle oluşan ve bugün hala göç almaya devam 
eden bir mahalle Mersin Demirtaş mahallesi seçilmiştir. 

Göç le kurulmuş olan Demirtaş Mahallesi , farklı etnik ve dinsel kökenden insan
ları barındıran yapısıyla, Mersin kentinin tipik özelliğini yansıımaktadır. Mersin 'in 
kuzeyinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki T oroslar ilçesi belediye 
sınırları içinde yer alan Demirtaş , hem düşük gelirli yerli nüfusun yaşadıgı hem de 
yaklaşık 35 yıld ı r Doğu, Güneydoğu , İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki bir çok 
kenııen yoğun göçler alan bi r bö lgedir. Göçmen nüfusun yerli nüfustan fazla olduğu 
Deminaş' ın,Kasıın 1997 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusu 16. 135'tir(DIE içel 
İl Bölge Müdürlüğü , yayımlanmamış veriler). Değişik dönemlerde farklı bölgelerden 
göç alan mahalleye en büyük göçler Doğu , Güneydoğu , Iç Anadolu ve Akdeniz Böl
geleri'nden gerçekleşmiştir. 

Toplam 258 anket yapılrruş olup, değerlendirme sırasında öncelikle, "göçmenler" 
ve "yerliler" biçiminde bir gruplandırmaya başvurulmaktadır . Coğrafi köken göz 
önüne alınarak göçmenlerin alt gruplara aynlmasında, en yoğun göçlerin yaşandığı 

dört bölge esas alınmaktadır. Bunlar, Güneydoğu , Doğu, İç Anadolu ve Akdeniz böl
geleridir. Mersin kentinin çevresinden (içe!) göç edenler de Akdenizliler grubu için
de ele alınmaktadı r. 

İkinci olarak ise, günümüz kent yaşamına damgasını vuran olgu ve süreçleri göç 
boyutunda gözlemleyebilmek açısından iki ayrı grupl andırma yapılmaktadır. Önce
likle, göçmenler "1990 Öncesi Gelenler" ve" 1990 ·sonrası Gelenler" olarak ayrıl
maktadır. Diğer gruplandırma ise, mekansal ayrımlaşma ve yoksulluğıın mekansal 
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olarak yoğun laşması olgulannı araşıırmak üzere gerek duyulmuştur. Mahallenin me
kansal dokusunda göze çarpan bu farklılaşmanın neden ve sonuçlarını tartışabilmek 
bakımından, mahallenin ilk yerleşim alan ı ("ı Bölge") ilc 1989 yılından sonra imara 
açılan kuzeyi (''ll . Bölge") iki ayrı grup olarak tanımlanmaktadır. 

1965- 1970 arasında yaşanan ilk göçler, yoğun biçimde iç Anadolu ve Akdeniz 
Bölgeleri'nden kaynaklanmışur. Mahalleye en biiyük göç olgusunun gerçekleştiği 
1970- ı 978 arasında da bu iki bölgenin ağırlığı sürmüş, I 970'1crin sonlarından 

I980'lerin ikinci yarısına kadar olan dönemde Doğu Anadolu Bölgesi ' nden gelenler 
birinci sıray ı almıştır. Mahalleye ikinci büyük göç dalgası , 1980'lcrin ikinci yarısın
dan 1990'lara kadar olan dönemde gerçekleşmiş, Doğulu ve Güneydoğulu 'lar ilk sı
rayı alm ıştır. 1990 sonras ı gerçekleşen göçlerde de bu iki grubun ağırlığı devam et
miştir. Bu bulgular Türkiye'de yaşanan göç sürecinin değişen önemli bir niteliğini 
sergiiemiş özelli kle son 10 yıl içersinde " zorunlu göç" olgusunun kentsel mekanda
ki payının ve nası l yansıd ıgı nın tanımlanmasın ı sağlamıştır . Nitekim, anket bulgu
larından, 1990 sonras ı gelenlerin göç etme nedenleri arasında söz konusu iki bölge
de yaşanan şiddet olaylarının da cıkili olduğu görülmüştür. 

Ankete katılan hane reisierinin özelliklerinden hareketle, 1. Bölge'de nüfusun yüz
de 71 ,3 ' ünü 1990 Öncesi Gelenler' in, yüzde 14,2'sini yerlileri n ve yüzde J4 ,2' ini ise 
1990 Sonrası Gelenler'in oluşturduğu söyle nebil ir. 1. Bölge'deki toplam göçmenler 
içinde, Güneydoğulular'ın oranı yüzde 43,7, Doğulul ar'ın oran ı yüzde 20,8, İç Ana
dolulu la r' ın oran ı yüzde 24,8 ve Akdenizli ler' in oranı ise yüzde ı 1 ,S'di.r. II. Bölge'de 
oturanlar incelendiğinde i c, bu bölge nüfusunun tamamının göçmenlerden oluştuğu 
sonucuna varı lmaktadır. Tamamı göçmen olan bu hane reisierinin yüzde SO,O'ı Gü
neydoğulular'dan yüzde 30,0'ı Doğulular'dan, yüzde 12 ,0'ı iç Anadolulula r'dan ve 
yüzde 7 ,S'i Akdenizliler'den oluşmaktadır. 1990 Sonrası Gelenler'in ll. Bölge'nin nü
fusu içindeki ağırlığı (yüzde 35,0), 1. Bölge'dekinden yüksek çıkmaktadır. 

Ankete katı l an toplam göçmen hane reisie rinin yüzde 67,3 'ü "geçim sıkınıısı ve 
işsizlik" nedeniyle göç ettiğini belinirken, 1990 Öncesi Gelenler'in yüzde 7 1 ,9'unu , 
1990 Sonrası Gelenler' in yüzde 48,9'unu bu gerekçe oluştunnaktadır. J 990 Öncesi 
Gelenler içinde geçim sıkıntıs ı ve işsizlik"in arkasından gelen göç etme nedeni "eği
tim, sağlık ve kent yaşamının çekiciliği"dir. 1990 sonrası göç eden hane reisierinin 
saydıkları göç nedenleri arasında "Bölgemizdeki ol ayların can ve mal güvenliğimili 
tehdit etmesi" yüzde 28,9 ve "Köyümüzün boşaltılması/korucu olmak istemediğimiz 
için" diyenler yüzde 26,7 düleyindedir. 1990 Öncesi Gelenler içinde de bu nedenle 
göç ettiğini belirten (yüzde 5,6) hane reisierine rastlanmıştır. Söz konusu haneterin 1 
980'lerin sonlarına doğru gelen göçmenler olduğu düşünülebilir. 

Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan göçmenlerin, sosyal hizmetlerden yararlanma 
düzeylerini ortaya koymadan önce, burada yaşayanların sosyal hizmetlere ne kadar 
ihtiyaç duyduk larını anlamak bakımından, sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin bil
giler vermek gerekmektedir. 
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1. Sosyo-Ekonomik Nitelikleri 

l.a. İstihdam Durumları 

Göçmenler ve yeriiierin istihdam durumlarına ait bilgiler sunan Çizclge l'e göre, 
göçmenler içinde en yüksek yüzdeye sahip meslek kategorisi enformel ücrctlilerdir. 
Enfomıel kendi hesabına çalışanlarla birlikte, enfor-mel sektö rde toplam 106 hane 
reisi çal ı şmakta ve bu rakam, söz konusu grubun toplam i s tihdamının yülde 47 ,6'sı

na karşılık gelmektedir. 

Çizel ge 2'de sergilenen bulgular ise, göç etme tarihi ve yerleşilen konut alanı na 

göre yapılan gruplandırıma la r üzerinden istihdam yapısına ili şkin karşılaştıınıalı bil
giler sunmaktadır. Çizelgedeki bulgular incelendiğinde, 1990 Sonrası Gelenler'in ya
rısının enformel sektörde çalışugı. yaklaşık olarak l/3 'inin iş iz olduğu ve diğer mes
lek kategorilerinde çalışanların ise yok denecek kadar az oldug u görülmektedir. 1990 
öncesi Gelenler' in, meslek kategori leri arasındak i dağılımı daha heterojendir ve iş
sizlik oranı da, 1990 Sonrası Gelenler'de rasılanan i şsizlik oranının l/3'i kadardır. 

Forınci iş piyasasına girişte, yalnızca küçük esnaflığ ın , düşük düzeyde de olsa bir is
tihdam olanağı yaratııgı belirtilmelidir. Bunun yanında, grupl arın kendi içinde birdc
ğerlendiı-mc yapıldığında , 1990 öncesi Gelenler içinde küçük esnaflık yapanların 
oranının 1990 Sonrası Gelenler'de bu konuda ortaya çıkan oranın iki katma ulaştığı 
görülmektedir. Aradaki bu belirgin farklılık, 1990 Öncesi Gelenlerin çok düşük dü
zeyde de olsa, diğer gruba göre belli bir sennaycyle kente gelmiş olmalanndan ve 
ke ntte ve mahallede kah ı ş sürelerinin sağlad ığı olanaklar ve kurdukları ilişkilerden 
kaynaklanmaktadır. 

i ki grup arasında önemli bir farklılaşma da, göçmenle r genelinde yüzde 10,3'ü 
bulan emeklilik oranın ı n yüzde 9,9' unu 1990 Öncesi Gelen ler oluştururken, 1990 
sonrasında göçeden 45 haneden yaln ızca 1 hane reisinin emekli olmasıdır. Bu durum, 
1990 Sonrası Gelenler'in neredeyse tamamının iktisaden faal nüfustan oluştuğunu 

göstemıek tedir. 

l.b. Sosyal Güvenlik Durumları 

Göçmen ve yerli hane re isie rinin sosyal güvenlik durumunu gösteren Çizel ge 3'e 
bakıldığında, toplam nüfusun yüzde 40,3'ünün, herhangi bir sosyal güvenlik kuru
muyla il işkisinin bulunmad ı ğı izlenmektedir. Gruplar kendi içinde değerlendirildi

ğinde , göçmen hane reisierinin yüzde 42 ,1 'nin, yerli hane reis ierinin ise 6,7'sinin sos
yal güvenceden yoksun durumda olduğu anlaşı l maktadır. 

Çizel ge 4 ise, ı 990 Öncesi Gelenler ilc 1990 Sonrası Gelenler ve 1. Bölge ilc ll. 
Bölge'de oturan hane reisie rinin sosyal güvenl ik durumlarını karşılaşıınnaktadır. 

Sosyal güvencesi olmayanların oranının en yüksek olduğu g rup, enformel sektör ça
lışanlarının ve işsizierin büyük bir yüzdeyi oluşturduğu ı 990 Sonrası Gelenler gru
budur. Yüzde 60,0'a yakınının sosyal güvenceden yoksun olduğu bu grup, sosyal gü
venlik kapsaını d ışınd aki toplam göçmenler içinde yüzde 1 J ,2'yi oluştunnaktadır. 
Daha önceden bir yoksulluk göstergesi olarak kabul edilebileceği belirtilen Yeşil 
Kart sahipliği de yine aynı grup içinde en yüksek rakam1na ulaşmaktadır. Göçmen
ler genelinde sosyal güvencesi olmayanların yüzde 30,9 gibi yüksek bir oranını 1990 
Öncesi Gelenler oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu grup içinde sosyal güvenlik 
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kapsamJnda çalışanların oranının da 1990 Sonrası Gelenlere göre daha yüksek oldu
ğu görülmektedir. 

l .c. Gelir Durumları 

Çizel ge 5, göçmenlerin ve yeriiierin geli r durumlarını göstermektedir. Ma
halled e düzenli gelir e sahip olmayanla r iç inde, yüzde 31.4'lük oran ile göçmenler 
yerlilerde n ö nde gelmektedir. 

M ahalle deki gelir durumunun zam a na bağlı olarak değişimi ve mekandaki 
yansımalarını ortaya koymak açısından Ç izelge 6'd a, 1990 Önces i Gelenler ile 1990 
Sonrası Gelenler ve 1. Bölge'de otura nlarla II. Bölge'de oturanların gelir düzey
leri karşılaştırılmaktadır. 

Göçm e nle r içinde düzenli geliri olmayanların yüzde 21 ,5'ini 1990 öncesi Ge
lenler, yüzde 9,9'unu ise 1990 Sonrası Gelenler oluşturmaktadır. 

Düzenli geliri olan hane reisieri arasında 35-60 milyon TL gelir diiminde yer 
alanların yüzde 29,2'si 1990 Öncesi Gelenler'den , yüzde 5,8'i 1990 Sonras ı Gelen
ler'den olu şmaktadH. Gruplan n kendi içinde bir değerlendirme yapıldıgında ise 1990 
öncesi Gelenle r 'de düzenli bir gelire sahip olmayanların oranının 1990 Sonrası Ge
lenler grubu ndan daha düşük olduğu ve düzenli geliri olanlar içinde ise çoğunluğu 
35-60 milyon TL arasında gelire sahip olanların oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. 
1990 Sonrası Gelenler'de düzenli bir geliri olmayanların oran ı bu g rubun neredeyse 
yarısı kadardır. Düzenli bir gelire sahip o l anların en yogun olarak bulundukları gelir 
dilimi ise 35-60 milyon TL'dir. Daha üs t gelir di liminde yer alan hane re isleri , gru
bun yaln ızca yüzde 20.0'ını oluşturmaktadır . 

Anketin uygulandığı hane reisierinin is tihdam, gelir ve sosyal güvencelerine iliş
kin bu göstergeler, '90'1ı yıllarda Türkiye ke ntlerinde göçle artan yoksulluğun boyut
larını gösterme kte ve hem kentin yerli nüfus unun hem de göçmenlerin sosyal hizmet
lere ne kadar ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır. Denilebilir ki, geçmişte kırdan 
kente göçün önemli nedenlerinden biri o la rak sayılan kentin sosyal hizmetlerinin , ye
ni liberal politikaların etkisi alunda kentsel hizmetlerin kapsaınının daraltı ldığı ve ka
litesinin düştüğü günümüz kentlerinde, artık göçmenlerin göç nedenleri arasındaki 
payı da yok denecek kadar azdır. Nitekim ı 990 Öncesi Gelenler içinde "eğitim , sag
lık ve kent yaşamının çekiciligi' yüzde 15 ;ı iken, 1990 Sonrası Gelenler içinde göç 
etme nedenleri arasında söz konusu nede nin agırlığı yüzde 8,9'a düşmektedir. Bu ça
lışmada, göçm enlerin kentin sunduğu sosyal h izmetlerden yararlanma düzeyleri ta
nımlauırken , te mel olarak, eğitim, sağlık , belediye ve altyapı hizmetlerine ulaşabil
me üzerinden değerlendirmeler yapılmıştı r. 

l .d .Eğitim Düzeyleri 

Çizelge 7'de göçmen ve yerli hane re is ie rinin eğitim durumlan yine karş ılaştır

malı olarak verilmektedir. Hem göçmenler hem de yerliler içinde en büyük yüzdeyi 
ilkokul mezunl an oluşturmaktadır. Maha lled e okur yazar olmayaniann oranı yüzde 
22,1 'dir. Okur-yazar olmayanların oranının göçmenlerde 23.3, yerlile rde ise 13.3 
düzeyinde o ldugu görülmektedir. Bunun yanında , ankete katılan, hane reisierinin 
yüzde 22,9' u , okuma çağına geldigi halde o kula göndereınediği çocugu olduğunu be-
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l irtmişıir. Yerli hane reis ierinin yüzde 83.3'ü, göçmen hane reisierinin ise yüzde 
73,6'sı çocuğunu okula gönderebilnıektedir. 

Çizel ge 8 ise, göçmenler arasında yüzde 23,3 oranındaki o kur-yazar olmayan ha
ne reisierinin yüzde 15,7'sinin 1990 Öncesi Gelenler, yüzde 7,6'sının 1990 Sonrası 
G e lenler oldugunu onaya koymaktadır. 1990 Sonrası Gelenle r ' in, 2/3' sinden fazla
sının okuma yazma bilmeyen , okur-yazar ve ilkokul mezunu olduğu gözlenmektedir. 
Yalnızca ?'sinin onaokul ve üstü eğitim almış olduğu 1990 Sonrası Gelenler'in for
mcl sektörde daha düşük düzeyde istihdam olanağı yakalad ıkları veya daha düşük 
gelirli işlerde çalıştıkları görü lmektedir. Aynı durum yalnı zca 2 hane reisinin ona
okul mezunu olduğu, daha yüksek eğiti mli kimsenin bulunmad ığı Il . Bölge için da
ha büyük oranda geçerlidi r. Eğitim düzeylerinin 1990 Sonras ı Gelenler'de ve özel
likle ll. Bölge'de yaşayan hane reisieri arasında bu denl i düşük olınası , hane reisieri
nin kentsel işgücü piyasasındak i ş i mdiki konuıniann ı olumsuz yönde etkilerken aynı 
zamanda onların gelecekteki i ş bulma ve kentteki konumlarını sağlamlaşurına şans
ları nı da azaltmaktadı r. 

Okuma çağındaki çocuğunu okula gönderernediğini belirten göçmen hane reisieri
nin yüzde 17,0'ı nın 1990 Öncesi Gelenler, yüzde 7 ,2'sini 1990 Sonrası Gelenler oluş
turmaktad ır. Gruplar kendi içinde degerlendirildiğinde 1990 Öncesi Gelenler'in yüz
de 2 1 ,3'ü, 1990 Sonrası Gelenler'in ise yüzde 35,5'inin çocuğunu okula göndereme
mektedir. Bu oranın 1990 Sonras ı Gelenler'de oldukça yüksek çıkması , hane reisieri
nin eğitim düzeyleri ve gelir durumları ile paralellik taşımaktadır. Ayrıca, söz konusu 
g ruptaki göçmenlerin büyük çoğunluğunun geldiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bö lgeleri'ndeki olağanüstü yaşam koşullannın da etkisi olduğu söylenebilir. 

2. Refah Gö tergeleri ve Yaşam Tarzlan 
2.a. Konut Bilgileri {Altyapı ve Belediye Hizmetleri) 

Demirtaş'ta üç değişik tipte konuta rastlanmıştır. Bunla r, tek katlı evler, iki ya da 
üç katlı , her kattaki dairenin djğeriy le bağlanıısı mn açıktan (binanın dışından) sağ
land ığ ı ev ler ve az sayıda apartınan tli rü binal ardır. Görüşü len hane reisierinden sa
dece yüzde 25'i apanınan dai resinde oturmaktadır. Daha rahat ve ku llanışlı gözüken 
bu apartmanlar d ışındaki evle ri n hemen hepsi hem yapı ın hem de ku l lanım koşulları 

açısından "geeekondu" tanımlamasına uymaktadır. Oldukça düşük standanlara sahip 
bu evlerin pek çoğu, tapu ve imar durumu bakımından da sorunludur. 

Evler, yığına, tuğla, briket ya da betonanne olarak yapı l ınJştır. Göçmenlerin ya
şadıkları evlerin yüzde 63.7'si , yeriiierin evlerinin yüzde 53 3'ii yığına tu~ladandır. 
M ahalledeki az sayıdaki beronarme yapılar ise apanmanlardı r. 

Evlerin oturına koşullarının karşıl aştınldı~ı Çizelge 9' un ortaya koyduğu bulgu
la ra göre, göçmen hane re isie rinin yüzde 52,9'u, yeri iie rin yüzde 66,7'si oturdu~u 
konutun inşaat ruhsau olduğunu belirtmektedir. Konutunun o turma ruhsatının oldu
ğunu söyleyenler ise, göçmenler içinde yüzde 63,2 ve yerlile rde yüzde 70,0 düzeyin
dcdir. Evin ıapusu olup olmadığı sorusuna göçmen hane re isierinin yüzde 72,7'si, 
yerli hane reisierinin ise yüzde 83 ,3'ü "Evet" yanıtın ı verme ktedir. Belediyede çalı 
şan mimar ve kent plancı larına göre, mahalledeki yapı l aşmanın yaklaşık yüzde 80'i 
yasal değild ir. Tapulu evleri n oranının , böyle yüksek çıkmasının nedeni ise, beledi
yenin belli dönemlerde gerçekleştirdiği ıslah planlandH. 
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Yine Çizclge 9'dan iılenece~i üzere, göçmenlerin oturduklan konutların yüzde 
22'sinin dış s ı vası , yüL.de IO'unun iç sıvas ı yokken, yerlilerde iç ı vas ı o lmayan ko
nuta rastlanmamakta ve dış sıvası olmayan konutlar ise yüzde 3,3 dü7ey inde kalmak
tadı r. Bu durum mahallede yapılan çalı şma lar sı rasında da gözlemlenmiştir. 

Çizel ge 1 O, oıurulan konutların kullanma koşullarına ait yerleri içermektedi r. Bu 
verilere göre, göçmenlerin yaşadıkları evle rin yüzde 1 2 ,6'sında banyo, yüzde 8,1 ' in
de ıuvalet ve yüzde 9,4'ünde mutfak yoktur. Mahalledeki içme suyundan yoksun, 
elektriği olmayan ve kanalizasyon bağlantısı yapılmamış olan evlerin he psi göçmen
lere aittir. Ayrıca yine hepsini göçmenle rin oluşturdugu yüzde 4,0'1ık bir kesimin 
evinde foseptik bağlantısı bulunmaktadır. Yerii ierin evlerin in ise, yüzde IO' unun 
banyo, yüzde 6 ,7'sinin tuvalet ve yüzde 3 ,3'ünün mutfaktan yoksun olduğu belin il
miştir . Mahalledeki konutların oturma ve kullanma koşullannın olumsuzlukianna 
paralel olarak, evini degiştinnek isteyenlerin oranı da görülebileceği gibi y üksek çık
maktadır. M ahalledek i hane reisierin in toplam yüzde 48,6'sının , yani yaklaşık yarı

sının , oturduğu konutu değiştirmek istediği saptanmıştır. 

Konuıla ilgili bi lgi ler, geliş tarihi ve göç süreci ilc mahalle sakinle rinin oturduk
lan konut bölgesi açısından değerlendirildiğinde, ilk olarak göze çarpan durum , ya
pımı hala süren evlerin oranının ll . Bölge'de ve 1990 Sonrası Gelenler g rubunda da
ha yüksek olmasıdır. 1989 yılından sonra imanı açı l mış olması nedeniyle, yeni bir 
konut alanı olan U. Bölge'de bu oranın daha yüksek çıkmasında (yüzde 25,0) ı . Böl
ge'nin (yüzde 14,5) konut yapımı açısından belli bir doygunluğa ulaşmış olmasının 
etkisi bulunmaktadır . Bu durum, mahalleye yeni gelen göçmenlerin yerleşmek üzere 
daha çok II. Bölge'yi seçmesinin hem nedeni hem de sonucu olmaktadır. Nitekim, 
yukarıda da belinildi ği gibi 1990 sonrası ge len göçmenlerde oturduğu konutun yapı

mı hala sürenleri n oranı (yüzde 24,4), 1990 Öncesi Gelenlerin oran ında n (yüzde 
16,9) daha yüksek çıkmıştır. 

U. Bölge 'de ki evlcr, yapı malzemesi ve konut tipi açısından , yukarıda aktanlan 
mahallenin genel özelliklerini taşımakla birlikte, 1. Bölge'den farklı olarak bu bölge
de, evlerin yüzde 5'inin yapımında çinko ve naylona rastlanmıştır . Mahalledeki ça
lışmalar sırasında , bu tip evlerde oturaniann 1990 sonrası göç edenlerden oluştuğu 
gözlenmiştir. Bu durum, yeni göçmenlerin , ekonomik koşullarının klas ik anlamda 
gecekondu yapmaya bile elvenneyen grupla n barındı rdığını göstermektedir. 

Çizel ge 11 ve 12, 1990 Öncesi Gelenler ve 1990 Sonras ı Gelenler ile 1. ve Il. Böl
ge bağlamında oturulan evin kullanma ve oturma koşullannın karşılaştırılmasım sağ

layacak bilg ile r sunmaktadır. Bu bilgilere göre , hem otunna hem de kullanma koşul

ları bakımından , ll . Bölgedeki evler daha o lumsuz özelliklere sahipti r. Oturma koşul
ları açısından iki bölge arasında gözlemlene n farklılaşma, ı . Bölge'nin daha eski bir 
yerleşim yeri olmasından kaynaklanmaktadır . Zaman içinde, belediyenin ıslah plan
ları yaparak, kaçak yapılara tapu vermesi ve ardından , bu yaptiann yasal mülkiyeti
ni ele geçirenleri n ruhsat alabilmeleri sonuc unda, bu bölgedeki evlerin büyük çoğun
luğu oturma koşulları açısından sorunsut. bir görüntime ulaşmıştır . Kullanma koşul

ları açı sından doğan farklılaşma ise, l. Bölge 'de yaşayaniann çoğunluğunun gelir or
tal amasın ı n II. Bölge'de yaşayanlardan görece yüksek olmasıyla ilgili bir sonuçtur. 
1990 Öncesi G elenler ile 1990 Sonras ı Gele nler arasında oıurulan konutun kullanma 
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ve oturma koşulları açısından doğan farklılaşma ise, ikinc i grup alcyhi ncdir. Ancak, 
1990 Sonrası Gelenler'in önemli bir k ı smının da ı . Bölge 'ye yerleşmiş olması nede
niyle söz konusu farklılaşmalar ciddi boyutlara ul aşınamaktad ı r. 

2. b. Sağlık Göstergeleri 

Sağlık durumuna ilişk i n veriler, Dcminaş 'ıaki köıü yaşam koşullannın önemli bir 
göstergesi olarakonaya çıkmaktadı r. Sağlık ilc ilgili olumsuzlukları yaratan iki öneın
li neden bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, mahallede yaşayanl arın büyük çoğunlu
ğunun herhangi bir sosyal gü verı l ik kurumuna bağlı olmamas ıdır. Bu durum, mahal
lede devletin sunduğu sağ lık hiL.metlcrinden yararlanma düzeyini düşlirmekıedir. 

Çizclgc 13 'ıe sunulan bulgulardan da izleneceği üzere, herhangi bir sağlık soru
nu olduğunda devlet ya da S.S.K. Hastanesi 'ne başvuranları n oranı yüzde 69,2'dc 
kalmaktadır. Bu oranı düşürenler daha çok göçnıenler olmaktadır. Çünkü göçmenler 
içinde yüzde 66,3 olan devlet ya da S.8K. Hastanesi'ne gidenlerin oranı, yerlilerde 
yüzde 90,0'a varrnaktadır. Özel doktora ya da hastaneye gidenlerin göçmenlerde 
yüzde 7 ,2, yerlilerde yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesinde ise gelir düzeyinin yüksek
l iğinden çok, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamanın etkisinin de 
olduğu düşünülmelidir. 

1990 Öncesi Gelenler ile 1990 Sonrası Gelenler ve .1. B ö lge'de yaşayan Demir
taşlı lar ilc ll . Bölgede yaşayan Deminaşl ılar'a ai ı sağlık ile i lgi li veri lerin çöLüınlen
mcsi, devletin su nduğu saj!lık hi zmetlerinden yararlanma düzeyi ve oturumlan konu
tun olumsuz koşulları ile kötü beslenme olgusu üzerinden yapıl maktadır. Hem gel iş 

ta rihleri hem de yaşadıkları bölge aç ısından Deıninaşl ıl ar' ın kamusal sağlık hizmet
Ie rinden yararlanma düzeyle ri araştın ldığında, sosyal güvencesi olup da, devlet ya da 
SS K has tanesine giden topla m yüzde 66,3 düzeyindeki göçme n hane reisierinin yüz
de 56,1 'i 1990 Öncesi Gelen le r içinde, geriye kalan yüzde l0,2'si ise 1990 Sonrası 
Gelenler içinde yer almak tad ır (Çizclge 14). 

1990 Öncesi Gelenler iç inde devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlandı
ğ ı n ı belirtenierin oranı yüzde 70,2 düzeyindedi r. Ancak, bu g rup içinde herhangi bir 
sosyal güvenlik kapsamında o lmayaniann yüzde 38,8 olduğu hatı rlanı rsa, sosyal gü
vencesi olmasa da 1990 Öncesi Gelenlerin bir kısmın ın devle t hastanesinden paralı 
o larak yararlandığı anlaşı lmaktadır. Aynı durum 1990 Sonrası Gelenler için de ge
çerlidir. Devlet hastanesi ve SSK hastanesine gidenlerin oranını n sosyal güvenceye 
sahip hane reisierinin oranından (yüzde 44,5) yüksek bir yüzdeye ulaşması (yüzde 
5 1,1 ), bu grupta da sosyal güvencesi olmayan bazı hane reisie rinin devletin sağlık ku
rum larından paralı biçimde yararlandığı nı göstermektedir. 

Tüm gruplar açısından , sağlık sorunlarıy la karşı laş ıl an durumlarda, devlet ve 
SSK hastanesinden sonra en fazla başvurulduğu belirtilen kurumun sağlık ocagı ol
dugu görülmektedir. Ancak, sağlı k ocağına gidenlerin yalnızca koruyucu sağlık hiz
metlerinden yararlanabildiklerini bclirtmelen, bu grubun "devletin sunduğu sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilen ler" olarak sınınandıolmasını güçleştirıncktedir. 

Mahalledeki tüm gruplar içinde. hanedeki aile üyelerinden en az birinde izlenme-
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si gereken bir hastalık olduğunu belirten h ane reis ierinin oranları birbi rine yalun ol
makla birlikte, 1990 Sonrası Gelenler (yüzde 55,5) ve ll. Bölge'de oturanlarda (yüz
de 57,5) bu oraniann daha yüksek Oldugu görülmektcdir Ne var ki , bu iki grup için
deki hane re islerinin, söz konusu hastalıgın gerektirdi~i tedaviyi saglayabilme gücü 
ve olanağı daha düşüktür. 

Hem sürekli sağlık sorunlan yaşayanların hem de bu sorunların tedavisini sagla
yamayan ların en yüksek olduğu n. Bölge 'de oturanlar ile 1990 Sonrası Gelenler' in 
sağlıkla ilgi li diğer göstergeleri de aynı durumu yansıtmaktadır. Düşük standartlı bir 
konut çevresine sahip olan ll . Bölge'de. yoksulluk ve alıyapı yeıersizlikl eri, sağlık 
sorun l ann ın yaşanma olasılığını yükseltmektcdir. içme suyunun yetersiz olması, ha
nelerin ortalama nüfusunun büyüklügü ve kanalizasyon hattının yetersizliği gibi ne
denler, bu bölgedeki yaşam kalitesini düşünnekıe ve bulaşıcı hastalıkların oluşma 
riskini arttı rmaktadır. 

Anket bu lguları nın Demirtaş' ta yaşayanları n gündelik yaşamiarına il işkin sundu
ğu bilgile r hem göçmenler hem de yerliler için yaşadıkları mahallen in en önemli so
rununun "alı yapı ve belediye hizmetlerini n yetersizliği" olduğunu ortaya koymuştur. 
Göçmen ha ne reisierinin yüzde 86,6'sı yerli hane reisierinin ise yüzde 76,7'si bu so
runu mahalle nin en önemli sorunu olarak saymışt ı r. 

Sonuç o larak, çalışmanın kuramsal bölümünde iş lendiği gibi, hem zorunlu göç ol
gusunun hem de 1980 sonrası uygulanan , kentlerde istihdam olanakların ı daraltan, iş
sizliği çoğaltan böylece gelir dağılımı adaletsizliğini daha da arttırarak yoksulluğu 
toplumsallaş tı ran yeni liberal ekonomik po litikalar, Demi rıaş'a 1990 sonrası gelen 
göçmenler iç in , kentte iş bulma ve yerleşme mücadelesini daha da zora sokmuştur. 
Hem bu zor koşullar hem de kentte kalış s üre lerinin daha kısa olması nedeniyle, ma
halledeki e n fonnci sekıönde çalı şanlar ve i şsizi erin büyük bir kısmını bu göçmenler 
oluştunnaktadır. Oldukça düşük orandaki "Küçük Esnaflık" dışında , bu göçmenlerin 
forınci iş piyasasında yakaladıkları istihdam olanaklarının yok denecek kadar az ol
duğu söyle ne bilir. Oysa göçten önceki konumları i ncelendiğinde, bu g rubun yarıdan 

fazlasının "çiftçi lik ve hayvancılık" ile uğraştıj!ı ve içlerinde işsiz olduğunu söyleyen 
tek bir ha ne reisinin bile bulunmadıj! ı görül mektedir. istihdam özelliklerine paralel 
olarak, 1990 Sonrası Gelenler'in sosyal güvenlik ve gelir durumlan da o lumsuz bir 
görünüm sunmaktad ı r. Bu grupta yer alan hane reisierinin yarısı, sosyal g üvenceden 
yoksun biç im de ve düzenli bir gelire sahip olmaksızın yaşamını sürdürmeye çalış
maktadır. O k uma çaj!ı ndaki çocuğunu okutamayan ve çalıştıran ai lele rle, hanede ha
ne reisi d ışında çalışan(lar)ın bulunduğu ai le lerin en yüksek oranı, oturulan konut ve 
sağlıkla ilg ili e n olumsuzgöstergeler 1990 Sonrası Gelenler içinde saptanrruştır. Ma
halledeki eşitsizlik ler ve yoksulluk olgusu en dramatik boyutlarına bu g rup içinde 
u laşmaktadır. Yoksulluğu en fazla hisseden ve mekansal olarak da yerel hizmetlere 
ve kentte yaşamanın gereği olan sosyal , kültürel hizmetlere en fazla ihtiyaç duyan 
1990 Son ras ı Gelenler' in, yerel politikac ıl a rla il işki düzeylerinin mahalledeki grup
lar içinde e n düşük olması ise bu grubun yaşam koşullarını ağırlaştıran paradoksal bir 
durumdur. 
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ÇiZELGELER 

ÇİZELGE 1 
Hane Reisierinin istihdam Durumlannın Karşılaştınlması 

(GOçmenlcr ve Yerliler için) 

GöçMENLER YERLILER TOPLAM 

r~ıuı .. , fln&ulub '1· Iç 
Alrdcni71iia" mPIAM 

AMdülulul 

$3)1 % sayı o/o sayı % sayı % S3)1 % sayı % s:ııı % 

FORllfEL 24 10,8 17 7,6 23 10, ll 4,9 75 33,5 23 76,7 98 38,7 
3 

-Maa~lı 3 1,3 2 0,9 3 1,3 2 0,9 lO 4,4 2 6,7 12 4,7 
-Ücretli 3 1,3 4 ı .s s 2,2 ı 0,5 13 5,8 5 ı6,7 ı8 7. ı 

-Küçtik Esnaf ll 4,9 7 3, ı 4 ı ,s 3 1,3 25 ıı ,2 7 23,3 32 12,6 
-Zanaatkar 2 0,9 ı 0,5 - - 3 ı ,4 2 6,7 5 1,9 
Tüccar - - - - - ı 0,5 ı 0,5 ı 3,3 2 0,8 
Emekli 5 2,2 3 ı .3 ll 4,9 4 ı .8 23 ıo.3 6 20.0 29 11,5 
ENFORMEL 56 2S,ı 24 10,8 21 9,5 5 2,2 ı06 47,6 3 10,0 109 43,1 
Ücretli 44 19,7 23 10,3 20 9,0 5 2,2 92 41 ,3 2 6,7 94 37,2 
Ke ndi ı2 H ı 0 .5 ı 0,5 14 6.3 ı 3,3 ı 5 5,9 
hesabıııa 

~ışan 
DiCER s 2,2 ı o .s 3 1,3 3 ı .:ı 12 5,4 2 6,7 14 s .s 
Çiftçi - - - - - ı 0,5 ı O,S - - ı 0,4 
Ev kadını 5 2,2 ı o.s 3 ı ,3 ı 0,5 ı o 4,S 2 6,7 ı2 4,7 
Tan m işçisi - - - - - - ı 0,5 ı 0,5 - - ı 0.4 
iŞSlZ ı s 6,7 8 3,6 2 0,9 s 2,2 30 l3,5 2 6,7 32 12,6 
TOPLAM ıoo 44,8 so 22,4 49 22, 24 10,8 223 100,0 30 ıoo,o 253 ıoo,o 

o 

SOSV Al. IIIZMET SEMPOZVUMU '99 247 



ÇiZELGE 2 
Ilan( Rdslerinin istihdam Durumlannın Kaf)ıla~t ınlma.sı 

( J'J')CI Onccsı Gelenler ıle J\1')(1 Sonrası Gelenlerı c 1 Bolgc ıle ll. Bölge ı çın) 

GÖÇMENLER DEMIRTAS 
19\10 
Öncesi 
Gelenler 
Sayı ~· FORM EL 68 :ın.~ 

-M:ı:ışlı 9 4.0 
-Ücretli ll 4.9 
-Küçük Esnaf 22 9.9 
-Z:ın:ıatk:ır 3 1.3 
Tüccar ı 05 
Emekli 22 9,9 
ENFORMEL 83 37,3 
Ücretli 7ı 31.9 
Kendi hesabına 12 5,4 

! çalısan 

DICER 9 4,0 
!Çiftçi -
Ev kadını 9 4.0 
Tanm işçisi 

[ iŞSiz 18 8,0 
TOPLM1 178 79,8 

1 !nşaat ruhsalı olanlar 
Oturma ruhsau olanlar 

i Dıs sıvas& olanlar 
Iç sıvası olanlar 
Taııusu olanlar 

248 

1990 TOPLAM 1 Bölge ll. Bölge TOPLAM 
Sonr.ısı 

Gelenler 

Saıı % Sayı '}~ Sayı % Sayı 

7 30 75 33.~ 87 J.l,4 ll 
ı 0.5 lO 4.5 12 u . 
2 0.9 13 5.8 16 6.3 2 
3 1.3 25 ı ı.ı 29 11.4 3 

3 1,3 4 1,6 ı 

ı 0 5 2 0.8 -
ı 0.5 23 ı 0.3 24 9,5 5 

23 10,3 106 47 G 89 35,2 20 
2l 9.4 92 41.3 76 30. 1 18 
2 0,9 ı4 6.3 13 5,1 2 

3 ı ,s 12 5,4 ll 4,3 3 
ı 05 ı 0.5 ı 03 -
ı 0.5 ı o 4.5 lO 4.0 2 
ı 0,5 ı 0.5 ı 

ı2 5,5 30 13,5 26 lO 3 6 

45 20,2 223 1000 2 13 su 40 

ÇizELGE9 
Evin Oturma KoşuUannın Kıırşılaştınlmuı 

(Göçmenler \ 'C Yerliler için) 

CiÖÇMENLER YERLILER 
223=100 JQaiOO 

sayı % sayı % 
118 52 9 20 66.7 
141 63 2 2 1 700 
ı74 780 29 96,7 
194 900 30 1000 
162 727 25 83 3 

% Sayı %~ 

4.3 98 38,7 

- 12 4.7 

0 .8 18 7.ı 

1.2 32 ı2.6 

0.3 5 20 

- 2 0.8 

2,0 29 11.5 

79 109 43.1 
7. 1 94 37.2 

0.8 ı 5 5,9 

1,2 14 !i .S 

- ı 0,4 

0.8 ı 2 4. 7 

0.3 ı 0.4 
2,4 32 12.6 

15 .8 253 100.0 

TOPLAM 
253=ıoo 

savı % 
138 54 5 
162 64,0 
203 80.2 
224 88,5 
187 73,9 
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Ç iZELGE ~ 
Il an~ Kcislcrinin Sosy;ll t;ü,·cnlik Ouruml~nnı n Kou··ş ı taşt ı rılması 

( ı~')() Oııccsi Gelenle r ıle 1 WO Sonrası Gclcıılcn c 1 Bö lge ıle ll 13ölgc ıçın) 

Em ekli Sandı~ 

Ba_A-Kur 

S.S.K. 
Di~er 

Y~ilKaıt 

Y ok 
cevapsız 

TOPLAM 

C,()ÇMENLER DEMIRTAS 
19<)() 1990 T OPLAM ı Blllgc ll Bölge 
Öncesi Sonrası 
Gelenler Gelenle r 

I Sıııı % Sa~·ı % Saı1 % Saıı % Sayı % 

l l 4.9 3 1.3 14 6,3 15 5.9 ı 0.4 

21 94 2 09 23 10,3 25 9,9 ı 0.4 

66 29.6 6 27 72 32,3 73 28,9 14 5.5 
ı os 2 0 ,9 3 1.3 3 1.2 - -
8 36 7 3 . 1 15 6.7 12 4 .7 s 2.0 

69 30 9 ıs ll 2 94 42,1 83 J2,1l 19 7.5 

2 09 - - 2 0,9 2 o.s - -
178 79,8 45 20.2 223 100.0 213 84 .2 40 15.8 

ÇiZELGE S 
llane Re is ierinin Gdir Dliuyluinin Karşıl~t ınlması 

(Göçmenler \'C Yerliler için) 

TOPLAM 

Sali o/o 
16 6.3 
26 10.3 
87 3~.4 

3 1.2 
17 6.7 

102 40.3 

ı 0,8 
253 100.0 

GÖÇMENLER YERLiLER TOPLAM 

Ollo<)'lloto<lulor ıl>ogıJlular pç AkdaıbJilcr TOPLAM 
Anadululular 

sayı % sayı % sayı 
.,, 

sayı % sayı % sayı % 53)1 % 
Düz.enli geliri ~ 20,6 12 5 ,4 3 1,3 9 4,0 70 3 1.4 5 16.7 15 29.6 
vok 
35-00 milyon TL 28 ıı,6 24 10,8 ı ı 9,9 4 1,8 78 3 5 .0 9 30.0 87 34.4 
pr.ısı 

~- 100 milyon 15 6,7 
hı. :ır:ısı 

10 4 ,5 19 8,5 1 3.ı s ı 22,3 13 43.3 64 25,3 

100-150 milyon 7 3,1 4 1,8 3 1,3 3 1,3 ı 7 7 ,6 2 6.7 ı 9 1,5 
TL TL arası 
150 milyon TL ı 0,9 - - ı 0,5 ı 0.5 4 1,8 ı 3.3 5 2.0 
ilslü 
~aıısız 2 0,9 - - ı 0.5 3 1,3 - 3 ı .2 

rroPLAM ıoo 44,8 50 22,4 49 22.0 24 ıo,8 223 ıoo. 30 ıoo. 253 100. 
o o o 
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ÇiZELGE6 
ll ane Reisierinin Gelir D!U.eylcrinin Kı!1llııştınlması 

( 1990 Onccsı Gelenler ıle 1990 Sonrası Gelenler ve 1 Bölge ıle ll. Bölge ıçin) 

Düzenli gı: J iri yok 
3S.OO milyon 11. 
arası 

60-100 milyon 11. 
arası 

ıoo-ıso milyon 
11. TL arası 

ıso milyon n. 
üstü 

CCY3P51Z 

TOPLAM 

1 GöÇMENLER DEMIRTA 
1990 1990 TOPLAM 1 Bölge ll Bölge 

Oncesı Sonrası 

Gelenler Gelenler 

Saıı % Sayı o/o Sayı "· Sayı "· Sııvı Yo 

48 21,5 22 9,9 70 31 4 58 22,9 17 67 

65 29.2 13 S,8 78 3S,O 75 29,6 12 4,7 

46 20,6 5 2,2 5 1 22.8 S9 23.3 s 2.0 

11 .1,8 4 1,8 ı7 7,6 15 5,9 4 ı,6 

4 1,8 - 4 1,8 4 1,6 ı 0,4 

2 0,9 ı os 3 ı 4 2 0,8 ı o .ı 

178 79,8 4S 20,2 223 100, 213 84,2 40 15,8 
o 

ÇizELGE7 
Dane Reisleriaia Etitim Diizeylerinia KaJlılqtıniDJ.JlSl 

(Göçmenler ve Yerliler için) 

TOPLAM 

Savı % 
1S 29,6 

87 34,4 

64 2S.3 

19 7,S 

s 2,0 

3 1,2 
253 100,0 

GÖÇMENLER YERLtt..ER TOPLAM 

~ı.ı Dotıılular ç Alc.dc:nilJilcr TOPlAM 
AnadoluJul 

sayı % savı % sayı % sayı % i saYı % sayı % sayı o/o 
Okur-yazar dejtil 29 13,0 10 4,5 8 3,6 5 ı.2 sı 23,3 4 13,3 56 22,1 

K>kur-yazar ama ı6 7.2 ı 0,5 5 2,2 ı 0,9 24 10,8 4 13,3 28 11,1 
hiç okula 
gitmemiş 

İlkokul mezunu 39 17,5 33 14,8 ı6 11,7 14 6,3 112 50,2 19 63,3 ı31 51,8 

Ort.:ıokul mezunu 7 3,1 2 0,9 5 2,2 2 0,9 16 7, 1 ı6 6,3 
isemezunu 7 3,ı 3 ı ,3 3 1,3 ı 0,5 ı~ 6,3 3 ıo,o 17 6,7 

Açık Ogretim - - 2 0,9 - - 2 0,9 - - ı 0,8 
Fak, mezunu 
Yülcsckolrul - - ı 0,5 - - - - ı 0,5 - - ı 0,4 
mezunu 
Üniversite ı 0,5 - - - - - ı 0,5 - - ı 0.4 
mezunu 
cevapsız ı O,S - - - - ı O. S - - ı 0.4 

OPLAM 100 44,8 50 22.4 49 22,0 24 10,8 223 100,0 30 ıoo,o 253 ıoo, 

o 
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ÇIZELGE8 
Ua.ne Reisierinin EtiCim DOıt)ltrinin Karısılotşcınlmuı 

(1990 Öıı=i Gelenler ilc 1990 Sonrası Gclcnlcn'C ı Bölge ıle ll Bölge ıçın) 

ı G()ÇMENLER DEM!RTAl 
1990 
Oıusi 
Gelenler 

ı Savı % 

Olrur-yazar 3S IS,7 
~ı 
Olrur-yazar 23 10,3 
ama hiçcılailiı 

ı gitmemis 
l..ııroıaıt mezunu 93 4ı 7 
Ortaokul 13 S,8 
ıne:z:unu 

Lise mezunu 10 4 s 
Açık ötrctim 2 0,9 
Fak. mc:zunu 
Yilksekokul ı 0,5 
Ole<UDU 

Üniversite ı 0,5 
mezunu 
cevapsız -
TOPLAM 178 79,8 

ı İnsaat ruhsalı olaıılar 
Otuıma ruhsau olanlar 

ı Dış sıvası olanlar 
lç sıvası olanlar 
Tapıısu olanlar 

SOSYAL lıiZ.\IET SE.III'OZ\'l \1U '99 

1990 TOPLAM i Bölge ll Bölge 
Sonrası 

Gelenler 
Sayı % Sayı % Sa~ı % Sayı % 

ı7 7,6 52 23,3 43 ı 7,0 13 s. ı 

ı 0 ,5 24 10,8 26 10,3 2 0,8 

ı9 85 112 50.2 ı09 43 ı 22 87 

3 ı ,3 ı6 7,1 14 5,5 2 0,8 

4 ı 8 14 63 ı7 67 - -
- - 2 0,9 2 0,8 - -
- - ı 0,5 ı 0,4 - -
- - ı O,S ı 0,4 - -
l os l os - l 04 

45 20 2 223 ıooo 213 84,2 40 ı ss 

çiZELGE9 
Evin Oıunna KoJUUanrun Kıırşılaştınlmıuı 

(Goçnıenlcrl'c Yerlıler içın} 

G()ÇMENLER YERLİLER 
223• ı oo 30~100 

S8)1 % sayı o/o 
ı 18 52 9 20 66,7 
141 63,2 21 700 
174 78,0 29 96,7 
ı94 900 30 ıooo 
162 n? 2S 83,3 

TOPLAM 

Sarı % 

S6 22,1 

28 11,1 

131 51.8 
16 6,3 

ı7 6,7 
2 0,8 

ı 0,4 

ı 0,4 

ı 0,4 
2S3 100,0 

TOPlAM 
253=100 

sayı 
,, 

138 S4,5 

162 ~.o 
203 80.2 

224 88S 
187 73,9 
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Banyo 
1\rvalet 
Mutfak 
Içmesuyu 
Elektrik 
Kanalizasyon 
Foscptik 

ÇİZELGE 10 
E>'ia Kullanma K~llanıııa Karşılaştınlmu• 

(Goçmenlcr ve Yerliler için) 

GOçMEN1.ER YERLILER 
223-100 ]0a l00 

sayı % sayı % 
195 874 27 900 
205 9 1,9 28 93 3 
202 906 29 96,7 
212 95.1 30 100,0 
219 982 30 100,0 
199 89.2 30 100.0 
10 4 ,5 . . 

Ç i Z.ELGE l l 
E• in Oturma Ko~-ull a nnın Ka01ılaşı ınlması 

TOPLAM 
253• 100 

sa ı~ % 
222 87,7 

233 92, 1 

231 91,3 

242 95 7 

249 98.4 
229 90.5 
10 4.0 

( 1990 Önccsı Gelenler •·e 1990 Sonrası Gelenler ile 1. Bölge ilc ll. Bölge için)_ 
GöÇMENLER DEMIRTAŞ 

223=100 253= 100 

1990 1990 TOPLAM ı Bölge ll. Bölge TOPLAM 
Öno:sı Sonr.ısı 
Gelenler Gelenler 
Sav ı o/o Sayı % Sa}~ % Sa} ı % Sa\1 % Sa)1 % 

Inşaat ruhsalı 96 43.0 22 9.9 118 52,9 119 47,0 19 7,5 138 54,5 
olanlar 
Oıunna ruhsatı 114 51.1 27 12. 1 14 1 63.2 142 56,1 20 7. 9 162 64.0 
olanlar 
Dış sıwsı 141 fıi .2 ll 14.11 174 7R,U m 69,5 27 10,7 203 R0,2 
olıınlar 

Iç sıvası 157 70.4 37 16,6 194 90,0 193 76,5 3 1 12,3 224 88,5 
olanlar 
Tapusu olanlar 141 63,2 21 9,4 162 72,7 162 643 25 9,9 187 73,9 
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Ç!zELGE 12 
Evin Kullanma Koşullannın Karşılaştınlmuı 

(1990 Oneesi Gelenler ve 1990 Sonrası Gelenler ilc 1. Böll!.e ilc Il. BöiRc için) 

()ÖÇMENLER DEMİRTAS 
223~ ıoo 2S3=100 

1990 1990 TOPLAM I.BOigc ll .Bölgc TOPLAM 
Öncesi Sonrası 
Gelenler Gelenler 

Saıı % Savı % Savı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Banyo 163 73 ı 32 14,3 195 SH 193 76 3 29 l l 4 222 87,7 
TuvaJet 169 1S 8 36 16,1 205 91 9 202 79 8 3 1 12,3 233 92,1 
Mutfak 167 74 9 3S ı s 1 202 906 203 802 28 lll 231 91,3 
icmcsuvu 171 76 7 41 18 4 212 9S, I 209 82,6 33 13,1 242 95 7 
Elek:trik 175 78 s 44 19,7 219 98 2 210 83 o 39 15 4 249 98,4 
Kanali7.asyoo 163 73 ı 36 161 199 89 2 203 80 ,2 26 103 229 90 5 
Foseııtik s 22 s 22 lO 45 5 2,0 s 2,0 lO 4,0 

ÇlzELGE 13 
Sal\hk Sorunla n Yaşadıtınııda Nereye Başvurvyorsunuz! 

(GOçıncnler vc Yerliler) 

G<)ÇMENLER YERLİLER TOPLAM 

sa •ı % savı % sayı % 

Devlet Hastancsi!S.S.K. Hastanesine 148 66,3 27 90.0 175 69,2 
Sal!lık Ocallına 41 18 4 2 6 .7 43 170 
Ö'Lcl dolctomllıastancve 16 7,2 ı 3,3 17 6,7 
Alcrab:ılanmııa ı 0,5 - - ı 0 4 
Ovcsi oldurum dcmck!o:ıni/ccmaatc 2 09 - - 2 08 
Hocav:ıllankcı/cıkıkcı vb. lôsilcre - - - -
Hiç bir vere lxısvuramıı·oruz 12 54 - - 12 4 7 
Baski ı 0,5 - - ı 0,4 
CC\'3DSIZ 2 0,9 ı 3 .3 2 08 
TOPLAM 223 100,0 30 100.0 253 100,0 
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ÇİZELGE 14 
aıhk Sonuılan Y~dıg>nızda Nereye Başvuruyorsunuz? 

( 1990 Oneesi Gelenler ile 1990 Sonr:ısı Gelenler \'C 1. Bölge ıle ll. Bölge iç in) 

..ER DEMİRTAS 

1990 1990 TOPLAM ! Bölge li.Bö1gc TOPLAM 
Oneesi Sonrası 
Gclenlcı Gelenler 
Sıı)1 % Sıı)1 % Sayı % 51)1 " S. yı % Sııyı % 

Devlet Hastanesil 12S 56,1 23 10.2 ı48 66,3 151 59,7 24 9.-ı ı 75 69, ı 

SSK Hastanesi ne 

SaAJı.k Oc:ıwna 29 130 12 5 4 4ı ı84 37 ı4 6 6 2,4 43 ı7,0 

<'>w 13 5,9 3 ı .4 ı6 7,2 13 5, ı 4 1.6 ı7 6,7 
doktora/hastaneye 
Akr.ıba1anmıza . . ı 0 ,5 ı 0 5 ı 04 . - ı 0,4 

Üyesi oldutum ı 0,5 ı 0,5 2 0,9 2 0,8 . . 2 0,8 
demek/partilcemaate 
Hocayalk:ınkçı/ . - . . . - . . 
ıkıkçı vb. k:isilcre 

Hiç bir yere 8 3,6 4 1,8 12 5,4 8 3,2 4 1,6 ı ı 4,8 
txışvuramıyoruz 

Ba'ka ı 0 5 . - ı 0,5 ı 0 ,4 ı 0,4 
Ccv;ııısız ı 0,5 ı os 2 0 9 ı 04 ı 04 2 08 
TOPLAM 178 79 8 45 202 2 23 100,0 213 842 40 15,8 253 100,0 
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KIRSAL ALAN KALKINMASINDA KURUMSAL YAPI 

VE 

SORUN-ÇÖZÜM ÖNERİLERi 

HalilAGAH (•) 

!.GİRİŞ 

Dünya'da yaşanan hızlı degişimlerin ülkeler arasındaki sosyal, politik ve ekono
mik ilişkilere yeni boyutlar kazandırdıgı , bir başka ivme verdigi de kesindir. Ulusla
rarası arenada kendine saygı n ve kalıcı bir yer edinmek isteyen her ülkenin, bu arada 
Türkiye'nin de, kalkınma politikalannı gözden geçirmeleri ve bu yeni oluşuma göre 
yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. Çünkü bu oluşum, ekonomik kalkınma hedef
lerinin saptanmasında evrensel düşünmeyi ve hareket etmeyi zorunlu kılmaktad ır. 

Bu yeni oluşum, gelişmekte olan ülkelerin tanm kesiminde daha belirgin olarak 
kendini hisseuirmektedir. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde, tanm kesiminin ekono
mik gelişmedeki payı ve yeri daha fazladır. Bu nedenle tarım kesiminin de ekonomik 
kalkınmanın yeni hedefleri ne ve degişen duruma göre yeniden düzenlenmesi kaçı

nılmazdır. 

Bugün ülkemizin en önemli sosyo-ekonomik sorunu çarpık kentleşmedir. Başta 
lO milyonluk metropol İstanbul olmak üzere 4 milyonluk Başkent Ankara ile İzmir, 
Bursa, Adana ve Eskişeh ir gibi sanayileşme sürecinde olan büyük kentlerimiz kırsal 

alanlardan kente olan yüksek oranl ı göçlerle giderek köylüleşmekte, öte yandan nü
fus lan giderek azalan köylerimiz ise ölmeye başlamaktadır. Yapılan bilimsel araştır
malara göre göçler; toprak darbgı ve kırsal alandaki hızlı nüfus artışı ve kırsal alanın 

sanayi leşmemesi sonucu kırsal alanda yaşayaniann içine düştügü geçim sıkıntısı gi
bi faktörlerden oluşmaktadır. Kentlerimizde hızla artan nüfusa ve sanayileşmeye pa
ralel bir alt yapı oluşturulamadıgı için ne kentlere gelip gecekondularda yaşamaya 
mecbur kalan kırsal nüfus ve nede kırsal alanda kalanlanmız mutlu olabilmektedir. 

2. KIRSAL ALAN 

Ülkemizde 40 binden fazla köy ve 20 bin kadar da kom , mezra ve benzeri köy
altı (köycükler) kuruluşl ar o lmak üzere 60 bin civarında yerleşme birimi vardır. Kır

sal kesimi oluşturan bu yerleşimierin arazi faktörüne göre kabaca sınıflandınlması; 

{*) GAP Bölge Kalkınma İdaresi. Uzman. 
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a) Dağ ve omıan köyleri 
b) Ova köyleri 
c) Yamaç köyleri olmak üzere ıiç katagoride yapılabilir. Bu gruplar iç inde özel so

runu o lan omıan köylerinin say ıs ı yaklaşık 17 bindir. 1980 yıl ı nüfus sayımına 
göre yaklaşık 9,5 milyon köylümüz orman köylerinde yaşamaktadır . Toplam kır
sal nüfusun % 40'ını oluştııran orman köyleri ülke düzeyindeki dağılış, barındır
dıklan nüfus ve yerleşim alanlanndaki görülen özellikleri itibariyle kırsal alanm 
özelliklerinden farklı lı klar gösterirler. 

Kırsal kesimin bugün başta gelen sorunu , verim düşüklüğü ve çiftçi gelirinin ye
tersizliğidjr. Bunun sebebi teknik , ekonomik, sosyal, bünyesel ve diğer faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. 

Kırsal kesimde kişi başına düşen gelir o ldukça düşüktür. Çiftçilerimiz gerek borç
larını ödemek amacıyla, gerek depolama imkanları bulunmamas ı sebebiyle ürünleri
ni k ısa sürede satmak zoru ndadır . Ayrıca birçok üründe garanti li pazar bulunmadJ
ğından plan lı ve dengeli bir üretim yapamamanın sıkıntıs ı çekilmektedir. 

Kı rsal kesimdeki i şletmelerin büyük çoğunluğunun küçük işletme ol ması ve aşı
rı derecede parçalanmış ve dağı nık bulunması , ekonomik üretimi engeliernekte birim 
maliyetle r artmaktadır. Yeterli gel ir-tasar ruf dengesi kurulamaması da kredi ve borç
lanma darboğazı yaratmaktadır. 

Tüm bunların yanı sıra üretim ve verimi etkileyen çağdaş üretim teknolojisinin 
gereği o lan teknik bilgileri ulaştımıa, öğretme ve yayım faaliyetle rinde yetersizlik 
mevcuttur. 

Kırsal kesimde ürün ve hayvan sigortas ı yaptınlmad ığından (don , dolu, sel bas
kını , hastalık) afetlerden zarar görülmekte ve kendilerini kolayca to parlayamamakta
dırlar. 

3. PLANLI DÖ EMDE KffiSAL ALANIN GELİŞMESİNE DÖNÜK İLKE 
VE STRATEJiLER 

1960' 1 ı yıliann başında, ülkemizde ilk metotlu-teknik ve bilimsel kalkınma plan
ları hazırlanmaya başlamıştır. 

Plan hazırlayıcısı teknisyenler ülkerrllzdc kırsal alan-şehirler ve büyük şehirler ara
sında; yada; bölgeler arasındaki gelişm işl ik dengesizliğini saptamış lar; özellilde kırsal 
alanın geri kal mışlığına ve çarpık şehjrleşme olgusuna oldukça yer vermişlerdir. 

Halen, 1996- 2000 periyodunu kapsayan 7. Beş Yıllık Kalkınma Planının uygu
lanması dönemindeyiz. 37 yıllık bir zaman dilimi içinde; kırsal alanın sorunlarına 
ilişkin , kalkınma planlan ilke ve stratejilerine kısaca şöyle olmuştur: 

3J . Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1962-1967) 

Ülkemizde "Köy Kalkınması Sorununun" olduğunu ortaya koyan ilk teknik bel
gedir. Kırsal alanda gelişme ve kalkınma iç in; "Toplum kalkınmas ı" adıyla bir mo
delin uygu lanması öngörülmüş ve Muş ili pilot olarak seçilmiştir. 
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Kırsal alan ın geliş ınesini saglaımık için kamu hizmetle ri ilc halk katılınıını orga
nize etmek ve rasyonelleşti nnc amaç olarak bel i rlenmiştir. 

Yine bu plan döneminde ; Bölge planlaması ve kalkınması kavramından hareket
le; Antalya ve Çukurova Bö lge Kalkınına Plan ları , yabanc ı uzmanlarında katk ı larıy

la geliştirilmiştir. 

3.2. İkinci Beş Yıllık Ka/km ma Plam (1968-1972) 

Kırsal alanın soru nları geniş bir bölüm halinde ele alınmış; getirilen yeni politi
kalar "Koopcratifçiligin geliştirilmesi" ile "Küçülcn Toplum Birimlerinde Teşebbüs 
Gücünün Geliştiri lmesi Programları" olmuştur. Ancak bö lge planlama çalışına ları 

tavsiyeden öteye geçmerniştir. Bu dönemde," Orman Köyle ri" "Özel Sorunu Olan 
Köyler" olarak ele alınmış ve bu köylere kalkındırılmaları iç in, Koopcratifçilik ve 
kredi uygulamaları öngörülmüştür. 

33. Üçüncü Beş Yıllık Kalkmma Plam (1973-1977) 

Şehirleşmeye 

Kırsal alan sorunlarına 
Çevre sorunlarına 

Sektör ve alt sektör ana plan iarına 

İl planlamalarına 
Kalkınma öncelikli yörele re ve 
Toplu, küçük mahalli tasarrufların degeriendirilmesi gibi , kırsal alan kalkınınası 

ile ilgili konulara oldukça ö nem verilmiştir. 

Planda; ülkemizdeki yerleşme dokusunun belirlenmesine i l işkin önlemler getiri
lirken, kırsal alanda da, gerek kamu hizmetlerinin, gerekse köylünün öz kaynakları
nın entegrasyonu ve rasyonelliği için "Merkez Köyler Tesbiti Araşurınası"nın yapıl 

ması öngörülmüştür. 

3.4. Dördüne/i Beş Yıllık Kalkınma Plam (1979-1983) 

İlk üç plana göre çok kapsamlı ve haci ınli bir kalkınma planı hazırlanmıştır . Bu 
planda da; şehirleşme sorunlarının giderek artugı vurgulanrruş , büyük şehirlere dog
rudan göçlerin sonucu oluşan , gecekondu sorunlannın çözüınlcnebilınesi için kırsal 
alanda yaşayanların bulundukları yerlerde tutu lması n ı , bunun içinde çiftçilerimizin 
kırsal kalkınma ve sanayi proje leriyle gelirinin artırı lması içi şu araçların kırsal alan
da uygulanması öngörülmüştür. 

Etkin bir toprak reformu 
Demokratik koopcratifleşmc 
Tanmda köylüye dönük devlet düzenlemesi ve desteği 

Köy-Kentler yoluyla yeni bir üretim düzeninin kurulmas ı 

Bunun yanında, bölgesel gelişme politikaları çençevesi nde 
Bölgesel gelişmele r ile 
Kalkınınada öncelikli yöre le r üzerinde yeni tedbir maddeleri gelişti rilmiştir. 
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35. Beşinci Beş Yıllık Kal/..ınma Plam (1984-1989) 

Bu plan dönemlerinde takip edilen makro ekonomik politikalar şöyledir. 

Bilindigi gibi 1980 yıltındaki hükümet, 24 Ocak Ekonomik İstikrar Programını 

yürürlüğe koymuştur. Programın amacı; kısa dönemde enflasyonu kontrol atına al
mak ve ödemeler dengesini düzeltmek için ekonomiyi istikrara kavuşturmak, uzun 
dönemde ise ekonomide yeniden yapılaşmayı sağlamaktı . 

"1983 yılında sonra da bu programın devamı olarak; temel amaçlar doğrultusun
da tedbirler alınmıştır. Para ve maliye politikalarında degişiklikler yapılarak para ar
zına bir tavan konmuş, faiz oranları yükseltilmiş , dolayh vergiler anırılmış ve kat
ma değer vergisi sistemi kurulmuştur. Bu tedbirlere ek olarak rekabetçi piyasa meka
nizmalarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için, devlet işletmelerinin verimliliği
ni arttırmak ve bazı larını da özelleştirilmeleri yönünde adı mlar atılm ıştır. 

Ödemeler dengesinin iyileştirmek için ihracat dogrudan teşvik edilmiş ve bu 
amaçla vergi iadesi, düşük faizli ihracat kredileri , döviz tutma yetkisi ve vergi teşvik
leri gibi ihracatı teşvik edici tedbirler alınmıştır. Diğer taraftan ithal ürünler üzerin
deki koruma hedefleri ya azaltılmış yada tümüyle kaldırılarak sanayiinin d ışa açılma

sı teşvik edilmiş ve yabancı sermayeyi Türkiye'de yatınm yapmaya teşvik edecek 
tedbirler alınmıştır . 

5. Plan döneminde; yukarıda açıkladığımız, ekonomi politikaları kalkınma plan
lannda yer alan önlemlerle uygulamaya konulurken ; 5. Beş Yıllık Kalkınma Planının 
"Köye Götürülen Hizmetler" ve "Bölge Planlaması" bölümlerinde ise; 

"Kırsal alanda yaşayanların gelirini artırmak, sosyal ve kültürel gelişmelerine 

katlada bulunarak "kalkınmalarına hız kazandırmak amacıyla "Entegre kırsal kal
kınma projeleri" uygulanacak, bu projelerde bölgesel gelişmenin hı zlandırılması 

amac ıyla da yönelik olarak ele alınacaktır" , ve 
- "Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kalkınmada öncelik

li yöreleri n kalkındınlması ve böylece bu bölgeler ile diğer bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farkının zaman içinde azallllmasına gidilccekıir" şeklindeki ilke ve 
politikalarla kırsal alan ve kırsal sanayii sorunlarına da cğilinmiştir. 

Plan Döneminde Toplam Şehir-Kırsal Nüfusları 

ve Oranları 

Yıllar Nüfus Şehir Kır Şehirleşme Oranı % 

1989 55.255 28.054 27.201 50.77 

1994 61.825 35.089 26.736 56.75 
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3.6. Altmcı Beş Yıllık Kalkınma Pla11ı (1990-1994) 

Yerleşme, şehirleşme, bölgesel gel işme ve kalkınmada öncelikli yöreler ile kırsal 
alana götürülecek hizmetler bölümlerinde; birönceki plan döneminin hemen aynı ön
lemleri yer almıştır . Ancak, bildirimimizin özünü oluşturan "şehirleşme ve kırsal 
alan çelişkisi" ile ilgili olarak, önemli bir nüfus verisi de planda yer almış bulunuyor. 

3.7. Yedi11ci Beş Yıllık Kalkınma Plam (1996-2000) 

Bu planın dünyadaki hızlı yapısal de~işimlere ayak uydurmak ve ortaya çıkan re
kabet ve uluslararası bagımiılı k sürecinde çagı yakalamak için köklü degişim ve top
lumsal dönüşümlerin yaşanacagı bir dönemi içerece~i yaklaşımı benimsenmiştir. 

Tan m arazilerinin tarım dışı kullanımının arıışı ve erozyon nedeniyle tan m alan
larının azalması, arazi mülkiyelindeki dağılıının bozuklugu nedeniyle küçük işletme
lerin sayılarının arımas ı , kırsal alanda ve tarım işletmelerindeki kay ıt tutma sistemle
rinin etkin olmaması , tarım sektöründe araşunna, e~ itim ve yayım hizmetlerinin ye
terli düzeyde olmaması , bazı ürünlerde istenmeyen üretim fazlalıklarının yaratılması 
ve kırsal alanda üretimi yönlendirme, pazarlama, fiyat oluşumu ve hizmet götüriiime
si konularında örgütlenmedeki yetersizlikler ana sorunlar olarak altı çizilmiştir. 

Ay nca ülkemizde yıllar içerisinde hız kazanarak sürmekte olan kentleşme olgu
su, kentlerin alıyapı yetersizlikleri , kırsal alandan kente göçen nüfusun uyum sa~la
yamaması , işsizlik, gecekondu, altyapı yetersizlikleri, çevre kirliligi, arsa ve arazi 
spekülasyonu gibi sorun larda dile getirilmiştir. 

Tüm bu sorunların çözümüne ilişkin hukuki ve kurumsal düzenlemelere de~inilen 
7. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda tarım sektörünün yapısal sorunlarının çözüme ka
vuşturu lması ve belirlenen tarım politikası amaçlarına u laşılabi lmesine yönelik olarak, 
politikaları belirlemek ve faaliyetleri yönlendirmek amacıy la "Tarımda Yeniden Ya
pı lanma Kurulu"nuıı oluşturu lmas ı öngörülmüştür. 

4. KURUMSAL YAPI 

Kırsal alana götürülen hizmetler ve gerçekleştiri len projeler Cumhuriyetin ilk yıl
larından bu yana görev alan tüm hükümetlerin ve çok sayıda hükümet dışı kurum ve 
kuruluşun ilgisini çekıniş ve odak noktaları olmuştur. 

Özellikle 1970'1i yıllardan sonra özellikle dış fınansman kaynaklı olarak uygula
nan lokal projelerle dünya'da benzerleri gerçekleşmiş "Kırsal Kalkınma" projeleri 
gerçekleştirilmiş ve halen de uygulanmaktadır. Bunların bir bölümünün adı bile "kır
sal kalkınma" sözcüklerini içermiştir. Bu tip projeler arasında: 

Yaş Sebze ve Meyve Geliştirme Projeleri (MEYSEP) 
Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi 
Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi 
Hayvancılıgı Geliştirme Projeleri (5 adet) 
Tarımsal Yayım ve Uygu l amalı Araşunna Projeleri (TYUAP I ve ll) 
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• Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi 
• Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma projesi 
• Doğu Anadolu Havza Geliştimıe Projesi 
• Ortak Ormancılık için Uygun Metodların Geliştirilmesi Projesi 
• Ürün Borsalan Gelişlimıe Projesi sayılabilir. 

Ayrıca GAP bölgesinde kırsal kalkınma başlığı alıında olmayan a ncak yöredeki 
kırsal alanda yaşayan in anlar yönelik bir dizi mikro çalışma yürütül mektedir. Bun
lar kı rsa l a landa yaşayanların eğitim , örgütlenme, yaşam ve gelir düzeylerinin artu
rılmasını sağlayan çalışmalardır. Bu yürütülen ça lışmalar GAP Bö lge Kalkınma 

idaresi Başkanlığının koordinasyonu ve katkıları ile Dünya Bankası , UNDP, FAO, 
WHO, ILO gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra valilikler, belediyeler, kamu kuru
luşları ve STK ilc çok sayıda ilk kez yapılan ve başarılı olan çalJşma bölge çapında 
gerçekleştirilmiştir. 

Ülke çapında kırsal alana hizmet götüren kurumlara topluca balolacak olursa; 
Türkiye her biri atanmış ve devieli temsil eden valilcrce yönetilen 80 vi layete ayrıl
mışur. Hemen hemen tüm bakanlıklar ille rde birer il müdürlükleri ne sahiptir. İller 
kaymakamlarca yönetilen ilçelere ilçelerde, belde ve köylere ayrılmaktadır. En kü
çük Yönlendirme birimi, nüfusu 2.000'e kadar olan köyler olup, seçilmiş muhtarlar 
tarafından yönetilirler. Muhtar köyün hizme llcrini yine seçilmiş olan Köy İhtiyar He
yetiyle birli kte yürütür. Muhtar, askeri i kle ilgili i şlerden , vergi toplam aktan, nüfus 
kayıtlarından , sağlık ve güvenlik meselelerinden sorumludur. Başlıca üç tip köy or
ganizasyonu bulunmaktadır: 

a) Genellikle faal olmayan Köy Kalkınma Kooperatifleri. Orman köylerinde koope
ratifler, OR KÖY kanalıyla, ağaçlandırma, yükleme, orman yolu yapırru faaliyet
lerine işçi temin eder ve tarımsal kredilerin dağıtılınası konularında Orman Ba
kanlığından destek alır. 

b) Sosyal ve kültürel faaliyetleri yürüten köy dernekleri, 
c) Resmi olmayıp , karşılıklı yardım esasıy la çalışan ve camii, yol g ibi köy ortak 

mall arı n yapımı aşamasında oluşturu lan imece kuruluşlarının yanı sıra son yıllar

da hızla gelişmekte olan Su Kullanıc ı Birlikleri de bu organizasyonla ra dahil edi
lebilir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) 

TKB, ç iftç ilere kamu hizmeti sunan baş lıca bakanlıktır. Birkaç genel müdürlüğü 
ile kırsal alan ve köylere kapsamlı tarımsal hizmetler sunan bakanlığın fonksiyonia
rına göre 4 genel müdürlük olup bunlar; 

i-) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Miidiirliiğü (TÜGEM); iç ve dış kay
naklafinanse edilen bütün tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin hazırlanma , onay
lama ve uygu laması ndan sorumludur. 
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ii) Teşkilatianma ve Destekleme Genel Miidiirliiğii (TEDGEM) ; çiftçi organi
zasyonlarının kurulmas ından (kooperatifler ve koopcraLif birlikleri gibi), tarımsal ya
yımdan ve çiftçilerin eğitimi nden sorumludur. Genel Müdürlüğün fonları olup, bu
nunla köy kalkınına kooperatifleri ve birii kiere kredi sağlar. 

iii) Korııma ve Kontrol Genel Müdiirliiğii (KKGM); bi tki ve hayvan hastalıklan 

ve zararlıl anyla mücadele etmekten. gıda ve yem kalitesinin ko ntrolünden sorumlu
dur. 

iv) Tarımsal Araştımıalar Genel Miidiirliiğii (TAGEM); bitkisel hayvansal, 
baklagi l ve yem bitk ileri ilc ilgili araşurmaları yürütmektc sorumlu olup, pek çok 
araşurma istasyonu ve enstitüsü vard ır. 

Tamn ve Köyişleri Bakanlığiiiiii Taşra OrgauiZtisyonu: 

Her ilde bir il tarım müdürlüğü olup, il müdürü tarafından yönetilir. Her ilçede de, 
Bakanlı!\ın saha çalışmalarını y ürüten ilçe müdürlükleri vardır. İl müdürlü~ünde gö
revleri açıkca belirlenmiş 7 şube müdürlüğü vardı r. Bu şube ler; 

Proje ve İ statistik Şubes i ; bilgi toplar ve projeleri uygular 
Hayvan Sağlığı Şubesi 
Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesi 
Bitki Koruma Şubesi 
Kontrol Şubesi; mczbahaların denetlenmesi ilc, gıda ve yernde kalite kontrolü i ş

lerini yürütür. 
Desteklenme Şubesi; girdi temini ve çi ftçi kooperatiflerinin finansmanıyla ilgilenir. 
İdari ve Mali i şler Şubes i ' dir. 

Tüm şubeler, kalifiye eleman taşıt ve ekipman ilc finansman sıkıntıs ı çekmekte
d ir. Fonksiyonları ve organi zasyonlan çok katı bir şekilde belirlendiğinden , koordi
nasyon gerektiren entegre p rogramlarda sıkıntı çekınekted i rlcr. İlçelerde ilçe müdür
lüğü, TKP'nın programlarını uygulamaktan sorumludur. 

Orman Bakanlığı (OB) 

Bakanlı k ve ona bağlı dört ana genel müdürlüğü Ankara'dadır. Bunlar; 

a) Orman Genel Müdürlüğü(OGM) 
b) Ağaçtandırma ve Erozyon K ontrol Genel Müdürlüğü (AGM). 
c) Milli Parklar ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ve 
d) Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) 

Orman Bakanlığı'nın taşra kuruluşları ise; 28 adet Orman Bölge Müdürlükleri, İl 
A!\açlandırma Baş Mühendis liği (İAGM), İl OR KÖY Başmühendisliği ve İl Orman 
İşletme Müdürlüklcridi r. Orman Bakanlığı; ormanlık alanların korunması , kullanıl
mas ı ve yeniden ağaçlandırılmasından , orman bölgesindeki meraların rchabilitasyo
nundan, ve orman köylerinden tarımsal faaliyetlerle birlikte, degişi k gelir gctirici fa
aliyetleri ORKÖY kredileri ile finanse etmekten sorumludur. 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) 

Devlet Bakanlıklanndan birine baglı olan KHGM; orman dışı alanlarda, küçük 
ölçekli sulama kanallan ve köy yollannın inşası , köy içme suyu şebekeleri ve hayvan 
içme suyu göletlerinin yapımı gibi kırsal alt yapılar ile, toprak muhafaza ve arazi top
lulaştırma faaliyetlerini yürütmekten sorumludur. KHGM, 19 adet bölge müdürlügü
ne ve her ilde de il müdürlügüne sahiptir. İl Müdürlükleri , il programlannın hazırlan
ması ve uygulanmasından sorumludurlar. İki proje ili, Trabzon ve Samsun gibi iki 
ayrı bölge müdürlügüne baglıdırlar. 

Çevre Bakanlı~ 

Türkiye'de son zamanlarda kurulan bu bakanlık, sanayi artıklarıyla ilgili bir ka
nunu hazırlamaktadır. Bugün için , çevre şanlannın gelecegini izieyebilecek uzman 
kadrosu na sahip olmayan teşkilat, uluslar arası yükümlülükler gerektiren su mesele
lerinde yeterlidir. Onnan Bakanlıgı ise, sorumlulugu alundaki alanlar için çevre şan
larıyla ilgili kanun ve yönetmeliklere sahip olup, bakanlık yeterli eleman ve imkan
lanyla gerekli uyumu saglayabilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (TCZB) 

TCZB, 1863 yılında kurulmuş olup , Türk tanıruna kaulım sağlayan en eksi finans 
kuruluşudur. Türk bankacılık sektöründe, tasarruf ve kredilerin 1/5'ini karşılayan 
banka, bu ticari faaliyetlerinin yan ı sıra, çiftçilere, Tarım Sauş Kooperatiflerine, ta· 
rımsal tüccarlara, işletmecilere ve tan m kredi kooperatiflerine kredi sağlayan en bü
yük finansördür. Krediler, piyasa ve enflasyon oranlarının alıında olması nedeniyle 
negatif bir reel faiz oranı taşımaktadır. Bankanın net geliri 6 milyar Dolar olup, kur 
haliyle Dünyadaki en karlı bankalar sıralamasında 28.sıradadır. Bankanın 1.150 şu
besi bulunmaktadır. Bireylere ve çiftçi gruplarına diret veya TKK kanalıyla kredi 
sağlar TCZB, hükümetlerin tarımsal kredi politikalarını uygulamaktadır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) 

TKK; ferdi çifçilere ve çifıçi kooperatiflerine kısa-orta ve uzun vadeli krediler 
sağlar. TKK'nin uygulamalan TKB tarafından kontrol edilir. TKK'nin organizasyo
nunu; politikalan belirleyen bir merkez birimim, 16 kredinin o/o 25'i nakdi , gerisi ise 
ayni olarak verilir. Faiz oranı TCZB 'nın faiz oranından % 2 daha fazladır. 

ORKÖY Kredisi 

Orman Bakanlıgı ' na baglı olup, Bakanlığın resmen belirlediği orman bölgelerin
deki köylere kredi saglar. Kredi şekli kısa, ona ve, uzun vadeli olup, faiz oranları; bi
reysel kredilerde TCZB kredisi faiz oranı mn 1/3 'ü çifıçi kooperatiflerine ise TCSB 
oranının l/7'sidir. Fon gelirlerinin bir kısrm bütçe'den diger bir kJsrru ise Orman Ba
kanlığı ' mn ormanlardan elde ettiği gelirlerden sağlanır. Belirli bir yı l iç in Fonun kre
di dağıtım miktan ve kapsamı , İl Orköy Müdürlüklerince belirlenir. Fonun yıl için

de kullanılmadan kalan miktarı ise Hazineye devredilir. 
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TKB 'nın çifıçileri destekleyen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, belirli ya
urımların bir kısmını hibe olarak finanse eder. Diger fonları ise, egitim ve kredi ihti
yacını finanse eden El Sanatlarını Destekleme Fonu ile Kooperatifleri Destekleme 
Fonu 'dur. 

Tarımsal ürünlerin i şlenmes i ve pazarlamasını üstlenen Et ve Balık Kurumu, Süt 
Endüstrisi Kurumu , Yem Endüstrisi Kurumu, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
Toprak Mahsulleri Ofisi gibi KİT' ler, şu günlerde özelleştirmektedir. Projenin uygu
landığı bölgede, bu kurumlardan çahşması nı sürdüren bulunmamaktadır. 

Fiskobilik (FKP) 

Fiskobirlik, 215,000 üyesi ve 62 kooperatifiyle bir fındık üreticileri koopcralif 
birliği olup, merkeli Giresun'dadır. Fiskobirlik sahip olduğu 17 fabrika ve işleme 
ünitelerinde 33.000 MT kapasiteye sahiptir. FKB, üyelerini g irdi temininde peşin pa
ra veya, uygun krediyle desteklemektedir. 4.000 den fazla kişiyi istihdam etmektedir. 
Devletin fındık destekleme fiyatını ve işlemini uygulayan Fiskobirlik, fındığı devlet 
adına ihraç etmektedir. Yapılan düzenlemelerle her ne kada r azalmış olsa da Fisko
birlik, Ticarcı Bakanlığı ' kontrolunda yönetilmektedir. işleyebilmes i için hükümetin 
finansmanına ihtiyacı vardır . Eğer bu hükümet desteği kes ilirse, üreticilerin ihtiyaç
larını karşılayamaz ve geleceğ i belirsizleşir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toplam nüfusunun % 40'c yakının Kırsal alanda yaşadığı, toplanı isıihdamın da 
% 45'inin verimi düşük olan tarım sektöründe çalışmakta olduğu ülkemizde kırsal 
a landaki problemierin en iyi şekilde tespit edilerek bunların çözümüne ilişkin tutarlı 
faaliyetler ve çalışınalar yürütülmelidir. Popülist politikalardan uzak ve bu alanda ya
pısa l sorun ları asgari düzeye indirebilen, kır-kent ayırımındaki çizgileri daha da de
rinleşti rmeyen çabalar etkin o larak uygulanmalıdır. Bu bağlamda alu çizilmesi ge
reken konu başlıkl arı bunlara i l i şkin öneriler kısaca şöy le sıralanabi lir : 

Kırsal Alan Yerleşim Sistem i 
Kırsal alanda yerleşme birimlerinin sayıca çokluğu ve dağınıklığı, birim hizmet 
maliyetini anıran en önemli darboğazdır. Bu nedenle mevcut yerleşim durumu 
belirlenerek, verimli tarımsal yapının kurulmasını kolaylaşuracak ve yerleşim 

düzenine ı şık ıuıucu alternatif yerleşme modellerinin tespit edilmesi, köylerdeki 
fiziksel yerleşimi düzenlemek amacıyla da köy imar planları mevzuatının yeni
den düzenlenmesi ve köy imar planlannın yapılması gereklidir. 

Kırsal Alanda Sosyal ve Fizik Altyapı 
Kırsal alanda sağlık ve eğitim gibi sosyal alıyapı ile köy yolları, içme suyu, eleı

rifikasyon, PTf hi1meıleri ve kanalizasyon gibi fiziksel altyapı yaunmlan en iyi 
bir şekilde planlanmalı ve yapılmalıdır. 
Sosyal ve fiziki alı yapı tes is lerinin uzun ömürlü olabilmesi için bunlann bakım 
ve korunması amacıyla köy birlikleri oluşturulmalı ve bun ların sorumluluğu yasa 
ile bu biriikiere verilmelidir. 

SOSYAL lıl7.\IET SE.\IPOZI'U\fll '99 263 



Toprak ve Su Kayrıaklanııın Kullanımı 

Bölgede mevcut toprak ve su kaynaklannın en ekonomik şeki lde kullanı lmasını 

ternin için en uygun sulama teknikleri ve sulama uygulamalannın denetim teknik
lerinin beHrlenmesi, sulama uygulamasının denetimi ile topra k kayna~ının kısa 
zamanda elden çıkmasının engelle nmesi sa~lanmalıdır. 

Pazar ve mevcut toprak ve su kaynaklanna uygun bitkj deseninin tespit edilerek 
modem tanmsal üretim teknikleri uygu lanması ile üretim anışı ve dolayısıyla 
çiftçi gelirinin anışı gerçekleştirilmelidir. Aynca ormancılık, ba l ıkçılı k ve turizm 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bunlann yanında tarım arazile rinin tarım dışı 
amaçlarla kullanı lmasının önlenmesi gerekHdir. 

Tanm Yapısı 
Mevcut toprak ve su kaynaklannın modem tarım teknikleri uygulanarak en eko
nomik şekilde kullanılması ternin edilmeli, ve 
Öngörülen bitkj deseninin gerçekleştiri lebilmesi için gerek duyulacak her türlü 
tarımsal girdi (tohum, fide, fidan, ilaç, gübre, alet-ekjpmaıı) gere ks iniminin tespi
ti ile temini için gerekli fı nansman saglanması ve rasyonel bir şekilde kullanı lma

s ı gerçekleştirilmelidir. 

Araştırma bulguianna ve yo~un ç iftç i e~itimi ve yayım faaliyetle rine ba~lı ola
rak, büyük oranda anacak olan tan m sal ürünlerin pazarlaması içi n gerekli koope
ratifleşme, şirketleşme ve çiftçi birlikleri gibi organizasyon ların kurulması için 
çaba sarf edilmelidir. 

Tanm Reformu Uygulamaları İle İlgili Yasal Çerçeve 
• Toprak ve su kaynaklarının en ekonomik bir şekjlde kullanımını sa~lamak ama

cıyla 3083 sayılı "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Drur Tanm Refor
mu Kanunu" kapsamında parçalı ve hisseli arazilerin birleştiri lmesi ve bu amaç
la kamulaştırma, az topraklı veya topraksız çiftçinin topraklandı rı lması ve bunla
rın yapıl abilmesi için gerekli tapu ve kadastro çalışmaları hızlandırılmalıdır . 

Kurumsal Yapı 

Kırsal alana hizmet götüren kamu kuruluşlarının personel, maddi kaynak ve ma
kine-teçhizat israfının önlenebilmesi için bu kuruluş ların yatırım programlan top 
yekün de~erlendirilmelidir. 

Kırsal alana yönelik yatınmlann havza, il, ilçe ve köy bazında p lanlama sistem
lerine göre koordine edilmesi ve çalışma programlannın buna göre hazırlanması

nın saglanmalıdır. 

Özel sektörün kırsal alanda yatırım faaliyetine geçmesinin kurumlaştmlmalı ve 
gerekli olan rehberlik hizmetleri eksiksiz yapılmalıdır. 
Kırsal alana hizmet götüren kamu kuruluşlannın etkjnliklerinin artırı lması ve kır
sal alanda yaşayan insanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi iç in gerekli yasal 
değişi k l ikler tanı bir katılı nıc ı lık anlayışı ile gerçekleştirilmel idir. 
STK ile gerekli koordinasyon sagla narak hizmetlerde dublikasyon önlenmelidir. 
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Kırsal Ala11da Sa11ayileşme 
Proje uygulanıası ile sağlanacak olan tannısal üretim artışının değerlendiri lebil

mesi için gerekli tarımsal sanayi tesislerinin belirlenınesi, bunlar için uygun yer 
ve teknolojilerin seçilmesi, gerekli finansman kaynakların ı n tespiti, özel yatırım

ların teşviki ile istihdam olanaklarının artıniması konularında etkin bir politika ve 
uygulama sa~lannıalıdır. 

Yatırımiann gerçekleşmesi sonrası nda onaya çıkacak o la n iş lenmiş ürünlerin pa
zarlaınasını sa~l ayacak altyapı yaurımlan ile organizasyon lannın kurulmasında 

e tkin sistemieric teşvik edilmelidi r. 
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İKİBİN'Lİ YILLARlN KENTiNDE, Y AŞLILIK VE 

YAŞLI HİZMETLERİNDE YENİ ARA YIŞLAR 

Dr. Melek iPEK (*) 
Gülsen YEYİM (*) 

Bu bildiride, ikibinli yılların en önemli kentsel sorunlarından biri olması bekle

nen yaşlı lı k ve yaşlı sorunlan , kcntleşnıe boyutunda incelenmektedir. Aynca, yaşi ı

lara sunulacak hizmet türleri ile, yeni hizmet anlayışlarından biri olarak, "Evde Ba

kım, Destek ve Yardım Hiz metleri Projesi'' ele alınmakta, Güneydogu Anadolu Pro

jesi (GAP) çerçevesinde, olası yaşlı sorunları ve çözüm önerileri gündeme getiril

mektedir. 

Bütün dünyada ortalama yaşanı süresinin artması, nüfus pirarnidinin üst bölümü

nün genişlemesini saglanııştır. (Danışogıu, 1996: 383) Ortalama yaşam süresi 1950 
yılından buyana 20 yıl artarak, 66'ya ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler verileri, halen 
her 10 ki ş iden birinin, 60 yaş ya da daha üzerinde oldugunu ortaya koymaktadır. 60 

yaş ve üzerindekilerin 2050 yı lı nda toplam dünya nüfusu nun beşte birini, 2150 yılın

d a ise üçte birini oluşturacagı tahmin edilmektedir (Cumhuriyet , 28.9.1998 sayfa 2). 
Nüfustaki yaşlılı k oranındaki artışın getireceği sorun lara bütün dünyada büyük önem 

verilmektedir. Bu önem paralelinde de, Birleşmiş Milletler tarafından içinde bulun

dugunıuz 1999 yılı , "Yaşlı Yılı" o larak ilan edilmiştir. 

Araştırma ve gözlemler, ekonomi k kalkınma hızı ile yaşlı nüfustaki an ış arasın

da doğrudan bir ilişki nin varlıgını ortaya koymaktadır. Buna göre, kalkınma hızı art

tıkça, yaşlı nüfus da artış yaşanmaktadır (Bring, 1996: 346). 

Türkiye gibi gelişmekte o lan ülkelerde yaşlı lık, henüz bir sorun olarak görülme

mektedir. Bunun nedenlerinden biri, Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı

mn düşük olmasıdır. Ancak, Türkiye'de sanayileşme ve kentleşme sürecinde yaşanan 

hızlı degişimlcr, büyük kentlere olan göçü anırırken, gene l nüfus içinde 65 yaş ve üs

tü nüfusun oranını da yükseltmektcdir (Baran, 1996: 21). D evlet istatistik Enstitüsü 

verilerine göre, Tilrkiye'de 65 yaş üzeri nüfus 1997 yılında 3 mi lyon 21 bindir. Bu 

rakamın, ikibin yı l ı projeksiyonu ile, 3 milyon 484 bine ulaşması beklenmektedir 

(D.İ .E 1997). 

(•) T.C Emekli Sandı~ı Genel MüdUriUJ\U 
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Bu verilerden de anlaşılabilecegi gibi, bazı ülkeler için bugün, bazı ülkeler için 
ise gelecek yıllarda yaşlılıga ait sorunlar ve bu sorunların çözümüne ili şkin arayış

lar, giderek önem kazanacaktır. 

DÜNYADA VE TÜRKiYE'DE KENTLEŞ ME SÜRECi NDE Y AŞLILlK 
VE SORUNLARI 

Sanayi devrimi ve klasik liberal devletin yerine geçen refah devleti anlayışı çer
çevesinde, teknoloji , insana verilen önem ve buna paralel olarak saghk hizmetlerinin 
kalitesindeki gelişmeler, bütün dünyada ortalama yaşam süresini artıncı bir etki ya
ratmıştır. Bu artış batı ülkelerinde kendisini daha çok hissettirmiş, yaşlılığı önemli bir 
toplumsal kategori haline getirerek, beraberinde, yaşlılığa i lişkin sorunları da onaya 
çıkarmıştır. 

Sanayileşme ve kentleşme ile birlikte ailenin yapı ve fonksiyonlan degişmiş , ai
le, fonksiyonlarının büyük kısmını bürokratik organizasyonlara bı rakarak küçülmüş

tür. Kırdan kente göç, çarpık kentleşme, ai le içindeki değişimler, kadının iş yaşamı

na girişi, bireylerin toplumsal rol ve statülerine ilişkin beklentilerinin degişmesi ile 
birlikte, küçülen ailede yaşlı bakımı bir sorun olmaya başlamıştır. (Baran, 1995, s.42) 
Sözü ed ilen bütün bu değişimler Türkiye'ye de yans ınıış, batı ülkelerindeki kadar ol
masa da, yaşlı bakımına ilişkin farklı sorunları onaya çıkarınıştır. Toplumsal degiş
me ve kentleşme süreciyle birlikte, ülkemizde de yaşlı kategorisi, sayısal olarak an
mıştır. Bu artışla birlikte, yaşlılar için, geçim, konut, sağlık, günlük yaşam ve fizik
sel çevreye il i şkin pek çok pratik sorun da g ündeme gelmektedir. 

Yakın ai le ve akrabalık ilişkilerinin vurgulandığı diğer kültürle rde olduğu gibi, 
Türkiye 'de de yaşlılarabakmak daha çok ai lelerin yühimlülüğünde görülmektedir 
(İmamoğlu, 1996: 363). Ailelerin çocuklarına destek olmaları, çocukların da kendi
lerini yaşlıhkta anne-babalaona bakınakla yükümlü hissetmeleri, Türk toplumunda 
halen geçer li bir yargıdır. Ancak, kentleşme süreci ile birlikte, ai le nin değişen ve 
azalan fonksiyon l arı, yaşlıların bakımlannın aile içinde yapı labi l mesini güçleşti r

mektedir. Bu durum ise, yaşlılar için şimdiye kadar var olan aile desteği garantisini 
onadan kaldırmaktadır. 

Bulgular, ülkemizdeki yaşlı ların genellikle geniş aile düzeni içinde yaşarnadığını 
göstermektedir. Bununla birlikte, bilyük kentlerde oturan yaşlılar bile, eliğer ülkeler
deki yaşh larla kıyaslandığında, daha geniş sosyal ilişki ağlarıyla, daha sıkı iletişim 
kunnakta, hatta bu ilişkilerinin daha da artmasını talep etmektedirler. Ö rnegin, Tür
kiye'deki yaşlılar arasında çocuklan ile kapı komşusu olma isteği son derece fazla
dır (İ mamoğl u , 1996: 370). Bu yanıyla, Türkiye'de ailelerin , yapısal o lmasa bile psi
kolojik ve fon ks iyonel anlamda halen geniş ai leye ait özellikler taşıdığı söylenebilir. 

Türkiye' de yaşlılar en çok kişisel ve kiş i lerarası ilişkilere önem vermektedir. Sos
yal ilişki lere verilen bu öneme karşın , kentleşmeyle birlikte yaşlıların sosyal çevrele
rinde görüştükleri kimse ve görüşme sıklığında bir azalma olmaktadır. Başka bir de
y işle, Türkiye'de yaş l ı lar kent leşmeyle birlikte, hayatlarından daha az m emnun gö-
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ıünmektedir (İmamo~lu , 1996: 368). Bu durumu hazırlayan nedenler, daha önce de 
söz edildi~i gibi , de~işen toplum yapı s ı paralel inde, geniş ai le nin yerini, çeki rdek ai
leye bırakması, aile içindeki otorite örüntüsündeki dej!işimlerle, aile reisinin karar 
mekanizmasından uzaklaşması , kadının çalışma yaşamına gim1esi sonucu, ev içi iş

le re zaman ve ilgi yaraıamaması , kentteki yaşamın lOrlukları nedeniyle, akrabalık ve 
komşuluk i lişkilerine gerekli ve yeter zamanın ayrılamamas ı ile birlikte, yeni yetişen 
kuşaj!ın, bireysel doyum ve bekle mi yi bütün degerierin önüne alması şeklinde sırala

nabilir. 

Görüldügü gibi , Türkiye'de temelde aile yapısının uj!radığı değişim, aile içinde
ki kuşaklararası ilişkiler ve ailenin diger kurumlarla olan ilişki lerine de yansımış, 
bundan bir ölçüde yaşlı da ctkilcnıniştir. 

Kentte durum böyle iken, kırda da , yaşlılar sorunları ile yalnız kalır hale gelmiş
lerdir. Yerleşim dokusunun köyden kente doğru değişmesi , kente bir başka ikili du
rumu daha ortaya çıkarınıştır k.i , bu da; kentin gerçek sahipleri olan yaşlıların sorun
l arının dışında, kente yeni gidenlerin , bu yeni yerleşimde, daha önce alıştığı kültür
den , çevreden, dosılardan uzak bir yeni yaşama alışma sorun larıdır. Kent değerleri

nin çok fazla yerleşmediği bu düzende aile üyelerin in çoğunun iş yaşamına au lması , 

genç kuşakla yaşlı kuşak arasında çatışmalar doğurmakta, yaşlı kırda geniş aile için
de var olan otoritesini kaybedere k, belirli bir statü erozyonuna ugramaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde yapılan pek çok araşunna, yaşlının statüsü ile modernleşme 
arasında ters yönde doğrusa l bir ilişkin in varlığını ortaya koymaktadır (Emiroğlu , 

1995: 34). Buna göre, sanay ileşmiş, kentleşmiş toplumlarda yaşlının statüsünün, ge
le neksel toplurnlara göre daha düşük olduğu ileri sürülmektedir. Bunun yanısıra , ile
ri dereceele modern leşmiş toplumlarda, yaşlının statüsünü n , daha az modem leşen 

toplumlardan biraz daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Başka bir deyişle, modern
leşmenin derecesi ile, yaşl ının statüsü arasında birebir iliş ki bulunmaktadır. 

Türkiye açısından duruma bakı ldığ ında görülen, toplumsal değişme ve kentleş
mcnin getirdi~i ya da getireceği toplumsal ve bireysel bedeUn, toplumun, çocuk, 
genç, yeti şkin gibi diğer kesimlerinden çok, yaşlılar tarafından daha fazla ödeneceği
dir. Kırda ve kentte, yaşarnının büyük bir bölümünü alıştığı dej!erler ve belirli bir 
sosyal iliş ki a~ı içinde geçiren yaşlı açısından , tam anlamıyla kavrayamadıgı karma
şık yeni bir toplum düzeni içinde yer almak, statü kaybına yol açacak, ayrıca, yaşlı 

birey açıs ı ndan psikolojik ve toplumsal birçok sorunu da beraberinde getirecektir. 

Konunun bir başka boyutu da, ayn ı ülke içinde, ancak farklı derecede sanayileş
miş ve kentleşmiş (modemleşmiş) bölgelerin varlığ ıdır. Bölgeler arasındaki bu yapı
sal farklılık, aynı ülke içinde farkl ı sosyal sorunlann varbğını gündeme getinnekte
dir. Türkiye'nin, görece daha az gelişmiş Güneydo~u Anadolu Bölgesi ve bölgedeki 
9 ili kapsayan GAP projesi de, bu boyutta ele alınması gereken bir oluşumdur. 

GAP' ın , kökten bir yapısal değişmeyi hedefleyen yanıyla, bölgedeki yeni yapılanma 
süreci içinde, önemli sosyal sorunlara yol açacağı beklenmektedir. Ortaya ç ıkacak 

SOSYAL IIIUı~"TSE.\ıi'OZI'UMU '99 269 



olası sosyal sorunlar arasında, kadın, çocuk, kent yoksulları gibi grupların sorunlan 
ile birUkte, yaşlı sorunlannın da yer alması kaçınılmaz görülmektedir. 

GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESİ VE YAŞLI SORUNLARI 

Bilindigi gibi, Güneydogu Anadolu Projesi, bölgelerarası ge lişme farklılıklannı 

giderme yi amaçlayan , çok sektörlü entegre bir projedir. 

Proje, su ve toprak kaynaklarını geliştirecek fiziksel yatırımlar yanında, kırsal ve 
kentsel altyapı , sosyal hizmetler, eğitim , sağlık, konut gibi sektörlerde de gelişme ya
tınmlarını kapsamaktadır. Bu yönüyle proje , sosyo-ekonomik boyutları da içeren. bir 
bölgesel gelişme ve kalkınma programı niteliğindedir (GAP, 1997: 2) . 

Projenin uygulandıgı alan, Türkiye'nin toplam yüzölçümünün , hitap ettiği nüfus 
da, ülke nüfusunun o/o IO'una tekabül etmektedir. Bölge nüfusu Türkiye nüfusunun 
1-58 katı bir hızla anış göstermektedir (GAP, 1993: 4). Nüfusun yerleşim merkezle
rine dağılımına bakıldığında , kentsel ycrleşmclere yönelik nüfus hareketinin, il dışın
dan deği l , daha çok illerin lursal kesimlerinden kaynaklandığı görülmektedir. 1990 
yılı itibarıyla, bölge toplam nüfusu içinde % 56'lık bir paya sahip o la n kent nüfusu, 
1997 yı lında o/o 64'c çıkarken , lursal a lan nüfusu, % 44'ten % 36'ya düşmektedir 
(GAP, 1999: I) Bölgede yaşanan kcntleşmc ise, yörenin ekonomik yapısındaki za
yıfl ıktan dolayı yetersiz bir gelişme göstermişti r . 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, heterojen bir kültürel dokuya sahiptir. Aşiret türü 
örgütlenme yapı s ı , bölgedeki toplumsal ilişkilerin biçimlenmesinde ö nemli bir rol 
oynamıştır. Geniş aile yapısı, içeriden evlilik ve çok çocukluluk, bölge gelenekleri 
arasındadır. Toplumsal hiyerarşi ise, öncelikle yaş, cinsiyet, soy, e konomik statü gi
bi ölçüılere göre belirlenmektedir. Bugün ise, aşiret örgütlenmesinin hiyerarşik ve 
yaygın yap ı sı ilc belirlenmiş normlar s istemi belirli bir dönüşüm geçirerek, çağdaş 
toplumsal s isteme uyarlanmaya çalışılınaktadır (GAP, 1997: 5). 

Bölgede yaşayanlar, her ne kadar modernleşme sürecine girmiş olsalar da, birta
kım geleneksel yapılar halen varlığını sürdürmektedir. Bu yapı göreli olarak, içe ka
palı toplumsal grup ve kategorilerin statü temelinde farklıl aştığı bir özellik göster
mektcdir (GAP, 1997: 4). Bu temeller üzerinde gelişen modernleşme süreci ise, var 
olan eşitsizlikleri daha da keskinleştinnektedir. Tüm bunların yanında, modernleşme, 

geleneksel dayanışma aglarını çözmekte, bunun yerine yenileri konulamadığı sürece 
bireyleri yalnızlaştırarak, sosyal güvenceden yoksun bıraknıaktadır. 

Bölgede gerçekleşecek olan ekonomik ve toplumsal dönüşüm, bütün nüfus grup

larını ctkileyecektir. Topraksız ve al topraklı köylüler, kadınlar, çocukla r, yerinden 
iskan edilenle r ve göçerieric birlikte kent yoksu lları , bu etkileri en fazla yaşayacak 
dezavantajlı kcsimle rdir. Bu gruplara cklenebilecek bir başka kesim ise yaşlılardır. 

Yukarıda da söz edildiği gibi , bölgedeki hiycrarşiyi oluşturan en önemli unsurlar
dan birisi yaş tır. Yörede yaşlı olmanın getirdiği saygınlık ve edinilen statü ile, bu ke
sim yaşlılık sürecini sorunsuz ve garanti altında gcçirebilınektcdir. ÖzeiUkle yalun 
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akrabalık ve aile ilişkileri temelinde bir dayan ışma ve güvenceye sahip olan yaşlıyı, 

gerçekleşecek olan dönüşüm s üreci içinde çeşitli sonıniann bekledigi açıktır. Bugün 
olmasa bile, yakın bir zamanda,bölgcde kırdan kente doğru olan göçlerle geleneksel 
geniş ailenin giderek küçüleceği, yakın akrabalık ilişkilerinin ve diğer sosyal ilişki
lerin zayıflayarak iş ve geç im sorun l arının şimdiye dek olandan farklı bir seyir izle
yecegi varsayıldıgında, yaşlıların yaşayacagı yalnızlık ve gü vencesizliğin boyutları 

daha iyi kavranabilir. 

Yöredeki nüfusun yaş dağılımına bakıldıgında, ağırlı j:\ın yaşlı nüfusta değil, 0- 14 
yaş gibi genç nüfus üzerinde oldugu görülmektedir. Ancak, daha önce de belirtildiği 
g ibi , ekonomik kalkınma hızı ile, yaşlı nüfustaki çoğalma oranı arasında birebir iliş
kinin varlığı, araştırma ve gözlemleric onaya konulmuştur. Bölgenin ekonomik kal
lanma hızının, GAP'la birlikte artacağı göz önüne alındığında , yaşlı nüfus oranında 
da aruş beklenmelidir. Ayrıca, bölgeye götürülecek çeşi tli saj:\lık ve yaşam kalitesini 
artırınaya yönelik öteki hizmetlerin tümünün birden, ortalama yaşam üresini uzata
rak, yaşlı nüfusun artışını saj:\layacağı kuşkusuzdur. Yaşanan dönüşüm süreci ve 
kentleşme dinamiği içindeki bütün bu gelişmeler, yaşlı ya ai t barın ma, bakım , sağlık, 

geçim, bireysel doyum gibi farklı sorunlan da gündeme geti recektir. 

Konuya bu boyutta bakıldığ ı zaman, projenin hayata geçiri lmesi sürecinden 
o lumsuz etkilcnecek nüfus grupları arasında bölge yaşlılarının da neden yer alması 
gerektiği daha iyi anlaşılabilir. 

YAŞLI SORUNLARINA YÖ ELİK YENİ HİZMET ARAYIŞLARI DAN 
BİRİ OLARAK, "EVDE BAKlM, DESTEK VE YARDIM HİZMETLERİ 
PROJESİ" 

Günümüzde pek çok ülkede, yaşlı nüfus özel ihtiyaç g rubu olarak bel irlenmekte
dir. Bu grup için saptanan a maç ve hedefler ise, bilimsel araştırınalara ve deneyim
le re dayandırılarak, yaşlı sonuılarının çözümüne ilişkin yeni politika ve hizmetler 
üre tilmcktedir. Yaşl ıların bakım sorunlannın çözümüne ilişkin uygulanan hizmet 
türleri , her ülkenin sosyo-ekonomik yapıl anmasına göre farklılık göstermektedir. Ku
rum bakımı (huzurevlcri), yaş lı apartmanları , yaşlı bakırnev leri, güçsüzler evi , yaşlı 

köyleri , gündilzlü hizmet me rkezleri, yaşlı kulüpleri ve evde bakım ve destck Hiz
metleri , sözü edilen hizmetler arasında sayı labilir. 

Son yıllarda, dünyada ve Türkiye'de yaşlı bakımı konusundaki genel eğilim, yaş

lının ai le içinde bakılmas ı ve barındmiması yönündedir. Ancak, ailenin fonksiyonla
rından çoğunu diğer kurumlara devrettiği gerçeği dikkate alındığında, kurum bakımı 
ya da diger bakım hizmetle rine de ihtiyaç duyuldugu söylene bilir. 

İlk aşamada, kurum balarn ı bütün dünyada tek çözüm o larak uygulanmıştır. Da
ha sonra ise, kurum bakımının ekonomik olmadığının ve yaşlılann heterojen bir grup 
olarak farklı ihtiyaç ve sorunlan bulunduğunun , alışkın oldukları onarndan ayrı lına
larının güçlük yaratııgının farkedilmesi ile, yaşlıların bulundukları onamda kalma
lannı saglayacak alternatif çözüm yollan aranınıştır (Koşar 1996: 116). Batı ülkele
rinde, yaşlı ya kurum bakımı yanında, farklı bakım hizmetleri birarada verilmektc ve 
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yaşlı, kendi koşullarını uygun hizmeti tercih edebilmektedir. Türkiye'de ise, kurum 
bakımı dışında yaşlıyatanınan seçenekler çok azdır. 

Ülkemizde yaşlı hizmetleri, genelde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve kurum Ba
kımı olarak üç alanda verilmektedir. T.C Emekli Sandıgı Genel Müdürlügü, SSK ve 
Bag-Kur tarafından sürdürülen, sosyal güvenlige ilişkin bu hizmetler, emekli aylıgı 
dışında, yaşlılara ek saghk hizmetleri de vermektedir. Başbakanlık Sosyal Yardım
Iaşmay ı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Sosyal Hizmetler ÇocukEsirgemeKurumu 
aracılığ ı ile de, yaşlılarasosyal yardırnlar yapılmaktadır. Kurum bakım hizmetleri 
ise, SHÇEK şemsiyesi alunda verilmekte, ancak bu konuda kamu kuruluşları, bele
diyeler ve özel sektör de teşvik edilmektedir. 

T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü , yaşlılara ek bazı hizmetler de sunmakta
dır. Bunlardan birisi,emekli nıaaşı, dul, yctim, ya da malül aylıgı alanlara yönelik ve
rilen kurum bak ım hizmetleridir. Halen İstanbul'da hizmet veren 540 kapasiteli ve 
ikibin yı lı nda hizmete ginnesi beklenen, İzmir'de 1200, Ankara'da da 350 kişi kapa
siteli huzu revleriyle, Emekli Sandıgı, geniş bir yaşlı kitlesine ulaşmayı hedeflemek
tedir. B ir diğer hizmet türü de, 2022 Sayılı Yasa ile, 65 yaşını doldurmuş muhtaç yaş
blara ödenen aylıkur. Kurum, Türkiye genelinde 694 bin 387 muhtaç yaşlıya aylık 
ödemektedir. Bunlann 80 bin 999'u, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nin 9 i Undeki 
muhtaç yaşlı lardır. Aynca, emekli ay l ıkl arının, yaşlının evinde ödenmesi, ikibin yı
lında uygulanmaya başlanacak hizmellerden biridi r. T.C Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğü'ncc uygu lanması düşünü len, henüz proje aşamasında olan b ir başka hizmet 
ise, "Evde Bakım, Destek ve Yardım Hizmetleri Projesi"dir. Proje, yaşl ı ya sunulacak 
alıernatif yeni bir hizmet olması nedeniyle önem taşımaktadır. 

Projede, Emekli Sandıgı Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak bir merkez ara
cılıgıyla yaşltiara bazı hizmetlerin sunulması hedeflenmektedir. Merkezde görevlen
dirilecek elamanlarla, yaşlının evinin temizlenmesi, bazı onarım işlerinin yapılması, 
eve yemek servisi, psikolojik danışma, acil ve pratik sağlık hizmetleriyle birlikte, 
alışveriş ve fatura yatımıa gibi hizmetlerin yerine getirilmesi, hedeflenen hizmet tür
leridir. Ayrıca, yataga bagımlı ya da yarı-bağımlılara sunulacak bakıcı hizmetleriyle, 
yaşlının yaln ı zl ı k ve sosyal ilOlasyonunu giderecek etkinlikterin yer aldıgı, gündüz
lü hizmet merkezleri de, verilecek hizmetlerin bir diger ayağını oluşturacaktır. 

Türkiye 'de bugün en yaygın bakım şekli olarak, yaşlı yı, kurum bakımını talep et
meye yöneiten nedenler, gündelik yaşamda karşılaştığı zorluklarla birlikte, yalnızlık , 

sosyal izolasyon ve geleceğe dönük, " ne olacağım?" kaygıs ıdır. Eve götürülecek des
tek ve yardım hizmetlerinin, yaşlının bu tür kaygıl arını da azaltacağı düşünülmekte

dir. Proje ilc, bir yandan kurum bakımına olan talep gcciktirilip azalulırken, diğer 
yandan, yaşlı ya evinde olmanın psikolojik rahatlığı sunulacak, bu şekilde sadeec yaş
lı bireyin değil, içinde yer aldıgı ailenin de desteklenmesi saglanacaktır. 

Evde Bakım , Destek ve Yardım Hizmetleri Projesi'ne rehberlik edebilmesi açı
sından , Ankara'da yapılan alan araştırması ve araştırmaya ait bazı bulgular aşağıda 
yer almaktadır. 
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ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştınnanın amacı, Evde Bakım, Destek ve Yard ım Hizmetleri Projesi 'nin, An
kara'da ona ve ona-üst gelir g rubu yaşlıların yaşadıgı varsayılan Bahçelievler ve Yu
karı Ayrancı semtlerinde, uygulan ırlı k düzeyini belirlemektir. Çalışmada. projenin 
öncelikli olarak götürülcccg i yaşlı kesimin sosyo-ekonomik düzeyi, aile yapıs ı , evde 
ihtiyaç duyduklan hizmetler, yaşlı bakımına ve projeye yöne lik düşünceleri ne yer ve
rilmiştir . 

EVRE VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evreni ni , Ankara'da yaşayan , 60 yaşını doldunnuş Emekli Sand ığı 

Genel Müdürlüğü ' nden eme kli ya da dul , yetim ve malül aylı ğı alanlar oluştunnak
tadır. Örneklem grubu ise , yukarıdakj koşulları taş ıyıp , o rta ve ona-üst gelir grubuna 
mensup olduklan düşünülen T .C Ziraat Bankası Bahçelievle r ve Yukarı Ayrancı şu

belerinden maaş alan 300 yaşlıdır. 

BULGULAR 

Bulgular Ankara'da, orta ve ona-üst gelir grubunda yer aldıkları varsayılan yaş

lıları n sosyal profılleri ilc, projeye bakış açıları ve bu ko nudaki ihtiyaç düzeyleri ile 
ilgili genel bazı eğilimleri o rtaya koymaktadır. 

SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER 

Görüşüten yaşlıları n yaş, eJ'ıitim , meslek ve gelir açısından homojen bir yapı gös
terdiği ifade edilebilir. Yaşlıların % 59'u, 70-79 yaş grubunda ve % 69,3'ü de kent 
kökenl idir. Yüksek eğit i m ise, %47 ilc ağırl ıktadır. Eğitim , meslek yapısına doğru

dan yansımaktad ır . Buna göre , yüksek eği time dayalı üst düzey bürokrat, doktor. 
avukat, öğretmen gibi mesle k le rden emekli olanlar % 49 ,5 ile çoğunluktadır. 

Konut edin me ya da birikjmini konuta yönlendirmenin , kamu kesiminde yer alan 
ru lelerin en önemli yatırım alanın ı oluşturduğu düşünü lmektedü. Bu doğrultuda, yaş

lılar arasında konut sahjpl iğj oranı , yukarıdaki bulgula rla da bağlantı lı olarak, çok 
yüksektir (% 67). 

Sonuçta, genel sosyo-ekonomik profi l açı sından yaşlıların ona ve ona-üst geli r 
g rubu iç inde yar alan, kentlileşmjş, gelir, eğit im , meslek ve i karnet mobiliteleri yük
sek. homojen bir yapı scrg iledjkJeri söylenebilir. Kentsel değerleri benimsemiş yaş

l ıların ise yeniliklere daha açık olduğu ve değişiklikleri daha kolay benimseyccekle
ri düşünülebilir. 

AİLE YAPISI 

Yaş lı ların yarısı (% 50 ,3) evlidir. Yalnız yaşayanlar jsc % 31, 3 ile azımsanına
yacak bir oran vennektedir. Çocukları ile birlikte oturanları n oranı % 13,7 ile son de
rece düşüktür. Çocuk sahiplig i açı sından ise, az çocuklu o lma ağırl ı ktadı r. İki çocuk
luluk % 43,8 ile en büyük oranı vermektedir. Yaşlıların çogunluğu çocukları ilc sık 
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sık görüşmektcdir (%69,3). Çocuklarla devam eden ilişki ler akrabalarla da sürmek
tedir. Yaşlıl arın % 44'ü akrabalan ile sı k görüştügünü ifade etmiştir. Aile yapısı açı
sından ortaya çıkan bu durum, çağdaş çekirdek ailenin yanında , geleneksel Türk aile 

yapısının fonksiyonel anlamda halen varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. 

SOSYAL YAŞAM 

Yaşlılara arkadaşları, komşuları, özel uğraşları ve boş tarnan değerlendiriş biçi
mi ile ilgi li yönel tilen sorulardan alınan yan ı tlar, komşuluk ilişkileri ile arkadaşlık 

ilişkileri arasında, birbirine yakın oranlarda bir paralellik olduğunu ortaya koymak
tadır. Yaşlıların % 5 13'ü arkadaşl arıyla, % 55' i de, komşularıyla s ık görüştüğünü 

ifade eunişti r. 

Özel uğraş ı alanlarıyla ilgili soruya gelen yanıtlar, en sık tekrarlanan uğraşı türle
rinin, ç içek yeti ştirmek (%37 ,4) ve ev i şi yapmak (%22,7) ile, daha çok ev içinde özel 
bir vası f gerekti rmeden, sürdüriiiebi lecek etkinlikler olması dikkat çekmektedir. Boş 
zaman değerlendiriş biçiminde de, etki nlik lerin çoğu yine televizyon izleme, kitap 

gazete okuma gibi ev içinde yapılabilen e tkin liklerle sınırl ı kalmaktadır. Bir diğer 
önemli nokta, komşu ve arkadaşlarla görüşmenin de sunulan seçenekler dışında, boş 
zaman kavramı içine yerleşti rilmiş olmasıd ı r . Bu da, ülkemiz yaşlı larının sosyal çev
reye verdiğ i ö nemi ortaya koymaktadı r. Bu sonuç İmamoğlu'nun ( 1991: 1067) İsveç
li ve Türk yaşlıl ada yapuğı araşmmanın sonucu ile de örtüşmektedir. B una göre ül
kemizdeki yaşlılar hem kişisel , hem de kiş i lerarası il işki lere birinc i d e recede önem 
vermekted irle r. 

Bütün bu nlara bağlı olarak, örnekleme giren yaşlıların sosyal yaşamda aktif ola
rak yer almadık ları ve dışa dönük etkinlikleri daha az tercih ettikle ri söylenebilir. 
Yaşlı, zamanının çogunu evinde ve evde yapılabilecek sıradan ugraşlarla geçirrnek
tedir. Sosyal i lişkilerini ise, daha çok komşu olmak üzere, komşular ve arkadaş dü
zeyinde kurmaktadı r. 

BEKLENEN HiZMETLER 

Evde Bakım, Destek ve Yardım Hizmetleri Projesi'nin içeriğine ışık tutması ama

cıyla , yaşlıla ra gündelik yaşamlarında e n çok güçlük çeklikleri işler , sosyal yaşama 
ilişkin istekleri ve eve götürülmesini talep ett ikleri hizmetler sonılmuştur. Gelen ya
nıtlar, yaşlıların o/o 67 ,6'sının ev işlerinde güçlük çekliklerini ortaya koymaktadır. En 
çok zorluk çeki len ev işi temizlik ve ütüdü r (% 34). Ev içi onarım işleri % 22,2 ile 

ikinci sıradad ı r. Alışveriş %15,5 oran ı ile ard ı ndan gelmektedir. 

Görüşüten yaşlı ların % 69.3'ünün , sürekli bir sağlık sorunu olduğu saptanmışur. 
Bu paralelde, yaşlıların % 76,3'ü en çok sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını be
lirtmişl erdi r. İhtiyaç duyulan hizmetler, farklı saglık hiLmet türleri arasında dağı lım 
göstermektedir. Tansiyon ölçümü, yüksek tansiyon sorunu olan yaşlıların oranının 

yüksekl iği ne bağlı olarak, sürekli istenen bir hizmettir (% 365). İkinci sı rayı, yaşa 
bağlı olarak azaları bedensel aktivitele rin tedavisi amacıyla fizik tedavi ve rehabili-
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tasyon hizmetleri alınaktadır (% 18,6). En az istenen saglıga dönük hizmetler ise, di
ger seçenegindc ifade edilen ve Emekli Sandıgı 'n ın hizme t kapsamı dışında olan ve 
daha çok ülkenin genel sağlık politikasının iyileştirilmesine yönelik beklentilerdir. 

Yaşlı açısından , sosyal yaşamdaki canlılık ve saglanan doyumun, sagl ı k ve kişi
sel sorunlarla ugraşınay ı ö nleyici , ruhsal açıdan bireyi rahatlatıcı bir yönü oldugu bi
linmektedir. Bu anlayışla , sosyal yaşama ilişkin nelerin eksikligini duyduklan soru
su yöneltilen yaşlıların tamamına yakın bir bölümünün , sosyal yaşantılan ile ilgili 
sorunlan oldugu belirlenıniştir (% 83 ,3). Yukandaki bulgularla ortaya konuldugu gi
bi , ülkemiz yaşlı ları , sosyal çevreye çok büyük önem vermektedir. Buna ragınen , bu 
kesimin yaşamın sosyal yanından daha az doyum sağladıkları görülmektedir. Bunun 
en önemli nedeni ise, kentleşıne ile birlikte dış ilişkiler zi ncirinin azalması olduğu 

söylenebilir. Kentleşme ilc birlikte yaşlılar, çocukları ve yakın akrabaları dışında ka
lan çevre ilc daha az ilişki kurabilmektedir. Yaşlılar açısından cksikligi en çok hisse
dilen sosyal ilişkilerini tekrar can lı hale getirecegini düşündükleri, lokal, kulüp,vb, 
gündüzlü hizmet veren kuruluşlardır(% 43,3). Gezi, eğlence, sinema, tiyatro, konser 
gibi organizasyonlara duyulan ihtiyaç ise,% 18 oran ı ile ikinci sırada gelmektedir. 

Eve götürülmesi istenen ve beklenen hizmetler ise, yukarıda belirtilen ihtiyaçlara 
paralel olarak farklı alanlara dogru bir dağı lım göstermektedir. Sağlığa ilişki n hiz
metler % 18,8 ile ilk sıradad ı r. Sosyal yaşama ait gündüz hizmet veren kuruluşlara 
olan talep, %14,7 ilc ikinci sırayı almaktadır. Gezi, eğlence, sinema, tiyatro gibi ev 
dışı etkinlikler konusundaki beklentilerin oranı % 1 1 ,4, yemek servisi beklentisi % 
9,1 olmuştur. En düşük oranda istenen hizmet ise, banka ve fatura işlemlerinin yeri
ne getirilmesidir(% 6,7). 

Kendileri için en uygun bakım şeklinin ne olması gerektigi yolunda yaşlı lara yö
neltilen soruya gelen yanıtlar % 51,3 oranı ile, evde bakıırun en çok istenen hizmet 
olduğunu ortaya koymaktadır. Dinlenme ve bak ımevleri te rcihi , % 17,5 oranı ile 
bunu izlemektedir. En az düşünülen yaşlı bakım yöntem i ise sadece% 4 oranı ile yaş
lı ya çocuk ve ailelerinin bakınası düşüncesidir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma kapsam ı içi nde yer alan yaşlı lar, kent kökenli ve kentsel değerleri be
nimsemiş , yeniliklere açık bireylerdi r. Sosyo-ekonomik özellikler açısından, görüşü
len yaşlıların orta ve orta-üst gelir grubu içinde yer alan, gelir, eğitim , meslek ve ika
met değişkenliklerinin zirvede ya da zirveye yakın noktalarda bulunan türdeş bir ya
pı sergiledikleri belirti lebi lir. Gelir durumu bir yana bırakıldığında , egitim ve meslek 
yapısındaki üst seviye ilc birlikte, kent kökenli olmanın, " Evde Bakım, Destek ve 
Yaşlı Hizmetleri" projesine olumlu yaklaşımı sağlayacagı öngörülmektedir. 

Yaşlıların aile yapısı, çoğunlukla bir ya da iki çocuklu , çağdaş çekirdek aile mo
deline uymaktadır. Görüşme yapı lanların yansı halen evlidir. Yalnız yaşayan iann ise 
azımsanmayacak bir oranda olması , eşiyle birlikte yaşayanlara oranla, onların proje
ye daha çok ihtiyaç duyacakl arını gündeme getinnektedir. 
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Yaşlılar, ayrı evlerde yaşayan çocukları ile a~ırlıklı olmak üzere, akrabaları ile 
iletişimlerini sürdürmektedir. Devam eden bu iletişim kenttekj ailelerin yaşam çev
relerirun, fonksiyonel anlamda geniş ai le özellikleri taşıd ıgının bir anlaumıdır. Aile 
yapısı açısından ortaya çıkan bu durumun, sözkonusu projeye olan talebi olumsuz 
yönde etkjJeyebilccegi düşünülebilir. Ancak, gözardı edilmemesi gereken nokta, yaş

lının çocukları ve yakınları ile ilişkis inin sürdü~ünü gösteren birçok araşurma varsa 
da. bu i(jşkjrun ve aradaki bagın yeterince güçlü oldugunu ortaya koyabilecek düzey

de bir ça lışma bulunmamaktadır. 

Çocuklar ve akrabalada devam eden ilişkjler düzeyi, komşu ve arkadaş düzeyine 
de taşınmaktadır. Araşurına sonuçları , yaşlıların çogunlugunun, komşu ve arkadaşla
rı ile sık görüştükleri halde, özel uğraşı ve boş zaman tercihleri açısından dışa dönük 
etkıilikleri tercih etmediklerini ortaya koymaktadır. Özel uğraşı tercihleri ve boş za
man, daha çok cv içinde, bağımsız, sıradan etkınlikler şeklinde sürdürülmektedir. 

Bu durum imamoglu 'nun, Türk ve İsveçli yaşlılar arasında yaptı~ı araşurmarun 

sonuçları i le de örtüşmektedir. Buna göre, Türkiye'de yaşlılar arasında , çevreyle il
gili özelliklerden en az önemsenenlerden birisi , boş zamanı degeriendierne olanakla
rıdı r (imamoğlu, 1996: 369). Ortaya çıkan bu tablo, bu konuda Türkjye' de yaşiıyı 
yönlendirecek yeterli kurumsal düzenlernelerin olmaması ile açık lanabilir. 

Bulgular, eve götürülecek ev içi hizmetler konusunda önceliğin, fiziksel güçle il
gili temizlik, ütü, onarım, alışveriş vb. a la nlarda odaklandıgını göstermjştir. Yaşlı 

açısından son derece önemli olan sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve eve saglık 
hizmeti götürülmesi istegi de , beklendiği gibi çok yüksektir. Evinde yaşayan yaşlı 
açısından sosyal yaşamda eksikliği duyulan kuruluşlar lokal , kulüp gibi gündüzlü 
merkezlerle sinema , tiyatro, gezi gibi organizasyonl ardır. Bu bulgu projenin önemli 
hizmet birimlerinden birisinin Gündüzlü Hizmet Merkezleri olması gerekligini bir 
kez daha kanıtlamaktadır. Sonuç olarak , eve götürülecek destek hizmetlerinin bütün 
bu ihtiyaç ve talepler gözönüne alınarak planlanıp uygulanması gerekti~i açıktır. 

Yaşlılar, yaşlılıkta en uygun bakım yönteminin, forınel yollarla gerçekleştirilme
si konusunda görüş bildirıniştir. Evde Bakım Destek ve Yaşlı Hizmeti Projesi ' nin % 
50 gibi yüksek bir oranda istenmesi, di~er istenen bakım yöntemlerinin de, daha çok 
kurum bak.ı mu ve Gündüılü Hizmet Merkezi tercihi etrafında odaklanması, aile ve 
çocukların bakımı alunda olmanın pek ra~bet görınemesi , kentteki yaşlılan n formel 
yollan daha çok benimseyip tercih ettikleri m göstermektedir. Bu sonuç, Türk aile ya
pısının, kentte geldigi nokta açı sından da çok dikkat çekicidir. Toplumsal değişme ve 
gelişme boyutunu yakalamış orta ve orta-üst gelir grubunda yer alan yaşlılar yüzyü
ze birincil ilişki lerden çok, resmi ikincil i l işkileri tercih eder hale gelmiştir. Buna gö
re , Türkiye kentlerindeki yaşlılar, ihtiyaç duysunlar ya da duymasınlar, genel dünya 
görüşü açısından projeyi desteklemektedir. 

Kentleşmen in tek bir düzeyini temsil eden bir bölgede yapılan bu araştırmanın 
benzerlerini n , kentleşnıenin değişik düzeyle rini temsil eden farklı il ya da bölgelerde 
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yapılması, Türkiye'deki genel yaş lı karakteristigi ilc soru nlarının belirlenmesi açısın
dan önem taşımaktad ır. Özellikle, topyekün bir bölgesel kalkınına hamlesi olarak 
GAP illerini içeren bölgede, diger toplumsal kategorile rin yanında, yaşlı kesiminin 
de sosyo-ekonomik özellikleri ilc yaşama biçimleri ve a lışkanlıklarının belirlenmesi, 
bölge kalkınmasına yönelik projelerin amacına ulaşması açısından önem taşımakta
dır. Bu dogrultuda, 1989 yılı nda tamamlanan GAP Master Planı ve 1997 yılında iş

lerlik kazanmış bulunan GAP Sürdürülebilir Kalkınma Programı incelendiğinde, yö
ne! inen hedef grupları arasında , yaşlı kesimin yer alınadığı görülmektedir. Oysa, bu
gün birçok ülkede, yaşlılar , özel ihtiyaç grubu olarak ni te lendirilmcktedir. Kaldı ki, 
GAP bölgesinde yaşayan y~lılar, bölgenin geri kalınışlığı , bölgedeki hiyerarşinin 
kaulıgı ve bunun karşı sında, yaşanan dönüşüm sürecinin büyük ve uzun erimli olma
s ı nedeniyle, baştan dezavantaj lı kesimi oluşturmaktadır. Yaşlı grubun bu süreçte tü
müyle toplum dışı na atılması ve dcsteklenecek hedef gruplar içinde olmaması ile, 
kalkınına sürecinde bu grubun marjinalleşmesi sorunu gündeme gelebilir. Bu boyut
ta, Güneydogu Anadolu Bölgesi 'nin kalkınma süreci içinde, yaşlı açısından önerile
bilecek görüşler şöyle sıralanabi l ir : 

Bölgede yaşlı ları n güvenli bir ortamda, sosyal ve zihinsel yönden destekleneceği , 

kendilerini geliştirebilecekleri, koruma ve rehabilitasyon hizmetleri alabilecekleri 
uygun kurumsal modellerle ilgil i projelerin oluşturulması gerekmektedir. Bölgede 
güç duruma düşen ve aci l yardıma ihtiyacı olan yaşlıların başvurabilecekleri "Yaşlı 

Danışma Merkezleri" açılmas ı , bu kurumsal modellerden birisi olabilir. Bir diğer 
model ise, Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde, "Kadının Statüsünün Yükseltilmesi ve 
Kalkıııına Sürecine Entegre Edilmesi Projesi" çerçevesinde oluşturulan Çok Amaçlı 
Toplum Merkezleri (ÇATOM) yaşlıları da içine alacak şekilde yeniden düzenlenebi
li r. Bu şekilde yaşlı lar , boş zamanlarını , el becerilcrini ya da diger ugraşlannı degcr
lendircrek, elde edecekleri gelirle, üretim sürecinde yer al abi lirler. 

Bölgedeki yaşlıl ara , alte rnatif hizmet biçimleri sunulmalı , yaşlının bireysel ter
c ihlerine uygun, güvenli bir çevrede yaşamasının koşulları yaratılmalıdır. Bakıma 

muhtaç ya da beden ve ruh sağlıgı yerinde olmayan yaş l ı ların kalabileceği, ihtiyaçla
rına uygun hizmetler alabilecekleri özgün k-uruluşların açılmasına yönelik çalışmal ar 

yapılmalıdır. Bunun yanında yaşlıya, acil saglı k hizmeti, eğitim ve boş zamanlarını 
degerlcndlnne olanağını verecek Gündüzlü Hizmet Merkezlerinin oluşturulması, ön
görülebilecek diğer bir hizm et türüdür. Aynca bölgede, sosyal güvenlik kapsaını dı 

şındaki yaşlılarasosyal yardım uygu l anıaları ile destek verilmeli , 2022 Sayılı Yasa 
ile Eniekli Sandığı Genel Müdürlülıü'nce muhtaç yaşlı ya ödenen aylık miktarı artırı

larak , yaş sı nırı 60'a indirilmelidir. Yeniden yapılanma sürecinde, kent planlarında 
yaşl ıların rahat hareket edebilecekleri bir plan lama şekli gözönüne alınarak , refah dü
zeylerini olumlu yönde etkileyecek politikalann hazırlanması ve uygulanması süreç
le rine aktif olarak kaulımları saglanabilir. 

Bütünsel ve eşitleyiei bir kalkınmaya ulaşılabilınesinde, kalkınma sürecinin dı
şında kalmış ya da yürütülen projelerin etkisiyle sürecin d1şına itilnıi ş toplumsal kc-
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simleri n tanınıp belirlenmesi ve kalkınma sürecine entegrasyon u ö ne m taşımaktadır. 

Bu doğrultuda , bölgede sosyal hiz metle rin planlanmasına ışık tutacak diğer araşor

malar yanında, yaşlılana osyo-ekonomik profilleri ile, ihtiyaç ve beklentilerini sap

tayabilecek araşıınnalara ihtiyaç duyulduğu açı ktır. 
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GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESİNİN SOSYAL 

HAREKETLİLİGE OLAN ETKİ DEGERLENDİRMESİ 

1. Giriş 

Nilay ÇABUK (*) 

Feryal TURAN (**) 

GAP Master Planında ve B ölgenin Kalkınma Senaryos unun ana hedefi bölgeyi 
"Tanma Dayalıllınicat Üssü" haline getirilmek olarak vurgulanmaktadır. Bu hedef 
dog rultusunda, ekonomik yapıyı geliştirerek GAP bölgesindeki gelir düzeyini yük
seltmek ve böylece GAP bölgesi ve diger bölgeler arasındaki gelir farklılıgını daralt
mak; kırsal alanda verimlig i ve istihdam olanaklarını arttırmak; GAP bölgesindeki 
büyük kentlerin nüfus emme kapasitesini geliştirmek bölge kaynaklarının etkili kul
lanımı yoluyla, kendi başına ekonomik büyüme, sosyal istikrarın ve ihracatın teşviki 
gibi ulusal amaçlara katkıda bulunmak, temel hareket noktaları olarak onaya kon
mustur. 

Belirlenen bu hedefler kapsarnındaki GAP projesinin uygulanması kapsamında 
bir dizi araştırma projesi hazırlanmıştı r. Bu araştırmalardan 1994'e dek tamamlanmış 
olanl arı şöyle sıralayabiliriz.: 

1- GAP Bölgesi Toplumsal Degişme Egi liınleri Araştırması 

2- GAP Bölgesi Nüfus Hareke tleri Araştırması 
3- GAP Bölgesi' nde Kadmın Statüsü ve Kalk ınma Sürecine Entegre Edilmesi Araş

urması 

4- GAP Bölgesi Baraj Göl Ay n ası A ltında Kalacak Yörelerde İstihdam ve Yeniden 
Yerleştirerne Sorunları Araştırması 

5- GAP Sulama Sistemlerinin İşletme, Bakım ve Yönetimi Projesi Sosyo-Ekonomik 
Çalışmalar 

Bu çalışmalarla, bölgenin sosyo-ekonomik ve kü ltürel yapı s ın ı anlamaya, bölge
nin sosyal sorunlan nı, genel olarak toplumun ve farklı sosyal gruplan n ihtiyaç, bek
le nti, tutum ve egiliınlerini belirlemeye, kalkınmanın özel hedef gruplannı (özellikle 
dezavantajlı konumda olanlar) tanımlamaya yönelik bir dizi veri toplanmıştır. 

(*) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Cowafya Fakültesi Sosyoloji BöiUmü Ö~retim Üyesi. 
( .. ) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co~nıfya Fakültesi Sosyoloji Bölümü Araştırma 

Görevlisi. 
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1994 yılında araşunna projeleri nin sonuçlannın alınması dogrultusunda GAP 
Bölgesi' nde sosyal ve insani gel işmeye yönelik uygulamalara çerçeve oluşturmak 
üzere bir sosyal eylem planı hazırlamıştır. 

Hazırlanan bu GAP Sosyal Eylem Planı ' nın amaçları şunlardı r: 

• Ekono mik büyüme sürecini sosyal geli şme ile destekleyerek kalkınma sürecini 
hızlandırmak ve dengeli bir kalkınınayı temin etmek, 

• GAP B ö lgesi'ne yönelik sosyal hizm etlerin etkinli~ini ve yayınlıgım artı rarak, bu 
bö lge ile di~er bölgeler arasındaki sosyal gelişmişlik farkını orta vadede en aza 
indirgemek, uzun vadede ise ortada n kaldırmak, 

• Teknoloj ik gelişmelerin toplumsal o larak benimsenebilirligini saglayacak yol ve 
yönte mleri tanımlamak, 

• Bö lge iç indeki farklı sosyal grup ve katmanla rı n kalkınma süreci ile bütünleşme
lerini sağlamak, 

• Kalkınma sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek, 
• Kalkınma çabalarında, planlama aşamasından uygulama ve uygulamalann izleme 

ve degerlcndirme aşarnalanna kadar halkın etkin katkı ve katılurum saglama yo
lunda uygun yöntemleri belirlemek ve hayata geçirerek sürdürüle bilir bir kalkın

manın koşullarını yaratmak, 
• Plancı ve uygulayıcılara ışık tutacak strateji ve politika seçenekle ri üretmektir. 

Görüldüğü gibi GAP Sosyal Eylem Planında temel müdahale alanlarını "örgüt
lenme ve katılım", "nüfus ve yerleşme", "eğitim", "saglı k", "tarımsal yayım", " istih
dam ve gelir" ve "mülkiyet ve arazi kullam mı" konulan gibi ana başlıklar altında top
layabiliriz. 

2. GAP Sosyal Eylem Planını Belirleyen Çalışmalar 

a- GAP Bölgesi Toplumsal Değişme Eğilimleri Araştırması ' ile bö lgenin kırsal 
ve kentse l topluluklannın toplusal profili çıkarılmaya ve bu yapıdaki değişme eği lim

leri saptanmaya çabalanınıştır. Bu ~aç doğrultusunda araştırma, GAP Bölgesi ille
rinden Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep , M ardin ve Şanlıurfa'nın kırsal ve kentsel 
alanlarında yapılmıştır. 

Önemli Bulgular 

Bu araştırmanın sonucu olarak saptananlar şunlardır: GAP Bölgesi toplulukların
da gelene ksel ilişki ve yapılar önemli ö lç üde varlıgını sürdürmekle be raber, toplum 
modernleşme sürecine ginniştir ve bu yolda önemli mesafeler de alınmıştır.. Mo
demleşmenin temel itici gücü tarımsal m e kanizasyon, göç hareketle ri , kentleşme, pa
zara açılma ve kitle i letişim araçlanndaki gelişme olmaktadır. Toplumun önemli öl
çüde değişi me ve yeniliklere açı k olduğu bulgulanmış, kadınların ve genç lerin erkek
lere göre degişime ve yenil iklere daha açık oldugu anlaşılmıştır. 

Sosyal gelişme göstergelerinde iste ne n iyileşmenin gerçekleşememesinin önün
deki teme l e ngellerden biri olarak kı rsal altyapının yetersiz olduğu o rtaya ç ıkmakta-
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dı r. Kırsal alanda fiziksel ve sosyal alıyapının yeterince geliştiri lememesinin önemli 
nedenlerinden biri ise kırsal yerleşimierin dağı nık, parçalı ve düşük nüfuslu bir yer
l eş im dokusu gösıemıesidir. 

b-GAP Bölgesi Niif us Hareketleri Araştırması göç ala n ve veren yerleşim yerle
ri ile göçe katılan haneleri n özelliklerini saptamak ve GAP' ın elkileri ile göç eğilim
lerinde meydana gelebilecek degişmeler üzerinde kestirimlerde bulunabilmek ama
cıyla yapılmıştır. Ayrıca GAP' ın etkileri ile meydana gelecek de~şmelerin daha ön
ce bölgeden göç etmiş haneleri n geri dönüş eğilimlerini n ası 1 etkileyeceği de sapıan
mak istenmiştir. 

Araştırmanın evrenini GAP Bölgesi illerinin kırsal ve ken tsel alanlan ile bölge
nin göç verdiği Adana, İstanbul ve İzmir ilieri oluşturmuştur. Araştırma bölge ille
rinden Adıyaman , Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa'dan oluşturulan ör
neklem biriminde g~rçekleştirilmiş. 

Önemli Bulgular: 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre göçün yönü kuzeydeki dağlık alanlardan 
güneydeki ovalara, kırsal alanlardan kentsel merkeziere ve bölgeden bölge dışı met
ropollere doğrudur. Göçün temel nedeni ise ekonomiktir. Kentsel alanlara göç eden
lerin % 85'i göç ediş nedeni o la rak ekonomik gerekçeleri d ile getirmektedir. 

Kırsal alanlarda göç etme eği limi görilimektedir ve göç etmek isteyenler ağırlık
lı olarak topraksız ve az topraklı hanelerdir. Göçün ilk durağını ise Şanlıurfa veGa
zi antep gibi bölgenin görece büyük şehirleri oluşıurınaktadır. 

Daha önce bölge dış ına göç e denlere gelince, bunların % 23 'ii bölgeye geri dön
me eğilimindedirler. Köylerinde toprağı olanların% 46'sı geri dönmek isıerken top
raksıziann % 15' i geri dön me eğilimindedir. 

Sonuç olarak GAP'ın gerçekleşmesi ile beraber, sulama dış ı alanlardan sulamaya 
aç ılan alanlara doğru kalıcı ve mevsimlik göç, kı rsal alanlardan bölge içi kentsel 
alanlara doğru bir göç yaşanacağı beklenmektedir. Ayrıca daha ö nce bölge dışına göç 
edenlerin de önemli bir k.ısmın1n bölgeye geri döneceği bekle nmektedir. 

c-GAP Bölgesi' nde Kadının Statüsü Ve Kalkınma Sürecine Entegre Edilme
si Araştırması bölge kadınını çevreleyen sosyal, ekonomik ve kül türel koşulları , bu 
yapıdan ve bireysel özelliklerden kaynaklanan sorunl arı, kadının gelişmesini engel
leyen süreçleri ve kadınların beklenti ve ihtiyaç larını saptayarak , kadın ın sıatüsünün 

yü kselti lmesi, kal kınma sürecine katılımı ve nimetlerinden d aha fazla yararlanması

nı sağlayıcı yolların beli rlenmesi amacıyla yapıl mıştır. 

Araştırma bölgeyi temsilen Adıyaman , Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlı

urfa illerine bağlı 13 kentsel ve 81 kırsal yerleşim yeri nde yapılmıştır. 

Önemli Bulgular: ı 

Kırsal alanda görilşü len hanelerio % 48'inin temel geç im kaynağı bitkisel üretim
dir. Tarımsal üretimde hanelerin % 73'ü emek gücü olarak hane bireylerini kullan
maktadır. Dışardan ek ücretli işçi kullananların oranı ise sadece% 18 'di r. 
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Görüşülen hanelerio% 42'sinde hanenin erkek üyeleri dışarıya mevsimlik çalış
maya gitmektedirler. Görüşülen kadıniann ise sadece % ll ' i mevsimlik göçe kaul

maktadır. 

Kadıniann yer aldıgı tanmsal işler ise; hasat (%54), tohum temizleme (%335), 
çapa (%27) ve ürün depolama (%24)dır. Pazarlamada ise kadınlar hemen hemen hiç 
yer almamaktadırlar (% 1). Kadınların tarımsal faaliyetlere kaulırru genel olarak top

rak ve hane büyüklügüne, teknolojik düzeye ve ürün desenine göre değişmektedir. 

Emek yoğun ürünlerde kadının tarımsal faaliyedere katılımJ artmaktadır. Çekirdek 

aile oranı kırsal alanlarda % 60, kentsel alanlarda ise % 69'dur. Geniş aile oranı ise 
kırsal alanlarda %24, kentsel alanlarda % 13'tür. Görüşülen kadıniann ortalama ilk 
evlenme yaşı kırsal alanda 17, kentsel alanda ise 17.5' ıir. Akraba evliliği ise kırsal 

alanlarda % 54, kentsel alanlarda ise % 36 oranında gözlenmiştir. 

Hem kentsel hem de kırsal alanlarda kadı nların egitim düzeyi düşüktür. Okuma
yazma bilmeyen kadın oranı kırsal alanda% 76, kentlerde ise % 45'tir. 

Kadınların kırsal alanda% 64 'ü, kentsel alanda ise % 50'si çeşitli sağlık problem
leri olduğunu belirtmektedir. 

Kadınların kararlara katılımı yaşı büyüdükçe, ogulları büyüyüp evlendikçe art

maktadır. Fakat her durumda kararlara kaulım ev içi işlerle sınırlı kalmaktadır. 

Kadınlar statü aruş ını gelirde aruşa, dayan ıklı tüketim malları sahipliğine, eğitim 

ve iş sahi bi olmaya, iş-güç sahibi oğul sahibi olmaya baglamaktadırlar. 

d- GAP Bölgesi Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Yörelerde İstihdam Ve Ye
niden Yerleştirme Sorunları Araştırması'nın amacını da s(Jyle tanımlayabiliriz: Gü
neydoğu Anadolu Projesi'nin temel hedeflerinden birisi, Dicle ve Fırat havzalarında
ki su ve toprak kaynaklarının geliştiri lerek, yöre insanının gelir düzeyinin artınlma
sıdır. 

Büyük fiziksel yaıınmlar içeren her kalkınma projesinde olduğu gibi, GAP'ın da 
birtakım toplumsal kesimler üzerinde kaçınılmaz olumsuz etkileri olabilecektir. Bu 
kesimlerin başında, yerleşim yerleri ve başta toprak olmak üzere geçim kaynakları 
baraj su ları alunda kalacak olanlar gelmektedir. Bu nüfus, yeni yerleşim yerlerine ıa

şınma, yeni geçim kaynaklan bulma ve yeni bir yaşama uyum sağlama sorunlarıyla 
karşı karşıya kalacaktır. 

Bu sorunların varlıgından yola çıkılarak bu yörelerde İstihdam ve Yeniden Yer
leştirme Sorunları Araştırmalannın yapılması da öngörülmüştür .. 

e-GAP Sulama Sistemleri İşletme Bakım Ve Yönetim Projesi Sosyo Ekonomik 
Çalışmalar sulamaya dayalı bir sürdürülebilir tarımsal kalkınma için bölge koşulla
rına uygun ve katılımcı bir işletme-bakım ve yönetim modelinin geliştirilmesine yö

nelik sosyal değişkenierin saptanması amacıyla yapılmıştır. 
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Ö nemli Bulgular: 

Bölge kırsal toplulukları hızlı bir dönüşüm geçirmektedirler. Sulama bu dönüşü
mün temel nedenlerinden biridir. Sulanan alanlardaki çiftçiler diger çiftçilere göre 
daha rasyonel davranışlar geliştirmeye başlamışlardır. Sulama ile birlikte aşiret türü 
örgütlenme ve büyük toprak sahipligi çözülmekte, yerini orta büyüklükte aile işlet
melerine bırakmaktadır. Bölge genelinde topraksız çiftçi oranı % 40 iken, araştırma 
bölgesinde bu oran% 34'e düşmektedır. 

Bireysel çiftçiler tarafından sulama yatınmlan yapılmamakta, bu yatınnılan dev
Ietin yapması beklenmektedir. Bunda geleneksel devlet baba zihniyeti kadar finans

man ve egitim yetersizligi ve ortaklaşa iş yapma alışkanb~ının olmaması etkili ol
maktadır. 

Çiftçilerin % 49'u sulama gruplan oluşturma konusunda kendilerine güvenmek
tedirler. % 53'ü ana kanallardan devletin sorumlu olması gerektigini düşünmekte,% 
78 gibi büyük bir oran ise tarla içi kanallann işletme ve bak ı m sorumlulugunun çift
çilerde olması gerektigini düşünmektedir. Köy muhtarlannın % 76'sı kanallann ba
kım ve temizligini çiftçilerin yapabilecegini ve aynı grubun %62"i sulama paralan
nın çiftçiler tarafından toplanabilecegini düşünmektedirler. Bu veriler katılımcı bir 
işletme-bakım ve yönetim modelinin uygulanabilirligini göstermektedir. 

3- Şanlıurfa-Harran Ovala nnda Sulamın Ortaya Koyduğu Sosyal Hareket
lilik 

GAP projesinin uygulanması ile birlikte kaçınılmaz olarak bölgede sosyal, eko
nomik, kültürel degişmel er başlamış bulunmaktadır . Söz konusu olan bu projenin 
hedeflerinden biri de su ve toprak kaynaklarını sulama, kent hizmetleri ve sanayi kul
Ianırru için geliştirmek ve yönetmektir. 

Bu çalışmada, özellikle kanaletli sulamanın başladığ ı I 995 yılı bizim için Şan
lıurfa-Harran ovalarında yaşayan bölge insanının miladi tarihi olacaktır. 150 000 
hektar alanın su lanması da bu proje içinde hedeflenmiştir. Bunun öncesi ve sonrası 
yı ll ar bu bölgenin sosyal hareketliligine bir degerlendirme profı li yaratacaktır. 

Özellikle, karşı l aştırma verilerini yukarıda sözünü ettiği mjz sosyal eylem planın 
hazırlanması için yapılmış olan araştırmaların sonuçlannda o rtaya konulan nitel ve 
nice! veriler ile 1995 sonrasında ve özellikle de bizimde içinde bulundugumuz "Şan
lıurfa-Harran Ovaları Tarla-içi Geliştirme ve Köy Geliştirme Projesinin" sosyal de
~erlendirme bulguları, GAP' ın sosyal hareketlilige olan etki değerlendirmesinde 
ış ık tutacaktır. 

Kısaca bu çalışmaların bize sergi lediği tablo içinde bu türden projelerin olumlu
lukları ve olumsuzlukları birlikte taşıdıgını görmekteyiz. Şimdi de Şanlıurfa ili kap
samı nda sulama öncesi ve sulama sonrası ekonomik ve sosyal yapıyı analiz edecek 

o lursak nasıl bir gelişim ve de~işiınle karşı karşıyakaldığımızı daha ayrınuda izleye
biliriz. 
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Bu çaJışmaının genel amacı, bölgede sulamaya açılmış ve açı lacak olan tanmsal 
etkinlik aJanı içindeki, tarla içi hiı:metler ve köy geliştirmeye ilişkin girdi ve hizmet
lerin farklı toplumsal konumdaki kes imleri nasıl ve ne derecede etkiledigi , bu kesim
lerin var olan degişim ve dönüşümü nasıl aJgıladıklan , bu hizmet ve etkinWdere iliş
kin katılımlan ve beklentileri saptamaktır. 

Çallşmada, farklı toplumsal konumdaki kesimlerin sahip oldugu bileşenler bir bü
tünlük içerisinde kategorileştirilmiş , köyler arasında karşılaştırmal ı o larak analiz 
edilmiştir. Bu degerlendirmeler ışıgında , proje alanının bir yapısal profili sergilenir
ken, bu yapıdaki proje kapsamındaki tarımsal modernizasyon ve tarla içi ve köy ge
liştirme hizmetlerinin gelişmesi ve yayılmasının etkileri çerçevesinde ortaya çıkacak 
değişmeler ve bu değişmeterin doğrullusu ve hızları da belirlenmeye çaJışılrruşur. 

1985 yılında ilin nüfusu 795 034 iken, yıllık onalama% 4, 6'lık bir artış hızı ile 
1990 da 1 00 I 455'e ve 1990-97 yıllan arasında ise yıllık ortalama % 5.2 lik artış 
ile. I 311 334'e ulaşmıştır . Bu dönemde yıllık toplam nüfus artış hızı hem Türkiye 
ortalamasının (% 2,1), hem de GAP Bölgesi ortalamasının(% 3 ,4) üstünde olmuştur. 
1 995'deki nüfus (I 243 600) yıllık ortalama % 4,1 'lik bir artış hızı ile 1998 'de 1 428 
300 ulaşmıştır. Ayrıca aynı dönemdeki kentsel nüfusun yı llık ortalama hızına da 
baktığımLZda, il bazında % 6,3, GAP Bölgesinde% 5,7 ve Türkiye 'de % 4,3 ile kar
şılaşmaktayız. Kırsal kesimdeki ayn ı dönemli yıllık anış oranına baktığırruzda bu 
oran il için% 2,6, GAP Bölgesi için % 1.1 ve Türkiye genelinde ise% -0.5 dir. 

Şanlıurfa ili 1 I ilçe merkezi, 772 köy ve I 646 köy alıı yerleşmeden oluşmakta

dır. İli n toplam nüfusu 1997 yılı veri lerine göre, 1 31 1 334 ve bunun 792 068' i il ve 
ilçe merkezlerinde, 519 266'sı bucak ve köylerde yaşamaktadır . Şanlıurfa ilinde or
talama hane.halkı büyüklüğü ise 6 ,74 dür( ı 990). Proje kapsarnındaki evrende yer 
alan ı 78 köyün toplam hane sayısı 12 87 1 ve örnekleme giren 35 köyün toplam ha
ne sayısı 2.001 ve örneklernde ortalama hanehalkı büyüklüğü 6,6 olarak saptanmış
tır. 

Nüfusu yaş gruplan dağılımı içinde ele aldığımızda şöyle bir tablo sergilemekte
dir; 1990 yılı verileri ışığında, 0-14 yaş grubu toplam il nüfusunun % 47 ,9'unu, 
15-64 yaş grubu % 49,7'sini , 65 yaş ve yukansı ise % 2,6'sını oluşturmaktadır. Gö
rüldü gü Şanlıurfa ili bölgenin genç nüfusa sahip olan illerinden biridir. 

GAP Bölgesinde iç göç oranl arı, 1980-85 yı llan arasında ülke düzeyinde düştü
ğü halde bölgede artmıştır. İç göçler daha çok Gaziantep ve Oiyarbakır'a yönelmiş
tir. Ancak 1975-80 dönemi ile 1980-85 dönemi iç göç oranları açısından karşılaştı

rıldığında Şanlıurfa ve Mardin illerinin oranlarında artış gözlenmişti r. Dış göç oran
larını iller bazında bakuğımızda bu bölgedeki , 1975-80 döneminde Şanlıurfa, Mar
din ve Adıyarnan en yüksek oraniara sahip iken, 1980-85 yılları arasındaki dönemde 
ise Siirt, Adıyaman ve Mardin öncelikli olmuştur. 

1995'de 'GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araşunnası 'nın da (O.D .T.Ü Sosyolo
ji Bölümü) ortaya koyduğu gibi, en çok göç alan merkezlerin başında Gaziantep gel
mekte ve bunu sıras ıyla Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin izlemektedir. 
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GAP dışındaki merkeziere göç veren illerin başında ise Şanlı urfa , Mardin ve Diyar
bakır gelmektedir. 

ı 990 verileri ışıgında bu ilin iktisaden faal nüfusunun % 7 ı 'i tarım,% 20'si hiz
metler, % S'i inşaat ve% 4'ü imalat sanayinde çalışmaktadır. Nüfusun% 49'u gizli 
işsiz konumunda ücretsiz aile işçisi iken , %26'sı kendi hesabına çalışmakta,% 25 'i 
ücretli olarak istihdam edilmektedir. · 

Göç Egilimleri 

Şanlıurfa-Harran Ovalannda sulamanın başlamasından sonra uygulanan tarımsal 
bitki deseni a~ırlıklı olarak pamuk ürününe do~ru hızla degişmiştir. Bu degişim , be
raberinde işgücünün istihdamını etkilemiştir. Aynı zamanda göç egiliminin yönün
de de etkileri olmuştur. 

Çalışmanın örnekiemi kapsamındaki 35 köy muhtarı (köy m uhlarının bulunmadı
gı durumlarda muhtar azalan) ile yapılan görüşmeler sonucunda, köy genel bilgi an
ketin in sonuçlan çerçevesindeki degerlendinnelere göre, köylere son beş yılda yerle
şen hanelerio varoldugunu bildiren köyleriooranı % 21 'dir. Köyleredışandan mev
simlik işçi geldigini bildiren köylerin oranı % 83'dür. Muhtarların beyanına göre 
bunların % 38 'i Urfa'dan, % 24'ü ise çevre köylerdendir. Bu köylere mevsimlik iş
çi olarak gelenlerin çogunlugu (% 72) özellikle pamuk toplama zamanında gelmek
tedir. Muhtar görüşmeleri sırasında özellikle vurgulanan noktalardan biri de: çocuk
ların daha önceleri aileleri ile birlikte yaşadıklan mevsimlik göç nedeniyle okula de
vam etmedikleri, onlarla birlikte Adana ve Hatay vb. yerlere çalışmaya gittikleridir. 

Topraksızlık ve geçim ı.orlugu göçlin en önemli nedenidir. Örnekiemi oluşturan 
köylerde yapılan görüşmelerde , hanehalkı reisierinin çogun lugunun (% 79,5) o kö
yün yeriisi oldugu ortaya çıkmıştır . Görüşülen kişilerin % 20,5'i ise yakın köylerde 
veya şehirde (görüşülen kişi lerin% S'i Kahramanmaraş dogumludur) dogmuştur. 

Bu sayı lar kırsal alan içindeki çok düşük düzeyde görülemeyecek bir göçü orta
ya koymaktadır. Kır içi olarak adlandırılabilecek bu göçün nedenlerinin başında ge
çim zorıugu (% 38,8) gelmektedir. Topraksızlık (% 25) ve iş degiştinne (% 15,5) 
bunu izleyen başlıca nedenler arasındadır. Bu nedenlerle ortaya çıkan göç, GAP uy
gulamalarının yöredeki tarımsal üretimde yarauıgı degişimlerin bir sonucu olarak 
degerlendirilebilir. 

• 'Ben buralı degilim, Suruç'da dogdum. Ne toprak ne de iş vardı orda, bur

da pamuk işi oldugu için ben de aldım çolugıı çocugu geldim bu köye, işte gör

dagan gibi şimdi burda geçinip gidiyoruz ..... " 

Kaynak: Topraksız bir köylü ile derinlemesine görüşme 
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Sulama gelmeden önce yöredeki ıopraksıı;lamı büyük bir btilümü ve toprak sa
hibi olanlarm da bir kısmı yaklll illerde tarım işçisiydi .• Bölgeye su gelmeden önce 
topraksız kesimin tarım işçisi olarak ve toprak sahibi olaniann da o/o 47'sinin daha 
önce kısa aralıklarla da olsa çalışmak için çevre iliere gitmiş olduklan saptanmıştır. 
Şu anda kendi toprağını ya da başkasının toprağını işleyenlerin, işledikleri toprak bü
yüklü güne bağlı olarak geçmişte göç edenlerin oranianna bakıldıgında, 0-100 da top
rak işleyenler % 79 iledaha önceden göçe katıldıklannı beyan ederken, 10 !+da top
rak işleyenler ise % 20 oranında geçmişte başka yerlere çalışmaya gittiklerini belirt
mişlerdir. Görüşülen hane reisierinin bilgileri ışığında, daha önceden aileleri ile bir
likte başka iliere gidenlerin oranı o/o 35, sadece hanehalkı reisierinin dışarıya başka 
yerlere çalışmaya gittiklerini bildirenierin oranı ise %5l'dir. Öte yandan toplulaştır
ma, sulama ve tesviyenin yapıldığ ı alanlardan görüştüğümüz 126 kişiden (toplam gö
rüşü i en 450 hane reisinin % 28) geçmişte göç edenlerin oranı % 61 olarak saptanır
ken bu gün ise bu hanelerden ancak% 13 'ü şu anda evden dışarıda çalışmaya gitmek
tedir. Bunların sulama öncesi dönemde, tarım işçisi olarak geçici olarak çalışmaya 

gittikleri illerin başında öncelikli olarak Adana ve Hatay gelmektedir. 

Tarımsal üretimdeki dönüşüm mevsimlik işçi göçünün yönünü degiştirnıiştir. 

GAP çerçevesinde sulamanın devreye g i rmesi yöredeki ürün desenini değiştirdiğin
den, önceleri çalışmak için Adana ve Hatay gibi iliere gidenlerin artık büyük oranda 
yörede çalışmaya başladıkları görülmektedir., Görüşülen kişilerin geçmişte %70,4'ü 
pamuk ve narenciye toplama işi için ad ı geçen iliere giderken, bugün bu oran % 
ll,6'ya inmişti r . Şu anda kendi toprağını işleyen ya da işletenler! e başkası nın topra
ğını işleyen hane reisieri % 88,4'ü şu anda 'evden dışanda başka yerde çalışmaya gi
den var rru ?' sorusuna hayır yanıtı vermişlerdir. Aynı zamanda görüşüten 450 hane 
reisinden hiç toprak işlemeyen 69 kişinin % 70'i geçmişte mevsimlik göçe katılmış 
iken bugün bu oran% 9'a düşmüştür. B u kişiler genellikle kendi bölgelerinde sula
ma sonrasında daha kolay iş olanaklan elde ettiklerinden dolayı -sulama, çapa, pa
muk toplama vb.- dışanya gitmediklerini beyan etmişlerdir. Mülkiyetinde toprak bu
lunmayan 252 kişinin geçmiş dönemde başka yerlere çalışmaya gitme oranı % 67 
iken bu gün bu oran %14'de düşmüştür. Bu kişiler bugün büyük bir oranda kendi 
köylerinde yüıdeotuzcu sistemle başkasının toprağını işlemeye yönelmekle ya da ai
lesi ne ait topraklarda çalışmaktadır. 

Şu anda evden dışanda çalışmaya gidenlerin bulunduğunu bildiren % l 1 ,6'lık 
oranda olan kişilerin % 25,5'i Adana'ya giderken %17'si Şanlıurfa sırurları içinde 
mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. Buna karşılık görüşme yapılan 35 köyün % 
83'ünde ci var köylerden, ilçelerden gelen mevsimlik işçiler bulunmaktadır. Bu köy
lerdeki mevsimlik işçiler özellikle Şanlıurfa (% 32) ve sulamaya açılmarınş civar 
köylerden ve ilçelerden (% 20) dir. Genellikle Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak 
bu köylere gelenler, gecekondularda yaşayan, barajın yapılması ile köyleri su alunda 
kalanlar ve farklı yerlerden göç etmiş kırsal kesim insanıdır. Öte yandan Suruç ve 
Maraş'tan gelenler de, görüşme yapılan köylerde genellikle başkasının toprağını ki
ralayan ya da yüzdeotuzcu işletme sistemi ile toprağı işleyen topraksız köylüler ol
maktadır. Bütün bu rakamlar yöredeki işgücünün dışarıya yöneliminin oldukça aza!-
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dıgını ve buna karşın projenin, su lamanın bulunmadıgı ci var köy ve ilçelerdeki top
raksız kesime istihdam yaratugını göstermektedir. Bu kişiler pamuk ekimi zamanın
da köylere gelip 8-9 aylık süreler ile topra~ını işledigi kişilerin onlara sundukları tek 
gözlü ve genellikle tarla başlannda ya da toprak sahibinin evinin yakınlarındaki yer
lerde barınmaktadır. Bu türden bir mevsimlik göçti yaşayan hane reisieri genellikle 
aileleri ile birlikte bu göçe katılmakla ve aile emegini yogun olarak kullanmaktadır. 
Bu süreç içindeki geçimlerini, ıopragını işledikleri kişilere ürün hasadında ödemek 
koşulu ile borçlanarak gerçekleştirroektedirler. 

Yukandaki açıklamalardan da anlaşıldıgı üzere GAP kapsaınında ortaya konulan 
tarımsal modemizasyon çalışmalarından biri olan ve özellikle de tarımsal üretimin 
yapısını degiştirmede belirleyici faktör olan sulamanın bölge insamna ve bölge eko
nomisine katkısı oldugu görülmektedir. 

Çünkü, böyle bir degişme, yöre insanının sosyal ilişki parametrelerini ve yaşam 
biçimini göreli de olsa olumlu yönde etkilemektedir. 

• Daha önceleri Adana 'ya, Haray'a giderdi k, o sıcak havalarda çadırlarda 

yaşardık. Cilndi/z içine giritmeyecek cehennem gibi sıcak olurdu, su yok, doğ

ru dürilst yıkarıamazdık, pislik içinde olurduk. Bir de tanınıadığ11nız kişilerle iç 

içe olurduk. Ayrıca bir de gtiziiml/z arkada kalırdı, yaşlımız hastam ız köyümiiz

de kalırdı. Şimdi artık, ktiyümiizde , evimizde kalarak çalışıyoruz. 

Kaynak: Topraksız köylünün karı sı ile derinlemesine görüşme 

SONUÇ 

Bu degişiın , beraberinde işgücünün istihdamını etkileyerek yörenin daha öncele
ri başka iliere gönderdigi mevsimlik işgücünü bölgede tutmaya başlamıştır. GAP 
Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması sonuçlarında örneklemdeki köylerden % 
42,5'i civar köylerden mevsimlik göç almaktayken, proje kapsamında uyguladıgı
rruz alan çalışmasında yer alan köylerden % 83 'ü ci var köy ve ilçelerden mevsimlik 
işçi göçü almaktadır. Bu köylere mevsimlik işçi olarak gelenlerin ço~unlugu (% 72) 
özellikle pamuk toplamaya gelmektedir. Bulgular şunu göstermektedir ki , bölgenin 
sulamaya açılınası ve tanmsal üretimdeki gelişme ve dönüşümler bölgedeki göç ol
gusunu tersine dönüştürmektedir. Çünkü araştırmamuz kapsamında uygulanan Köy 
Genel Bilgi Formu Anketi ve Hanehalkı Anketi çerçevesindeki bulgulara göre, böl
gede mevsimlik işçi göçü yönünü degiştirmektedir. Daha önceleri, sulamaya açılan 
alan içinden görüşülen kişilerin % 70,4'ü Adana ve Hatay gibi iliere pamuk topla
maya giderken, bu gün bu iliere gidenlerin oranı %1 1,6'ya inmiştir. 

Tarımsal bitki üretimi o larak pamuk yetiştirilmesinde, en yogun şekilde mev-
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cut olan tarımsal işletme tipi olarak karşımıza yüzdeotuzcula r çıkmaktadır. 

GAP Bölgesi'nde Nüfus Hare ke tleri Araştırması sonuçlarına bakılacak olur
sa, araştımıa kapsamındaki köy lerde toplam hanelerio içinde ba~kasının top
rağında ortakçılık yapan hane leri n oranı %27 iken, yaptığımız çalışma kapsa
mına giren köylerdeki görüşülerı hanele ri n içinde başkasının toprağını işleyen 
aile oranı % 56 olarak görülmüştür. Toprak sahibi olup da topraklarını kendi
leri iş lemeyenler genellikle bu toprakları yüzdcotuzcu o larak adlandırılan or
takçılık sistemi ile iş ietmektediri er. 
Köyleri n ortak en önemli sorunu içme suyudur. Görüşülerı hanehalkı rei leri
nin ve köy muhtarlarının köye getirilmesini istedikleri hizmetlerin başında yer 
almaktadır. 

Köylerdeki alı yapı hizmetlerinin yetersizliği sağlık sorunlannı pekiştirmek

tedir. Özellikle çocuklarda sağlık sorunlan daha yoğun olarak görülmektedir. 
Tarımsal üretim içinde önem li bir yeri olan kadın emeğin e g itimi oldukça dü
şüktür. Bu emeğin eğitim düzeyindeki eşitsizliği geleneksel degerie rden kay
naklanmaktadır. 

Ayrıca küçük toprak sahibi olanlar da sulamayla birlikte, kuru tan m üretimin· 
den daha fazla gelir getiren sulu tarımda, endüstriyel bitki olan pamuk yetiş· 

tirme ile daha önceki döneme göre göreeel i bir gelir artış ı yaşamaktadır. 

Bölgede meydana gelen dönüşüm ve değişimler kendi toprağı nı işleyenleri 

daha fazla etkilemesine karş ın bunlardolaylı olarak topraksız kesimi de olum
lu yönde etkilemektedir. Başkasının toprağını işleyen yüzdeotuzcular görece
li de o lsa geçmiş dönemdeki çalışına koşulları ve kazançları ile karş ılaştırdık· 
larında kendi yaşamlarındaki degişikliği ifade etmektedirler. 

Kaynakça 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıgı ,GAP Bölgesi niifus Hareketleri Araştırması. 

ODTÜ Sosyoloji Bölümü, Ankara: 1994. 
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GAP B ö lge Kalkınma İdaresi Başkanlığı , GAP Bölgesinde Toplumsal Değişme Eği· 
Jimleri Araştırması, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara: 1993. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıgı Şanlıurfa-Harran Ovalarında Tarla-İçi rt 
Köy geliştirme Projesi Sosyal Degerlendirme Raporu, SU-YAPI , OSU ve 
KKGV, Ankara: 1999. 
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DOGAL AFETLER 

Özgül ŞANTAY (*) 

I-GİRİŞ 

Nerede, ne zaman, ne ö lçüde, nasıl ve ne türde olacagı bilinerneyen doğal afet

ler, varolduğu günden beri insanların can ve malına yönelik en büyük tehlikedir. 

Can ve mala yönelik diger tehlikeleri (düşman saldırısı ve yangınlan) önlemek in
san ve insanlık için imkan dahilinde ise de, doğal afetierin önlenmesi her zaman 
mümkün olamamaktadır. Zira doğal afetierin bazıları önceden bilinebilmekte ise de 
bazıları ani ve hiç beklenmedik zamanlarda ortaya çıkmaktadırlar. Ancak, hiçbir afet 
"önlenemez" veya "etkileri azaltılamaz" diye düşünülmemelidir. Doğal afet "İlahi 
takdir" değildir. Araştırmalardan, gözlemlerden ve deneyimlerden edinilen bilgile r 
birleştirilerek ve çağdaş teknolojiden yararlanılarak afetierin etkileri azaltılabilir ve 
can-ma l kaybı en az düzeye indirilebilir. 

Kaçı lamayacağı ve yüzde yüz önlenemeyeceği içi n bazı önlemler alınarak bu 
büyük tehlikeyle (doğal afetler le) iç içe yaşamak insanlık iç in zorunluluk olmakta
dır. Bu konuda insana düşen görev; gerekli ön lemleri önceden alarak tehlike ile iç içe 
yaşamak, bilim ve tekniğe düşen görev; insan için tehJjkesi az yaşam sağlamaktadır. 

Ülkemiz, dünya üzerindeki konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle uzun yıllardan 
beri büyük afetieric karş ılaşrruş ve bu yüzden can ve m al kaybı yanında sosyal-eko
nomik gclişmemizde küç ümsenemeyecek duraklamalar meydana gelmiştir. 

Bu bağlamda, az geJjşmiş bir bölgeyi ( 9 il ve yaklaşı k 10 milyon nüfusu doğ
rudan ilgilendiren) kalkınd1 rmay ı amaçlayan GAP B ö lge Kalkınma İdaresi Baş
kanlığı , topraklarının % 35' i 1. derece % 50'si 2-3 . derece ve % IO'u 4. dere
ce deprem kuşağında bulunan GAP Bölgesinde, sosyo-ekonomik , kültürel , sağ
lık , eğitim ve diğer sektörlerde kalkınınayı desteklem ekle , sürdürülebilir insani 

gelişmeyi sağlamayı hedeflemektedir. 

Bu kalkınma hamleleri sırasında doğal afetierin neden olacağı olumsuz etki
leri en aza indirmek için gerekl i önlemlerin önceden alınması ise artık bir zorun
luluk olmuştur . Çünkü Marmara depreminde yaşananlar konunun önemini çok acı 
sonuçlarıyla bir kez daha gündeme getirmiştir. 

(*) GAP Bölge Kalkınma İdaresi , Uzman. 
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Bu nedenle "Kalkınma Sürecinde Sosyal Hiı.met " konulu sempozyumda, GAP 
bölgesinin cografi öıelligi düşünülerek, "Dogaı Afetler, Krize Müdahale ve Kriz 
Yönetimi" başlıgı alunda konunun incelenmesi gerekli görülmüştür. 

ll-TANlMLAR 

DOGAL AFET: Aniden veya belirli bir süreç içerisinde meydana gelen, yerle
şimi, üretimi, alt yapı , ulaşım, haberleşme gibi genel hayatın zorunlu vasıtalannı ve 
akışını bozacak ölçüde meydana gele n dogal yer ve hava hareketleridir. 

AFET BÖLGESİ: Dogal afetin olumsuz sonuçlanndan ciddi boyutlarda elkile
neo ve yetk.ili lerce acil yardım ihtiyaç duyulduguna "Afet Bölgesi" ilan edilmesi şar
tı aranmaksızın, dogal olarak ortaya çıkan bölgelerdir. 

ACİL YARDIM: Afet bölgesine, yetkili ve sorumlu kuruluşlar tarafından afe
tin vukuunda başlayan ilk yardımlada birlikte afetin sona ermesinden itibaren 15 
g ün süre ile devam edecek ve gerektig inde uzatılabilecek süre içersinde afetzedele
rin kendilerine yeterli hale gelmelerine olanak verecek saglık, iaşe, banndırma ve 
korunmalarıyla ilgili yardımlardır. 

ID- ACİL Y ARDlM GEREKTiREN DOGAL AFETLER 

ı - D eprem(yer sarsınusı) , 

2- Su baskını(sel) , 

3- Kaya düşmesi , 

4- Toprak kayması , 

S- Çıg, 

6- Kuraklık, 

7- Fırtına, Kasırga , Tayfun,Tomada, 
8- Volkan patlaması, 
9- Yangın , 

!O-Baraj patlaması, 
1 ı-Hava,su,çevre kirlenmesi , 
12- Sınai kazalar, 
ı 3- Ulaşı m(karayolu-demiryolu ,hava ,deniz)kazalan. 

Yukanda 9,ıo , ı 1,12,13. sırada sayılan afetler, dogal afetler kapsamına; genel 
hayatı etkiledigi ve dogal afetieric sonuçta birleştigi için sayılmıştır. 

Sebebi ve çeşiti ne olursa olsun gerekli önlemler alınmadan dogaı afetlerden ko
run mak mümkün olmadı~ı gibi, can ve mal kaybı de her zaman büyük olmaktadır. 

Zira afet sözcüJıünün karşıtı, her zaman ve her yerde çok büyük kayıptır. 

Ülkemizde sık sık görülen dogal afetlerden "deprem" özellikJe son aylarda çok 
büyük can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Bu nedenlede konuyu daha kapsarn
lı incelemekte yarar bulunmaktad ı r. 

Deprem'i kısaca tanımlarsak Arzın içindeki bir noktada meydana gelen kınlma
nın dogurdugu sismik dalgaların arz yüzeyine kadar ulaşarak onu sarsmasıdır. 
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Depremierin oluşmasına ilişkin çeşitl i teoriler ortaya aulmıştır. Oluşumundaki 
sebep ne olursa olsun insanog lunun depreme ilişkin tek umudu "Depremi önceden 
haber veren" bir cihazın keşfıdir. (Şu an deneme safbasında olan bu cihaz depre
mi 10-15 saniye önce haber vermektedir.) 

Ancak, deprernin öncede n bilinmesi can kaybı m belki önleyebilir ama önceden 
gerekli teknik önlemler al ınmamışsa yu n ekonomisine verecegi zarar asla önlene
meyecektir. Bu konuda as ıl olan, depremin önceden bilinmesi yarunda halkın bilgi 
sahibi edilmesi ve teknolojik destegin saglanmasıd ır. 

Ülkemizde depremi ö nceden haber alma ıeknigi henüz araşurma saflıasında ise 
de, afet bölgelerinde yapılacak yapılar ile ilgili Yönetmelik çıkarılmıştır. (9.6.1975 
gün ve 15260 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmışur.) 

Aynca, Bayındırlık ve İskan Bakanlıgı'nın öncülügünde deprem bölgeleri ne uy
gun dayanıklı yapılar yapılmakta ve projeler geliştirilmektedir. Bu çabalara hız ve
rilmelidir. Çünkü deprem, sadece can ve mal kaybına neden olmakla kalmaz, ay
nca baraj patlamalan na, taşkın sulara, yangınlara, kaya düşmelerine, çıg ve yer 
kaymalarına da neden olur ki, bu etkisi bazen dogrudan meydana getirdigi zarardan 
da daha büyük olabilir. D e premin başka zararlan da vardır . Ömegin; salgın hasta
l ıklara, şok , işsizlik, ulaşım ve haberleşmede aksaklı k , insanlar üzerinde psikolojik 
bozukluklar, sakatlık, öksüz kalma v .s. gibi . 

DEPREM ve DEPREMİN NEDEN OLDUGU SORUNLAR 

1- Altyapıyı bozarlar, 

2- Şok tesiri yaratırlar, 

3- Ölüm, sakatlık ve öksüz kalma gibi, sosyal sorunlara yol açarlar 

4- Bulaşıcı ve salgın hastalıkların (Tifo, tifıis , sanlık, veba v.b.) çıkmasına neden 
olurlar. 

5- Yörenin ekonomik yapısını bozarlar. 

6- Devletin planladıgı yatınmJan gecikıirirler. 

Dogaı afeılerle ilgili yürürlükteki temel yasa 4133-7269 Sayılı Kanun 'dur. 
(Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak T edbirlerle Yapılacak Yar
dımlaraDairKanun'dur.) Yasa53 maddedir. 17.7.1968 Tarih ve 1051 Sayılı Yasa 
ile bazı maddeleri degiştirilmiş ve bazı maddeler eklenmi.ştir. 

"Afetierin Genel Hayata Etkinliğine Ilişkin Temel Kura llar Hakkında Yönetme-
lik" 

2 1.9.1968 tarih ve 13007 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüge gir
miştir. Maddenin sonunda, afet meydana gelmesi halinde acil önlemlerin alınma
sında valiler yetkili kılınrruşur. 
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Yasanın degişik 2. maddesi, su baskiniarı ve diğer afetler için koruyucu önlem
ler getirerek, ilgili kuruluşlara görev taksimi yapmıştır. Yasaya göre; su baskını
na maruz yerlerin Devlet Su İşleri ' nin ba~lı olduğu Bakanlıkça, diğerlerinin ise Ba
yındırlık ve İskan Bakanlıgı'nca tespiti ve haritalarının yapımı emredilmişıir. 

Ayrıca yangınlara maruz bölgelerin ; şehir ve kasabalarda Belediye Meclislerin
ce, köylerde İhtiyar Heyetlerince tespit ve Kaymakamların görüşü alındıktan son
ra Valilerin onayı ile ilan olunacajtı hükme baglanmıştır. 

Acil yardım ve kurtarma konusu Yasa'nın değişik 4. maddesinde ele alınarak, 

İçişleri , Bayındırlık ve İskan , Saglık ve Sosyal Yardım ve Tanm, Orman ve Kö
yişleri Bakanlıklan , bir yönelmelik hazırlanmasında görevlendirilrnişlerdir. 

Bu amaçla bir taraftan "Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşki latı ve Prograrnlan 
Hakkındaki Yönetmelik" hazırlanmış, diğer taraftan da anılan Yönetmelik gereğin
ce yapılacak planlama, örgütlenme ve hazırlıklar için adı "Afetler Acil Yardım Ör
gütü ve Planlama Esaslan Kılavuzu" olan düzenleme yapılmıştır . 

Yönetmelik, afet meydana geldikten sonra yapılacak kurtarma, tedavi, banndır

ma, ölüleri gömme, yangın söndürme , yıkıntıları temizleme ve iaşe gibi konular
da görev ve yetkileri tayin etmekte ve Valilikçe uygulanmasına a mir bulunmaktadır. 

Yasa'nın 4. maddesinin 3. paragrafında" İl Kurtanna ve Yarrum Komitesi'nin 
kurulması önerilmiş, 4. paragrafında ise 7126 Sayılı Sivil Savunma Yasa 's ına göre 
örgüt kurulan yerlerde bu hizmetle rin Sivil Savunma ve İ l Kurtarma Yardım Ko
mite ' lerince birlikte yürütülmesi öngörülmüştür. 

Yasa'nın 5. maddesi: birinci maddede belirtilen afetlerden vatandaşların ve mil
li servetin korunması maksadıyla gerekli önlemleri araştırmak, diger kuruluşlarla 
işbirligi yapmak , öğretim ve yayımlarda bulunmak üzere enstitü ve benzeri ku
rumlar açmak yetkisini, Bayınd ırlık ve İskan Bakanlığı ' na vermiştir. 

Yasa'nın 6. maddesi: Mülki İdare Amirlerine verilen olağan üstü yetkileri belir
tilmiştir. Şöyle ki; 

Madde 6:1051 Sayılı Yasa ile değişik şekli Afetierin meydana gelmesinden son
ra Vali ve Kaymakamlar (Askerler ve H akim sınıfında bulunanlar hariç olmak üze
re) 18-65 yaş arasındaki bütün e rkeklere görev venneye, bedeli , üc reti veya kirası 
sonradan ödenmek üzere canlı cans ız ne varsa, resmi ve özel her türlü taşıt araçla
rına ve gerekli makine, alet ve edevata e l koymaya ve hiçbir kayda ve merasime 
tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydinne ve barındınna gibi işlerle bu 
gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı yapmaya, Devlet, Mahalli 
İdarelere, evkafa, iktisadi Devlet, Mahalli İdarelere, evkafa, İktisadi Devlet Teşek
külleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları yetmemesi Jıa. 
linde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina ve müşternilau ile ve bahçe ve 
arsa g ibi araziyi geçici olarak işgale yetkilidir. 
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Bu yetkinin kullanma süresi afeti n sona ermesinden sonra 15 gündür. Bu sü
re gerekliginde Bayındırl ık ve İskan Bakanlıgı ' nca uzatılabilir. Yedimıc, giydir
me, barındırma, onarım için afetzcdelerc nakdi ödemede bulunulması önlem için 
harcama yapılması Bayındırlık ve İ skan Bakanlıj! ı 'nın muvafakatma baglıdır. 

Bu madde gerej!ince yapılacak harcamalar ve ödemeler borçlandırılmaya tabi 
tutulmaz. Kendilerinden yardım istenilen afet bölgesi civarındaki Vali ve Kayma
kamlar yukarıdaki fıkralarda yazıl ı yetkilerini kullanarak bütün imkan ve vasııalar
la yardıma mecburdurlar denilmektedir. Görülüyor lU , afet olduktan 15 gün veya 
gerektiginde daha uzun süreler için Devletçe her türlü müdahalenin yapılması ko
nusunda Valilere olaj!an üstü yelkiler verilmişti r. 

Daha sonraki maddelerde; 

Askeri birliklerce yapılacak yardımlar (Madde:7) 
Haberleşme kolaylıkları (Madde: S) 
Elkoyma (Madde:9) 
Yaralıların ücretsiz tedavileri (Madde: 10) gibi konularda hizmetleri 

Hızlandırıcı hükümler. 
Afet bölgelerinde yapılacak teknik işler (Madde: 13) 
Şehir imar planlannın yaptırılması, degiştirilmesi (Madde: 15) 
Afet bölgelerindeki bir topluluj!un kaldırılarak başk.a yerlere taşınması(Mad

de:l6) 

gibi hususlar bulunmaktad ı r. 

Öte yandan, afetierin önlenmesi, acil yardımların yapılması v.s. için bir de 
" FON" kurulmuştur. Fon 'un kaynaj!ı ve sarf usülleri yasada ayrınuh olarak açıklan 

nuşur. 

Ayrıca Yasa, davete icabet etmeyenler, yardım malzemelerini satan veya başka 
maksatlarla kullananlara ceza i müeyyidelerdc getirilmiştir. 

Vl- DOGAL AFETLER VE SİVİL SAVUNMA 

Bilindij!i üzere 7126 Sayılı Sivil Savunma Yasa'sının 85 Sayılı Yasa ile degişik 
J .maddesinde SİVİL SAVUNMA: "Düşman taarruzl arına, tabii afetiere ve büyük 
yangın! ara karşı halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi, hayati önemi 
haiz resmi ve özeltesis ve teşekküllerin korunması, faaliyetlerinin devamı için aci l 
tamir ve ıslahı , savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surelle desteklen
mesi, cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle almacak, koruyucu, kurta
rıcı , si lahsız tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder." diye tanımlannuşur. 

Bu tanımdan da anlaşı lacaj!ı üzere, bir toplumu tehdit eden 3 büyük tehlike var
dır bunlar, 

a) Düşman saldırıları, 

b) Tabii afetler, 
c) Büyük yangınlar , 
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Sivil savunmanın, düşman sald1nlan öncesi- esnası-sonrası alacagı önlem ve fa
aliyetleri konusundaki görev, yetki ve sorumluluklan konusunda duraksamalar var
dır. Şöyle ki, 

7126 Sayılı Yasa'nın 1,2,3 ve 5. maddelerinde, dogaı afetiere ve büyük yangın
lara karşı korunmasında sivil savunmanın kapsamı içerisinde oldugu görülmektedir. 
Zira anılan Yasa'nın 5. maddesindeki "Mülki İdare Amirleri ............... bölgelerine 
müteveccih düşman ıaaruzlanna, tabü afetiere ve büyük yangınlara karşı banştan 
itibaren sivil savunmayı fiilen tahakkuk ettirrnekten bizzat mesuldürler" ifadesinde 
tabii afetiere karşı koruma, düşman taaruzlanna karşı korunma gibi sivil savunma 
kavram1 içerisindedir. Yasa 'nın 6.maddesine göre, tabii afetlerden su baskJnlann
dan ve yer sarsınusında 4323 ve 4673 Sayılı Özel Kanunları hükümleri içerisinde 
her türlü kurtarma ve yardım işlerine, mahalli Mülki İdare Amirliklerince görüle
cek lüzum üzerine o bölgedeki sivil savunma teşkillerinin de kaulacağı , sayılanlar 

dışında kalan (Yer kayması, çığ, büyük yangı nlar v.b.) afetlerde 7 126 Sayılı Sivil Sa
vunma Yasa'sı hükümlerinin uygulanacağını anlamak mümkün ise de 4323 ve 
4673 Sayılı Yasa'lar yürürlükten kaldırılmış ve 7269 Sayılı Yasa (Umumi Hayata 
Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardırnlara Dair Ka
nun yürürlüğe konulmuştur. 

Bu Yasa, genel hayata müessir bütün doğal afetleri (yangın dahil) düzenledigm
den 7126 Sayılı Yasa hükümlerine göre alınacak önlemler "gerek görüldügünde ve 
yardımcı önlemler" olarak ikinci plana itilıniştir. Ayrıca 7 I 26 Sayılı Sivil Savun
ma Yasasından çok kısa bir süre sonra yürürlüge giren 7269 Sayılı Yasa alınacak 
önlemler konusunda 7126 Sayılı Yasa ile irtibatlandınlmamıştu. Halbuki , sunulacak 
hizmetler ve alınacak önlemler konusunda benzerlik ve içiçelik gözden uzak tutul
maz. Kaldı ki, her iki Yasadan (7126-7269 Sayılı Yasalar) sonra yürürlüge giren 
85 Sayılı Yasa ile sivil savunmanın tabii afetler ve büyük yangınlardaki görevleri ay
nen benimsenmiştir. 

Yukandaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere her iki yasa ve hizmet arasında 
açık bir benz~rlik ve hatta içiçelik yanında çelişkiler vardır. Şöyleki; Sivil Savunma 
Teşkilleri sadece düşman saldırısırun sonuçlan nı karşılamak üzere kurulmuş ise, , 
7 I 26 Sayılı Yasanın 1 ,2,3,5, ve 6 ncı Maddeleri ya degiştirilmeli ve kaldınlrnalıdır. 
Veya gerekli yasal düzenleme yapılarak hizmetin bir araya toplanması , tek elden 
sevk ve idarenin saglanması, olanaklan birleştirilmesi ternin olunarak hizmene ve
rimlilik, yeterlilik ve etkinlik sağlanmalıdlr. Batılı toplumlar çözümü böyle bulmuş
lar ve başarılı da olmuşlardır. Ülkemizde son yasal düzenleme ça!Jşmalannda bu yo
lun izlendiği gözetlenrnekte ve bilinmektedir. (Hazırlanan yasa tasarısında) Biri ba
rış diğeri olağanüstü hal için aynı arnaçil iki birimin kurulması {halde olduğu gibi) 
olanaklann israfından başka bir şey degildir. Şayet iki hizmet birimi birleştirilir
se, teşkilleri n afetlerdeki deneyimlerinden düşman salilirısı sonrası yaralan n sanl
masında büyük yarar görülecektir. Sonuçlarının daha agır olacağı şimdiden bilinen 
düşman saldırı ianna hazırlanmada, doğal afetlerdeki çabalar iyi bir tatbikat ve hiz· 
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metegitimi olacaktır. Toplumlar için afetin sebebi degil sonucu önemlidir. Harpler
de, toplumlar için bir çeşit afettir. 

VII- AFETLERLE İLGİLİ ÖRGÜTLER. 

9.1.1997 tarih ve 2287 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yönetmelikle ve 
96/8716 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık KRİZ YÖNETİM MER
KEzi ve Başbak~nlık KRİZ MASALARJ kurulmuştur . 

Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüıtü (M arnıara depreminden sonra 
kuruldu) 
Kriz Koordinasyon Kurulu (Adapazan depreminden sonra kuruldu) 
Takip ve Degerlendirme Kurulu (Marmara depreminden sonra kuruldu) 
Kriz Yönetim Merkezi 
Kriz Masaları 
Bayındırlık ve İskan Bakanlıgı 
İçişleri Bakanlıgı 
Saglık Bakanlıgı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı 
Tan m Orman ve Köyişleri Bakanlıgı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüıtü 

Ayrıca, afeti n gerektirdigi diger hizmetler açısından ilgili Bakanlıklar da dev
reye girmektedir. 

Merkezde sorumlu Bakaniıkiann taşradaki uzantı ları (Bölge teşkilau, Müdür 
v .s.) Valinin Başkanlıgında üzerlerine düşen görevleri yürütmek durumundadırlar. 
Bu maksatla "İl Kurtarma ve Yardım Komiteleri" ile bunlara baglı "Komisyonlar" 
kurulmuştur. 

1- KAMU ÖRGÜTLERİ 

İL KURTARMA ve Y ARDlM KOMiTESi 

1- Vali-İlçede Kaymakam (Başkan) 
2- Belediye Başkanı 

3- Garnizon Komutanbgı 
4- Jandarma Komutanbgı 
5- Sivil Savunma Müdürlü gü 
6- Emniyet Müdürlüıtü 
7- Saglı k İl Müdürlüıtü 
8- Bayındırlık ve !skan Müdürlüıtü 
9- İl Kızılay Şube Başkanhgı 
!O-Sosyal Hizmetler ve ÇocukEsirgemeKurumu İl Müdürlüğü 

Vali, Komitenin doğal başkanı olup, alınacak önlemle r ve yapılacak yardımlar

da birinci derece sorumludur. Ancak, afetin büyüklük derecesine göre kendisinin afet 

SOSVAL IIIZMET SEMPOZVUMU '99 295 



bölgesindeki işler ile u~raşacagı dikkate alınarak bu görevi Vali Muavinine veya 
İçişleri BakanJıgından bu i ş için görevlendirilecek birine veya İl Sa vunma Sekreteri
ne (Sivil Savunma Müdüıüne) veya komite üyelerinden birine devredilebilir. 

2-KAMUY AY ARDlMCI ÖRGÜTLER (Gönüllü Örgütler ) 

A.KIZll..AY 

Dogal afetlerde ve diger olaganüstü durumlarda görev ve sorumluluk alan ka
muya yardımcı kuruluşlann başında gelir. Özel yasal düzeniemelerin verdigi görev 
ve yelki lere göre yönetilir. 

Kızılay , kendine özgü gelir kaynaklanna sahiptir. Genel Bütçeden yardım almaz, 
ayn bütçesi varclır. 

Genel M erkez dışında yurt sathında (İl ve İlçelerde) şubeleri vard1r. 

Ge ne l M e rkez "Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu"nun, taşradaki Şube Baş
kanları da "tl Kurtanna ve Yardım Komiteleri"nin daimi üyeleridir. 

Kızılay aynı zamanda "Kızılhaç Demekleri Birligi" "Uluslar Arası Kızılhaç Ko
mitesi" ve "Kızılarslan ve Güneş Kuruluşları" run üyesidir. 

Kızılay' ın yardım çalışmaları iki aşamada yürütülür. 

a. Afet Öncesi Çalışmalan (hazırbk): 

1- Görevlerin planlanması 
2- Acil yardım için gerekli çad1r, battani ye, yiyecek-giyecek maddeleri , ilaç 

ve ubbi malzemelerin depolanması, 

3- Çad1r i mali ve onanmı , 

4 - Hizmet için gerekli araç ve gereçlerin temini ve bakırru , 

5- Kan ürünleri ve plazma stokJanrun yapılması , 

b Acil Yardım Dönemi (Uygulama Dönemi): 

1- Yardım ekiplerinin ve malzemesinin afet bölgesine en s üratli bir biçimde 
sevki , 

2- Felaketzedelere acil yardım süresince sıeak aş ve çig gıda, maddeleri 
saglanması , 

3- Seyyar hastanelerde yara!J ve hastalara ilk ubbi yardurun yapılması , 

4- Temiz içme ve kullanma suyu ve elektrik temini, 
5- Yardımlarda devamlılık için geçici seyyardepoların ternin ve tesisi , 
6- Uluslar arası kuruluşlann yapugı yardımiann koordine edilmesi, 

B- Y ARDlM SEVENLER DERNEGİ 

3-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 

A. Birleşmiş Milletler Afet Yardımları Koordinatörlügü (UNDRO) 
B. Kızılhaç-Kızılay-Kızılarslan ve Güneş Dernekleri 
C. Uluslar Arası Kızılhaç Komitesi (ICRC ) 
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VIII • KRİZ YÖNETİMİ NEDİR, AMACI, HEDEFLERİ VE SAFHALARI 

A .KRİZ YÖNETİMİ NEDİR, AMACI: 

Kriz yönetiminin temel amacı, krizi çözüme ulaştırmak ve istikran saglamaktır. 

Kriz yönetiminde ideal olan, krizi henüz başlangıç safhasında önlemektir. Ancak 
kriz onarnın ın karmaşıklıgı, etki ve tepkilerin her zaman kontrol edilememesi, karar
Jann zamanında alınamaması veya zamanında uygulanamaması nedeniyle krizin 
başlangıç sallıasında önlen , bu mümkün olmadıgı takdirde, krizi milli menfaatle
rimize uygun şekilde yöne tecek, dış tehdide dayanan kriz lerde krizi savaşa gir
m eden, diger olaylarda asgari zararla sonuçlandırmak şeklinde tanımlamak müm
kündür. 

Bu temel amaca ulaşmak için kriz yönetim sistemi içerisinde çok iyi bir koor
dinasyon ve planlama, uygulama yönteminin çalıştınlması , s üratli ve dogru karar 
alabi lmek esastır. 

B. KRİZ YÖNETİMİNİN HEDEFLERi. 

a. Ülkeyi etkileyen krizi, objejektif olarak degerlendinnek ve ülke güvenliği ve 
menfaatlerine en uygun tedbirlerle, krizi yaratan olay lar veya eylemleri kontrol 
altı na almaya çalışmak. 

b . Sivil ve askeri makamlara zamanında ve yeterli politik ve stratejik yönlendirme 
esaslan saglamak. 

C.KRİZ YÖNETİMİNİN SAFHALARI. 

Krizin gelişmesi sürecinde iki safha vardır. Kriz süreci içinde durumlar degişe
bilir. Ancak iki safha degişmez. Bunlar: 

a . Tırman ma sallıası 

b . Tırmanmanın durmas ı ve gerilemesi sallıasıdır. 

IX- KRİZ YÖNETİM FAALİYETLERİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDU
RULMASI GEREKEN FAKTÖRLER: 

a. Elastikiyet: 

Belirsizlik krizin önemli özelliklerinden biridir. Krizin hangi yönde gelişecegi, 

tınnanıp tırmanmayacağ ı, savaş haline geçilip geçilmeyecegi önceden tahmin edi
lememektedir. Bu nedenle kriz yönetim teşkilatı ile kriz yö netiminde uygulanacak 
usul ve esaslar gelişen durumlara intibak edecek şekilde esnek bir yapı içinde olma
lıdır . 

b. Emir komuta birliği: 

Kriz yönetiminde emir ve komuta birligi esastır. Bir kriz halinde alınacak ted
birler ve uygulamalara ilişkin karariann tek bir makam tarafından alınması, büyük 
ö neme haizdir. Kurum ve kuruluşlar arasında çelişkili beyanatlar ve uygulamalar, 
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karşı tarafın istismanna ve ülke aleyhinde bir koz olarak kullanılmasına neden ola
bilir. Kriz yönetim sistemimizde, karar alma ve açıklama yapma konusunda yelki
li makam Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezidir. 

c. Bilgi akışı , istihbarat saglanması ve i kaz sisteminin tesisi: 

(1) Bilgi temini ve istihbaraun sağlanmas ı için, önceden haber verme ve ikaz 
sisteminin kurulması gereklidir. 

(2) Zamanında ve do~ru bilgi akışını temin edecek bir sistemin tesisi ile, ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasında istihbarat sa~lanması ve bilgi alış verişi w 
runludur. ikaz sisteminin zamanında işletilmesi için muhtemel emareler 
listesinin , önceden ilgili makamlar tarafından ayrınuh olarak hazırlanma
sı önem arzetmektedir. 

(3) Kriz halinde, kriz merkezleri , kurum ve kuruluşlar ile ilgili özel kuruluşlar 

e lde ettikleri bilgi, haber ve istihbarau fonnata uygun olarak periyodik ra
porlarla veya gerekti~inde serbest metin halinde Başbakarılı k Kriz Yönetim 
Merkezine gönderirler. Raporun 1 ,3(a,b,d) ve 4 ncü Maddelerinde yer 
alan soruların karşılı~ı her seferinde cevaplandırılacakUr. 

d. İrtibat, İşbirliği ve koordinasyon sorumlulukları : 

Kriz yönetim sistemi içinde yer alan unsurlar arasında, kriz yönetiminin her saf
hasında irtibat, işbirligi ve koordinasyonu n sağlanması temel husustur. Bu konular
daki sorumluluklar önceden tesbit edilmeli ve tatbikatlarda denenmelidir. 

e. Zamanlama ve zaman faktörleri: 

Zamanlama ve zaman faktörleri kriz yönetimi açısından hayati önemi haizdir. 
Kriz yönetiminde genellikle ivedi tepki gösterilmesi gerekir. İlk emareleri müteakip 
kararların alınmasında , tedbirlerin uygulanmasında zaman ve zamanlama üze
rinde özellikle durulmalıdır. Geç atılan her adım müteakip faaliyetlerde daha 
fazla gecikmelere neden olabileceği gibi, erken tepkiler ve yanlış zamanlama, ur
manmaya yol açabilir ve güçlükler yaratabilir. Ayrıca, olayların akışını yavaş

launak suretiyle, bizzat zaman, bir kriz yönetim aracı olarak da kullanılabilir. 

Bazı hallerde, süratle baskı kunnak, ya da baskıyı arttınnak yerine, karşı tarafa dü
şünmek için zaman tanımak, olumlu sonuçların alınmasına sebep olabilir. 

f. insiyatifi n ele geçirilmesi: 

İnsiyatifin ele geçirilmesi ve muhafazası , kriz yönetiminde muhasım taraftan 
daha erken ve süratle hareket ederek isteklerio kabul ettirilmesi imkanını sag
layacaktı.r . İnsiyatifin kaybedilmesi: karşı tarafa tabi olma ve o nun hareketleri
ne cevap verme gibi bir sonucun meydana gelmesine sebep olacaktır . 

X- KRİZ YÖNETİMİ TEŞKiLATI, GÖREVLERi, YERLEŞME ve ÇALIŞ
MA ESASLARI TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ 

Türkiye' de kriz yönetimi , aşağıdaki üç başlık halinde teşkilatlandınJrnışur. 

Bunlar: 
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a. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi: 

Krizle ilgili hususl arı çözümlernek ve krizi sona erdirmek üzere Başbakanlık so
rumlulugunda M.G.K. Genel Sekreterligi bünyesinde teşkil eelilen merkezdir. 

b . Bölge Kriz Yönetim Merkezi: 

Muhtemel veya mevcut kriz bölgesinde, merkezden görevlendirilen elemanlar
ca tesis edilen ve Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ile, ilgili kriz merkezlerine 
baglı olarak kurulan ıneerkez veya merkezlerdir. 

c . Kriz Merkezi: 

Genelkurmay Başkan lıgı, ilgi li Bakanlıklar, krize neden olan olayiann çıktı

ğı bölge, il veya ilçelerde vali liklerce kurulan merkezlerdir . 

Kriz yönetim teşkilatı ve görevler hakkındaki teferruatlı bilgi ler, Başbakanlık 
Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliginden alınabilir . 

d. Yerleşme ve Çalışma Esaslan 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezindeki tertiplenme , çalışma ve yönetim esas 
ve usulleri haklundaki bilgiler, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönergesinden 
alınabilir. 

Bunlara ilaveten Adapazarı depreminden sonra ; 

583 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında K anunda Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Karamame(Resmi Gazete: 22/11/1999123884 Mükerrer): 

Acil durum yönetiminin e tkin bir şekilde gerçekleştiri lmesi amacıyla Başbakan-

lık bünyesinde Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuru lmaktadır. 

Bu Başkanlık , 

Kamu kurum ve kuruluşlarında acil durum yönetimi merkezlerinin kuru lmasını 

ve bu merkezler arasında koordinasyonu saglayacak, 
Konuya ilişkin gerekli önle mlerin alınmasını , planların hazırlanmasını , bilgi ban
kalannın kurulmasını izieyecek ve degerlendirecek, 
Acil durum yönetimine geçilen hallerde kamu ve özel sektöre ait her türlü ka
ra, deniz ve hava taşıtlan ile kurtarma ve yardım araç ve gereçlerinden yararla
nılmasında koordinasyon hizmetlerini yürütecek, 
Gönüllü kişi ve kuruluşlan teşvik edici düzenlemeler yapacak, yardım malıeme
lerinin teslim alınmasını, korunmasını ve sevk edilmesinde koordinasyonu sagla
yacakur. 

"Ulusal Deprem Konseyi" Kurulmasına ilişkin 21/3/2000 tarih ve 2000/9 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi : 

Deprem ile ilgili güncel konularda bilimsel tartışmalar sonunda ulaşılan uzlaş

ma sonuç lannın sagduyu çerçevesinde kamuoyuna duyurulması amacıyla 8'i yer bi-
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Limci, 8'i inşaat mühendisi, 4'ü de diger alanlardan olmak üzere 20 uzmandan olu
şan ve bagımsız olarak görev yapacak "Ulusal Deprem Konseyi" kurulmaktadır-

Konseyi n görevleri 

D eprem tahminlerini bilimsel açıdan degeriendirecek güvenilir açıklamalar 
yapmak, 
Deprem zararlannın en aza indirumesine yönelik araştırmalar için öncelikli alan
ları belirlemek, 
D eprem sorunlanna ilişkin olarak kamu yetkililerine danışmanlık yapmak, 
Deprem tahminleriyle ilgili etik problemler için başvuru lan degerlendirmektir. 

17 Agustos ve 12 Kasım 1999 de premlerinden sonra pek çok mevzuat düzen-
lemesi yapılmıştır. Bu baglamda; 

17 Agustos 1999'dan Nisan 2000 'e kadar 

30 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname, 
26 Kararname, 
3 Yönetmelik, 
12 Teblig ve 
Çok sayıda Genelge yürürlüge konulmuştur. 

XI- KRİZ YÖNETİM TEDBİRLERİ KRİZ YÖNETİM TEDBİRLERİNİN 
AMACI ve UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Bu bölümde bizi ilgilendiren maddeler şunlardır: Kriz, yönetim tedbirlerinin 
kesin ve kati olmadıgı ve bunlann bir şablon olarak alınıp her krizde kullanılmaya
cagı , krizin özelligine uygun ve gerekli tedbirlerin kullanılmasının gerektigi husu
suna dikkat edilmelidir. 

Krizde, ihtiyati tedbirlerin seçiminde esas prensip, hazırlık için gereldi olan ih
tiyaç lan n zamanında saglanması , belli bir seviyeye getirilmesi ve politik girişimle
rin destekJenmesidir. İhtiyati tedbirler bir bütün halinde veya seçilmiş bir grup ha
linde de ila n edilebilir. Kriz süreci içerisinde tedbirlerden bazıları, durum gerek
tirdikçe, tekrar uygulanabilir. 
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GAPBÖLGESİ'NDE DEZAVANTAJLI GRUPLARlN 

KALKlNMA SÜRECiNE ENTEGRASYONU 

İbrahim TUCRUL (*) 

Aygül FAZLIOCLU (**) 

ÖZET 

Güneydogu Anadolu Projesi (GAP), Bölge'de önemli bir kallonrna bamlesi ger
çekleştirecektir. Ancak bölgesel ve ulusal düzeydeki bir kalkınmanun her zaman için 
bütün toplumsal kesimleri ayru düzeyde etkilernesi olası olmamaktadır. Toplumun 
bazı kesimlerinin, başka bir deyişle dezavantajlı konumda bulunan başta kadınlar, 
gençler, çocuklar, göçerler, az topraklı lar, topraksızlar ve kent yoksullan olmak üze
re başlangıçtaki olumsuz koşullardan dolayı kallcınmarun nimetlerine yeterince ula
şamama durumu söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle kalkınma projelerinin plan
lama ve uygulama süreçlerinde bu kesimlerin kalkınmayla bütünleşebilmeleri yolun
da özel önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Bölgede sosyal ve ekonomik göstergelere balcıldı~ında bu kesimlerin, modem bir 
toplumun standartlannın oldukça gerisinde oldu~u görülmektedir. Aynca Bölge'nin 
geleneksel yapısı, de~er yargıJanndan ve cinsiyet ayrımcılı.jpndan kaynaklanan 
olumsuz etkiler nedeniyle de bu kesimler kalkınma süreçlerinin dışında kalmaktadır. 

GAP İdaresi ' nce, işte bu gerçeklikten hareketle topyekün toplumsal kalkınmanın 
sa~lanması, kalkınma projelerinin hedeflerine etkin bir biçimde uJaşabilmesi ve mev
cut toplumsal yapıyı ve dezavantajlı gruplan göz önünde bulunduran bir dizi proje
ler başlatılmışur. Bu projeler Bölge içindeki farklı grup ve katmaniann kalkınma sü
reciyle bütünleşmelerini ve kalkınma süreci ile ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri en 
aza indirgerneyi hedeflemektedir. 

I- GİRİŞ 

Güneydogu Anadolu Projesi (GAP), Cumhuriyetin kendinden sonraki en büyük 
projesi olma niteligini taşımaktadır. Onu salt büyük fiziksel yatınınlar demeti olarak 
görmemek gerekir. Kapladıgı alan ve içeri~ndeki fiziksel alt yapı yannınlan yönüy
le de dünya ölçeginde büyük ve ihtişamlı bir projedir. Fakat GAP'ın asıl önemi ve et- · 

(*) GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Sosyal Projeler Koordinatörü/Sosyolog 
( .. ) GAP Bölge Kalkınma İdaresi , Uzman/Sosyolog 
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kisi bölgen in toplumsal kalkınmasında yaratacagı etkiden ve sürdü rülebilir insani 
kalkınma yakl~ımından kaynaklanmaktadır. Çünkü GAP aslında bir toplumsal dö
nüşüm proj esidir. Toplumsal dönüşüm projesi olarak GAP; bölgenin sosyo-ekono
mik ve kültürel gel işimi için dogal kayn aklann yanı s ıra dinamik insan kaynakla
nnın da gel iştirilmesini hedeflemektedir. 

GAP'ın saglayaca~ı dönüşüm süreci iç inde, gerçekleştirilmek istenen salı toplam 
üretim ve gelirin artı niması olmayıp, B ö lge'de toplumsal refahın artırılmasıdır. Bu
rada vurgulanması gereken toplumun farklı kesimlerinin yaratılan toplumsal fayda
dan görece eşit bir biçimde yaıarlandırılması , yoksullu~un uzun vadede yok edilme
si, kısa vade de ise en aza indirgenmesidir. Ancak bölgesel ve ulusal d üzeydeki bir 
kalkınmanın her zaman için bütün toplumsal kesimlere yansıyacagının bir garantisi 
bulunmamaktadır Durum böyle olunca G A P özelinde oldu~u gibi, kal lun ma proje
leri, toplum içinde güç farklılaşmalarını göz önünde bulundurarak, be l irli , tanımlan
mış hedef gruplara yönelmek durumundadı r. Bunlar da toplumun dezavantajlı konu
munda bulunan nüfus kesimleri - topraksız ve az topraklı köylüle r, kent yoksulları , 

göçcrler, kadınlar, gençler ve sokakta çalışan çocuklar gibi dir. 

GAP'ın bütününde yapılan işler bu çerçevede degerlendirilmekte ve İdaremizce 
yürütülen sosyal projeler, bu hedeflere yö nelik olarak dezavantaj lı konumda bulunan 
veya proj e nin belirli uygulamalanndan o lumsuz etkilenebilecek ola n toplum kesim
lerinin kallun ma süreciyle bütünleştirilmelerine yönelik hedef grupları açıkça tanım
layıp, özel projeler devreye sokulmasını , gerek projelerin tasarlanmasında gerekse 
uygulanma süreçlerinde toplum katılımının ve katkısının harekete geçirilmesini içer
mektedir. 

GAP İdaresi tarafından , GAP Bölgesi ' nin özgül sosyo-ekonomi k ve kültürel ya
pısını göz ö nünde bulunduran, bu bölgenin toplumsal yapısı üzerine bir dizi a~ur

ma yapılmıştır. Bu araştıonaların tamamlanmasını müteakip, araştırmaların bulgula
rı ış ığında bö lgenin toplumsal yapısı ve bu yapıdan kaynaklanan sorun la rı ve potan
siyelleri o rtaya koyup, temel müdahale alanlan ve bu alanlara ilişkin uygulamaları 

yönlendi ri c i po li tika ve hedefler, strateji ve eylem planlarını içeren "GAP Sosyal Ey
lem Planı" hazırlanmıştır .. 

Bu makalede yukanda adı geçen dezavantajlı gruplann GAP Sosyal Eylem Planı 
temel alınarak mevcut durumları ve bu kesimlerin kalkınma süreçlerine e ntegrasyo
nuna yönelik o larak yürütülmekte olan çalışmalar irdelenmektedir. 

U- HEDEF KİTLE OLARAK DEZA V ANT AJLI GRUPLAR KİMDİR ? 

Her kalkınma programının hedef kitle le ri , beli rli bir yöreyi, yerleşimi ve hanele
ri de içerecek bi r kapsamda önceden tanımlan ır ( Saltık, 1999), uygulamalarda bu 
grupların n icel ve nitel durumlarına göre davranı lır . 

Özelli kle toplumsal kalkınma proje le rinde hedef kitle olarak, bu dezavantajlı 
gruplara ulaşmak önemli (Sal tık , 1999); 
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Çünkü dezavantaj lı g ruplar, 

kalkınma faaliyetle rinden faydalanmalannı önleyen çeşitli engeller ile karşı laş

maktadırlar, 

genellilde daha güçlü çıkar gruplanndan daha az e~itimli ve daha az organizedir
Ier, 

kendilerine ulaşmak zordur, 
hizmetlere ulaşabilirlikleri genellikle zayıf ve etkisizdirle r , 
dışarı ile sosyal ilişki aglan zayıfur, 

bem yoksun hem de yoksuldurlar. 

Güneydogu Anadolu Bö lgesi'nde yaşayan topluluklar he r ne kadar modernleşme 
sürecine girmiş iseler de bir takım geleneksel yapılar hala varb~ını ve etkinligini sür
dürmektedir. Bu yapı görece içe kapalı , toplumsal g rup ve kategorilerin statü teme
linde farklılaştıgı ve bu farkl ılaşmaların ekonomik ve politik eşitsizlikleri besledi~i 
bir özellik göstermektedir. Bu temeller üzerinde gelişen modernleşme süreci var 
o lan eşitsizlikleri daha da artıncı ve keskinleşıirici bir etki yapmaktadır. Geleneksel 
toplumda üst statülerde yer a lan toplumsal gruplar (aşiret ile ri gelenleri , topralk aga
ları , kasaba tüccarlan ve yerel liderler gibi), bu konumJanndan dolayı pazara açıl

m a ve merkezle bütünleşmede kolaylık elde etmektedirle r ve statülerini kolaylıkla 
ekonomik ve politik güce dönüştürebilmektedirler. Buna karşın alt statülerde yer alan 
toplumsal gruplar (kadınlar, topralksız ve az topraklı ç iftçile r, kent yoksullan gibi) 
mevcut konumlarının da gerisine düşerek yoksullaşmaktadırl ar . 

Bu egil iınin önüne geçm e nin yolu toplumsal farklılıkların göz önünde bulundu
rulması , kalkınma uygulamalarında olumlukayrımcılık yapı lması ve bu bakış açısı 

ile sürece planlı müdahale lerde bulunulmasıdır. 

lll- GAP'TA DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

GAP'ta sosyal projeler üç aşamalı olarak ele alınmaktadır. Bunlar s ıras ı ile araş
tırma, planlama ve uygulama çalışmalandır. Araştırma projelerinde, her bir araştır
manın kendi özel amaçla rı yanında genel amaç , toplumsal ve kültürel dinamiklerin 
anlaşılması, genel olarak toplumun özel olarak bir takım toplumsal grupların özgül 
sorunlarının, ihtiyaçları nın , beklentileri nin, egilirnlerinin ve potansiyellerinin saptan
masıdır. 

Gerçekte sürdürülebilir bir bölgesel insani gelişme projesi olan GAP, bütünüyle 
bir sosyal proje olarak algı l anabilir. Bu çerçevede dezavantajlı gruplara yönelik ola
rak yapılan çalışmalar aşagıda yer almaktadır. 

ill.l- Kadının Kalkınma Sürecine Entegrasyononda Bir Model :ÇATOM 

GAP bölgesi özeli nde toplumsal gelişmişlik göstergelerine bakıldıgında yöre ka
dınının modem bir toplumunun standartlannın çok gerisinde oldu~u görülmektedir . 
Kadınlar hem geleneksel sosyal katmanlaşmadan hem de rolleri/statüleri toplumsal 
olarak belirlenmiş cinsler aras ı eşitsizliklerden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu 
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durum özellikle kırsal alanda yaşayan kadın için daha da belirginleşmektedir. Öyle 
ki kadınlar erkeklere göre yönetim ve karar alma süreçlerine daha az kaulmalcta, te
mel saJılık, egitim hizmetlerinden ve teknolojiden daha az yararlanmakta, gelir kay
naklanna ulaşmakta güçlük çekmektedir. 

Bu gerekçelerden hareketle Kasım 1995 yılından itibaren, GAP Bölgesi 'nde kent

lerin daha çok kırdan göç etmiş yoksul ailelerin oluşturduJıu gecekondu mahallele

rinde ve kadıniann marjinalleştiJıi merkezi nitelikli köy yerleşi mlerinde topluma da

yalı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kurulmaktadır. Eylül 1999 tarihi 
itibariyle sayılan 2l'e ulaşan ÇATOM'larda hedef kitle olan 14-50 yaş arasındaki 
kadınlara yönelik sosyal ve kültürel (okuma-yazma, rehberlik, ev ekonomisi, beslen
me, sohbet toplanulan, bilgisayar ve el sanaılan gibi,), saglık ve poliklinik hizmetle

ri (genel saglık, anne-çocuk egitiıni, gezici saJılık kabini hizmetleri gibi), ve gelir ge

tirici ( ki li m, trikotaj, oltu taşı işlemeciliJıi ve seracılık gibi) programlar kapsamında 
egitim ve uygulama çalışmalan yapılmaktadır. Bu programlarla yaklaşık 25 bin ka
dına ulaşılmıştır. 

ÇATOM'larda ki programlardan yararlanan kadınlar kendilerini ifade edebilecek 
kadar okuma-yazma ve saglık ile ilgili genel bilgileri ögrenmeyi arzularken, genç 

kızlar okumak, meslek sahibi olmak ve ekonomik özgürlüklerini kazanmak istemek
tedirler. Şırnak-Çiıre ÇATOM'daki etkinliklerden yararianmış olan bir katılırncının 
yaşadıklan ÇATOM'un o yöre için ne kadar elzem oldugunun küçük bir kanıudır. 

"Okunuı yazmayı çok istiyordum. Rüyamda hep okuyup yazarken kendimi gö
rüyordunı" diyen 17 yaşındaki E lif EKI NCI "Bu istek öyle yoğundu ki, bir gün Ciz
re Kaymakamlığı'na gittim, ben okuma-yazma öğrenmek istiyorum, bizim malıal
lede ne zaman kurs açacaksmız"dedim. O, yakm tarihlerde bu ve başka ihtiyaçları 
da karşılayabi/ecek dl/zeyde bir merkezin açılacağuıı söyledi. "Çok heyecanlanmış
hm ... üç hafta sonra duydum ki ÇATOM açılmış ... yeniden doğmuş gibi oldum ... 
sonunda bende okuyup yazabilecektim"diyen E/if ili hayalleri, ÇATOM'a gitmesine 

izin vermek isterneyeli allnesinin sözleri ile yıkılır. 

Elif'in annesinin sürekli ona "Ali g el ile bir şey öğrenilmez ... nasıl bir meslek 
edineceksin ... para kazanacaksın ... mektup yazacaksın ... sen bu rüyayı unut ... evin 
işlerini y ap ... boşver bunları" der. Bu söı_lerle kahro/an E/if yılmıyor. Annesini ik-
na etmeye çalışır ve ÇATOM'a gelir. Onu egiticilerle, ÇATOM'dan sorumlu saha 
e/amanı ile tanıştırır. Artık anne ikna olmuştur. Annesi kiiçilk kızının rilyalannın 
gerçekleşmesine engel olmayacaktı. ... 

Evet E lif milcadele etmiş ve bu mm faydasım da görmüştil "insan okuyunca öz
gür oluyor ... arhk kendi başıma çarşıya çıkıyor ... mektup yazabiliyorum ... ÇATOM 
benim ikinci evim ... lıer şeyim ... hayahm" diyor ve kendi dünyasında okuma-yazma 
bilmenin keyfine varıyor. Bu rüyasının gerçekleşmesinden sonra diger rilyalarının da 
gerçekleşecegininwnııdımu içinde taşıyor ... 
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ll.2 GAP Kalkınmasından Gençlik Aşısı 

Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmekte ola GüneydoJıu Anadolu Böl
gesi'ndeki nüfus dinamikleri hızla deJıişmektedir. Özellikle genç nüfus bölge nUfu
sunun önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Ancak gençlerin çoJıunlugu çok sınırlı 
sosyal çevre ve sosyal ilişkiler agı içinde yetişmektc ve bir çogu bulundugu il dışına 
fazla çıkamamaktadır. Gençlerin yararlanabilecegi, sosyal etki leşimlerini anırabile

cegi mekanlar çok sınırlı . Öncelikli olarak gençlerin sosyal gelişim leri ve akabinde 
toplumun gelişimine katkı saglayacak olan projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
amaçtan hareketle,l5-25 yaş arası gençlerarasında yerel inisiyatif gel iştirme ve on
ları yapabilir kılma yolu ile hem kendi sosyal gelişmelerine hem de sürdürillebilir 
toplumsal-insani kallunmaya katkı yapan çagdaş bireyler haline getirmeye yönelik 
" Gençten Gencc Sosyal Gelişim Projesi" GAP İdaresi, AIESEC (İktisadi , ve Tica
ri Bilimler Akademileri Staj komitesi Demegi) ve Mardin Valiligi işbirligi ile uygu
lamaya konmuştur. Projenin en önemli özelligi tamamen yöre gençleri tarafından 
yürütülecek olmasıdır. 

Proje kapsamında gençte n gence egitim programlarının yapıldıgı ve sosyal-kültü
rel etkinlüderin organize edildigi Mardin-Merkez ÇATOM binasında bir Gençlik 
Kültür Evi oluşturulmuştur. Bu Kültür Evi'nde Gençlik değişim programlan çerçe
vesinde yurtiçi ve dışından üniversite ögrencileri Mardin 'e gidip, yöre gençleri ile ça
lışmalarda bulunup, çeşitli etkinlikler düzenlemişlerdir. Ayrıca bu Kültür Evi'nde ka
muoyunun ve yetkililerin gençligin sosyal gelişimine duyarlı kılınması konusunda 
çeşitli düzeylerde tanıtım-savunu programlan yapılmaktadır. Gençler kendi inisiya
tifleri nde, proje kapsammda Gençlik Kurulu oluşturmuşlardır. Bu kurul Kültür 
Evi'ndeki etkilikleri diJıer gençler ile birlikte düzenlemektedir. 

Projenin sonunda kendilerinin ve toplumun ortak sorunları nın çözümünde inisi
yatif kullanan ve ortak hareket eden bir gençlik hedeflenmektedir. 

10.3- Sokakta Çalışan Çocuklara Bir Umut 

Çalışan çocuk olgusu ve çocuk işgücü oluşumu, sadece Bölge ve Türkiye'ye öz
gü bir sorun olmayıp, son yıllarda dünya gündeminin de başlıca konulanndandır. Ço
cuklann erken yaşta çalışmaya başlamaları ve özellikle sokakta çalışmaları , çocuk
luklarını yaşayamama, fiziksel ve ruhsal gelişimleri ni tamamlayarnama ve her türlü 
istismara ugramalan gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu durum diger geliş

mekte olan ülkeler için olduğu gibi , Bölge için de önemli bir sorundur. 

Bölge nUfusunun en önemli demografik özelligi nüfusun yaklaşık yansını genç ve 
çocuk nüfusun oluşturmas ı (0-14 yaş grubu çocukların oranı %35'dir.) ve nUfus ar
tış hızının yüksek olmasıdır. Nüfus artış hızının yüksekliği hanedeki birey sayısını ar
tırarak geçim koşullan nı zorlarken, yaraıugı agır taleple kamu hizmetlerinin ve istih
dam olanaklarının yetersiz kalmasına yol açmaktadır. 

SOSYAL tıiZIIıETSEllıPOıYVMU '99 305 



GAP Bölgesi 'nde kırdan kente göçün hızı , kentlere gelenlerin gerekli becerilere 
sahip olmamalan ve yoksulluk düzeyinin yüksekli~i . bu Bölge'de sokak çocuklan ve 
çocukların erken yaşta çalışma hayatına atılma ve özellikle sokakta çalışma sorunu
nu gündeme getirmektedir. 

Çocuk emeği Bölge'de tanm ve hayvancılığın yanısıra özellikle tanm-dışı alan
larda sosyal güvenlik ve benzeri düzenlemelerden yoksun , düşük ücretli bir istihdam 
olanağı olarak görülmektedir. Ülkemizde bu çocukların en yoğun bulunduğu kent İs
tanbul olmakla birlikte son yıllarda yoğun göç nedeniyle benzer durum Diyarbakır 
İl i 'nde de görülmeye başlanmıştır. 

Projenin uygulandığı Diyarbak ı r'da 4 bin çocuk çalışmakta, bu nların 2500'ü so
kaklarda çalışan çocuk, diğer çocuklar ise küçük işletmelerde çalışmaktadır. 

Diyarbakır'daki çalışan çocukların çoğunluğunu aile bağlan kopmamuş "sokak
ta çalışan çocuklar" oluşturmaktadır. 

Sokakta çalışan çocuklar I 5 yaşı ndan küçük, sokaklarda tartıcılı k yapan , su, çi
çek. mendil, poşet , si mit, çekirdek satan , ayakkabı boyayan, pazarlarda küfecilik ya
pan , kavşaklarda araba camları s ile n çocuklardır. 

Sokakta çalışan çocuk sorunu köyden kente göç sonucu oluşan çarpık kentleşme 
ve bunun beraberinde getirdiği yoksulluk, işsizl ik , e~itims izl ik, d üzensiz gelir, top
lumsal değişmenin bir yarası olarak ortaya çıkmakta ve Bölge'de sürdürülebilir in
sani gelişme açısından ivedilikle çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan biri ola
rak görülmektedir. 

Bu gerekçelerden hareketle, GAP İdaresi , Diyarbakır Valiliği, ILO (Uluslararası 
Çalışma Örgütü) ve Sosyal Hizmetler ve ÇocukEsirgeme Kurumu Genel Müdürlü
ğü işbirliği ile ''Diyarbakır Kentinde Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyo
nu Proj esi" hazırlanmış ve üçüncü tarafların katkılanyla da Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu'na bağlı olarak Diyarbakır'da hizmet veren "75. YIL ÇO
CUK VE GENÇLİK MERKEZİ''nde Mart 1999 tarihi itibariyle uygulanmaya baş
lanmıştır. 

Bu proje ile Diyarbakır'da sokaklarda çal ışan 6-14 yaş arası çocukların yaşam 

standardını gelişıinnek, bu alanda yerel girişimleri güçlendirme yoluyla toplumda 
duyarlı lık yaratmak ve kademelı olarak, çocuk işçiliğini azaltmak amaçlanmakıadır. 

ill.4-. Kent Yoksullarının Güçle ndirilmesi 

Bölge illerinde sanayileşmeni n cılızlığı sonucu imalat sektöründe istihdam göre
ce düşük ve büyük fonnci örgütleredayal ı hizmet kesiminin gelişmernişliği nedeniy
le beyaz yakalı ücretliler yok denecek kadar azdır. Ziraat gibi kent ekonomisinde ye
ri olmayan, inşaat gibi yoğun emek gerektiren alanlarda bir yığılma görülmektedir. 
Çok geri olan sanayileşme düzeyi mesleki yapının çeşitlenmesine olanak tanımamak
tadı r. İ ş olarak amelelik,tablacılık, harnall ık ve müstahdemlik gibi (GAP Bölgesi Nü-
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fus Hareketleri Araştırması 1994; 6) iş kollannın yanı sı ra bakkallık ve kahveeilik gi
bi meslekler de yaygındır. Bu tür marjinal faaliyetler kentleri ayakta tutmaktadır. 

GAP Bölgesi kentlerinde en forınal sektörde buluna n iş kollarında büyüme ve is
tihdam yaraıma kapasitesi bulunanların belirlenerek, bu işkollarında çalışanların egi
tim ve danışmanlık hizmetleri ile desteklenerek büyümelerinin ve daha fazla istih
dam yaratmalannın desteklenmesi amacıyla "Kent Yoksulianna Yönelik Enfor
m al Sektörde İstihdamın ve İş Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi" geliştiril
miştir. Bu projenin pilot uygulamas ı Diyarbakır'da yapılacak ve alınan sonuçlar di 
ger iliere de yansıtı lacaktır. 

Proje kapsamında potansiyel iş kollannın, bunların sorunlannın ve ihtiyaçlannın 
belirlenmesine yönelik bir araştırma yapılacaktır. Araştırma sonuçlanna dayalı ola
rak bir eylem planı hazırlanacak ve pilot uygulamaya geçilecekti r. Proje kapsamında 

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası bünyesinde bir danışma merkezi oluşturula

caktır. Bu danışma merkezi kanalı ile hedef gruba yönelik egitim çalışmalan organi
ze edilecek, seçilen işkollarının yeni teknolojiye, krediye ve pazara ulaşması için da
n ışmanlık hizmetleri verilecektir. 

III. 5- Barajlardan Etkilenen Nüfusun Sancısız Yeniden Yerleşimi 

Ülkemizde ve Dünya'da e konomik, fiziki, toplumsal, p s ikolojik ve kültürel ola
rak olumsuz etkiler yaratan baraj uygulamalan yaşanmıştır. Baraj yapımlan kaçınıl
maz olarak (Gök çe 1996 ; 20) on binlerce insanın sahip oldugu mülkün kamulaştırıl

masını ve bu insanların başka yörelere yerleşti rilmesini , kendilerine yeni istihdam 
alanlan yaratılmasını gerektirmektedir. Bu kaçınılmaz s üreçte temel sorun , yöredeki 
mevcut insan kaynaklarını ve projeden etkilenecek hedef gruplan tüm yönleriyle ta
nımak ve egilimlerini saptanmak ve böylece süreci o labi ldigince planlı bir şekilde 
yönlendirebilmektir. 

Yaşanan deneyimlerde n yola çıkarak, kalkınma ve yeniden yerleşime yönelik 
sürdürülebilirligi ve insan kaynaklarının gel i ştirilmesini hayata geçirmek "Birecik 
Barajı'nından Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, İstihdaou ve Ekonomik 
Yatırımlar İçin Planlama ve Uygulama Projesi" 1997 yılında başlatılmıştır. Pro
je, ekonomik, sosyal ve mekansal olmak üzerede üç bileşende etkinlikler faaliyetle
ri içennektcdirr. Birecik Barajı ' ndan Şanlıurfa İli Birecik, Bozova ve Halfeti ilçele
ri , Gaziantep ili Nizip, Yavuzeli , Araban İlçeleri ve Adıyaman İli Merkez ve Besni 
ilçelerine baglı 44 köy ve H alfeti ilçe merkezi Başta H alfeti ilçe merkezi olmak üze
re 13 yerleşim alanı kısmen veya tamamen kamulaştırma kapsamında yeralmaktadır. 

Herhangi bir nedenle insanlan yaşadıklan yerlerden kendi istekleri dışında ayı r

mak beraberinde bir çok toplumsal , kültürel ve psikolojik sorunları getirmektedir. İş
te bunları en aza indirgem ek, kısmen de yok etmek amacıyla proje süresince halkın 
kendisi ile ilgili her aşamada kararlara katılması saglanrm ş ve saglanmaktadır. Ayrı

ca ilgili kamu kuruluşlan arasında eşgüdüm saglanmış ve halka birl ikte sayısız top
l antılar yapılmıştır. 
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Proje kapsamında halkın e~i limJerini belirlemeye yönelik sosyolojik bir çalışma 
yapılmışur. Bu çalışma sırasında 1307 aile ile görüşülmüştür. Halkın büyük çogun
luğu (%98) yeni yerleşim yerinin bölge içinde olmasını tercih etmektedir. 

Proje çerçevesinde gerçekleştiri len çalı şmalardan bilgi vermek, sosyal , ekonomik 
ve mekansal bileşenlerde önerileri n hazırlanması , irdelenmesi , ve hayata geçirilmesi 
içi n köy düzeyinde ıoplanular düzenle nmekte ve yeniden yerleşim sonrasında sosyal. 
kültüre l ve ekonomik entegrasyon u salılamak amacıyla çeşitli e g itim- ancılık, fayan
sa kaplama ustalıgı , fotol!rafçılık , konservecilik, ehliyet, mantar yetiştirme gibi· 
p rogramlar düzenlenmektedir. 

Projenin ekonomik boyutuna i lişkin etkinlikler büyük ölçüde alt bölgeye girdi 
o lacak kamulaşurma bedellerine d ayanmakla ve bunlann üretken sektörlere yönlen
dirilmesi hedeflenmekıedir. 

ill.6- Göçer Grupların Yerleşik Yaşamda Güçlendirilmesi 

B ö lge 'de geçerli homojen bi r toplumsal yapıdan söz etmek mümkün degildir. 
Genel anlamda geleneksel toplumsal ve kültürel yapı henüz agırbgını korumakla bir
likte, geleneksel kurumlara olan baglıl ık ve bagımlılıklar çözülme sürecindedir. 

Y örede yaygın olan kan bagına dayalı geleneksel aile, akraba, aşiret ve köy yapı
sı bireysel girişimlerin önüne set çekmekte ve kişiler ait o ldukları ai le ve aşiret gibi 
toplumsal gruplarla özdeşleşmektedir 

H edef grup olarak ele alınması gereken gruplardan birisi de yaşamlan nı göçer ve 
yan göçer bir tarzda ve genellikle küçük baş hayvancılı k la u~raşarak sürdüren toplu
luklardır. Birlikteliklerini genellikle kan-bagı varlıgıyla aç ıklayan , yaygın birdeyiş

le "aşiret" olarak tanımlanan bir tür toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik örgüt
lenmeye sahip olan bu topluluklar, m evsim, iklim ve bitki örtüsü değişkenlerine bağ
lı o larak hayvanianna otlaracak yer bulmak amacıyla sürekli hareket halinde olan de
ğişik büyüklükteki gruplardır . 

D evlet eliyle Diyarbakır'a yer~eştirilmiş olan bazı göçer grupların "yerleşik haya
ta e ntegrasyonunu" kolaytaşurmaya yönelik olarak "Göçer Grupların Kalkınma 

Sürecine Entegrasyonu Projesi" hazırlanmışur. Bu proje ile bu gruplann mevcut 
durum lan , günlük yaşamlannda karşılaştıklan temel sorunlar, be klentiler ve sorunla
rı nın çözümüne yönelik önerileri içermektedir. Bu projenin 2000 yılında başlaulrna
sı planlanmaktadır. 

ill.7- Sulam a Dışı Alanlarda Yaşayan Kırsal Nüfus 

GAP'ın tamamlanması ile bi rlikte 1.7 milyon ha alan sulamaya açılacakur. GAP 
Bölgesi ' nde toplam 3.1 milyon ha tarım arazisi mevcuttur. Sulam a dışı kalan I .4 mil
yon ha alanda kuru tanm yapılacaktı r. 

B ölgede sulu-kuru tanm yapan ç iftçiler arasında önemli bir gelir dağılımı den
gesizliği söz konusudur. Yaklaşık %40' ı topraksız bir o kadan d a küçük topraklı ve 
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çogunlukla tahıl üretimi yapan kırsal haneler, geçici göçle r aracılıgıyla hane gelirini 
artırma yolunda çalışmalar yapmakta ya da ailece göç etmektedirler. Bu sosyo-eko
nomik eşitsizligi ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimlili~i ve istihdam imkanla
nnı artırarak sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak açısından "Sulama Dışı 
AJaniarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi" geliştirilmiş ve bu proje 

ile Bölge ilieri genelinde seçilen örnek çiftçilerle pilot çalışmalar yapılmaktadır. Ka-

- tılımcılıgı esas alan bu proje çerçevesinde, Adıyaman ve Mardin illerinde örnek 
mantar üretimi başlamıştır. Üreticilerin teşvik edilmesi ve sebze tanınının yaygınlaş

tınlması amacıyla da Şanlıurfa-Harran Ovası'nda amacı fide yetiştiriciligi olan yük
sek tüneller kurulmuş, aynca Bölge illerinde aneılı k, seracı lık, meyve bahçesi kur

ma, capari ekimi ve yabani a~açlann aşılanması gibi çalışmalar da yapılmaktadır. 
Bütün bu çalışmalar İlgili İl müdürlükleri ve Valiliklerle işbirligi içinde yürütülmek
tedir. 

SONUÇ 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıgı, temel kalkınma felsefesi olarak sürdü
rülebilir insani kalkınma yaklaş ımını benimsemiş bulunmaktadır. Bu yaklaşım insan 
kaynaklannın getiştirilmesi ni, katılımcılıgı ve kalkınmada eşitlik ve adilligi içermek

tedir. Yine bu yaklaşırnda temel kalkınma hedefi salt ekonomik büyüme olınayıp , in
sanlann yaşam kalitesini yükseltmektir. 

Bu çerçevede Bölge'de sosyal, ekonomik ve kültürel nectenlerle baştan dezavan
tajlı konumda bulunan, dolay ı sıyla kalkınma sürecinin dışında kalma ve kalkınmanın 
nimetlerinden yeterince yararlanamama riski bulunan toplumsal gruplann tanımlan
ması ve proje tasanmının da bunun gözetilmesi, gerekli hallerde bu gnıplar için özel 
projelerin geliştiri lmesi İdare'nin temel sosyal kalkınma stratejisini oluşturmaktadır. 
Çünkü ancak bu şekilde topyekün bir kalkınmanın gerçekleştirilmesi mümkün olabi
lecektir. 

Bu yaklaşımla ilgili grupların ve kuroluşlan n katılıını ve işbirligi ile dezavantaj
lı olarak tanımlanan kadınlara, çocuklara, gençlere, topraksız ve az topraklı çiftçile

re, sulama dışı alanlarda yaşayan kırsal nüfusa vb. yönelik projeler geliştirilmekte ve 
uygulanmaktadır. Bu tür projeler Bö lge'de sosyal ve insani kalkınmaya ve sosyal is

tikrara önemli katkılar yapacak projeler olarak görülmektedir. 
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İliMAL EDİLMİŞ BİR SOSYAL ÇALIŞMA ALANI 

OLARAK ZORUNLU GÖÇ 

The place is tlıe Joeale of the truth of besing 

Harvery Heidegger 

Maide ErdoAan Alpttkin (*) 

Neşe Şahin (**) 

Varlıgm hakikati yerde yuvalan ır. Yerleşme, insanlar ve şeyler arasında tinsel bir 
birlik kurabilmektir. "Ancak yer/eşebiliyorsak inşa edebiliriz" Yerleşmek ii/üm/U/e
rin yeryüzünde oluş biçimidir. Yerleşmek ve yapmak kadınlar ve erkeklerin elleriyle 
yaprıgı her şey dahil birbirine içseldir. 

Sosyal çalışma , sosyal refah sistemi içerisinde yer alan, insanlı~a sunulacak hiz
metlerin insancıl de~erler temelinde yapılanmasını hedefleyen, özünde insan hakla
nnın korunması ve insaniann güvence altına alınmasında savunuculuk yönü olan bir 
meslek tir. 

Ülkemizde, son yıllarda insan hakianna yönelik uygulamalar açısından oldukça 
ciddi sorunlar yaşanmaktadır . Bu sorunlardan biri de Dog-u ve Güneydo~ Anadolu 
Bölgelerimizden di~er bölgelerimize yaşanan zorunlu göç ve göçün yaraıtıgı sorun
lardır. 

Birleşmiş Milletler dahil , ço~u insan hakları örgütünün bir insan haklan ihlali 
olarak de~erlenclirdi~i zorunlu göç, sosyal çalışmanın da önemli çalışma alanlanndan 
birini oluşturmaktadır. 

Göç, ulusal ya da uluslar arası olsun başlangıç ve vanş noktalanndaki sosyal me
kanlarda biçimlenrniş nüfus yapısı, kültürel üretim, geleneksel biçimler ve yerel kim

liklerin de~işirnini etkileyen önemli bir olgudur (Arslan, 1998: 172). 

20. yüzyılın ilcinci yansından bu yana iktisadi ve siyasal baskılarla karşı karşıya 

kalan pek çok kişi, bu baskıların görece daha az oldug-u bölgelere do~ru dalgalar ha
linde göç etmek zorunda kalmıştır. Nüfusun bir bölümü kenclisine yönelik uygulanan 

{*) SSK Dışkapı Hastanesi 
{**) İnsan Haklan Deme~i 
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baskı ve zulüm sonucu göç etmeye karar venniş, göç, göç eden insanların iradesi dı
şında bir başka irade tarafından dayatılmış ya da içinde yaşanılan bölgenin dogal ko
şulları , sosyal, ekonomik, kültüre l ve psikolojik ortarnı içinde yaşanılmaz duruma 

gelmişse, gerçekleşen göç devinimi, zorunlu göçtür (Barut, 1 998:2). 

Zorunlu göçü, gönüllü göçten farklı kılan , siyasi, etnik baskıdan , bir savaş süre

cine hakim olan şiddet veya dogaı afetlerden kaynaklanmasıdır. Zorunlu göç ikiye 
ayrılır; zorunlu iç göç (ülke sınm aşmayan göç hareketi) ve zorunlu dış göç (ülke sı

nırlarını aşan göç hareketi- mültecilik). Zorunlu iç göç ve dış göç-mültecilik aynını, 

1991 'de BM tarafından yapılan mülteci tanımlamasına dayanır. BM, mülteciler için 

ayrı bir kuruluş açmıştır. Ayrıca o ldukça da geniş bir bütçe ayırmıştır. 

Gene l olarak devletler, çeşitli antlaşmalar irnzalayarak, mültecilerin korunması 

gerekti!jini, bunun bir insan hakları sorunu oldugunu kabul etmiş durumdadır. Sı

gınma talebi, bir devlet tarafından ka bul edilen bir mülteci o devle tin korunması al
tındadı r. Vatandaşiann sahip oldugu sosyal haklardan mülteci de yararlanır. Zorunlu 
iç göç magdurlan için durum oldukça farklıdır. Dünyada toplam 23-25 milyon insan 

mülteci durumundadır. Buna karşılık , zorunlu iç göç magduru da 25-30 milyon arar
sındadır ve zorunlu iç göç bugüne k a dar ihmal edilmiştir. BM verilerine göre dünya
da zorunlu iç göçe tabi tutulmuş insan l arın yaklaşık 16 milyonu Afrika'da, 6 ya da 7 
milyonu Asya'da, çogunlugu Eski Yugoslavya ve Kafkasya Bölgesi ' nde olmak üze
re 5 milyonu Avrupa'da ve 3 milyon kadarı da Amerika kıtasındadı r . 

Zorunlu iç göç, şu an sahipleni lmemiştir. Tüm çalışmalar mülteciler için yogun

laşrnıştır . BM' ye göre zorunlu iç göç mültecilerinin ilk etapta uluslar arası hukuka 
yansıması gerekir. Kızılhaç olsun diger yardım kuruluşları olsun, zorunlu iç göç 
magdurlarına müdahale hakkına saru p bulunmamaktadırlar. Çünkü devletlerin onayı 

gere kmekterur. Zorunlu iç göç mag d urlan genelde ne kald ığı devletlerin ne de ulus
lar arası kuruluşların tam koruması altındadır. Bu kesim, en kritik durumda olan göç 
toplulugudur. 

Göç, KentJeşme, Yoksulluk 

Kentsel mekanlardaki ayrımlar ve ayrunncılık uzun bir tarihe sarup olmakla birlik

te, bugünün kentlerinde yeni olan, ke ntlerin katı bir sıra düzeni içinde kurulmuş bas
kı, dışlama, tabii kılma ve ayncalıklarla düzenlenmiş eşi tsizlikleri yansıtacak ve ye
nide n üretecek şeki lde bölünmüş olmalarıdır. 

Sonuç, yüksek işsizlik oranları , etnik ve ırksal olarak farklı göçmen nüfusun. dü
şük gelir gruplannın , işsizlerin, re is i kadın olan ailelerin ve vasıfsız kadıniann kent
sel olanaklardan mahrum mekanlarda yoğunlaşmasıdır. Önceleri konut yoksullugu 
ve evsizlik, ekonomik durgunluk zamanlarında belirginleşip refah zamanlannda 

azaJmaktaydı , ancak bugün, konut yoksunJuğu ve işsizlik her koşulda artmaktadır. 

Burad a pazarın ve iktidarın etkisi önemlidi r; pazarı n yetersizliği ve devletin toplu-
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mun en önemli kesimi yani "yeni kentli yoksulların teme l gereksinmelerini karşıla

mada gönülsüz davranması yeni kentli yoksullugun oluşumunda dogrudan rol oyna

maktadır. 

Yeni kentli yoksulluk, " new urban poverty" hakim kapitalist üretim ve tüketim 

ilişkilerinin ve sınıf ilişkilerinin dışında, süreksiz, güvencesiz ve marjinal işlerle ge

ç inmekte olan, kötü ve çökmüş kentsel mekanlarda yaşayan ve dışlanan cinsel, ırk

sal, etnik ve dinsel kimliklerle örtüşen yoksuııugu tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Türkiye'de giderek yükselen pazar ekonomisi egilimine karşın , bölgesel eşits iz

likle ri gidennek amacıyla ulusal bütünlük ve ulusal ekonomi kurma kaygısı güden 

Cumhuriyet ideolojisi , Il . Dünya savaşından 1980'1ere kadar kısmen sürdürülmüştü r. 

1980'1erle, hem politik ideolojik ilkeleri hem de ekonomik düzenlemeleri içeren ulu

sal kalkınma projesi terkedilrniştir. Zaten, yatınmların daha karlı olmasını dayatan 

gelişen kapitalizmin baskısıyla 1950'1erden beri, ulusal kalkınma projesi kendi için

de bükülerek ulusal ideoloji nin hizmetine sunulmuş ve gölgesel eşitsizliklerdaha be

lirgin hale gelmiştir. Dengesiz sermaye yatınmı ve cografi iş bölümünün üstüne, do

g u ve güneydoğunun "geri kalmışlık" söylemi içinde temsil edilmesi de, bu bölgele

rin yeniden yapı lanmalarına dogrudan katılmışur. Yeni dünya düzeni-küreselleşme 

ile koşut liberal ekonomi ve özelleştinne politakaları da 80' 1erin başlanndan beri 

yoksullugu giderek derinleştirmiştir. Küresel degişimler bağlamında gerçekleşen 

e konomik, politik ve bölgesel yeniden yapılanma, bugünkü yeni kentli yoksulluğa 

uzanm ıştır (Arslan, 1998: 172-1 75). 

Son on yıldır, Türkiye'de de zorunlu göçler nedeniyle ken tlerde yerleşenlerin ya

şadıg ı yoksulluğun dogrudan e tnik kimlikle örtüştüğünü ve bu göçmenlerin büyük 

bir bölümünün dogrudan veya dolaylı olarak son derece kötü kentsel rnekanlara sü

rülmüş olduklarına dikkat çekm ek amacıyla zorunlu iç göçe maruz kalanlar için bu 

te rimi kullanan çevreler bulunmaktadır. Ülkemizde yaşanan zorunlu iç göç sürecinin 

sonuçları ve göçmenlerin yaşadıkları sorunlar değerlendirildigindc yeni kentli yok

s ulluk terimin bu grubu tan ı mlamak amacıyla kullanılmasının çok da yanlış olmadı

ğ ı görülmektedir. 

Tür kiye'de Zorunlu İç Göç 

Zorunlu iç göç sorunu s iyasi bir hassaslık arz etmektedir. H ükümetler, vatandaş

larını korumada yetersiz kaldıkl arını ve uygulamalannın insanları göçe zorladığını 

kabul etmek istememektedi rler. Süren savaşlar ve s ıcak çatışmalar ve göç eden insan

ların içinde bulunduğu psikolojik durumlar gibi neden lerde, zorunlu iç göç sorununa 

ili şkin saglıklı veriler toplamak güçtür (BM, Dünya Mültecilerinin Raporu , 1997-

98). Bu konuda yapılmış alan araşurması da yok denecek kadar azdır. 

Bu konu ile ile ilgil i o larak ülkemizde de sadece bi rkaç tane araştırma bulunmak

tadır. Bunlardan biri , Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1997 yılında oluşturulan ve 
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çalışmalanna başlayan Zorunlu Göç Araştırma Komisyonunun çalışmalandır; Kır 
misyon çalışma sonucunda yayınladıgı raporunda, Diyarbakır, Hakkari , S ün, Şırnak, 
Tunceli, Van ilieri ile mücavir alanı oluşturan Batman, Bingöl , Bitlis, Mardin, Muş 
illerinde 920 köy, 2523 meıranın boşaltıldıgı, göçedenlerin sayısınm 378.335'e ulaş
tıgı, ancak tespit edilen bu rakamiann boşaltılan köy ve mezralann ve göç edenlerin 

sayısını tam olarak kapsamadıgı belirtilmiştir. 

Araştırma önergesinin Mecl is' te görüşülmesi sırasında ANAP Şırnak Milletveki

li Salih Yıldınm, özellikle 1990 yılından sonra boşaltılan köylerle ilgili şu idrnalarda 

bulunmuştırr; "köylerin korunamaması , köylülerin korucuıugu kabullenmemeleri , ve 

PKK 'ya yardım ettikleri iddiası yerleşim birimlerinin boşalmasına neden olan diger 

etkenlerdk Fruli meçhul cinayetler, adam kaçırma olay lan, tehditle para toplanması, 

gözaltına alınma ve tutukianma korkusu, yay la yasagı , ve korku nedeniy le kullanıla

maması , çalışma güvenli~inin olmaması, egitim, saglık, ulaşım gibi temel ruzmetle

rin yeterince saglanmaması , gıda ambargosu uygulaması köy boşaltmalan n ve göçün 

e n önemli nedenlerindendir. 

Zorunlu iç göç konusunda yapılmış bir ru~er çalışma olan ve 1998 yılında, Mer

sin Üniversitesi Sosyoloji Bölümünce yapı lan ve Mersin ili ömeginde, zorunlu göç 
olgusunu irdeleyen çalışmada, Türkiye'de son 10-15 yıllık dönemde gerçekleşen göç 

türün ün zorunlu göç oldu~ bel irtilrruş ve Türkjye'nin belirli bir bölümünde sürmek

te o lan düşük yogunluklu savaş, düşük yo~unluklu savaşı önleme politikalan, düşük 

yogunluklu savaşın ortaya çıkardıgı sosyal-ekonomik, kültürel koşullan n, ülkemizde 
sayısal de~eri 4 ile 4,5 milyon arasında değiştigitahmin erulen insanın zorunlu göç 

etmesine yol açtıgı bildirilmiştir. 

Bu konuda yapılmış diger bir çalışma ise TMMOB 'un Van 'da yaşayan zorunlu iç 

göç magdurlanna yönelik hazırladıgı "Göç Evleri Projesi" çerçevesinde sürdürülen 
çalışmalardır. 

Dogu ve Güneydogunun "geri kalmışlığı" bu bölgelerden Türkiye' nin batısına ve 

yine bu bölgelerin kırsal alanlarından kentlerine büyük göç dalgalanyla birleşmiştir. 

İşsizlik ve topraksızlık nedeniyle ve hazırlık sürecinden geçilerek yapılan göçler de 
özünde zorunlu göçlerdir. Bu göçlerde sadece kadınlar süri.ikleyici rol oynarlar (kenı 

yaşarnının kadınlar açısından çekiciligi vardır.) . 

Kırdan kente göç, kırsal ekonorrunin kentsel ekonomiye dönüşümünü de içerir. 

Ancak son yıllardili göçler, böyle bir dönüşümü degil, terk edilen yerdeki ekonomi· 

nin çöküşünü de getirmiştir . 

Son yıllarda göç edenlerin çoğu sosyal, ekonomik, doğal yaşam kaynaklanndan 
köklü bir şekilpe kopanlınıştır. 

Göç ettirilen veya kendi iradeleri dışında göç etmek zorunda kalaniann sorunlan 

gölgede kalmamakta, gittikleri yerde de devam etmektedir. Her kent giderek "bölge" 
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olmakta, göç olgusu bütün ülkeyi saran, giderek tedavisi zorlaşan bir hastalık halini 

almaktadır . Olaylar devam etti~i sürece, göç edenler potansiyel suçlu olarak algılan

makta; buna ba~lı olarak iş bulmada, günlük yaşamlarında birçok problemle karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Göç eden lerde, göç etme nedenleri ve göç ettikleri yerde ya

şadıklanna ba~Jı olarak kimJik direnci gelişebilmektedir. Bu tür dı şlamalar giderek 

sosyal banşı tehdit etmekte, göç edilen kentlerde ırkçılı~ı, etnik aynmcılı~ı. ve ba~

oaz, dincili~e egilimi arttırabilmektedir. Ruhsal açıdan göç edenler kendini dışlan

rru ş, degersiz; hayatı anlamsız; dünyayı tehlikeli , korkulacak, tehditle dolu bir yer 

olarak algılamakta; her an bir kötülük olacak kaygısını taşımakta; kendini güvensiz, 

tedirgin ve huzursuz hissedebilmektedir. Yaşam sevinci , mutluluk , üreticilik, yaratı

cılık , ümit bu insanlarda giderek yok olmaktadır. Öfkelenme, çabuk sinirlenme, ça

resizlik, düşmanlık, huzursu zluk, içe kapanma duyguları ö n plana çıkmaktadır. Kişi, 

anlaşılamadıgını ve yetki lilerin kendisini düşünmediginj hissetmektedir. Yaşanan 

olaylarla baş edebilmek için giderek "inkara" yönelmektedir. Duygusal küntleşme 

(a~lamama , gülmeme gibi), duyarsızlaşına, zevk alamama, üzgün bıkk:ın olma görü

le bilmektedir. 

Göcle birlikte neler oluyor? 

Sosyal rolün ve statükonun kaybı 

Yoksulluk 

Yaşama biçimi ve alışkanlıklann degiştirilmesi 

Günlük yaşama dair çok sıkı ve a~ır bir kontrol 

Her an çeşitli şiddet olayianna tanık olma ve şiddetin s ürmesi 

Potansiyel suçlu olarak görülme ve baskılar 

Sürekli kendini kısıtlı ortamda hissetme ve çocukların bu o rtamda büyümesi. 

Tüm bunlarla birlikte şiddet e~ilirni ve aile içi şiddet arta bilecek, giderek çocuk-

lara yönelik şiddet kaçınılmaz o labilecektir. Bu insani bir tepkidir. Genelde ilk bir ay 

içinde çıkan ve biten sorunlar bir hastalık olarak görülemez, o lagan teplci olarak ka

bul edilir. Göç ettirilen veya ke ndi iradeleri dışında göç etmek zorunda kalanların bu 

süreçte yaşadıkları travma, geri dönüş koşullannın olmaması, yaşamlarıyla ilgili her 

şeyin giderek kötüleşmesi ruhsal bozukluklara yol açmaktadu (TİHV, İnsan Hakları 

Raporu 1997). 

1998 yılında, Diyarbakır Üniversitesi Psilciyatri Anabilim Dalı tarafından , zorun

lu iç göç yaşamış bir grupla post travmatik stres bozuklugu üzerine bir ön çalışma ya

pılnuştır . Bu çalışma, Diyarbakır' ın ilçelerindelci kırsal yerleşim birimlerinde yaşa

yan , fakat güvenlik nedeniyle köyleri boşalularak 5 yıl önce şehir merkezindeki afet 

konutlan na yerleşti rilen Kürt kökenli göçmenlerle yapı lmıştır . Araştınma sonucunda 

göçmen grubunda PTSBoran ı %66 olarak saptanmıştır. 
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Zoruolu Göçe Maruz Kalanlarla Sosyal Çalışma 

ZorunJu göçlerin önlenmesi ve zorunlu göçe maruz bırakılanların evlerine dön
melerinin ya da kente entegrasyonların ın sağlanmasında, siyasal ve ekonomik alan

da da yeni yaklaşımlar gereklidir. Bu yaklaşımlar, herkesin güvenlik ve özgürlük 
hakkına sahip olduğu anlayışı üzerine kurulmalıdır; Güvenlik, zulme, ayrımcılığa, si

lahlı çatışmalara ve yoksulluğa karş ı güvenlik, özgürlük ise, bireysel yeteneklerini 
kuUanabilme, birey yaşamını ve geleceğini etkileyen konularda söz sahibi olabil

me, bireysel ve toplumsal kimliği ifade etme özgürlüğü olmalıdır . Ancak bu hak

lar ve özgürlükler gerçekleştirilebildiğinde, dünyadaki mi lyonlarca kişi zorunlu gö
çün fizikse l ve ruhsal sarsıntı larından kurtulacaktı r. (BM Dünya Mültecilerinin Du
rumu Raporu, 1 997 -98) 

Zorunlu iç göçe maruz kalanlar, yaşadıkları göçün travmatik boyutları , zorla göç 

ettirmenin mantığı ve göçe birlikte yaşadıkları sorunlar açısından , sosyal çalışmanın 

klasik çalışma alanlarını oluşturan müracaatçı grubundan farklı ele alınması gereken 
bir gruptur. Bunun en önemli nedenlerinden biri , yaşadıkları travmatik süreçler ne

deniyle oluşan güvensizliktir. Bu gruba yönelik olarak yürütülecek çalışmalarda mul
tidisipliner bir yaklaşım gel iştirilmelidir. Zorunlu iç göçe maruz kalmış kişi lerle mes
leki çal ışma yapan sosyal çalışmacıların, 

zorunlu iç göçün boyutları ve kapsam ı ve zorla göç ettirmenin mantığı, 

zorunlu iç göçün yarattığı ekonomik , sosyal, psikolojik ve sağlık sorunlar, 

göçmenliğin , özellikle de zorunlu o larak bunu yaşamanın yarattığı psikoloji, 
- zorunlu iç göçe maruz kalmış i nsan ların değerleri ve kültürel özellikleri gibi ko

nularda bilgi sahibi olmalan gereklidir. 

Sosyal çalışma uygulamalarında, zorunlu iç göçe maruz kalrruş insanların 
- Kültürel değerlerine saygı duyarak ve bulundukları yerden başlayarak uyumları

nı kolaylaştırmak, 

- Kimliklerini ve kişiliklerine saygı çerçevesinde onları olduğu gibi kabul ederek, 
Bireysel potansiyellerini ve becerilerini geliştirici çalışmalar yaparak, kendi ken
di lerine yeterli hale gelmelerini sağlamak , üzerinde yoğunlaşılmalıdı r. 

Çizile n çerçevede yürütülecek çalışmalarda, uzun vadede toplumsal barışın sağ
lanması için acilen şunlar yapılmalı ve talep edilmelidir. 

Zorunlu göçe maruz kalanlara (deprem sonrası göçler de bu kapsamda değerlen
dirilmektedir.) 

* Geri dönmek isteyenler için geri dönüş koşulları yaratılmalıdır. 
* Maddi zararları tazmin edilmelidir. 
* Kira yardımı yapılmalıdır, (en az bi r yıllık) 

* Sağlıksız konutlarda ve çadırlarda yaşayan ları n barınma sorunlan çözümlenmeli
dir. 
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* İstihdamda öncelik saglanmalıd ı r, 
* Vası fsız işçi konumunda o lan ve çogunlugu marj inal iş lerde çalışan gençlere ve 

yeıişkinlere yönelik, beceri gelişti ric i ve meslek edindirici prograrnlar geliştiril

meli, iş olanakları yaratı l malıdır. 

* Toplum saglığı göz önünde bulundurularak, ücretsiz saglık hizmetlerinden yarar
lanmalan saglanmalıdır. 

* Sosyal Hizmetler ve Çocu k Esirgeme Kurumu ve Başbakanlık Sosyal Yardı miaş

may ı ve Dayanışmay ı Teşvik Fonu olanaklanndan ayrımsız yararlanmaları sag
lanmalıdır. 

* Çocuklann marjinal işleri yapma kolaylıgı nedeniyle sokakta çalışan çocukların 
sayıları artmıştır. Aile re is ierine destek verilerek çalışan çocuklar, egitime yön
lendirilmeli ve egitim olanakları sunulmal ıdır. Sokakta çalışan çocuğun sokak ço
cuğu na kaymasındaki hassasiyet gözden kaçınlmamalıdır. 

* Kadınl arın beceri kazandırma ve çalışma yaşamına yönle ndirilmelerini kolaylaş

tırmak ve okul öncesi eg itimi yaygınlaşıırmak amacıyla yerel yönetimlerle işbi r

liği çerçevesinde okul ö ncesi eğitim programları geliştiri lmelidi r. 

* Kente entegrasyonun sag ıanması amacıyla sunulan toplum merkezleri çalışmala

rında, kültürel degerierine saygı çerçevesinde, kişilerin kendi kapasitesini geüş
tinnesi, toplumsal yaşama etkin katılımın saglanması hedeflenmelidir. Farklılık

lar korunarak amaca ulaşmak önemlidir. Entegrasyon , kiş i nin sahip oldugu temel 
değerleri ve bütün l üğü korunarak saglannıalıdır. 

Savaş, çatışma ve zulmün olmadığı , politik görüş ve i nanç farklılıklan yüzünden 
aynıncılığın yaşanmadığı , herkesin insan olmaktan kaynaklanan haklarını kullanabi
leceği barış ve kardeşlik do lu bir dünya dileğiyle . 
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GÖRELi REFAH ÇERÇEVESiNDE KADININ 

YOKSUNLUGU: GAP ÖRNEGİNDE BİR DEGERLENDİRME 

1. GİRİŞ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Nilay ÇABUK (*) 
Pelin TURAK (**) 

Bu bildirinin amacı öncelikle, GAP kapsamında başlatılan sulama ile birlikte top
raktaki üretirnin çeşitlenınesi ve verimiilikle gelirde saglanan artışa baglı olarak, böl
ge insanının yaşamsal alanlarında ne türden degişimlerin söz konusu oldugunun ir
delenmesidir. Özellikle bu degişim ve dönüşümlerin formları , bu alanda marjinal ko
numda bulunan kadınlar açısından , yapılan derinlemesine görüşme ve gözlemler çer
çevesinde sosyolojik bir degerlendirme ile ortaya konulmaya çalışılmışur. 

Güney Dogu Anado lu Projesi (GAP) gerek fiziksel büyük.lügü gerekse bedefledi
gi amaçlat açısından etki alanı oldukça kapsamlı bir projedir. Başlangıcında bölge
deki toprak ve su kaynaklarını geliştirmeye yönelik olarak düşünülen proje, daha 
sonra GAP Master planının hazı rlanmasıyla tanmsal ve e ndüstriyel kalkınma, altya
pı , ulaşım, egitim, saglık, kültür vb. alanlardaki geliştirme çabalanyla entegre bölge
sel kalkınma projesine dönüştürülmüştür. Bu baglarnda GAP'ın temel hedefi , yöre 
insanının gelir düzeyini arttırarak, görece daha gelişmiş bölgeler seviyesine ulaşmak 
için bölgedeki su, toprak ve insan kaynaklannın geliştirilmesi olarak belirtilmiştir 
(GAP ,l 995:i-ii). 

Bölgede kadınları n , nüfusunun yansını oluşturdukları gerçeginden yola çıktıgı

mızda, GAP'ın hedefi çerçevesinde kadının konumunun önemi daha çok ön plana 
çıkmaktadır . Bu dogrultuda, bölgedeki kadınının içinde bulundugu sosyo-ekonomik 
ve kültürel koşullarının , yaşadıgı sorunlar ve nedenlerinin , beklenti, istek ve tutum
lannın saptanarak, durumunun iyi leştiri lmesi , sürdürüle bilir kallaruna projelerinin 
verimliligini arttıracaktır. 

Dünyada özellikle 70' li yıllarda , kadının kalkınmadaki rolü ve önemi ıaruşılma

ya başlanmıştır (Boserup: 1970). Özellikle kırsal alanda, resmi kayıtlara yansımayan 
boyutuyla, kadının tanmsal üretim ve ekonomi dışı alanlarda oynad ıgı rolün olduk-

(*) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. 
(••) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü A~ıırma 

Görevlisi. 
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ça önemli oldugu görülmektedir. Geçmişte oldugu gibi günümüzde de kadın, yaşamın 
her alanında , erkeklere eşit hana çogu zam an onlardan daha fazla yük ve sorumluluk 
taşımaktadır. Bu nedenle kadının kalkınmadaki rolünün yadsınmaması gerektil\i görü
şü yapılan çalışmalarda benimsenmeye başlanmıştır. Bu da, kalkınma programlannın 
geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde, kadınların ayn bir "hedef g rup" ya da "katı
lımcı taraf'' olarak dikkate alınmalan nı zorunlu lulrnaktadır (TKV , ı 994: 1-2). 

Bilindil\"i üzere, geçimlik üretim yerine pazara yönelik üretime geçiş ve tanmsal 
alanlarda yeni ürünlerle birlikte yeni işleme tekrıikleri ve girdiler, toplumsal yaşarnda 
yerli işbölümü, mülkiyet biçimlerinde deg-işimler ve kırsal kesimden kentlere göç vb., 
ilk olarak tanmsal yapılan etkileyen geUşme süreci içinde gözlenen olgulardır. Söz ko
nusu bu dönüşümlerin , binakım toplumsal sorunlan da beraberinde gelinnesi gerçegi 
karşısında, sağlıklı bir kalkınma modeli uygulamasında toplum içi farklılaşmalan n gö
zönünde bulunduru lması önem taşımaktadır. Toplum içi faklılaşmalar konusunda, kar
şımıza öncelikli olarak cinsiyet farkiJiaşması gelmektedir. 

Toplum içi farklılaşmalar gözönünde bulundurulmadan bazı politika ve uygula
malar ortaya konulduğunda, gelişme süreci , kimileri için daha iyi yaşarn koşullannı 
çagnştırırken , kimileri için ise eskiye oranla daha fazla zorluk , daha fazla fakirligide 
çagrıştırmaktadır. Büyüme ve teknolojik degişme, bazıları için daha iyi yaşamı bi
çimlendiriken , öte yandan bu politikaların etkisine sahip olamayacak bazılan için de 
daha kötü koşulları da beraberinde taşımaktadır. Çoğu kalkınma politikaları ve pro
jeleri yoksul kadınların ve ai lelerinin yaşam şans ları üzerinde çeşitli olumsuz etkile
re neden ol maktadır. Bu kalkınma politikaları ve büyük projeler, uygulanclıklan alan
daki kadınların, hane halkına olan katkısını gözardı ettiği ve kadınların ekonomik et
kinlikler ve hareketlerdeki önemini anlamadıkları, onların üretici çalışmaları ile ilgi
li kaynakları yanlış yönlcndirdiklcri için , sıklıkla hedeflerini gerçekleştinncde başa
rısızlığa ugrarnaktadırlar. 

GAP bölgesinde yeni ile eskinin biraradalığı , hem geleneksel yapıJarın çözülme
sine, şeki l değiştinnesine, hem de yeni çelişki ve baskı odaklannın oluşmasına neden 
olmuştur . Bu durumun kadınlar açısından önemli sonuçları vardır. Modernleşmenin 

erkek kurumlarıyla yayılması kadıniann geleneksel yapılara olan bağı mb lıklarını an
urınaktadJr. Bu da, kadıniann kurumsal gelişmelerin dışında kalmalannın yanında, 

her geçen gün gündelik yaşamlarını saran yeniliklerle baş edebilme yol ve becerile
rinden yoksun kalmalarına neden olmaktadır (Ertürk, 1994'den aktaran TKV, 
I 994:6). Kadınlar kendilerine yeterli kapalı sosyo-ekonomik koşullarda yaşamlarını 
idame ettirmek için gerekli bilgi , araç, gereçleri yaşarn pratikleri içinde kolayca el
de edebilirke n; pazarla bütünleşme insaniann dünyasın ı genişletrrıiş ve yaşam kadın
ların ulaşamayacak lan, erkek egemen kurumsal yapı ve süreçlerle belirlenir olmuş
tur (Sirma n , 1991 'den aktaran TKV , I 994:7). GAP bölgesinde toplumsal gelişmişlik 
göstergele rine baktıl\ımızda, kadınların toplumsal gelişmenin nimetlerinden daha az 
yararlandıl\ını , birtakım hizmetlere ulaşmakta güçlüklerle karşılaştıklarını ve modem 
bir toplumun üyesi olmanın standartlarını yakalayamadıklarını gönnekteyiz. Bu du-
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rum, belirttigirniz gibi kadını çevreleyen sosyo-kültürel ve ekonomik yapının bir so
nucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Geleneksel toplumsal yapı ve kuruıniann henüz etkinligini sürdürdügü bölge ve 
yörede cinsiyet ayrımı açısından sorunlan irdelemek, kadJnı aile ve topluluk dışında 
ve toplumdan soyutlayarak salt ' kadına yönelik' tanımlamalar ve açıklamalar yapa
rak çözümler üretmek de yeterli degildir. Çünkü, Güneydogu Anadolu gerçegindeki 
kadının , kendine özgü ve bir bölümü tarihsel-kültürel nedenlere dayalı sorunları ya
şadıg ı gerçegini yadsıınak olası degildir. Bu nedenle, nüfusun yarısını oluşturan ka
dınların içinde bulundugu yoksunluk, sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en önem
li engellerden biridir. 

Bu çerçevede, GAP ö rneginde ele aldıgımız kadının ev içi ve dışında rol ve sta
tüsü, geçmi ş yaşanıısıyla şimdiki yaşantısını karşı laşurdı~nda , şimdiki yaşantısının 

göreli olarak daha iyi oldugunu düşünüp, hoşnut olma o la rak tanımlanan "göreli re
fah" ve "Kişinin elde etmeye hakkı olduguna inandıgı mal ve yaşam koşulları ile,ft
ilen elde edebildigi malların miktarı ve koşullarm kalitesi arasmdaki fark ya da boş
luk" olarak tanımlanan "göreli yoksunluk" (Comelius ve Trueblood, 1974'den ak
taran Keleş, 1980:46) kavramsallaşıırması içinde ele alınmıştır. 

2. METODOLOJİ 

Bu çalışmada, "Şanlıurfa-Harran Ovaları Tarla İçi ve Köy Geliştirme Projesi Sos
yal Degerlendirme" araştırması çerçevesinde 35 köyde yapılan 450 hanehalkı anketi 
s ırasında, gerek kadınlarla yapılan sohbetler ve gözlemler, gerekse araştırma kapsa
mJna giren dört köyde toplam 1 O kadınla yapılan derinlemesine görüşmeler değerlen
dirilerek, kırsal kesimde kadının aile içindeki ve dışındaki durmuna ilişkin veriler 
analiz edilmiştir. 

Derinlemesine görüşmeler Yarımsu köyünde üç evli ve toprak sahibi eşleri ile, 
Karaali köyünde bir evli toprak sahibi, bir de evli topraksız eşi ile ve Olgunlar kö
yünde iki evli ve toprak sahibi eşi ile, Aşağı Yanınca köyünde iki evli topraksız eşi 

ve toprak sahibinin ev lenmemiş kızı ile yapılmıştır . Toprak sahibi ve topraksız eşle
ri arasında çok belirgin farkl ıl ıklar gözlenmemiştir. Olan farklı l ı klar ise yeri geldiğ in 

ce dile getirilecektir. 

3. BULGULAR VE T ARTlŞMA 

Öncelikle araştırma kapsamına giren köylere ili şkin bazı açıklamalarda bulunma
nın , bu yapıda yer alan kadınların konumlarını , sorunlarını ve beklentilerini daha sag
lıklı ortaya koymaınııda yardJnıcı o lacağı inancındayız. 

Çalışmanın yapıldıgı alandaki köylerinen büyük özelügi, GAP projesi kapsanıın
da sulamaya açı lan ve açılmakla olan tarım alanlarını kapsamaktadır. Bu nedenle söz 
konusu olan bu alanlarda, tarımsal modemizasyon etkinlikleri geliştirilmekte, daha 
önceki tarımsal faaliyetlerde degişme ve gelişmeler görülmektedir. Bu dönüşüm sü
reci içinde, kırsal alanlarda gözlenen sorunların başında bölgedeki alı yapı eksiklikleri 
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ve bunların ortaya çıkardıgı sorunlar gelmektedir. Öte yandan bir diger belirgin özel
lik ise, bölgenin kendine özgü sosyal ve kültürel dokusunu, her toplumsal yapılanma
da hakim olarak hisseıtirmesidir. Fakat, dogaı olarak bu de~şim ve dönüşümler varo
lan ilişkileri, tutum ve beklentileri de dolaylı ya da dolaysız olarak etkilemektedir. 

B ölge, en önemli dönüşümü topraklann sulanması ve toplulaştırma ile yaşamak
tadır. Bu modemi:ıasyon çalışmalan ile tanmsal faaliyetlerin çeşitliligi , üretim tek
nolojisinde iyileşme, makinalı tarırrun giderek gelişmesi , üretimd e verim anuncı ta
rımsal girdilerin kullanımı , pazara açık ekonomiye geçiş vb. özetlikleriyle sürekli bir 
degişim içinde görülmektedir. Bu baglamda, bölgedeki larsal kadının bu yapı için
deki konumunu, hane içi iş yükü, yetki ve güç yapılanması, hane dışı ilişkileri ve üre
timdeki payı çerçevesinde degerlendirmek gerekmektedir. Bunun için genel olarak 
inceleme birimimiz kırsal alanda kadının statüsü olacakur. 

Bazı araşurmacılar kadının statüsü tanım lamasına karşı çıkmaktadı dar. Fakat bu 
kavramın toplum içinde kadının yerini gösterdigi belirlemesi yanlış olmayacakur. 
Kadının statüsü genelde erkegin statüsüyle karşılaştırılarak tanımlanır . Kısacası, cin
siyet ilişkileri içinde belirlenir. Diger ilişkiler de buna baglı olarak sürdürülür (ÖZ
bay, l992:152). 

Çalışma alanına i lişkin bu genel açıklamalardan sonra, kadınlarla yapılan derin
lemesi ne görüşme ve sohbetlerin a nalizinde, kadı niann yaşam alanlarındaki degişim

lerini ortaya koyan kadının statüsü tan1rnlamas ı genel olarak aşagıdaki sın ı flamaçer

çevesi nde ele alınacaktır: 

Mason'a göre; kadının statüsünü ampirik olarak tanımlayan demografik çalışma
ların genel olarak üzerinde durdukları göstergeler üç boyut altında toplanabilmekte
dir (Ö zbay ,1992: 154). 

1) Demografik göstergeler, kadın ve erkeklerin ortalama yaş farkl , erkek çocuk ter
cihi gibi faktörlerdir. 

2) Aile ve akrabalık göstergeleri ise d aba uzun bir liste oluşturmaktadır; kadının ka
pan ması, çok eşlilik, kadının miras hakianın olup olmaması , başlık, görücü usu
lü ev)j)ikJer, bekarete verilen öne m, boşanma kuralları , erkegin beslenme açısıo
da n öncelikli olup olmaması , dul ve boşanmlşlarla akrabaların destek olup olma
ması , kadının aile içi kararlara katı b mı gibi. 

3) Ekonomik göstergelerin başında kadının egitim durumu gelmektedir. Bunun ya
nında kadının çalışma olanakları , iş gücüne katılım oranları, belirli sektörlerde ve 
mes le klerde yogunlaşmaları, ücretle rde ve boş zamanlarda c in siyetler arası eşit
siz lik , kadıniann işlerine bagırnlılıgı vb. faktörlerde sınırlanmaktawr. 

1. Kadının Aile İçindeki Yeri 

a ) Kadınların Demografik Özellikleri: 

Kadınların evlilik yaşlan 13-15 arasında degişmektedir. Fakat ideal evleome ya
şı o larak çogunlukla 18 yaş ve üstü -ki bu da 20 yaştır- belirti lmektedir. Bunun ne-
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" .. bizim gtJnlümUze birisi dtişemez. Ayıptır. Babamız, bUyüklerimiz ne derse o 
olur ... " 

deni olarak da büyümüş olundugu ve daha çok şey bilindig.i dile getirilirken bilinçli
lik kasdedilmektedir. Evlilik çogunlukla yakın ve uzak akrabalarla yapılmaktadır. 
Evlilik karan kızın babası tarafından verilmekte ve bu konuda kızın seçme ya da ka
rar verme, fikir beyan etme hakkı yoktur. Derinlemesine görüşmeler ve yapılan soh
betler sırasında kadınlar çarpıcı bir ifade olarak demişlerdir. Görüşme yapılan kadın
lara şu anki evliliklerinden memnun olup olmadıklan soruldugunda, sadece 10 kişi
den biri memnun oldugunu dile getinniştir. Kadınlar evienirken başlık parası alın
makta ve bu paranın bir kısmı kızın çeyizine harcanmakta, geri kalanı babaya kal
maktadır. Bu adet yogun bir şekilde devam etmektedir. Görüşülen kişilerin % 83'ü 
başlık parası ödeyerek evliliklerini gerçekleştirrnişler. Başlıgın ödenmedigi % J 7 
oranındaki kesim içinde ise berdel (de~işik) türü evlilik yapaniann oranı agırlık ta
şımaktadır. Berdel, başlık parasının verilmek istenmedigi durumlarda seçilen bir ev
lilik biçimidir. İki ailenin kız ve erkek çocuklarını çapraz olarak evlendirmeyle ger
çekleşen bir evlilik tipidir. Bu evlilik karşılıklılık ilkesine dayalı olarak yapılmakta
dır. Her iki evli çiftte baglayıcı kurallar söz konusu olmakta ve bu kuraUar evlilik 
sürdükçe devam etmektedir. 

Evlilikle birden fazla eşlilik düşük oranda görülürken başlık gelene~i yaygın ola
rak sürmektedir. Görüştügümüz hanehalkı reisierinin o/o 16.5'inde birden fazla eşli
lik görülürken,% 83.5'inde ise tek eşlilik görülmüştür. 

Kadıniann bir kısmı eşlerinin ikinci kadın istediklerini , fakat bunu kendilerinin 
kabul edcmeyeceklerirli, çünkü şu anki rahatlannm bozulup, tadlannın kaçacagını 
söylemektedirler. Bununla berabereger eşleri ikinci bir eş isterlerse buna da karşı çı
kamayacaklannı belirtmektedirler. 

Çok evli lik nedenlerine bakıldıgında ise,% 36'1ık oranla çocugun olmaması ile
ri sürülürken,% 28'1ik oranı temsil eden görüşmecilerde çok eşliligi bir gelenek ola
rak sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Bu çok eviili ge ilişkin açıklamalan topraksız -
topraklı kesim ve gelir düzeyi açısından karşılaştırırsak karşımıza çıkan görünüm şu

dur: Çocugun olmaması nedeniyle ikinci evliligi tercih etme oranı başkasının topra-

• Eşimin bir başkası ile evlenmesi ni istemem, çtinkU huzur olmuyor ailede, ben
im babanun tiç eşi vardı, evimizde rahat yoktu. Benim amcalanmın hepside iki 

ya da Uç eşli idi, ama ben bunu onaylamıyorum . Ben istemem ama yine de 
evlenirse de ne yapabilirim ki .. ..... • 

Kaynak: Toprak sahibinin eşi ile derinlemesine görüşme 
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~ını işleyen topraksız kesimde % 38 iken , toprak sahibi olanlarda ise % 35 olarak 
görülmüştür. Erkek çocu~unun olmaması nedeniyle ikinci evliliği tercih etme oranı 
ise topraklılarda % 15 iken topraksızlarda % 12'dir. Gelir düzeyi açısından erkek ço
cuğun olmaması durumunda ikinci evliliği tercih etme yüksek gelir düzeyi grubunda 
daha ağırlık taşımaktadır. 

Ayrıca topraks ız ve topraklı kesim içinde gelenekten dolayı ikinci evliliği tercih 
etme oranlan , sırasıyla %25 ve %30 dur. Görüldü~ü gibi gelenekiere bağlılık top
raklı kesim içinde ve gelir düzeyi yüksek olan kesimde daha ağırlıkltd ır. 

Eğitim durumlanna bakıldı~ında kadıniann çok büyük bir çoğunluğu okuma ve 
yazma bilmemektedir. Okula gitmiş olanlar daha yeni nesil olmakla birlikte, bunlar 
da anneye yardım edilmesi ya da küçük kardeşlere bakılması gerektiği gibi gerekçe
lerle ilkokul ikinci sınıftaterk edilmektedir. Bu süre zarfı içinde ise h e nüz okuma ve 
yazma öğrenilememekte, ancak ilkokul beşinci sınıfta bu aşamaya gelinmektedir. 
Özellikle kız çocuklan ergenlik çağına geldikten sonra, yani yaklaşık I 1- 12 yaşlann
dan sonra okula gönderilmemektedirler. Buna gerekçeolarak da kız ve erkeklerin ay
nı yerde okuyamayacaklan ve e~er köy iç inde okul yoksa, köy dışına namus nede
niyle kızların gönderilmediği gösterilmektedir. Ömeklem alanı içine g iren köylerde 
genellikle Arapça konuşulmaktadır ve eğitim eksikliği nedeniyle de Türkçe bilen ka
dınların sayısı oldukça azdır. Bilenler de Türkçeyi televizyon aracılığı ile öğrendik
lerini dile getirmektedirler. 

İşgücünün kalitesini belirleyen temel öğe eğitimdir. Kırsal yöredeki bu kadınla
rın, özellikle kız çocuklarının okula göndermeme nedeni, de kız çocuğunun emeği
ne evde ve tarlada erkeğe göre daha çok ağırlıklı ihtiyaç duyulmasıdır. Ayrıca bir 
başka etken de, kız çocuklarının karşı cinsieric bir arada bulunmalannın ' namus so
runu ' olarak görülmekte, özellikle ilkokul öğretimi sonrasında eğitim olanakları kız 
çocuklarına kapalı bir durumda olup, hatta birçok hanede kız çocukları ilkokula dahi 
gönderilmemektedir. 

Tarımsal üretimin emek yo~un niteliği içinde eme~i önemli bir yer tutan kadın 
emeğinin eğitim düzeyi oldukça düşüktür. Çoğunluğu ilkokul mezunu olan hane re
islerinin (% 6 I ), okul yazar olmama oranı % 29 iken, eşlerinde bu oran %82'ye çık
maktadır. 

Kadınlarda ilkokul mezunu olanlar ise ancak % 16.1'lik bir oran oluşturmaktadır. 

Bu haneler içinde okul çağındaki çocuklannın yaklaşık %40' ı okula gitmemektedir. 
Görüşülerı ha nelerde kız çocuklarını okula gönderneme nedeni olarak % 16.3'lük bir 
oranla gele neksel değerlerden dolayı kız çocuğunu okula göndermeme eğilimi varlık 
göstermektedir. 

Her ne kadar evlilik yılına bağlı o lsa d a, sahip olunan çocuk sayısı en az beştir. 

Derinlemesine görüşmeler sırasında en fazla çocuk sayısının 9- ı 1 arasında oldu~u 
belirtiise de, anketlerde bu sayının arttığı da görülmüştür. Bu sayının artması erkek 
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çocuk sayısına baglıdır. Erkek çocuk sayısı ne kadar fazla olursa kadın kendini o ka
dar güvencede görmektedir. Eger kadının erkek çocugu olınuyorsa Uzerine kuma 
gelme olasılıgı yükselmektedi r. Kadınlar erkek çocugun yerinin farklı oldugunu bu 
şekilde dile getirseler de, yetiştinne açısından çocukları arasında ayrım yapmadıkla
n m belirtmektedirler. Ancak ev işlerinde kız çocuklarının çalıştıklarını , tarlaya ye
mek götürme ve benzeri tarla iş leri ile ise erkek çocuklannın yardımc ı olduklarını di
le getinnektedirler. 

"Bizde kızları okıımıazlar, ben hiç okııl okıınıadmı, çok istedim okumak ama all
nem hasta idi ba11a izin vermediler. 13 yaşmdayım Uç ay önce evlendim, ben 
istemedigim halde tamdık ,iyi kısmet çtktt, durumları iyi diye evlendirdi/er". 

Kayna k: Toprak sahibinin eşi ile derinlemesine göıüşme 

b) Kadının Aile İçindeki Rolü Ve Görevleri: 

Toprak sahibi ya da topraksız eşi olmanın bir farkı gözleorneksizin kadınların ev
de bir ev kadını, eş ve anne olmaları dolayısıyla üstlendikleri görevler belirlidir. Ka
dınlar bir gün içindeki rutinini şu şekilde dile getiriyorlar: 

Ekmek yapma, yakacak saglama ve su taşıma kadın ve kız çocuklannın günde
lik yaşamda en fazla zaman harcadıkları ve en çok zorluk çektikleri etk.inliklerdir. 
Bu alanda, kız çocuklarının evde en çok yaptıkları işlerin başında , temizlik, su taşı
ma, çocuk bakımı gelmektedir. 

Topraksız eşleri bu rııti nden farklı olarak bir de öğle yemeginden önce, e ger tar
lada iş varsaçalışmaya gittik lerini belirtmektedirler. Bazı toprak sahibi eşleri ise top
raklarında çalışan işçiler için öğle yeme~ i yaptıklarını dile getimnektedirlcr. Kadın

lar akşamları da yatıncaya kadar televizyon seyretnıektedi rler. Bir gün boyunca ya
şadıkları rutini bu şekilde di le getiren kadınların bir eş olarak görevleri ise bunlara 
ek olarak çocuk, özellikle de erkek çocuk dogumnaktır. Daha önce de dile getirdiği

miz gibi kadının kendini güvence aitına almasını n tek yolu çok say ıda erkek çocuga 
sahip olmaktır. 

c) Kadının AiledeKarar Verme Mekanizmasındaki Yeri: 

Kadının evde karar verme mekanizmasında yeri yoktur. Evin erkegi tek söz sa
hibidir. Ancak geniş ai le lerde, kadının eşinden büyük olanların evde sözü geçmek-

"sabah çok erken saatte (sabah ezzam ile) kalkarız. i lk önce ekmek yaparız. evi 

sliplirilp kahvaltıyı lıazırlarız. Daha sonra evi temizler çocuklarla ilgile11iriz. 

öglenleyitı 6gle yemegini, akşama doğm da akşam yemegini lıazırlarız" . 
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tedir. Çocuklann harcaınalan, rnisafirle ilgili harcamalar dahil, evle ilgili tüm olay
larda eşe sonnadan hareket edilememektedir. Özellikle parasal konularda erkek tek 
söz sahibidir. Erke~n evden belli süre için ayn oldugu dönemlerde evin büyük oglu 
babasının işlerini üstlenir ya da kadın eşinin görevlerini üstlenir. Ancak kadın tüm 

yaptıklanndan eşine karşı sorumludur. Eger herhangi bir aksakltk olursa e rkegin ka
dına karşı sözel ve\veya fiziksel şiddeti söz konusu olmaktadır. Kaclınlann kendi ifa· 
deleri yle, 

" .. .eger işleri alısatırsam ya tt ın mı , geı;din mi neden yapmadın? diye döver. O 
yiizden mecbıtren yapıyorum". 

d) Kadının Mirastaki Yeri: 

Kaclının mirastayeri yoktur. Kaclınlar, 

" .. .adet/erimize göre miras erkegindir ... " 

diyorlar. Kız evienirken sadece çeyiz yapılıyor. Görüşme yapılan kadınlar arasında 
bu adeti destekleyenler oldugu gibi, her ne kadar bu adetlere u ysalar da aslında ken· 

dilerinin de erkek kardeşleri gibi miras hakkı olması gerektiğini, cinsiyet aynmı ol· 

madan eşit bir paylaşım istedikırini belirtenler de bulunmaktadır. Çünkü en azından 

evlendikten sonra da bir güvenceleri olacağım düşünmektedirler ki, bu düşüneeye 
sahip o laniann daha genç yaşta olmaJan dikkat çekici bir noktadır. 

e) Kadının Eşiyle Olan İlişkileri: 

Kaclının gerek evlenmeden önce gerekse evlendikten sonraki konumuna baknğı· 
mızda, aile içinde erkege destek olan ve onun yanında bulunan bir kişi gibi görüle· 
meyecegi aşikardır. Çocuk doğurmak, onlara bakmak, eyin ve eşin balcıırum üstlen· 
rnek kaclının asli görevleridir. Bunun yanı sıra ihtiyaç dalıilinde kadm tarlada çabşa· 
cak bir iş gücüdür. Bu şekilde algılanan kadının eşi karşısında bir hak talebinde bu· 
lu nma ihtimali yoktur. Görüşmeler sırasında eş leriyle ilişkileri ve eşlerinin kendile· 
rine karşı tutumianna ilişkin soruJarımJZa kadınlar şu şekilde yamt vermişlerdir: 

Eşinin bu tavırlan karşısında kadının tutumu soroldugunda kadın, demektedir. 

" .. .erkegin istekleri yerine geldigi sürece ve işlerimizi aksatrnadıgımız zaman 
sorım çıkmaz . Ama erkegin cam isterse neden çocıık aglıyor, neden yemek hazır 
degil, neden onıt şöyle degil de böyle yaptın gibi bahanelerle tartışmalar çıkar, 
bagırır, döver". 
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" ... kendi kendime kaderi me kızıp dtJvllnllp aglıyorum, bazen kızıp çocukları 
dövüyorum, onlara bagırıyorum. Başka birşey elimden gelmez" 

2. Kadının Ev Dışındaki R ol Ve Görevleri 

Kadının ev dışında çalışması toprak sahibi eşi olup olmama açısından farklılık 
göstermektedir. Toprak sahjbi (burada bahsi geçenler küçük toprak sahipleridir. Bü

yük toprak sahipleri ya şehir merkezinde ya da diger büyük şerurlerde oıunnaktadır
lar) eşi olan kadınlar tarlada çaJışmamaktadırlar. Evlenmeden önce de genellikle top

rak sarubinin kızlan olan bu kadın lar o zaman da çalışmadıklarını belirtmişlerilir. 

Görüşme yapugımız !Oprak saruplerinin genç kızları sadece kenruleri için tarlada pa

muk topladıklarını ve kazandıkları para ile çeyizlcri için C u mhuriyet altını ald ıkları

m belirtmjşJerdir. 

Topraksız eşi olan kadınlar tarlada eşierine yardımcı olmaktadırlar. Her ne kadar 
kad ın lar genelikle pamuk toplamada çalışsalar da, ckjm ve sulama dahil her aşama

da çalıştıklarını da belirtmektcdülcr. Bu işler içerisinde en zorunun ise sulama oldu
gunu, su için kürekle yol açmanın kendilerine zor geldjgin i belinmektedirler. Ka
dınlar içerisinde şu anda yaşad ıkları köyde pamuk ekmeye başlamadan önce Ada

na'ya ru lece pamuk toplam aya gidenler de bul unmaktadır. 

Özell ikle az topraklı ve topraksız hanelerin kadınları , tan mda mevsimlik işçilik
lerinin yanı sıra, hayvan bakımı- sagım, ahır ıcınizligi , s ulama vb.- ve hayvansal 

ürünlerin üretiminde (yag, peynir, yogurı vb.) yogun ola rak yer almakıalar, bunun 
yan ında hayvan otlatma ve kırkım işlerinde de sınırlı oranla rda katı lımda bulunmak
tadırlar. Hayvan güımede kız ve erkek çocuklar annelerine yardımcı oluyorlar. Ka
dınları n çogunlugu hayvanla rdan elde etlikleri ürünleri çogunlukla kendi tüketimle

ri için ku llandıkları nı belirti rken , bu ürünleri şehirde sau lmak üzere gönderen kadın
lar da bulunmaktadır. Bunlardan elde edilen para ise yine e rkegin kontrolünde ev 
harcamaları için kullanı lmaktadır. Kadınların yapukları djger bi r iş ise kışlık yaka
eak olarak tezek yapmaktır. 

Ayrıca içme suyu olmayan köylerde kadınların diğer bir görevi de yakın köyler
den içme suyu taşı mak. Bazen başları üzerinde bazen de a t arabaları ile kadınlar sü
rekli su taşı yorlar. Bundan şi kayelçi olan kadın lar yerine bu görevi çocukların da ye
rine getirdiği görülmektedir. 

3. Kadının Yaşam Standartlarına İlişkin Düşünceleri 

Kadın l ar evde ve tarlada sürekli çalışuklannı, köyde he r i şi n zor oldugunu dile 

gctirmektedirler. Köyde yaşam standartlarını iyileştirmek içi n ilk istedikleri şey iç
me suyu sorununun çözülmesidj r. İkinci sırada bir sağlık ocagı istemektedirler. Ka

dın l arın özellikle hamileli k döneminde ve dogum anında çok zorluklar çektiklerini, 
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" .. .şehirde orursu11, lıiç iş yapmas ın, orursu11, gezsi11, zengin olsun, ralıatı 

yerinde olsun". 

düşük sayılannın ve ölü do~umlann çok oldu~ unu belirtmektediri er. Üçüncü sırada 
ise okul istediklerini ve okuma yazmanın çok önemli oldu~unu vurgulamaktadırlar. 

Köylerinde kadınlar ve özellikle genç kızlar için dikiş, naloş, halı dokuma, okuma 

yazma gibi kurslann açılmasını iste mektedirler. 

Köyde çevre problemi olarak tozdan şikayetçi olan kadınlar yol istiyorlar. Evle· 
rini sürekli temizlediklerini fakat toz nedeniyle hiç bir anlamı olmadı~ını belirtmek
tedirler. 

Annele ri ile kendi yaşantılarını karşılaştırdıklannda genellikle bir fark olmadı~ı

nı belirte n kadınlar, kızlannın yaşantıs ı için için ise şunları dil iyorlar: 

4. Kadının Toprağa İlişkin Düşünceleri 

Şanlıurfa Harran bölgesindeki araştırma kapsamımızdaki köylerdeki büyük ve 
orta ö lçekli toprak sahibi-küçük topraklılar hariç- hanelerio kadınları pamuk üretimi 
etkinliklerine katılmarnakta, bunların topraklannı topraksız ailele r işlemektedir. 

Yapılan derinlemesine görüşmelerde kadınlar tarlada çalıştıklarını ve emekleri 
karşılı~ı kendilerine ait bir gelir e lde etmediklerini belirtmişlerdir. Bütün bunlar bir
likte de~erlendirildi~inde tarımsal kesimdeki üretimde ücretsiz aile eme~inin oranı
nın -çocukların işgücü de dahil edilerek- yüksek oldu~unu söylemek müm
kündür. 

Ha nele rdeki görüşmelerde, eşiere ilişkin ev hanımh~ı statüsü ne karşılık hane re
islerinin % 59' u kız çocuklannın tarım işçisi oldu~unu ifade etmişlerdir. Yapılan 

derinlemesine görüşmelerde kadınlar tarlada çalıştıklannı ve emekleri karşılığı ken
dilerine ait bir gelir elde etmediklerini belirtmişlerdir. Bütün bunlar birlikte de~er
lendirildi~inde tanmsal kesimdeki üretimde ücretsiz aile emeğinin oranının -çocuk
lann işgücü de dahil edilerek- yüksek oldu~unu söylemek mümkündür. 

Fakat yine de söz konusu olan tarımsal etkinlik alanında kadının konumu mülki
yet ve gelir düzeyine göre de~şmektedir. Öme~in toprak sahibi olan -ki bu da top
rak büyüklüğüne ba~h olarak değişmekte- hanelerdeki kadın , tarımsal alandaki fa
aliyetlerinden tamamen koparak evkaclınlığı statüsünü sürdürürken, topraksız hane
lerdeki kadın ise ev işlerinin yanında a~ırlıklı olarak tarla işlerini yüklenmektedir. 
Bu alanda kadınlar el eme~ine dayal ı olarak, çapa, ot ayıklama, tohum temiı.leme, 

pamuk toplama gibi hasat işlerini üstlenmektedirler. Kadınların en az katıldığı etkin
lik türleri ise ürün sauşı ,.bunun yanısıra, ilaçlama, tarla hazırlığı/tarla sürme olmak

tadı r. 
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Bölgeye sulama gelmede n önce 1991 yılı için kuru tarıma göre yapı lan tahmini 
hesaplamadan elde edilen gelirlerle 1997 yılının gelirleri karşılaştırıldı~ında en faz
la gelir aıtışının düşük gelir gruplarında gerçekleşmiş olmasıdır. 

Sulama gelmeden önce Adana ve Hatay gibi çevre iliere tan m işçili~i için giden 
üreticilerin elde ettikleri gelirleri de ekledi~imizde belki şu anda kendi yörelerinde 
çalışarak elde ettikleri gelire yakın bir gelir elde ettikleri kabul edilebilir. Ancak ken
di memleketinde çalışma imkanı, egitim, sa~lık vb. gibi nedenlerle halk mevcut du
rumu tercih etmektedir. Zaten bu durum göç rakamlarından da görülmektedir. Sula
madan önce %60'1ardan fazla olan mevsimlik göç oranı, bugün %JO'Iara gerilemiş
tir. 

Görüşme yapılan kadıniann hepsi sulu tan ma geçmekten çok memnun oldukla

rını , topraktan daha iyi verim aldıkları gibi gelirlerinin de arttılıını belirtmektedirler. 
Su gelmeden önce de kendi sulama imkanlarıyla pamuk eken bazı köylerde de su
yun gelmesiyle daha iyi ürün e lde ettiklerini belirtmişlerdir. 

Topraksız eşleri toplulaştırma olursa kendilerine de bir parça toprak düşer düşün
cesiyle toplu! aşıırınay ı isterlerken, toprak sahibi eşleri arasında bu konuda farklı dü
şünceler görülmektedir. Toprakları ıoplulaştınlmış olan toprak sahibi eşlerinin bir 
lusmı toplulaştınnanın iyi oldugunu, çünkü topraklarının bir arada olmasının iyi ol
dugunu düşünürlerken, diger kısmı toplulaşunnayla verimli topraklarının ellerinden 
alındılıını ya da topraklarının azaldıl!ını dile getirmişlerdir. 

SONUÇ 

Çalışmamız çerçevesinde bölgede önemli dönüşüme neden olan sulama ve toplu-
. !aştırma ile pamuk üretiminin artması, özellikle toprak sahiplerinin gelirlerinde ol
dukça büyük oranda artışa neden olmuştur. Ancak diger yaşam alanlarındaki gelişme 
ve düzelmenin, göreli o larak ekonomik alandaki bu iyi leşmeyle paralel gitmedigi gö
rülmektedir. Kalkınma sürecinde rolünün önemini vurgulamaya çalışugırnız kadınla
rın statülerinin irdelenmesi sonucu, kırsal kesimde kadının bu yapı içindeki hane içi 
iş yükü, yetki ve güç yapılanması, hane dışı ilişkiler ve üretimdeki payı çerçevesinde 
yapugımız de~erlendirmeyc "göreli refah" ve "göreli yoksunluk" kavramsallaştınna
sı temelinde döndü~üınüzde şunları söyleyebiliriz: 

Kadınlar geçmiş yaşantılanyla şimdiki yaşantılarını karşılaştırdıklannda, sadece 

ekonomik üretim faaliyetinde pamuk ekimiyle birlikte mevsimlik göçten kurtulma 
ve işlerinin azalması gerekçeleri ile şimdiki yaşantılannın göreli olarak daha iyi ol
dugunu düşünmekte ve bu anlamda "göreli refah" içinde bulunmaktadırlar. Ancak 

diger yaşam alanlarına baktıl!ımızda, elde etmeye haklan olduguna inandıklan mal 
ve yaşam koşullan ilc, fiilen elde elde ettikleri koşulların kalitesi arasındaki farklılı
l!ı özellikle saglık, egitim, çevre ve evlilik konulannda yogunlaşarak belirtmektedir
ler. Bu da kalkınma süreci içerisinde kadıniann "göre! i refah" aşamasından "göreli 
yoksunluk" aşamasına geçtiklerini göstermektedir. 
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Sonuç olarak sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde baku~ımızda, bölgede yaşa
nan göreli refah içinde, özellikle kadın iann yoksunlugundan bahsetmek ve bunun 

yanı sıra durumun görmezden gelinmesi durumunda ise, kalkınma projelerinin hedef
lerine ulaşınada hüsrana ugrayacaklannı söylemek yanlış olmayacaktır. 
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SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ'NİN TOPLUM 

KALKlNMASINDAKi YERİ VE ROLÜ -GAP ÖRNE~İ-

Nurcan BAYSAL (*) 

Öncelikle yazının başlıgında ifade edilen "Sivil Toplum Örgütleri" terimini açık
hga kavuştunnak gerekmektedir. Birçok ülkede ulusal dile tercüme edilmeden aynen 
kullanılan NGO, İngilizce " non-govermental organization" teriminin kısaltılmasın
dan !üretilmiştir. Bu teri m Türkçe'ye genellikle "hükümet dışı örgütler" olarak tercü
me edilmektedir. "Government (hükümet)" sözcügü Batı Avrupa ve Amerika'da 
tüm kamu kurum ve kuruluşlannı ifade derken, Türkiye' de sözcük anlamıyla kısıtlı 

bir şekilde ve İngilizce anlamından daha dar kapsamda kullanılmaktadır. Ülkemiz
de bu nedenle NGO karşıbgı "Hükümet Dışı Kuruluş l ar", " Gönüllü Örgütler", 
" Üçüncü Sektör Örgütleri", "Yönetim Dışı Örgütler", "Si vii Toplum Örgütleri", "Si
vil Toplum Kuruluşları", "Demokratik Kitle Örgütleri" ... vs. gibi terimler kullanıl
maktadır (1). Ancak, geniş çevrelerce benimsendigi ve bu tarz örgütlenmelerin tü
münü kapsayacak bir ni telik taşıdıJıı için bu yazıda "sivil toplum örgüıleri (STÖ)" te
rimi kullanılacaktır. 

Sivil Toplum Örgütleri (2) Prof. Dr. Emre Kongar' ın tarifiyle "Devletin resmi 
yapısı dışında kalan, bireyin temel hak ve özgürlüklerine dayalı olan ve gerek birey-

(*) Diyarbakır GAP-GlDEM Sorumlusu (Girişimci Destekleme Merkezi) 
( I ) Teri m sorunu hakkında daha detaylı birbilgi için, bkz. Mithat Sancar, Global Sivil Top

lum mu?, Birikim , Şubat 2000, Istanbul: Birikim Yayıncılı k, sf. 19-33 ; bkz. Cem Ero
Jıul, Sivil Toplum ÖrgUtlerinin Demokratiklepne SUreçlerine Katktları, Insan Hakları 
Merkezi Dergisi, ci lt lll, say ı 4 , Ankara: Ankara Oni. SBF İnsan Hakları Merkezi Ya
yını , sf. 3-9. 

(2) Burada kısaca örgüt fobisi ne deJıinmek istiyorum. Örgüt sözcüj!üne ilişkin önyargı ne
deniyle Ege Üniversitesi Araştırma Fon SaymanlıJıı tarafından desteklenen " lzmir'de 
STK 'lar ve Katılım" konulu araştırma projesi çerçevesinde yapılan alan araştırınasında 
kullanılan görüşme formlannda sivil toplum örgütü yerine sivil toplum kuruluşu (STK) 
kelimesinin kullanılmasına özen gösterilmiştir.( Araştırmaya ilişkin detaylı bilgi için. 
bkz. Gülgün ErdoAan Tosun ,Sivi/ Toplwn Örgiitleri Içerisinde Katılun ve ÖrgUt Içi De
mokrasi, Birikim, Şubat 2000, Istanbul: Birikim Yayıncılık , sf. 52-61). Yine yazar 
Şeyhmus Diken'in de vurguladıAı gibi daha düne kadar, oj! lu na kız istemeye gider gibi 
genç insanı tanımlarken ,içkisi.kuman,sigarası yok, demenin yanında tcmizdelikanlıdı r, 
herhangi bir örgUt veya demej!e üye degildir ifadesi tanıklıj!ımızdır. (Bkı.Şeyhmus Di
ken, Sivil Toplwn ÖrgUt/U/Ugu ve Tap/um Kalkuunası, Sosyal Hizmet Semoozyumu 99 
STÖ Gruo Calışmas ı Ön Sunus Raooru, Diyarbakır, Ekim 1 999). 
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!erin, gerek grupların toplum içinde kimliklerini geliştirici fonksiyonlarını kol~.ylaş
tııan oluşurnlardır" (Kongar, Tüeses: 109). Şu halde birörgütün Sivil Toplum Orgü
tü olarak nilelendirilebilmesi için her şeyden önce, "devlet-dış ı" bir kuruluş olması 
gerekir. Diger ayıncı bir özelligi de "kar amacı gütmeyen" kuruluşlar olmalandır. 
Yani Sivil Toplum Örgütleri kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışır, gelirleri
ni yine amacı dogrultusunda kamu yararına harcar, kar amacı olmadJ!!ı içinde tıpk.ı 
kamu kuruluşlan gibi vergi kapsarru dJşında tutulurlar (3). Sivil Toplum Örgütlerine 
üyelik gönüllü bir üyeliktir. Başka bir deyişle Sivil Toplum Örgütüne üye olmak ne 
siyasi, ne de "do!!al" addcdilen herhangi bir zaruriyete dayandın lamaz. 

Şimdi kJsaca Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütlerinin durumuna bakalJm (4) Tür
kiye'de Sivil Toplum Örgütü tarurru ile genellikle sendikalar, dernekler, kamu kuru
mu nileli~indeki meslek kuruluşları, vakıflar ve hatta kooperatifler kastedilmektcdir. 
Sendikaların ço!!unlugunu işçi sendikaları oluşturmaktadır. Bunların yaklaşık üçte 
jkisi de 3 büyük federasyon alunda toplanrruştır. Kamu kurumu niteli~indeki meslek 
kuruluşları odalar, borsalar ve barolar biçiminde örgütlenmişlerdir. Koopeıatifçilik 
ise daha çok tanm kesiminde yaygın olup, üreticilere önemli hizmetler götürmekte
dirler. A ncak sendikalar, meslek kuruluşları ve kooperatifler, özellikle üyelerinin çı
karlarını korumaya yönelik olduklanndan dolayı; Sivil Toplum Örgütü tanırruna en 
yakın olanlar vakıf ve derneklerdir (5). Ülkemizde en yaygın olan örgütlenme şekli 
ise demeklerdir. 1980 sonrası uygulamalarla derneklerin sayılarında büyük azalma 
olmuştur. Baloglu'nun verdigibi lgiye göre , 1980 sonrası uygulamalarıyla, var olan 

(3) Hamzao~lu ve Nalçacı sivil toplum kuruluşları nı kapitalizmin . toplumsal alanın yeni· 
den düzenlenmesinde kullandıj!ı araçlardan biri olarak görmekte ve STK '!ara farklı bir 
bakış açısı sunmakuıdırlar. " ......... pek çok alanda o güne degin olmayan yeni yapılan
malar oluşturulurken, kurulanların da süreç içerisinde nasıl şekillenece~i ve faaliyet 
alanları bir bir tanımlanıyor. Beraberinde kapsama alanının dışında hiç kimseyi bırak
mamak için, bUyük üye sayı larına ulaşılması da hedefler arasında ön sıralara konu
yor ...... sUrcç içerisinde STK'ların yaygınlaşıınlmasının yanı sıra çogu sendikalar ve 
meslek örgütlerinden oluşan DKÖ'ler (Demokratik Kitle Örgütleri) de aynı öneül ve 
payda ile kuşatılıp STK'ya dönüştürülmesi işlemleri yürütülüyor" ; bkz. Onur Hamza· 
o~lu & Erhan Nalçacı, "Sivil 
Toplwn Kuruluşları Demokratik Kitle ÖrgUtlerine Karşı: ITB için Açılımlar" , Toplum 
ve Hekim, TOrk Tabipler Birlij!i Yayıru, Temmuz-A~ustos 2000, cilt: 15 , Sayı:4, sf. 288. 
Yine Melin Çulhaoglu STK kavrarrunın bu ölçüde yaygınlaşmasıyla neo-liberal politi
kaların yaygınlaşması arasında manuksal bir ilişki ve baj! kuruyor. (bkz. "DemokrariJ: 
Kitle ÖrgW/eri Yuvarlak Masa Toplamısı ", Toplum ve Hekim, Türk Tabipler Birli~i 
Yayın Organı, EylUl-Ekim 2000, ci lt: 15, sayı:5, sf323) 

(4) Daha geriye giderek, Osmanlı 'daki durumu merak edenler için, bkz. Ömer Çaha, Os· 
manlı 'da Sivil Toplwn, SBF Dergisi , cilt 49, no:3-4, Ankara: Ankara Üni. SBF Yayını, 
1995, sf. 79-101. 

(5) Bu örgütlenme biçimlerinin çoj!u ülkemizde belirleyici özelliklerini yitirmişlerdir. ör
neklemeler için bkz. Cem Erogul, a.g.c., sf. 5-6. 

332 SOSYAL ll iZMET SEI\1POZYU~IU '99 



150 bin demekten 50 bini kapanmıştır (Eroglu; 6). 1997 yılında Tarih Vakfı tarafm

dan yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de toplam 69.385 demek varlı~ı belirlen
miştir. Ancak bu sayısal çoklu~a karşın tüm derneklerin sadece %1.5 'i öne çıkıp et

kili olabilmiştir (Gökyay, 1999). Yine Tarih Vakfı'nın " STK Rehberi" 'ne bakugı

rruzda; katalogda yer alan ı 793 kuruluştan , merkezlerine göre gruplandırma yapıl

dığında, % 75'inin bilyük kentte bulundugu anlaşılmaktadır. Araştırma kapsamına 

giren 1793 STK'dan 1200 'ü 1980 ' den sonra kurulmuş olup, bu STK'larda 

126.386 gönüllü kişi aktif o larak kuruluş çalışmalarına kaulmaktadır (Türkeş 2000: 

47-52). Bu veriler Türkiye 'de dernekleşme faaliyetlerinin ı 980 askeri yönetim uygu

lamalarıyla azalmış olmakla beraber, 1 990'lı yı llarda tekrar bir artış içine girdigini 

göstermektedir. STK alanındaki bu veriler uluslararas ı alanda yaşanan gelişmeler ile 

de uyumludur. Bu ba~lamda, dünya ülkelerinin içine g irdikleri finansman kriz ve da

ralan devlet yaklaşımlarıyla birlikte, SSCB'nin yıkılmasına da ba~lanabilecek bir di

zi açılım ve degişim de etkenler arasında sayılabilmektedir. 

Sayısal göstergelerin ötesinde , 1980 sonrası Sivil Toplum Örgütlerinin nitelikle

rinde de de~şimler yaşanrruşur. Kitlesel olmaktan çok, devlete mesafeli ama do~ru

dan karşısına almayan , uluslararası ilişkileri gelişkin ve p rojeci Sivil Toplum Örgüt

leri yaygınlaşmaya başlamışur (Türkeş, 2000: 48). Bu örgütlerin çogu dayanışma, 
e~itiın , ekonomi, kültür, saglık , sosyal hizmet ve çevre alanlarında faaliyet göster

mektedirler. 

Güneydogu Anadolu Bölgesinde de durum pek farklı d egildir. Bölgede uzun yıl
lardır yaşanan ola~anüstü koşullar sivil toplum örgütleri nin gel işınesini de olumsuz 

etki lemiştir (6). İl Emniyet Müdürlüklerinden alınan verile re bakı ldı~ında (2000 yı
h ) Adıyaman'da 74, Diyarbakır'da 75, Gaziantep'te 58, IGlis'te 61, Siirt'te 29, Şan

lıurfa'da 169, Batman 'da 4ı ve Şırnak' ta 24 olmak üzere bölgede toplam 556 sivi l 

toplum örgütü oldu~u görülmektedir. Bu örgütlenmele rin çoğu dernekler şeklinde 
o lup, bunlan vakınar takip etJnektedir. Yukarıda sayılan ö rgütlenmelerden etkin 
olan ların sayısı 50'yi geçm e mekte ve bunların çogunu da iş adamları örgütlenmeleri 

oluşturmaktadır. Şanlıurfa'da Sivil Toplum Örgütle rinin say ısındaki çokluk Ur
fa'daki dini ve kültürel örgütlenmelerin yogunlu~undan kaynaklanmaktadır (7). Yi-

(6) Helsinki Yurttaşlar Dernei\inden Doç.Dr. Aydın U~ur, STÖ'Ier açısından 3 farklı Tür
kiye oldugunu belirtmektedir. "Batı Anadolu ve Güney Akdeniz'deki örgütler sivil 
toplumun varlı~ını kan ıliadılar ve halen sürdürmektedirler. Orta Anadolu ve Karadeniz 
'Bizde beki yapabiliriz yaklaşımındadır' . Oysa Güneydoi\U ve Do~ u Anadolu böyle bir 
şeyi tasavvuf edebilecek imkanlara sahip degildir'' . (Bkz. Aydın Ugur, Sosyo Ekono
mik Gelişmede Sivil Toplwn Kurulıqlarının Ro/U, Yoksullu~u Önleme Sıraıejileri ISivii 
Toplum Kuruluslan Diyaloi!u) , lstanbul l998; Boyut Matbaacı lık. sf. 273-275). 

(7) Bkz. Şanlıurfa ll Emniyet MOdOrlü~ü'nden Ocak: 2001 'de alınan liste. Ancak Bölge
deki Siviltoplum örgütle rinin sayılanna ilişkin çeşitli kurumlardan alınan veriler bir
birleriyle oldukça çelişkilid ir. 
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ne gerçek anlamda sivil toplum örgütçülüğü (göniliiUiük temelinde " devlet dı şı" ku

ruluş) Güneydogu 'da daha çok Diyarbakır kentinde til izlenmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan ögelerden biri olarak, kalkınmada 

Sivil Toplum Örgiltlerinin önemi büyüktür. Bu önem bölgesel veya yerel kalkınma 
girişim leri açı sından daha da bilyük bir boyut kazanmaktadır. Siyasal particilik anla
mındaki siyasetin hızla kirlendil!i ve güç kaybettil!i 2000'1erin Türkiye'sinde, bu sı
kıntıları daha bir yogun yaşayan Güneydoğu coğrafyasında; kanal açma , diyalog kur
ma, sorunları adresine taşıma ve çözüm b ulma anlamında, sivil toplum örgütçülügü 
önemsenrnek durumundadır (Diken , 1 999) . Çağımız katılım çağ ıdır ve s ürdürülebilir 
bir kalkınmanın gerçekleşmesindeki te m e l ayaklardan biri halk katılımının saglan
masıdır (8). Halk katılınun saglamanın araç l arından biri de Sivil Toplum Örgütleri
dir. Ancak Bölge 'de Sivil Toplum Örgütle r inin gelişmesinin önünde bir dizi ciddi en
gel bulunmaktadır. 

Ö ncelikle Bölgedeki siyasal tems il sorununun Sivil Toplum Örgütleri üzerinde 
olumsuz yansımaları olmaktadı r. Ü lkedeki seçim sistemindeki zaafiyet (9), siyasal 
parti ler iç inde kişisel eriderin hakim ol ması , tüm Türkiye'de fakat ö zellikle Güney
dol!u'da h a lkin mevcut siyasal partilerde yer bu lamamasına yol açmaktadır. Bölgede 
parti örg ütlenmeleri toplumsal yapıdaki dengesizlikleri daha da pekiştirir bir şekilde, 
genellikle ağalık sisteminin çarpık lı klarını taşı maktadır. Dolayıs ıy la, halkın büyük 
çoğunluğu siyasal partilerde seslerini duyuramamaktadır . Bu olumsu z yapı lanma, za
manla Sivil Toplum Örgüılerini n siyasal temsil yükümlülükleri üstlcnmesi gerektiği 
algılamasına yol açmaktad ı r. Siyasa l parti örgütlenmesinde yaşanan hukuki zorun
lulukla r ve temsil sorunu, Sivil Toplum Örgüıleri n in kendilerine birtakım misyon
lar yük le m e lerine neden olmaktad ır. Örneğin Diyarbakı r'daki birtakım Sivil Toplum 
Örgütle ri "OHAL'e hayır", "Köyler boşaltılmasın" ... vs. gibi birtakım siyasi söylem
ler misyonunu edinmektc ve bu halk tarafından da yadırganmamaktadır. STÖ'lerin 
halk tarafından yadırganmayan siyasi misyon üstlenişleri , devlet ve s ivil toplum iliş
kiler i a lanında da bir dizi olumsuzluğun yaşanmasına neden olmaktad ır. 

Bu no ktada sivi l toplum örgütlerinin s iyaset karşısındaki duruşları ko nusunu aç
makta yarar görülmektedir. Siyaseti siyasi partiler yapar (10). Ancak bunun öncelik-

(8) Nitekim yeni GAP Masıer Planı "katılım' ' ilkesi temel alınarak hazı rlanmış ve master 
plandaki birçok çalışma alanı ilgili Sivil Toplum Örgütlerine delege ecJj Jmişıir. Bunun 
Bölgede önemli bir yankısı olmuş ve "devlet mi dc!işiyor?" şeklinde tartışmalara yol 
açmıştır. 

(9) Detaylı bilgi için bkz. Seçim Sisıemi Tanısması ve Iki Turlu Sistem. TüSIAD, Ya)ın 
no: TÜSIAD-T/95-4/197, Ajans Medya Reklamcı lık : Istanbul, Nisan ı 996. 

(10) Siyaseti siyasi panilerio yapıyor olması , sivil toplum örgütlerinde hiç politika olmaya
cak anlamına gelmez. Bazı talepler siyaset ile baglantılıdır. Örneklemeler için. bkz. Sa
dun Eren . Demokratikleşme Siireciııde Demokratik Kitle/Meslek Örgiitleri-Siyaset Iliş
kisi" , Demokrnıik Kiıle-Meslek Örgütleri:Persoektifler/ Sorunlar, Saglık ve Toplum 
Yayınları 1. GUnay Ofset: Ankara. Eylül 1990. sf. 59-63. 
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li koşullanndan biri bütün panilerin siyaset yelpazesinde mevcut olmasıdır . Bu du
rumda siyasi görüş veya partiler üye veya delegeler yoluy la sivil toplum örgütlerini 
ele geçirmeye kalkışmayacaklardır. Diyarbakır'da görüştüj!ümüz Sivil Toplum Ör
gütlerinden birinin yöneticisi, bazı Sivil toplum örgüllerinin içinde ideoloji kavgala
nnın yaşandı~ını ve bu nedenle bir sivil toplum örgütü o larak bağımsızlıklarını yaşa

yamamakıan şikayetçi oldu~unu ifade etmiştir . 

Sivil Toplum Örgüllerinin gelişmesini engelleyen dij!er önemli sorun yasal mev
zuattır. Anayasa (md.33) ve Demekler Kanunu (2908 - 4.1 O. 1983) ile getirilen birta
kım zorunluluklar ( I ı ) Ola~anüstü hal uygulamasına özel bir takım kısıılamalarla 
birleşince (12) Güneydo~u 'da Sivil Toplum Örgütü kurmak bir kahramanlık konu
su olmaya başlamıştır. Bölgedeki Sivil Toplum Örgüllerine açılan davalam baktığı
mızda, davalan n genelde TCK Madde 312 (I. ve 2. Fıkralar) ( 13), 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Kanunu ( 14), Terörle Mücadele Kanunu Madde 8 ( 15), TCK Madde 
ı 59 ( I 6) ve son zamanlarda yoğun olarak TCK Madde ı 69 (I 7) üzerinden açıldılıı

nı görmekteyiz. Bu dava yoğunluj!u Güneydo~u'da toplumsal gelişme, sağlık, eği

tim, kadın-erkek eşitliği ve benzeri alanlarda faaliyet amacıyla örgütlenen veya ör
gütlenmeye çalışan bir dizi sivil girişimi de olumsuz etkilemektedir. Bir başka deyiş
le, kuru ile yaş dayanmaktadır. 

( ll ) 33. Maddede 1995 yı lında önemli iyileşmeler yapılmasına ragmen, bu de~işikliklerin 
gerekıirdigi uyuıniaşt ırma çalışmalannda şu ana kadar ürün vermemişıir. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Türkiye'de Demokratikiesme Perspektifleri, TÜSIAD, Istanbul: Ajans Medya 
Reklamcılık , 1997, sf: ı 39-140. 

(12) Olaganüstü rejim ve s ivil topluma ilişkin detaylı bilgi için. bkz. Mehmet Semih Ge
malmaz, Anayasada Ola~anUstU Rejim Dcmokratikleşmede Sivil Toplum, İstanbul: 
Kavram Yayınları, Eylül 1995. 

(13) Bu madde suç işlemeye tahrik, korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarona yö
neliktir.(tüm madde için bkz. TOrk Ceza Kanunu Ceza Mu hakemeleri Usulü Kanunu ve 
Ilgili Kanun lar, der. Nevzat Toroslu, Savaş Yayınları, Ankara. 1993, sf. 123-124) 

(14) Bu kanun geregi bir miting veya gösteri yapma durumunda bunu önce kanunda belin i
len ilgili yerlere bildirmek durumundasınız. ancak Bölge' de bu bildirmeden öte bir izin 
almaya dönüşmüştür. 

(15) Terörle Mücadele Kanunu madde 8 "Devletin Bölünmezlij!i aleyhine propoganda" ya 
ilişkin cezalan kapsıyor. Detay için bkz. Terörle Mücadele Yasası Demir Kafes, Ça~daş 
Hukukçular Demej!i. 1. Basım , Saydam Matbaası: Ankara. Mayıs 1991, sf. 24. 

(16) Madde 159 "Devlet kuvvetleri aleyhinde cürUmler'' i içermektedir. Tüm madde için, 
bkz. TCK sf. 63. 

(17) TCK Madde 169'a göre: " ........ her kim, böyle bir cemjyete ve çeteye hal ve sıfatiarını 

bilerek hannacak yer gösterir veya yardım eder yahut erzak veya esliha ve cephane ve
ya elbise tedarik eder veya her ne suretle olursa olsun hareketlerini teshil ederse üç se
neden beş seneye kadar aj!ır hapis ile cezalandırılır". Maddede açıkça bir eylem, fıili
yat aranmasına raj!men, son zamanlarda Bölgede konuşma içerikli davaların da TCK 
169 üzerinden açılmış olması birçok hukukçu tarafından kaygı verici bir gelişme olarak 
degerlendirilmiştir. 
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Olaganüstü Hal Kanunu 'nun 9 . (18) ve ll. Maddeleri de sivil toplum örgütleri

nin işleyişlerini zorlaşunnaktadır. OHAL Kanununun ı ı . Maddesine göre; olaganüs

tü hal ila mnda, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylannın 

yaygınlaşmasını önlemek amacıyla alınacak tedbirlerden biri de (o bendi, 198413076 
ile eklenmiştir) her demek hakkında ayn karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla 

demek faaliyetlerini durdurmakor (19). Yine her iki maddenin de oldukça genel ol

ması ve OHAL kararianna ilişkin itiraz yolunun kapalı olması OHAL kapsamında 

bulunan Güneydogu illerinde sivil toplum örgütlerinin işleyişini hatta hayatta kalma
lan nı zorlaştırmaktadır. 

Mevzuattaki bu zorluklar bölgede farklı şekillenmelere de yol açmış, şirket gibi 

kuru lup pratikte bir sivil toplum örgütü g ibi çalışan örgütlenmele r oluşmuştur (20). 

Hatta, bir çok ulusal kurum ve uluslar arası kuruluş bu tür şirket yapılanmalannı si
vil toplum örgütü olarak kabullenmektedir. 

Yukarıdaki temel sorunların yanısıra B ölge'de Sivil Toplum Örgütleri ve resmi 

kurumlar arasındaki koordinasyonsu zluk, STÖ içi demokrasi sorunlan, STÖ'lerin 

proje üre te bilir niteliklerinin zayıflıgı, mali sıkıntılar, karşılıklı g üven ve ön yargı so

runu , kişisel ranı ve çıkarlar için Sivil Toplum Örgütlerinin kullanılması ve bölge Si
vil To plum örgütleri arasındaki diyalog eksikligi diger sorunlar arasında sayıl abilir

ler (21). R esmi kurumlar ile Sivil Toplum örgütleri arasındaki iletişimsizlik özellik

le Diyarbakır'da gözlemlenen bir sorundur. Sivil toplum örgütle rinin kendi aralann
daki iletişimsizlik de büyüktür. Son zamanlarda bu diyalog eksikligini aşmaya yöne
lik girişimler olmuştur (22). STÖ içi katılım ve diyalog süreçleri ise demokratikleş

me-sivil toplum ilişkisinin görünmeyen yüzüdür. Aslında kendin i Sivil toplum örgü
tü olarak tanımlayan kalabalık içinde kendisinden beklenen farklı görüşleri müzake
re sürecine sokma işlevini yerine getirebilecekJcrin sayısı oldukça azdır. Bu sorun 

bölge s ivil toplum örgütlerinde daha da agır hissedilmektedir. Bölge s ivil toplum ör
gütlerinde örgüt içi katılım enformasyon iletme düzeyinde kalmakta, nadiren duyar
lılık ve dayanışma düzeyine erişmektedir. Sadece Güneydogu'daki STÖ'ler açısın-

(1 8) 9 .madde özellikle tabi afet ve tehlikeli hastalıklar sebebiyle olaj!anüstü hal ilanında alı · 
nacak tedbirlere i lişkindir. Maddenin tümü için bkz. Ola~anüstil Hal Kanunu sf.2. 

(19) 1 1. Maddede s ıralanan di~er tedbirlerin bazılan da yine sivil toplum örgüılerinin işleyi· 
ş ini etkileyebilecek türdendir. Bkz. Olaj!anüstü Hal Kanunu, sf. 3-4. 

(20) Diyarbakır'da kurulan KA-MER (Kadın merkezi) bir şirket olmakla birlikte sivil top
lum örgütü olarak bölgede kabul edilmiştir. 

(21) Dej!inilen bu sorunlar GAP Master Plan çerçevesinde 23.012001 tarihinde GAP lda· 
resi tarafından Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katılan yaklaşık 70 Sivil Toplum 
Örgütil tarafından dile getirilen sorunların belli başlı olanlandır. 

(22) Başbakanlık GAP Idaresi Bölge kalkınma planın yeniden yapılmasında Bölgede sivil 
toplum örgilıleri ile çalışmaya özen göstermiş, yine Diyarbakır GAP-GlDEM öncillü
J!ilnde ekonomiye ilişkin sivil toplum örgüıleri ve kamu kurumları her ay bir araya gel· 
meye başlam ış lardır. 
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dan degil , ülkemizdeki birçok sivil toplum örgütü için birlikte-ortak yönetme düzeyi 
henüz ulaşılması zor düzeylerdir (23). 

Tüm bu sorunlara ragmen, Bölge 'de, yoksullugun ö nlenmesinde ve ekonomik ge
lişmenin sa~lanmasında, d emokrasinin gelişip güçlenmesinde, çagdaş bir yaşam dü
zeyinin yerleştirilmesinde sivil toplum örgütlerinin katkısına ihtiyaç vardır. Bu ne
denle öncelikle Sivil Toplum Örgütlerinin önünde duran si yasallaşma darbogazları 
ve hukuki engeller aşıimal ıdır. Ondan sonm, Bölge insan ı demokratik kaulıma özen
dirilmelidir. 
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GAP PROJESİ, KENTLEŞME VE GÖÇ OLGUSU 

Yrd. Doç. Dr. Ümit Onat (*) 

Güney Dogu Anadolu Bölgesinde yer alan Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Ga
ziantep, Mardin, Şan lı Urfa, Sürt, Kilis ve Şırnak illerini kapsayan "Gap Bölgesi" gü
neyde Suriye' den, Güneydoguda Irak'a kadar 75358 kilometrekarelik bir alanı kap
sayarak, Türkiye topraklannın %9.7'sini oluşturur. 

Tarihte Yukan Mezopotamya adıyla anılan ve medeniyetin beşigi sayılan bölge, 
Ülkemizin Fırat ve Dijle nchirierini yüreginde banndınnaktadır. Bu iki nehri n potan
siyelinden yararlanılarak elektrik üretimi ve sulama yapılması fikri seksenli yıllarda 
Güneydogu Anadolu Projes i (GAP) 'ni hayata geçirmiştir. 1989 yılında amaç ve he
defleri tamamen tanımlanan proje bir Master Plan ile belirlenmiş ve bu projeyi yön
lendirmek ve koordine e tmekle görevli GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı oluş
tıırulmuştur. Bu projede Fırat ve Dicle nehirleri üzeri nde yapılması öngörülen baraj
lar, hidroelektirik santral leri ile sulama tesislerinin yaru sıra amaçlanan, kırsal ve 
kentsel altyapı, tarımsal gelişim, ulaştırma, sanayi , egitim,saglık, konut, turizm ve di
ger sektörlerdeki yatırımları geliştirmektedir. Bölgede söz konusu olacak gelişim , 

çok yönlü, enıgre ve sürdürülebilir kalkınma anlayış ıyla ülkemizin tümünü etleileye
bilecek bir degişimi de amaçlamaktadır. 

GAP Projesi Neyi Hed e flemektedir? 

Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinden biri olarak kabul edilen GAP bölgesinde 
ulaşılmak istenen hedefın dünyada günümüze degin denenmiş bölgesel kalkınma 

projelerinin en iddialılarından biri oldugunu söylemek m ümkündür. Türk devletinin 
ülkenin sosyo -ekonomik gelişmesinde bölgelerarası eşi tsizi iiderin giderilmesine yö
nelik çalışmalan sonucunda oluşan proje yalnızca adil bir kalkınma degil , az geliş
miş bölgelerdeki kalkınma potansilyellerinin açıga çıkanlrnası, kendi başına ekono
mik büyüme, toplumsal istikrar ve ihracaatın teşvikinde içermektedir. Ekonomik bü
yümenin yanısıra sosyal hizmetler sektörünün de ge)jştirilmesini amaçlamaktadır 
(GAP Master Plan Nihai Raporu, 1990: 2-3). Bu şekUyle sosyal hizmetin temel fel
sefesi olan katılım , planlı ve sürdürülebilir kalkınma gibi hedef ve sıanejileriyle de 
örtüşmektedir. 

( 0 ) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu öweıim Üyesi 
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GAP projesini kalkınma hedeflerini şu şekilde özetleyebiliriz: 

a. Bölgedeki ekonomik yapıyı geliştirerek gelir düzeyini yükseltmek ve bölgeler 
arasındaki gelir farklılıgını daraltmak 

b. Kırsal alandaki verimüligi ve istihdam olanaklannı aıtırmak 
c. Büyük kentlerin nüfusu emme kapasitelerini geliştirmek 

d. Bölge kaynaklannın etkili kullanmuyla, kendi başına ekonomik büyüme, sosyal 
istikrar ve ihracaau teşvik gibi ulusal amaçlara katkıda bulunmaktır. 
GAP projesinin genel kalkınma hedeflerine ek olarak ayn ayn tanımlanan tanill: 

sal ve sinai kalkınma hedefleri de bulunmaktadır. 
Projenin Temel Kalkınma Starteji ise şöyle belirlenmiştir; 

a. Sulama, kentsel sınai kullanımlar açısından toprak ve su kaynaklarını geliştirmek 
ve yöneltmek, 

b. Tarımsal işletme yönetimini geliştirerek , yeni pratik ve uygulamalarla arazi kul
lan ı mı geliştirmek 

c. Tarırnla ilişkili ve yerel kaynaklara dayalı üretime özel agırlık vererek imalat sa
nayileri ni teşvik eUnek. 

d. Yöre insanının ihtiyaçlanna cevap verecek teknik ve yönetici personelin bölgede 
kalmasını teşvik edecek şeki lde sosyal hizmetleri saglamak (a,g,e 1990: 3-4). 

GAP Bölgesinde Toplumsal Yapı Üzerine Birkaç Söz 

GAP projesinin temel felsefesinden söz ettikten sonra bölgeye özgü toplumsal ya
pıya da göz atmak anlamlı olacaktır. 

Bölgede az nüfuslu çok sayıda birimden oluşmuş yaygın ve dağınık bir yerleşme 
düzeni tanımlanmaktadır. Kırsal yerleşim düzeninde , köylerin yanısıra mezra, kom 
ve oba gibi köyalu yerleşim birimleri de bulunmaktadır. Yerleşim birimlerinde nüfus 
düşüktür ve ikiyüz ellinin altında nüfusu olan köylerin, toplam köylere oranı %24.6 
dır. En yoğun nüfuslu köyler Adıyaman 'da en düşük köyler ise Şanlmrfa 'dadır. 

Bölgenin yaygın ekonomik etkinliği hayvancılıktır ve buna bağlı olarak göçebe 
ve yan göçe bir yaşam biçimi etkendir. Tanmda modem teknolojinin kullanımı, eki
Li-dikili alanlan genişletirken , göçebe topluluklann yaşam alaniarım daraltıp , gelir 
düzeylerini de düşürmüştür. Bu toplulukların yerleşik yaşama geçmelerini özendiri
ci ve ekonomik faaliyetlerle gelirlerinin gelirlerinin aıtıniması önerilmektedir. 

Diğer yanda çözülme sürecine girmiş olmasına karşın , aşiret tarzı yaşam halen et
kin bir varlık göstermektedir. Aşiret örgütlenmesinin hakim olduğu köylerin oranı 
Mardin'de%83, Adıyaman'da %60, Şanlıurfa'da %55,5 Diyarbakır'da %37,5 veGa
ziantep'te % l 7 olarak saptanmıştır (GAP Bölgesinde Toplumsal Değişme Eğilimle
ri: Araştırması, 1993). 

Bölgede geniş ölçüde geleneksel yapılarını koruyan kent yerleşkeleri temel alt ya
pı yetersizliklerinin yanı sıra , egitim ve sağlık alanlannda da sorunlar yaşamaktadır. 
Erkeklerin Kırsal kesimde %75 ' i, kentlerde %81 ' i okur- yazarken , kadınların, kır-

340 SOSYAL HlZMET SEMPOZYUMU '99 



da % 10,7'si, kentlerde %42,7'si okur-yazarılır. Sa~lık sorunu başta gelen sorunlarda
dır. Özellikle sulann saglık standartlarının dışında oluşu, kanalizasyon ve auk su alt 
yapısının yetersizli~i bulaşıcı hastalıklann art ışını kolaylaşurmaktadır. 

Bölgenin en önemli sorunu yüksek nüfus arıışıdır. Bunun temelindeki neden böl
ge insanının çok çocu~a sahip olma e~ilimidir. Bu egilim geleneksel toplumundeger 
yargılanyla desteklenmektedir. Ortalama çocuk sayısı kırda 5, kentte 3,6'dır . Gele
nelesel toplumun üretim biçiminde gözlenen iş gücünün ai lede karşılanması e~il imi 

özell ikle erkek çocuk beklentisini arurmış, bu beklenti kadının do~urganlı~ının son 
sının na kadar zorlanması amacıyla, evleome yaşını ve kadının statüsünü düşürmüş
tür. Evleome yaşı kırda kadınlarda 17, erkeklerde 19 'dur.ayrıca bölgede çok çocuk 
arzusu çok eşlili~e de olanak tanımakta, gelenek ve törelerle desteklenen bu e~ilim 
kurumsallaşmaktadır (GAP Bölgesinde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine En
tegrasyonu Araştırması, 1994). 

GAP bölgesi ve projesi üzerinde kısaca durduktan sonra göç sorununu yaşayan 
bu bölge insanım, sorunlarını , planlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini daha iyi 
açıklayabilmek amacıyla göç olgusunun irdelenmesinin yararlı olacagı düşünülmek
tedir. 

Göç Üzerine Tartl§m a 

Demografik bir süreç olan göçJnsanlann çeşitli nedenlerle yaşadıklan yerden bir 
başka yöne do~ru mekan degiştirmesidir. Göçü yaln ızca demografik bir süreç olarak 
tanımlamak bir yandan anlam ını daraltmakta, di~er yandan da anlaşılabilirlitigini 

güçleşti rmektedir. Göç yalnızca bir nüfus hareketi olmayıp göçenierin özellikle GAP 
bölgesi gibi feodal toplumlarda iş gücünün ve üretimi n egemen oldugu toprak parça
sını bırakarak başka yerlere gidişin i engelleyen düzene karşın gerçekleşen ekonomik 
rollere dayalı silreçlerin de irdelenmesini içermektedir. Kapitalist toplumlarda göçün 
dayandı~ı iki farklı manı ıga deginen Tekeli (1 998); birinci ele alış ta, emegin mekan
sal olarak üretimini daha etkili kılacak biçimde dagıulmasına deginmektedir. Bu de
gişimde ernekle birlikte sanayi ve pazarın da yer degiştirmes i söz konusudur. Bura
da göçün bir yanda ilretimi gerçekleştirmede, di~er yanda ise üretimin yeniden örgüt
lenmesinde etkisi söz konusudur. İkinci ele alışta ise, bireyler yer degiştirerek yeni 
ekonomik fırsat lan yakalama şansını elde ederler ki bu amaçla fırsatiann daha iyi ve 
bol oldugu rnekanlara yönelik bir hareket gerçekleşir. 

Göç/Zor Karar 

Göç etme nedenleri kişilere göre farklı laşmakla birlikte araştırmacılar nedenlere 
baglı dört farklı göç türü; üzerinde durmaktadır. Göç türle rinden ilki "ilkel göç"tür. 
Daha çok ilkel toplumlarda yaşanan bu göç türünde çevresel nedenlere dayalı bir it
me vardır. iımeye karşıilk vererek göçe kaulan insaniann teknolojik donanımlanyla 
ilgili olarak göç yaşanır. İkinci tür göç "zorlayıcı", üçüncüsü ise "zorunlu"dur. İkin
c i ve üçüncü göç türlerinde ilkinden farklı olarak zorlayıcı etken çevresel nedenler 
degil, bir sosyal kurum , baskı grubu yada devlettir. Tckeli bu tür yer degiştirmelerde 
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üç temel etkene de~inmekte ve bu etken leri , do~al afetler, savaşlar sonucunda yeni
den uyum ve devletin belli amaçlarını saglamak şeklinde gruplandırmaktadır (Teke
li 1990:49). Bu göç türlerinde di~er ikisine oranla farklı olarak baskı yaşanmaktadır 
ve göçenin pasif tutumu gözlenmektedir. Zorlayıcı ve zorunlu göçleri n aralarındaki 
en öneml i fark ise; zorlayıcı göçte göçenin bir parçada olsa güc ü elinde tutabilmesi, 
zorunlu göçte ise böyle bir gücün yaşanmamasıdır. Dördüncü göç türünde ise, göçen
Ierin kendi arzu ve iste~i do~nıltusunda serbestçe yer de~iştirme söz konusudur. Bi
rey gidecegi yer ile ilgili bilgileri toplar, kazanç ve çevre koşullarını de~erlendirir, 
bekledigi yarar ve kazanç analizini yaptıktan sonra aktif olarak göç kararını verir. Bu 
karar aşamasında kişilerin ya "akılcı" (rational) ya da "razı olucu" (satisfycing) ka
rar model ine göre davrandıklan varsayı lmaktadır (Wolpert 1965: 139- 169). 

Nedenleri ne olursa olsun göçleri iki katagoride inceleyebiliriz: İç göçler (ulusal 
göçler)ve dış göçler (uluslar arası göçler). B u tanımlamalar daha çok göç alan ve göç 
veren bölgeler arasındaki mesafe temel alınarak incelenmektedir. Bir ülkenin kendi 
siyasi s ınırları içinde gerçekleşen geçici yada sürekli hareketler iç göçleri ifade eder. 
Bu hareketler kentler arasında kademeli , uzun mesafeli, sürekli yada sezonluk gibi alt 
gruplara ayrılabil ir. Dış göçler ise, ülkelerin siyasi sınırları dışında bir ülkeden diğe
rine o lan göçlerd ir (Do~anay 1991; 68). Bu çalışmanın temel konusu o lan iç göç ol
gusu daha ayrıntılı tanımlanaca~ından , başka bir çalışma konusu olan dış göç olgusu 
burada ihm a l edilmiştir. 

Türkiye'de Göç Olgusu 

Türkiye ' deki iç göçler göçü kuramsal o larak açı klamaya çalışarak modeller üre
ten araştırmac ılardan Todaro ve Lewis 'in ele alışıy la incelenebilir. Todaro göçü, top
lumun evrimi sırasında geçirdi~i dönüşümler paralelinde ortaya çıkan tek yönlü bir 
uyum hareketi olarak ele almaktadır. Göç kararını ço~unlukla ekonomik o larak alan 
bireyler, sonuçta psikolojik kazanç da beklemekte, kazanç ve maliyetin akılcı hesap
ları nı yapmaktadır. Göçenierin kente geldiklerinde bir işsizler havuzu oluşturdu~una 

da de~inen Todaro, bu havuzun işverenin seçimini kolaylaşurdıgını söylemektedir. 
işverenin arzını yakalayana kadar göçen tanıdık ve akrabalarının yanında işsiz bek
leyebilmektedir (Todaro 1968: 329-401). 

Lewis ( 1995) ise, geleneksel ve modern olarak iki ayn sektörde e le ald ığı ekono
miyle göçü birleşti rınektedir. Modern sektörde büyüme ve genişleme, kırdan kente 
akan işgücü ile oluşur. Bu şekliyle kentleşrne ekonomik kalkınmanın temel ögesidir. 
Lewis'in gelişme ve modernleşme kuramı temelinde ele aldığı bu model , altmuşlı yıl
lara kadar i lgi ve kabul görmüş, günümüzde ise özellikle bizim gibi gelişmekte olan 
ülkelerin kentleşme problemlerine tam bir yanıt veremedi~i için eleştiri almıştır. 

Türkiye'deki iç göçler çoğunluk la Todaro'nun modeline dayand ı n lsa da göç ol
gusu tek bir çözümlerneye bağlı olarak aç ıklanınaktan çok, disiplinler arası bir bakış
la çok yönlü ve yarattığı sonıniann çeşitliligi açısından tanımlanmalıdır. Göç biz bi
lim adamlarına nüfus hareketleri ve yer degiştirmeden çok fazlasını ifade etmektedir. 
Daha çok altmış! ı y ı llarda başlayan göç incelemeleri, kentlerde sanayinin gelişiminin 
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dolayiı-dolaysız sonuçlarının kır üzerindeki etkisini incelemiş, kırdaki çözülmelerin 
kentlerde yogunlaşması üzerinde durmuştur. Son yıllarda nüfusun hızlı artışı çiftçi ai
lesi sayısında önemli anı ş lar yaratmıştır. 1927'de iki milyon dolayında olan bu sayı 
1990'da dört buçuk milyonu aşarak, ikiye katlanmışur. Türkiye'nin tanm yapılabilir 
topraklannın tümünü eşit oranlada bu ailelere paylaşurmayı planlasak dahi, toprak
lann aileleri geçindirmesi olanaklı degildir. Kaldı ki miras hukuku tan m yapılan top
raklan süratle parçalayıp, küçültürken karlıhk ve verimlilig-i de azaltmaktadır. Bu du
rum çiftçi ailelerinin yoksullaşmasına neden olmuştur. Diger yanda tanmın daha ye
ni teknikieric ve daha çok makine, daha az insanla yapıldıgı entansif tan ma geçilme
si, sulama olanaklannın yetersizligi gibi nedenler insanJan tanmda üretimin dışına it
mektedir. Aynca kapitalizmin tarımsal alandaki etkinligi, kırdaki geçiınlik hane eko
nomisini pazara yönelik üretime dönüştürmektedir. Makineli tan m, topraklann mül
kiyetinde yaşanan dengcsizlikler, büyük tanmsal işletmelerdeki aruş, işsizlik ve top
raksızlık sorunuyla kırsal nüfusu hareketlendirmiştir. Bu olgudaki diger nedenlerse 
tanm ve sanayi kesimleri arasındaki ücret farklılıklanyla, gizli ve açık işsizlik , top
rak yetersizliginin yaru sıra verimsizlik ile tanmsal kredi dag-ıtımındaki eşitsizlikler

dir (Tekeli ve Erder 1978: 14-21). 

Ancak kırdan kente yönelik hareketliligi yalnızca geçim sıkıntısıyla açıklamak 
yanlış olur. Bu süreçte u laşım ve il etişim teknolojisinin olanaklanndaki gelişmeler de 
etkilidir. Daha iyi i letişim olanakları kırdaki insana, kentteki yaşam konusunda bilgi 
sunmakta kentin çekiciligini artırmaktadır. Sayıları digerleri kadar çok olmasa da 
kentin iyi olanaklanndan yararlanarak daha iyi yaşamak amacıyla kente yerleşenler 
de vardır. Son yıllarda özellikle kırsal bölgelerde açı lan okullar kırda yaşayan genç
lerin egitim görmek amacıyla kentlere göçmelerini kolaylaşurmaktadırlar. Aynca 
kırda söz konusu olabilen geçimsizlikler, kan gütmeler için kentin farklı inanç ve ka
rı şık kültür yapısı perdelerne saglayabildiginden ailelerin geriye dönüşü olmayan 
göçlere kalkışmalarına olanak saglamaktadır (Doganay 1991 : 70). 

Kırdan kente göçü artı ran faktörlerden biri de devletin politikalan olabilmektedir. 
Göç türleri arasında yer alan zorunlu ve zorlayıcı göçlerde devletin politik çıkarlan 

yada savaşlar nedeniyle göç üzerindeki etkisine deginilmişti. Siyasal nedenler dışın
da da devletin göçü artı rıcı politikalar izlemesi, kentlerin çekiciligini artırarak , nüfu
sun hareketine neden olması da olasıdır. 

Göç ve GAP Üzerine Birkaç Söz 

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin , Şanlıurfa, Siirt, Kilis ve Şır
nak illerini kapsayan Gap bölgesinde nüfus aşagıda görülmektedir (Dİ E 1'997). 

Gap bölgesindeki dokuz ilin nüfuslan incelendiğinde önceki nüfus sayımına 
oranla kent nüfuslanndaki artış dikkat çekicidir. Bölgenin en büyük nüfusa sahip ili 
Şanlıurfadır. Bunu birbirlerine çok yakın olankırla Diyarbakır ve Gaziantep izlemek
tedir. Köy nüfusları açısından incelendiginde de benzer bir durum söz konusu olmak
la birlikte, Adıyaman ve Mardin yakın oranlada üçüncü sırayı alırken Gaziantep dör
düncü sı raya düşmektedir. Bölgenin temel sorun larının başında gelen nüfus artış hı
zının yüksekligi 1990-1997 yılları arasında % 2.4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı za-
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Gap Bölgesi İlleri Nüfusları 

Nüfus 
Yıllık Nüfus 

Anış Hızı 1990-
iller Şehir Köy 1997 % Toplam 

Adıyaman 394.268 284 .73 1 39.40 678999 

Batman 273.095 127.285 21.30 400.380 

Diyarbakır 832.605 450.073 22.7 1.282.678 

Gaziantep 866.567 261.119 15.45 1.127.686 

Kilis 66.776 43 .132 23.83 109.908 

Mardjn 362.434 284.392 20.71 646.826 

Siirt 158.83 1 103.540 10.54 262.37 ı 

Şanlıurfa 784.901 518.688 37.09 ı 303.589 

Şırnak(*) 187 .032 129.504 28.38 316.536 

(*) Güçlilkonak ilçesi nüfus sayım sonuçlan belli olmadıgından toplama dahil de~ildir. 

man di liminde Türkiye'nin tümü için konuşulan nüfus artış hızı ise % 1.5 dur. 1997 
genel nüfus tespiti sonuçlanna göre 1990-97 döneminde Türkiye' nin en yüksek nü
fus artışı % 105.94 ile Adıyaman il merkezinde, en düşük nüfus artış hızı ise %-23.83 
ile Kilis il merkezinde görülmesi dikkat çekicidir (DiE 1997, Genel Nüfus Tespiti 
1998). Bölgedeki yüksek nüfus artış hızın ın temel nedeni yüksek dogurganlıkur. Böl
gede 5.7 o lan do~urganlık oranı, Türkiye genel oran olan 3.4'ü ile kıyaslandıgında, 
nüfus artışının temel etkeni açıkça görülmektedir. Bölgede en önce ahnması gerekli 
tedbirle rin başında bu oranın Türkiye ortalamasına çekilmesi gelmektedir. 

Bölgenin nüfus ile ilgili temel sorunlarından birisi de göçer ve yarı-göçer tarzı ya

şamın varlıgıdır. Nüfus özellikle kırda dagınık ve küçük birimlerde yaşamaktadır. 

Bölgede planlanan büyük boyutlu onüç, münferit dokuz proje vardır. Bu projelerin 

bazılarının yapısı geregi belü bölgelerde iskan çalışmaları yapılmış, yapımı tamam
lanmış üç baraj (Karakaya, Hancagız ve Hacıhıdır) ile yapıını devam eden dört baraj 
(Atatürk , Dijle, Kralkızı ve Batman) ve yapımı planlanan bir baraj (IIısu) olmak üze

re topla m sekiz barajdan etkilenen bölgelerde nüfus yeniden yerleştirmeye tabi tutul

muştur. Daha önce iskana tabi tutulan yerlerden devletçe yeni yerlerine yerleştirilen

leri n % 67'si, kamulaşurına bedelleri m alanların % 89'u eskiden yaşadıkları yerlere 
geri dönme anusundadırlar. Böylece yeni "çevreye uyum" ve "çevreyle çalı şma" gi
bi öne mli toplumsal sorunlar bölgede yaşanmaktadır (Gap Bölges i Baraj Göl Ayna

sı Alunda Kalacak Yörelerde İstihdam ve Yeniden Yerleştirme Sorunları Araşurına

sı ı 999). 
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GAP bölgesinde iç göç hareketinin tarihsel sürecine bakıldıl!ında Cumhuriyetin 

ilk yıllannda yaşanan zorunlu yerleştirme uygulamalanndan da söz edilmelidir. 1925 

yılında Şeyt Sait, 1930 Agrı ve 1937 yılında Dcrsim isyanlannda bu uygulamalar yer 

almıştır. lO Haziran 1927 tarih ve I 097 sayıyla çıkanlan "Bazı Eshasın Şark Mıntı

kasından Gaıp Vilayetlerine Nakline Dair Kanun" ile ı 934 yılında çıkanlan 2510 sa

yılı yasa bu uygulamalan düzcnlemektedir. Bu yasa kapsamında Tunceli, Erzincan, 

Sürt, Bitlis, Bingöl, Van, Diyarbakır, A~rı. Muş, Erzurum, Elazıl!. Kars, Malatya, 

Mardin illerinde toplam 5.074 haneden, 25.831 kişi Batı Anadolu'ya yerleştirilmiştir 

(Tekeli, 1990 : 63-64). 

Tanındaki makinelcşme , ulaşım olanaklanndaki iyileşme , iletişimin hızlanması 

eliili yıllarda Gap bölgesindeki nüfus haretlerini hızlandmnıştır. Kırda işsiz kalan nü

fus içinde batıya yönelik göçler artmışur. Akşit (1998) bu göçün yalnız tanmda söz 

konusu de~işimlerle oluşrugunu söylemenin yanlış olacagını belirtirken, miras huku

kuyla parçalanan ekilebilir topraklann sınırına vanlmasının gençleri İstanbul, Anka

ra ve İzmir gibi büyük iliere yönelttil!ini vurgulamaktadır. 

I 965- I 970 döneminde sayım sonuçlan Türkiye'de nüfusun % 14 'ünün yer del!iş

tirdil!ini göstermektedir {Tek~li ve Erder, 1978 : 148). Bu dönemde Gap bölgesi ille

rindeki hareketlilil!e ilişkin net sayılar yoktur. Bu nedenle bölgenin Türkiye'deki ha

reketli likteki payı irdelcnememektedir. Hem kentli nüfusun hem de toplam nüfusun 

artışı 1975- 1980 döneminde yavaşlamıştır. Seksenli yılların ikinci yarısından başla

yarak iç göçün yönü degişmiştir. Kentlerden kentlere gözlenen göç kırdan kente sö

zü edi len göçler arasında payını almaktadır. Doksan lı yıllara gelince Do~u ve Güney

doğu Anadoluda'ki yaşam güven l iği sorunları nüfusun yer değiştirmesinde etken 

olurken, Güneydogu Anadolu Projesi (GAP)'nin yaşama geçirilmesi sonucu bölgede 

inşasına başlanan büyük barajların da bölge insanının yer değiştirilmesinde rolü ol

muştur. Bunun bir sonucu o larak bölgede Gaziantep başta o lmak üzere Urfa ve Di

yarbakır gibi iller ciddi bir göç akımına uğramış ve bu illerdeki nüfus birden bire art

mıştır. Bu yıllarda sadece bölge illerine yönelik olmayan göçler, İstanbul, Ankara ve 

İzmir' e ilaveten Mersin Adana ve Antalya gibi kentlere de yönelrniştir. 

GAP Bölgesinden Ankara'ya Yönelik Göçler "Sınırlı Bir Örneklem Çalışması" 

Bu bölümde Do~u ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Ankara'ya göçen ve Ka

yaş ve Mamak ilçelerinin gecekondu bölgelerinde yaşayan 60 aile üzerinde 1999 yı

lında yapılan bir incelemenin sonuçları incelenecektir. 

Kayaş ve Mamak ilçelerinin gecekondularında yaşayan bu ailelerin yaşadıklan 

konutların tugla ve briketle yapı lmış olan düşük standartiara sahip gecekondulardan 

oluştuğu gözlenmiştir. Evlerin yarıdan fazlası (% 63) iki oda salondan oluşmaktadır 

ve % l0.6'sında banyo,% 9.3'ün de ayrıca mutfak yoktur. Oturulan evlerin % 63'ü 

kiradır. Evlere ödenen kiralar konusunda ise net bilgiler toplanamamışur. 
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İncelenen ailelerin geldikleri iliere göre dagılımlan şöyledir : 

Do~u ve Güneydogu Anadolu'da n göç eden 60 ailenin % 75.'i Gap bölgesindeki 
Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerindendir. Di~erleri (% 42.69) 
ise yine bu bölgede yer alan Erzurum, Mardin ve Kars illerindendir. Bu ailelerin % 
89.1 'i il merkezlerinden, % 10.9' u ise ilçelerden Ankara'ya göçmüşlerdir. Ailelerin 
Ankara'da oturma süreleri incelenwginde; göçenierin % 23.33 ' nün burada olma sü-

Çizelge 1. Göç Edilen İUer 

İller Sayı o/o 

Adıyaman 9 15.00 

Diyarbakır 10 16.67 

Erzurum 10 16.67 

Mardin ll 18.33 

Siirt 4 6.67 

Şanlıurfa ll 18.33 

Kars 5 8.33 

Toplam 60 100.00 

relerinin beş yıldan az oldugu göıiilmekteilir. Grup içinde beş ila 10 yıldan beri An
kara'da oturanlar daha büyük bir yüzdeyi (% 43.33) oluşturmaktad1r. Oranlar ince
lendiginde ailelerin Ankara'ya göç etme sürecinin eski olmadıgı görülmektedir. Bu 
durum kentle bütünleşmenin henüz gerçekleşmedigini göstermektedir. Aileler ara
sında ikinci kuşak kentliye de rastJanm1ş degildir. Gözlendigi kadanyla göçü yeni 
yaşayan bu grubun yaşam şekli ve kültürel yapısı bakımından da hala geldikleri yö
reye özgü davranışlar içinde olduklannı söylemek yanlış olmaz. Bulgular iliger araş
tırmalarla klyaslandıgında bu araştırmada , on yı ldan daha az süredir burada yaşayan
Iann oranı daha fazla bulunmuştur (Alpar ve Yener, 1991:43, Onat 1993:83). Bu da 
ailelerin göçü yakJn zamanda yaşadıklarına dikkat çekmekteilir. 

Egitim durumuna bakılınca kadıniann % 57 .l'i, erkeklerin ise o/o l2'i okur-yazar 
degildir. Egitim düzeyi kadınlarda en çok ilkokulu bitirme, erkeklerde ise çok az ol
makla birlikte (% 4.3) onaokulu bitirmeye kadar gitmektedir. Genel olarak ailelerin 
eğitim düzeyi düşüktür, ancak erkeklerin egitim düzeyleri, kadın lannkine oranla da-

Çizelge 2. Ankara'da Oturma Süresi 

Yıl Sayı o/o 

1-5 14 23.33 
5-10 26 43.33 

10 ve fazla 20 33.34 

Toplam 60 100.00 
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ha yüksektir. Bu durum büyük ölçilde kırda kadınların egitimine verilen önemin er
keklerden daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle güneydo~u illerinde 
kadının egitim durumunu gösteren istatistikler incelendiginde de benzer durumlara 
rastlanmaktadır. 

Ailelerin kente göç nedenleri incelendiginde;% 48 .33 oranında işsizlik birinci sı
rayı almakta,% 30 oranında ekonomik sıkıntı ilcinci sırayı almakta, % 15 oranında 
tarlasırlık üçüncü sırayı almaktadır. Araştırma bulgulan Türkiye'delci göç nedenleri
ni dogrular sonuçlara ulaşmaktadır ve bu açıdan diger araştırmalann bulgulanyla da 
benzerdir (Yasa 1966: 73 ; Alpar ve Yener 1991 : 43; On at , 1993:84). Ancak araştır

ma sorulannın biliminde ailelerle yapılan derinli~ine mülakatlarda göç nedenlerinin 
pek de dogru olarak sıralanmadıklan , ailelerin gerçekten de ekonomik sıkıntılar ya
şadıkları ve tarlas ıılı k nedeniyle başkalannın topraklarında çalıştıklan görülmüş, an
cak terör ve yaşanan benzeri olumsuzluklardan kurtulmak amacıyla da göçe karar 
zorlandıklanna ilişkin cümlelere de rastlanmıştır . 

Çizelge 3. Kente Göç Nedeleri 

Nedenler Sayı % 

İşsizlik 29 48.33 

Tarlası zlık 9 15.00 

Geçinernernek 18 30.00 

Daha iyi bir 3 5.00 
Gelecek 

Kan davas ı 1.67 

Toplam 60 100 .00 

Geldikleri yöredeki işsizlik oranlarına karşın aile reisierinin burada da sürekli bir 
işleri oldugu söylenemez. Aile reisierinin % 46.7'si marjinal işlerde çalışmakta, yak
laşık l /4 ' i de (% 26) işsiz bulunmaktadır. Marjinal işlerde çalışanların büyük ço~un
lugu % 16.4 hammal ,% 13.6'sı pazareı,% 12.2'si işportacı,% 9.7'si inşaat işçisi% 
6.2 'si boyacı, % 5.2 simitçidir. Geri kalanın belli bir işi yoktur ve ne iş bulursa yap
ııgını ifade etmektedir. 

Ailelerin gelir durumları incelendiginde aylık ortalama gelirin son derece düşük 
oldugu görülmüştür. En yüksek gelir miktan olan iki yüz milyon TL. bile asgari ya
şam standartlannın altında bulunmaktadır. Bu ailelerin çok çocuklu aileleroldugu ve 
ortalama dört çocu~a (% 35 'i) sahip oldu~u görüldügünde, altı kişilik bir ailenin 
mutfak masraflarını bile karşılamaktan uzak bir gelir düzeyi söz konusudur. Gelir 
düzeyinin düşülclü~üne ilişkin saptanan veriler gecekondu bölgelerinde yapılmış di
ger araştırmalan destekler düzeydedir (Şenyapılı , 1977; Alpar ve Yener, 1991 ; Onat 
1993). 
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Çizelge 4. Aylık Gelir Durumu 

Gelir Sayı % 

40-80 27 45.00 

80-120 16 26.66 

120-160 9 15.00 

160-200 8 13.34 

Toplam 60 100.00 

incelenen ailelerde kadıniann hiç birinin çalışmadıgı görülmüştür. Kadınlar gel

dikleri yörelerde tarlada çalışarak aile ekonomisine katkı vermiş olsalar dahi burada 

geleneksel olarak ev kadını rolünü üstlenmişlerdir. 

Ailedekadının çalışmadıgı,erkeklerin 1/4'ünün işsizoldugu saptanırken ilginç bir 

başka bulgu ile karşılaşılmıştır ki; ai le gelirine çocuklar katkı vermektedir. Ailelerin 
% 40' ında bir,% 35'in de iki, % JO 'unda üç,% S' inde dört çocuk sokakta çalışunl

maktadır. Ailelerin ancak % IO'u çocukların ı çalışunnadıklannı söylemişlerdir. 

Çizelge S. Çalışan Çocuk Sayısı 

Çalışan Çocuk Sayı % 

24 40.00 

2 21 35.00 

3 6 10.00 

4 3 5.00 

Hiç 6 10.00 

Toplam 60 100.00 

Sokakta çalışan çocuklann yaşiarına baktı~ımızda % 2.4'ü beş ile yedi,% 10'nu 
7-9,% 14'ü 9-11,% 25'i, ll ' i-13,% 46'ı 6'sı 13-15 yaşlan arasındadır. Çocukların 
yaptıklan işler incelendiginde aşa~ıdaki veriler elde edilmiştir; 

Çocuklann büyük bir yüzdesi ayakkabı boyamakıa (% 28.57) ve kağıt mendil sat
maktadır (% 25). Bunu poşeı satma(% 16.07) ve sirnit satma(% 12.50) izlemektedir. 
Ancak yapılan işler sürekli de~ildir. Aileler ve çocuklaren çok gelir sağladıklan iş tü
rüne göre değişiklik yapmakta ayrıca mevsimin özellikleri de satılan metayı belirle
yici olmaktadır. Karabulut da bu veri le ri do~rulamakıadır (Karabulut 1998: 26). 

Çocukların çalışmasında etkili o lan kişiler incelendi~inde % 37'sinde anne ve 
babanın birlikte etkin oldugu% 18.6'sını babaların,% 17.9'unu anneterin teşvik eı
tigi görülmüştür. Di~erleri arkadaş teşviki ve kendi istekleri do~rultusunda çalışma
yı is temektedir. 
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Çizelge 6. Sokakta Çalışan Çocukl_arın 
Yapbkları Işler 

işler Sayı % 

Yara bandı satma 5 8.93 

Ka~ıt men<lil 14 25.00 

Ayakkabı boyama 16 28.57 

Su satma 2 3.57 

Sirnit satma 7 1250 

Poşet satma 9 16.07 

Sakız çi kolata 3 5.36 

Satma 

Toplam 56 100.00 

Göçü yaşayan altmış aileye kentte (Ankara'da yaşamaktan memnun olup olma
dıklan soruldu~unda; % 51.66 'sı memnun oldu~unu söylerken,% 48.34'ü memnun 

olmadı~ını söylemiştir. Ora niara bakıldıgında birbirine yalan oldu~u gözlenmekte
dir. Yapılan sohbetlerde ai lelerden daha çok yeni gelenlerin geldikleri yeri özledik
leri, daha uzun süredir burada olanların ise geriyi özle m ediklerini ancak buradan da 

memnun olamadıklarını paylaşrruşlardır. Özellikle ailelerin l/4'ü kente uyumda zor
landıklarını , yarıya yakını konut sahibi olmak konusunda çeklikleri sıkınuları dile 

getirmiş, kiraların yüksekliginden yakınmışlardır. Sorun olarak görülen konuların 

bir başkası da iş sahibi olmamaktadır. Bu nedenle aileler ekonomik sıkınular yaşa
mak ve bu yüzden kent yaşarnını çekici bulmaktadır. 

Çizelge 6. Kentte Yaşamalktan 
Memnun Olma Durumu 

Durum Sayı % 

Memnun olan 31 51.66 

Memnun olmayan 29 48.34 

Toplam 60 100.00 

Aileler buradaki yaşamlarından dolayı devlete kızgındırlar. Marjinal işlerde 

çalışmakta, geçimlerini saglayamamaktadırlar. Bu yüzd e n çocuklarını çalışurmak
tadırlar. Yaşadıkları koşullar çok da iyi degildir. Ancak geriye de özlemle bakma
maktadırlar. 

Yaşanan tüm sorunlara karşın "geriye dönmek ister rniy<liniz?" sorusuna, ailele
rin % 90'nı hayır cevabını vermişler ve burada gelecekteki yaşama umuıla bakukla
rını ifade etmişlerdir. 
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Sonuç 

Çogunlu~u GAP bölgesindeki illerden Ankara ' ya göç etmiş aileler üzerinde ya
pılan bu incelemede ailelerin büyük çogunlugunu beş yılı aşkın bir süreden beri bu

rada oturdukları saptanmıştır. Aileler göç etme süresinin yeni oluşu nedeniyle geldik
leri yörenin yaşam tarzını hala sürdürrnektedirler. Birbirlerine yakın evlerde oturan

lar arasında geldikleri yörenin yaşam tarzını koruma davranışı daha çok gözlemlen

miştir. 

Kente göç nedeni çoğunlukla gelinile n yöredeki işsizlikıir. Buna baglı olarak ya
şanan ekonomik sıkıntı ikinci sırayı almaktadır. Üstü kapalı de~inilse de bölgede ya

şanan siyasal sorunlar da göçü önemli ö lç üde etkilemiştir. 

Göçerrlerin egitim düzeyleri de oldukça düşüktür. Ailenin gelir düzeyi incelendi
~i nde ise; çizelge 2'de de görüldü~ü gibi ortalama aylık gelir yüz milyonun altında
dır. Aile reisierinin sosyal güvenceleri de yoktur. Ailelerde kadınların çalı şmamas ı

na karşın, çocukların çalıştırılması elikkat çekicidir, ancak ailelerin an cak o/o !O'nu 

çocuklarını çalıştırmadıklarını ifade etmişl erdir. Bu durum halen GAP bölgesinde 
özellikle Diyarbakır, Antep, Şanlıurfa illerinde de yo~un bir biçimde gözlenmekte ve 

bu illerde sokakta çalı şan çocukların say ı sı hızla artmaktadır. Çalışan çocuklan n yaş
larının küçüklü!ıü (çizelge 5) de ayrıca dikkat çekici bir bulgudur. Bu çocuklar hem 
egitimlerine devam edememekte, hem de ailelerinin iste~i dogrultusunda çalışmaya 

zorlanmaktadırlar (Karabulut, 1994: 1 1; Balcı ve digerleri 1997: 30; Açıkgöz ve di
~erleri 2000: 83 ) . 

Tüm bu olumsuz koşullara ragmen ailelerin hemen hemen yarısı burada olmak
tan memnundur. Öncelikle burayı güvenli bulmaktadırlar. Geldikleri yerlerde tarla
sızlık nedeniyle marabaklık yaptıklarını belirtirken, burada çeşitli iş imkanları bula
bileceklerine ilişkin umutları vardır. Kentte kalış süreleri uzadıkça geriye dönme ar
zuları azalmaktadır. Burada yaşadıklan koşullar nedenli olumsuz o lu rsa olsun, geri
de bıraktıklanndan daha iyi oldu~unu söyle mekte, kent yaşamını be!ıenmektedirler. 

Görülmektedir ki, Gap projesinin önemi büyilktür. Bir yandan Güneydogu bölge
sinin gelişimi , di~er yandan bölge insanının daha iyi koşullarda yaşaması açısından 

yaşamsal bir gereklili~i vardır. Projenin kalkınma hedefleri gerçekleşti rildiğinde, bir 
yanda ekonomik yapı gelişecek ve işsizlik sorununa çözüm bulahileccktir. Bu da ge
lir düzeyinde gerçekleşecek bir yükselme demektir. Tarımsal ve sanayi kalkınma he

defleri de benzer bir amaca hizmet edecek , yöre insanının tarımdan kopmadan ihti
yaçlannı karşılamasına olanak saglayacaktır. Böylece belki de geri dönüş için 

olanaklar sa~lanacak , hiç de~ilse göçün yavaşlaması 1 zorlayıcı nedenleri ortadan 
kalkacaktır. 
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GÖÇ VE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR 

-Diyarbakırda Çalışan Çocuklar-

Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA (•) 

Çalışan çocuklar sorunu ülkemizin temel sosyal sorunlarından birisidir. Bu soru
nun sosyal ve ekonomik boyutlarının tek başına ele alınması yeterli olmamaktadır. 

Çünkü bu sorunu yaşayanların psikolojik olarak durumları ve çocuk işçi çalışan aile
lerin kültürleri de bu sorunun tanımlanması içinde ele ahnması gereken bir durum
dur. Çalışan çocuklar sorununun psiko-sosyal, ekono mik ve kültürel açılardan ele 
alınması sosyal hizmet meslegi açısından çok önemJidi r.Ç ünkü sorunu yaşayan kişi 

lerin bütünlügünün korunmas ı temel hedeftir. 

Bu çalışma Diyarbakır 'a gidilmeden önce sanayide çahşan çocuklann sorunlan 
olarak çerçevelendirilmişti . Anealk orada daha önce teorik olaralk bilinmekle birlikte 
gerçekte yaşanmadıgında tam olarak bilinmeyen sokak çocukları ile karşılaşıldı~ın 
da bu çalışma genel olarak çalışan çocukların sorunJan o larak genişletildi. 

Diyarbakır Sur Maha llesinden biraz bahsetmek istiyorum. Dışarıdan gelen bir ya
bancı gözü ile bakıldıgında tarih ve ticaretin bir arada oldugu bir genel mekan görü
yorsunuz. Eski Diyarbakır yerleşkcsi olması hemen dikkat çekiyor ve bu arada iç so
kaklara dogru ilerlediginizde ise yogun bir nüfusun evie rden dışarıya doğru çıkuğı

nı ve bu merkezin esas kalabalıgının sadece ticarete gelenlerindegit burada yaşayan
lardan da kaynaklandığını fa rk ediyorsunuz. Tam okula gidiş saatinde uğradığım bu 
mahallede çocukların oldukça yogun olduğu bir kez daha dikkatimi çekti. Bu çocuk 
nüfusun yoğunluğu aslında hep istatistiklerde yüksek görünür ama gerçekteki yoğun

luk çok önemli bir görüntüydü. Büyük şehirlerde yaşamın beraberinde getirdiği ka
labalık ve/veya Ankara 'daki gecekondularda gözlemlediğimiz kalabalığın dışındaki 

bu nüfus ve çocuk yoğunluğunun içinde akşam hava karardıktan sonra eve henüz git
memiş sokakta çalışan kı z çocuklarının fazlalığı da bir başka gözlem noktasını oluş
turuyordu. 

Bu çalışmada, çalışan çocukların çalışma ve yaşam sorunları ve göç ilişkis i genel 
olarak ele alınacak ve bu soruna yönelik sosyal hizmet müdahalelerinden bahsedile
cektir. 

(*) Hacettepe Oniven iıesi Sosyal Hizmetler YOksetokulu ögreıim Üyesi. 
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PROBLEM 

Çalışan çocuklar, sosyal hizmet m esleginin tüm sorun alanlaoru ilgilendiren çok

lu yüzü bulunan bir sosyal sorundur. Bu sorun alanı, hem sorunun ortaya çıkmasına 

neden olan etmenler hem de ortaya çıkan görünüm açısından çoklu yüzlü (multip

le faces) dür. Çalışan çocukların ortaya çıkmasına etki eden ailesel faktörler, ailenin 

içinde bulundugu durum ve çalışan çocuklan n sorunlan sorunun mikro yüzünü oluş
tururken, çocukların çalışmasına yol açan ülke düzeyindeki yoksulluk, işsizlik, geçiş 

toplumu özelligi taşıma ve ülkede yaşanan göç ise sorunun makro yönünü oluştur

maktadır. Öyle ki bu makm yüz sorunun çok büyük bir kesimi etkiledigini ve bu so

runun dönemsel degil yapısal bir sorun oldugunu da göstermektedir. 

Sosyal hizmet uzmanları çalışan çocuklar sorununu ele alırken mutlaka sorunun 

hem makro hem de mikro yüzünü görebilmeli ve çalışan çocuklar i le ilgilenirken sa

dece hizmetlerin degil sosyal politikaların da yeniden düzenlenmesi gerektiğini bil

melidir. 

Bu çalışmada, Diyarbakırda çalışan çocukların sorunları açısından bu sorunun or

taya çıkmasına özellikle etki eden göç ve çocuklan n genel sorunlan üzerinde durula

cakt:ır.Sosyal hizmet uzmanının bu soruna yaklaşımı için çeşitli öneriler üzerinde du

rulacakur. 

Çocukların Çalışma Nedenleri 

Çocukların sokakta ya da sanayide ve tarımda çalışma nedenleri genellikle üç 

başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar yoksullugun sömürüsü, egitimsizlik ve gele

neklerdir(UNICEF,l997). Bu bölümde öncelikle bu üç konu üzerinde durulacak da

ha sonra ise göç açısından çalışan çocuk sorunu tartışılacaktır. 

Kısaca bu başlıklara bakugımızda, çocukların çalıştırılması ailenin geçimi ile il

gili olarak vazgeçilmez bir unsur oldugu görülmektedir. Çalışan çocukların çok bü

yük kesimi kazandıklan parayı ailelerine vermektedirler. İstanbulda sokakta çalışan 

çocukların bir günde kazandıkları paranın çok yüksek oldugu ve bu nedenle çocuk

ların okula gönderilmelen konusunda ailelerin ikna edilmelerinin çok güç bale geldi

gi bilinmektedir. Aile kendisine bir ay için yapılacak nakti yardımı neredeyse iki üç 

gün gibi bir sürede çocuk aracılıgı ile elde etmektedir. 

Yine tanmda da yoksulluk çocukların pamuk tarlalarında çalışmalarına yol aç

maktadır. Çukurova'da 5 yaş altı çocukların pamuk topladıkları bilinmektedir. Yetiş

kinin egilmesi gerekirken çocuk sadece kendi boyundaki pamuga uzanmaktadır. Bu

rada da yoksulluk çok önemli bir yer tutmaktadır. Tarım girdi leri çok pahalı hale gel

digi için zaten tarımsal etkinliklerden uzaklaşan köylü aile bir de çalışan kişilere üc

ret veremez haldedir. Bu açık iş konumuna en iyi istihdam da evin içinden bulunur. 
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Çocuklar her ne olursa olsun, kolay sömürüldUk leri için çalışunlırlar. Hem çok iş 
yapmaktadırlar hem de düşük ilcret almakta ve sosyal güvenlikleri de olmnmaktadır 
işten çıkarılmalan da bir o kadar kolay olmaktadır. Yoksulluk etmeninin yanı sı~ 
egitimsizlik de önemli bir başka sorundur. 

Egitimsizlik nerede ise çalışan çocukla özdeşleşmiş bir kavram haline gelmiş du
rumdadır. Yoksulluk ve azgelişmişlik çocugun çalışması konusunu daha öncelikli 
hale getirmektedir. Çocuk okulda uzun yıllar geçiremez. O ailenin ayakta dunnası 
için gelir getirici işlevini yerine getirmek durumundadır. Ayrıca ailenin egitim düze
yinin düşük olması egitime karşı ilgiyi de her zaman engelleyecek ve yaşam felsefe
lerinde egitimin yararlı olma konusu yer almayacakur. Lewis'in (Zastrow, 1991) 
yoksulluk kısır döngüsünün ilk çı laş noktası yoksul ai lenin ortaya çıkmasıdır. Daha 
sonra çocugun bu yoksul ailede yetişmesi ve okula başlaması , okula derslerine ilgi
sizlik ve beraberindeki başarısızlık çocugun egitim sisteminin dışına çıkmasına ne
den olur.Bu egilimsizligin sonucunda ise yeniden iş ile yeterli egitim olanaklan aLa
Lır ve çocuk yetişkin düşük nitelikli işlere çalışuken evlenir. Bunun sonucunda ken
dini geliştireccgi egitim olanakl arına ulaşamaz hale gelecektir ve yeni bir yoksul ve 
egitimsiz ailenin ortaya çıkması ile bu kısırdöngü devam edecektir. 

Çocuk egilime ya hiç başlayamaz ya da bu sürecin bir noktasında kopmaktadır. 

Ülkemizdeki egitim istatistikleri bu konuda çok açık degildir. Ömegin hangi bölge
de neden okuilaşma oranının düşilk oldugu, egitim sürecinden kopma nedenleri, bu 
süreci etkileyen faktörler arasındaki etkileş im, laz çocuklannın okullaşamamasının 

sadece az gelişmişlikle açıkJanması bu sorunun arkasındaki diger pek çok cıkeni giz
lemektedir. Kız çocukları aile içi işçiligi nedeni ile egitim sürecine kaulmamaktadır. 

Çocuk işçi liginin sınırlarının ve tanımlarının tam olarak yapılması birçok sorun üze
rinde daha kolay yogunlaşmayı gelirecektir.Örnegin kız çocugunun annesine yardım 
etmesi için okula gönderilmemesi birçocugun çok kilçilk yaşta hizmetçi olarak çalış
tırılması anlamındadır. Bu bilyük bir çalışmadır ve çocuk bütün hayatı boyunca nite
liksiz işgücü olarak çalışmak ve sömürülmek durumunda kalacaktır.Çoeukların egi
tim olanaklarına en kolay biçimde ulaşmaları saglanmal ı ve bu süreç hiçbir zaman 
kesintiye ugraıılmamalıdır. 

Üçüncü olarak ele alınan bir başka etmen ise çocukla ilgili geleneksel beklenti
lerdir.Çocuk çalışarak hayau ögreniyor bakış açı sı çok kau bir disiplinin UıiinUdUr. 
Çocugun çocuk oldugunu , oynayacagını,yaramazlık yapacagını, okuyacagını ve do
layı sı ile çocuklugunu yaşayacagını kabuletmek gerekir. Ancak, katı disipliner ba.kı~ 
açısı ile çocugun bir mesleki beceri ögrenmesi amacı ile ülkemizdeki yaygın deyımı 
ile "eti senin kemi~ benim" sözleriyle yaklaşılmaktadır. Bu geleneksel bakış sadece 
boş zaman etkinlikleri ile sın ırlı olmamakta ya da sı nırlanmamakta , aynı zamanda ço
cukların tehlikeli ve agır işlere dogru ilerlemesine de yol açmaktadır. Çocuk nüfusun 
çok oldugu, işsizlik oranlarının yüksek oldugu ülkelerde yoksulluk artııkça çocuA.a 
göre işin anlarru da kalmamaktadır. Çünkü anık çocuk ve ailesi yoksullaştıkça va aı 
lede işsiz sayısı arttıkça çocugun yapacağı işler agırlaşmakıa ve Ucreıler azalmakta-
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dır. O kadar çok çocuk vardır ki çalışacak, bir çocuj!un olmamas ı önemli dej!ildir. 
Ancak çocuk için bir işin olması bir gelirin olması önemlidir. 

Göç ve Sosyal Hizmet Müdahalesi 

Çocuj!un çalışmasına etki eden ve literatürde yer alan bu faktörlerin yanısıra ül
kemiz açısından iç göçün mutlaka ele alınması gerekmektedir. Bu konunun göç sü
recindeki ailenin yoksunaşması olarak görüle rek yoksulluk ve dil!erlerinin içinde yer 
aldıj!ı belirtilebilir. Ancak içinde yaşadıj!ınuz günlerde bu etmenin açık açık ele alın
ması gerekmektedir. Çünkü göç hem etkileyen hem de etkilenen bir süreçtir. Göçü 
kendi başına bırakırsanız herşeyi etkiler, ya da etkileme gücü etkilendiklerinden faz
ladır. Ama göçe bir şekil verirseniz o zaman olumsuz olarak etkileyecegi işsizlik, 
yoksulluk, çocuj!un ej!itim sisteminden kopması gibi pekçok duruma müdahale edi
lebilecektir. B urada da uyum, kentsel yapılada iHşkiler, iş bulma ve dij!er pekçok ko
nu ortaya çıkmakta birlikte etkileri daha çözümlenir olarak görülebilir. 

Göç ile ilgili kurarnlara bakıldıj!ında toplum bilimsel açısından üç ana g rup görü
lür, bunlar işlevsel ; yapısal tarihsel ve toplumsal sistemler teorileridir(Küçükkaraca, 
1998). Kısaca bu teorilere bakıldıj!ında içinde yaşadığımız göç toplumunu daha iyi 
anlamak mümkün olacaktır. İşievsel yaklaşım göçü genel olarak , "akılc ı yoldan ka
rar veren bireylerin tercihi" olarak tanımlar. Bu yakl aşımın içinde yer al an üç ana 
modelden sıklıkla kullanılan ise fayda-maliyet ya da çekme-itme modeli dir. Bu yak
laşıma göre bireyler içinde bulundukları koşullardan memnun degillerse on lan çeken 
başka bir şey vardır. Ona dogru hareket geçerler. Bu itme çekme modelidir. Diğer 
sıklıkla kullanılan yaklaşım ise çatışmacı ekoldur. Buna göre merkez ve çevre i lişki
leri içinde göç yaşanır ve "kırsal bölgeler, ya da çevre ülkeler gibi az gelişmiş sek
törlerin kent ya da merkez ülkelerin ekonomik sektörlerine katılma" olarak görülür. 
Üçüncü , toplumsal sistemler teorisine göre ise, yapı ve kültür iki temel boyut olarak 
görülür .Bun ların birbirine bagımlı oldukları varsayılır. 

Ülkemizde yı llardan beri bir göç süreci yaşanmaktadır . 1950'1i yıllarda başlayan 
bu süreçte ilk önce büyük kentlere yakın olan kırsal kesimden göçler görüldü. Daha 
sonra 1960' lı yıllarda yurt dışı işçi göçü büyük bir hız ile yaşanınaya başladı. Bu sü
reçte aile parçalanmalan çok fazla görüldü, çünkü aileler geride kalmış u. 1973 ten 
itibaren ikinci bir yurt dışı göç dalgası daha yaşandı, burada Batı Avrupaya olan göç 
alıcı ülkelerce sınırlandınlmış, aile birleşmeleri başlamıştı. Yine aynı dönemde Ku
zey Afrika ve Arap ülkelerine yönelik işçi göçü de başladı. Ülkedeki işsizlik oranı 
arttıkça yun dışındaki olanaklara doğru bir gidiş sözkonusu olmuştur. Ülkedeki iç
göç de ülkenin daha sanayileşmiş Marmara bö lgesinde yogunlukla devam ederken 
ı 983 yılından sonra hızlanan bir şekilde dogudan batıya dogru teröre bag lı bir göç 
dalgası yaşanmaya başladı. Bundan önceki göçterin hepsi gönüllü ve göçedenlerin 
kendi istekleri ile gelişmesine ve çekici etmenlerin önemli rol oynadığı göç görünü
mündeyken e n son yaşanan biçimi ile göç çoğunlukla itici nedenlerle ilişki li , kimin
de zorunlu olarak yapı l an birşekilde ortaya çıkmıştır . · 
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Göç sürecini yaşayan ailenin gönüllü ya da zorunlu göçe katılması , itici nedenler
le mi yoksa çekici nedenlerle mi hareket ettigi o ailenin motivasyonlarını ve yeni yer
leşim yerlerine uyumlarını da ctkileyecektir. Göçe hazır olmak, yeni yerleşim ilc il

gili haztrhklan ıamamlamak ve zaman zaman geriye dönüp bir kaç zaman geçirme 

ya da sürekli geri dönme ihtimalinin varolması önemli etkenlerdendir. Ülkemizde ya

şanan ilk hızlı kentleşmede de son göç dalgasında da göçeden ailelerin kente ve kent
sel ilişkilere, istihdama uyumları üzerinde ilk başta önleyici çalışmalar planlanma

mıştır. Bu planlama hiçbirzaman insanların davranışlarını kısıtlayıcı olarak algılan

mamalıdır. Kente ya da göçedi len yerlere uyum, yeni kültürle ilk tanışma,göçedcnin 

kendi özelliklerini yıpraumadan korumasına özen gösterme, beceri geliştirme e~itim

leri, istihdam için mesleki egitimleri ve çocukların okuilaşma sürecine katılmalanna 

yönelik planiann yapılması ai lelerin göçün etkilerinden enaz düzeyde etkilenmeleri 
sonucunu do~uracaktır. 

Göçün etkileyen faktör degil de etkilenen olması için önceden problemin görül

mesi ve problem üzerinde düşünceler bir araya getirilmeliydi . Öme~in göç sürecine 

daha iyi iş olanaklan için katılan kişi kendi yakınlanndan aldıgı bilgilerle hareket et
mektedir. Bu süreçte oluşturulacak bir iletişim a~ı ile daha iyi yaşam koşullan na ula

şabilecegi yerler hakkında danışmanlık alabilir ve buna göre hareket edebilirler. Gö
çe yön verme olmayan bu durum bazı yerlerde isthdam olanaklannın çok fazla yıgıl
mnsının da önlenmesinde etkili bir yol olabilir. Sanayinin özellikle Marmara Bölge
sinde yeralmasılimanlara yakın olması gibi görünse de o yerleşim politikalannın tam 

o la rak uygulanmad ı~ı ile açıklanabilir. 

Göçün etkilenir bir faktör olmasında e~itimin önemi büyüktür. E~er en ücra kö
şelere kadar e~itim fırsatları gidebilirse ve bu olanaklar herkesi kapsarsa o zaman gö
çeden kişinin tavrı ve uyumu farklı olacaktır. Kentteki yoksullu~unda öncelikle ço
cugunun egitimini sa~lamaya çalışacak ya da hem çalışma hem de okul ilişkisini kur

mnsına yardımcı olacaktır. Kentte çalışan çocuklan n hepsi çalışmak için okuldan ay

rılmarruşlardır. Başarısız oldukları için okulu terk eden çocukların sayısı çok fazla

dır. Bir kısmı çalışmak için okuldan ya da e~itim sürecinden ayrılmış, bir kısmı da 
bu süreçle hiç tanışmamtştır. Egitim sürecine kaıılan bir anne baba her ne kadar ya

şam koşullan zor olursa olsun çocu~unu destekleyecektir. Ancak bu destek sistemi

ni sadece anne ve babaların omuzlarına yıkmak da yeterli degildir. Temelde bir mil
li egitim politikası ile çocukların egitimden en üst düzeyde yararlanabilme koşulla

rının yaratılması gerekmektedir. 

Göç sürecinde ailedeki bütün üyeler çok önemli rol oynamakla birlikte kadının 

rol ve fonksiyonları ilk sırada yer almakıadır. Anne olarak kadının rolü, kız çocu~un 

rolü yadsınamaz. Bu süreçte kadın degişme ajanı olarak rol oynar. Kadının bu rolü 

üs tlenmesi ve ailenin uyumuna katkıda bulunması göçün etkilenece~i en önemli ko

nulardandır . Özellikle gecekondu kadınının de~işmesi yeni bir aile biçiminin geliş

mesine önemli katkılarda bulunmuştur. 
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Çalışan çocu~n durumu ele alınırken özellikle ailenin göç sUreci içinde olup ol
madı~ı tespit edilmelidir. Ailenin bu kentle bütUnleştirilmesini gerekli k ıl acakur. 

Sosyal Hizmet müdahaleleri sorun ortaya çıkmadan önceki aşama yı da kapsar, ancak 
ülkemizde bu aşama sıklıkla gözardı edilmektedir. Sosyal hizmet uzmanının göç ile 
ilgili politika, program ve hizmetlerin belirlenmesinde mutlaka yeralması gerekir. 
Göçün etkilenen bir süreç olabilmesi ancak, e~itim, saglık ve sosyal hizmet alan
Ianndaki yeniden yapılanmalarla sözkonusu olabilecektir. 
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GAP'TA KffiSAL KALKlNMA Y AKLAŞIMI 

1. KIRSALKALKINMA 

1.1. Kırsal Kalkınma Nedir? 

Ufuk KIRMIZI (*) 

Sürdürülebilir kallaruna gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlan nı k~ılama yerisini teh
likeye atmadan günümüz ihtiyaçlan nı karşılayabilme olarak tarif edilmektedir. Bu geniş 
tarif altında sosyal, ekonomik, kültürel, cinsiyet, e~tim, saglık, fiziksel planlama, ıanm , 

çevre ve kurumsal yapı gibi düşünülmesi gereken birçok konu vardır. Tüm bu konula
nn tam ona yerinde ister bir hizmet alan ister bir hizmet veren olsun insan vardır. 

Kırsal kalkınma, larsal a landa gelir ve iş imkanlannın artırılarak ekonomik deği
şimin sağlanması, yaşam şartlannın , çevre, altyapı , eğitim , sağlık ve iletişim olanak
larının geliştirilmesi , ve bu süreçlerde yerel inisiyatifi n geliştirilmesi ve halk katıh
ırunın harekete geçiri lerek uzun dönemli sürdürülebilirliHk ve mevcudiyet şartlannı 
garanti altına almak olarak tarif edilebilir. Kırsal kalkınma kırsal alanda yaşayaniann 
hayat şanlan nı iyi leştirmelidi r. Diğer bir ifade ile kırsal alan tüm dünyada önde ge
len ve baslcın bir alan olarak algı lanmamaktadır. Bu nedenle kırsal alan, kırsal olma
yan alana göre dezavantaj l ı bir konuma sahiptir. Kırsal kalkınınanın görevi bu deza
vantajlı durumu avantajlı bir duruma getinnek yani bir degişim yaratmaktır. 

Kırsal kalkınma teknoloj i ve araştırınayı da içine almalı ve yerel halkın bilgisini 
de mutlaka hesaba katınalıdır. 

Sürdürülebilirlik genel olarak uluslar arası terminolojide lcısmen yeni bir terim
dir. Her ülke kendi sürdürülebiliriilik kavramını içinde bulunduğu şartlan göz önün
de bulundurarak tarif etme durumundadır. 

1.2. Kırsal Kalkınma Bileşenleri 

Yukanda verilen tarifın ı ş ıgında kırsal kalkınmanın saglanması için gereken bile
şen ve unsurlar şu şekilde sıralanabilir: 

ı. Tan m aleyhtarı olmayan makro ekonomik politikalar 
2. Kırsal alanda yaşayan topraksıziann topraklandıni ması 
3. Kırsal alanda yaşayan iann kredi ve tanmsal yayım hizmetlerinde faydalanabil

mesi 

kredi 
- alıyapı 

(*) GAP Bölge Kalkınma Idaresi, Uzman. 
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tanmsal yayım 
gireliler 
teknoloji 

4. Kırsal altyapının iyileştirilmesi 

iletişim 

yollar 
elektrik 
içme suyu 
sulama 

5. Küçük ve orta ölçekli tanma dayalı sanayi girişimlerinin desteklenmesi 
6. K.ırsala alanda sosyal hizmetlerin geliştirilmesi 

- saglık 

- egitim 
7. Dar geliriilere direkt ulaşım imkan ları 

8. Kamu harcamalarının yeniden düzenlenmesi 
- farklı öncelikiere göre kaynakların yeniden tahsisi 

9. Küçük çaplı iş letmelerin mevcudiyetinin muhafaza edilmesi 
arazi toplulaşurması 

10. Yerleşim programları 

1 1. Kurumsal iyileştirmeler 
desentralizasyon 
katılımcılık 

1 .3. Desentralizasyonun Kırsal Kalkınma İçin Anlamı 

Destentralizasyonun tarifi çok basit olarak bazı hizmet ve görevlerin merkezi yö
netimden yere l yönetimlere devredilmesi olarak yapılabil ir. 

Devlet gene llikle kırsal alana hizmet götüren en önemli unsurdur Dünyada başlı
ca iki tür desentralizasyon yaklaşımı mevcuttur. Bunlardan birincisinde d esentrali
zasyon iş lemi, bazı hizmet aktarırnları nın NGO, topluluk temsilcileri, ve özel sektör 
gibi kamu d1şındaki unsurlara devredilmesini içerir. İkincisinde ise politik ve ekono
mik karar verme süreçleri merkezi yönetirnden ona yada en alt düzeydeki yapılara 
terk edilmekteclir. 

Sürdürüle bilir bir desentralizasyon, sadece politik ve ekonomik ka rar yetkisini 
devretmekle saglanmamakta ayrıca bu kararlan uygulayabilecek kaynaklan da kul
lanma yetkisiyle donaolmasını gerektirmektedir. 

Başarılı bir desentralizasyon işlemi egitim, altyapı , teknik yardım, o rganizasyon, 
teknoloji transferi , bilgi, fonlar, bölge ve yere l sı nırlar içinde bilgi agı , yerel liderle
rin politik kararlarını gerektirmektedir. 

Desentralizasyon işleminde geçiş sürecini yu muşatacak di~er unsurlar ise : 

yukarıdan aşa~ıya yaklaşımdan kaçınmak 

yerel inisiyatifi sürekli kılmak 
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güçlendirme hızının iyi ayarlanması 
ekonomik güçlendimıe sırasında hesaplanabilirliligin vurgulanması 
ilgili tüm organizasyonların organice çalışmalarının saglanması 

1.4.Kırsal Kalkınmada Katılımcılı~ın Güçlendirilmesi 

Önceli kle devlet ve diJ!er kuru luşlar kırsal a lanın homojen ik bir yapı olıııadıJ! ı ıı ı 
kabul etmelidirler. Kırsal alan yapısı itibarıy le şu unsurlardan oluşur: 

fakir ve çok fakir olmayanlar, 
üretici ler ve üretici olmayanlar, 
organize olanlar ve olmayanlar, 
anlaşı lı r olanlar ve olmayanlar, 
yenilikçiler ve muhafazakarlar, 
baJ!ımsızlar ve baJ! ımlılar gibi ... 

Harici kuruluşlar kırsal alan konusunda stratejiler gel iştirirken bu farklı insan dü
zeylerini göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Ömegin hiçbir dış yardım almadan 
ögrenemeyen topluluklar için geliştirilen stratejiler ile kendi kendine motive olabilen 
topluluklar için geliştirilen stratejiler birbirinden farklıdır. 

Desentralizasyon hem politik hem de ekonomik olmal ıdır. Yani tek başına eko
nomik desentralizasyon yeterl i degi ldir , bunun politik kararlarla da desteklenmesi ge
rekmektedir. 

Kaol ımcılıgın geliştirilmesi için diger bir şart da kaynak lara ulaşmanın iyileştiri l 

mesidir. Tarım reformunun fakirierin üretim araçlarına kavuşturulması bu konuda 
önemli roller oynayabilir. 

Katılımcı lıgın önündeki bir diger önemli engel de ilgil i kişi lerin yeni program/pro
je/faaliyetteki riski göz önüne al amayışıdır. Bu nedenle devlet yada uygulayıcı kuru
luş bu riskleri m ıııinimize edi lmesi için çaba göstermeli ve yardımcı olmalıdır. 

Kaynak sıkınusı çeken çiftçi yada üreticilerin bilgi ve beceri yönünden eksik yan
larının bu lunduğunun farl edilmesi yan lışsa da yeni program/proje yada faaliyetlere 
katılım için yeni bilgi, beceri ve teknoloji transferinin gerçek l eştirilmesi gereklidir. 

Genellikle program yada projelerin başarısız olmasının a na nedeni, projeyi yada 
programı dizayn eden kişilerin hedef grubun kültür ve deger yaklaşımlarını göz 
önünde bulundurınamasından kaynaklanmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için hedef 
grubun dizayn safhasından itibaren olayın içine çekilmesi gerekmektedir. 

Desentralizasyonun hayata geçirilmesi kararı ile birlikte kurumsal vakumları n 

oluşması kaçınılmazdır. Bu nedenle bu boşlukların küçük ölçekli idare etmesi ve 
kontrolü kolay olan yeni yapı lanmalarla doldurolması gerekmektedir. 

15.Kırsal Kalkınmada Rolü Olan Organizasyonlar 

Kırsal kalkınmada rolü olan en önemli aktörler; uluslar arası kuruluşlar, devlet , 
NGO lar, kırsal özel sektör, üretici kuruluşlan gibi organizasyonlardır. Burada önem
li olan husus sürdürülebilir kırsal kalkınmada her bir aktörden nelerin beklendiği ve 
katı lımcı lıga ve yerel kaynaklad a ne yapı lması gerektiJ!inin tespitidir. 
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Uluslar arası kuruluşlar kırsal kalkınmaya, global yaklaşımlar ve geçmiş tecrübe
lerin başka ülkelere aktanlmasıyla ve finansman katkısıyla katkıda bulunmaktadırlar. 
Ancak burada dikkatli olunması gereken konu bu tür uluslararası kuruluşların sade
ce devletle mi çalışmaları gerektigi yoksa direkt olarak NGO larlada çalışması ge
rektigi konusudur. 

Devletin kırsal kalkınmadaki en önemli görevi kırsal kalkınmada katılım saglaya
cak hedef grubun desteklenmesi ve güçlendirilmesini saglamaklir. Bu da desentrali
zasyon politikası gerektirmektedir. Devlet, kırsal kalkınmada öncelikleri egitim, sag
lık, bilgi ve beceri kazandırma, kaynaklara eşit ulaşma imkanı ve allyapı gibi konu
lara vermelidir. 

NGO lar ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile hedefe grup arasında en iyi diyalo
gu saglayan kuruluşlardır. Bunun yanında geniş platformda temsilci rolü de üstlen
mişlerdir. NGO lar devlet tarafından konan kanun ve kurallara riayet ettikleri gibi 
temsil ettikleri topluluğun da istek ve ihtiyaçlanna saygı duymak durumundadır. 
NGO lar yerel olarak geniş bir bilgiye sahiptirler ve gerekli yardım ve destek ile ken
di ihtiyaçlarına yönelik proje ve program geliştirebilirler. 

Kırsal özel sektör geliştirdigi girişimci ruhu ile ortaklıklar başlatabilir. Bu ortak
lıklarözellikle teknolojik yeniliklerio sosyal ve yapısal yeniliklereentegre edilmesin
de son derece önemlidir. Bu ayn ı zamanda yabancı yatırımcıların ilgisini çekmek için 
de son derece etkin bir unsurdur. Ortaklıkların karlı olması önemlidir yani kırsal kal
kınmaya sosyal ve refah yaklaşımından çok ekonomik yaklaşınıla bakmak gerekir. 

Üretici birlikleri özellikle üzerim ile ürün işleme sanayi arasında gerekli bağlan 
oluşturur. Üretici birlikleri özellikle desentralizasyon ve katılım işleminde faydala
nanların diğer pazarlarla ilişkiye geçmelerinde oldukça önemli roller üstlenirler. Kır
sal kalkınmada devlet ile faydalananlar arasındaki aracı rolünü büyük bir başarı ile 
yürütebilirler. 

Uluslar arası kuruluşlar Q tecrübe transferi 
Devlet ~ destek 
NGO Q dialog 
Kırsal Alan Özel Sektör <;;:> ticaret işbirligi 
Üretici Birlikleri Q üretim, pazarlama 

1.6.Kırsal Kalkınmada Payı Olan Organizasyonların Rolleri 

Kırsal kalkınmada sadece kişi ler ve aracı kuruluşlar rol oynamazlar. Yukarıda 
bahsedilen tüm kuruluşlar bazen aynı anda farklı düzeylerde rol oynayabiliriler. Bu 
durumda tüm ilgilenenlerin bir uyum içinde çalışması ve hem kendi rollerinin bem 
de digerlerinin rollerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. 

• Devletin rolü: Tüm ilgi gruplannın temsil edilmesinin saglanması, en çok ihtiya
cı olan ilgi gruplarına öncelik verilmesi, yerel ve ulusal hedefler arasında uyurnun 
saglanması, kentten kıra akan kaynakların yeniden gözden geçirilmesi, standarı 
yada un i form politikalar yerine bölgesel yada yerel politikaların hayata geçirilme
si, yerel bi lgi leri n okullara adapte edilmesi 
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NGO ların rolü:NGO lar d i ger aktörler arasında ara bi ri m olarak en uygun olan
Iand ır. Temsil ettikleri toplulugun ihtiyaçlarını karşılarken devletin koydugu ku
ral ve kanunlara uymalarından dolayı her iki tarafı da memnun eden bir pozisyon
dadır. 

Özel sektörün rolü: Özel sektörün görevi üreticilerlc onakhklar kurmaktır. Özel 
sektör sürdürülebilirliligc etki eden teknolojiye etki e tmektedir. Dışardan gelen 
girişimciler genellikle üreticilerin çıkarlanndan çok kendi karlarını göz önünde 
tutarlar. Bu nedenle girişimciligi ve üreticiligi aynı potada eritmek üretimin sür
dürülebilir olması açısından hayatidir. 
Ür etici organizasyonlarının rolü: Üretici organizasyonlarının esas rolü diger 
aktörlerle konuşmak yeni tekliner onayaatmak ve projelerin izlenerek çıkarları
nı muhafaza eımckıir. 
Uluslararası kuruluşların rolü: Finansman destegi saglaınanın dışında bilgi ve 
tecrübe alışverişi için bilgi aglannın kurulması. 
Araştırma organizasyonlarının rolü: Sürdürülebilir kırsal kalkınma için kay
nakların da sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve hatta geliştirilmesi gerekir. 
Bu nedenle tanmsal araştırmaların üreticilerin tecrübelerine dayanan ve ihtiyaç
Ianna cevap veren bir yaklaşımla, kaynaklann sürdürülebilir kullanımını teşvik 
eden bir yaklaşımla yapılması. 

2. Güneydo~u Anadolu Projesi 
2 .1. GAP Bölgesi 

Güneydogu Anadolu Bölgesi 'nde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Ki
lis, Mardin , Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinin kapsadıgı alan "GAP Bölgesi" olarak 
tanımlanmaktadır. Güneyde Suriye, güneydoguda ise Irak ' la sınırı bulunan bu bölge
nin yüzölçümü 75358 km_ olup ülkemizin toplam yüzölçümünün% 9.7'sini oluştur
maktadır. Türkiye'de sulanabilir 8.5 milyon hektar arazinin % 20'si, Fırat ve Dicle 
Havzalarındaki geniş ovalardan oluşan GAP Bölgesinde yer almaktadır. 

GAP öncelikle toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik 13 adet proje 
demetinden oluşmaktadır. Bu projelerin 7 adeli Fırat Havzasında, 6 adeıi ise Dicle 
havzasında yer almaktadır. 

Bu projeler Dicle ve Fırat nchirieri ile kolları üzerinde 22 adet baraj ve 19 adet 
hidroelektrik santralın inşası öngörmektedir. Aynca 12 adet münferit projeGAP için
de mütalaa edilmektedir. 

Proje ıamamlandıgında, Fırat ve Dicle nchirieri üzerinde kurulacak tesislerle, 
Türkiye toplam su potansiyelinin yüzde 28'i kontrol altına alınacak, 1.7 milyon hek
tann üzerinde araJinin sulanınası ve 7500 megavaun üzerinde bir kurulu kapasiteyle 
yılda 27 milyar kilovaı saatlik elektrik enerjisi üretilmesi saglanacakur. 

GAP Bölgesi'nin mevcut kaynakları ve darbogazlarınııı analizi, ulusal ekonomi 
ve ulusal kalkınma amaçları da dikkate alınarak bölgesel kalkınmanın hedefleri ve 
stratejileri GAP Master Plan ça lışmasında sapıan ınışıı r: 
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2.2. Proje olarak GAP 

2.2.1. GAP'ın Hedefleri 

1. Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP Bö lgesindeki gelirdüzeylerini yükseltmek ve 

böylece GAP Bölgesi ve diger bölgele r arasındaki gelir farklılıgını azaltmak. 

2. Kırsal alanda ki veri mliligi ve istihdam o lanaklannı antınnak 

3. GAP Bölgesindeki büyük kentlerin nüfus e mme kapasitesini arttırmak. 

4. Bölge kaynaklarının etkili kullanımı yoluy la, kendi başına ekono mik büyüme, 

sosyal istikrarın ve ihracatın teşviki g ibi ulusal amaçlara katkıda bulunmak. 

2.2.2.GAP' ta Temel Stratejiler ve Sürdürülebilir Kalkınma 

1. Sulama, ke n tsel ve sınai kullanımlar açısından toprak ve su kaynaklarını geliştir

mek ve yönetmek. 
2. Daha iy i tarımsal işletme yönetimi, tarımsal pratikler ve bitki desenle ri uyg ulaya

rak arazi kullanımı geliştinnek. 

3. Tarım la ilişkili ve yerel kaynaklara dayalı üretime özel agırlık verere k imalat sa

nayileri ni teşvik etmek. 

4. Yöre insanlarının ihtiyaçlarına cevap ve recek, teknik ve yönetic i pe rsonelin böl
gede kalkınmasını teşvik edecek şekilde sosyal hizmetleri saj\lamak 

2.23. GAP'ta Kırsal ve Sürdürülebilir insani Kalkınma 

Kırsal kalkınma kısaca luı~al alan ekono minin gel iştiri lmesi ve kırsal alan nüfu
sunun yaşam standanlarının devamlı yükseltilmesidi r. Her bir tarımsal i şletmede tüm 

üyelerin belirli görevleri vardır. Bu görevle r ö ncelikle ailenin hayati ihtiyaçlarını kar
şı lamak ve dah a sonra gelir artışı saglamak iç in üretim yapmaktı r. Ancak kırsal kal

kınma sadece bunlardan ibaret degildir . Bunların aynında özell ikle çevresel boy ut 
önem kazanmışur. 

Tarım kırsal kalkınmada bask ııı olan ana sektördür. Ülkenin tarımsal ka tma de

~erine %10 luk bir katkı yapmakta ve bölgesel toplam üretimin %40 ı nı oluşturmak

tadır. Bölge ekonomisinin tarıma dayalı olmas ı ve nüfusun %36 sının tarım la geçi
mini saglaması kırsal kalkınmanın GAP iç in ne kadar hayati oldugunu ortaya koy

maktadır. 

Daha ö nce belirti ldigi gibi kırsal kalkınmanın merkezinde insan vardır. Bu neden
le ister hizme t ala n iste r hizmet veren o lsun s ürd ürülebilir bir kalkınma için öncelik
le insan kaynaklarının geliştirilmesi en ö ncelik li görevdir. Bu nedenle insan , kırsal 

kalkınma ve sürdürülebili rlik kavramlarını bir potada eriten yaklaşım "kırsal kalkın

ınada sürdürüle bilir insani gelişme" yak.laşımıd ır. Bu yaklaşım , kırsal alanda yaşa

yanlara kend i gel işmelerini kendi lerinin saglayacagı şanları ve yetenekle ri kazandır

ma yaklaşım ıd ır. Şüphesiz bu tek başına yeterli degildir. Ancak bu topluluğu çevre
leyen diger ilg i li o rganizasyonlar alternatif gelir faaliyetleri, içme suyu te mini, egi

tim, saj\ lık kon u ları , gibi konularla da bu kalkınmaya katkıda bulunacak! ardır. 
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GAP entegre bir bölgesel kalkınma projesidir. Bölgesel yaklaşımın içinde kırsal 
kalkınma ö nemli bir yere sahiptir ve yukanda balısedilen lursal kalkınma hedefi ay
nen benimsenmektedir. GAP Mas ter Plan da temel kalkınma hedefi bölgenin tanma 
dayalı ihracat üssü haline dönüştürülmesi olarak tespit edilmiştir. Aynca GAP Böl
gesi ile ülkenin diger bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkJıl ıgının ortadan kaldırılma
sı da üst düzey hedefidir. 

Tüm bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için GAP BKİ bir seri faaliyet gerçekleştir
mi ş ve halen de gerçekleştirmektedir. Sürdürülebilir insani gelişim bütün faaliyetle
rin temelini oluşturmaktadır. 

2.3. GAP' ta Kırsal Alan ve Altyapı 

GAP kapsamında yer alan 9 ilde yaşayan toplam nüfus 6 . ı 29.041 dir. Bu nüfu
sun %36 sı kırsal alanda yaşamaktadır. Tarım işletmelerinin sayısı ise yaklaşık 
300.000 dir ki bu rakam Türkiye 'nin %7.6 sını oluşturmaktadır . Ortalama i şletme bü
yüklüğü 15 hektar dır. Nüfusun %40 topraksız çifıçilerden oluşmaktadır. Tarım ya
pılan toplam alan 3.2 milyon hektar olup tüm sulama projeleri sona erdiginde bunun 
1 .7 milyon hektan sulanacaktır. Bölgede toplam 88 12 köy ve bunlara baglı mezra bu
lunmaktadır. Ortalama köy nüfusu 227 kişidir. Tanm sektöründe çalışan toplam nü
fus 1.210.154 kişi olup bunun 580.130 u yani tarım sektöründe çalışan toplam nüfus 
%48 i erkek 629.924 kişis i yani %52 si kadındır. 

Bölgede toplam köy yolu uzunluğu 30.670 km dir (1998 yı lı sonuna kadar). 

Bölgede 1998 yılı sonuna kadar 5.164 üniteye su götürülmüş halen 2.584 köy ve 
bağlısının susuz, 1.126 köy ve baglıs ının ise yetersiz suya sahip olduğu bilinmektedir. 

Bölgede kırsal alana yönelik rakamlar bulunmamakla birlikte 1998 yılı itibanyla 
Bölge'de 69 adet yataklı tedavi kurumu , 398 adet saglık ocağı, 703 adet saglık evi, 
23 adet verem savaş dispanseri, 25 adet Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Mer
kezi , 5 adet halk saglıgı laboratuarı, 15 adet saglık meslek lisesi bulunmaktadır. Bir 
yatağa düşen hasta sayısı ülke genelinde 433 iken Bölge'de 760 d ı r . 

Ülke genelinde 1985 yılı itibarıyla %77.2 iken okuma yazma bilenlerin oranı 3.3. 
puanilk bir artışla 1990 yılında %80 .5 yükselmişti r. GAP Bölgesi ' nde ise aynı yıllar

da okuma yazma bilenlerin oranı %55.8 den %60.4 e doğru 4.6 puanlık bir artış gös
termiştir. 1990 yılı itibarıyla Bölge 'de erkek nüfusun %75.5 i okur-yazarken kadın 
nüfus arasında bu oran %44.7 dir. 1998- I 999 ögretim yı lı itibanyla Bölge'de 5.705 
adet ilköğretim okulu, 36 adet yatılı ilköğretim okulu, 162 adet genel lise, 140 adet 
mesleki teknik lise, 31 adet imam hatip lisesi, 8 adet özel eğitim kurumu ve 358 adet 
yaygın eğitim kurumu bu lunmaktadır. 

1998 yılı itibanyla köylerin yaklaşık % JOO'ünde elektrik vardır. Yine köylerin 
%97.6 sı telefon baglanıısı na kavuşturulmuştur. Televizyon ve radyo yayınlan kırsal 
kesimlere yaygın bir şekilde ulaşmaktadır. 

2.4. GAP'ta Tarımsal Gelişmeler 

Bölge'de 1998 yılı sonu itibanyla Fırat ve Dicle havzalarında toplam 183 080 
hektar alan sulamaya açılmış olup, 178 149 ha' lık alanın da ha le n sulama şebeke in-
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şaatı devam etmektedir. GAP'ın sulama projeleri tamamlandıgında şimdiye kadar 
Türkiye'de devlet eliyle gerçekleştirilen sulama alanına eşit bir alan daha sulamaya 
açılacaktır. Böylece sulu tanm alanlanndaki anışa baglı olarak ürün miktan ve dese
ninde önemli degişiklikler olacagı hesaplanmıştır. Buna göre bugdayda %90 , arpada 
%43, pamukta %600, domateste %700, mercimekte %250, sebzede % 167 oranında 
üretim artışı olacaktır. Sulama öncesinde Bölge'de üretilmeyen soya, yerfıstığı, mı
sır ,ayçiçeği ve fasulye gibi sulamanın getirdlgi ikinci ürünler, yaglı tohumlar ve yem 
bitkileri olarak tan ma dayalı sanayiinin gelişmesinin bazını oluşturacaktır. 

Harran Ovası örnek olarak alındıgında, kişi başına tanmsal katma de ger 1995 yı
lında 1350 ABD dolan iken 1997 de 2418 ABD dalarına yükselmiştir. Optimum 
ürün deseni uygulamaları , mikro bazda bu rakarru 4350 ABD dolanna kadar çıkar
mıştır. 

GAP genelinde hedeflenen toplam sulama faydası 3 Milyar ABD dolan olarak 
öngörülmekteyken, 1997 yılı sonu itibarıyla Harran Ovası'ndaki 60.000 ha alanda 
sulama faydası 107 milyon ABD dolarına u laşmıştır. 

GAP Bölgesi'nde 1997 yılı bazı tarım ürünleri üretimleri ve Tam Gelişme aşagı
da verilmiştir: 
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BirinciÜrünler 

Buıtday 

Mercimek 
Arpa 
Pamuk 
Sebzeler toplamı 

(*) DIE, Tanmsal Yapı. 1997 
(**)GAP Master Plan 

İkinciÜrünler 

Mısır 

K.Fasulye 
Soya 
Yer Fıstıj!ı 
Ayçiçej!i 
Susam 
Pirinç 
(*) DIE, Tanmsal Yapı, 1997 
(**) GAP Masıer Pl:ın 

1997 y ı lı''' 

1800 
403 
10 14 
800 
1828 

1997 yılı' '' 

29 
3.6 
0.3 
o 

7.6 
9.5 
4.4 

(bin ton) 
Tan Geli~ me 

2005'' ) 
4000 
1000 
2000 
1200 
2000 

(bin ton) 
Tan Geli~me 

2005'' ) 
281 
95 
316 
156 
160 
107 
108 
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Aşağıda 1997 yılı sonu ilibanyla GAP Bölgesi'ndeki hayvan varlıgı ilc et ve süt 

üretimi görülmektedir. 

GAPToplamı Adet Et (ton) soı (fon) 

Koyun 3 909 220 18 947 128 557 
Kıl Keçisi 1 339 940 2 761 45 525 

Tiftik Keçisi 58 160 27 547 

Sı~ır 590090 20 997 395 830 

3 . G AP'ta Kırsal Kalkınma Programı 

3 .1. Halihazırda Yürütülen Tarımsal Çalışmalar ve Şimdiye Kadarki Sonuçlar 

3.1.1. GAP Bölgesi Sulama Kanallarındaki Suyun RegüJasyonu ve 

~letiJmesi ile Su Tasarr ufu Sağlayan Sulama Metod ve Teknoloj ileri Projesi 

Harran Ana Kanalı ilc Şanlıurfa Ovası'nda yer alan 3 000 hektarlık pilot sahayı 
kapsayan Proje ile; (a) ana kalani üzerindeki suyun hidrolik esaslara göre çalışan 

o to matik kapaklar ile mansap kontrollü olarak regüle edilmesi, (b) su tasarrufu sağ
lamak amacıyla değişik sulama s istemlerinin birbiriyle mukayese edilmesi amaçlan

mıştır. 

1989 yı lında Fransız Hükümeti 'nin mali desteği ilc başlayan projede, pilot saha 
uyg ulamalan için çalışmalara 1995 yılında başlanmıştır. Pilot sahada kanaletli böl
genin inşaatı bitiriimiş ve 1997 sulama sezonunda tesis ler devreye girmiştir. 

Ülkemizde bu güne kadar yapılan regülasyon uygulamaları memba kontrollüdür. 

Sulama Kanallanndaki Suyun Regülasyonu ve İşletilmesi ile Su Tasarrufu Sağlayan 
Sulama Metod ve Teknoloji le ri projesiyle, Türkiye'de ilk defa ve en büyük sulama 
kanalında mansab kontrollu regülasyon yöntemine geçilrrli ştir. Kanalda arz.ıalep 

de ngesi esasına dayalı otomatik açılıp kapanabilen radyal kapaklar kullanılarak su

yun dağıtımı saglanmıştır . 

Denemeye alınmış sistemler, basınçlı sistem, alçak basınçlı sistem, birim alan bi

rim su kanaletşebekesi ve klasik DSİ kanalcı sistemidir. 

3.1.2. G AP Bölgesi' nde S ulama Sistemlerinin İşletme Bakını ve Yönetimi 

Projesi (MOM) 

Proje ile; suyun üretim değerini maksimize eden ile tim , dağıtım ve uygulama 
yöntemlerinin belirlenmesi; s ula ma ve drenaj faaliyetlerinin çevreye yönelik olum

suz etkileri nin minimize edilmesi amaçlanmışur. 

Başlangıç ve bitiş tarihi 1993-2000 olarak belirlenen Proje, ikiye ayrıl mıştır. 

Mevcut sulama birliklerinin organizasyonel yapısında iyileştirme ve etkin su kulla
nımına yönelik programların hazırlanması ile henüz sulamaya açılmamış sahada ör

gütlenmenin de içinde bulunacağı çalışmalar yürüıülınektedir. 
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Birlik bünyes inde etkin su kullanımı ve ürün deseninin çeşitlend i rilmesi amac ı y

la, çiftçi şartlannda 28 demonstrasyon kuru lmuştur. Aynca sulama birliği içinde 

"Yönetim Bi lg i S istemi" kurulabilmesi iç in ö rg üt yönetici ve teknik elemanları ile 

ortak çalışmalar yapılmış ve çalışmanın son aşamasına geli nmiştir . 

Ayrı..:a Bö lge'de faaliyet gösteren diğer sulama birliklerin in teknik elemanları ile 

her ilde göre v y apan kamu kurum ve kuruluş lanndaki ziraat mühendisle rinin katılı

mın sağlandığı ç iftlik sulama sistemleri dizaynı ve gübreleme konu larını içeren eği

tim kursu , Eylül 1998 de gerçekleşt irilmiştir. 

n. Pilot a lan o larak Gaziantep Kayac ık S ulama Birligi seçi lmiştir. 2000 yılında 

devreye girecek saha ile ilgi li ön etüdler tamamlanmıştır. 

3.13. Tanmsal Araştırma Geliştirme P roj e Paketi 

1987 yılından beri araşunnaların sürdürü ldüğü Harran-Koruklu Araştırma İstas
yonu 'nda yürütüle n çalışmaların sürekliliğini ve gelecekte bu isıasyanun G A P İdare
si'ne bağl ı o larak bi r Uluslararas ı Tarımsal A raştırma ve Eğit im Merkezi h aline dö

nüştürülmesi ve bir dizi projenin yürütülmesi amacıyla , GAP İdaresi ve ICARDA 

arasında 26 H aziran 1998 tarihinde bir i şbirl iği protokolü imzalanm ıştır . 

ICARDA ilc GAP İdaresi, Şanlıurfa'da ortak laşa bir uluslararası wo rkshop dü

zenlenmiş ve GAP Bölgesi' nde tarımsal a raştırma yayım stratejilerine yöne lik ö neri
ler ortaya çıkmJştır. 

Ayrıca Dünya Bankası 'nca ülkemize ve rile n 4 Milyon ABD dolarlık tarımsal 

araştırma kredis ini n 1 milyon ABD dolarlık kısmının GAP Bölgesi'nde kullanılabil

mesi amacıyla , GAP İdaresi , TÜBİTAK ile i şbirl iğine girmiştir. 

Başlang ıç ve bitiş tarihi 1994-2010 olar a k be lirlenen proje kapsamında, H arran 

Üniversitesi Z iraat Fakültesi kampüsünde oluşturulan Araştınna İ stasyonu ' nda çalış
malar yapılmaktadır. Ayrıca Fakülte bünyesinde inşaası tamamlanan kümestc hay
vancı lık proje le ri y ürütülmektedir. 

3.1.4. GAP B ö lgesi' nde Tarınısal Mekanizasyon İhtiyaçları Etüdü 
(Uygula ma, İzleme ve Değerlendirme) 

B.u proje ile , GAP Bölgesi için alternatif m e kanizasyon sistemlerinin ve bunlara 

uygun makina tann saptanması; cdinim ve kull anı nı modellerinin geliştiri l mesi , Böl

ge'de mekanizasyon araçları üretiminin plan lanması. ihtiyaç duyulacak bakım onannı 

istasyonlarının belirlenmesi ve GAP Bölgesi ' nde yer alan Sulama Birlikle ri içinde or
tak makine kullanım modelinin uygulanmas ı ve yaygınl aştırılması amaçlanrruşur. 

Başlangı ç ve bi tiş tarihi , 1997-2000 o larak tespit edilen Proje kapsammda statü 

ve mevzuatın be lirlenmesi, banka ile ilgili mevzuat işlemleri ve tarımsal eğitim için 
gerekli materya l hazırlıkl arı tamamlanmıştır. Eğitici teri n ve çiftçilerin eğitim çalış

maları her iki p il o t sahada devam etmektedir. 
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3.1.5. Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Arlırtlması 
Çalışmaları O.Aşama) 

GAP Bölgesi'nin sulamaya açılacak alanlarında önemli bir gelir aıtışı gerçekle
şeceği açı kur. Bu durum sulama dışı kalan alanlarda yaşayanlara sulamadan yararla
nanlar arasında birinci grup aleyhine bir gelir düzeyi farkl ılaşmasının ortaya çıkma

sına neden olacaktır . Sürdürülebilir kalkınına yaklaşımı dogrultusunda, GAP Bölge
si'nde her grubun kalkınma süreciyle bütünleştirilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu proje ile, Bölge ilieri genelinde seçi len örnek çiftçi lerle pilot çalışma
lar yapılması ve bu çalışmalann Tarım İl Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yürü
tülmesi öngörülmüştür. Başlangıç ve bitiş tarihi 1997-2000 o larak belirlenen proje 
kapsamında, Bölge ilieri gene linde seçilen örnek çiftçilerle pilot çalışınalar yapı l

maktadır. Bu kapsamda : 

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Kilis, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta örnek 
ç iftçilere badem, antepfısug ı , zeytin, kiraz. kapari, incir ve nar fidanı dağıtılarak 

örnek bahçe tesis edilmiştir. 
Mardin genelinde tespit edi len 151 bin adet yabani ağaç (bıtllm ağacı) aşılanınışur. 
Mardin genelinde başialt lan arıcılık faaliyetleri kapsamında Merkez, Savur, De
rik , Yeşilli, Dargeçi t, Kızı l tepe, Midyat ve Öınerli ilçelerinde 100 önderçiftçiyen 
toplam 1000 kovan dağıulmışur. 
DSİ ile işbirliği halinde Mardin Sa vur Çayı üzerinde Kültür balıkçılığı tesisi (sa
zan ve deneme amaçlı alabalık üretme tesisi) kurulmuştur. 
Örtü altı yetiştiriciliği ni yaygınlaştırmak amacıyla, seçilen çiftçilere, damla sula
ma ekipmanı dahil olmak üzere 210 m_ lik yüksek tünel dağıtılmıştır. Adıya
man,Batman, Mardin, Si irt , Şanlıurfa ve Şırnak 'ta dağı u lan yüksek tünellere sa
latalık, domates, patlıcan ve biber üretimi yapılmaktadır. 

12 adet Adıyaman ve 12 adet Mardin'de olmak üzere toplam 24 çiftçiye 20 ton 
kompost dağıtılarak başlanan mantar üretiminde, üretile n mantarlar pazarda satı
şa sunulmuştur . 

Hayvancı lığı desteklemek amacıyla yem bitkilerini özeııdirmeye yönelik çal ı ş

malara ağırlık verilmiştir. Bu amaçla Siirt Uluköy mevkiinde korunga, fiğ ve yon
ca ekimi yapı lmıştır. 

Sebzeciliği desteklemek amacıyla Adıyaınan,Şanlıurfa ve Batman'da belirlenen 
önder çiftçilere toplam 22 500 adet domates ve salatal ık fidesi dağıtılmıştır. 

3 .1.6. Ağaçlandırma ve E rozyon Kontrolü 

GAP Orınancılık Proje paketi ile , GAP Bölgesi'nde orman kaynaklarının korun
ması , iyileştiri lmesi, gen işlelilmesi, verimli ve sürekli olarak çok yönlü işletilmesi, 

baraj gölleri alunda kalacak endemik bitkilerin şimdiden toplanarak belirli merkez
lerde üretimlerinin sürdürülmesi , hayvancılık için oldukça büyük öneme sahip 
mer'aların korunması ve ıs lah edilmesi amaçlanmıştır. 

GAP Bölgesi topraklarının bir kısmı erozyon ile taşınmaktadır. Erozyonun önlen
mesi, barajların dolarak ekonomik ömürlerinin kısalmaması ve toprak, su ve bitki 
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arasında bozulan dogal dengenin yeniden kurulabilmesi için Türkiye' nin e n büyük 
baraj göl aynasına sahip Atatürk Barajı 'nın etrafında agaçlaııdırmalar sonuc u bir ko
ruma kuşağının yaratılması da bu projenin amaçları arası ndadır. 

3.2.Pla nJa oa n Çalışmalar 

GAP Master Pla n 'a göre; Bölge'de önümüz deki yı llar içinde kalkınma çabaları

nın yoğunlaştırılacağı altı gelişme alanı saptanrruştır. Buna göre, Siirt ' te hayvancılık 

sanayiini destekle m e k, Mardin'de hayvancılık faaliyetlerini özendirmek ve çevresin
deki alanlarla karşılıklı bağlanulannı güçlendirme k, temel stratcjiyi oluşturmaktadı r. 

Toprağa daha a z bağımlı faaliyetlerden olan hayvancılığın yaygın laştırılması ile 
topraksız , az topraklı ve çeşitl i nedenlerle göç etmek zorunda kalmış aile le rin yerle
şimleri sağlanacak ve gelir düzeyi artırı lmış olacaktır. 

Yakın gelecekte uygulanması planlanan tarımsa l projeler şunlardı r : 

• Tarım Ana Pl anı , Hazırlama ve Pilot Uyg ulama Projesi 
• GAP Bölges i E ntegre Tarımsal Destek Hizme tleri Projesi 
• GAP Bölgesi Sözleşmeli Hayvancı lık Projesi 
• Yeni Tarım T e knikleri Demonstrasyonlan 
• Merkez Köyle re Dayalı Entegre Kırsal Kalkınına Projesi 
• GAP Bölgesi Ö zel Tarımsal Danışmanlık Hiz metle ri 

• Şanlıurfa -H a rra n Ovaları Tarla İçi ve Köy Geliştirme Projesi 
• GAP Bölgesi 'nin Günümüzdeki ve Yakın gelecekteki iklim Durumunun incelen

mesi 

4.SONUÇ 

GAP için kırsal kalkı nınanın önemi tartışı lmazdır. GAP Bölgesi sahip o l duğu do
ğal kaynaklan sayesi nde kal kınma yolunda çok avantaj lı bi r konuma sahipti r. Bu 
avantajın iyi değerlendi rilmesi için elde buluna n kaynakların iyi yönetilm esi ve sür
dürülebilir kılınması son derece hayatidir. 

Bunun sağ lanması amacıyla hedef grubun pro j e ve faaliyetlere katılımının sağlan

ması için örgütle nme teşvik edilmektedir. Güç lü bir hedef grup organizasyonu dev
letin üzerindeki ağır yüklerio bir kısmını üzerine alabil ir. Küçük, kontrolü kolay ve 
dinamik örgütle r birçok hizmet boşluğunu ko laylıkla kapatabilir ve kalkınmada 
önemli roller üstle nebil ir. 

GAP Bölgesi ' nde Sulama Birlikleri ile başlayan bu gel işme diğer eko no mik ve 
hizmet amaçlı ö rg ütlenmeler ile devam ettirilme li ve dar kapsamlı alanlard a küçük 
çaplı organizasyon la r ilc devam ettiri lmelidir. 

Kaynak 

Rural development 1 nıernmional Work-shop Hungary 9-13/4/1996 
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DİYARBAKIR ÖRNEGİNDE KffiSAL KALKlNMA VE 

TARIMIN ROLÜ 

M. Lezgin YALÇIN {*) 

GİRİŞ; 

Coğrafi konumu itibariyle, zengin yer alu ve yerllstil kaynakları yön il nden olduk
ça önemli avantajları bir arada bulunduran Türkiye, tarımsal üretim anlamında, çok 
kısa süre öncesine kadar kendine yeten, ender ülkelerden biriydi. 

1. İzmir İktisat Kongresiyle sanayileşme lehine, ıanmsal üretime yönelik destek· 
le r ikinci plana itilmiştir. Sanayi leşme u~runa, kaderine terk edilen tarımsal üretim, 
giderek gerilemiştir. Kırsal kalkınmanın temeli ıanmsal üretimin, aynı zamanda tarı
ma dayalı sanayinin gelişmesinin temeli oldu~u gerçe~ini göz ardı eden politikalar, 
günümüzde de devam etmektedir. 

Tarımsal üretime gerekli önem verilmediğinden ve üretim planlamalannda reel 
politikalar ge liştirilmedi~inden , sahip olunan zenginlik kaynaklan yeterince de~er
lenclirilememişti r. 1980' li yıllarda serbest bırakılan hayvansal ürün ithalatı ise hay
vancılığa vurulan en a~ır darbe olmuştur. 

1980' li yıllardan bu yana, siyasal iktidarların ıanm kesimindeki oluşumlan,degi

şim ve gelişmeleri , neredeyse tümüyle ilgi alanı dışında bıraktıkları gözlemlenmek
ıedir. DİE'nin 1998 yılı verileri ne göre; nüfusun %44.6'sı , hala tarım kesiminde is· 
tihdam edilmektedir (DiE, 1999). 

Türkiye'de, tarımsal üretim alanında , ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunlar 
bulunmaktadır. Ve bu sorunlar günümüzde halen devam etmektedir. Birbirleriyle ne· 
den-sonuç ilişkisi içinde bulunan bu o lumsuzluklar, giderek tarımsal üretimin sürdü
rülebili rliğini olanaksızlaştırmaktadır. Öte yandan, bu olumsuzluklar tarım dışı kc· 
simleri de dolaylı ve do~rudan etkilerneye başlamıştır. 

Oysa ki , tarım sektörünün diğer sektörlerin varlıklarını sürdürebilmeleri yönünde 
taşıdığı önem ortadadır. Bu nedenle, tarım dışı sekıörlerdeki gel işmenin sürdürillebi· 
!irliği, Türkiye özelinde, tarım kesimindeki yaşama ve üretim koşullarının iyileşıiril· 

mesini zorunlu kılmaktadır. 

Tarıma dayalı sanayi, her geçen gün daha çok zora girmekte, yeterli tarımsal ham 
madde üretilememekıe, üreti len pazarlanamamakıadır . Özelleş tirilen Et ve Balık Ku-

(*) Ticarcı ve Sanayi Odası . OIY ARBAKIR 
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nımu, Süt E ndüstrisi Kurumu gibi kurumlan n rantabl çalışmasına yetecek hayvan ve 
hayvansal ürün bulunamadıgından üretim dışı kalmışlardır. Bu durum, Güneydogu 
Anadolu Bölgesinde çok daha ciddi boyutlara ulaşmışur. 

Hayvancılık potansiyeli oldukça yüksek o lan Dogu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
lerinde, 1 990'b yıllarda yoğunlaşan şiddet a tmosferinden kaynaklanan, g üvenlik gerek
çeti , kırsal yerleşimierin boşaltılması ve yay la yasaklan, tarımsal üretimi oldukça ge
riletrniştir . 

Türkiye 'de, tanmsal politikaların gel iştiri l mesi ve yaşama geçiri lmesinde devle
tin belirleyici rolü devarn etmektedir. Ancak , devletin yürürlükteki yapılanması ve 
gelenekselleşmiş yaklaşımlan, kesimdeki sorunların çözümlenmesine yetmemekte
dir. Bu nede nle, Türkiye tanınında yeniden yapılanmanın öncelikli sorunlarından bi
ri , kamu politi kalarının yaşama geçirilmesinde sı rasında verilen hizmetlerin etkinleş
tirilmesidir. 

Bütün bu olumsuzlukları aşmanın bir eliğer yöntemi olan üretici örgütlülüğü, Tür
kiye'de yeterince geliştirilememiştir . M evcut üretic i örgütleri , üreticiden çok kamu
nun etkin olduğu hantal bir yapı gösterme ktedir. Üreticilerin yaygın ö rgütlenmeleri
nin sağlanamaması ve var olanl arı nda etkinleştirilemcmesi, tarımdan beklediğini bu
lamayan ç iftçinin tarım ı terk etmesini hızlandımıaktadır. 

TARIMIN TÜRKİYE EKONOMİSiNE KATKlSI 

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamında nüfus faktörü önem taşımaktadır. Nü
fus konusunu yakından inceleyebilmek için, o ülkedeki nüfus yoğunluğunu , nüfus 
hareketle rini , nüfusun cinsiyet, yaş ve mes leklere dağılımını , kısaca nüfus un ekono
mik ve sosyal niteliklerini bilmek gereki r (İNAN, 1992). 

Bir ülkenin nüfus artış hızı, o ülkenin sosyo-ekonomik gelişmi şliği ve üretim po
tansiyelini de belirlemektedir. Türkiye'nin yıllara göre nüfus arıış hızı incelendiğin

de, nüfus artış h ızının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu artış, kırsal kesim
de daha fazla olmaktadır. Dolayıs ıyl a, Türkiye ' nin sosyo-ekonomik gelişmişliğinden 

sözedilemeyeceğini belirtmek gerekir. 

Bu durum, Türkiye gibi kırsal nüfusunun yarısına yakınını kırsal nüf us oluşturan 

ülkelerde daha net gözlenebilmektcdir. 

Tabloya göre, 1960-1990 yı lları arasındaki nüfus artış hızı , Türkiye genelinde dü
şüş göste riyorken, 1980-1990 yılları arasında, GAP Bölgesinde önemli oranda sıçra
ma gözlemle nmektedir. Diyarbakır'da ise, yı ll ara göre dalgalanmalar görülmektedi r. 

TABLO-I: Yıllar İtibariyle Nüfus Artış Hızı (%) 

1960 1970 1980 1990 

II'ürkiyc 2.9 2.5 2.1 2.2 

GAP Bölgesi 3.0 3.4 2.1 3.6 

Diyarbak ır 3.1 4.0 3.6 3.2 

KAYNAK: DI E, GAP li İ statistikleri - 1950-1996 
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Bu durum, Diyarbakır 'ın politik konumu yanında, bölgede yaşanan sosyal olaylara 
baglıkaç-göç hareketleriyle açıklanabilir. Çünkü, aynı dönemlerde, Adıyaman , Ga
ziantep ve Şanlıurfa'da önemli oranlarda anışlar gözlenmiştir. 

Türkiye'nin mevcut kırsal nüfus yogunlugu göz önüne alındıgında, nüfus artış hı
zının bölgelere ve iliere göte farklılık göstermesi nin nedenleri kendiliginden anlaşı
labi lecektir. 

Türkiye'de nüfusun büyük bölümü kırsal yerleşim yerlerinde yaşamasına rağ
men, tanmsal üretim planlamalarının olmaması nedeniyle, kırdan kenıe göç verme
ye devam etmektedir. Dengesiz toprak dagılımı, bu alandaki en önemli rolü üstlen
miş durumdadır. Bununla birlikte, tanmda modernleşme ve mekanizasyon düzeyi 
arttıkça, kırsal nüfus mi k tan mutlak ve nispl olarak azalmaktadır. Kırsal yerleşimi ve 
dolayısıyla tarım sektörünü terk eden fazla nüfus, başta sanayi sektörü olmak üzere, 
inşaat, ulaştırma gibi sektörlerin yogun oldugu yerleşim yerlerine yerleşmektedirler. 

Son yıllarda bölgede yaşanan şiddet atmosferiyle artı ivme kazanan göçün yarat
tıgı olumsuzluklar Türkiye geline yayılmış bulunmaktadır. Öte yandan, tanm dışı 
sektörlerde, fazla nüfusa iş olanaklan saglayacak yapısal düzenlemeler henüz sağla
nabilmiş degildir. Tarım sektöründen diger emek yoğunluklu sektörlere doğru ka
yan, plansız emek transferi, başta sanayi yönünden gelişmiş merkezler olmak üzere, 
büyük kentlerde çarpık kentleşme ve yoğun istihdam sorunu gibi sorunlan da bera
berinde getirmektedir. 

Her ne kadar Türkiye' nin iktisaden aktif nüfusun büyük bir kesimi tanmsal üre
timde istihdam ediliyorsa da, bu işgücü, gelişmiş ülke lere oranla etkin ve rasyonel 
kullanılamamaktadır. Özellikle nüfusunun büyük bir kısmını kırsal nüfus teşkil eden , 
geleneksel tarım egemen, GAP bölgesinde, mevsimlik işsizlik sorunu halen etkisini 
sürdünnektedir. Bununla birlikte, teknolojik gelişme arttıkça, yılın önemli bir kıs
mında kullanılmayan işgücü nedeniyle mevsimlik işsizlik gittikçe artmaktadır. 

Türkiye'de tarım teknolojisi ve tarım geliri aç ısından bölgeler arasında da büyük 
farklı lıklar vardır. İzlenen tarım politikaları ve mevcut uygulamalar, makasın daha 
çok açılmasından öteye yarar saglamamaktadır. 

1990 yılında ülke genelinde traktör sayısı692.454 iken, bu sayı GAP Bölgesi için 
33.1 1 1, Diyarbakı r için ise 6.070'dir. Bir diger ifadeyle, ülke genelinde traktör başı
na ortalama 40 hektar tan m arazisi düşüyorken , Diyarbakır'da bu miktar 112 hekta
ra yükselmektedir (DiE, 1 950-1996). 

DiE'nin verilerine göre, Diyarbakır'ın toplam tarım alanı 739.951 hektardır. Bu 
rakam, Türkiye toplarmnın %2.7'sine denk düşmektedir. Bunun 474.000 hektarı su
Janabilecek durumdadır. Ancak, GAP devreye girdiğinde bile sulanabilecek arazile
rin bir bölümü yine susuz durumda olacaktır. 

Yine DiE verilerine göre, tanmda yaşanan teknolojik ilerleme en az Diyarba
kır'da yaşanmıştır. 1990- 1996 döneminde, Türkiye genelinde traktör sayısı % 16.5, 
GAP bölgesinde % 19.8 oranında artarken, bu oran Diyarbakır'da %7.4 oranında ger
çekleşmiştir. 
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Türkiye'de ve bölgedeki mevcut kırsal nüfus dikkate alındıgında, tarımda gizli ve 
mevsimlik işsizlik sorunlannın gelecekte devam edecegine işaret etmektedir. Özel
likle sermaye yoJıun teknolojiler nedeniyle, önemli miktarda insan işgücü açığa çık
maya devam edecektir. Do~u ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son yıllarda yaşa
nan toplumsal olayiann dogurdugu dış göç baskısıyla , kent merkezlerinde biriken 
kırsal işgücünü istihdam etme problemi ortadayken, sermaye yogun tarım teknoloji
lerinin plansız gelişimi, kırsal kesimlerde çok daha ciddi sorunlar doğurabilecektir. 

Bu nedenlerle, tanmda işsizlik sorununu çözebitmek için, tanmsal faaliyetlerin 
bütün bir yıla yayılması sağlanmalı , emekte n en iyi biçimde yararlanabilmek amacıy

la, işletmelerde işgücü ve üretim planlaması yapılmalıdır. GAP, bu anlamda iyi bir 
fırsat olarak değerlendirilmelidir. GAP'la birlikte , işletmelerde yeniden yapılanma, 
toprak reformu, arazi toplulaştırma, bitki deseninde çeşitlilik, hayvancılığı geliştiril
me ve emek yoJıun üretimiere a~ırlık verilmesi gibi önlemlerle, yı lın he r ayında üre
ticilere iş olanağı sağlanmak mümkün olabilecektir. 

DİYARBAKIR'DA TARIMSAL YAPI 

Tarımsal Alan Kullanınu; 

Tarımsal açıdan son derece zengin ve bir o kadar da verimli bir potansiyele sahip 
olan Diyarbakır' ın bu anlamda yeterli bir gelişme sergileyemedi~ i bütün çarpıklığıy
la ortada durmaktadır 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi verileri, Diyarbakır' ın tanma elverişli tan m arazisi 
miktannı 683.437 Ha. olarak vermektedir. Bunun ekonomik olarak sulanabilecek 
miktanmn, bürüt olarak, 474.032 Ha. olacağını belirumektedir. Bu rakam; GAP'ın 

sulayabileceğ i toplam alanın %28'i demektir. Bu ölçekteki alanın sulamaya açılma

sıyla, bölge genelinde olduğu gibi ilde de yüksek oranlarda ürün aruşı olacaktır. 

Diyarbakır il genelinde, geleneksel kuru tarım hakim olmakla birlikte, 1998 yılı 
itibariyle, DSİ Ge nel Müdürlüğünce, Devegeçidi Barajıyla 10.600 Ha., Batman-Sil
van sa~ sahil sulamasıyla 8.790 Ha. ve Çınar-Göksu Barajı sulaınasıyla 3.582 Ha. ol
mak üzere, toplam 22.972 Ha. alan sulamaya açılmıştır. Aynca, 8.698 Ha. alan, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sulamaya açılmıştır. 

Sulamaya açılmış alaniann tamamına yakın kısmında, pamuk ekimi yapılmakta
dır. Diğer tarım alanlannın bitki deseni incelendiğinde, ağırlıklı olarak buğday, arpa, 
mercimek ve nohut ekimi yapıldıgı görülmektedir. 

TABL0:2· 1990-1996 Yılı Seçilm~ Ürünlerin Ekilij Alanı (Ha) 

Bu~day Arpa Pamuk 

l99G 1995 1990 1995 1990 1995 

Türüye 9.450.00! 9.400JXXJ 3.350.00! 3525.1XXl 641.253 741.407 

GAPBölgesi 1.040.440 1.042330 605.108 675.684 134.016 188.945 

Diyartıalcır 2541 14 228128 153.131 179.1226 33.633 35.785 

KAYNAK : DIE. GAP ll lsuıı isııklcn 1950-1996 
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Bu tablodan, 1990-1995 periyodunda bugday eki liş alanında önemli bir değişik
lik yaşanmadıgı anlaşılmaktadır. Arpada ise çok az artış yaşandığını görmekteyiz. 
Türkiye genelinde, Pamuk ekimi %15.6 oranında artış göstermjştir. Bu oran, bölge 
genelinde %41 .0, Diyarbakır'da %6.4 oranında gerçekleşroj ştir. Bölgede görülen ar
tış, GAP ile birlikte Harran ovasında sulamaya açı lan alanlar ve pompaj sulamalann
dan kaynaklanmaktadır. Diyarbakır'da görülen ruspi artış ise, son yıllarda Dicle ne
birden pompaj yöntemiyle sağlanan sulamalardan kaynaklanmaktadır. 

Tarımsal Üretim Yapısı; 

Tanmsal yapıya toprak-insan ilişkileri yönünden bakıldığında, Diyarbakır'da son 
derece çarpık bir tabioyla karşılaşmaktayız. Bu durum, göçleri n ve dolayısıyla istih
dam sorununun birinci derecede etmenidirler. Dolayısıyla , mevcut durum, Diyarba
kır ilinde sanayinin gelişmesine de önemli bir katkı verememi ştir. (DAÖ, ). 

Türkiye'de genelinde olduğu gibi, bölgede sanayileşmeye bağlı, köyden kente 
hızlı bir göç olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun yanında, bölgede süre gelen sosyo
ekonomik sorunlarla göç etmenleri çeşitlenerek artmaktadır. Dolayısıyla göçü daha 
da hıılandırmaktadır. Bütün bunlara rağmen, bölgede tanrnsal işleune sayısı halen 
yüksek seviyededir. 

Bölge genel inde tarımsal işletme sayısı yüksek olmakla birlikte, işledikleri toprak 
mülkiyet yapısı oldukça çarpık yapıdadır. Bu alanda en büyük çarpıklık Diyarba
kır'da yaşanmaktadır. 

DPT tarafından , 1993 yılında yapı lan bir çalışma, Diyarbakır kırsal nüfusunun 
%42.1 'inin topraksız ya da üretim dışı oldugunu gösteriyor. (DAG, 1993) 

TABL0:3· İşletmelerin Sahip Oldukları Ortalama Arazi Mikları (Da} 

1-4 5-49 5().99 100-499 500+ Genel Ort. 

Türkiye 2.6 21.3 655 171.9 10903 59.1 

Diyarbakır 1.6 27.8 64.7 177.9 18763 2645 

KAYNAK: DIE, Genel Tanm Sayımı - 1991 

DiE'nin 1991 yılı veri leri, Türkiye'nin ıanmsal işletme sayısını3.966.822 olarak 
vermektedir. Bunun % 1.4 'ü (58.732) Diyarbakır' dadır. Tablo-3 'e göre, Türkiye'nin 
ortalama işletme büyüklü~ü 59.1 dekardır. Diyarbakır için bu rakam 264.5 dekara 
çıkmaktadır. Görüldüğü üzere, Türkiye'deki tarım işletmelerinde toprak mülkiyet 
dağ.ılımı oldukça dengesizdir. 

1991 yılı tanm sayımı sonuçlanna göre, ülke genelinde tüm işletmelerin 

%6.3 'ünü oluşturan ve ortalama büyüklükleri 2.6 dekar olan çok küçük işletmeler, 

işlenen arazinin %0.3 'üne sahiptirler. Yine yukarıdaki tablo sıralamasına göre, 
%34.9'unu oluşturan ve işledikleri ortalama arazi büyüklüğü 21 .3 dekar olan işlet
meler %21.8'ine, %17 .9'unu oluşturan ve ortalama 65.5 dekar işleyen işletmeler 
%19.9'una, % 14.0'ını oluşturan ve ortalama 171.9 dekar işleyen işletmeler 
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%40.8'ine, % 0 .9'unu oluşturan ve ortalama büyüklükleri en yüksek o la n 1090.3 de
karlık araziye sahip işletmeler, işlenen arazinin % 17.1 ' ine sahiptirler. 

Görüldüğü gibi minimum alan büyülcJüğü ortalaması2.6 dekar olan ve toplam iş
letmelerin % 6.3 ' ünü oluşturan gunıp , işlenen toplam arazinin yine en az payını, 
%0.3'ünü almaktadır. En yüksek alan büyüklüğü ortalaması 59.1 dekar o la n ve top
lam işletmelerin %0.9'unu oluşturanlar azınlık grup, işlenen toplam arazilerin 
%17.1 'ini işlemektedirler. 

Aynı değerlendirmeyi, Diyarbalar için yaptığımuzda, tüm işletmeleri n % 2.8' ini 
oluşturan ve i şled ikleri alan büyüklüğü ortalaması 1.6 dekarolan 1-4 dekar g rubu i ş
letmeler, işlenen arazinin, yine en az kısmı olan %0 .01 ' ine sahiptirler. Bu değer, Tür
kiye ortalamasının oldukça altındadır. En yüksek arazi dilimi ortalaması 1876.3 de
kar olan ve tüm işletmelerin %9.0'ını teşkil eden 500 dekardan fazla araziye sahip iş
letmeler, işlenen arazinin %64.4'üne sahip bulunmaktadırlar. Bu değerler de Türki
ye ortalamalarının oldukça üstünde değerler o larak karşımıza çıkmaktadır . Yani, Di
yarbakır'ın toprak mülkiyet yapısı , Türkiye geneline göre çok daha çarpık tablo ser
gilemektedir. 

İş letme sayısı fazlalığına karşılık , arazi mülkiyet dağılıını çok parçalı ve küçük
tür. Bu nedenle, mevcut yapı tarımsal sermaye birikimini engellediği gibi, modern 
teknoloji kullanımını kısıtlamaktadır . 

İşletme büyülcJükleri sürdürülebilir ekono mik kalkınınayı sağlayamadığından , bu 
sektörde geçimini sağlayamayan nüfusu göçe zorlamaktadır. 

Bir yandan toprak üzerindeki mevcut nüfus yoğunluğu, kullanılan arazinin daha 
fazla parçalanmasını hı zlandınrken , diğer yandan büyük ölçekli arazilerin tekelde 
toplanması toplumsal dengeleri de bozmaktadır. 

Toprak mülkiyetinin dengesiz dağılımı yanında , tarım işletmelerinin sahip olduğu 
topraklann küçük, dağınık ve düzensiz parçalar halinde oluşu, tanmda verimliliği ve 
işgücü başansın ı büyük ölçüde düşümıektedir. Bunun için, başta GAP bö lgesi olınak 
üzere, Türkiye genelinde arazi toplulaştırma çalışmalan süratle başlatılmalıdır. 

Hayvansal Üretim; 

1990 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye nüfusunun %41 'i kırsal alanda yaşıyor

ken, bu değer Güneydoğu Anadolu Bölgesinde %44.3, Diyarbalar'da ise % 45.1 'dir. 
Ve yine bilinmektedir ki, kırsal nüfusun ağı rlılcJı kesimi tanrnla uğraşmaktadır. Bu
nun içinde hayvancılık çok önemli bir pay kapmaktadır. 

1991 yılı DiE verileri, Türkiye'de tarımsal faaliyette bulunan toplam hane sayısı
nı 4.091.530 olarak vermektedir. Bu rakamın sadece 148.190' ı (%3.6) yalnızca hay
vansal üretim yapmaktadır. Geriye kalan 3 .943.340 hane (%96.6) hem bitkisel, hem 
de hayvansal üretim yapmaktadır. Dolay ısıyla, kırsal üretim potansiyeli içerisinde 
hayvansal üre tim önemli biryeralmaktadır .(DİE . 1991 ) 
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Diyarbakır için verilen değerler, tanmsal faaliyette bulunan hane sayısını 65.099 

olarak vermektedir. Bu rakamın 6.826'sı (%10.5) yalnız hayvansal üretimle uğraşı

yorken , 58.273 hane (%89.5) hem bitkisel, hem hayvansal üretim yapmaktadır. Bu 

de~erler itibariyle, Diyarbakır'da bulunan kırsal nüfusun Türkiye geneline göre hay

vancılığa daha fazla önem verdiği o rtaya çıkmaktadır. 

TABL0-4· Hayvan Saıılan (Bin) 

Koyun Keçi Sığır·Manda 

1985 1995 1985 1995 1985 1995 

Türüye 42.500.000 33.791.000 13J36.(XX) 9.111.!XXJ 13.017.oo:J 121»4.000 

GAP 4.744120 4.923.660 2.()CX)J50 1.796.160 689384 646320 
Diyaıbakır 895.820 985.000 339530 338.970 227.830 2231J90 

KAYNAK: DIE, GAP ll lswiııikleri. 1950-1996 

1985 yı lı verilerine göre, Türkiye büyükbaş hayvan varlığının %5.3'ü, küçükbaş 
hayvan varlı~mın %12.2 'si bölgede bulunmaktadır. 1995 yılı verilerine göre ise bü
yükbaş hayvan varlığının % 5.4'ü , küçükbaş hayvan varlığının ise % 15 .6'sı bölge
de bulunmaktadır. Bu tabloya göre, aradan geçen 10 yı llık sürede "ki bu süre aynı za
manda bölgenin en sıkıntılı dönemidir" bölge küçükbaş b ayvan sayısında önemli bir 
de~işikliğin yaşanmadığın ı, büyükbaş hayvan sayısında görülen çok düşük orandaki 
azalmanın da daha çok yem fiyatlarında yaşanan artış ve bununla birlikte serbes! bı
rakılan hayvansal ürün ithalatının da etkisi olmuştur. 

Yukarıda belirtilenlere karşın , hayvansal verim açısından bakıldı~ında aynı oran
dan söz etmek mümkün değildir. 

Tablo-4 ve tablo-5'in karşılaşnrması, bizlere ilginç veriler sunmaktadır. İki tab
loya göre, Türkiye genelinde mevcut büyükbaş hayvan varlığının %15.1 'i, küçükbaş 
hayvan varlı~ının % 14.5 ' i kesi lmiştir . Bu oranlar, sırasıyla, bölge için %8.9 ve 
%16.3, Diyarbakır için % 4.8 ve % 15.0 dır. Bölge ve Diyarbakır'da büyükbaş hayvan 
kesim oranının düşük görünmesini nedeni, özelleştiri len Et ve Balı k kombinalarıyla 
açıklanabilir. Bölge genelinde büyükbaş hayv'an kesim , işleme ve ürün stoklama 
komplekslerinin özelleştirilme yoluyla atıl kalması nedeniyle bölgede yetiştirilen 
hayvanların önemli bir kes imi bölge dışında kesime sunulmaktadır. 

TABL().S· 1995 Yılı Kesilen HayvuSaıılan (Adet) ve Et Üretimi (Ton) 

Srwr·Manda Koyun K ıçi 

Kesilen Et üretimi Kesilen Et Urctimi Kesilen El Üretimi 

Tnıkiye 1.820.770 292.450 5.493520 102.115 842.770 14.125 

GAP 57.800 7.340 931.950 20.220 164.710 2.795 

Diyarbakır 10.790 ı 1l65 149.360 3250 49160 875 

KAYNAK: OlE.GAP lı lııııistikleri, 1950-1996 
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Türkiye genelinde karkas agırlıgı ortalaması, sıgırda 160.6 Kg., koyunda 18.5 Kg., 
keçide 16.7 Kg.'d ır. Bölge ve Diyarbakır için bu degerleroldukça farldı birtablo ser
gi lemektedirler. Bölge itibariyle, birim sıgır karkas agırlı~ı; 126.9 Kg. dır. Aynı deger, 
Diyarbakır için, 98.7 Kg.'dır. Görüldügü gibi, Diyarbakır' ın ortalaması , bölge geneli
nin de oldukça alunda seyretmektedir. Bu oranlar, bölge ve Diyarbakır'da büyükbaş 
hayvancılığın modem anlamda yapılmaması ve kaba yem üretiminin yetersizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, ender görülen modem çiftlik hayvanlan da bölge 
dışında kesime sunuldugundan bu değerlere yansımamaktadır. 

Küçükbaş hayvanlarda ise durum tam tersi bir tablo sergilemektedir. B ö lgede kü
çükbaş hayvan karkas a~ırlı~ı koyunda 2 1.6 Kg., keçide 16.9'dur. Aynı sıralama, Di
yarbakır ' da 21.7 ve 17.7 Kg.' dır. Bu durum, aşağıda verilen süt verimleri açısından 
da aynı ta bioyu vermektedir. 

Tablo-6'yi mevcut hayvan sayısına göre değerlendirdi~imizde, Türkiye genelin
de sağı lan büyükbaş hayvan sayıs ın ın toplam büyükbaş hayvan sayısına oranı % 
49.8'dir. Ayru şekilde, küçükbaş hayvan oran ı koyunda %57 .0, keçide %53.8'dir. Bu 
oran, sı rasıyla, bölgede %56.1, %56.7, %57.4, Diyarbakır'da %48.5, %50.9 ve 
%50.6'dır. 

TABL0-5: 1995 Yılı Kesilen Hayvan Sayılan (Adet) rı ~ı Üretimi (Ton) 

İnek-~1andı Koyun Keçi 

Sağılan Süt Üretimi Sağılan Süt Üretimi Sağılan Süt Üretimi 

Türkiye 6.007.960 9389.850 19.262j()() 934.495 4.!Xl7.590 277.205 

GAP 362.92Jl 428.!Xl0 2.792.330 167.940 1.031.950 61.985 

Di)'aıbakır ı 10.560 106.980 501.660 35.620 171.550 13.895 

KAYNAK: DIE. GAP li lsıaıııukleri, t9J0.1996 

Tablo-6 oran lan , tablo-5'te belirtilen oranlan ile büyük bir çelişki göstermekte· 
dir. Tablo-6'da bölge ve ilde görülen düşük oranların tersi, sagıtan hayvan sayı lan

nın Türkiye geneliyle fazla bir farklılık göstermemesi, tablo-6 için yapılan değerlen
dirmeyi destekler yöndedir. 

Yine aynı istatistikJerc göre, Türkiye genelinde laktasyon süt verimi , sığırda 1562 
Lt., koyunda 48. Lt.'dir. Bu degerler, y ine sı rasıyla, bölge için 118 1 Lt. ve 60 Lt. , 
Diyarbakır iç in 967 Lt. ve 71 Lt.'dir. Görüldügü gibi, bölge ve il gene linde, büyük
baş hayvan la k tasyon süt onalaması , Türkiye ortalamalarının çok gerisinde kalmak
tadır. Bunun yanında koyun taktasyon süt ortalaması ise Türkiye ortalama değerleri
nin çok üstündedir. Aynı durum keçi taktasyon süt veriminde de görülmektedir. Tür
kiye gene linde keçi başına laktasyon süt verimi 56 Lt. iken bölgede 60 Lt. , Diyarba
kır'da 80 Lt.' dir. 

Lahasyon süt ortal aınaları arasında görülen derin uçurum, bölgenin mevcut ça
yır-mera potansiyelinin daha çok küçükbaş hayvancı lıga uygun olmasıyla açıklana-
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bilir. Bölgede modem hayvancılık tesislerinin yok denebilecek seviyelerde olmama
sı ve meraya dayalı hayvancılık yapılmas ı , büyükbaş hayvan faktasyon süt verimini 
oldukça düşümıektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üçüncü bin yıla girmek üzere olduğumuz günümüzde bile, Türkiye'nin tarımsal 
kalkınma politikalan ve üretim planlamaları yapılmuş değildir. Bunun yerine gele
neksel üretim halen etkjn olarak sürmektedir. 

Bölgede uygulanan yay la yasağı, canlı hayvan ithalatı ve amacına uygun kulla
nılmayan teşvik sis temle ri hayvancılığı olumsuz ctkjlemiştir. Bu güne kadar, hayvan
cılığı geliştirmek amacıyla çıkarılmış olan paketler ise beklenen başanyı sağla yama
mıştır. 

Devletin hayvancılık konusunda devamlılık arı eden herhangi bir politikası olma
dığından, hayvancılığa ve hayvan ürünlerine dayalı sanayi de gelişınemiştir. Örne
ğin; süt fıyatlarının en i stikrarsız olduğu bölge, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sidir. Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanıasında büyük sıkıntılar yaşanmakta
dır. 

Türkiye ve bölge sanayinin gelişimi büyük ölçüde tarıma dayalı olduğu gerçeğin
den hareketle, tarımsal üretimi göz ardı eden anlayış terk edilmelidir. Bunun yerine, 
tarımsal üretim ve tarımsal girdisi yüksek sanayi teşvik edilmelidir. 

GAP çerçevesinde yürütülen sulama projelerine gerekli kaynak sağlanmalı, sula
ma yatırımları kısa sürede bitirilmelidir. 

Yayla yasak ları ka l dırılmalı, meralann sürdürülebilir kullanımı için gerekli eği
tim-yayım hizmetleri veri lmelidir. 

Bölgede mevcut hayvan popülasyonunu ıslah edecek gen merkezleri kurulmalı
dır. 

Yerel anlamda uygulanacak tarımsal politikaların üretilmesinde. yerel örgütlen
melerin görüş ve önerileri mutlak surette alınmalıdı r. 

Küçük üreticilerin ve yarıcı-onakçı gibi işletmelerin yararlan abiieceği uygun kre
di olanaklan yaratılmalıdı r. 

İşletme büyüklükleri sürdürülebilir gel işmeyi ve yaşanabilir geliri sağlayacak du
ruma getirilmelidir. 

Sayıca çok olan küçük iş l etmeler optimal büyüklü ye getirilerek, pazar için üretim 
yapma olanakları sağlanmalıdır. 

Sonuç itibariyle; coğrafi konumu, varolan doğal kaynakları ve kaynak-insan den
gesi açılarından bakıldığ ında, genel anlamda GAP Bölgesi , özelde Diyarbakır, her 
türlü kalkınma olanaklarına sahiptir. 
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Bütün artı ve eksilerine ragmen kırsal kalkınmanın temeli tarım o ldug u gerçegi 

göz önünde bulundurularak kalıcı ve uygulanabilir politikalar zaman geçirilmeden 
hayata geçirilmelidir. Bunun için, öncelikli olarak bölgede boşalulan köyleri n yeni

den inşası g ünde me getirilmeli, köye dönüş projele ri geliştirilmelidir. 
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KALKlNMA VE SOSYAL HİZMET 

Dr . Fatih ŞAHİN(*) 

GİRİŞ 

Sosyal hizmet meslegi, sosyal refah kurumunun insan yaşamı içerisinde artan dü
zeyde iş levsellik kazanmasının ürünüdür. Kut (1988: 8-9)'un da belirttiği gibi, sos
yal hizmetin bir meslek olarak sosyal refah sistemi içinde yerini alması, sosyal refah 
kurumunun gelişmesinden sonra gerçekleşmiştir. Belki de böyle bir mesleğe ihtiyaç 
duyulmasını , refah sistemi içinde yer alan hizmetlerin, belirli bir gelişme aşamasın
da, mekanik düzenlemelerden çok insancıl değerleri gerekti rmesi , hizmetlerin ama
cına ulaşabilmesi için bir takım bilgi, beceri ve davranışların gerekli olduğuna dair 
oluşan yaygın inanç saglamıştır. 

Sosyal hizmet meslegi , sosyal refah alanı içerisinde görev alan bazı meslek, di
siplin ve kurumların yaşam ve insan sorunlannın değişip farklılaşmasıyla yetersiz ka
labilmesi sonucunda ortaya çıkmış bir meslektir. İnsan ihtiyaçlarını bir bütün olarak 
gören sosyal hizmet , meslck:leşme sürecinde kimi zorluklar ile k~ılaşrnışur. B u 
güçlüiderin temelinde ise, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın insanlık tarihi kadar 
eski geleneksel bir uygulama oluşu gelmektedir. Böyle bir uygulamaya bilimsel içe
rikli mesleki bir oryantasyon kazandırmak kolay olmamıştır. i lkel toplumlarda gerek 
bireysel düzeyde gerek toplumların sosyal örgütlenmesi içinde insaniann birbirleriy
le ihtiyaçl arına yönelik il işkileriyle baş layan sosyal yard ım laşma, günümüze gelince
ye kadar, toplumların sosyal , eko nomik, politik yapılanma biçimlerine göre çeşitli 
evrele rden geçmiştir. Dinsel , fl antropik, utalitarien, hüma nist ve nihayet sosyal ada
let ola rak bilinen bu yaklaş ımlar yüzyıllar boyu sosyal yardımlaşma ve dayanışma

n ın dayalı olduğu düşünce tarzını biçirnlend irmişıi r (Kut 1988, 9). 

Sosyal hizmet meslegi başlangıcından bu yana insan sorunları nı giderme ve ihti
yaçlarını k~ılama oryantasyonunda bir meslek olmuştur. Sosyal hizmet bu misyon 
doğrultusunda mesleki faaliyetlerini organize ederken iki temel yaklaşım doğrultu

sunda insan ve toplum işlevselliğin i arurmaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımlardan bi
rincisi , sosyal koşullar üzerinde odak:laşırken ikincisi bi reyler üzerinde odaklaşmak

tadır . Yaklaşım biçimi her ne olursa olsun tüm sosyal hizmet faaliyetlerinin özü kal
kınma ile bağlantılıdır. B u makalede sosyal hizmet faal iyetlerinin kalkınma ile bağ

lantısı irdelenecektir. 

(*) H. O. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Araştırma Görevlisi 
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Böylesi bir irdelemeyi gerçekleştirmek ise sosyal hizmeti irdelemek anlamına 
gelmektedir. 

KALKINMA VE SOSYAL HİZMET 

Esasen kalkınma dendi~inde sıklıkla akla gelen ekonomik büyümedir. Bu görüşe 
göre, zenginligin milli üretim kapasitesine baglı olarak anugı düşünülmekte ve tüm 
çabalar üretimi artırmaya yöneltilmekte idi. Bu görüşe göre, sosyal gereksinimierin 
karşılanması ekonomik kalkınmaya baglıclır. Bu nedenle, ekonomik kalkınınayı sag
layacagı düşünülen kaynaklann sosyal yatınmlara aktanlması ekonomik gelişmenin 
önündeki en büyük engel olarak görülmekte idi. 

Bununla beraber, insanlıgın bugün ulaştıgı düzey, kalkınma kavramJnın bu tarz 

kavramsallaştınlmasına tamamen karşı çıkmaktadır. Bugünkü görüşe göre kalkın
ma, insan kaynagının geliştirilmesi kalkınmada anahtar nokıadadır. Nitekim ekono
mik kalkınma tek başına tüm sorunlara çözüm getirememekte ve hatta kaynaklann 
dağılımı ve sosyal eşitsizlikler gibi sorunların süregelmesine yol açmaktad1r. Yine 
ekonomik kalkı nma ayrıca kimi sorun lara da yol açmaktadır. Örneğin hava ve çevre 
kirlili~i. günlük yaşamın karmaşıklığı , uyum problemleri gibi (Kut , Ders notu). 

Sosyal hiz met mesleği kalkınma sürecine teori ve uygulama düzeylerinde ne çe
şit katkılar vermektedir? Bu soruyu cevaplayabilmek için sosyal hizmetin mesleki et
kinliğini irdelcmek gereklidir. Bu ise sosyal hizmeti irdelemeyi gerektirir. 

Sosyal hizmet mesleğinin litcratürü incelendiğinde , herkesçe kabul gören tek bir 
tanıma rasılanamamasına ra~men varolan tanımlar aynı öğeleri içermektedir . Tüm ta
nımlar incelendiginde, sosyal hizmetin, bilgi tabanına dayalı , yöntemleri olan ve sos
yal refah sisteminin kaynaklannı kullanan sosyal olarak tanınmış bir meslek olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Cooper ( 1 977) sosyal hizmetin özgün katkısını "toplumun bilinci olmak" olarak 
adlandırmaktadJ r. Ona göre toplum sürekli olarak insancıl değişirrıler için bastıran bir 
rnekanizmaya ihtiyaç duyar. İşte bu mekanizma da sosyal hizmettir. Morris ( 1977) 
sosyal hizmetin özgünlüğünü, hiçbir mesleğin yeterli ya da yürütme yetkisinde olma
dığı bir önemli sosyal fonksiyonu yerine getirmesinde görmektedir. O sosyal fonksi
yon ise bakılması gerekeniere bakmasıdır. 

Skidmore ve Thackeray (1964: 8) , sosyal hizmetin, birey, grup (özellikle aile), 
toplum problemlerinin çözümünde bireylere yardım eden ve sosyal kişisel çalışma, 
sosyal grup çal1şması, toplum örgütlenmesi yöntemleri ve araştırma ve yönetim sü
reçlerinin yardımcılığı ile doyurucu bireysel, grup ve toplum ilişkilerine ulaşmayı 
amaçlayan bir sanat, bilim ve meslek olarak tanımlanabileceğini belirtmektedir. 

Pincus ve Minahan (1973: 9)'a göre, sosyal hizmet uygulamasının odagı, insan
lar ve kaynak sistemleri arasındaki etkileşim ve ba!llantılar ve birey ve sistemlerin iş
levselliğinde karşı karşıya kalınan sorun lardır. Onlara göre, sosyal hizmet; 
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"İnsanların , yaşam amaçlarını , stres ile başetmeleri ni , özlem ve degerierini ger
çekleştirme becerilerini etki leyen insan ve çevres i arasındaki etkileşimle ilgilidir. 
Sosyal hizmetin amacı, bu yüzden, I .insanların problem çözme ve başetme kapasite
lerini geliştirme, 2. insanlara, kaynak, hizmet ve şanslar tanıyan sistemler ile insan
lan bağlantılandırmak, 3. bu sistemlerin etkili ve insancıl çalışmasını geliştirmek, 4. 
sosyal politikanın gel iştirilmesine ve ilerletilmesine katkJ vermek" olarak ifade edi
lebilir . 

Bartleıt {1970: I 16) ise sosyal hizmetin odağını , insanların başa çıkma aktivite

si ile çevreden gelen istemler arasındaki ilişki olarak tanımladığı sosyal işlevsellik 

olarak görmektedir. Bu tanımlama ilc ilgi, insan ve çevresi arasındaki alış veriş yolu 

ile ne oldugu üzerine çekilmektedir. Böylelikle birey-durum, birey-çevre mutlaka 
birlikte ele alınması gereken kavramiara dönüşmektedir. 

Bartleıt ile fildr bi rliği içerisinde olan Gordon sosyal hizmetin temel odağını, yi
ne birey ve çevresi olarak kavramsallaşunlabilecek, karnıaşık yaşam durumları içe
risindeki bireyler olarak görmektedir (Kut 1988). 

William Schwartz'ın görüşüne göre ise, her mes leg in toplumda özel bir işlevi 

vardJr. Schwanz'a göre, sosyal hizmetin görevi, birey ile toplum arasında , her ikisi
nin karşılıklı doyum gereksinmelerini karşılayan s üreçleri uzlaştırmaktır. 

Schwartz'ın modeli, birey ile toplum ilgilerinin aslında aynı olduğu sayıltısına daya
lıdır. Bununla beraber , karmaşık ve degişmekte olan bir toplumda, bireyin topluma 
ait ve üretken bir unsur olarak katılma arzusu ile toplumun kendi üyelerini toplumla 
bütünleşıirmek ve onları geliştirip zenginleştirrnek yeteneginde tıkanıklıklam rasılan
maktadır. Sosyal hizmetin müdahalesi bu ııkanıklara; birey in gelişme, toplumla bü
tünleşme hızına ve toplumun çeşitli unsurlarını verimli ve dinamik bir bütünde top
l anması için harcanan örgütlenmiş çabalara yönelikti r (Kut 1988: 14- 15). 

Schwanz'ın terimleri ilc sosyal hizmet uzmanı birey ile toplum arasında uzlaşu

ncıdJr. Gordon'a göre ise birey ve çevresi arasında uyum sağlar. Ban.leıt'e göre ise, 
bireyin başetme kapasitesi ile toplumun istemleri arasında denge sağlamaya yönelir. 
Sosyal hizmet uzmanları , bazen bireylere yönelik doğrudan değişme stratejileri ne, 
bazen çevreye yönelik doğrudan değişme strateji leri ne, bazen de birey ve çevre ara
sındaki etkileşime yönelik doğrudan degişme stratejilerine yönelebil ir. Fakat her du
rumda, bu stratejiler birey-durum (person-situation) etkileşiminin dogasını değiştir

meye yönelir. Değişme, sosyal hizmetin mesleki müdahalesinin odagı olduğu gibi, 
sosyal hizmetin kendisi de bir değişme ajanıdır (Compton ve Galaway 1979: 5-7). 

Görüldügü gibi, sosyal h izmet mesleginin odağı, bireylerin toplum içindeki işlev
sellik yetenegini etkileyen birey ve çevresi arasındaki (çevresi içinde birey) eridie
şimdir (Connoway ve Gentry I 988; Fink, Pfouıs ve Dobenstein 1985; Kur 1988; Pin
cus ve Minahan 1973). Sosyal hizmeı mesleğinin en üs t düzeydeki amacı, bireylerin 
ve tüm ıoplumun yaşam kalitesini iyileşıirmek, korumak ve/ veya arurmak amacı ile 
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oluşturulmuş planlı degişme stratejileri yolu ile müracaatçı ların etkileşimlerini geliş

tirmektir (Connoway ve Gentry 1988; Fink , Pfo uts ve Dobenstein 1985). Sosyal hiz

met insanlara; 

1. İ htiyaç duydukları ve haklan olan kaynaklara ulaşmalannda, 
2. Problem çözme kapasitelerini geliştirmelerinde, 

3. Müracaatçılara hizmet sunanların gelişimini destekleme yolu ile örgütle rin geliş

mesini teşvikte , 

4. Özel ve kamu kurumlannda sosyal , sa!\ lık ve çevresel politikalan etki leyerek des

tek saglar (Fink , Pfouts ve Dobenstein 1985; Pincus ve Minahan 1973; Skidmo

re ve T hackeray 1982). 

Sosyal hizmet teknolojik gelişmeyi insan cı llaştırmak, toplumları sosyalleştirmek, 

bireylerin toplum un değişen koşullarına uyum saglamalarına yardımcı o lmak, kişile

rin refahların ı sağlamak ve sosyal degişmeyi etkilemek, bireyin sosyal işlevselliğini 

engelleyen tıkarukları açmak, birey toplum etkileşimini güçlendirmek, insan hakları

nı güvence al tına almak , toplumsal refah ve kaynakların dagılımın ı dengelemek ama

cındadı r ( Kut 1988, 2). 

Özü yukarı daki tanımlarda yer alan sosyal hizmet meslegi toplumların kalkınma 
sürecinde ne gibi bir rol oynamaktadır? 

Öncelikle yukarıda sayılan tüm mesleki fonksiyonlar, gelişme ve kalkınmanın 
hem üreticisi hem de tüketicisi olan insanı yaşamını n tüm boyutlarında zenginleş ti r

meyi amaçlamaktadır. Böylesi bir insan modeli -mesleki terimler ile sosyal işlevsel 

insan- kalkınma ve üretime ciddi katkılar verebilcccktir. 

Sosyal hizmet tanımlardan da anlaşılacağı üzere temel amaçlarından o lan sosyal 

eşitlige yönelmektedir. Ça~ımızda kavramsal düzeyde tüm toplumlar için istenen 

sosyal eşitlik hedefi, dogal olarak toplumsal gelirden anlamlı paylar a lan ki şilerin 

üretime daha uyg un bir biçimde yönlenmesini getirebilecektir. Nitekim gerçek an

lamda ekonomik kalkınma sosyal açıdan uyg un standartiara sahip toplumlar için söy

lenebilir. Bu tür bir toplum yapısı ise sosyal hizmetin kurguladı~ı toplum yapısı ile 

büyük parale l l ik ler göstermektedi r. 

Yine sosyal hizmet böylesi bir toplum yapısına ulaşmak açısından ge reken insa

ni altyapıyı mes leki uygulanıaları ile üretmeye çalışmaktadır. Bu insan ise yaşamının 

tüm boyutlarında kavranan, sadece insan olduğu için değere sahip, potansiyel ine ve 

değişme kapasitesine inanılan bir insand ı r. Doğal olarak bu insan kalkınma süreçle

rinde üzerine düşen rolü oynamak açısından donanımlı insan anlamına gelmektedir. 

Bu açıdan kalkınma insan fonksiyonudur ve insani gücün, potansiyelin ortaya çıka

rı lmasın ı gerektirir. Bu güç ve potansiyeli ortaya çıkarmak açısından bilgi, deneyim 

ve uygulama u s ullerine sahip meslek kuşkusuz so yal hizmettir. Örneğin halkın ken

di kendine yard ım projelerine katılmasını sağ lamak , inisiyatif geliştirmek için uyun 
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ortam yaratmak, self-detenninasyonu saglamak sosyal hizmetin temel fonksiyonla
nndandır. Bu açıdan bak.ıld ıJıında sosyal hizmet degişme üretir, değişme ise yeni üre
tim ve sıkınu ları beraberinde getirirken kalkınmanın motorluJıunu da yapar. 

Esasen toplumsal sorurt lann ortaya çıkmasın ı önleyen mesleki müdahaleler de 
kalkınma insan boyutunu zenginleştirmektedir. 

Bu nedenle GAP bölgesindeki sosyal hizmet şebekesinin işlevlerini etkili bir bi
çimde yerine getirmesi, hem kalkınmanın gerektirdigi insan gücünün oluşturu lması 
hem de bölgede kalkınmanın nimetlerinin hakça bölüşümünün saglanması açı s ından 
son derece önemlidir. 
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SIGINMAEVLERİNDE KALAN KADıNLARlN İŞE 

YÖNLENDİRİLMESİ 

Yrd. Doç. Dr. Filiz Deıniröz (*) 

Ülkemizde kadına yönelik çalışma ve hizmetler son yı llarda önem kazanmış, 
farklı bakış açılanyla tartışılıp incelenmeye başlamruştır.Bu çalışmalar ve hizmetler 
içinde kadına yönelik şiddet/istismar konusu da yer almaktadır.Kadına yönelik fizik

sel ve fiziksel olmayan şiddetin gerçekleşmesinde çeşitli etkenler rol oynamakta
dır.Şiddeı/istismar,nedeni ne olursa olsun gerek kaclın ,gerek içinde bulunduj!u aile 
ortamı ,gerekse toplum için örseleyici bir durumdur ve konu ile ilgili meslek eleman
lannın müdahalesini gerektinnektedir.Sosyal hizmet meslej!i çerçevesinde verilecek 
hizmetler kadına yönelik şiddetin önlenmesinde,yol açtıj!ı sorunlann çözümlenme
sinde ve şiddete uj!rayan kadıniann kendilerini geliştirerek toplum içinde daha güç
lü bir statüye kavuşmalarında yardımcı olabilir. 

Ülkemizde şiddete ugrayan kadınlara yönelik hizmet veren resmi,gönüJJü ve ye
rel yönetimlere baj!lı çok az sayıda kuruluş bulunmaktadır .Bunlann arasında sıl!ın
maevleri de yer almaktadır.Gelişmiş ülkelerde istismara uj!rayan kadının topluma ye
niden kazand ırılmasında bu kuruluşlar önemli rol oynamaktadır. 

Bu çalışmada önce ü lkemizdeki s ıj!ınmaevleri hakkında bilgi verilecek, daha son
ra sıj!ınmacvlerinde kalan kadınların özellikleri üzerinde durulacakur.Sıj!ınmaevleri
nin yapısı ve özellikleri ile ilgili bilgiler sunulduk ta n sonra,burada kalan kadınların 
iş/çal ışma hayauna yönlendirilmesi ile ilgili önerilere yer verilecektir. 

l.SIGJNMAEVLERİ VE VERDİGİ HİZMETLER 

Sıj!ınmaevleri en genel anlamda;fiziksel,cinsel ve duygusal şiddete uj!rayan,yar
dıma muhtaç kadıniann varsa çocuklan ile birlikte geçici süre gereksinimlerinin kar
şılanmasına yardımcı olmak,psiko-sosyal ve ekonomik sorun lannın çözümüne ola
nak saglarnak amacıyla hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlanabilir(Demiröz 1996: 
36).Bu kuruluşlar tüm dünyada agırlıklı olarak şiddete uj!rayan kadınlara yardımcı 
olmak amacıyla kurulmaya başlarnışur.İik "Kadın lara Yardım Sıgınagı" 1970'1e rin 
başında İngiltere'de açılmışur .Bu merkez,kadın hareketlerinden yola çıkılarak açıl
mıştır.Benzeri çalışmalar Avrupa ülkelerinde de gerçekleştirilmiştirAlmanya'da ilk 

(") H.O. Sosyal H izmetler Yilksekokulu ögreıim Üyesi 
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sıgınmaevi Be rlin ' de 1974 yılında kurulmuştur.l970 ' li yıliann sonuna dogru Fran
sajsviçre,Norveç ,İsveç ve ABD'de de kadın sıgınmaevleri ve kadın danışma bürola
n açılmışur.Şiddete maruz kalan kadınlara yönelik kurumsal hizmetler içinde 
kriılacil yardım telefon hatlan büyük önem taşımakta ve ilk adımı oluşturmakta

dır.Kadın Danışma Merkezleri ise yaşadığı durumu algılaması ve bu süreçte gerek 
duyduğu hizmetlerin verildigi merkezlerdir. " Zincirin en önemli ve son halkasım 
oluşturan sığınaklan n kadın danışma merkezleri gibi, kadıniann girişimleriyle kuru
lan ,bagı şa dayah,bazı Avrupa ülkelerinde (Almanya,Norveçjsveç vb.) görüldüğü 
üzere, finansmanı devletçe desteklenen ya da tamarnı karşılanarak gönüllü kadın ör
gütlerince yürütülen otonom olanların yanı sıra kiliseler,belediye gibi yere l yönetim
ler eliyle kurulup işletilen örnekleri de mevcuttur .Sığınaklar, aile içi şiddete uğrayan 

kadına 2-3 gün ile 6 aya varan ama sonuçta sınırlı sürelerle kalma olanag ı vermek
tedir" (Yıldırım 1996: 48). 

Daha önce de belirtildiği gibi , ülkemizde kadına yönelik şiddet konusunda ku
rumsal oluşum son yıllarda hızlanmıştır.l980 ' 1i yılların sonunda gerçekleştiri len 
"Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Kampanyası" bu hizmetlerin oluşumunda etkili 
olmuştur . 

Ülkemizde kadın sığınmaevleri yönetimsel olarak üç kategoride ele alınabilir: 

Gönüllü kuruluşlar 

Yerel yönetimlere bağlı kuruluşlar 

- Resmi kuruluşlar 

I.l.Gönüllü Kuruluşlar 

Gönüllü düzeyde hizmet veren kadın kuruluşları , Ankara ve İstanbul ' da vakıf 
statüsünde olmuştur.Bu kuruluşlar, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konu ların

da,kad ınlara; acil yardım ,danışma,meslek elemaniarına yönelik egitim prograrnı,ka
dınlara beceri kazandırma hizmetleri vennıeye çalışmaktadır.Bu kuruluşlardan biri 
Morçatı Kadın Danışma Merkezi,digeri Ankara Kadın Dayanışma Vakfı 'dır.Her iki 
kadın kuruluşunun da sığınmaevi açma girişimleri olmuştur (Arıkan 1993: 22-23). 
Morçatı Vakfı'nın 15 kişilik bir sığınmaevi bulunmaktadır ve açılışından bugüne 
700'e yakın kadın başvunnıuştur.Kadın Dayanışma Vakfı 'nın 20 kişilik sıgınrnaevi 

ise 1992-1994 tarihleri arasında yaklaşık 400 kadına hizmet venmiştir.Son dönemde 
de bu merkez,de premzede kadınlara hannma sağlamaktadır. 

1.2.Yerel Yönetimler 

Yerel yönetimle r ~erçevesinde de kadına yöne lik istismar konusu ile ilg ili olarak 
bazı hizmetler başlaulmışur. l580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin 48 ve 
69. fıkralannda belirlenmiş olan görevlere istinaden bazı yerel yönetimler tarafından, 
yaşamlannda dayak yiyen,himayeye muhtaç kadın ve genç kızlar için,geçici sürede 
yatılı olarak b an nabileeeği ,hukuk danışmani ı ğ ı ,iş başında egitim ve psikolojik reh
berlik gibi birçok desteğin saglanabilcccği ,kendi seçeceği hayatının koşuHanna ha-
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zırlanmasında(iş ve ev bulma) yardımcı olma amacıyla "kadın sıgınmaevi" açma ka

ran almışur(Ugurl992: 126).1990 yılında ülkemizdeki ilk sıgınmaevi Balurköy Be

lediyesi' ne baglı olarak açılmış,ancak bir süre sonra kapatılmıştır.Bundan başka İs
tanbul'da Şişliizınir'de Bomova Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ,Nazilli; Kayse

ri Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açmış,ancak finansman ,kuruluşlar arası ileti

şirnsizlik,uzman eleman yetersiziilli ve bu merkezlerin işleyişine ilişkin bilgi eksik

ligi, adı geçen kuruluşlan n kapanmasına neden olmuşturCArıkan 1993: 23). 

ı .3.Resmi Kuruluşlar 

Kadın Misafirhane leri adı altında kuruluş açan ve hizmetlerini kurum kanununa 

dayalı yöneunelik çerçevesinde yürüten resmi kuruluş Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu'dur.Bu kurum, "Kadın Misafirhanelerinin Kuruluş ve işleyişine 
Dair Yöneunelik" kapsammda aşagıdaki hizmetleri vermektedir( 1991 :2081 6): 

Eş ler arası an laşmazlık nedeniyle korunmasız kalıp terk edilen , 

Fiziksel ,cinsel ve duygusal istismara ugrayan, 

Kendi bünye ve çevre koşullanndan dogan,konırolleri dışında oluşan maddi ve 
sosyal yoksunluk içi ne d üşen , 

İstenmeyen evliliklerle karşı karşıya kalan, 

Uyuşturucu ve alkol bagımiısı iken tedavi görerek bundan vazgeçmiş, 
Cezaevinden yeni çıkmış bulunan, 

Evli lik dışı çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından reddedilen kadınla
ra hizmet verilmektedir(Resmi Gazete 1991: 28 16; Kadın ve Sosyal Hizmetler 
Müsteşarlıgı 1993: 41) . 

Kadın sığınmaevlerinde verilen hizmetler aşagıdadı r : 

-Geçici bannak, 

-Hukuksal ve maddi konularla ilgili danışmanlık, 

-Eşler arası anlaşmazlıklarda yardım , 

-Çeşitli beceri kursları aracılıgıyla kadınlara kendi kendilerine yeterli olabilmele-

ri için iş ve meslek edinmelerine yardım, 

-Bu sürede varolan ya da sonradanonaya çıkan psiko-sosyal sorunlan çözümle
yebilmeleri için,ıneslek elemanlannın bilgi ve beceri leriyle diger kurum ve kuruluş

ların o lanaklanndan yararland ı rma. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk EsirgemeKurumu 'nun misafirhanelerinde, kurulu

şundan bugüne 2217 kadı n ve 1934 çocuğun kaldıgı belirlenmişt:ir. 1996 yılı Ocak

Agustos tarihleri arasında 206 kadın ve 178 çocugun banndıgı görülmüştür.Anka
raJstanbul)zmir ,Antalya ,B ursa ,Eskişehir ve Tekirdag 'da s ığınmaevleri bulunan bu 

kurumun yaklaşık 134 yatak kapasitesi bulunmakıadır.Bu sığınmaevlerinde kalış sü

resi üç ay olarak belirlenmiştir. 
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Ülkemizde sıgınmaevleri ve verdikleri hizmetle r konusunda genel bazı bilgiler 
verdikten sonra,burada kalan kadın ların bazı özellikleri ile ilgili konulara deginile
cektir. 

2. SIGINMAEVLERİNDE KALAN K ADINLARlN ÖZELLİKLERİ 

Bu bölüm,sıgınma evlerinde yapılan araştımıalar (Yıldınm 1996; Ugur 1992) , ai
le içi şiddet konusunda yapılan araştırmalar (Aile Araştırma Kurumu 1995; Arıkan 
ve digerleri 1989; An kan ve Koşar 1989; Delikçi 1993; Demiröz 1996; D .P .T. 1993) 
ve sığınmaevlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları ve sıgınmaevi çalışanları ile 
yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bi lgiler üzerine oluşturulmuştur. 

Bu kurumda kalan kadı nların ağı rlıkla 20-30 yaşlarındaoldugu ve kendilerinin ya 
da ailelerinin kırdan kente göç ettikleri belirlenıniştir.Kadınların eğitim düzeyi eşie
rine oranla daha düşüktür ve ilkokul mezunudurlar .Buna paralel olarak kadınların ça
lı şma hayatında yer almadıkları ve eşierine ekonomik olaralk bagımlı oldukları sap
tanmışt:.ır .Kadınların eşlerinin tamamına yakı nı herhangi bir iş te çalışmaktadır .Ancak 
gelir düzeyleriningeçimiçin yeterli olınadıgı ifade edilmiştir.Sıgınınaevine başvuran 
kadınların çogunluğunda şiddete dayalı psikolojik bazı rahats ızlıklar ve intihar eği
limleri gözlenmiştir.Kadınların eşlerinin genellikle sigara,alkol gibi olumsuz bazı 
alışkanlıkları olduğu belirlenmiştir. 

Sığınmaevlerine başvuran kadınların tamamına yakını evlidir ve resmi nikahb
dır.Araşurmalarda kadınların genellikle 10 yıllık evli oldukları ,ancak sıgınınaevinde 

bulunduklan süreç iç inde evliliklerini gözden geçirdikleri ve bilirme/d evam konu
sunda karar verdikleri belirlenmiştir.Evlilikler çogunlukla görücü us ulü ile yapıl
mış,evlilik yaşı kadınlar için 18'in alunda o larak saptanmıştır.Kadınların yarıdan faz
l ası evlilik ilişkileri nin mutsuz ya da o lumsuz oldugunu ifade etmişti r. 

Sıgınmaevine gelen kadınların tamamına yakını , şiddete maruz kaldıkları için 
başvurduklarını belirtmiştir.Bekar olan lar ise babalanndan ya da evd eki erkek kar
deşten dayak yemişlerdir.Şiddet türü açısından fiziksel şiddet ön plandadır.Kadınla
nn tamarruna yakını şiddetten yaralanmış ama hastaneye gitmemiştir.Şiddetin sıklıgı 
ise hemen he r gün ya da iki günde bir o larak ifade edilmiştir.Şiddet sonunda duygu
larını eşierine söyleyemediklcri ,genellikle küsıne biçiminde tepki gösterdikleri belir
lenmiştir. 

Kadınların tamamına yakını ailesinden şiddet görmüştür,babalarının da anne lerini 
dövdükleri saptanınıştır .Kadınların anneleri de egitimsiz ve genellikle ev hanımıdır. 

Kadınların tamamına yakınının çocugu vardır.Kadınlar çocuklarına gerektiği za
man şiddet uyguladıklarını,çocukların yarısının babalarından fiziksel ya da sözel şid
det gördükle rini ifade etmişlerdir. 

Sı ğınmaevi ne gelen kadınlar bu kurumları kitle iletişim araçlarından ve arkadaş
larından ögrendiklerini;kururnlara gelirken zorluk çekmediklerini ifade etmişlerdir. 

Çocuklu kadınların sığınmaevine çocukları ile geldikleri,gerektiğinde süreyi uzattık
lan da belirlenmiştir. 
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Kadıniann tamamına yakını sı~ınmaevlerinde kendilerini rahat hissettiklerini, 

kendilerini ve hayatlarını gözden geçirdiklerini ve yaşamları ile ilgili kararlar alma

ya çalıştıklarını ifade etmişlerdir.Sıgınmaevinde çalışan personelin kendilerine iyi 
davrandıklannı ;ancak sıgınmaevlerinin fiziksel koşullarının yetersizli~i,ev,iş ve sağ

lık olanaklannın belirsizliginden şikayet etmişlerdir.Tamamına yakı nın tekrar eve 
dönmeme gibi istekleri vardır. 

Göıiildü~ü gibi sığınmaevinde kalan kadınlann, ağırlıklı olarak şiddete ve olum
suz evlilik ilişkilerinden kaynaklanan,hayat içinde kendi ayakları üzerinde durmala

rını engelleyen durumlan söz konusudur.Bu çerçevede en azından ekonomik bir ba

gımsızlık saglayacak iş olanagı önem kazanmaktadır. Çalışmanın bundan sonraki bö
lümünde sı~ınmaevinde kalan kadıniann işe yönlendirilmesi ile ilgili düşüncelere yer 
verilecektir. 

3. SIGINMAEVLERİ VE İŞE YÖNLENDiRME 

Çalışma yaşamı bireyler için çok yönlü anlamlar taşır .Hem ekonomik olarak bir 
gelir elde etmek,hem sosyal olarak toplumda bir rol almak,hem de başannak,bir işe 
yaramak gibi duygusal yararlan olan bu süreç yaşarnımızı da yönlendirir.Sıgınma

evindeki kadın için de iş;ekonomik bağımsızlıgını kazanmak ,hayatını yeniden planla
mak ve yitirdi~i benlik saygısını onarmak açısından büyük önem taşımaktadır Ancak 
sıgınmaevlerindeJş hayatına katılmalarını engelleyen bazı durumlar söz konusudur. 

Sı~ınmaevine gelen kadınların çogu hemen her gün ya da haftada en az iki kez 
şiddete maruz kalmaktadır .Bu nedenle genellikle kendilerini değersiz ya da bir i şi ba
şaracak güçte hissetmemektedirler.Bunun yanı sıra p s ikolojik rahaısızlıkları;ntihar 
egilimleri bulunmaktadır.Bu nedenle, öncelikli o larak g üçsüz olduklan alanlarla ilgi

li tedavi edilmeleri gere kmektcdir.Bundan sonra i ş yaşamı konuşulabilir . 

Aynca eş, terkedildiği için ·olumsuz tepki lerini,eğer kadına tekrar ulaşabilirse 
yans ıtmaktadır. Yani can güvenliği tehlikede olan kadınlar da bulunmaktadır .Bu ne
denle kadın,uzunca bir süre sığınmaevinde kalmakta,sosyal yaşam içinde yeterince 
yer almamaktadır.Bu yüzden kalış süreleri de artınlmakta ve kadının bu yönlü kay
gısı giderilmeye çalış ı lmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi ,s ığınmaevlerindeki kadınların tamamına yakını il
kokul mezunu ve ev kadınıdır.Yani daha önce herhangi bir i ş deneyimi geçirmemiş

lerdir.bir iş deneyimi olaniann ise ağırlıklı olarak yine ev işleri ya da benzeri geçici 
işlerde çalı ştı kları belirlenmiştir.Kadınların daha önce bir iş ortamı içinde bulunma
yışlarıJşe girmelerinde olumsuz bir psikolojik etki yapmaktadır.Bunun yanı sı ra eği 

timsiz oluşlan ve iş deneyimlerinin olmayış ı ,vasıfsız diye nitelendirilecek işlerde ça
lışmalarına olanak verm e ktedir.Bu tür işler bul u nsa bile,getirdiği gelir ailesini geçin
dirmek için yeterli olmamaktadır.Küçük çocuk l arının olması ya da çocuk sayısının 
fazla olması da kadının çalışmasını engelleyici durumlar arasında yer almaktad ır . 

Vasıfsız işlerde çalışıyor olmaları halinde bile işyerlerinde bazı problemler ola-
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bilmektedir.Daha önce de söz edildigi gibi çalışma hayatı içinde yer almadıklan 
için .genellikle 25-30 yaşlannda iş yaşarruna katılmaları onlar için zorluk oluşturmak
ıadır.Hem birlikte çalıştıkları insanlardan daha yaşlı olınakıa)ıem de daha geri plan
daki işleri yapmaktadırlar.Aynca iş yeri disiplini , bu sürece uyumda zorluk yarata
bilmektedir. 

Kadıniann bazılan için yeni bir işimeslek edinmek için sı~ınmaevlerince organi
ze edilen Halk Egitim Merkezleri, İ.İ.B .K. ve Toplum Merkezleri'nde açılan kursla
ra devam etmektedir.Bu kurslar kadınlara nitelik kazandırdıgı için iş piyasasında iyi 
bir yer almalan açısından önem taşımaktadır.Ancak bu kurslan n sayısı ve niteligi,bu 
hizmetlerden yararlanan kadıniann sayıs ı oldukça azdır . 

Vakıf çerçevesinde organize olan s ı~ınmaevlerinde kalan kadınlar arasında çalış
ma hayatına atılaniann l/4'nün vasıfsız işlerde çalışLıklan belirlenmiştir.Bu işlerin 

genellikle diger vakıf ve derneklerin kurdugu ba~lantılarla bulunduğu ifade edilmiş

tir.Temizlik ve lokanta vb. yerlerde yardımcılık ,çocuk ve yaşlı bakımı kolay bulunan 
işler olarak tercih edilmiştir. 

SH ÇEK kadın misafırhanelerinde ,açılışından bu yana, 314 kiş inin işe yerleştiril

diği görülmüştür .1999 yıl ı içinde Oeak-Agustos tarihleri arasında ise 33 kişiye iş bu
lunduğu ifade edilmiştir.Çalışanların yarıdan fazlasının yaşlı ve çocuk bakıcısı ola
rak işe girdigi ,genellikle yaulı ve çocuk ları ile beraber ycrleştikleri beli rlenmiştir .Bu

nun yanı sıra otel ve restoranlarda işçilik yapanlar da bulunmaktadır.Sayısı az olmak
la birlikte MEB ve SHÇEK kurumunda çocuk eğitmecisi olarak çalıştıkları söylen
miştir. 

Bu kuruma bağlı sığınmaevlerinde İ.İ .B .K.nun ve Toplum Merkezleri' nin kurs
larının izledigi ve uygun durumda olan kadıniann bu kurslara yönlendirildiği ifade 
edilmiştir. 

Ayrıca can güvenliği tehlikede olmayan kadıniann el emeği ürünleriyle SHÇEK 
Sergi Merkezi 'nde,Kadın Emeğini Değerlendirme Merkezi'nde ve kermeslerde oluş

turulan pazarda sa u ş yaptıkları ve· gelir elde ettikleri ifade edilmiştir . 

Görüldü gü gibi sığınmaevinde kalan kadıniannda diğer kadınlar gibi iş yaşarnın
da belli bir yer almalan ve çalışma güçlerini dej!erlendirebi lmeleri zor olmakta
dır.Bundan sonraki bölümde,karşı laşılan bu güçlüklerio giderilmesine dönük öneri
ler üzerinde durulacaktır. 

4.ÖNERİLER 

Ülkemizde sayısı oldukça az olan sıgınmaevlerinde hizmet standardının oluştu
rulması ,resmi ve gönüllü kuruluşlar arası nda eşgüdüm sağlanması çok önemlidir .An
cak daha önemlisi,bu kuruluşların sürekliligi ve kalıcılığını sağlamaktır .Ayrıca sığın

maevlerine destek verecek yan kuruluşlara gerek bulunmaktadır.Saglık kuruluşla
rı;ş-eğitim merkezleri gibi kuruluşlarl a sıgınmaevine gelen kadının hayata katılımı 

daha gerçekçi bir zemine oturaeakur. 
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Sıgınmaevlerine gelen kadıniann öncelikle bir süre kendilerini ve yaşamlarını 
gözden geçinneleri için onlara zaman tanınmalıdır.Fiziksel ve ruhsal açıdan tedavi
ye gereksinimi olanların hizmet almaları saglanmalıdJr.Kendi yaşamı ile ilgi li karar
lan alabilmesi için güçlenmesine,düşüncelerini organize etmesine destek verilmeli
dir.Bu çalışmalar ,sosyal hizmet uzmanının da içinde bulunduğu birekip ile sosyal ki
şisel çalışma ve sosyal grup çalışması yöntemleriyle gerçekleştirilebilir.Bunun yaru 
sıra sıgınmaevinde kalan ve ay n lan kadınlar arasında iletişim ve dayanışma saglana
bilir. 

Kendini bir iş için hazır hisseden kadınlar için beceri kurslanndan yararlanması 
için aracı olunabilir. SHÇEK,Halk Egitim Merkezleri,Yerel Yönetim Meslek Kurs
ları ve İ.İ.B.K.'nun konu ile ilgili birimlerle yapacagı anlaşmalarla kadıniann bir be
ceri kazanabilmesi için ortam hazırlanmalıdır.Bu çal1şmaların pek çogu şu an denen
mekle beraber henüz bir sisteme oturmuş degildir.Kadınlann , bu sığınmaevlerinde 
kalış sürelerinin kJsa olması,çocuklannın bulunmas ı ,evlilik yaşamı ile ilgili sorunla
n bu tip hizmetlerden yararlanmalarını zorlaştırmaktadrr.Bu nedenle kadını,bu dö
nem içinde desteklemek ve yüreklendirmek bu tip çalışmaların başarısım arttıracak
tır.Çocuklarının kreştc bakılıyor olması,evliliği için hukuksal danışmanlık alması 
kendini egitimine verınesinde yardımcı olacaktır. 

Ayncaiş olanaklan ile ilgili sistematik bir bilgi agı oluşturulabilir .Bunun için kit
le iletiŞim araçları ;nternet gibi çagdaş olanaklar kullanılabilir.Sivil toplum örgütle
ri,yerel yönetimler ve resmi kururnlar bu konuda bilinçlendirilmesi ve kadınların ya
rarlanabilmesi için olanak sağlayacaktır. 

Bunların yanı sı ra kadıniann çal ışma yaŞamı içinde izleoınesiJşte karşılaşugı 
güçlüklerio paylaşılması ,bu dönem içinde maddi olanaklarla (gelir ,konut vb.), hiz
metieric (çocugu için kreş,toplu taşım karu vb.) desteklenmesi hayata katılı mJ nı ko
laylaştıracaktır.Zaten amaç bireyin toplum içinde yer almasını sağlamak değil midir? 
Bunun için her kuruluşun daha aktif ve palani ı ça!Jşmaları, olumlu sonuçlar almamı
za yardımcı olacaktır. 
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SOSYAL HİZMET UZMANLARI AÇlSINDAN ÇOCUK 
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Hakan ACAR C**) 
Yükstl DAYKARA C .. ) 

Özlem ÖNTAŞ C**) 

Sokak çocugu olgusunun toplumsal nedenlerden dolayı onaya çıkııgı bilinen bir 
gerçektir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan hı zlı nüfus hareketliligi, işsiz
lik, yüksek doğum oranları, ekonomik krizler sokak çocukları olgusunu ayakta tut
maktadır. Dolayısıyla sokak çocukları olgusunun temel nedeninin ekonomik olduj!u
nu söylemek yanlış olmaz. 

Ülkemizde özellikle ı 950'1erden bu yana kentsel a lanların çogalması, kırdan ken
te göçün önlenemez boyutlara ulaşması ve kentlerin bu yükü gerek ekonomik gerek
se sosyal boyutlarıyla ka ldıramayı şı sokak çocuk ları o lgusunun en büyük nedcnlerin
dendir. Sadece 1970-75 y ı lları arasında 1 700 000 kişi iller arasında göç etmiştir 
(Doh 1984:1). 1935-1990 yılları arasında herhangi bir nedenle göçe katılan toplam 
nüfus 32 800 000 dir. Buna göre 50 yıllık süreçte he r 100 kişiden 95 i doj!um yeri nı 
terk etmiştir(Onat 1993:6). Sonuç olarak bu durum gecekondu, alıyapı sorunları, iş
sizlik ve sokak çocuklan gibi bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. ÇünkO sana
yileşmeye dayanmayan bu nüfus hareketliliği bir noktadan sonra kentsel alaniardokı 
kaynaklann dagılımını etki lemişt ir. Yeni kaynaklar üretilmemekte ve kaynaklar gc
liştiri l memektedir. Tüm bun l arın sonucunda desteksiz kalan her birey çalışmak 70

· 

runda kalmaktadı r. Çocuklar da kendilerine ve ai lelerine gelir saj!laınak amacıyla so 
kaklarda marjinal işler yapar hale gelmektedir(Atauz 1 990:59). 

Sokak çocukları na ilişkin kaynaklardaki en büyük sorun sokak çocukinn 
kavramının tanımlanması sorunudur. Bugün için geçerli tanım Danimarka'dJn gel· 

· k ı da ya~yan Ç(l • 
miştir: ' 18 yaşın altında bulunan ve kısa 1 uzun sü redır so a. onarnın 
cuklar sokak çocugu olarak tanımlanabilir. Bu çocuklar oradan oraya ~ıbo~ ma}tn 
gibi dolaşıp dururlar, kendi arkadaş grupları arasında ve sokakta ilişkilerını ~UrdUriJr· 

(*) H.O. Sosyal HizıneLler Yüksekokulu ögrcıım Üyesı . 
C**) H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Arnşurma Görevlı~• 
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ler. Resmi olarak, bu çocuklar ana-babalarının yaşadıklan evi ya da bir sosyal refah 
kuruluşunu adres gösterebilirler. En çarpıcı olanı bu çocuklan n ana-baba, ö~retmen , 

sosyal hizmet uzmanı gibi kend.ilerine karşı sorumlu bulunan yetişkinlerle ya çok az 
ilişki leri vardJr ya da hiç yoktur" (Ulugıekin 1997:5). 

Di~er bir tanımlama ise çocuklan n aileleriyle olan ilişkisi baz alınarak yapılmışur: 

a) Aileleriyle sürekli ilişkis i olan çocuklar; bu çocuklann aileleriyle ilişki l eri kopma
mıştır, günlerini sokakta geçirmelerine ragmen gece evlerine dönerler. 

b) Aileleriyle zaman zaman ilişki kuran çocuklar; bu çocukların aileleriyle baglan 
zayıflanuş ama tamamen kopmamıştır. 

c) Aileleriyle hiç ilişkisi olmayan çocuklar; toplumun en yoksul kesiminden geldigi 
düşünülen, ailelerinden zorla veya kencli iste~iyle kopan günün hemen hemen ta
mamJru sokakta geçirenler ise bu grupta yer almaktadır (Demiröz ve Digerleri 
1997:2). 

Diğer bir tanıma göre ise sokak çocukları "bütünüyle soka~ı meske n edinen yani 
geceleri ya da en azından bazı geceler evine dönmeyen, aile korumasından ve deste
ğinden bütünüyle ya da büyük ölçüde yoksun olan çocuklar" olarak tanımlamaktadır 
(İlik,Türkmen, Geter 1994: 13). Tan ımlamalardan yola çıkı larak sokak çocuklan iki 
ana grupta toplanmışur: 

1- Hayatları nı sokakta kazanan ancak evlerine dönme şansına sahip o lan çocuklar 
(Cbildren in the Street). 

2- Tümüyle evlerinden kopmuş,sokaklarda yaşamayı seçmiş çocuklar(Children of 
the Street). 

1.1. Sokakta Yaşayan Çocuklar 

Sokakta yaşayan çocukların özellikle barınma,beslenme,giyim,temizlik gibi te
mel ihtiyaçlannın karşılanması büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sokak
ta yaşayan çocuklar genellikle cami avlusu,park,bankalann para çekme makinalan
nın bulunduğu kulübeler ,köprü altı gibi yerlerde barınırlar zaman zaman grup olarak 
zaman zaman da tek başianna yaşarlar. Atauz'un 1990'da yapuğı çalışmaya göre ço
cuklar arkadaşlarıyla bile olsa bir me kan kiralama gücüne sahip değildir. Ömegin si
rnitçiler geceleri sirnitlerini sattıkları fınnlarda bannırlar. Eğer böyle bir imkanlan 
yoksa inşaatlarda,terkedilmiş konutlarda veya boş tren vagonlarında kalırlar . Eğer ta
mamen çaresiz kalırlarsa karakoliara dahi başvurabilmektedirler. Özellikle büyük 
kentlere göç eden ailelerin çocuklan risk altındadır. Ailenin ekonomik krize girme
siyle başlayan süreç aile i lişkilerinin bozulmasıyla devam eder . G eçimsizlik,aile içi 
şiddet çocuğun evden kaçmasına yol açabilir. 

Sokakta yaşayan çocuklar sokakta çalışan çocuklara göre daha fazla risk alunda
dırlar. Çünkü sokakta çalışan çocuklar çoğu kez beğeni ve takdi r toplarlar. Sokakta 
yaşayan çocuklar ise genell ikle öfke toplarlar. Bu çocukların toplum tarafından red-
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dedilmesi saldırganca tutumlara neden olabilir. Örnegin Brezilya'da sokak çocukla
n nı öldüren çetelere de rastl andıgı bir gerçektir. 

Sokakta yaşayan çocukları n hırsızlık , gasp, kavga, tiner, bally, uyuşturucu g ibi 
alışkanlıklarasahip olması daha sık görülmektedir. Dikkat çeken bir diger nokta ise 
sokakta yaşayan çocukların kendi aralanndaki ili şkinin sıcak ve destekleyici olması

dır. Bu çocuklan n aile, akraba veya kurumsal des tekten yoksun oluşları onları bu tür 
bir dayanışma içerisine sürüklemiştir. Tiner, bally koklayan çocuklar da bile zaman 
zaman kavgalar olsa da genellikle iyi ilişkilere sahiptirler(Demiröz ve Digerleri 
1997:7). 

Sokakta yaşayan çocuklar şiddetin odagı o labilmektedir. Bu şiddet polisıen, bele
diye görevlilerinden,çocukların kendileri kurduklan çetelerden veya kentte "temiz
lik ' yapmak isteyen özel güvenlik gruplanndan gelebilir( Ulugtekin 1997: 10). 

1.2. Sokakta Çalışan Çocuklar 

Sokakta çal ışan çocuklar "ailesinin geçimi ne katkıda bulunmak ya da kendi mas
raflannı kaJ1ılarnak için günün bir bölümünde sokakta çalı şan, gecenin erken ya da 
geç bir saatinde evine dönen ' çocuklar olarak tanımlanabilir{ ilik ve Digerleri . 
1994:13). 

Bu çocuklar her ne kadar aileleriyle ilişkilerini koparmamış olsalar da her an so
kak çocugu olma riskine sahiptirler. Konanç'ın Ankara'da yapuğı alan araştırmasına 
göre görüşme yapılan 170 çocuktan büyük bir bölümünün çalışan çocuklar kategori
sine girdigi, aileleri n i n parçalanmamış oldugu, her gece evlerine döndükleri, aile leri
nin yoksul oldugu ve kı rdan kente göç ettikleri görülmektedir. Ankara Sokaklarında 
Çalışan Çocuklar Merkezi'ndeki sosyal hizmet uzmanlarının gözlemlerine göre ço
cukların büyük çogunl ugu 11 -14 yaşları arasındadır ve ai lesinin yanında kalmakta
dır. Çocuklar genellikle öğrenimlerini yarıda bırakmışlardır. Çocukların yaşadıklan 

çevreyle çalışma a lanlarının birbirine uzak oldugu belirtilmektedir. Çocukların çogu
nun ıam gün veya okul d ışındaki yan m günde si mit , sakız, su, balon satukları veya 
harnallık yaptıkları görülmektedir (İ lik ve Digerleri 1994: 16). 

Çalışma alanlan parklar ,hastane ve cami bahçeleri ,kavşaklar,pazar alanları o larak 
sıralanabilir. 

1.3. Türkiye'd e Sokak Çocukları 

Ülkemizde sokak çocuklarına ve dolayısıyla çocuklan n özelliklerine ilişkin ye
terli tanıtıcı bulgu yoktur. Sokak çocukları konusu nun son zamanlarda öneminin art
ması ve sokak çocuklarına ulaşmanın güç olması durumu daha da zorlaşurmaktadır. 

Türkiye'de sokak çocuklannın gittikçe büyüdügü aruk herkesin kabul ettigi bir 
gerçektir. Yasal açıdan bakıldığında 1990'da imzalanrrıış olan·Çocuk Hakları Sözleş
mesi çocukların korunınası konusunda önemli bir ad ım gibi görünse de bunun haya
ta geçirilmesi iste nildig i kadar hızlı ve işlevsel olamarnaktadır. T.C. Anayasası ' nın 
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41. Maddesi'nde " ailenin korunması" kavramı içindeçocukların korunmasından sö
zedilmekle birlikte "çocuk" kelimesiyle hangi yaşlar arasındaki grubun kastedildigi 
konusuna açıklık getirilmemekiedir (Polat 1997;Akt.: Dedeoglu ve Sahadır 
1999: 12)- 1983 yılında 2828 sayılı yasa ile oluşturulan Sosyal Hizm e tle r ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu (SHÇEK), korunmaya muhtaç çocuklar (KMÇ) için hizmet üre
ten tek kamu kuruluşudur. SHÇEK' in sokak çocuklarına yönelik özelilikle son yıl

larda ö ne mli proje ler ürettigi dikkati çekmektedir. 

Sokak çocuklarına yönelik hizmet vere n diger bir kurum da küçükleri koruma şu
beleridir. Küçükleri koruma şubesinin amacı terk edilmiş, başıboş ve kaçak olan 7-
18 yaş grubunda bulunan küçükterin aile veya kanuni yakı nlarını araştırmak, bulu

nanları ka nuni yakınlarına, bulunamayanları ilgili kurumlara teslim etmek, çocukla
rın suça i tilmeterini önlemek, suça itilenle r hakkında yasal işlem yapmak, ilgili ka
mu kurum ve di~er emniyet birimleriyle i şbirli~i ve koordinasyon saglamaktır (Polat 
1999:7). 

Sokak çocuklarıyla ilgi li kurulmuş oldukça fazla demek ve vakı fın oldu~u görül
mektedir. Bu sivil toplum örgütleri (STÖ), toplumun dikkatini çekmenin yanısıra 
oluşturdukları barınma merkezlerinde hizmet vermeye çalışmaktadı rlar. 

Sokak çocuklarıyla ilgili kuruluşlardan bir di~eri de belediyelerdir . Sokak çocuk
ları sorununun çözümünde olabildi~ ince bürokrasin in az olması on lara h izmet götür
meyi kolaylaştıracaktır. Bu nedenle yerel yönetimler eliyle verilen hizmetler daha et
kili ve verimli olabilmektedir. 

Türkiye'de yaşayan sokak çocuklarına yönelik bilgiler çeşitl i araştırmalar aracı

lı~ıyla ortaya konulmuştur. Bu amaca yönelik bazı araştırma sonuçları aşagıda veril
miştir. 

Sokak çocuklarının birçoğu okul yaşamını terk etmiş ya da okula hiç gitmemiş

tir. Okula hiç gitmemiş, okuma yazma bilmeyen ya da ilkokulu te rk etmiş çocukla
rın oranı tüm sokak çocuklannın 2/3 ile 1/2 arasında değişmektedir (Uluğtekin 1997: 

117). Yine D emiröz ve arkadaşlarının 1997' de yaptıklan çalışmaya göre çocukların 
% 41'i ilkokul mezun udur. Okula gitmeyenierin oranı % ll dir. Çocukların sadece % 
0.4'ü lise m ezunudur. Atauz (1990) da ( 1990) çalışmasında çocukların çoğunluğunun 

ilkokulu bitirdigini ancak eğitimlerini s ürdürenierin sayısının o ldukça az olduğunu 

belirtme kte dir. 

Çocukların yaşa göre dağılımiarına bakıldığında 11-12 yaşlarındaki çocukların 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. Diger bir araştırmaya göre çocukların % 60'ı 14-
18 yaşlan arasındadır( Demiröz ve Digerleri 1997: 18). 

Gö rülmektedir ki çocukların çoğunluğu ergenlik çağındadır. Bu durum hizmetler 
planlan ırken gözönünde bulundurulmal ıdır. Sokak çocuklarını n ailele rine bakıldığın
da ailelerde genellikle 4-6 kişinin yaşadıg ı anlaşıl maktadır ( Derniröz ve Diğerleri 

1997:2 1 ). 
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Atauz (1990)'da çalı şmasında çocukların parçalanmı ş veya çekirdek aile le rden 
geldiklerini belirtmektedir. Bu çocukların bir çogunun gecekondularda yaşadığı nı 

söylemek yanlış olmaz. Gecekondu ailelerinin d e giderek çekirdek aileye dönüştügü
nü söyleyebiliriz. Nitekim Yasa'nın 1966 y ı lında yaptıgı çalışmada gecekondu aile
lerinin% 72'sinin çekirdek aile özelliklerine sahip olduklan anlaş ılmıştır. 

Sokak çocuklannın ailelerine bakıldığında anneleri n egitim düzeylerinin düşük 
oldugu anlaşılmaktadır. Annelerin %39 .6'sı okuryazar değildir. Babaların o/o 40.4'ü 
ilkokul mezunudur (Demiröz ve Diğerleri 1997:21 ). Yine Onat'ın yaptığı çalışmada 

gecekondu kadın lannın o/o 18'i okuma yazma bilmemektedir. Babaların o/o 55.67'si 
ise ilkokul mezunudur (Onat 1993:89). Atauz (1990: 14)'un çalışmasına göre anneler 
ve kızlar genellikle ev d ışında çalışmaz! ar. Babaların çoğunluğu herhangi bir g üven
cesi olmayan ve özel bir beceri gerektinneyen res mi olmayan işlerde çalışmaktadır

lar. Babalarda işsizlik oran ı yüksektir. 

Bir diğer araştırmaya göre babaların o/o 20.2'si çalışmamaktadır (Demiröz ve Di
ğerleri l 997:2 1 ) . İli k ve arkadaşlarının (1994: 197) yaptıkları araşıırmaya göre baba
l arı n büyük bir kı smı ilkokul mezunudur ve asgari ücreti n üzerinde gelire sahiptir. İs
tanbul'da sokak çocukları üzerine yapılan bir araştırmaya göre çocuklarının a ile leri
nin % 27.2'si gecekonduda % 26.6's ı daapartman dairesinde yaşamaktadır (Demi
röz ve Digerleri .1997:21). Yine aynı araştırma sonuçlarına göreçocukların o/o 15'i tek 
başına % 73'ü ise arkadaşl arıyla yaşamaktadır. Barınma yerlerinin yazın ve kışın de
ğiştiğini ve o/o 33 .6 ' sı ne bulurlarsa yediklerini belirtmektedir. 

Yılmaz( l998)'ın İstanbul'da yapmış oldugu "Sokak Çocukları" adlı çalışmasın
da 60 erkek çocuk ile görüşülınüştür. Çocukların yaş ortalaması 14-15 tir. Görüşü
len çocukların ai le lerinin büyük kısmı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Kara
deniz bölgelerinde ndir. Çocukları n yarıya yakın ı ailesiyle birlikte yaşamaktadı r. Arı

nelerinin büyük bir kısmı babalarının ise büyük bir kı smı okur yazar degildir. Çocuk
lar birincil i htiyaçlarını karşı lamada öncelikleri arasında yemek, sigara, tiner ve bal
Iy yer alırken sağlık ve temizlik ihtiyaçlan en son düşünü len ihtiyaçl ardır. Y iyecek 
ihtiyaçları nı lokantala rdan, insanlardan para isteyerek karşılarken giyecek ihtiyaçla
rını karşılamak için sokak çocuklarına yönelik gönüllü kuruluş lardan yardım a lmak
tadır. 

1.4. Soka k Çocuklarına Yönelik Hizmetle r 

1.4.1.Sokak Çalışması (Street Work ) 

Sokak çocuklarına veri len hizmetlerin ilk ayağı sokak çalışmasıdı r. Eğer sokak 
çocuklarını anlamak ve onlara yardım etmek istiyorsak belli bir zamanı onlarla bir
likte onların bölgesinde ve sokağında geçirme miz gerekir. Sokak çocukları sokakla 
yakın bir ili şkiye sahiptir. Sokağın tehlikelerine ilişkin algılayışımız sonucu çocuk la
n hemen sokaktan uzaklaştınnayı düşünürüz . Buna karşın acele davranınaktan ken
dimizi alabili rsek sokakları sokak çocu k ların ın hayatlarındaki bir gerçek olarak ania
yabiliriz ve onlarla kendi çevrelerinde çalışmaya baş layabiliriz . Sokak çalışmasının 
olumlu yönleri aşağıda ele alınmıştır: 
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1- B annaklar ve diller kurum projelerinden daha çok sayıda sokak çocuguna ulaşılır. 
2- Öz saghk bakııru , e~itim, rekreasyon ve diger hizmetlerden yararla rramayan ço

cuklara bu hizmetleri sa~lar. 
3- Sokak çocuklannın dünyaianna ve ihtiyaçlarına ilişkin yo~un bilgiler saglar. 
4- Çocuklann toplumsal şiddetten ve g ü ve n lik güçlerinin uygunsuz tepkilerinden 

korunmasına yardım eder. 
5- Çocuklara sokaklardan kurtulmak için fırsat verir (Street Children-Resource Sbe

ets For Project Management Childhope (UK). Sheeı: 6, Page: 1). 

Sokak çocuklanyla ilk teması saglamak için genelde iki teknik kullanılır. Bunlar
dan biri sokak çocuklan na ilişkin bir araştınma yapmak di~cri sokak e gitmenleri ara
cılıgı ile onlara ulaşmaktır ( Ulugtekin. 1997: 42 ). Sokak egitmenleri sokakta her
hangi bir oyuncakla oynayıp bu çocuklara varlıgını hissettirirler. Böyle bir teknillin 
uygulanması he m sabır ve zaman hem de cesaret gerektirir. Sokak egitmeni sokagın 
bir köşesinde durur,oyuncakla oynar. Çocuklann kendisinin yerel bir yetki li ya da bir 
otorite yi te m s il etmedi~ini ve yaklaşır i arsa he rhangi bir sorunla karşılaşmayacakları
nı anlamalarını bekler. Daha sonra onlarla etkili bir etkileşim kurmaya çalışır ( Ulug
tekin. 1997: 42 ). 

1.4.2. K urumsal Hizmetler ( Indoor Services) 

Sokak çocuklarına yönelik kurumsal hiz metler aşa~da verilmiştir: 

1) Gece Barınakları: Sokak çocukları is tedikleri zaman gece kalmak,uyumak ve ba· 
zıtemel ihtiyaçların ı giderebilmek için bu kurumlara başvurabilir. 

2) Gündüz Merkezleri: Bu merkezler gece barınakları ile aynı bina iç inde yer alabi
lir. Çocuklar buraya gündüz gelebilir, saglık problemlerine çözüm arayabi lirler. 
Eg itim ve boş zamanlannı degerlendinme, egience olanaklan da bu merkezlerde 
sunulabil ir. 

1.4.2.1. Kapalı Mekan Çalışmasının Yararları 

Sokak çocuklarıyla kapalı mekanlarda çalışma çeşitl i yararlar saglamaktadır. 

Aşal!ıda buna i lişkin bilgiler verilmiştir. 

1) Bir bina içinde çevre üzerinde kontrol sokak çalışmasına göre daha fazla saglana
bilir. Örneğin soguk hava sokak çocuklan için büyük bir sorundur. Sıcak bir bi
na onlar için çok de~crli olabilir. 

2) İyi bir kadro ve ekipman ile dengeli , öğretici ve e~itici bir çevre yaratılabilir. Bu 
olanaklan sokaklarda yaratmak wrdur. 

3) Banyo ve mutfak gibi olanaklar sunulabi lir. 
4) Sokak çocuklan için bannma olanakları saglar. 
5) Daha uz un süre iletişim kurma olanagı oldugu için personel çocukları daha iyi ta

nıyabilir. 

Sokak çocukları ile ilgili çalışmalarda sosyal hizmet meslel!inin sahip oldugu üç 
temel işlev son derece önem taşımaktadır . .! - Tedavi ve rehabilite edici iş lev, 2- Ko
ruyucu ve önleyici işlev ve 3- Geliştirici ve degiştinci iş levdir. Sosyal hizmetin te-
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da vi ve rehabilite edici, koruyucu ve önleyici , geli ştirirci ve degiştirici işlevleri sos
yal hizmetin sosyal kişisel çalışma, sosyal grup çaiışması ve toplumla çalışma yön
temleri aracılıg ıyla yerine getirilir. Sokak çocuklarına yönelik çalışmalarda mesleki 
yöntemler ayrı ayrı ya da birbirini tamamlayıcı yönde uygulanır. Bir kurumda ya da 
sokakta çalışan sosyal hizmet uzmanı öncelikle sokak çocugu ile güven ilişkisi geliş

tirmelidir. Sokak çocugu ile sosyal hizmet uzmanı arasında güven ilişkisinin geliş
mesi ile birlikte sosyal hlzmet mesleginin tedavi ve rehabilite edici işlevi devreye gir
miş olmaktadır. Sokak çocugu sadece bireysel boyutta degil, aile, yakın çevre ve top
lum boyutunda da ele alınmaktadır. Sokak çocug.unun rehabiliıasyonu için çocuğun 
kendine özgü özellikleri göz önüne alınarak etkili bir müdahale prograıru hazırlan
malıdır. Sosyal hizmet uzmanı böyle bir durumda üç ana grupla çalışmak durumun
dadır. 1- Sokak çocuğu, 2- Ailesi , 3- Diger meslek e lemanlan ve k:uruluşlardır. 

BÖLÜM II 

2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışma ile Türkiye'de çocukların korunmasına yönelik hizmet veren ö nemli 

kurumlardan birisi o lan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na baglı Ç ocuk 

ve Gençlik Merkezlerinin sosyal hizmet uzmanları (SH U) gözüyle degeriendirilmesi 

amaçlanmışur. Öncelikle SHÇEK Genel Müdürlügü'nden Türkiye' de SHÇEK' e 

baglı olarak hizmet veren tüm çocuk ve gençlik m erkezlerinin adres ve telefon nu

maraları alınmı ştı r. Araşurma amacı dogrultusunda hazırlanan anketin ön denemesi 

Ankara'da Ulus Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde çalışan sosyal hizmet uzmanlarıyla 
yapılmışur. Araştırmada Ankara Ulus Çocuk ve Gençlik Merkezi, Antalya Çocuk ve 

Gençlik Merkezi, İstanbul Kadıköy Yel degirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi, İstan

bul Beyogıu 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi, İstanbul Vakıfbank Umut Çocukla
n İ lkögretim Okulu , İzmir Çocuk Rehabilitasyon M erkezi , İzmir Necdet Alpar Ço

cuk ve Gençlik M e rkezi, Ordu Çocuk ve Genç lik Merkezi 'nde çal ışan sosyal hizmet 

uzmanlarına araştırma amacı dogrultusunda hazı rlanan anket 1999 Agustosunda 

posta yoluyla gönderi l miştir. Bu merkezlerde n Antalya Çocuk ve Gençlik Merke

zi'nin henüz hizmete açılmadıgı ögrenilmiş ve İstanbul Kadıköy Yel degirmeni Ço

cuk ve Gençlik M e rkezi' nden yanıt alınamamıştır. Yanıt alınamayan merkeziere te
lefon edilmiş, anketler yeniden fakslanmışur. Araştırınaya merkezlerde çalışan 16 
sosyal hizmet uzmanı dahll edilmiştir. 

2.2. Bulgular Ve Yorum 

Bu bölüm üç a ltbö lümden oluşmaktadır. Birincisi merkezlerde çalışan sosyal hi z

met uzmanlarının sosyo-demografik özellikleri , ikincisi sokak çocuklannın sosyo

demografik özelli kle ri, üçüncüsü de çocuk ve gençlik merkezlerinin özellikleri ve 

merkezlerde yapılan çalışmalara i lişkin bulgulardır. 
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2.2.1. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyo-Demografik Özellikle ri 

Burada sosyal hizmet uzmanlannın yaş , c insiye t durumu, lisansüstü ejtitimi , kaç 
yıldır merkezde çalıştı~ı ve daha önce çalı şu~ı kurum ve kuruluşlar e le alınmıştır. 

Araştırma kapsamına 16 SHU dahil edilmiştir. 

Çizelge 1: SHU'Iarın Cinsiyete Göre Da~ılımı 

Cinsiye t Sayı % 

Kadın 6 37,5 

Erkek lO 62,5 

Toplam 16 100 

Çizelgede de görü ldügü gibi merkezle rde çalışanların çogunlugu e rkek SHU ' Iar
dan oluşmaktadır. Sokak çocuklan ile çalışma yapmanın güç olması ve çalışma ko
şullarının ajtırlıgının erkek sosyal hizmet uzmanlarının bu alanda daha fazla yer al
masında etkili o ldugu düşünillcbi lir. Soka k çocukları ilc iletişim kurmak ve mesleki 
çalışmaları y ürütebiirnek için sokak çalışmasının gerekli l iğ i gecenin dejtişik saatle
rinde sokaklarda zaman geçinneyi berabe rinde getinmektcdir. Bu durumun kad ın sos
yal hizmet uzmanlarının sayıca azlı~ında e tkili oldu~u düşünülebilir . 

Çizelge 2: SHU' Iarın Yaşa Göre Dağılımı 

Yaş Say ı % 

20-25 2 12,5 

26-3 1 9 56,25 

32-37 5 3 1,25 

Toplam 16 100 

Çizelged e görüldü~ü gibi sosyal hiz m et uzmanlarının yarıdan fazlası 26-31 
yaşları arasındadır. Genel olarak bakıld ıjt ında genç bir uzman grubunun bu alanda 
hizmet verdiğ i görülmektedir. Bu durum uzmanların sokak çocukları ilc il etişim kur
maları açısından olumlu bir göstergedir. 

Ç izelgc 3: SHU'ların Lisans üstü Egitimi Alma Durumu 

Lisans üs tü A lma Durumu Sayı % 

Almış ı 6 ,25 

Almamış 15 93 ,75 

Topla m 16 100 
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Görüldügü üzere sokak çocuklan alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlannın ta

mamına yakın ı herhangi bir disiplinden lisansüstü egitim almamışlardır. 

Çizelgc 4: SHU'Iarın Daha Önce Çalışugı Kurum/Kuruluşa Göre Dagılımı 

Daha Önce Çalışılan Kurum/Kuruluş Sayı % 

Sokak Çocuklarıyla İlgili Kuruluşlar 8 50 

Sokak Çocuklany la İlgili Olmayan Kuruluş lar 5 3 1,25 

Çalışmaını ş 3 18,75 

Toplam 16 100 

Çizelgede de görüldügü gibi SHU'Iann yarısı daha önce sokak çocuklarıyla ilgi
Ii bir kuruluşta çalışmış l ardır. Önceden benzer bir kuruluşta çalışmış olmak, uzman
Iann bu alanda de neyim edinmeleri açısından önemlidir. Bu durum SHU'Iarın mes
leki çal ışmalarını olumlu yönde etkileyen bir unsur o labilir. 

21.2. Sokak Çocuklarının Sosyo-Demografik Özellikleri 

Araştırmada, çocuk ve gençlik merkezlerinde sokak çocuklannın sayısı ve yaş or
talamaları farklılık göstermektedir. Merkezlerdeki çocukl arın sayısı 5-60 arasında 
degişmektedir. Çocukların yaş ortalamaları ise 5- 17 arasında değişmektedir. Çocuk
Iann ailelerinin geldikleri bö lgelere bakıldıgında, Güneydogu Anadolu, Doğu Ana
dolu ve Karadeni z Bölgesi' nin önde gelen bölgeler o ldugu görülmektedir. Şehirlere 
bakıldığında ise B atman , Mardin , Diyarbakır , Ordu , Sinop, Gaziantep, Agrı, Kars, 
Şanlıurfa, Tokat' ın ilk sıralan aldıgı görülmektedir. Çizelge 5'de çocuklarda madde 
bağımlılığ ı oranların ı göstermektedir. 

Görüldilgü üzere merkeziere devam eden çocukların % 75'inde madde bagımiılı
ğı oldugu ortaya çıkmıştır. Sokak çocuk ları zamanlannın büyük çogunluğunu sokak-

Çizclgc 5: Merkeze Devam Eden Çocukların Madde Bağımiısı Olma D urumu 

Madde Bagım lılıgı Sayı % 

Var 12 75 

Yok 4 25 

Toplam 16 100 

larda geçirdikleri için sokaklan n bütün tehlikelerine karşı savunmasız durumdad ı rl ar. 
Bu durum sonucu sokak çocuklan madde ku ll anı mı ,suça yönelme,isıismar edilme gi
bi birçok tehlike ile karşı karşıya gelmektedirler. 

2.2.3. Sosyal Hiz m etler Çocuk Esirgcme Kurumu' na Bağlı Çocuk ve Gen ç
lik Merkezlerinin Özellikleri ve Merkezlerde Yapılan Çalışmalar 

Bu bölümde araştırmaya dahil edi len merkezlerin özellikleri ve merkezlerde ya
pı lan çalışmal ar verilmektedir. 
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Çizelge 6: Çalışılan Kuruluşun Fiziksel Olanaklarının Uygun Olup Olmadıgı 

Kuruluşun Fiziksel Olanakları Sayı % 

Uygun ı 6,25 

Uygun Degil 15 93,75 

Toplam 16 

Çizelge 6'da görüldü~ü üzere sosyal hizmet uzmanlannın tamamına yakını mer
kezlerin fiziksel olanaklarını yetersiz olarak tanıınlamışlardır. Sokak çocukları ile ka
palı mekanlarda çalışmak birtakım fiziksel düzeniemelerin de yapılmasını gerektirir. 
Öncelikle bu merkezlerin geniş bir kullam m alanına sahip olması, banyo, mutfak, ye
mekhane gibi mekanların bulunması çocukların ihtiyaçlannın gerektigi gibi karşılan

masında önemlidir. Yine çocukların boş zamanların ı de~erlendirmeleri, ilgileri do~
rultusunda olumlu yönde yönlendirmeleri ve hizmetin niteli~i açısından merkezlerin 

sahip olduğu fiziksel olanaklar önemsenmclidir. 

Çizelge 7: SHU'Iarın Çalışmalar Sırasında İşbirliği Yapu~ı Kurum/Kuruluşl arın 
Olup Olmadı~ı 

İşbirliğiYap ı lan Kurum/ 
Kuruluşun Varlığı Sayı % 

Evet 14 87,5 

Hayır 2 12,5 

Toplam 16 100 

Çiıelgeye bakıldığında SHU'ların büyük bir lusmının mesleki çalı şmalarında di
~er kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptığ ı görülmektedir. Bilindiği üzere sokak ço
cukları sorunu disiplinlerarası bir yaklaşırm gerektirınektedir. Bu durum farklı disip
linlerin ve farklı kurum i ann ortak çalışmalarını gerektirir. Bunun yan ısıra sosyal hiz
met uzmanlarının sokak çocukları ile çalışmalarını yürütürken üstlendikleri önemli 
bir rol de arabuluculuk rolüdür. Sosyal hizmet uzmanlan aracılık rolleri gereği top
lumun çeşitli kesimleri ve kuruluşları ile sokak çocuklan arasında arabuluculuk ya
par ve müracaatçının haklarını savunur. Sözgelimi suç işleyen bir sokak çocuğunun 
emniyet kuvvetleri ve mahkemeler ile ilişkilerini SHU düzenler. Bu kurumlara karşı 
çocu~un haklarını korur. Dolayısıyla arabuluculuk ve savunuculuk rolleri gere~i 
SHU'Iar birçok kurum ve kuruluş ile işbirli!!i içerisinde olmalıdır. 

Çizelgeye baluldıgında SHU' ların yarıdan fazlasının merkezi i dareye bağlı ku
rum ve kuruluşlar ile işbirligi içerisinde oldukları görülmektedir. Bunun yanısıra iş
birliği yapı lan kuruluşların yarıya yakınını sivil toplum örgüıleri ve yerel yönetimler 
oluşturmaktadır. Sivil toplum örgütleri toplam içerisinde% IO'luk bir paya sahiptir. 
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Çizelge 8: SHU'ların Çalışmalar Sırasında İşbirligi Yapılan KurunılKuruluş lar 

İşbirligi Yapılan Kurum!Kuruluşlar Sayı % 

Merkezi İdareye Baglı Kuruluşlar 42 60.8 

Yerel Yönetimler 7 10.1 

Sivil Toplum Örgütleri 20 28.9 

Toplam 69 100 

Kuruluşlara bak.ıldıgında sokak çocuklaona yönelik gönüllü kuruluşlann , il milli 
egitim müdürlükleri nin, belediyelerin , valilikleri n ve sosyal yardımlaşma ve dayanış

ma vakıflarının ilk sıralan aldığı göıiilmektedir. Sokak çocuklan sorununun çözü
münde halkın katılımını saglamak ve toplumun konuya ilişkin bilinç düzeyini artır
mak önemlidir. Sivil toplum örgütleri ile yapılan işbirligi bu çerçevede büyük önem 
taşır. Dolayısıyla SHU' !ann çalışmalannda sivil toplum örgütleri ile ortak hareket 
etmeleri ve varo la n ili şkilerini geliştirmeleri olumlu olacakur. 

Çizelge 9: SHu' !ann Çalışmalannda Gönüllü Kişilerden Yararlanma Durumu 

Gönüllü Kişilerden Yararlanma Durumu Sayı % 

Evet 14 87,5 

Hayı r 2 12,5 

Toplam 16 100 

Çizelge 9'da da görüldüğü gibi uzman ların tamamına yakını çalışmalarında gö

nüllü kişilerden yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Daha önce de söylendigi gibi hal

kın kaulımının saglanması ve soruna bilinçle ndirilmesi , yapılan çalışmaların başan
sını da etkileyecek tir. Çal ı şmalara gönüllü kişilerin katılımının saglanması hem hiz

mette tasarrufu ve i şgücü sağlayacak, hem de bu kişilerden toplumun bilinçlendiril
mcsi yönünden liderler olarak yararlanılabilecektir. 

Çizelge 10: SHU' !ann Çalışmalann ı Diger M eslek Elemanları ile Birlikte 
Yüıiiıme Durumu 

Çalışmalann Diger Meslek Elemanları 
İle Yüıiitü1mesi Sayı % 

Evet 8 50 

Hayır 8 50 

Toplam 16 100 
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Çalışmalan farklı kurum ve kuruluşlar gibi farklı meslek elemanlarıyla birlikte 
yürütme soruna disiplinlerarası bir baluşı getirecektir. Çizelgeye bal<Jldıgında uz
manların yarısı farklı meslek elemanlanyla çalıştıgını ifade etmişlerdir. Uzmanlarla 
yapılan görüşmede kuruluşlarda meslek elemanlannın sayıca yetersiz oldugu öğre

nilmiştir. Bu durum kuruluşlardaki ekip çalışmasını da engelleyici bir unsurdur. 

Çizelge 11: Merkezlerde Yapılan Çalışmalar 

Mesleki Çalışmalar Sayı % 

Yöntem 3 6.1 

Ai le Çalışması 10 20.4 

Sokak Çalışması 7 14.2 

Birincil İhtiyaçlan Karşılama 9 18.3 

Ayni-Nakdi Yardım 3 6.1 

Hizmet İçi Eğitim 6 12.2 

Psiko-Sosyal Etkinlikler 8 16.3 

Koruma Altına Alma 3 6.J 

Toplam 49 100 

Çizelgede de görüldügü gibi sosyal hizmet uzmanları daha çok sırasıyla sokak 

çocuklarıyla çalışmalarında aile çalışması, birincil ihtiyaçların karşılanması, psiko

sosyal etkinlikler düzenleme ve sokak çalışması başlıkları altında çalışmalar yaptık

larını ifade etmişlerdir. Sokak çocukları yoluyla ailelere ulaşan SHU yaptığı sosyal 

inceleme sonucunda aileye uygun hizmeti saglamaya çalışmaktadırlar. Bu çocukla

rın birincil ihtiyaçlarını karşılamalan önemli bir sorundur. Yılmaz (1998) araşıırrna

sında, çocukların bu ihtiyaçlarını insanlardan para isteyerek ve sokak çocuklarına yö

nelik kuruluşlardan karşıladı~ını onaya koymuştur. Bu açıdan, merkezlerin varlığı 

büyük önem taşımaktadır. Sosyal hizmet mesleği bireyi çevresiyle ele almaktadır. Bu 

açıdan sorunun bütüncül yaklaşımla ele alınmasında çalışmaya ailenin de dahil edil

mesi önemlidir. Sokak çocuklarıyla çalışmasının ilk aya~ı olan sokak çalışması so

kak çocukların dünyalarına ilişkin bilgiler saglar. Bu açıdan çocuklarla, onların ya

şadığı bölge ve s-okakta zaman geçirmek onlara ulaşınada önemlidir. SHU' nun 

önemli bir bölümü merkezlerde çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendigini belir1-

miş lerdir. Çocukların ergcnlik çağında oldugu düşünüldü~ünde bu çocukların olum

lu bir biçimde yönlendirilmesi açısından merkezlerde yapılan faaliyetler önemlidir. 
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Çizelge:l2 Çalışmalarda Yaşanılan Sorunlar 

Sorunlar Sayı % 

Fiziksel- Maddi Sorunlar ll 32.3 

Personel Yetersizi i .!li 6 17.6 

Politikasızlık 6 17.6 

Yasal Düzenleme Olmayışı 5 14.7 

Bilgi Beceri Eksikligi 4 11.7 

Sosyal Risk 2 5.8 

Toplam 34 100 

Sokak çocuklan ile çalışan SHU çalışmalan nı sürdürürken birçok sorunla karşı
laşmaktadırlar. Çalıştıklan alanın dogası gerej!i zor şanlar altında çalışmalan nı de

vam ettiren sosyal hizmet uzmanları bir de kurumsal ve mesleki eksiklikler ile karşı

laşuldannda etkili ve verimli bir hizmet verilmesi mümkün olmamal.:tadır. Görüşü
len uzmanların büyük bir çoj!unlugu sırasıyla fiziksel-maddi sorunlar, personel yeter

sizligi ve sokak çocuklan na yönelik devlet politikasın ın olmadıgını ifade etmişlerdir. 

Çizelgc 13: Kayıt Turulma Durumu 

Kayıt Tutulma Durumu Sayı % 

Evet 16 100 

Hayır --
Toplam 16 100 

Bilindiği üzere sosyal hizmet mesleğinde kayıt tutma bilgilerin bir araya gelme

si, kalıcılığı, kurumlar arası havale sisteminin çalışması ve müracaatçının ihtiyaç 

duyduğu hizmeti alması açısından önemlidir. Çizelgede de görüldüğü gibi uzmania

nn tümü çalışmalannda kayıt tuttuklarını belirtmişlerdir. 

Çizelgede de görüldüj!ü gibi, sosyal hizmet uzmanlannın büyük bir kısmının 

verdiği hizmetin sorunu çözmede etkili oldugunu düşünürken % 37,5'i etkili olmadı-

Çizelgel4: Merkezin Verdiği Hizmetlerin Sorunun Çözümüne Katkısı 

Sorunu Etkileme Durumu Sayı % 

Evet 10 62,5 

Hayır 6 37.5 

Toplam 16 100 
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gını ifade etmiştir. Uzmanlar hizmeti vermede pekçok sorun y~adJkJannı belirtirken, 

verdikleri hizmetin sorunun çözümüne kati<Jsı oldugunu düşünmekteilir. 

Çizelgel5: SHU'Iann Sorunun Çözümüne Yönelik Önerileri 

Öneriler Sayı % 

Makro Politika Önerileri 24 47 

Hizmet Önerileri 27 53 

Toplam 51 100 

Çizelgede de görüldügü gibi, SHU'Iar birbirine yaklaşık oranlarda sorunun çö
zümüne yönelik makro politika öneri leri ve hizmet önerileri getirmişlerdir. Makro 
politika öneri lerinde, işsizligin,yoksullugun ve de Dogu ve Güneydogu Anadolu 'dan 
göçün önlenmesi, devletin sokak çocuklarına yönelik yasal ve yönetsel politikasının 
olması, yerel yönetimlerin sokak çocuklarına yönelik hizmetlerde daha etkin olma
sı , önleyici hizmetlerin geliştirilmesi (özellikle aileye yönelik hizmetle r), kamu ku
rumlarının ve sivil toplum örgütlerinin koordinasyonu yer almaktadJr. 

Hizmet önerilerinde ise mobil ekip, gece barınagı ,gündüz hizmet merkezini içe
ren hasarnaklı hizmet modeli,proje modelli çalı şma,lıizmet çeşidinin artırı lması , top
lumun bilinçlendirilmesi, sosyal hizmet danışma birimlerinin oluşturulması, sokak 
çocukJarına yönelik kapsamlı mesleki re habilitasyon projeleri,lı izmet içi eğitim ile 
personelin niteliginin anınlması , ekip çahşması gibi öneriler bulunmaktadır. 

BÖLÜM lll 

SONUÇ VE ÖNERiLER 

Türkiye'de çocugun korunmasına yöne lik en önemli kurumlardan birisi Sosyal 
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'dur. Bu araşurmada, SHÇEK'e baglı çocuk ve 
gençlik m e rkezlerinde çal ışan 16 sosyal hizmet uzmanının sokak çocuklan sorunu
nun çözümüne yönelik hizmetler konusundaki görüşleri degerlendirilrniştir. 

Bu çahşmada ona ya çıkan önemli sonuç lardan birisi çocuk ve gençlik merkezle
rinin yasaJ temelinin olmayışı nedeniyle çalışmaJann istenildigi gibi yürütülememe
sidir. Bir başka sonuç ise SHU'Iann çogunluğu yoksulluk, işsizl ik , göç gibi sosyal 
sorunların çözümüne yönelik politika, plan ve programlar geliştiritip uygulanmadıgı 

sürece sokak çocuklan sorununun çözümünde etkili olunamayacagını ifade etmesi
dir. Sorunun çözümüne yönelik birçok hizmet modeli öneri rken kendilerinin bilgi ve 
beceri lerinin eksik o ldugunu ve bunu g idermeye yönelik hizmet içi eğitim program
larının düzenlenmesini istemektedirler. Çocuklarla çalışırken risk aldıkJannı bildir
meleri de kayda deger bir sonuçtur. Bilinmektedir ki bir çok sosyal sorun gibi sokak 
çocukları na yönelik hizmet vermek disiplin leraras ı anlayışı gerektirmektedir. 
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SHU'Iarın diger meslek elemanlanyla çalışmıyor olması önemli bir sorundur. So ka)<: 
çocuklarıyla yapılan çalışmalarda yerel yönetimler ve siviltoplum örgütleri çocukla
ra ulaşmak açısından önemlidir. Ancak bu araştırmada sosyal hizmet uzmanlarının 
çalışmalarında sivil toplum örgütleri ile işbirligine giderken yerel yönetimlerle işbir
liginden yeteri kadar söz edilmemektedir. Araşurmada önemli sonuçlardan biri de 
merkezlerin yetersiz fiziksel olanaklara sahip olmasıd ı r. Söz konusu bu sonuçlara gö
re öneriler aşagıda sı raJanmıştır: 

• Korunmaya Muhtaç Çocuk kavramının yeniden tartışılması ve toplumdaki tüm 
çocuklara yönelik yasal-kurumsal bütünlügün saglanması, 

• Sokak çocuklarına yönelik çözümün çocuklar ve aileleri ile birlikte üretilmesi ve 
kaulımlarının saglanması, 

• Toplumda aileye yönelik destekleyici hizmetlerin geliştirilmesi, 
• Çocuk haklarının korunmasına yönelik çocukların da içinde yer aldıklan örgüt

lenmelerin oluşturulması, 

• Çocuk ve gençlik merkezlerinde çalışacak elemaniann mutlaka orada çalışmaya 
istekli olmalarının önemscnmcsi, 

• Ekip çalışmasının öneminin kavranması, 
• Dünyada sokak çocuklan na verilen hizmetler büyük ölçüde siviltoplum örgütle

ri ve yerel yönetimler eliyle gerçekleştirilmekledir. Buna baglı olarak sokak ço
cuklarına bürokratik bir yapı içinde hizmet vermenin zorlugu nedeniyle 
SHÇEK'in fınansmanını sagladığı proje ekipleriyle çalJşılmasının daha etkili ola
bilecegi söylenebi lir. 
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Akşam Yemegi (Diyarbakır Yaliligi) 

21 Ekim 1999 Perşembe 

Grup Çalaşmaları 

ögıen Yemegi (GÜNSİAD) 

Grup Çalışmalan 

Akşam Yemegi (Ticare t ve Sanayi Odası) 

22 Ekim 1999 Cuma 

Grup Raporlannın Sunumu ve Tanışma 

(1., 2. , 3., 4. grupların sunumu) 

Başkan : Prof. Dr . Gönül Erkan 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 

Çay Arası 
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ı 1.00 - ı 2.45 

12.45 - 13.30 

13.30 - 14.45 

14.45 15.00 

15.00 - 17.00 

17.00 - 17.30 

20.00 

Grup Raporları n ın Sunu mu ve Tartışma 

(6 ., 6., 7., 8. grupların sunumu) 

Başkan: Prof. Dr. İlhan Tomanbay 

H acettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 

ögıen Yeme~ (Diyarbalar Belediyesi) 

Grup Raporlannın Sunu mu ve Tartışma 

(9. , 10., I I. grupların sunumu) 

Başkan : Prof. Dr. Remzi Oto 

D icle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çay Arası 

PANEL 

BÖLGESEL KALKlNMA VE SOSYAL 
POLİTİKALAR 

Panel Yöneticisi: 

Dr. Necat Erder 

ODTÜ İ ktisadi ve İdari Bili mle r Fakültesi 

Kamu Yönetimi Bölümü 

Konuşmacılar : 

Prof. Dr. Gürhan Fişe k 

A .Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Doç. Dr. Şener Koçyıldınm 

H .Ü. Sosyal Hizmeller Yüksekokulu 

Dr. Bülent İlik 

SHÇEK Genel Müdürlügü 

İbrahim Tugrul 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıgı 

Şeyhmus Diken 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Degerlendinne ve Kapamş 

Akşam Yemegi (Dicle Üniversitesi) 
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Grup Çalışması 

Sunuş Bildirisi 

Yönetici 

Grup Çalışması 

Sunuş Bildirisi 

Yönetici 

Grup Çalışması 

Sunuş Bildirisi 

Yönetici 

Grup Çalışması 

Sunuş Bildirisi 

Yönetici 

2 

3 

4 

Grup Çalışması 5 

Sunuş Bildirisi 

Yönetici 

4 14 

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUM '99 

GRUP ÇALIŞMALARI 

Sa~k Sorunları 

Prof. Dr. Halil De~ertekin 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Hikmet Pekcan 

Hacettepe Üniversitesi Saglık İdaresi Yüksekokulu 

Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması 

Prof. Dr. lşıl Bulut 

Hacettepe Üniversi tesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu 

Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kadın İstihdamı 

Şenay Eser 

Başbakanlık Kadının Sıaıüsü ve Sorunları Genel 
Müdürlügü 

Melek Çakmak 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Genç İşsizliği 

Yrd. Doç. Dr. Kasım Karataş 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu 

Halil Özkan 

Turizm Bakanlıgı 

Kırsal Kalkınma 

Rıfat Dağ 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Halil Agah 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıgı 
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Grup Çalışması 6 Göç ve Kentleşme 

Sunuş Bildirisi Doç. Dr. Atilla Göktürk 
Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
Yönetici Yrd. Doç. Dr. Ümit Onat 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu 

Grup Çalışması 7 Toplum Merkezleri 
Sunuş Bildirisi Doç. Dr. Şener Koçyıldırım 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu 

Yönetici Aygül Fazlıoğlu 
GAP Bölge Kallonma İdaresi Başkanlıgı 

Grup Çalışması 8 Sokak Çocukları 
Sunuş Bildirisi Prof. Dr. Sevil Atauz 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu 

Yönetici Prof. Dr. Remzi Oto 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Grup Çalışması 9 Sivil Toplum Örgütleri 
Sunuş Bildirisi Birten Gökyay 

Ankara Halkla İlişkiler Derneği 
Yönetici Kemal Küçükcan 

Lions 118 U Yönetim M erkezi 

Grup Çalışması 10. Yetişkin Eğitim 

Sunuş Bildirisi 

Yönetici 

Prof. Dr. Serap Ayhan 
Ankara Üniversitesi El!itim Fakültesi 
S. Harika Güzel 
SaJ!Iık Egitim Uzmanı 

Grup Çalışması J 1 . Doğal Afetler ve Krize Müdahale 
Sunuş Bildirisi 

Yönetici 

Prof. Dr. Kuvvet Lordo~lu 
Marmara Üniversitesi- AKUT 
Prof. Dr. A. Beril Tufan 
Haccıtepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 

Yüksekokulu 
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Düzenleme Kurulunun Çalışması 

Hakan Acar, GWsünı Duyan, Kasım Kara taş, Beril Tufan, 
Aycan Altay, Ümit Onat, Özcan Kars 

istiklal Marşı 

Diyarbakır Güzel Sanallar Lisesi Öğrenci Korosu 

SOSYAL IIIZ.\I ETSE.'IPOZYUMU '99 417 



418 

Diyarbakır Güzel Sanallar Lisesi Öl:rencilerinin DinJetisi 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 
Pror. Or. Beril Tufan 'ın Açılış Konuşması 

Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Pror. Or. Süleyman Sağlam 'ın Konuşması 

SOSYAL 11124\IET SEMPOZYU\IU '99 



Dicle Üniversitesi R ektörü 
Prof. Dr. Mehmet ÖZaydm'm Konuşması 

Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı'nm Konuşması 

Hacettepe Ünhersitesi Öğretim Üyesi, Başbakanlık GAP 
Bölge Kalkınma idaresi Danışmanı Prof. Dr. Sema 

Kul'un Sunuşu 
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Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İ daresi Başkanı 
Dr. i. H. Ün ver ' in Sunuşu 

Panelden Görüntü 

Salonda n Görüntü 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜNEYDOGU ANADOLU PROJESI 
BÖLGE KALKlNMA IDARESI BAŞKANLIGI 

MERKEZ 
Willy Brandt Sok. No: 5, Çankaya, 06680 Ankara 
Tel: (0.312) 442 23 24 • Faks: (0.312) 440 13 84 

e-mail: gap@gap.gov.tr 

BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ 
Şanlıurfa Tüneli Çıkış Mzı, P.K. 155, 63000 Şanlıurfa 

Tel: (0.414) 31417 50 • Faks : (0.414) 313 50 73 
e-mail: bolge@urfa.gap.gov.tr 

Internet: www.gap.gov.tr 

HACETTEPE ÜNIVERSITESI 
SOSYAL HIZMETLER YÜKSEKOKULU 

Fatih Caddesi No: 195 Çiftasfalt 06290 Keçiören - Ankara 

Tel: (0.312) 355 40 00 • Faks : (0.312) 355 57 71 

Aı.,ırooıu Malbanı . cıs 22 44. AtıUra 
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